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In LASA701 Demographic data is determined in waves C, D, E, F, G, H, I, J and K in 
which case the respondent was interviewed. 
 
LASAC701 
 
CTRMARST 
2. [Uit eerdere informatie blijkt dat … ongehuwd/gehuwd, gescheiden, 
weduwe/weduwnaar is. Is dat nog het geval?] 
Bent u nu nog 
 1. ongehuwd 
 2. gehuwd 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
2a. (als veranderd) Sinds wanneer bent u gehuwd, gescheiden of 
weduwe/weduwnaar? 
 maand:....... (CTRMOCHM) 
 jaar:........     (CTRYECHM) 
 
CTRPARTN 
3. Woont u nu met iemand samen die u als uw partner beschouwt? 
 1. geen partner 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 
3a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:....... (CTRMOCHP) 
 jaar:........     (CTRYECHP) 
 
 
CTRNUPER 
4. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er behalve u (en uw partner) in huis wonen? 
 aantal:........  
 
 
CTRHINDE 
5. Hoe is uw woonsituatie? Woont u  
 1. zelfstandig 
 2. in verzorgingshuis 
 3. in verpleeghuis - somatisch 
 4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
 5. in ziekenhuis 
 6. in psychiatrische inrichting 
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5a. (als veranderd) Sinds wanneer? 
 maand:....... (CTRMOCHH) 
 jaar:........     (CTRYECHH) 
 
 
LASAD701 
 
DTRMARST 
A) demografie 
1. Uit eerdere informatie blijkt dat u ongehuwd/gehuwd, gescheiden, 
weduwe/weduwnaar bent. Bent u nu nog 
 1. ongehuwd en nooit gehuwd geweest 
 2. gehuwd 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
1a. (als veranderd) Sinds wanneer bent u gehuwd, gescheiden of 
weduwe/weduwnaar? 
 maand:.......(DTRMOCHM) 
 jaar:........    (DTRYECHM) 
 
DTRPARTN 
2. Woont u nu met iemand samen die u als partner beschouwt? (Ook vragen 
wanneer respondent meldt nog gehuwd te zijn.) 
 1. geen partner (thuis) 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 4. partner buiten het huishouden 
 
2a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:.......(DTRMOCHP) 
 jaar:........    (DTRYECHP) 
 
DTRNUPER 
3. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er behalve u (en uw partner) in huis wonen? 
 aantal:......... 
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DTRHINDE 
4. Hoe is uw woonsituatie? Woont u  
 1. zelfstandig 
 2. in verzorgingshuis 
 3. in verpleeghuis - somatisch 
 4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
 5. in ziekenhuis 
 6. in psychiatrische inrichting 
 8. klooster 
 
4a. (als veranderd) Sinds wanneer? 
 maand:.......(DTRMOCHH) 
 jaar:........    (DTRYECHH) 
 
 
LASAE701 / LASAF701 / LASAG701 
 
E/F/GTRMARST 
A) demografie 
1. Uit eerdere informatie blijkt dat u ongehuwd/gehuwd, gescheiden, weduwe/ 
weduwnaar bent. Bent u nu nog 
 1. ongehuwd en nooit gehuwd geweest 
 2. gehuwd 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
1a. (als veranderd) Sinds wanneer bent u gehuwd, gescheiden of 
weduwe/weduwnaar? 
 maand:.......(E/F/GTRMOCHM) 
 jaar:........    (E/F/GTRYECHM) 
 
E/F/GTRPARTN 
2. Woont u nu met iemand samen die u als partner beschouwt? (Ook vragen 
wanneer respondent meldt nog gehuwd te zijn.) 
 1. geen partner (thuis) 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 4. partner buiten het huishouden 
 
2a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:.......(E/F/GTRMOCHP) 
 jaar:........    (E/F/GTRYECHP) 
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E/F/GTRNUPER 
3. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er behalve u (en uw partner) in huis wonen? 
 aantal:  
 
E/F/GTRHINDE 
4. Hoe is uw woonsituatie? Woont u  
 1. zelfstandig 
 2. in verzorgingshuis 
 3. in verpleeghuis - somatisch 
 4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
 5. in ziekenhuis 
 6. in psychiatrische inrichting 
 8. klooster 
 
4a. (als veranderd) Sinds wanneer? 
 maand:.......(E/F/GTRMOCHH) 
 jaar:........    (E/F/GTRYECHH) 
 
 
LASAH701 / LASAI701 / LASAJ701 / LASAK701 
 
H/I/J/KTRMARST 
A) demografie 
1. Uit eerdere informatie blijkt dat u ……….. (ongehuwd/gehuwd, gescheiden, 
weduwe/weduwnaar) bent. Bent u nu (nog) 
 1. ongehuwd en nooit gehuwd geweest 
 2. gehuwd, geregistreerd partnerschap 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
1a. (als veranderd) Sinds wanneer bent u …… (gehuwd/geregistreerd partner, 
gescheiden, weduwe/weduwnaar)? 
 maand:.......(H/I/J/KTRMOCHM) 
 jaar:........    (H/I/J/KTRYECHM) 
 
H/I/JTRPARTN 
2. Woont u nu met iemand samen die u als partner beschouwt? (Ook vragen 
wanneer respondent meldt nog gehuwd te zijn) 
 1. geen partner 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 4. partner buiten het huishouden 
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2a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:.......(H/I/J/KTRMOCHP) 
 jaar:........    (H/I/J/KTRYECHP) 
 
H/I/J/KTRHINDE 
3. Hoe is uw woonsituatie? Woont u  
 1. zelfstandig 
 2. in verzorgingshuis    naar vraag 5 
 3. in verpleeghuis - somatisch   naar vraag 5 
 4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch  naar vraag 5 
 5. in ziekenhuis     naar vraag 5 
 6. in psychiatrische inrichting   naar vraag 5 
 8. klooster      naar vraag 5 
 
H/I/J/KTRNUPER 
4. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er behalve uzelf in huis wonen? 
 aantal: ………… 
 
H/I/J/KTRMOVED 
5. Bent u sinds het vorige interview verhuisd? 
 1. ja  
 2. nee 
 3. weet niet 
 
5a. (als verhuisd) Wanneer was dat? 
 maand:.......(H/I/J/KTRMOVMO) 
 jaar:........    (H/I/J/KTRMOVYE) 
 

http://www.lasa-vu.nl/

