
FRS_nl_BE_v1.0_18 Jun 2020 Page 1 of 2 
(MAPI_COT_18 Jun 2020) 

FRS - Belgium/Dutch - Version of 18 Jun 2020 - Mapi. 
ID4326-TR-0119 / FRS_TS1.0_nld-BE.doc 

Scoringsschaal Frontotemporale dementie 
(Frontotemporal Dementia Rating Scale - FRS) 

 

 
 

Omcirkel rechts voor elke stelling hoe vaak het probleem voorkomt. Als de 
vraag niet op hem/haar van toepassing is, bijvoorbeeld hij/zij heeft nooit 
eerder gekookt, dan kiest u n.v.t. Bekijk de richtlijnen voor scoretoekenning 
en ondervraging voordat u de schaal gebruikt. 

 

 
Gedrag 

 
Frequentie 

1. Heeft geen zin om dingen te ondernemen - eigen 
interesses/ontspanningsactiviteiten/nieuwe activiteiten 

Altijd Soms Nooit 

2. Toont niet de normale genegenheid, is niet geïnteresseerd in de zorgen 
van familieleden 

Altijd Soms Nooit 

3. Werkt niet mee als hem/haar gevraagd wordt om iets te doen; weigert 
hulp 

Altijd Soms Nooit 

4. Raakt verward in een vreemde omgeving Altijd Soms Nooit 

5. Is rusteloos Altijd Soms Nooit 

6. Handelt impulsief zonder nadenken, kan geen goede inschattingen 
maken 

Altijd Soms Nooit 

7. Vergeet welke dag het is Altijd Soms Nooit 

 
Uitjes en boodschappen doen 

   

8. Heeft moeite om veilig gebruik te maken van zijn/haar gebruikelijke 
vervoersmethode (auto indien in bezit van rijbewijs; fiets of openbaar vervoer indien 
niet in het bezit van een rijbewijs) 

Altijd Soms Nooit 

9. Heeft moeite om zelfstandig boodschappen te doen (bijv. om in 
plaatselijke winkels melk en brood te halen als hij/zij normaal gesproken niet de 
boodschappen deed) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

 
Huishoudelijke taken en telefoon 

   

10. Interesse of motivatie ontbreekt om huishoudelijke taken uit te 
voeren die hij/zij voorheen uitvoerde 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

11. Heeft moeite om huishoudelijke taken die hij/zij voorheen uitvoerde, 
goed af te ronden (op hetzelfde niveau) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

12. Heeft moeite met het opzoeken en correct intoetsen van een 
telefoonnummer 

Altijd Soms Nooit 

 
Geldzaken 

   

13. Interesse ontbreekt in zijn/haar persoonlijke aangelegenheden, 
zoals geldzaken 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

14. Heeft moeite met het organiseren van zijn/haar geldzaken en het betalen 
van rekeningen (overschrijvingen, bankafschriften, rekeningen) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

15. Heeft moeite om zonder hulp zijn/haar correspondentie te 
organiseren (schrijfvaardigheid) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

16. Heeft moeite om op de juiste manier om te gaan met geld in 
winkels, benzinestations enz. (geld geven, wisselgeld controleren) 

Altijd Soms Nooit 
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Medicatie 

 

17. Heeft moeite om zijn/haar medicatie op het juiste moment in te 
nemen (vergeet of weigert ze in te nemen) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

18. Heeft moeite om zijn/haar medicijnen volgens voorschrift in te nemen 
(in de juiste dosering) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

 
Maaltijden bereiden en eten 

   

19. Interesse of motivatie van vroeger ontbreekt om voor zichzelf een 
maaltijd (of ontbijt, brood) te bereiden (beoordeling gebaseerd op premorbide 
functioneren; scoor dezelfde taak voor vraag 19, 20 en 21)) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

20. Heeft moeite met het organiseren van de bereiding van maaltijden 
(of tussendoortje als de patiënt niet degene was die meestal kookte) 
(ingrediënten en benodigdheden kiezen, volgorde van stappen) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

21. Heeft moeite om zelfstandig een maaltijd (of tussendoortje, indien van 
toepassing) te bereiden of klaar te maken (heeft toezicht/hulp nodig in de keuken) 

Altijd 
 
n.v.t. 

Soms Nooit 

22. Neemt zelf geen initiatief om te eten (zou de hele dag niets kunnen eten als 
er geen voedsel aangeboden wordt) 

Altijd Soms Nooit 

23. Heeft moeite met het kiezen van het juiste bestek en de juiste 
kruiden bij het eten 

Altijd Soms Nooit 

24. Heeft moeite om in een normaal tempo en met de juiste manieren 
een maaltijd te eten 

Altijd Soms Nooit 

25. Wil herhaaldelijk hetzelfde voedsel eten  Altijd Soms Nooit 

26. Verkiest zoete etenswaren meer dan voorheen Altijd Soms Nooit 

 
Persoonlijke verzorging en mobiliteit 

   

27. Heeft moeite met het kiezen van geschikte kleding (met betrekking tot 
de gelegenheid, het weer of de kleurencombinatie) 

Altijd Soms Nooit 

28. Is incontinent Altijd Soms Nooit 

29. Kan niet de hele dag alleen thuis gelaten worden (uit 
veiligheidsoverwegingen) 

Altijd Soms Nooit 

30. Is bedlegerig Altijd Soms Nooit 

 
 

Overige opmerkingen: 
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