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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio Overige 

 
Aandoening 
(ICD) 
 

Zenuwstelsel en zintuigen; Overige 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Mentale functies; Leren en toepassen van kennis; Algemene taken en eisen;  
Activiteiten; Participatie algemeen 

 
• Korte beschrijving  De Functional Autonomy Measurement System (SMAF), 

oftewel Evaluatieschema van de Zelfredzaamheid, is een meetinstrument dat is 
ontwikkeld om beperkingen, gerelateerd aan 29 functies, met een 4-puntsschaal in 
kaart te brengen. Het doel van het meetinstrument is om de behoeften van de cliënt 
te evalueren door de beperkingen en handicaps te meten. De SMAF levert een semi-
kwantitatieve evaluatie van de beperkingen van de cliënt en ook een schatting van 
de verkrijgbare materialen en sociale hulpbronnen die de beperkingen gedeeltelijk 
of geheel opheffen.1,2,4 
 

• Doelgroep  De SMAF wordt toegepast in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, 
thuiszorgorganisaties en dergelijke instanties en instellingen, waarbij (oudere) 
mensen niet of gedeeltelijk niet meer in staat zijn om zelfstandig te functioneren en 
zodoende hulp krijgen van anderen.3 
 

• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  Hébert R (1984)3 
 Nederlandse versie  onbekend (jaren ’90 / in 2000-2003)2 

 
 
2       Doel van het meetinstrument 
 

Combinatie van: 
• Inventariserend 
• Evaluatief / effectiviteit 

 



 
3       Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Combinatie van vragenlijst en observatielijst 
• Opbouw  er zijn 5 categorieën met 29 functies:  

                     - Activiteiten van het dagelijkse leven (7 functies) 
                     - Mobiliteit (6 functies) 
                     - Communicatie (3 functies) 
                     - Mentale functies (5 functies) 
                     - Huishoudelijke taken (8 functies) 
 
                     Er wordt gescoord op een 5-puntsschaal: 
                     0:   Compleet autonoom 
                     1:   Vereist oplettendheid of aanmoediging 
                     2:   Vereist hulp 
                     3:   Totaal afhankelijk 
 
                     Ook kan er aangegeven worden welke soort hulpverlening er  
                     mogelijk aanwezig is: 
                     0:   Patiënt zelf                 4:   Gezinshulp 
                     1:   Familie                       5:   Verpleger 
                     2:   Buur                           6:   Vrijwilliger 
                     3:   Bediende                    7:   Andere 
 
                     Tenslotte wordt de stabiliteit van de situatie aangeven (de volgende 3  
                     à 4 weken ziet het ernaar uit dat de hulpverlening): 
                     –   Verminderd 
                     +   Vermeerderd 
                     •    Stabiel of is niet van toepassing2 
 

• Invulinstructie  De SMAF dient afgenomen te worden door een gezondheids- 
                              professional, die de scorelijst invult door informatie te vergaren  
                              door de cliënt en derden te ondervragen of door de cliënt te  
                              observeren of testen. 

• Meetniveau  per subtest: wijze score (0-3); meetniveau ordinaal                        
Meetniveau  per subtest: wijze score (0-7); meetniveau nominaal                                
Meetniveau  per subtest: wijze score (–, +, •); meetniveau ordinaal2 

 
 
4 Verkrijgbaarheid 
 

• Opvraagbaar bij  https://www.expertise-sante.com/outils-cliniques/la-demarche-
smaf/grille-devaluation-smaf/  
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dmarcheterre@hopem.com   
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5           Methodologische kwaliteit 

 
Gegevens over de methodologische kwaliteit staat in de volgende reviews: 
 
- Hopman-Rock M, van Hirtum H, de Vreede P & Freiberger E. Activities of daily 

living in older community-dwelling persons: a systematic review of psychometric 
properties of instruments. 20195 

 
Verdere gegevens over de methodologische kwaliteit zijn ook te vinden in: 
 
- Desrosiers J, Bravo G, Hebert R. Reliability of the revised functional autonomy 

measurement system (SMAF) for epidemiological research. 19951 
- Hebert R, Carrier R, Bilodeau A. The Functional Autonomy Measurement System  

(SMAF): description and validation of an instrument for the measurement of 
handicaps. 19883 

- Pinsonnault E, Desrosiers J, Dubuc N, et al. Functional autonomy measurement 
system: development of a social subscale. 20034 

- Demers L, Desrosiers J, Nikolova R, Robichaud L, Bravo G. Responsiveness of 
mobility, daily living, and instrumental activities of daily living outcome measures 
for geriatric rehabilitation. 20107 

 
 
6 Hanteerbaarheid / feasibility 
 

• Taal  Nederlands 
• Benodigdheden  scoreformulier, pen 
• Randvoorwaarden  er wordt aanbevolen een scholing te volgen, deze is in het 

                                    Engels2 
• Benodigde tijd  gemiddeld 42 minuten 
• Gebruikershandleiding  ja8 

 
 
7          Normgegevens 
 
 
8 Overige gegevens 
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