
Supplementary online Material 

 

- MTSS - score, Dutch language version (validated) 

- MTSS - score, English language version (cross-culturally translated)  



Mediaal Tibiaal Stress Syndroom Score 

Naam:        Datum: 
 
Ik heb klachten aan mijn: 
    Beide scheenbenen        
    Alleen het linker scheenbeen     
    Alleen het rechter scheenbeen      
 
Indien klachten aan beide scheenbenen: 
 
Ik heb het meeste last van: 
    Mijn linker scheenbeen     
    Mijn rechter scheenbeen     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Instructies: 

• Denk bij het invullen van deze vragenlijst aan de pijn zoals u die in de afgelopen 
dagen maximaal hebt ervaren/gehad, kruis het antwoord aan dat het beste past bij 
die pijn in het scheenbeen.  
 

• Houd bij het invullen van deze vragenlijst het scheenbeen in gedachte waar u het 
meeste last van hebt. 

 

• Lees alle antwoordopties zorgvuldig door voordat u een antwoord aankruist.  
 

• Kies steeds één antwoord, bij alle vragen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sportactiviteiten 

 

Voor militairen: marsen en marcheren zijn sportactiviteiten. 
 
1) Momenteel:          P 
 

Beoefen ik al mijn gebruikelijke sportactiviteiten       0 
 

Kan ik, door mijn scheenbeenklachten, minder       1 
dan mijn gebruikelijke sportactiviteiten doen 
 

Kan ik, door mijn scheenbeenklachten, alleen       2 
alternatieve sportactiviteiten doen 
 

Kan ik, door mijn scheenbeenklachten, geen enkele sportactiviteit doen   3 
 

 

2)  Tijdens het sporten: 

 

Heb ik geen pijn aan mijn scheenbeen       0 
 

Heb ik enige pijn aan mijn scheenbeen       1 
 

Heb ik veel pijn aan mijn scheenbeen       2 
 

Ik kan niet sporten vanwege de pijn aan mijn scheenbeen     3 



Lopen 
 
3) Tijdens lopen:         P 
  

Heb ik geen pijn aan mijn scheenbeen       0 
 

Heb ik enige pijn aan mijn scheenbeen       1 
 

Heb ik veel pijn aan mijn scheenbeen       2 
 

Ik kan niet lopen vanwege de pijn aan mijn scheenbeen     2 
 
 
 
Pijn in rust 
Bijvoorbeeld zitten of liggen. 
 
4) In rust is mijn scheenbeen:  
 

Niet pijnlijk           0 
 

Gevoelig           1 
 

Pijnlijk            2 
 

Heel pijnlijk           2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interpretatie:  

Per vraag zijn er 4 antwoordcategorieën.  

De eerste antwoordcategorie (0 punten) geeft geen beperkingen aan, de laatste categorie (2 

of 3 punten) betekent de meeste beperking.  

De totaalscore is de som van de 4 vragen. De eindscore varieert van 0 (geen beperking) tot 

10 (volledige beperking) 

Kleinst meetbaar verschil op individueel niveau  = 2.41 

Kleinst meetbaar verschil voor een groep = 0.35 

Minimaal belangrijke verandering (groep) = 0.69 



Medial Tibial Stress Syndrome Score 

Name:        Date: 
 
I have complaints in:  
    Both shins         
    Only the left shin       
    Only the right shin       
 
In case of complaints in both shins: 
 
I have most complaints in: 

    My left shin       
    My right shin       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Instructions: 

● While completing this questionnaire, keep in mind the pain as you have experienced 
maximally over the past days, and check the answer that fits best this shin pain  
 

● While completing this questionnaire, keep in mind your shin with most complaints.  
 

● Please read all options before you select a checkbox. 
 

● For all questions, choose one answer per question only. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sporting activities 
 
For military: Marching is considered to be a sporting activity. 
 
1)  Presently:          P 
 

I perform all of my usual sporting activities       0 
 

I am forced to do less of my usual sporting activities due to pain in my shin  1 
 

I am forced to do alternative sporting activities only due to pain in my shin  2 
 

I cannot do any sporting activity due to pain in my shin     3 
 
 
2) While performing sporting activities: 
 

I have no pain in my shin         0 
 

I have some pain in my shin          1 
 

I have a lot of pain in my shin        2 
  

I cannot do any sporting activity due to my shin pain     3 
 
 
 
 
 



Walking 
 
3) While walking:         P 
 

I have no pain in my shin         0 
 

I have some pain in my shin         1 
 

I have a lot of pain in my shin        2 
 

I cannot walk due to pain in my shin        2 
 

 

Pain at rest 
e.g. sitting or laying down 
 
4) At rest, my shin is: 
 

Not painful           0 
 

Sensitive           1 
 

Painful            2 
 

Very painful           2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interpretation:  

There are four checkboxes for each item.  

The first checkbox (0 points) indicates no limitation, the final checkbox (2 or 3 points) 

indicates a full limitation.  

The sum score is the sum of the four items. The final score ranges from 0 (no limitation) to 

10 (full limitation) 

Smallest detectable change, individual level = 2.41 

Smallest detectable change, group = 0.35 

Minimal important change, group = 0.69 

 


