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Frontal Behavioral Inventory (FBI) 
Kertesz A, Davidson W, McCabe P, Munoz D. Behavioral quantitation is more sensitive than cognitive 
testing in frontotemporal dementia. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2003 Oct;17(4):223–9. Vertaald door 
J.Lindeboom en H.Comijs, Vrije Universiteit Amsterdam 
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Negatieve subschaal:     

1.Apathie. Heeft hij/zij zijn/haar belangstelling verloren 
voor vrienden of dagelijkse bezigheden?     

2.Aspontaniteit. Doet hij/zij wel eens iets uit zichzelf, of 
moet alles gevraagd worden?     

3.Onverschilligheid, vlakheid. Reageert hij/zij net als 
altijd op vrolijke of verdrietige gebeurtenissen, of is 
hij/zij minder emotioneel dan vroeger? 

    

4.Starheid. Kan hij/zij van gedachten veranderen als 
daar goede redenen voor zijn, of is hij/zij de laatste tijd 
koppig of star? 

    

5.Concreetheid. Begrijpt hij/zij de juiste betekenis van 
dingen die gezegd worden, of neemt hij/zij alles 
letterlijk? 

    

6.Zelfverwaarlozing.Verzorgt hij/zij zichzelf even goed 
als vroeger?     

7.Desorganisatie. Kan hij/zij ingewikkelde activiteiten 
plannen en organiseren of is hij/zij gemakkelijk 
afgeleid, of niet in staat om iets door te zetten of af te 
maken? 

    

8.Onoplettendheid. Let hij/zij op wat er aan de hand is 
of  raakt hij/zij de draad kwijt of lijkt hij/zij helemaal 
afwezig te zijn? 

    

9.Verlies van inzicht. Is hij/zij zich bewust van 
problemen of veranderingen, of lijkt hij/zij ze niet op te 
merken of ze te ontkennen wanneer er iets over wordt 
gezegd? 

    

10.Spraakremming. Is hij/zij even spraakzaam als 
vroeger of  is hij/zij stiller geworden?     

 0 1 2 3 
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Positieve subschaal:     

11.Verbale apraxie. Spreekt hij/zij de laatste tijd 
duidelijk of maakt hij/zij fouten? Is de spraak slecht 
gearticuleerd of aarzelend? 

    

12.Perseveratie. Herhaalt hij/zij opmerkingen of 
handelingen, of gaat hij/zij er te lang mee door?     

13.Prikkelbaarheid. Is hij/zij de laatste tijd prikkelbaar 
en opvliegend, of  reageert hij/zij nog net zo op 
spanning en tegenslagen als vroeger? 

    

14.Overdreven grappenmakerij. Maakt hij/zij de laatste 
tijd overdreven veel grappen, of grappen die 
aanstootgevend zijn of op het verkeerde moment 
komen? 

    

15.Slecht oordeel. Toont hij/zij een goed inzicht bij het 
nemen van beslissingen of bij het autorijden, of 
gedraagt hij/zij zich onverantwoordelijk en achteloos? 

    

16.Ongepastheid. Gedraagt hij/zij zich behoorlijk, of 
zegt of doet hij/zij dingen die niet horen? Gedraagt 
hij/zij zich onbeschoft of kinderlijk? 

    

17.Impulsiviteit. Is hij/zij impulsief? Heeft hij/zij de 
laatste tijd dingen gedaan of gezegd zonder na te 
denken over de gevolgen? 

    

18.Rusteloosheid. Is hij/zij de laatste tijd rusteloos of 
overactief, of is hij/zij net zo actief als vroeger?     

19.Agressie. Heeft hij/zij zich de laatste tijd agressief 
gedragen, tegen iemand geschreeuwd of iemand pijn 
gedaan? 

    

20.Hyperoraliteit. Drinkt hij/zij de laatste tijd meer dan 
gewoonlijk, eet hij/zij overmatig van alles wat hij/zij 
ziet, of stopt hij/zij zelfs voorwerpen in de mond? 

    

21.Hypersexualiteit. Is zijn/haar seksuele gedrag de 
laatste tijd ongewoon of overmatig?     

22.Utilisatiegedrag. Wil hij/zij voorwerpen (die in het 
oog vallen of in handbereik zijn) graag aanraken, 
voelen, onderzoeken of oppakken? 

    

23.Incontinentie. Heeft hij/zij de laatste tijd in zijn/haar 
broek gedaan? (sluit fysieke oorzaken zoals 
blaasontsteking of immobiliteit uit). 

    

24.”Alien hand”. Heeft hij/zij moeite met het gebruik 
van een hand, of zit die hand de andere wel eens in 
de weg? (sluit andere oorzaken uit, zoals reuma, 
verlamming, verwondingen enz.) 

    

Totaal     
Totaalscore  
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Stereotypy Rating Inventory (SRI) 
Shigenobu K, Ikeda M, Fukuhara R, Maki N, Hokoishi K, Nebu A, et al. The Stereotypy Rating Inventory 
for frontotemporal lobar degeneration. Psychiatry Research. 2002 Jun 1;110(2):175–87. 

 

Eet- en kookgedrag 

Heeft hij/zij de neiging om alleen voedsel te koken dat hij/zij lekker vindt of heeft hij/zij de neiging om 
alleen voedsel te kopen dat hij/zij lekker vindt? Of bleef hij/zij ooit steeds maar dezelfde maaltijden / 
voeding eten? 

 

Indien nee, ga door naar de volgende vraag 

Indien ja, ga door met de subvragen hieronder 

 

1. Kookt hij/zij vaak dezelfde maaltijden? 

2. Gebruikt hij/zij alleen dezelfde voedingsproducten voor zijn/haar maaltijd? 

3. Koopt hij/zij vaak dezelfde voedingsmiddelen? (bijvoorbeeld dezelfde koffie, dezelfde snoepjes) 

4. Wil hij/zij steeds dezelfde maaltijd of voedingsmiddelen? 

5. Wil hij/zij steeds dezelfde saus, dressing of kruiden gebruiken? 

6. Is er sprake van stereotypie op het gebied van eet- en kookgedrag? 

 

Als de screeningsvraag bevestigd wordt, bepaal frequentie en ernst 

 

Frequentie: 

1. regelmatig—ongeveer eens per week 

2. Matig frequent—meerdere malen per week maar niet dagelijks 

3. Frequent— dagelijks (lminder dan 5  keer per dag) 

4. Extreem frequent—dagelijks (meer dan 5 keer per dag of bijna continu) 

 

Ernst: 

1. Mild—Stereotiep gedrag is aanwezig maar heeft weinig interferentie met dagelijks leven. 

2. Matig—Stereotiep gedrag is evident, maar kan overwonnen worden door de verzorgende 

3. Ernstig—Stereotiep gedrag is erg opvallend en reageert meestal niet op interventie van verzorgende 
en is een belangrijke bron van stress. 
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Zwerfgedrag 

Probeert hij/zij herhaaldelijk te gaan wandelen, zonder daarbij te verdwalen? Of was hij/zij ooit geneigd 
om steeds dezelfde route te nemen of naar dezelfde plaats of gebouw te gaan voor een wandeling? 

 

Indien nee, ga door naar de volgende vraag 

Indien ja, ga door met de subvragen hieronder 

 

1. Wandelt hij/zij steeds? 

2. neemt hij/zij steeds dezelfde wandelroute? 

3. Heeft hij/zij ooit zijn/haar tijd verspild op een bepaalde plaats tijdens een wandeling? 

4. Gaat hij/zij steeds naar dezelfde plaats? 

5. Gaat hij/zij naar steeds naar hetzelfde gebouw of instituut? 

6. Gaat hij/zij steeds naar dezelfde winkel? 

7. Is er en andere plaats die hij/zij steeds bezoekt? 

 

Als de screeningsvraag bevestigd wordt, bepaal frequentie en ernst 

 

Frequentie: 

1. regelmatig—ongeveer eens per week 

2. Matig frequent—meerdere malen per week maar niet dagelijks 

3. Frequent— dagelijks (lminder dan 5  keer per dag) 

4. Extreem frequent—dagelijks (meer dan 5 keer per dag of bijna continu) 

 

Ernst: 

1. Mild—Stereotiep gedrag is aanwezig maar heeft weinig interferentie met dagelijks leven. 

2. Matig—Stereotiep gedrag is evident, maar kan overwonnen worden door de verzorgende 

3. Ernstig—Stereotiep gedrag is erg opvallend en reageert meestal niet op interventie van verzorgende 
en is een belangrijke bron van stress. 

  

	

Spreekgedrag 

Vertelt hij/zij steeds hetzelfde verhaal of gebruikt hij/zij steeds dezelfde zinnen en woorden? 

Of zingt hij/zij steeds dezelfde liedjes? 

 

Indien nee, ga door naar de volgende vraag 

Indien ja, ga door met de subvragen hieronder 

 

1. Herhaalt hij/zij steeds hetzelfde verhaal? 

2. Zegt hij/zij bepaalde zinnen herhaaldelijk? 

3. Zegt hij/zij bepaalde woorden herhaaldelijk? 

4. Zingt hij/zij dezelfde liedjes herhaaldelijk? 

 

Als de screeningsvraag bevestigd wordt, bepaal frequentie en ernst 

 

Frequentie: 

1. regelmatig—ongeveer eens per week 

2. Matig frequent—meerdere malen per week maar niet dagelijks 

3. Frequent— dagelijks (lminder dan 5  keer per dag) 

4. Extreem frequent—dagelijks (meer dan 5 keer per dag of bijna continu) 

 

Ernst: 

1. Mild—Stereotiep gedrag is aanwezig maar heeft weinig interferentie met dagelijks leven. 

2. Matig—Stereotiep gedrag is evident, maar kan overwonnen worden door de verzorgende 

3. Ernstig—Stereotiep gedrag is erg opvallend en reageert meestal niet op interventie van verzorgende 
en is een belangrijke bron van stress. 
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Zwerfgedrag 
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Bewegingen 

Maakt hij/zij steeds dezelfde bewegingen? 

 

Indien nee, ga door naar de volgende vraag 

Indien ja, ga door met de subvragen hieronder 

 

1. Wrijft hij/zij steeds over zijn/haar knie? 

2. Klapt hij/zij steeds in zijn/haar handen?? 

3. Probeert hij/zij steeds dezelfde persoon aan te raken? 

4. probeert hij/zij steeds op dezelfde zitplaats te zitten? 

5. Verzamelt hij/zij? 

6. Heeft hij/zij andere bewegingen herhaaldelijk uitgevoerd? 

 

Als de screeningsvraag bevestigd wordt, bepaal frequentie en ernst 

 

Frequentie: 

1. regelmatig—ongeveer eens per week 

2. Matig frequent—meerdere malen per week maar niet dagelijks 

3. Frequent— dagelijks (lminder dan 5  keer per dag) 

4. Extreem frequent—dagelijks (meer dan 5 keer per dag of bijna continu) 

 

Ernst: 

1. Mild—Stereotiep gedrag is aanwezig maar heeft weinig interferentie met dagelijks leven. 

2. Matig—Stereotiep gedrag is evident, maar kan overwonnen worden door de verzorgende 

3. Ernstig—Stereotiep gedrag is erg opvallend en reageert meestal niet op interventie van verzorgende 
en is een belangrijke bron van stress. 

  

	

Dagritme 

Leeft hij/zij volgens een strak dagritme dat eruitziet als een rooster? Of doet hij/zij dagelijks hetzelfde op 
hetzelfde tijdstip? Of heeft hij/zij bij voorkeur een vast dagritme en vind hij/zij het vervelend als dit dagritme 
verstoord wordt? 

 

Indien nee, einde 

Indien ja, ga door met de subvragen hieronder 

 

 

1. Vindt hij/zij het belangrijk naar bed te gaan en op te staan op een vaste tijd? 

2. Vindt hij/zij het belangrijk tv te kijken op een vaste tijd? 

3. Vindt hij/zij het belangrijk te wandelen op een vaste tijd? 

4. Vindt hij/zij het belangrijk te eten op een vaste tijd? 

5. Vindt hij/zij het belangrijk andere dingen te doen op een vaste tijd? 

Als de screeningsvraag bevestigd wordt, bepaal frequentie en ernst 

 

Frequentie: 

1. regelmatig—ongeveer eens per week 

2. Matig frequent—meerdere malen per week maar niet dagelijks 

3. Frequent— dagelijks (lminder dan 5  keer per dag) 

4. Extreem frequent—dagelijks (meer dan 5 keer per dag of bijna continu) 

 

Ernst: 

1. Mild—Stereotiep gedrag is aanwezig maar heeft weinig interferentie met dagelijks leven. 

2. Matig—Stereotiep gedrag is evident, maar kan overwonnen worden door de verzorgende 

3. Ernstig—Stereotiep gedrag is erg opvallend en reageert meestal niet op interventie van verzorgende 
en is een belangrijke bron van stress. 

 

Totaalscore: som van score frequentie x ernst per item (max 60)  
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Dagritme 

Leeft hij/zij volgens een strak dagritme dat eruitziet als een rooster? Of doet hij/zij dagelijks hetzelfde op 
hetzelfde tijdstip? Of heeft hij/zij bij voorkeur een vast dagritme en vind hij/zij het vervelend als dit dagritme 
verstoord wordt? 

 

Indien nee, einde 

Indien ja, ga door met de subvragen hieronder 

 

 

1. Vindt hij/zij het belangrijk naar bed te gaan en op te staan op een vaste tijd? 

2. Vindt hij/zij het belangrijk tv te kijken op een vaste tijd? 

3. Vindt hij/zij het belangrijk te wandelen op een vaste tijd? 

4. Vindt hij/zij het belangrijk te eten op een vaste tijd? 

5. Vindt hij/zij het belangrijk andere dingen te doen op een vaste tijd? 

Als de screeningsvraag bevestigd wordt, bepaal frequentie en ernst 

 

Frequentie: 

1. regelmatig—ongeveer eens per week 

2. Matig frequent—meerdere malen per week maar niet dagelijks 

3. Frequent— dagelijks (lminder dan 5  keer per dag) 

4. Extreem frequent—dagelijks (meer dan 5 keer per dag of bijna continu) 

 

Ernst: 

1. Mild—Stereotiep gedrag is aanwezig maar heeft weinig interferentie met dagelijks leven. 

2. Matig—Stereotiep gedrag is evident, maar kan overwonnen worden door de verzorgende 

3. Ernstig—Stereotiep gedrag is erg opvallend en reageert meestal niet op interventie van verzorgende 
en is een belangrijke bron van stress. 

 

Totaalscore: som van score frequentie x ernst per item (max 60)  
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