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Appendix A 

Lijst van neurologische anamnese en clinimetrische schalen, die in Hoofdstuk 4 

zijn gebruikt: 

Neurologische vragenlijst : 

Patientennummer 
Naam patiënt 
Leeftijd patiënt 
Datum interview 
Datum MRI 

Heeft u last, of in het laatste jaar ooit last gehad van : 0= nee, 1= zelden, 
2— soms, 3= meestal, 4= altijd. Specificeer in aanvallen (A) of continu (C). 

1. duizeligheid 
2. misselijkheid 
3. braken 

4. evenwichtsstoornis 
5. spraakstoornis 
6. loopstoornis 
7. valneigingen 
8. onhandigheid met 1 ledemaat 
9. dubbelzijdige zwakte ledematen 

10. dubbelzijdige tintelingen, doof gevoel 
11. dubbelzien 
13. slikstoornis 
14. visusstoornissen (draagt u een bril of lenzen ?) 
15. gehoorstoornissen (draagt u een gehoorapparaat ?) 
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Hauser Ambulation Index 

0 Asymptomatic; fully active 

1 Walks normally, but reports fatigue that interferes with athletic or 
other demanding activities 

2 Abnormal gait or episodic imbalance; gait disorder is noticed by family 
and friends; able to walk 8 m. in 10 sec. or less 

3 Walks independently; able to walk 8 m. in 20 sec. or less 
4 Requires unilateral support (cane or single crutch) to walk; walks 8 

m. in 20 sec. or less 
5 Requires bilateral support (canes,crutches or walker) and walks 8 m. 

in 20 sec. or less; OR requires unilateral support but needs more than 
20 sec. to walk 8 m. 

6 Requires bilateral support and needs more than 20 sec. to walk 8 m.; 
may use wheelchair on occasion 

7 Walking limited to several steps with bilateral support; unable to walk 
8 m.; may use wheelchair for most activities 

8 Restricted to wheelchair; able to transfer self independently 
9 Restricted to wheelchair; unable to transfer self independently 

Timed walking test 

Snelheid op de korte afstand: 
tijd meten en snelheid berekenen bij 10 meter lopen 

korte afstand 10 meter 

tijd (s) 

snelheid (m/s) 

gebruik van hulpmiddel; zo ja, welk: ja / nee 
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Rivermead Mobility Index 

De volgende vragen worden gesteld aan de patiënt, en opdrachten worden 
geobserveerd. Ja=l ; Nee= 0 

1 Omdraaien in bed: Kunt u zonder hulp van uw rug op uw zij 
draaien? 

2 Van liggen naar zitten: Kunt u liggend in bed overeind komen en 
op de rand van uw bed zitten zonder u vast te hoeven houden? 

3 Balans bij het zitten: Kunt u gedurende 10 seconden op de rand 
van uw bed blijven zitten zonder u vast te hoeven houden? 

4 Van zitten naar staan: Kunt u opstaan vanuit een stoel in minder 
dan 15 seconden en 15 seconden blijven staan (zonodig steunen 
met de handen of met een hulpmiddel)? 

5 Zelfstandig staan (opdracht): Gedurende 10 seconden blijven 
zonder enig hulpmiddel. 

6 Verplaatsen: Kunt u zich zonder hulp van iemand anders van uw 
bed naar een stoel verplaatsen en terug? 

7 Binnenshuis lopen, eventueel met hulpmiddel: Kunt u 10 meter 
lopen, eventueel met een hulpmiddel, maar zonder hulp van 
iemand anders in de buurt? 

8 Trappen: Kunt u zonder hulp een trap oplopen? 
9 Buitenshuis lopen (vlakke ondergrond): Kunt u buiten lopen, op 

het trottoir, zonder hulp van iemand anders? 
10 Binnenshuis lopen zonder hulpmiddel: Kunt u 10 meter binnens

huis lopen zonder hulpmiddel en zonder hulp van iemand anders? 
11 Iets oprapen van de vloer: Als u iets op de vloer laat vallen, kunt 

u dan 5 meter lopen, het voorwerp oprapen en dan terug lopen? 

12 Buitenshuis lopen (oneffen ondergrond): Kunt u buiten, (over gras, 
grind, onverharde weg, ijs, sneeuw) lopen zonder hulp van iemand 
anders? 

13 Baden: Kunt u zonder toezicht in en uit het bad komen, of onder 
de douche gaan en uzelf wassen? 
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14 Vier (stoep)treden op en afgaan: Kunt u een stoep met vier treden 
op en af gaan zonder de leuning te gebruiken, maar zonodig met 
een hulpmiddel? 

15 Hardlopen: Kunt u 10 meter hardlopen zonder binnen 4 seconden 
mank te lopen? (zonodig snelwandelen). 

Totaal: " 
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SIP-IADL Lichaamsverzorging en beweging 

j a 

a 
a 

j a 

ja 

nee 

Beantwoord de volgende vragen door "ja (dat klopt)" of "nee (dat klopt 
niet)" door te strepen achter elke vraag. Beantwoord alleen die uitspraken 
met "JA" waarvan u zeker weet dat zij op uw huidige situatie van toepassing 
zijn en tevens samenhangen met uw gezondheidstoestand. 

1. Moeilij ke bewegingen voer ik alleen maar uit als iemand 
mij helpt. Bijv: bij in en uitstappen van auto's, bad. 

2. Ik kom niet zelf in of uit bed of stoel, maar word door 
iemand geholpen of door één of ander mechanisch 
hulpmiddel. 

3. Ik sta maar korte tijd achtereen. 
4. Ik kan mijn evenwicht niet bewaren. 
5. Ik kan mijn handen of vingers beperkt of moeilijk 

bewegen. 
6. Ik kom alleen maar overeind als iemand mij helpt. 
7. Ik kan alleen knielen, hurken of bukken als ik mij aan 

iets vasthoud. 
8. Ik verander nauwelijks van lichaamshouding. 
9. Ik ben onbeholpen in mijn bewegingen. 

10. Ik kom in en uit bed of stoel door een steun vast te 
pakken of door gebruik van een stok, driepoot (rekje) 

11. Ik blijf het grootste deel van de dag liggen. 
12. Ik verander vaak van houding. 

13. Ik houd mij aan iets vast als ik me in bed wil verplaatsen. 
14. Ik was mijzelf helemaal niet, dat doet iemand anders. 
15. Ik was mezelf niet helemaal. Bijv.: ik heb hulp nodig 

bij het in bad gaan. 
16. Ik maak gebruik van een beddepan/ondersteek met 

hulp. 
17. Ik heb geen controle over mijn blaas 
18. Ik kan mijn ontlasting niet ophouden. 
19. Ik heb moeite met het aant rekken van schoenen, 

sokken of kousen. 

ja nee 
ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ia nee 

nee 

nee 
nee 
nee 

nee 
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20. Ik maak mijn kleren niet vast, ik heb iemands hulp 
nodig. Bijv. met knopen, rits en schoenveter. ja nee 

21. Ik krijg mijn kleren alleen maar aan als iemand mij 
helpt. ja nee 

22. Ik kleed mezelf wel aan, maar het gaat erg langzaam. ja nee 
23. Het grootste deel van de tijd ben ik gedeeltelijk aan

gekleed of in pyjama, ja nee 
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SIP-IADL Lopen 

ja nee 
ja nee 

ja nee 

ja nee 

1. Ik verplaats me met behulp van een rolstoel. 
2. Ik loop helemaal niet. 
3. Ik loop geen heuvels op en af. 
4. Ik loop alleen maar als iemand me erbij helpt. 
5. Ik verplaats me alleen maar m.b.v. een driepoot, vierpoot 

krukken, stok, de wanden of door me aan meubels vast 
te houden. ja nee 

6. Ik loop kleinere afstanden of ik sta vaak stil om te rusten. 
7. Ik loop helemaal geen trappen. ja nee 
8. De trap oplopen doe ik alleen nog maar met hulpmid

delen. Bijvoorbeeld: leuning stok of krukken, ja nee 
9. Traplopen doe ik alleen met behulp van iemand anders. ja nee 

10. Ik loop weliswaar zonder hulp maar wel met enige moeite. 
Bijvoorbeeld: ik loop kreupel, ik waggel, ik strompel, ik 
heb een stijf been. ja nee 

11. Ik loop de trap langzamer op en af. Bijv.: één trede tegelijk, 
ik sta vaak stil. ja nee 

12. Ik loop langzamer. ja nee 
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