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1 Algemene gegevens 
 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

Overige 

Aandoening 
(ICD) 

Bewegingsapparaat 
          

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Activiteiten 

 
• Korte beschrijving  De PSK wordt toegepast als meetinstrument om de functionele 

status van de individuele patiënt te bepalen. De patiënt selecteert de 3 tot 5 belangrijkste 
klachten op het gebied van fysieke activiteiten. Deze activiteiten moeten relevant 
(belangrijk) zijn, de patiënt moet hinder ondervinden bij de uitvoering en de uitvoering 
moet regelmatig plaatsvinden (wekelijks). Oorspronkelijk is het meetinstrument 
ontwikkeld voor patiënten met lage rugklachten. De lijst met activiteiten heeft daarom 
betrekking op rugklachten. In 2006 zijn er activiteitenlijsten gemaakt voor patiënten met 
de ziekte van Parkinson, claudicatio intermittens, chronisch enkelletsel en hartklachten. 
De mate waarin de hinder wordt ondervonden wordt door de patiënt gescoord op een 
Numeric Rating Scale (NRS) (de scoring is in 2008 veranderd van een VAS-lijn in een 
score op een 11-punts NRS).1-5 Van dit instrument is een originele en Parkinson-
specifieke versie beschikbaar. 
 

• Doelgroep  patiënten met lichamelijke klachten die invloed hebben op de dagelijkse 
                        activiteiten en bewegingen1 
 

• Auteur: 
 Oorspronkelijke en Nederlandse versie  Beurskens AJHM (1996)1  

 

2 Doel van het meetinstrument 
  
 Combinatie van: 

• Evaluatief /effectiviteit 
• Inventariserend 

 



 

 
 

3 Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Vragenlijst     
• Opbouw  patiënt selecteert drie tot vijf belangrijkste klachten; een lijst met activiteiten 

                     is als hulpmiddel bijgevoegd:  
                     - activiteitenlijst lage rugklachten:  totaal 26 items 
                     - activiteitenlijst Parkinson:  totaal 39 items 
                     - activiteitenlijst claudicatio intermittens:  totaal 21 items 
                     - activiteitenlijst chronisch enkelletsel:  totaal 22 items 
                     - activiteitenlijst hartfalen:  totaal 24 items 
                     Bij drie activiteiten wordt de moeite bij het uitvoeren gescoord op  
                     een VAS of 11-puntsschaal 

• Invulinstructie  de PSK kan gebruikt worden om de hulpvraag van de patiënt te  
                              verhelderen; hiervoor heeft de patiënt vaak tijd nodig. Het is aan te  
                              bevelen om voor de selectie van de belangrijkste activiteiten twee  
                              momenten te nemen. Na het eerste moment heeft de patiënt even tijd  
                              om na te denken over welke activiteiten belangrijk zijn en moeilijk zijn  
                              om uit te voeren. Verder is het van belang de activiteiten specifiek,  
                              meetbaar en tijdsgebonden te formuleren (SMART). Dus niet ‘lopen’,  
                              maar ook aangeven hoe lang en waar, e.d. Alleen de geselecteerde  
                              activiteiten worden beoordeeld op een NRS-schaal   

• Meetniveau  per item: wijze score (0-10); meetniveau ordinaal 
                        0 = geen enkele moeite tot 10 = onmogelijk;  

• Meetniveau  de itemscores van de activiteiten worden opgeteld. Hoe hoger de  
        totaalscore, des te meer problemen worden ervaren bij het uitvoeren van  
                    de handelingen.6 

 

4 Verkrijgbaarheid 
 

• Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl 
• Geschatte kosten  gratis te downloaden 
• Copyright  ja 

 
 

5 Methodologische kwaliteit 
  

Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende review: 
 

- van Oostveen PK. Literatuur review betrouwbaarheid van vragenlijsten voor  
 patiënten met nekklachten. 20107  

     
 Verdere gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. ook in: 
 

- van der Wees P, Hendriks E, van Beers H, van Rijn R, Dekker J, de Bie R. Validity 
 and responsiveness of the ankle function score after acute ankle injury. 20128 

 
 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/


 

 
 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 
 

• Taal  Nederlands 
• Benodigdheden  vragenlijst en pen 
• Randvoorwaarden  persoon moet alleen, zonder hulp van anderen, de vragen invullen 
• Benodigde tijd  de selectie van activiteiten kost enige tijd, dit is afhankelijk van de  

                              doelgroep gemiddeld 15 minuten.  
                              Het scoren van de activiteiten duurt 5-10 minuten1 

• Gebruikershandleiding  een korte handleiding staat bovenaan de vragenlijst 
 

7          Normgegevens 
 

• Uit onderzoek naar toepassing van de PSK bij patiënten met lage rugpijn, is er sprake 
van een klinisch relevante verandering, bij een verandering van de score van minimaal 
64%.6 

 

8  Overige gegevens 
 

• De patiënt selecteert bij de voormeting zijn/haar belangrijkste klachten. Als de patiënt 
vooruit gaat is het van belang om na te gaan of er nieuwe belangrijkste activiteiten zijn.1 

• Bij algemene functionele status vragenlijsten zijn niet alle gevraagde items relevant voor 
een patiënt. Terwijl aan de andere kant relevante activiteiten niet zijn opgenomen in de 
vragenlijst. Het is daarom zinvol om de patiëntspecifieke functionele status samen met 
een algemenere ziekte specifieke lijst te combineren.1 

• In de richtlijn fysiotherapie Parkinson is de naam van de oorspronkelijke versie van de 
PSK, waarin de VAS-schaal wordt gebruikt om activiteiten en participatie na te vragen in 
plaats van klachten, ten behoeve van eenheid van taal en generaliseerbaarheid van de 
literatuur, aangepast van Vragenlijst Patiënt Specifieke Klachten (PSK) naar Patiënt 
Specifieke VAS.9 

• In de richtlijn fysiotherapie Stress Urine-Incontinentie wordt aanbevolen om de ervaren 
beperkingen te meten met de Numeric Rating Scale-11 (NRS-11; range 0-10) in plaats 
van met een Visual Analog Scale (VAS; range 0-100 mm), omdat de patiënt deze 
eenvoudiger en gemakkelijker kan interpreteren.10 

• Een uitgebreid onderzoek naar het gebruiksgemak en werkbaarheid van o.a. de PSK is 
beschreven in een review van Stevens et al.11 

• De Patiënt Specifieke Goal-setting methode (PSG) is de herziene, uitgebreidere versie 
van de PSK, zie: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/patient-specifieke-goal-
setting-methode/  
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