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Interpretatiekaart specifieke ROM: Angst & dwang 
 

AGO (Agoraphobia Scale) 

Omschrijving 
AGO 

De AGO meet agorafobie (plein/straatvrees), dus angst in situaties buiten de eigen veilige 
omgeving zoals in winkels, OV, wegen, liften ed. en daarnaast vermijding van deze situaties.  
 
De AGO bestaat uit 40 vragen, waarvan 20 over angst in openbare situaties en 20 over 
vermijding van deze situaties.  

Interpretatie 
AGO 

De AGO heeft 2 subschalen: 
- Totaalscore agorafobische angst 
- Vermijding 

 
Hoe hoger de scores, hoe meer angst/vermijding in meer verschillende situaties.  
 
Kijk bij de AGO ook naar de antwoorden op alle vragen: de totaalscore kan wel laag zijn, maar 
iemand kan wel heel hoge angst/vermijding hebben in één enkele specifieke situatie.  
 
In de grafiek op het dashboard wordt de totaalscore agorafobische angst weergegeven in 
percentielscores. Let er hierbij op dat deze percentielen zijn berekend op basis van gegevens 
van cliënten met agorafobie, als iemand tussen het 16e en 86e percentiel scoort is deze score 
dus gemiddeld ten opzichte van andere cliënten.  

BSQ (Body Sensations Questionnaire) 

Omschrijving 
BSQ 

De BSQ meet angst voor lichamelijke sensaties die kunnen optreden bij angst/spanning en 
bestaat uit 17 vragen.   

Interpretatie 
BSQ 

De BSQ heeft één totaalscore, deze ligt tussen de 1 en 5; dit is de gemiddelde score op alle 
vragen. 
 
Hoe hoger de score, hoe meer angst voor verschillende sensaties. 
 
Kijk bij de BSQ ook naar alle vragen om te zien of er een patroon in de antwoorden zit 
Cardiale en respiratoire symptomen:  vraag 1, 2, 6; Gastro-intestinaal: vraag 9-11; Zenuwstelsel: vraag 3-5, 7,13; 
Psychische symptomen: vraag 16, 17. 

 
Het groen-rood onderscheid in de grafiek geeft de grenswaarde weer die het beste 
onderscheid maakt tussen cliënten met een paniekstoornis en de algemene bevolking.  
 
Een verschil tussen 2 metingen van 1 punt is klinisch relevant (betekenisvolle verandering). 

CY-BOCS (Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) 

Omschrijving 
CY-BOCS 

De CY-BOCS is bedoeld om de ernst en de aard van obsessief-compulsieve klachten in kaart 
te brengen op basis van een semi-gestructureerd interview bij jongeren tussen 12 t/m 18 jaar. 
De interviewer bepaalt per vraag de score op basis van de antwoorden van de jongere, zo 
nodig aangevuld met informatie van derden en observaties. De CY-BOCS bestaat uit 10 
vragen, 5 hiervan gaan over dwanggedachten (obsessies) en 5 over dwanghandelingen 
(compulsies). 

Interpretatie 
CY-BOCS 

De CY-BOCS heeft één totaalscore, deze ligt tussen de 0 en 40. Hoe hoger de score, hoe 
meer last een jongere heeft van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. 
 
De CY-BOCS is helaas (nog) niet genormeerd. In QuestManager zijn wel kleuren in de grafiek 
met de totaalscore aangebracht op basis van de normering van volwassen patiënten om de 
interpretatie te vergemakkelijken. Deze kunnen als globale richtlijn gebruikt worden. 
 
Kijk bij de CY-BOCS ook altijd naar de 10 vragen, omdat deze een gedetailleerder beeld geven 
van waar de problemen liggen en wat hierin veranderd is. 

PADUA (Vragenlijst voor obsessief compulsieve klachten, ontwikkeld in Padua, Italië) 

Omschrijving 
PADUA 

De Padua inventariseert dwanghandelingen en gedachten en geeft een ernstmaat voor 
obsessief-compulsieve klachten. De vragenlijst bestaat uit 41 stellingen over veel 
voorkomende dwanghandelingen en gedachten. 

Interpretatie 
PADUA 

LET OP: de PADUA is verouderd vanwege enkele vragen die niet meer van deze tijd zijn 
(bijvoorbeeld over openbare telefooncellen). Om die reden gaat de PADUA per 1-1-2022 uit 
QuestManager en kan dan niet meer gebruikt worden. Als alternatief wordt de Y-BOCS 
geadviseerd.  
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De Padua heeft naast de totaalscore 5 subschalen: 
- Impulsen 
- Wassen 
- Checken 
- Rumineren 
- Nauwkeurigheid 

 
Hoe hoger de scores, hoe meer dwanghandelingen -en gedachten. 
 
De subschalen geven meer informatie dan een totaalscore omdat de problemen soms op een 
enkel gebied liggen waardoor de totaalscore in de normale range valt. Kijk bij de Padua ook 
naar de samenvatting voor de interpretatie van de scores t.o.v. de normale bevolking en 
patiënten met OCD. 

HADS-A (Hospital Anxiety and Depression Scale, alleen angst-subschaal) 

Omschrijving 
HADS-A 

De HADS-A is een onderdeel van de volledige HADS waarmee gescreend kan worden op 
angst of spanningsklachten bij ouderen (65+) en veranderingen hierin kunnen worden 
geëvalueerd. De vragenlijst bestaat uit 7 vragen waarin gevraagd wordt naar hoe vaak 
bepaalde angst of spanningsklachten de afgelopen 4 weken aanwezig zijn geweest.  

Interpretatie 
HADS-A 

De HADS-A heeft een totaalscore 
 
De volgende richtlijn kan worden gebruikt om de totaalscore te interpreteren: 
 
Score Interpretatie 
0 – 7     
8 – 10   
11 – 14  

=  geen angst/spanningsklachten 
=  milde angstklachten 
=  duidelijk aanwezige angstklachten 

15 – 21 =  ernstige angstklachten 

Hoe hoger de score, hoe meer angst- en spanningsklachten. 
 
Een score boven de 7 geeft dus aan dat er mogelijk sprake is van angstproblematiek en kan 
een aanleiding zijn dit verder uit te vragen/uit te zoeken.  
 
Kijk bij scores boven de 7 en bij veranderingen in scores naar de losse vragen om te zien 
welke klachten op de voorgrond staan of wat er veranderd is.  
 

IAS (Illness Attitude Scale) 

Omschrijving 
IAS 

De IAS meet ongerustheid over de eigen gezondheid (hypochondrie) en het gedrag dat daaruit 
voortkomt. De vragenlijst bestaat uit 29 vragen.  

Interpretatie 
IAS 

De IAS heeft 2 subschalen: 
- Ziekteangst (11 vragen over angst voor ziekten en dood) 
- Ziektegedrag (6 vragen over de last van lichamelijke klachten en bezoek aan artsen) 

 
Hoe hoger de scores, hoe meer ziekteangst/ziektegedrag.  
 
Kijk bij de IAS naar de samenvatting voor een interpretatie van de subschalen t.o.v. de 
algemene bevolking én t.o.v. de bevolking met angst en/of depressie. Bij cliënten met angst 
en/of depressie komt een veel hogere ziekteangst en ziektegedrag voor.   

POL (Paniek Opinie Lijst) 

Omschrijving 
POL 

De POL meet de cognitieve aspecten van een paniekstoornis en bestaat uit 45 vragen, 
waarvan 15 over de inschatting van de kans op een paniekaanval in verschillende situaties, 15 
over de angsten/zorgen tijdens een paniekaanval en 15 over de strategieën die iemand inzet 
om een paniekaanval te voorkomen/verminderen. 

Interpretatie 
POL 

De POL heeft 5 subschalen 
- Anticipatie (gemiddelde kans op paniekaanval over alle situaties heen) 
- Consequenties (hoe een paniekaanval er voor die persoon uit ziet). Deze schaal is 

opgesplitst in: 
o Somatisch (lichamelijke angsten bij paniekaanval bv angst voor een hartaanval) 
o Sociaal (angst voor sociaal gezichtsverlies) 
o Controleverlies (angst om de controle over zichzelf te verliezen) 

- Coping (het eigen vertrouwen in strategieën om een paniekaanval te voorkomen of te 
verminderen) 
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Let op bij de interpretatie: bij de schalen anticipatie en consequenties betekent een hoge score 
grotere angst/klachten, bij de schaal coping betekent een hogere score meer vertrouwen. In de 
samenvatting kan je zien in welk percentiel iemand scoort t.o.v. de normale bevolking en t.o.v. 
andere patiënten. 
 
Alleen voor de hoofdschalen (Anticipatie, Consequenties en Coping) is een grenswaarde (cut-
off) berekend tussen patiënten en de normale bevolking. 

PSWQ-11 (Penn State Worry Questionnaire, verkorte versie) 

Omschrijving 
PSWQ-11 

De PSWQ-11 is een verkorte versie van de PSWQ (11 vragen i.p.v. 18 vragen) en meet 
gegeneraliseerde angst, zorgen maken en piekeren. Per stelling geeft de cliënt aan in hoeverre 
dit kenmerkend voor hem/haar is.  

Interpretatie 
PSWQ-11 

De PSWQ 11 heeft een totaalscore, waarbij gekozen kan worden of de score vergeleken wordt 
met de algemene bevolking (=standaard instelling) of met cliënten met gegeneraliseerde 
angststoornis (als iemand erg hoog scoort, kan dit nog extra informatie geven). Ook kunnen 
per groep percentielscores getoond worden in de grafiek.  
 
Hoe hoger de score, hoe meer iemand zich zorgen maakt/piekert.   
 

SCARED (Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten) 

Omschrijving De SCARED meet de ernst en aanwezigheid van symptomen van de belangrijkste 
angststoornissen bij kinderen en adolescenten van 7 t/m 19 jaar en bestaat uit 69 stellingen. Er 
is een zelfrapportage en ouderrapportage beschikbaar. 

Interpretatie De SCARED heeft naast een totaalscore 9 subschalen: 
- Separatieangststoornis 
- Paniekstoornis 
- Specifieke fobie – diertype 
- Specifieke fobie – medisch type 
- Specifieke fobie – situationeel type 
- Sociale fobie 
- Obsessief-Compulsieve stoornis 
- Posttraumatische en acute stresstoornis 
- Gegeneraliseerde angststoornis 

 
Hoe hoger de score, hoe meer angstklachten. De cut-off en categorieën geven aan hoe een 
kind scoort t.o.v. kinderen zonder angstklachten. Alleen de zelfrapportage is genormeerd, de 
ouderrapportage kan slechts een indicatie geven over in hoeverre de antwoorden van ouder(s) 
de scores van hun kind bevestigen.  

SFS (Sociale Fobie Schaal) 

Omschrijving De SFS meet (anticiperende) angst in sociale situaties waarin men geobserveerd kan worden. 
De vragenlijst bestaat uit 20 vragen waarin de cliënt aangeeft in hoeverre een bepaalde stelling 
op hem/haar van toepassing is.  

Interpretatie De SFS heeft één totaalscore, de som van alle vragen.  
 
Hoe hoger de score, hoe meer (anticiperende) angst voor observatie in sociale situaties 
gedurende de afgelopen week.  
 
Het rood-groen onderscheid in de grafiek geeft de grenswaarde weer (17 voor mannen/21 voor 
vrouwen) die het beste onderscheid maakt tussen cliënten met een sociale angststoornis en de 
algemene bevolking. 
 
De SFS en SIAS horen bij elkaar, ze zijn gelijktijdig door dezelfde auteurs ontwikkeld en 
bedoeld om sociale angst in al zijn facetten in beeld te brengen en veranderingen hierin te 
evalueren.  

SIAS (Social Interaction Anxiety Scale)  

Omschrijving De SIAS meet angst die optreedt tijdens interacties met één of meerdere personen. De 
vragenlijst bestaat uit 20 vragen waarin de cliënt aangeeft in hoeverre een bepaalde stelling op 
hem/haar van toepassing is.  

Interpretatie De SIAS heeft één totaalscore, de som van alle vragen. 
 
Hoe hoger de score, hoe meer angst tijdens interacties gedurende de afgelopen week. 
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Het rood-groen onderscheid in de grafiek geeft de grenswaarde weer (26 voor mannen/32 voor 
vrouwen) die het beste onderscheid maakt tussen cliënten met een sociale angststoornis en de 
algemene bevolking. 
 
De SFS en SIAS horen bij elkaar, ze zijn gelijktijdig door dezelfde auteurs ontwikkeld en 
bedoeld om sociale angst in al zijn facetten in beeld te brengen en veranderingen hierin te 
evalueren. 

Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) 

Omschrijving De Y-BOCS is bedoeld om de ernst en de aard van obsessief-compulsieve klachten in kaart te 
brengen op basis van een semi-gestructureerd interview bij volwassenen. De interviewer 
bepaalt per vraag de score op basis van de antwoorden van de cliënt en observaties. De Y-
BOCS bestaat uit 10 vragen, 5 hiervan gaan over dwanggedachten (obsessies) en 5 over 
dwanghandelingen (compulsies). 

Interpretatie De Y-BOCS heeft één totaalscore, deze ligt tussen de 0 en 40. Hoe hoger de score, hoe meer 
last iemand heeft van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. 
 
In de grafiek wordt de totaalscore vergeleken met de scores van andere cliënten met 
Obsessief-Compulsieve klachten. Dat wil zeggen dat de labels ‘mild’ of ‘ernstig’ iets zeggen 
over deze vergelijking (iemand kan bijvoorbeeld ‘mild’ scoren in vergelijking met andere 
cliënten, maar dit kan nog steeds hoog zijn t.o.v. de algemene bevolking).  
 
Kijk bij de Y-BOCS ook altijd naar de 10 vragen, omdat deze een gedetailleerder beeld geven 
van waar de problemen liggen en wat hierin veranderd is. 
 

 

Voor alle lijsten geldt: als de verandering een betrouwbare klinische verandering aangeeft (= 

significante verbetering/verslechtering) staat dit aangegeven op het dashboard in QuestManager met 

een asterix naast het symbool voor verbetering of verslechtering . Als de asterix 

ontbreekt, dan kan er wel een verbetering/verslechtering van de scores zijn, maar deze kan ook aan 

toeval liggen (=normale variatie bij invullen). Maar ook een niet-significante verandering kan voor de 

cliënt persoonlijk toch betekenisvol zijn.  

Helaas hebben niet alle vragenlijsten richtlijnen om te bepalen of een verandering significant genoemd 

mag worden, in dat geval zal ook bij een grote verandering de asterix ontbreken en beoordeel je de 

grootte van de verandering alleen op basis van hoe jij en je cliënt deze verandering samen 

interpreteren.  
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