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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

Onderste extremiteit 

Aandoening 
(ICD) 
 

Bewegingsapparaat 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Overige 

 
• Korte beschrijving  De Karlsson Ankle Function Score is een door de patiënt ingevuld 

meetinstrument voor de functionele evaluatie van de enkel. In de scorelijst zijn de volgende 
items opgenomen wat betreft enkel en voet: pijn, andere symptomen, activiteiten van het 
dagelijkse leven, functionele capaciteiten voor sport- en recreatieve activiteiten en kwaliteit 
van leven.1,2 
 

• Doelgroep  patiënten met acute aandoening aan de enkel en/of voet3 
 

• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  Karlsson J (1991)2 
 Nederlandse versie  niet bekend 

 
 

 
2          Doel van het meetinstrument 

 
• Evaluatief 
• Inventariserend 
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3       Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Vragenlijst 

• Opbouw  8 items: pijn, zwelling, subjectieve instabiliteit, stijfheid, traplopen,   
     hardlopen, werk, steunen 

• Invulinstructie  geen 
• Meetniveau  per item: wijze van score1,2: per item verschillend; meetniveau ordinaal 

                              Pijn:                     5 antwoordmogelijkheden, score van 0 tot 20 
                              Zwelling:                    3 antwoordmogelijkheden, score van 0 tot 10 
                              Subjectieve instabiliteit: 6 antwoordmogelijkheden van 0 tot 25 
                              Stijfheid:                    3 antwoordmogelijkheden van 0 tot 5 
                              Traplopen:                    3 antwoordmogelijkheden van 0 tot 10 
                              Hardlopen:                    3 antwoordmogelijkheden van 0 tot 10 
                               Werk:        4 antwoordmogelijkheden van 0 tot 15 
                               Steunen:                    3 antwoordmogelijkheden van 0 tot 5 
• Meetniveau  totaal: wijze van score: 0 tot 100; meetniveau interval 

           

4 Verkrijgbaarheid 
 

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

 
 
5 Methodologische kwaliteit 
             

Over de methodologische kwaliteit is op dit moment weinig bekend. De methodologische 
gegevens die tot 2003 bekend zijn, staan samengevat in de systematische review van 
Haywood (2003).3 

 
• Interne consistentie 
 
• Reproduceerbaarheid 

 
 Betrouwbaarheid (reliability)  niet onderzocht 

 
• Validiteit 

 
 Content validity   

- De KAFS heeft een correlatie met de FAOS.2 
- De totaalscore van de KAFS voor meer dan de helft bepaald door stoornisgerelateerde   
  items.4 
 

 Construct validity   
- KAFS vs. FAOS (Foot and Ankle Outcome Score): (Spearman Rho) r = 0.58-0.672 
- KAFS vs. anterior translatie en talar tilt: r= 0,724 

- KAFS vs. talar tilt: r= 0.844 

                  
• Responsiviteit / longitudinale validiteit  Er is beperkt bewijs voor de responsiviteit  

                                                                        van de KAFS.4,5 
 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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6         Hanteerbaarheid / feasibility 
 
• Taal  Engels  
• Benodigdheden  vragenlijst en pen 
• Randvoorwaarden  niet bekend 
• Benodigde tijd  5 minuten 
• Gebruikershandleiding  nee 

 
 
7          Normgegevens 
 

• Interpretatie van scores  
Hoe lager de totaalscore des te minder beperkingen de patient ervaart.  
Volgens Karlsson et al.2,3: 90-100:  excellent 

    80-89  :  goed 
    60-79  :  redelijk 
      < 60  :  slecht  
 

 
8     Overige gegevens 
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