
 

 
Psychological Inventory of Financial Scarcity vragenlijst 

Psychological Inventory of Financial Scarcity (PIFS) 
 

Instrument om geldstress te meten 
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Instructie vragenlijst  

Hieronder staan enkele uitspraken over uw financiële situatie. Geef aan in hoeverre u het hiermee 
oneens of eens bent. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
 

Antwoordschaal vragenlijst 

1 = helemaal mee oneens (linker schaaluiteinde) 
7 = helemaal mee eens (rechter schaaluiteinde) 
 

Items van de 12-item vragenlijst 

1. Ik kom vaak geld tekort. 

2. Het komt vaak voor dat ik mijn rekeningen niet op tijd kan betalen. 

3. Ik heb vaak geen geld voor de dingen die ik echt nodig heb. 

4. Ik vraag me de hele tijd af of ik wel genoeg geld heb. 

5. Ik vind het vaak lastig om over iets anders na te denken dan mijn financiële situatie. 

6. Ik maak me vaak zorgen over geld. 

7. Ik ben alleen bezig met wat ik nu moet betalen. De rest zie ik later wel. 

8. Door mijn financiële situatie, leef ik van dag tot dag. 

9. Ik houd geen rekening met dingen die ik over een tijdje moet betalen. 

10. Ik heb het gevoel dat ik weinig controle heb over mijn financiële situatie. 

11. Het lukt mij niet goed om mijn financiële zaken zelf te regelen. 

12. Als ik aan mijn financiële situatie denk, dan voel ik mij machteloos. 

Items van de 4-item vragenlijst 

1. Ik heb vaak te weinig geld 
2. Ik maak me vaak zorgen over geld 
3. Ik ben alleen bezig met wat ik nu moet betalen. De rest zie ik later wel. 
4. Ik heb het gevoel dat ik weinig controle heb over mijn geldzaken 

 

Scoring vragenlijst  

Het gemiddelde berekenen van de scores op de 12 (4) items.  
PIFS-scores kunnen variëren van 1 tot 7. Hoe hoger de PIFS-score, hoe hoger geldstress. 
 


