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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Algemeen, overig, ongespecificeerd 

Aandoening 

(ICD) 

 

Overig, ongespecificeerd 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Sensorische functies en pijn 

 

 Korte beschrijving  Gestandaardiseerde schriftelijke zelf in te vullen vragenlijst met 

17 items verdeeld over 4 dimensies. Hoge acceptatie bij revalidatiepatiënten. Goed te 

combineren met andere vragenlijsten. Inmiddels bestaat er een korte versie, de FREM-

8. Inhoudelijk gelijk aan de lange versie.  

 

 Doelgroep  patiënten in een medische revalidatie 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie Dr. R. Deck (1995) 

 Nederlandse versie nog geen vertaling beschikbaar 
 

 

 

 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

  Prognostisch 

             Diagnostisch 

 

 

 

 



3 Soort/ Vorm van het meetinstrument      

 

 Vragenlijst       

 

 Opbouw  totaal 17 items, subcategorie Erholung (5 items); Gesundheit (4 items); 

Krankheitsbewältigung (4 items), Rente (4 items) 

 

 Invulinstructie Gesloten vragen in te vullen door patiënt 

 

 Meetniveau  per item: 4 puntschaal, schaal loopt van 1 “stimmt genau” tot 4 “stimmt 

überhaupt nicht”, meetniveau ordinaal  

 

4 Verkrijgbaarheid        

 

 Opvraagbaar bij  

Dr. Ruth Deck 

Institut für Sozialmedizin 

Beckergrube 43-47 

23552 Lübeck 

E-mail: ruth.deck@sozmed.uni-luebeck.de  

 

 Geschatte kosten Aan de vragenlijst zijn geen extra kosten verbonden 

 Copyright  niet bekend 

 

5 Methodologische kwaliteit    

 

              Alle gegevens zijn afkomstig van de 2
e
 referentie 

 

 Interne consistentie 

                                       Gehele lijst: geen gegevens bekend 

 

 

                                   Subcategorie lijst: 

Cronbach’s α:  -     subcat Erholung: 0.74 

- subcat Gesundheit: 0.50 

- subcat Krankheitsbewältigung: 0.72 

- subcat Rente: 0.90 

 

 

 Reproduceerbaarheid 

 Betrouwbaarheid (reliability)  

      Gehele lijst: niet bekend 

 
                                  Subcategorie :       - subcat Erholung: 0.80 

                                                                        - subcat Gesundheit: 0.53 

                                                                        - subcat Krankheitsbewältigung: 0.67 

                                                                        - subcat Rente: 0.80 
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 Validiteit 

 Content validity  Goede overeenstemming met het oordeel van onafhankelijke artsen 

bij de schalen “Erholung” en “ Rente” 

 

 

 Criterion validity    geen gegevens bekend 

 Construct validity   geen gegevens bekend 

 

 Responsiviteit / longitudinale validiteit 

 

geen gegevens bekend 

 

6 Hanteerbaarheid/ Feasibility 

 Taal origineel Duits 

 Benodigdheden invulformulier 

 Randvoorwaarden persoon moet alleen, zonder hulp van anderen de vragen invullen 

 Benodigde tijd ongeveer 5 minuten 

 Gebruikershandleiding  nee       

      

7          Normgegevens 

 

 Uitkomstklassen en normgegevens    geen gegevens bekend 

 

8 Overige gegevens 
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