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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende 

categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overige, ongespecificeerd 

Aandoening (ICD) 

 

Zenuwstelsel en zintuigen - Multiple sclerose, ALS 

Domein ‘Menselijk 

functioneren’ (ICF) 

Mentale functies, Mobiliteit/bewegen, Activiteiten, Participatie 

algemeen 

 

 Korte beschrijving  De 21-item MFIS is een verkorte versie van de 40-item Fatigue 

Impact Scale (FIS) en meet de ervaren impact van vermoeidheid op fysiek, cognitief en 

psychosociaal functioneren. De patiënt wordt gevraagd aan te geven hoe vaak hij de 

afgelopen 4 weken door de vermoeidheid last heeft gehad van de genoemde 21 problemen.  

Hoe hoger de scores, hoe groter de invloed van vermoeidheid op het dagelijks leven.1,2 

 

 Doelgroep  patiënten met chronische ziekten, zoals MS3 

 

 Auteur:   

 Oorspronkelijke versie  FIS: Fisk JD, et al. (1994)3 

MFIS: Panel of the Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice 

Guidelines (1998)1 

 Nederlandse versie  MFIS: Kos D, et al. (2003)1  

 

      

2 Doel van het meetinstrument 

 

 Inventariserend 

 Evaluatief 
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3       Soort / vorm van het meetinstrument  

 

 Vragenlijst 

 Opbouw  totaal 21 items, verdeeld over drie subschalen:  

                   fysiek (9 items), cognitief (10 items), psychosociaal (2 items)1 

 Invulinstructies  een korte instructie is uitgewerkt in het meetinstrument 

 Meetniveau  per item: wijze score: (0-4); meetniveau ordinaal 

                         antwoordmogelijkheden op een 5-punt Likertschaal: nooit (0 punten),  

                         zelden (1 punt), soms (2 punten), vaak (3 punten), bijna altijd (4 punten)1 

 Meetniveau  per subschaal: wijze score:  

                         fysiek (0-36) = som van alle F-items (4+6+7+10+13+14+17+20+21) 

                         cognitief (0-40) = som van alle C-items (1+2+3+5+11+12+15+16+18+19) 

                         psychosociaal (0-8) = som van alle P-items (8+9) 

                         meetniveau ordinaal1,4 

 Meetniveau  totaalscore: wijze score: som van alle items (0-84); meetniveau ordinaal1 

 

 

4 Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl   

 Geschatte kosten  gratis te downloaden  

 Copyright  ja 

 

 

5 Methodologische kwaliteit     

 

Gegevens over de methodologische kwaliteit zijn te vinden in de volgende review: 

 

- Elbers RG, Rietberg MB, van Wegen EE, Verhoef J, Kramer SF, Terwee CB, Kwakkel G. 

Self-report fatigue questionnaires in multiple sclerosis, Parkinson's disease and stroke: a 

systematic review of measurement properties. 2012.5 

 

Verdere informatie is ook te vinden in: 

- Rietberg MB, Van Wegen EE, Kwakkel G. Measuring fatigue in patients with multiple 

sclerosis: reproducibility, responsiveness and concurrent validity of three Dutch self-report 

questionnaires. 2010.6 

 

 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 
 

 Taal  origineel Engels, vertaald Nederlands1 

 Benodigdheden  invulformulier, pen 

 Randvoorwaarden  wordt schriftelijk ingevuld door de patiënt   

 Benodigde tijd  5-10 minuten4 

 Gebruikershandleiding  nee 

 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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7          Normgegevens 
 

 Een totaalscore op de MFIS van meer dan 38 duidt op MS-gerelateerde vermoeidheid.7 

 

 

8 Overige gegevens 
 

 In de Ergotherapierichtlijn Vermoeidheid worden kanttekeningen geplaatst bij de scoring 

van de MFIS. Het afkappunt van 38 wordt aangereikt maar in een aangehaald onderzoek 

wordt benoemd dat dit afkappunt niet zomaar gebruikt kan worden en met voorzichtigheid 

gehanteerd moet worden tot er een nieuw afkappunt is bepaald.8 

Ook geeft de richtlijn aan dat er aanwijzingen zijn dat de totale score van de MFIS beter niet 

gebruikt kan worden als uitkomstmaat van vermoeidheid. Aangeraden wordt om de scores 

op de subschalen te gebruiken en kritisch te kijken naar de totaalscore en het afkappunt.8 

 Er bestaat ook een korte versie van 5 items. De totale score is de som van de items 

1+9+10+17+19 en ligt tussen 0-20. De afnameduur is 2-3 minuten. Deze is gratis 

verkrijgbaar via:4,9 

http://www.levenmetms.nl/LinkClick.aspx?fileticket=%2fQGu%2bfqKojc%3d&tabid=857 

 De MFIS is één van de 10 meetinstrumenten die deel uitmaken van de Multiple Sclerosis 

Quality of Life Inventory.1,10 

 Volgens de Ergotherapierichtlijn Vermoeidheid is het aannemelijk dat de MFIS ook valide, 

betrouwbaar en responsief is bij patiënten met CVA en de ziekte van Parkinson.8  

 In dezelfde richtlijn wordt aanbevolen om een naastbetrokkene van de patiënt aanwezig te 

laten zijn bij het afnemen van de test als er sprake is van cognitieve stoornissen.8 

 Een beperking van de MFIS is dat deze zich niet richt op de ernst en frequentie van de 

vermoeidheid.11 
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