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In LASA703 Receiving care and ADL are determined in waves C, D, E, F, G, H, I, J 
and K in which case the respondent was interviewed. 
 
In xADL1a to xADL6a (functional limitations in activities of daily living) a subset of the 
questions asked in the main interview (LASA030) were administered.  
 
LASAC703 / LASAD703 / LASAE703 / LASAF703 / LASAG703 
Hulp 
 
TRHEAL1 
Wij willen graag weten wat u doet of zou doen als u ziek bent of ziek zou zijn. 
 
1. Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in uw dagelijkse bezigheden? 

1. nee 
2. ja in sterke mate 
3. ja in lichte mate 
4. weet niet 
5. geweigerd 

 
TRHEPYN  
2. Krijgt u momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging? Met persoonlijke 
verzorging bedoelen we één van de volgende handelingen: wassen, baden of 
douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten. 

1. nee 
2. ja 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
TRHEP01 -  TRHEP12 
Zo ja: van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 
NB thuiszorg niet bij "anders" zetten, maar bij 9. 

1. partner 
2. inwonend kind 
3. andere inwonende 
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
7. vrijwilligers 
8. wijkverpleegster (kruisvereniging) 
9. bejaardenhulp/gezinsverzorging/alpha-hulp/tafeltje dekje 
10. particuliere hulp 
11. personeel tehuis/ziekenhuis 
12. anders: --> zo ja wie ......................... 
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TRHEDYN 
3. Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? Met huishoudelijke taken 
bedoelen we één van de volgende handelingen: maaltijden bereiden, boodschappen 
doen, het huis schoonhouden, de vuilniszakken buiten zetten, maar ook formulieren 
invullen. 

1. nee 
2. ja 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
TRHED01 - TRHED12 
Zo ja van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

1. partner 
2. inwonend kind 
3. andere inwonende 
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
7. vrijwilligers 
8. wijkverpleegster (kruisvereniging) 
9. bejaardenhulp/gezinsverzorging/alpha-hulp/tafeltje dekje 
10. particuliere hulp 
11. personeel tehuis/ziekenhuis 
12. anders:  zoja wie ......................... 

 
TRSTIC1 
De volgende vragen gaan over het afgelopen half jaar: 
4. Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met de huisarts? 

1. nee 
2. ja 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
TRHOSP  
5. Bent u het laatste halfjaar in het ziekenhuis opgenomen geweest? 

1. nee 
2. ja 
3. weet niet 
4. geweigerd 
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TRMEDS  
6. Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met een specialist? 

1. nee 
2. ja 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
TRPSYH  
7. Bent u het laatste halfjaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis? 

1. nee 
2. ja 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
TRPSYC 
8. Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met een psychiater? 

1. nee 
2. ja 
3. weet niet 
4. geweigerd 
 

TRPHA1 
9. Bent u 

1. bedlegerig 
2. zit u in een rolstoel 
3. loopt u met hulpmiddelen 
4. het bovenstaande is niet van toepassing 

 
TRADL1A  
10. Kunt u een trap van 15 treden op- en aflopen zonder stil te moeten staan? 

1. nee, dat kan ik niet 
2. ja, zonder moeite 
3. ja, met enige moeite 
4. ja, met veel moeite 
5. alleen met hulp 
6. weet niet 
7. geen antwoord 
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TRADL2A  
11. Kunt u zich aan- en uitkleden? 

1. nee, dat kan ik niet 
2. ja, zonder moeite 
3. ja, met enige moeite 
4. ja, met veel moeite 
5. alleen met hulp 
6. weet niet 
7. geen antwoord 

 
TRADL3A  
12. Kunt u gaan zitten en opstaan uit een stoel? 

1. nee, dat kan ik niet 
2. ja, zonder moeite 
3. ja, met enige moeite 
4. ja, met veel moeite 
5. alleen met hulp 
6. weet niet 
7. geen antwoord 

 
TRADL4A  
13. Kunt u de nagels van uw tenen knippen? 

1. nee, dat kan ik niet 
2. ja, zonder moeite 
3. ja, met enige moeite 
4. ja, met veel moeite 
5. alleen met hulp 
6. weet niet 
7. geen antwoord 

 
TRADL5A  
14. Kunt u buitenshuis vijf minuten aan één stuk lopen zonder stil te staan? 

1. nee, dat kan ik niet 
2. ja, zonder moeite 
3. ja, met enige moeite 
4. ja, met veel moeite 
5. alleen met hulp 
6. weet niet 
7. geen antwoord 
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TRADL6A  
15. Kunt u van eigen of het openbaar vervoer gebruik maken? 

1. nee, dat kan ik niet 
2. ja, zonder moeite 
3. ja, met enige moeite 
4. ja, met veel moeite 
5. alleen met hulp 
6. weet niet 
7. geen antwoord 

 
 
  

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


       
 

LASA 703 -  [RESP] Receiving care  Telephone interview  
  and ADL 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAC703 / LASAD703 / LASAE703 / LASAF703 / 
LASAG703 / LASAH703 / LASAI703 / LASAJ703 / LASAK703 
 
 

www.lasa-vu.nl  11-Mar-2022 6 

LASAH703 / LASAI703 
 
Wij willen graag weten wat u doet of zou doen als u ziek bent of ziek zou zijn. 
 
HTRHEAL1 / ITRHEAL1 
1. Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in uw dagelijkse bezigheden? 

 1. nee 
 2. ja, in sterke mate 
 3. ja, in lichte mate 
 4. weet niet 
 5. geweigerd 

 
HTRHEPYN / ITRHEPYN 
2. Krijgt u momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging? Met persoonlijke 
verzorging bedoelen we één van de volgende handelingen: wassen, baden of 
douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten. 

 1. nee   naar vraag 3 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
HTRHEP01 / ITRHEP01 - HTRHEP12 / ITRHEP12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. andere inwonende 
 4. uitwonend kind 
 5. overige familie buiten woning 
 6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
 7. vrijwilligers 
 8. wijkverpleegkundige 
 9. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 10. particuliere hulp 
 11. personeel tehuis/ziekenhuis 
 12. anders, namelijk  ....................…………... 
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HTRHEDYN / ITRHEDYN 
3. Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? Met huishoudelijke taken 
bedoelen we één van de volgende handelingen: maaltijden bereiden, boodschappen 
doen, het huis schoonhouden, de vuilniszakken buiten zetten, maar ook formulieren 
invullen. 

 1. nee   naar vraag 4 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
HTRHED01 / ITRHED01 - HTRHED12 / ITRHED12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. andere inwonende 
 4. uitwonend kind 
 5. overige familie buiten woning 
 6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
 7. vrijwilligers 
 8. wijkverpleegkundige 
 9. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 10. particuliere hulp 
 11. personeel tehuis/ziekenhuis 
 12. anders, namelijk ..............…………........... 

 
HTRHENYN / ITRHENYN 
4. Krijgt u momenteel hulp bij verpleegkundige taken (hiermee bedoelen we 
wondverzorging, het inbrengen van een sonde of een katheter, het geven van 
injecties en het uitreiken of toedienen van medicatie)? 

 1. nee   naar vraag 5 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
  

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


       
 

LASA 703 -  [RESP] Receiving care  Telephone interview  
  and ADL 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAC703 / LASAD703 / LASAE703 / LASAF703 / 
LASAG703 / LASAH703 / LASAI703 / LASAJ703 / LASAK703 
 
 

www.lasa-vu.nl  11-Mar-2022 8 

HTRHEN01 / ITRHEN01 - HTRHEN12 / ITRHEN12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. andere inwonende 
 4. uitwonend kind 
 5. overige familie buiten woning 
 6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
 7. vrijwilligers 
 8. wijkverpleegkundige 
 9. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 10. particuliere hulp 
 11. personeel tehuis/ziekenhuis 
 12. anders, namelijk ..............…………........... 

 
HTRHEGYN / ITRHEGYN 
5. Krijgt u momenteel hulp bij het verplaatsen buitenshuis, maken van uitstapjes en 
bezoekjes aan familie of vrienden, contacten met de gezondheidszorg (mee naar 
bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, een therapie)? 

 1. nee   naar vraag 6 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
HTRHEG01 / ITRHEG01 - HTRHEG12 / ITRHEG12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. andere inwonende 
 4. uitwonend kind 
 5. overige familie buiten woning 
 6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
 7. vrijwilligers 
 8. wijkverpleegkundige 
 9. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 10. particuliere hulp 
 11. personeel tehuis/ziekenhuis 
 12. anders, namelijk ..............…………........... 
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HTRHEAYN / ITRHEAYN 
6. Krijgt u momenteel hulp bij het regelen van hulp, hulpmiddelen en/of   
woningaanpassingen, en het regelen van financiële en administratieve zaken?  

 1. nee   naar vraag 7 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
HTRHEA01 / ITRHEA01 - HTRHEA12 / ITRHEA12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. andere inwonende 
 4. uitwonend kind 
 5. overige familie buiten woning 
 6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
 7. vrijwilligers 
 8. wijkverpleegkundige 
 9. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 10. particuliere hulp 
 11. personeel tehuis/ziekenhuis 
 12. anders, namelijk ..............…………........... 
 

De volgende vragen gaan over het afgelopen half jaar: 
 
HTRSTIC1 / ITRSTIC1 
7. Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met de huisarts? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
HTRHOSP / ITRHOSP 
8. Bent u het laatste halfjaar in het ziekenhuis opgenomen geweest? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
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HTRMEDS / ITRMEDS 
9. Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met een specialist? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
HTRPSYH / ITRPSYH 
10. Bent u het laatste halfjaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
HTRPSYC / ITRPSYC 
11. Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met een psychiater? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 

 
HTRPHA1 / ITRPHA1 
12. Bent u 

 1. bedlegerig 
 2. zit u in een rolstoel 
 3. loopt u met hulpmiddelen 
 4. het bovenstaande is niet van toepassing 

 
HTRADL1A / ITRADL1A 
13. Kunt u een trap van 15 treden op- en aflopen zonder stil te moeten staan? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
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HTRADL2A / ITRADL2A 
14. Kunt u zich aan- en uitkleden? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 

 
HTRADL3A / ITRADL3A 
15. Kunt u gaan zitten en opstaan uit een stoel? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 

 
HTRADL4A / ITRADL4A 
16. Kunt u de nagels van uw tenen knippen? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 

 
HTRADL5A / ITRADL5A 
17. Kunt u buitenshuis vijf minuten aan één stuk lopen zonder stil te staan? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
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HTRADL6A / ITRADL6A 
18. Kunt u van eigen of het openbaar vervoer gebruik maken? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
 
 

  

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


       
 

LASA 703 -  [RESP] Receiving care  Telephone interview  
  and ADL 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAC703 / LASAD703 / LASAE703 / LASAF703 / 
LASAG703 / LASAH703 / LASAI703 / LASAJ703 / LASAK703 
 
 

www.lasa-vu.nl  11-Mar-2022 13 

LASAJ703 / LASAK703 
 
Wij willen graag weten wat u doet of zou doen als u ziek bent of ziek zou zijn. 
 
J/KTRHEAL1 
Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in uw dagelijkse bezigheden? 

 1. nee  vraag 2 
 2. ja, in sterke mate 
 3. ja, in lichte mate 
 4. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRHEAL2 
Hoe lang vormen gezondheidsproblemen al een belemmering in uw dagelijkse 
bezigheden? 

 1. langer dan 3 maanden 
 2. korter dan 3 maanden 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRHEPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging? Met persoonlijke verzorging 
bedoelen we één van de volgende handelingen: wassen, baden of douchen, kleden, 
naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten. 

 1. nee   naar vraag 3 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRHEP01-12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. inwonend schoonkind 
 4. andere inwonende 
 5. uitwonend kind 
 6. uitwonend schoonkind 
 7. overige familie buiten woning 
 8. buren 
 9. vriend(inn)en/kennissen 
 10. vrijwilligers 
 11. wijkverpleegkundige 
 12. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 13. particuliere hulp 
 14. personeel tehuis/ziekenhuis 
 15. anders, namelijk  ....................…………... 
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J/KTRHEDYN 
Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? Met huishoudelijke taken bedoelen 
we één van de volgende handelingen: maaltijden bereiden, boodschappen doen, het 
huis schoonhouden, de vuilniszakken buiten zetten, maar ook formulieren invullen. 

 1. nee  
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRHED01-12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. inwonend schoonkind 
 4. andere inwonende 
 5. uitwonend kind 
 6. uitwonend schoonkind 
 7. overige familie buiten woning 
 8. buren 
 9. vriend(inn)en/kennissen 
 10. vrijwilligers 
 11. wijkverpleegkundige 
 12. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 13. particuliere hulp 
 14. personeel tehuis/ziekenhuis 
 15. anders, namelijk  ....................…………... 
 

J/KTRHENYN 
Krijgt u momenteel hulp bij verpleegkundige taken (hiermee bedoelen we 
wondverzorging, het inbrengen van een sonde of een katheter, het geven van 
injecties en het uitreiken of toedienen van medicatie)? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 
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J/KTRHEN12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. inwonend schoonkind 
 4. andere inwonende 
 5. uitwonend kind 
 6. uitwonend schoonkind 
 7. overige familie buiten woning 
 8. buren 
 9. vriend(inn)en/kennissen 
 10. vrijwilligers 
 11. wijkverpleegkundige 
 12. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 13. particuliere hulp 
 14. personeel tehuis/ziekenhuis 
 15. anders, namelijk  ....................…………... 
 

J/KTRHEGYN 
Krijgt u momenteel hulp bij het verplaatsen buitenshuis, maken van uitstapjes en 
bezoekjes aan familie of vrienden, contacten met de gezondheidszorg (mee naar 
bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, een therapie)? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRHEG01-12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. inwonend schoonkind 
 4. andere inwonende 
 5. uitwonend kind 
 6. uitwonend schoonkind 
 7. overige familie buiten woning 
 8. buren 
 9. vriend(inn)en/kennissen 
 10. vrijwilligers 
 11. wijkverpleegkundige 
 12. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 13. particuliere hulp 
 14. personeel tehuis/ziekenhuis 
 15. anders, namelijk  ....................…………... 
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J/KTRHEAYN 
Krijgt u momenteel hulp bij het regelen van hulp, hulpmiddelen en/of   
woningaanpassingen, en het regelen van financiële en administratieve zaken?  

 1. nee   naar vraag 7 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRHEA01-12 
Zo ja, van wie? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. inwonend schoonkind 
 4. andere inwonende 
 5. uitwonend kind 
 6. uitwonend schoonkind 
 7. overige familie buiten woning 
 8. buren 
 9. vriend(inn)en/kennissen 
 10. vrijwilligers 
 11. wijkverpleegkundige 
 12. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
 13. particuliere hulp 
 14. personeel tehuis/ziekenhuis 
 15. anders, namelijk  ....................…………... 
 

ALLEEN in K: 

Is de hulp die u alles bij elkaar krijgt onvoldoende, gaat wel of voldoende? 

(N.B. Wanneer R geen hulp krijgt, eventueel zeggen: We hebben het over 
verschillende soorten hulp gehad. U krijgt geen hulp; is dit voor u onvoldoende, gaat 
wel of voldoende?) 

 1. onvoldoende 

 2. gaat wel 

 3. voldoende 

 
De volgende vragen gaan over het afgelopen half jaar: 
 
J/KTRSTIC1 
Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met de huisarts? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 
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J/KTRERH 

Bent u het afgelopen halfjaar voor uzelf naar de spoedeisende hulp van het 
ziekenhuis geweest? 

 1. nee 

 2. ja 

 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRHOSP 
Bent u het laatste halfjaar in het ziekenhuis opgenomen geweest? 

N.B. Een dagopname is ook een ziekenhuisopname. Verder valt een opname op 
een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis hier niet onder 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRMEDS 
Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met een specialist? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRPSYH 
Bent u in het laatste halfjaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRPSYC 
Heeft u het laatste halfjaar contact gehad met een psychiater? 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet/geweigerd 

 
J/KTRPHA1 
Bent u 

 1. bedlegerig 
 2. zit u in een rolstoel 
 3. loopt u met hulpmiddelen 
 4. het bovenstaande is niet van toepassing 
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J/KTRADL1A 
Kunt u een trap van 15 treden op- en aflopen zonder stil te moeten staan? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet/geen antwoord 

 
J/KTRADL2A 
Kunt u zich aan- en uitkleden? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet/geen antwoord 
 

J/KTRADL3A 
Kunt u gaan zitten en opstaan uit een stoel? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet/geen antwoord 
 

J/KTRADL4A 
Kunt u de nagels van uw tenen knippen? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet/geen antwoord 

 
J/KTRADL5A 
Kunt u buitenshuis vijf minuten aan één stuk lopen zonder stil te staan? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet/geen antwoord 
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J/KTRADL6A 
Kunt u van eigen of het openbaar vervoer gebruik maken? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet/geen antwoord 
 

ALLEEN in K: 

Kunt u zelf een bad of douche nemen? 

 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet/geen antwoord 
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