Nederlandse versie van ‘Short Falls Efficacy Scale-International’(Short FES-I) (2007)
We willen u graag enkele vragen stellen over hoe bezorgd u bent dat u zou kunnen vallen.
Het gaat er hierbij om hoe u gewoonlijk deze activiteit uitvoert. Als u tegenwoordig deze
activiteit niet doet, willen we u vragen aan te geven hoe bezorgd u zou zijn om te vallen als
u de betreffende activiteit toch zou doen. Wilt u voor elk van onderstaande activiteiten het
antwoord aankruisen dat het beste weergeeft hoe bezorgd u bent om te vallen als u deze
activiteit zou doen.
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Berekenen van Short FES-I somscores:
Om een somscore te berekenen worden de scores op de afzonderlijke vragen
opgeteld. De somscores variëren van 7 (geen bezorgdheid om te vallen) tot 28
(maximale bezorgdheid om te vallen).
Omgaan met missende scores op de Short FES-I vragen:
Indien het antwoord op meer dan een van de vragen wordt gemist, is het
berekenen van een somscore niet mogelijk. Als de score op een van de vragen
ontbreekt, bereken dan een somscore over de overige zes vragen, deel deze
somscore door zes, en vermenigvuldig deze waarde vervolgens met zeven. De
nieuwe somscore kan worden afgerond om een score op individueel niveau toe te
kennen.
De Short FES-I omvat de vragen 2, 4, 6, 7, 9, 15 en 16 van de complete FES-I.
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