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Zelfrapportage ALSFRS-R 

 

Naam: ................................................................

Datum: ................................................................

ALS nummer: ................................

 

Instructie: 

De ALSFRS-R is een vragenlijst die veranderingen in fysiek functioneren meet 

bij patiënten met ALS. Deze vragen gaan over jouw functioneren vandaag. 

Vergelijk dit met jouw functioneren voordat je de diagnose ALS kreeg. 
 

 

1 Hoe gaat het spreken? 

 

☐ Ik ben goed te verstaan; mijn spraak is zoals voordat ik ALS kreeg. 

☐ Je kunt horen dat ik moeilijker spreek, maar ik hoef me niet te herhalen. 

☐ Ik moet mezelf af en toe herhalen voordat mensen mij verstaan. 

☐ 
Ik moet het spreken combineren met non-verbale communicatie, zoals aanwijzen, schrijven, en het 

gebruik van andere hulpmiddelen. 

☐ Ik heb mijn spraakvermogen verloren. 

2 Bemerk je een overmaat aan speeksel sinds het ontstaan van ALS (ondanks medicatie)? 

 

☐ Ik heb een normale hoeveelheid speeksel en ik kwijl niet. 

☐ 
Ik heb een kleine maar duidelijke overmaat aan speeksel in mijn mond, of ik heb vaker ’s nachts 
speeksel op mijn kussen. 

☐ Ik kwijl soms overdag. 

☐ Ik heb veel speeksel en gebruik af en toe een zakdoek of tissue. 

☐ Ik kwijl en heb steeds een zakdoek of tissue nodig. 

3 Hoe gaat het slikken en eten? 

 

☐ Ik kan gewoon slikken en ik kan alles eten. 

☐ 
Ik heb beginnende eetproblemen. Ik verslik me soms, maar ik vermijd geen voedingsmiddel, zoals 

bijvoorbeeld vlees en brood. 

☐ 
Ik heb de samenstelling van het voedsel veranderd, zoals gemalen voedsel, of ik vermijd bepaalde 

voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld vlees en brood. 

☐ Ik gebruik naast gewone of gemalen voeding ook voeding via een sonde/katheter/slangetje. 

☐ Ik kan niet slikken, ik krijg al mijn voeding via een sonde/katheter/slangetje. 

4 
Hoe gaat het schrijven met jouw dominante hand als je geen gebruik maakt van een aangepaste pen 

(schuimblokje, dikke pen, etc.)? 

 

☐ Ik heb geen probleem met schrijven. 

☐ Ik schrijf langzaam of slordig: alle woorden zijn leesbaar. 

☐ Ik schrijf langzaam of slordig: niet alle woorden zijn leesbaar. 

☐ Ik kan een pen vasthouden, maar niet schrijven: het schrift is niet meer leesbaar.  

☐ Ik kan geen pen vasthouden. 
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* Heb je een PEG katheter (voedingssonde)?  

 

● Ik heb geen PEG katheter. à Vul vraag 5a in  

● 
Ik heb wel een PEG katheter, maar ik krijg minder dan 50% van mijn voeding 

binnen via de PEG. 
à Vul vraag 5a in 

● 
Ik heb wel PEG katheter en ik krijg meer dan 50% van mijn voeding binnen via 

de PEG. 
à Vul vraag 5b in 

5a Hoe gaat het snijden van eten of het gebruik van bestek? 

 

☐ Ik heb geen probleem met het snijden van eten of het gebruik van bestek. 

☐ 
Het snijden van eten of het gebruik van bestek gaat enigszins langzaam en onhandig, maar ik kan 

dit nog volledig zelfstandig. 

☐ 
Ik kan het meeste voedsel zelf snijden, ondanks onhandigheid en traagheid. Ik heb soms enige 

hulp nodig, maar niet in meer dan 50% van de gevallen. 

☐ 
Het voedsel moet gesneden worden door een ander, maar ik kan wel zelf (langzaam) eten naar de 

mond brengen. 

☐ Een ander geeft mij eten. 

5b 
Hoe gaat het hanteren van sluitingen en klemmen van de PEG katheter?  
(Alleen invullen als je meer dan 50% van je voeding via de PEG katheter binnen krijgt) 

 

☐ Ik kan zelf de sluitingen en klemmen van de PEG katheter sluiten en openen. 

☐ Ik kan zelf alle handelingen uitvoeren, maar het gaat onhandig. 

☐ Ik heb enige hulp nodig bij het hanteren van de sluitingen en klemmen van de PEG katheter. 

☐ 
Ik kan degene die mij verzorgt slechts minimaal helpen met het hanteren van de sluitingen en 

klemmen van de PEG katheter. 

☐ Ik kan de sluitingen en klemmen van de PEG katheter niet zelf hanteren. 

6 Hoe gaat het wassen en aankleden? 

 

☐ Ik kan mijzelf wassen en aankleden. 

☐ 
Ik kan mijzelf wassen en aankleden, maar het kost moeite en energie. Ik maak geen gebruik van 

hulpmiddelen (klittenband, ritsen, liggend de broek aantrekken, etc.). 

☐ 
Ik krijg af en toe hulp om mijzelf te wassen en aan te kleden of ik maak gebruik van vervangende 

methoden (klittenband, ritsen, liggend de broek aantrekken, etc.). 

☐ 
Ik heb altijd begeleiding nodig bij het wassen van mijzelf en bij het aankleden, maar ik help nog 

wel mee. 

☐ Ik ben volledig afhankelijk van anderen voor wat betreft wassen en aankleden. 

7 Hoe gaat het omdraaien in bed en het schikken van het beddengoed? 

 

☐ Ik kan zelf omdraaien in bed en mijn beddengoed schikken. 

☐ Ik kan enigszins langzaam en onhandig zelf omdraaien in bed en mijn beddengoed schikken. 

☐ 
Ik kan zelfstandig omdraaien en het beddengoed schikken, maar dit kost mij veel energie en gaat 

met grote moeite. 

☐ 
Ik kan een begin maken met omdraaien in bed en het schikken van het beddengoed, maar ik kan 

niet zelfstandig omdraaien. 

☐ Ik kan niet zelfstandig omdraaien in bed of mijn beddengoed schikken.  
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8 Hoe gaat het lopen? 

 

☐ Ik kan gewoon lopen. 

☐ Ik loop met moeite, maar ik heb geen ondersteuning of hulpmiddelen nodig. 

☐ Ik heb hulp of hulpmiddelen nodig om te lopen (rollator, stok, brace, etc.). 

☐ Ik kan niet lopen, maar ik kan staan op mijn benen of mijn benen een beetje bewegen. 

☐ Ik kan mijn benen niet bewegen. 

9 Hoe gaat het traplopen naar boven? 

 

☐ Ik kan gewoon de trap op lopen. 

☐ Ik kan langzaam maar stabiel de trap op lopen. 

☐ 
Ik ben enigszins instabiel als ik de trap op loop, maar ik heb geen hulp of trapleuning nodig bij het 

traplopen. 

☐ Ik heb hulp of de trapleuning nodig om de trap op te lopen. 

☐ Ik kan niet de trap op lopen. 

10 
Raak je wel eens buiten adem? 
Als je dagelijks een ademhalingsapparaat gebruikt, vul dan de laatste antwoordoptie in, ook als je op dit moment niet benauwd bent. 

 

☐ Ik raak nooit buiten adem bij gewone dagelijkse activiteiten. 

☐ Ik raak buiten adem tijdens het lopen. 

☐ 
Ik raak buiten adem tijdens een of meer van de volgende activiteiten: eten, het nemen van een bad 

of aankleden. 

☐ Ik ben buiten adem tijdens rust en ik heb moeilijkheden met ademhalen tijdens het zitten of liggen. 

☐ Ik heb grote moeilijkheden met ademhalen: ik overweeg ondersteunende ademhaling. 

11 
Kan je plat liggen tijdens het slapen of moet je ondersteund worden? 
Als je iedere nacht een ademhalingsapparaat gebruikt, vul dan de laatste antwoordoptie in. 

 

☐ Ik kan plat liggen tijdens het slapen. 

☐ 
Ik heb problemen met slapen door kortademigheid. Ik gebruik over het algemeen niet meer dan 

twee kussens. 

☐ Ik heb meer dan twee kussens nodig om te slapen. 

☐ Ik kan alleen zittend slapen. 

☐ Ik kan niet slapen zonder beademing. 
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12 Maak je gebruik van (non-)invasieve beademing (neuskapje)? 

 

☐ Ik maak ’s nachts geen gebruik van een neuskapje. 

☐ Ik maak af en toe gebruik van een neuskapje. 

☐ Ik maak ’s nachts continu gebruik van een neuskapje. 

☐ Ik maak dag en nacht gebruik van een neuskapje. 

☐ 
Ik maak gebruik van mechanische ventilatie door intubatie of tracheostoma (invasieve 

beademing). 
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