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Inhoud training
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- WaaROM? 5 minuten

- Klachtspecifieke lijst stemming 5 minuten

- Klachtspecifieke lijsten angst 20 minuten

- Klachtspecifieke lijst persoonlijkheid 5 minuten

- Oefening 1: oefenen met vragenlijsten 20 minuten

- Pauze 10 minuten

- Terugblik Samen beslissen met ROM 10 minuten

- Rollenspel 2: oefenen terugkoppeling 20 minuten

- Afsluiting 10 minuten



WaaROM?
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- BSI blijft voor intake staan

- Na intake mogelijkheid om extra vragenlijst klaar te zetten voor cliënt in 
Questmanager.

- Extra  lijst kan meer inzicht geven in klachten.

- Inzichten cliënt 

- Begrijpelijke terugkoppeling voor cliënt via Mijn GGZDelfland



WaaROM? (2)
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- Gebruiken jullie weleens klachtspecifieke lijsten?

- Zo ja, welke?

- Wat is voor jullie de meerwaarde?

- Wat hebben jullie nodig om het in te kunnen zetten?



Stoornisspecifieke vragenlijsten

Stemmingsstoornissen 
– IDS-SR - Inventory of Depressive Symptoms

Angststoornissen
– Gegeneraliseerde angststoornis: PSWQ - Penn State Worry

Questionnaire
– Obsessief compulsieve stoornis: Y-BOCS 
– Posttraumatische stressstoornis: SVL-22K - Schokverwerkingslijst
– Sociale angststoornis:  SFS - Sociale Fobie Schaal & SIAS - Social

Interaction and Anxiety Scale
– Agorafobie: AGO - Agorafobie Schaal
– Paniekstoornis: POL - Paniek Opinie Lijst

Persoonlijkheidstoornissen
– SIPP-SF



IDS-SR

Inventory of Depressive Symptoms

Meet 
(Veranderingen in) de ernst van de depressieve stoornis

Antwoordtype
De items worden gescoord op een 4-puntsschaal en gaan over de 
afgelopen week. Hoewel de schaal gelijk is, zijn de antwoordcategorieën 
per vraag anders en bevatten een beschrijving. Iedere antwoordcategorie 
is een precieze aanduiding qua hoeveelheid van symptomen en de mate 
waarin ze aanwezig zijn. Afwijkende items: 10, 11, 13 en 16.

Interpretatie
Hoe hoger de totaalscore, hoe ernstiger de depressie



PSWQ

Penn State Worry Questionnaire

Meet 
In hoeverre men controle ervaart over aanwezige zorgen, of 
hij zich vaak zorgen maakt, over veel verschillende situaties en 
hoe verstorend de zorgen zijn voor het dagelijks leven.

Antwoordtype
5-puntsschaal; van ‘helemaal niet kenmerkend (0)’ tot ‘erg 
kenmerkend (4)’.

Interpretatie 
Hoe hoger de score, hoe meer zorgen



SVL-22K

Schokverwerkingslijst

Meet 
Gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen op de drie gebieden van PTSS: 
overalertheid, vermijding en herbelevingen.

Antwoordtype
De antwoordcategorieën zijn ingedeeld op een 5-puntsschaal. Ze lopen van 
'helemaal niet (0)’ tot ‘erg vaak (4)’ en gaan over de afgelopen week. 

Interpretatie
Om te bepalen of iemand veel verwerkingsreacties vertoont, wordt naar de 
totaalscore gekeken. Verder wordt inzichtelijk of er sprake is van klachten op 
alle drie de gebieden.



SFS & SIAS

SFS: Sociale Fobie Schaal

Meet
• Anticipatieangst voor de observatie door anderen (voor en tijdens situaties) en de angst die optreedt wanneer men 

geobserveerd wordt door anderen

Antwoordtype
• 5-puntsschaal lopend van 'helemaal niet van toepassing (0)' tot 'helemaal van toepassing (4)'. 

Interpretatie
• Hoe hoger de score, hoe meer anticipatieangst voor de observatie 

door anderen en angst tijdens observatie door anderen

SIAS: Social Interaction and Anxiety Scale

Meet
• De angst die ervaren wordt in sociale situaties.

Antwoordtype
• 5-puntsschaal lopend van 'helemaal niet van toepassing (0)’ 

tot 'helemaal van toepassing (4)'.

Interpretatie
• Hoe hoger de score, hoe meer er sprake is van angst in sociale interacties. 



AGO

Agorafobie Schaal

Meet
Hoeveelheid situaties die angst oproepen en de intensiteit van de angst die deze 
situaties oproepen

Antwoordtype
5-puntsschaal, van ‘geen angst (0)’ tot ‘zeer veel angst (4)’

Interpretatie
Hoe hoger de score, hoe meer angst



POL

Paniek Opinie Lijst

• Meet
Drie cognitieve aspecten van paniek; paniekanticipatie, gevolgen van paniek en 
zelfvertrouwen om met paniek om te gaan

• Antwoordtype
– Paniekanticipatie: 10-puntsschaal, van ‘geen kans op paniek (0)’ tot ‘zeker kans op 

paniek (100)’, gaan over de afgelopen week
– Zorgen over de consequenties van een paniekaanval: 10-puntsschaal, van 

‘helemaal nooit (0)’ tot ‘altijd (100)’, gaan over de afgelopen week
– Het vertrouwen om te kunnen gaan met paniek: 10-puntsschaal, van ‘helemaal 

geen vertrouwen (0)’ tot ‘zeer veel vertrouwen (100)’ op het moment van invullen

• Interpretatie
Hoge scores duiden op veel paniekklachten



Y-BOCS SR

•Wordt nog toegevoegd aan QM

Meet

Dwanggedachten en Dwanghandelingen met elk 5 items. 

Antwoordtype

5-puntsschaal

Interpretatie
Hoe hoger de score, hoe meer klachten.
0-7: subklinisch; 8-15: mild; 16-23: matig ;24-31: ernstig; 32-40: extreem ernstig



SIPP-SF

Meet
5 domeinen: zelfcontrole, identiteitsintegratie, verantwoordelijkheid, relationele 
capaciteiten en sociale concordantie

Antwoordtype
4-puntsschaal van volledig mee oneens tot volledig mee eens op basis van de 
afgelopen 3 maanden.

Interpretatie
Hoe lager de score, hoe meer persoonlijkheidsproblematiek:

<30: zeer laag; 30-39: laag; 40-59: gemiddeld ;60-69: hoog; ≥70: zeer hoog 



SIPP-SF

1) Zelfcontrole: Het vermogen om emoties en impulsen te tolereren, te gebruiken en te controleren. 

Voorbeelditem: Soms zijn mijn gevoelens zo overweldigend dat ik geen controle over mijn reactie heb

2) Identiteitsintegratie: Vermogen om zichzelf en zijn/haar leven als stabiel, geïntegreerd en zinvol te 
beschouwen. 

Voorbeelditem: Ik weet precies wie ik ben en wat ik waard ben. 

3) Verantwoordelijkheid: realistische doelen kunnen stellen en het vermogen om deze doelen te bereiken in lijn 
met de verwachtingen die hij heeft opgewekt bij anderen. 

Voorbeelditem: Als ik met mensen heb ingestemd over de gang van zaken, dan houd ik me gewoonlijk aan mijn 
afspraken. 



SIPP-SF

4) Relationele capaciteiten: vermogen om oprecht om anderen te geven en zich gewaardeerd te voelen door 
anderen, persoonlijke ervaringen te delen met anderen, naar anderen te luisteren en zich te binden aan 
anderen. 

Voorbeelditem: Ik ontmoet zelden iemand met wie ik mijn gedachten en gevoelens durf te delen. 

5) Sociale concordantie: vermogen om de identiteit van een ander te waarderen, om agressieve impulsen 
jegens anderen achterwege te laten en samen te kunnen werken met anderen. 

Voorbeelditem: Soms word ik zo boos dat ik zin heb om mensen om me heen te slaan of te schoppen. 



Betekenis resultaten interpreteren

2 groepjes

3 vragen
- Wat ‘lees’ je?
- Wat betekent dat?
- Hoe schrijf je het op?

20 minuten



Terugblik Samen beslissen met Rom
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Resultaten betekenis geven met cliënt 

2 groepjes

20 minuten



Afsluiting

- Hoe ging het oefenen?

- Denk je dat je meer klachtspecifieke lijsten in gaat 
zetten?

- Waar heb je nog behoefte aan?

- Is er behoefte aan een intervisie op het gebied van de 
klachtspecifieke lijsten in combinatie met Samen 
Beslissen?
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Persoonlijke
zorg dichtbij

Vragen?


