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Standaardisering depressievragenlijsten

door F. G . Zitman, E.J.L. Griez en Chr. Hooijer

Samenvatting

De werkgroep Standaardisering Vragenlijsten verzocht 93 Nederlandse onder-
zoekers op het gebied van de klinische psychiatrie en 15 in Nederland werkza-
me farmaceutische industrieën exemplaren toe te zenden van de door hen ge-
bruikte depressievragenlijsten. Er reageerden 57 aangeschrevenen. 33 van hen
zonden te zamen 65 depressievragenlijsten in. Meer dan eenmaal werden in ge-
zonden de Hamilton Depression Rating Scale (22 maal), de Zung Depression
Scale (14 maal), de Beck Depression Inventory (8 maal), de Montgomery-Asberg
Depression Rating Scale (3 maal), de Symptom Checklist (4 maal) en de New-
castle Schalen (3 maal). Van de genoemde schalen bleken van de eerste vier
sterk uiteenlopende varianten in gebruik te zijn. Tijdens een consensusbijeen-
komst werd met gebruikers van depressieschalen afgesproken van iedere
schaal slechts een variant te gebruiken. Tevens werd afgesproken welke vari-
ant dat zou zijn. In het tweede deel van het artikel worden de criteria en gege-
vens op grond waarvan tijdens de consensusbijeenkomst gekozen werd alsme-
de de uiteindelijke keuzes beschreven.

Inleiding

De ontwikkeling van een groot aantal neuroleptica, antidepressiva en
anxiolytica in de jaren vijftig en daarna maakte instrumenten noodza-
kelijk waarmee het effect van deze stoffen op de psychopathologie van
de patiënt kon worden gemeten. Hamilton was de eerste die een vra-
genlijst voor het meten van de mate van angst (1959) en voor het meten
van de mate van depressiviteit (1960) publiceerde. Sindsdien is er een
groot aantal vragenlijsten bijgekomen. Voor het meten van depressivi-
teit alleen al gaat het om enkele tientallen. Bovendien zijn er van di-
verse vragenlijsten in de loop der jaren, ook door de ontwerpers zelf,
nieuwe versies ontwikkeld.

Het spreekt vanzelf dat deze veelheid nadelig is voor de vergelijk-
baarheid van onderzoeken. Sinds het begin van de jaren zeventig zijn
er daarom in verschillende landen afspraken gemaakt over de te ge-
bruiken (versies van) vragenlijsten. Dat leidde in de Verenigde Staten
tot de uitgave van de Early Clinical Drug Evaluation Unit Assessment
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Battery, hierna aangeduid als ECDEU, waarin vragenlijsten voor ge-
bruik bij klinische evaluatie van psychofarmaca waren opgenomen. In
1976 verscheen de tweede uitgave (dat is de uitgave waarnaar in dit ar-
tikel steeds verwezen wordt). Deze uitgave was het resultaat van een
samenspel van de National Institute for Mental Health, de Food and
Drug Administration (FDA), de farmaceutische industrie en onder-
zoekers van met name de George Washington University in Kensing-
ton, Maryland. Uit de vele vragenlijsten werd een keuze gemaakt op
basis van consensus. De inhoud is zeer verscheiden: van schalen voor
globale klinische beoordeling tot schalen voor aparte syndromen en
voor aparte groepen patiënten zoals kinderen en bejaarden.

In 1977 verscheen het Duitstalige 'Internationale Skalen fr Psychi-
atrie', uitgegeven door het Collegium Internationale Psychiatriae Sca-
larum. Hierna zal deze publikatie met de afkorting CIPS worden aan-
geduid. In dit werk zijn schalen uit de ECDEU en oorspronkelijk
Duitstalige schalen opgenomen. Bij de samenstelling waren zowel
psychiaters als vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie
betrokken.

De laatste tijd doet zich ook in Nederland het gemis aan consensus
over de vragenlijsten, die voor het meten van de ernst van psychopa-
thologie worden gebruikt, steeds meer voelen. Dat leidde tot een geza-
menlijk initiatief van de deelwerkgemeenschappen Psychopathologie
en Sociale Psychiatrie binnen MEDIGON, de Stichting Bevordering
Klinisch Onderzoek in de Psychiatrie (BKOP), de Commissie Weten-
schappelijke Activiteiten (CWA) van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie en farmaceutische industrieën die psychofarmaca leveren
om een werkgroep Standaardisering Vragenlijsten op te richten. Deze
werkgroep besloot zich om te beginnen met de depressielij sten bezig
te houden. Ze delegeerde de uitvoering van de werkzaamheden aan de
drie auteurs van dit artikel. Eerst werd geïnventariseerd welke vragen-
lijsten in Nederland gebruikt worden. Daarna werd gepoogd om met
de gebruikers tot afspraken te komen over de versies en vertalingen die
de voorkeur verdienen. In dit artikel wordt van deze beide fasen ver-
slag gedaan Over de laatste fase (het zo ruim mogelijk bekendheid ge-
ven aan de gemaakte keuzes om te bevorderen dat onderzoekers de ge-
kozen versies en vertalingen ook gebruiken) zal geen verslag worden
gedaan. Deze fase is nog gaande (zie de CWA-pagina's in dit nummer)

De inventarisatie

Er werd een enquête opgesteld met enkele vragen over het gebruik van
depressievragenlij sten. Aan deze enquête werd het verzoek toege-
voegd om van elke door de respondent gebruikte depressievragenlijst
een exemplaar naar de werkgroep te sturen. Er werd toegezegd dat de
ingezonden lijsten zouden worden behandeld als rustten er copyrights
op.
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De enquête werd verstuurd naar de volgende groepen: 1) werkgroep-
leiders van de deelwerkgemeenschappen Sociale Psychiatrie en Psy-
chopathologie van MEDIGON ; 2) deelnemers aan de Corsendonck-
cursussen (cursussen georganiseerd door de Stichting BKOP om psy-
chiaters scholing op het gebied van research te geven) ; 3) farmaceuti-
sche industrieën met psychofarmaca in hun Nederlandse geneesmid-
delenpakket ; 4) psychiaters die niet vallen onder de vorige drie catego-
rieën, maar van wie bij de werkgroep bekend was dat ze psychiatrische
research deden. Het was uiteraard niet zeker dat hiermee alle onder-
zoekers die depressievragenlijsten gebruiken werden bereikt, maar
het leek onwaarschijnlijk dat het aantal niet benaderde onderzoekers
erg groot zou zijn.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal mensen dat per
groep werd aangeschreven en van het aantal respondenten. Er reageer-
den 57 aangeschrevenen. 33 van hen zonden te zamen 65 depressievra-
genlijsten in.

Wij ontvingen 11 verschillende vragenlijsten in gebruik voor het
vaststellen van de mate van depressiviteit. De Hamilton Depression
Rating Scale (HDRS), de Zung Depression Scale (afgekort als SDS), de
Beek Depression Inventory (BDI), de Montgomery-Asberg Depression
Rating Scale (MADRS ) (de referenties van deze eerste 4 lijsten volgen
later in dit artikel), de Amsterdamse Depressie Vragenlijst (De Jonghe
1986), de Befindlichkeitsskala van von Zerssen (Elsenga 1988), de De-
pression Questionnaire (Bouman 1987), de Depression Symptom In-
ventory (Bouman 1987), de Geriatrie Depression Scale (Yesavage e.a.
1984), de Stemmingenlijst (Garsen, ongepubliceerd), de VROPSOM
M+D (Hoevenaars en Van Son 1984). Tevens ontvingen wij 3 schalen
waarvan delen worden gebruikt bij het vaststellen van de mate van de-
pressiviteit: De SCL-90 (de Symptom Checklist, Arrindell en Ettema
1986), de General Health Questionnaire (GHQ, Koeter e.a. 1987), de
Hopkins Symptom Checklist (HSCL, Derogatis 1978). Ook zond men

Tabel 1: Overzicht responsie per aangeschreven groep
A B (B/A)100

aange- reactie * /
schreven

N	 N

dwg * * / psychopathologie	 15
dwg sociale psychiatrie 	 23
deelnemers Corsendonckcursus 	 38
farmaceutische industrie	 15
overigen	 17

totaal	 108

14 93
17 74

7 18
14 93

5 29

57 53

* ) inclusief mededelingen dat geen depressievragenlijsten worden gebruikt
* * ) dwg: deelwerkgemeenschap binnen MEDIGON
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ons een vragenlijst gericht op het vaststellen van het type depressie (de
Newcastle schalen, Roth e.a. 1983) en meerdere vragenlijsten die geen
voor depressie specifieke informatie verschaffen.

In tabel 2 staat aangegeven welke schalen meer dan eenmaal werden
ingezonden. Van de HDRS, SDS, BDI en MADRS ontvingen wij ver-
sies die sterk van elkaar afwijken of Nederlandse vertalingen van een-
zelfde versie die onderling grote verschillen vertonen. Op deze 4 de-
pressielij sten richtten wij ons in de tweede fase.

Naar consensus

Op 3 mei 1988 werd in Arnhem een consensusbijeenkomst gehouden.
Aan deze bijeenkomst werd ook deelgenomen door Vlaamse psychia-
ters. De bedoeling van deze bijeenkomst was het eens te worden over
de versie en de vertaling van een gekozen versie bij die schalen, waar-
van meerdere varianten waren ingestuurd. De vraag was dus niet of,
als van een versie van een vragenlijst meerdere vertalingen bestaan, de
best vertaalde items uit diverse vertalingen tot een betere gecombi-
neerd zouden kunnen worden. Evenmin was aan de orde of men betere
versies of vertalingen van versies kon bedenken dan die welke reeds
bestaan. Opgemerkt zij dat het doel ook niet was uit het grote aantal
schalen tot slechts een enkele depressieschaal te komen. Dat is onge-
wenst omdat uit de internationale literatuur blijkt dat het per onder-
zoeksgebied verschilt aan welke depressieschaal men de voorkeur
geeft.

De criteria die werden aangehouden bij het maken van keuzes wa-
ren deels reeds voor de consensusbijeenkomst vastgelegd, deels wer-
den ze pas tijdens de bijeenkomst geformuleerd.

Het eerste criterium was alleen van belang voor de vragenlijsten
waarvan in de internationale literatuur meerdere versies bestaan. Ge-
kozen werd voor die versie die het meest gangbaar was, ook al leek dat
niet altijd de beste.

Tabel 2: Depressielijsten die meer dan eenmaal werden ingezonden: overzicht
versies en vertalingen

aantal ingezonden aantal versies/ver-
schalen	 talingen

HDRS * Engelstalig 8 6
Nederlandstalig 14 9

SDS • • 14 9
BDI * * 8 6
MADRS * * 3 2
SCL-90 * • 4 1
Newcastle Schalen * * 3 1

*) voor betekenis afkortingen zie tekst
* * ) alleen Nederlandstalige lijsten ingestuurd
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Het tweede criterium was dat altijd gekozen werd voor een Neder-
landse vertaling van een lijst. De bedoeling hiervan was verschillen in
interpretatie tijdens gebruik tot een minimum te beperken.

Het derde criterium speelde pas een rol als na toepassing van de eer-
ste twee nog meer dan een vertaling overbleef. In dat geval ging de
voorkeur uit naar de vertaling waarover gegevens betreffende validi-
teit en betrouwbaarheid beschikbaar zijn.

Het vierde criterium was van belang als ook na toepassing van het
derde nog alternatieven overbleven. In dat geval werd de voorkeur ge-
geven aan een versie die in boek of tijdschrift gepubliceerd was.

Hierna komen de resultaten van inventarisatie en consensusbespre-
king voor ieder van de vier schalen afzonderlijk aan de orde. Ter oriën-
tatie zullen ook de versies van iedere schaal die wij in de internationa-
le literatuufaantroffen kort besproken worden.

De Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D of HDRS) — Deze
21-item schaal (hierna aangeduid als HDRS-60) werd in 1960 door Ha-
milton geïntroduceerd. Optelling van de scores op de eerste 17 items
geeft een maat voor de ernst van een al vastgestelde depressie. De ove-
rige 4 items dienen voor andere doelen (o.a. voor het vaststellen van
het type depressie). De gegevens worden verzameld met behulp van
een vrij interview en observatie. In 1967 publiceert Hamilton een toe-
lichting waarin de aard van de items nader wordt omschreven. In 1985
verschijnt nog een 'Guidelines for rating HRSD-items', opgesteld door
Rehm e.a. en gebaseerd op onderzoek.

In de ECDEU (Guy 1976) is een andere versie van de HDRS opgeno-
men. Deze versie is met medewerking van Hamilton gemaakt. Het
raamwerk is hetzelfde als dat in de versie uit 1960, maar de omschrij-
ving van de meeste scoremogelijkheden verschilt. In de GIPS is deze
versie overgenomen.

Als bijlage bij de Acta Psychiatrica Scandinavica verscheen in 1985
een minicompendium over schalen. In dit minicompendium publice-
ren Bech e.a. onder andere een nieuwe versie van de HDRS waarbij per
score van de items een uitgebreide handleiding is toegevoegd.

Alleen van de HDRS-60 is een Nederlandse vertaling gepubliceerd
(Dijkstra 1974). De validiteit en betrouwbaarheid van deze vertaling is
in twee onderzoeken nagegaan (Hermans e.a. 1981 ; Hartong en Goe-
koop 1985).

a) Resultateninventarisatie. Bij de 8 Engelstalige exemplaren wa-
ren 6 versies herkenbaar: 44 (onderling verschillende) varianten van de
ECDEU-versie, 1 mengvorm van de HDRS-60 en de ECDEU-versie en
17-item versie. (Over deze 7-item versie zijn we geen publikaties te-
gengekomen.) Bij de 14 Nederlandstalige exemplaren konden worden
onderscheiden: 3 (onderling verschillende) vertalingen van de EC-
DEU-versie, 2 (onderling verschillende) vertalingen van de HDRS-60,
1 vertaling van de Bech-versie en 1 van de 7-item versie. Bij 2 Neder-
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landstalige lijsten die als HDRS werden gepresenteerd kon niet wor-
den achterhaald op welke Engelstalige versie ze berusten.

b) Consensusbespreking. In de internationale literatuur wordt nau-
welijks aan de ECDEU-versie gerefereerd. Ook aan de Bech-versie
wordt (nog) niet veel gerefereerd. Verreweg de meeste referenties be-
treffen de HDRS-60. Daarom werd gekozen voor een Nederlandse ver-
taling van de HDRS-60.

Er werden 2 vertalingen van de HDRS-60 ingezonden. Alleen de ver-
taling van Dijkstra is gepubliceerd. Hij is bovendien als enige onder-
zocht op betrouwbaarheid en validiteit. Er werd besloten om voor de
vertaling van Dijkstra te kiezen. De vergadering concludeerde dat het
wel gewenst is de toelichting van Hamilton uit 1967 er bij te gebrui-
ken, ook al is deze nog niet in het Nederlands vertaald.

De Zelf beoordelingsschaal voor Depressie van Zung (SDS) — De oor-
spronkelijke SDS werd door Zung in de jaren zestig ontworpen als een
20-item beoordelingsschaal (Zung 1965). Middels een korte instructie
('patients were asked to rate each of the 20 items as to how it applied to
them at the time of testing') werd de patiënten gevraagd de items op
een 4-puntsschaal te scoren: 'zelden of nooit, soms, vaak, bijna altijd
of altijd'. De 4 punten kregen in deze volgorde een waardering van 1 t/
m 4 bij items met een positieve strekking en een waardering van 4 t/m
1 bij een negatieve strekking. Zung bracht later zelf wijzigingen aan in
de verwoording van een aantal items (1973). In de ECDEU is echter de
oorspronkelijke versie uit 1965 aangehouden.

Er zijn in Nederland twee vertalingen van de SDS verspreid. De eer-
ste is van Dijkstra (1974). Het is een vertaling van de oorspronkelijke
SDS uit 1965. Uit de publikatie van Dijkstra (1974) blijkt dat de inter-
ne consistentie, betrouwbaarheid en validiteit van zijn vertaling be-
vredigend zijn. Een tweede vertaling, grotendeels gebaseerd op de oor-
spronkelijke versie, werd in de loop van de jaren zeventig verspreid
door de farmaceutische firma Merck, Sharp en Dohme (MSD), die
meldde de vertaling zelf in overleg met Zung verzorgd te hebben. On-
derzoek naar de validiteit van deze vertaling is ons niet bekend.

a) Resultaten van de inventarisatie. Wij ontvingen 9 varianten van
de SDS. Ze waren allemaal in het Nederlands gesteld. De varianten
kunnen grofweg in twee clusters en een restgroep worden onderver-
deeld. Het ene cluster van varianten sloot aan bij de vertaling van Dijk-
stra en het andere bij die van MSD. Binnen de clusters waren de ver-
schillen erg gering. De restgroep bestond uit onderling minder samen-
hangende varianten, echter alle met de toevoeging 'in die periode' in
de tekst van ieder item. Bij de restgroep wijken de items naar inhoud
en zelfs aantal af van die bij de andere twee clusters. Over een van de
varianten binnen de restgroep is gepubliceerd (Hoevenaars en Van Son
1984).

b) Consensusbespreking. Omdat de restgroep niet teruggaat op een
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achterhaalbare internationale versie, hadden vertegenwoordigers van
deze groep, ondanks de publikatie van Hoevenaars en Van Son (1984)
niet de voorkeur. De MSD-vertaling en de vertaling van Dijkstra be-
rusten wel op een internationaal bekende versie. Naar de validiteit
van de MSD-versie is geen valideringsonderzoek gedaan, naar die van
Dijkstra wel. De versie Dijkstra is bovendien gepubliceerd. Er werd
daarom gekozen voor de versie Dijkstra.

De Beck Depression Inventory (BDI) — Beck e.a. publiceerden deze 21-
item lijst in 1961. Ze verkregen de items door observatie tijdens analy-
tische psychotherapie van depressieve patiënten. Per item is er een
keuzemogelijkheid van 0 t/m 3. Bij de meeste items is keuzemogelijk-
heid 1, 2 of 3 weer gesplitst in a en b (en eenmaal ook nog c). Beck e.a.
adviseerden dat de onderzoeker de items voorleest, de patiënt mee-
leest en de onderzoeker invult hetgeen volgens de patiënt het beste
past. Deze 21-item versie uit 1961 wordt echter ook als zelfbeoorde-
lingsvragenlij s t gebruikt.

In 1972 publiceerde Beck een 13-item versie. Ondanks vermelding
in de ECDEU werd deze versie niet populair. De respondenten op de
enquête zonden ook geen 13-item versie in.

In 1979 publiceerde Beck een nieuwe 21-item versie. De drie belang-
rijkste verschillen met de versie uit 1961 zijn: 1. de meeste items zijn
anders geformuleerd dan in de versie uit 1961 ; 2. de keuzemogelijkhe-
den zijn niet, zoals in de oorspronkelijke versie, verder opgesplitst in a
en b (en c) ; 3. uit de door Beck opgestelde instructies blijkt dat deze ver-
sie bedoeld is als zelfbeoordelingslijst.

a) Resultaten van de inventarisatie. Er werden alleen Nederlandse
vertalingen ingezonden. Van de versie uit 1961 kwamen drie vertalin-
gen binnen die aanzienlijkvan elkaar verschillen. Een groot aantal bij-
voeglijke en zelfstandige naamwoorden waarmee aspecten van de-
pressiviteit beschreven worden bleken niet op dezelfde wijze vertaald.
Alle drie de vertalingen hebben voor- en nadelen, die een keuze op
grond van de kwaliteit van de vertalingen onmogelijk maakt Er werd
nog een vierde versie ingestuurd met een vertaling die slechts op on-
dergeschikte punten van een van de andere drie verschilde. Validi-
teits- en betrouwbaarheidsonderzoek is slechts gepubliceerd over een
van de drie vertalingen (Hoevenaars, Van Son 1984 ; Hoevenaars 1987).
Geen van de vertalingen is gepubliceerd.

Zoals vermeld werden van de versie uit 1972 geen vertalingen inge-
zonden.

Van de versie uit 1979 werd een Nederlandse vertaling ingezonden.
Naar deze vertaling werd betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek
gedaan (Bouman 1985, 1987a, 1987b). Hij is ook gepubliceerd (Bouman
e.a. 1985). Er werd een variant van deze vertaling ingestuurd die niet is
gepubliceerd en die niet is onderzocht.
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b) Consensusbespreking. Het is niet duidelijk welke versie, die uit
1961 of die uit 1979, de laatste jaren blijkens internationale publika-
ties meer wordt gebruikt, zodat voorkeur in de internationale litera-
tuur niet als leidraad bruikbaar is. Naar vertalingen van beide versies
is validerings- en betrouwbaarheidsonderzoek gedaan. De vertaling
van de versie uit 1979 is bovendien gepubliceerd. Er is gekozen voor de
versie uit 1979. Deze heeft bovendien het voordeel dat er geen verdere
opsplitsing in keuzemogelijkheden meer in voorkomt.

De Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) — Mont-
gomery en Asberg publiceerden in 1979 een nieuwe depressievragen-
lijst. De items zijn ontleend aan de Comprehensive Psychiatrie Rating
Scale (CPRS, Asberg e.a. 1978). De MADRS is een observatieschaal,
waarbij zonodig van heteroanamnestische gegevens gebruik gemaakt
kan worden. In een vergelijking met de HDRS bleek de MADRS het ge-
voeligst voor veranderingen in de mate van depressiviteit (Mont-
gomery, Asberg 1979). De auteurs betogen dat daardoor bij gebruik van
de MADRS in effectstudies met minder patiënten kan worden vol-
staan.

a) Resultaten inventarisatie. Er zijn twee vertalingen ingezonden.
Een daarvan werd door Hartong en Goekoop in 1985 in het Tijdschrift
voor Psychiatrie gepubliceerd. In de publikatie werd tevens een be-
scheiden valideringsonderzoek beschreven. De tweede vertaling is
niet gepubliceerd en voor zover bekend ook niet gevalideerd.

b) Consensusbespreking. Men was het er snel over eens dat de gepu-
bliceerde versie waarop bovendien valideringsonderzoek is uitgevoerd
de voorkeur verdient.

Conclusie

Er zijn voor het meten van de ernst van depressies in Nederland min-
stens 14 verschillende vragenlijsten in gebruik. Van de HDRS, de SDS,
de BDI en de MADRS, allen behorend tot de meest gebruikte lijsten,
zijn bovendien meerdere versies en/of meerdere vertalingen in om-
loop. Tijdens een bijeenkomst met gebruikers van schalen voor het
meten van depressiviteit werd afgesproken dat in de toekomst van elk
van de schalen, waarvan meerdere versies en/of vertalingen in omloop
zijn, één Nederlandse vertaling per lijst wordt gebruikt. Tevens werd
afgesproken welke vertaling dat is.

De criteria gebruikt bij het bereiken van consensus zijn voor discus-
sie vatbaar. Het beste zou uiteraard zijn: het zo zorgvuldig mogelijk in
onderling overleg maken van nieuwe vertalingen van elk van de lijsten
en het valideren van die nieuwe vertalingen. Bij de organisaties die be-
trokken waren bij de oprichting van de werkgroep 'Standaardisering
Vragenlijsten' ligt het in de bedoeling dat proces op gang te brengen.
Zoiets kost echter veel tijd en overleg. Het leek beter daar niet op te

121



Tijdschrift voor Psychiatrie 31, 1989/2

wachten, maar eerst uit het bestaande aanbod een keuze te maken.
Standaardisering van meetinstrumenten wint uiteraard aan beteke-

nis als dat ook internationaal gebeurt. In de inleiding werd reeds van de
CIPS voor de Duitssprekende landen gewag gemaakt. Er is nu een
nieuwe uitgave van de GIPS in voorbereiding, die niet alleen in het
Duits, maar ook in Engels, Frans, Spaans en Italiaans verschijnt en me-
de onder auspiciën van het European College of Neuropsychopharma-
cology (ECNP) wordt uitgegeven. Hopelijk kunnen de verdere activi-
teiten van de werkgroep Standaardisering Vragenlijsten op deze Eu-
ropese ontwikkelingen aansluiten.
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