
PARKINSON’S DISEASE – COGNITIVE FUNCTIONAL RATING SCALE 
(PD-CFRS) Dutch Version 

	
Mensen kunnen problemen hebben met alledaagse bezigheden als ze moeite krijgen met denken. Dan kan het 
gebeuren dat ze die bezigheden niet meer precies begrijpen, of er gemakkelijk het overzicht bij kwijt raken. Wilt u 
aangeven of u zulke problemen hebt met de bezigheden in deze lijst?  
PAS OP: het gaat NIET om problemen die komen door moeite met bewegen.  
Zet a.u.b. een cirkeltje om het antwoord dat het beste past. 
	

 Hebt u de laatste tijd moeite gehad met…          Score* 

1.   Met geld omgaan?  
Bijvoorbeeld weten hoeveel geld nodig is voor de boodschappen, checken of 
het wisselgeld dat u terugkrijgt klopt, en dergelijke. 

0 1 2 8 

2.   Met uw administratie?  
      Bijvoorbeeld giro overschrijvingen of andere bankzaken regelen, het 

huishoudboekje bijhouden, en dergelijke. 
0 1 2 8 

3.   Met het boeken van een vakantie, of het regelen van bezoekjes aan familie of 
vrienden? 0 1 2 8 

4.   Met het afhandelen van uw post, zoals rekeningen of afspraken met de 
dokter? 0 1 2 8 

5.   Met het innemen van uw medicijnen? Bijvoorbeeld controleren of de dosis of 
het tijdstip van innemen correct is. 0 1 2 8 

6.   Met het organiseren van uw dagelijkse bezigheden? 0 1 2 8 

7.   Met het gebruiken van elektrische huishoudelijke apparaten? 0 1 2 8 

8.   Met uitvinden hoe u met het openbaar vervoer ergens moet komen? 0 1 2 8 

9.   Met het oplossen van onvoorziene gebeurtenissen? 0 1 2 8 

10. Met onder woorden brengen van wat u wilt zeggen? 0 1 2 8 

11. Met begrijpen van wat u leest in een boek, krant, of tijdschrift? 0 1 2 8 

12. Met het gebruiken van de mobiele telefoon? 0 1 2 8 

 
0: Nee. 
1: Soms. 
2: Vaak. 
8: Niet van toepassing, bijvoorbeeld omdat u dit nooit doet  

 
 

Totaal:         (0-24) 

	
* Om de uiteindelijke score te verkrijgen, het gemiddelde van alle items beantwoord 0-2 moet worden 
berekend, en deze waarde moet vervangen die items beantwoord met 8. 
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