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Supplement 
Patient Health Questionnaire: somatoforme stoornis, depressieve stoornis, paniek 
stoornis en overige angststoornissen. 
Bron: www.phqscreeners.com 
 
Somatoforme stoornis 
1. Hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken gehad 

van één of meer van de volgende problemen? 
Geen 
last 

Een 
beetje 

last 

Veel 
last 

 a. Buikpijn ☐ ☐ ☐ 
 b. Rugpijn ☐ ☐ ☐ 
 c. Pijn in uw armen, benen of gewrichten (knieen, 

heupen, enz.) 
☐ ☐ ☐ 

 d. Menstruatiepijn of andere problemen tijdens de 
menstruatie 

☐ ☐ ☐ 

 e. Pijn of problemen bij seksuele gemeenschap ☐ ☐ ☐ 
 f. Hoofdpijn ☐ ☐ ☐ 
 g. Pijn in de borstkas ☐ ☐ ☐ 
 h. Duizeligheid ☐ ☐ ☐ 
 i. Flauwvallen ☐ ☐ ☐ 
 j. Uw hart voelen bonzen of snel kloppen ☐ ☐ ☐ 
 k. Kortademigheid ☐ ☐ ☐ 
 l. Verstopping (obstipatie), dunne ontlasting of 

diarree 
☐ ☐ ☐ 

 m. Misselijkheid, opgeblazen gevoel of problemen 
met de spijsvertering (indigestie) 

☐ ☐ ☐ 

Scoring somatoforme stoornis: Als tenminste 3 van vraag 1a t/m 1m ingevuld zijn 
met ‘Veel last’, en er geen adequate medische verklaring is. 
 
Depressieve stoornis 
2. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 2 weken 

last gehad van een of meer van de 
volgende problemen? 

Helemaal 
niet 

Enkele 
dagen 

Meer 
dan de 

helft van 
de 

dagen 

Bijna 
elke 
dag 

 a. Weinig interesse of plezier in 
activiteiten 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 b. Zich neerslachtig, depressief of 
hopeloos voelen 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 c. Moeilijk inslapen, moeilijk doorslapen 
of te veel slapen 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 d. Zich moe voelen of gebrek aan energie 
hebben 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 e. Weinig eetlust of overmatig eten ☐ ☐ ☐ ☐ 
 f. Een slecht gevoel hebben over uzelf - ☐ ☐ ☐ ☐ 
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of het gevoel hebben dat u een 
mislukkeling bent of het gevoel dat u 
zichzelf of uw familie teleurgesteld 
hebt 

 g. Problemen om u te concentreren, 
bijvoorbeeld om de krant te lezen of 
om tv te kijken 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 h. Zo traag bewegen of zo langzaam 
spreken dat andere mensen dit 
opgemerkt kunnen hebben? Of het 
tegenovergestelde, zo zenuwachtig of 
rusteloos zijn dat u veel meer bewoog 
dan gebruikelijk 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 i. De gedachte dat u beter dood zou 
kunnen zijn of de gedachte uzelf op 
een bepaalde manier pijn te doen 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Scoring depressieve stoornis: als bij vraag 2a of 2b en 5 of meer van van vraag 2a 
t/m 2i ingevuld zijn met tenminste ‘Meer dan de helft van de dagen’ (tel vraag 2i 
mee indien tenminste is ingevuld ‘Enkele dagen’) 
 
Paniek stoornis 
3. Vragen over angst. Nee Ja 
 a. Hebt u in de afgelopen 4 weken een angstaanval gehad – plotseling 

angst of paniek voelen? 
☐ ☐ 

Indien u ‘nee’ hebt geantwoord, ga dan verder met vraag 5.   
 b. Is dit al eerder voorgevallen? ☐ ☐ 
 c. Doen sommige van deze aanvallen zich soms plotseling en 

onverwacht voor (dat wil zeggen: in situaties waarin u niet verwacht 
zenuwachtig of niet op uw gemak te zijn)?  

☐ ☐ 

 d. Hebt u erg last van deze aanvallen of maakt u zich zorgen over een 
mogelijke nieuwe aanval in de toekomst?  

☐ ☐ 

 
4. Denk bij het beantwoorden van de volgende vraag aan de laatste ernstige 

angstaanval die u gehad hebt.  
Nee Ja 

 a. Was u kortademig?  ☐ ☐ 
 b. Had u een bonzend of snel kloppend hart of sloeg uw hart over?  ☐ ☐ 
 c. Had u pijn in of druk op de borstkas?  ☐ ☐ 
 d. Transpireerde u? ☐ ☐ 
 e. Had u het gevoel dat uw keel werd dichtgeknepen? ☐ ☐ 
 f. Kreeg u opvliegers of koude rillingen? ☐ ☐ 
 g. Was u misselijk, was u maag van streek, of had u het gevoel dat u 

diarree zou krijgen? 
☐ ☐ 

 h. Voelde u zich duizelig, wankel of zwak? ☐ ☐ 
 i. Had u tintelingen of gevoelloosheid in sommige lichaamsdelen? ☐ ☐ 
 j. Trilde of beefde u? ☐ ☐ 
 k. Was u bang dat u dood zou gaan? ☐ ☐ 
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Scoring paniek stoornis: Als alle van de vragen 3a t/m 3d beantwoord zijn met ‘Ja’, 
en tenminste 4 van de vragen 4a t/m 4k. 
Andere angststoornis 
5. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 4 weken 

last gehad van één of meer van de 
volgende problemen?  

Helemaal 
niet 

Enkele 
dagen 

last 

Meer dan de 
helft van de 

dagen 
 a. U zenuwachtig, angstig of prikkelbaar 

voelen of u veel zorgen maken over 
verschillende dingen.  

☐ ☐ ☐ 

Indien u ‘Helemaal niet’ hebt geantwoord, ga dan verder met vraag 6. 
 b. U rusteloos voelen waardoor u moeilijk 

kan stilzitten.  
☐ ☐ ☐ 

 c. Heel gemakkelijk moe worden.  ☐ ☐ ☐ 
 d. Gespannen, gevoelige of pijnlijke 

spieren.  
☐ ☐ ☐ 

 e. Moeilijk inslapen of doorslapen.  ☐ ☐ ☐ 
 f. Problemen om u te concentreren, 

bijvoorbeeld om een boek te lezen of 
om tv te kijken.  

☐ ☐ ☐ 

 g. U gemakkelijk geërgerd of geprikkeld 
voelen.  

☐ ☐ ☐ 

Scoring andere angststoornis: als vraag 5a en tenminste 3 van de vragen 5b t/m 
5g beantwoord zijn met ‘Meer dan de helft van de dagen’. 




