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De BSI meet 9 dimensies die overlap vertonen met psychiatrische syndromen.  

 

Somatische klachten: 

Het gaat in de somatische klachten schaal om lichamelijke symptomen zoals die kunnen optreden 

bij somatische aandoeningen, maar ook de lichamelijke verschijnselen die optreden wanneer men 

erg angstig is. Deze verschijnselen hebben mogelijk een psychogene oorsprong, maar een 

lichamelijke aandoening is ook niet uitgesloten. Een hoge score kan duiden op een somatoforme 

stoornis, maar dan moet toch eerst een somatische oorzaak voor de symptomen zijn uitgesloten. 

De schaal meet ook de symptomen zoals die optreden bij paniekaanvallen. Een hoge score kan 

dus duiden op paniekstoornis. 

 

Cognitieve problemen: 

De cognitieve problemen schaal heet in de Amerikaanse versie ‘obsessief-compulsieve klachten’. 

De obsessief-compulsieve stoornis wordt gekenmerkt door steeds terugkerende gedachten die de 

patiënt niet van zich af kan zetten of de sterke aandrang bepaalde handelingen uit de voeren, 

zoals het wassen van de handen of steeds maar dingen controleren. Het niet uitvoeren van deze 

handelingen levert veel angst op. Slechts twee van de klachten die in deze dimensie zijn 

opgenomen horen typisch bij deze obsessief-compulsieve stoornis, ‘alles steeds maar moeten 

controleren’ en ‘moeite met beslissingen nemen’. De andere items meten meer algemeen 

verstoringen in het cognitieve domein, zoals moeite met onthouden, van je apropos zijn en moeite 

met concentreren. In afwezigheid van andere tekenen die op obsessief-compulsieve klachten 

wijzen, valt moeite met beslissingen nemen ook onder het cognitieve domein. We hebben daarom 

in afwijking van de Amerikaanse versie voor ‘cognitieve problemen’ als naam voor deze schaal 

gekozen. Wat betreft de items komt deze schaal echter geheel overeen met de Amerikaanse 

dimensie obsessief-compulsieve klachten.   

 

Interpersoonlijke gevoeligheid: 

Deze schaal meet de symptomen die typerend zijn voor patiënten met sociale angst, zoals erg 

verlegen zijn, het gevoel minderwaardig te zijn, te zeer bewust van eigen functioneren en falen en 

angst voor de beoordeling door anderen. Een hoge score op deze schaal duidt op sociale angst en 

mogelijk op een sociale fobie.  

 

Depressieve stemming: 

In deze schaal zijn de verschillende symptomen van depressie opgenomen, zoals suïcidaliteit, 

negatief affect (hopeloos, somber) en anhedonie (interesseverlies). Een hoge score wijst op een 

negatieve stemming en mogelijk op een stemmingsstoornis (depressie of dysthymie). 



 

Angst: 

De angstschaal omvat zowel de symptomen van de gegeneraliseerde angststoornis 

(zenuwachtigheid, beverigheid, rusteloos, gespannen, opgefokt) als de paniekstoornis (zomaar 

plotseling bang, aanvallen van paniek). Het gaat hier dus om angst die kenmerkend is voor de 

niet-fobische angststoornissen.  

 

Hostiliteit: 

In de schaal voor hostiliteit zijn symptomen opgenomen die duiden op boosheid of vijandigheid. 

Het gaat hierbij om zowel gedachten (je ergeren), als gevoelens (de aandrang te slaan) en 

gedragingen (woede-uitbarstingen en snel ruzie krijgen). 

 

Fobische angst: 

Bij fobische angst gaat het om gevoelens en gedragingen vanwege angst voor bepaalde situaties. 

De meeste items hebben betrekking op situaties die volgens de DSM-IV vallen onder de 

agorafobie en optreden bij de angststoornissen ‘paniekstoornis met agorafobie’ en ‘agorafobie 

zonder geschiedenis van paniek’. Alleen het item ‘bepaalde dingen, plaatsen of activiteiten 

vermijden omdat je er angstig van wordt’ heeft een meer algemene strekking en daar kunnen ook 

de klachten van de patiënt met een enkelvoudige fobie mee gemeten worden. 

 

Paranoïde gedachten: 

De paranoïde gedachten schaal omvat gevoelens die opkomen bij mensen die veel moeite hebben 

andere mensen te vertrouwen, zoals bij complex trauma, en bij mensen die kampen met 

overmatige achterdocht, vijandigheid, of grootheidswaan. Een hoge score kan duiden op een 

persoonlijkheidsstoornis, al moet er voor een DSM AS-II diagnose natuurlijk zeker aanvullende 

diagnostiek verricht worden. 

 

Psychoticisme: 

In de schaal voor psychoticisme zijn items opgenomen die horen bij de teruggetrokken levensstijl 

die veel voorkomt bij schizofrenie (je eenzaam voelen in gezelschap en de gedachte dat je 

psychisch wat mankeert) of die een waanachtige kwaliteit hebben (het idee dat iemand je 

gedachten kan beïnvloeden en het idee dat je zondig bent). Een hoge score op deze schaal kan 

duiden op een psychotische stoornis, maar vooral wanneer de klinische indruk bestaat dat de 

realiteitstoetsing niet meer in orde is. In dat geval moet nader onderzoek bij de patiënt volgen. De 

symptomen van je eenzaam en met niemand verbonden voelen en de gedachte dat je psychisch 

wat mankeert komen ook veel voor bij mensen met een angststoornis of een stemmingsstoornis, 

hetgeen tot een hoge score op de schaal zal leiden, zonder dat er sprake is van psychotische 

symptomen. Mensen die zich gemakkelijk door andere mensen laten beïnvloeden en hierdoor zelf 

van gedachten veranderen scoren ook hoger op de vraag over beïnvloeding van gedachten. 

 

Aanvullende items: 

De items laadden op meerdere dimensies maar zijn behouden in de uiteindelijke versie omdat ze 

klinisch relevant zijn. Ze worden dus niet mee gescoord in de bovenstaande schalen, maar dragen 

wel bij aan de totaalscore. 

 

Bij scoring 3 algemene indicatoren 



De gemiddelde score op alle items kan beschouwd worden als een algemene maat voor 

psychopathologie, en om de algemene psychische gezondheid te meten van iemand. Daarnaast 

worden het aantal symptomen weergegeven waar de patiënt aan lijdt. En als laatste een indicator 

voor de ernst van de aanwezige symptomen. Deze is altijd minimaal een 1. 
 


