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In the LASA 700-series Medical indication is determined in wave E, F, I, J and K in 
which case the questionnaire was administered to the respondent. In case the proxy 
was interviewed, see LASAE610, LASAF610, LASAJ610 and LASAK610 (not in 
wave I). 
 
LASAE710 / LASAF710 
 
Medische Indicatie 
 
De volgende vragen gaan over vormen van zorgverlening bij medische indicatie. 
 
E/FTRRIOYN  
1. Heeft u momenteel een indicatiestelling van het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan) 
(IN F: CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)? 

1. nee         interview afsluiten 
2. nee,  maar ik heb me wel bij het RIO (In F: CIZ) aangemeld en verwacht op 
korte termijn een indicatiestelling     naar vraag 2 
3. ja        naar vraag 3 

 
E/FTRAPPLI  
2. Welke indicatie heeft u aangevraagd? 
 
  ………………………………………….   interview afsluiten 
 
Wij zouden graag  weten welke indicatie(s) u heeft gekregen (NB: zie hiervoor de 
brief van het RIO (In F: CIZ)): Heeft u een indicatie …. 
 
3a. Voor een hulpmiddel? 

1. nee   naar vraag 4a 
2. ja 

 
3b. Welke middelen: 

1. ………………………………………………………………………  
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 
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E/FTRADAPT  
4a. Voor aanpassingen aan huis? 

1. nee   naar vraag 5a 
2. ja 
 

4b. Welke aanpassingen: 
1. ………………………………………………………………………  
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

 
E/FTRMEAL  
5a. Voor maaltijden aan huis? 

1. nee   naar vraag 6a 
2. ja 

 
E/FTRMEALN  
5b. Hoe vaak:   …………… per dag / week / maand (doorhalen wat n.v.t. is) 
 
E/FTRHOMEC  
6a. Voor thuiszorg? 

1. nee   naar vraag 7a 
2. ja 

 
E/FTRPERSC  
6b. Voor persoonlijke verzorging? Met persoonlijke verzorging bedoelen we een van 
de volgende handelingen: wassen, baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan, 
opstaan en gaan zitten. 

1. nee  naar vraag 6d 
2. ja 

 
E/FTRPERCH  
6c. Hoeveel uren per week? ………. uur/week 
 
E/FTRDOMEC  
6d. Voor huishoudelijke taken? Met huishoudelijke taken bedoelen we een van de 
volgende handelingen: maaltijden bereiden, boodschappen doen, het huis 
schoonhouden, de vuilniszakken buiten zetten, maar ook de formulieren invullen. 

1. nee  naar vraag 7a 
2. ja 
 

E/FTRDOMCH  
6e. Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
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E/FTRDISTR  
7a. Voor wijkverpleging? 

1. nee   naar vraag 8a 
2. ja 

 
E/FTRDISTH  
7b. Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
7c. Waarvoor? 

1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

 
E/FTRELDER  
8a. Voor een verzorgingshuis? 

1. nee   naar vraag 9a 
2. ja 

 
E/FTRELDDN  
8b. Voor     
  1. dagbehandeling 
  2. nachtbehandeling 
  3. beiden 
 
E/FTRELDEH  
8c. Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
E/FTRNURSI  
9a. Voor een verpleeghuis? 

1. nee   naar vraag 10 
2. ja 
 

E/FTRNURDN  
9b.  Voor      
  1. dagbehandeling 
  2. nachtbehandeling 
  3. beiden 
 
E/FTRNURSD  
9c. Welke afdeling? 

1. somatisch 
2. psychogeriatrisch 

 
  

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


       
 

LASA 710 -  [RESP] Medical indication  Telephone interview  
   and use of facilities 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAE710 / LASAF710 / LASAI710 / LASAJ710 / 
LASAK710 
 
 

www.lasa-vu.nl  08-Dec-2021 1 

E/FTRNURSH  
9d. Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
E/FTRRIOOT  
10. Heeft u een indicatie gekregen voor iets, wat nog niet eerder genoemd is? 

1. nee 
2. ja, indicatie voor:   1. ………………………..……………………….. 
     2. ………………………..……………………….. 
     3. ………………………..……………………….. 

 
E/FTRURGYN  
11. Heeft u voor de indicatie een urgentiegraad? 

1. nee 
2. ja, urgent 
3. ja, zeer urgent 

 
 
LASAI710 / LASAJ710 / LASAK710 
 
Gebruik voorzieningen 

 
Heeft u de volgende voorzieningen in het laatste half jaar gebruikt? 

1.  (trufgui)  Begeleiding (één op één) ................................................................................................  ja nee 

2.  (trufdac) Dagbesteding (in groep) ..................................................................................................  ja nee 

3.  (trufntc) Nachtopvang in zorginstelling ........................................................................................  ja nee 

4.  (trufssc) Kortdurend verblijf in een zorginstelling .........................................................................  ja nee 

5.  (truf24c) 24 uurs zorg (thuis of in een instelling) ..........................................................................  ja nee 
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