
 
 
Zung Self-rating Depression scale (ZDS) 

Betrouwbaarheid  
Er werd een lage overeenkomst gevonden met het klinisch oordeel. Verder bleek er veel overlap te bestaan 
met angst en neuroticisme, waardoor de discriminerende validiteit van de SDS in het geding is. De SDS is 
beoordeeld door de COTAN: de uitgangspunten bij de testconstructie zijn als goed beoordeeld; de kwaliteit 
van het testmateriaal, de betrouwbaarheid en de begrips-validiteit zijn als voldoende beoordeeld; de 
kwaliteit van de handleiding, de nor-men, en de criteriumvaliditeit zijn als onvoldoende beoordeeld. 
(Bron: MDR 2005) 

Scoring De SDS bestaat uit een lijst met 20 uitspraken, die elk betrekking hebben op een specifiek kenmerk 
van depressie. Aan elke uitspraak is een waarde van 1 tot en met 4 toegekend. Nadat alle uitspraken 
doorlopen zijn, worden de punten opgeteld en gedeeld door 0,8.    

Minder dan 50 punten 
50 - 59  
60 - 69  
70 en hoger 

= binnen normale grenzen 
= minimale tot milde depressie 
= matige tot duidelijke depressie 
= ernstige tot zeer ernstige depressie 

  
Zelden 

of 
nooit 

Soms Vaak (bijna) 
Altijd 

1. Ik voel me somber en neerslachtig 1 2 3 4 
2. 's Morgens voel ik me het best 4 3 2 1 
3. Ik heb huilbuien of zou wel willen huilen 1 2 3 4 
4. Ik slaap slecht 1 2 3 4 
5. Ik eet net zoveel als vroeger 4 3 2 1 
6. Ik vind het kijken naar, samenzijn of praten 

met een aantrekkelijke man of vrouw leuk 
4 3 2 1 

7. Ik heb het gevoel dat ik magerder word 1 2 3 4 
8. Ik heb last van verstopping 1 2 3 4 
9. Mijn hart klopt sneller dan normaal 1 2 3 4 

10. Ik word moe van niets 1 2 3 4 
11. Mijn gedachten zijn nog net zo helder als 

vroeger 4 3 2 1 

12. ik heb het gevoel dat alles me even makkelijk 
afgaat als vroeger 4 3 2 1 

13. Ik ben rusteloos en kan niet stil zitten 1 2 3 4 
14. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet 4 3 2 1 
15. Ik raak sneller geërgerd of geprikkeld dan 

vroeger 
1 2 3 4 

16. Ik vind het gemakkelijk om beslissingen te 
nemen 4 3 2 1 

17. Ik voel dat ik nuttig en nodig ben 4 3 2 1 
18. Mijn leven is aardig gevuld 4 3 2 1 
19. Ik heb het gevoel dat het voor anderen beter 

zou zijn als ik dood was 1 2 3 4 

20. Ik beleef nog net zoveel plezier in de dingen 
als vroeger 

4 3 2 1 
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De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen 
arts en patiënt of de bezoeker van deze site.  Wij voldoen aan de HONcode, die staat voor 
betrouwbare informatie over gezondheid:  Controleer hier. Copyright © 2011 hulpgids 


