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Toestemmingsprocedure gebruik vragenlijst

Deze vragenlijst is ontwikkeld bij het Noordelijk

Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (). De

lijst kan gebruikt worden onder de volgende condi-
ties:

Voor wetenschappelijk onderzoek:

• De bron dient expliciet vermeld te worden, bij-

voorbeeld deze publikatie.

• Van manuscripten/artikelen waarin resultaten
met het instrument vermeld worden dient een exem-

plaar gestuurd te worden naar het .

• Een deel van de onderzoeksdata dient - in over-
leg - beschikbaar gesteld te worden aan het  voor

verder (validerings-)onderzoek, te weten de scores op

de afzonderlijke vragen uit de lijst, alsmede (voor zo-
ver verzameld) op de vragen naar geslacht, leeftijd,

burgerlijke staat, woonsituatie, opleiding en werk

status. Deze data dienen niet gehercodeerd te zijn en
beschikbaar te zijn op floppy of via electronic mail.

Voor gebruik ten behoeve van diagnostiek in

(poli-) klinische setting:

• Gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toe-

stemming van het  en na overeenstemming met
betrekking tot de vergoeding voor het gebruik.

Voor gebruik in commercieel onderzoek:

• Gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toe-

stemming van het  en na overeenstemming met

betrekking tot de vergoeding voor het gebruik.
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Bijlage

CES-D1

Omcirkel achter elke uitspraak het cijfer dat het beste
uw gevoel of gedrag van de afgelopen week weergeeft.

Zelden Soms of Regelmatig Meestal

of nooit weinig of altijd

(minder (1-2 dagen) (3-4 dagen) (5-7

dan 1 dag) dagen)

Tijdens de afgelopen week:

1 Stoorde ik me aan dingen, die me

gewoonlijk niet storen. 0 1 2 3

2 Had ik geen zin in eten, was mijn

eetlust slecht. 0 1 2 3

3 Bleef ik maar in de put zitten,

zelfs als familie of vrienden

probeerden me er uit te halen. 0 1 2 3

4 Voelde ik me even veel waard

als ieder ander. 0 1 2 3

5 Had ik moeite mijn gedachten

bij mijn bezigheden te houden. 0 1 2 3

6 Voelde ik me gedeprimeerd. 0 1 2 3

7 Had ik het gevoel dat alles

wat ik deed me moeite kostte. 0 1 2 3

8 Had ik goede hoop voor de toekomst. 0 1 2 3

9 Vond ik mijn leven een mislukking. 0 1 2 3

10 Voelde ik me bang. 0 1 2 3

11 Sliep ik onrustig. 0 1 2 3

1 © Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken,

Rijksuniversiteit Groningen.



24 Zelden Soms of Regelmatig Meestal

of nooit weinig of altijd

(minder (1-2 dagen) (3-4 dagen) (5-7

dan 1 dag) dagen)

Tijdens de afgelopen week:

12 Was ik gelukkig. 0 1 2 3

13 Praatte ik minder dan gewoonlijk. 0 1 2 3

14 Voelde ik me eenzaam. 0 1 2 3

15 Waren de mensen onaardig. 0 1 2 3

16 Had ik plezier in het leven. 0 1 2 3

17 Had ik huilbuien. 0 1 2 3

18 Was ik treurig. 0 1 2 3

19 Had ik het gevoel dat mensen

me niet aardig vonden. 0 1 2 3

20 Kon ik maar niet op gang komen. 0 1 2 3




