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Naam patiënt  __ __ _________  Beoordeeld door  __ __ ________________  Datum  ___/___/___ 
 

CLINICAL GLOBAL IMPRESSION - Bipolaire Versie (CGI-BP) 
 
I. ERNST van de ziekte 
Op grond van uw klinische ervaring met bipolaire patiënten, hoe ziek was de patiënt gedurende de afgelopen week.  
 

              Normaal,         Minimaal               Licht                  Matig                    Matig                 Ernstig                  Zeer  
       niet ziek             ziek                   ziek                     ziek                      ernstig                  ziek                   ernstig 

                                         ziek                                         ziek 
1  2  3  4  5  6  7     

a. Manie                 
b. Depressie                 
c. Algehele bipolaire stoornis                 

 
 
 
II. VERANDERING t.o.v. vorige beoordeling 
 
Datum vorige beoordeling: ______ / _____ / _______ 
 
 
Welke verandering heeft u bij patiënt waargenomen in vergelijking met de vorige beoordeling? 
 

                Zeer veel          Veel                 Minimaal               Geen                 Minimaal                Veel                 Zeer veel                 n.v.t  
           verbeterd       verbeterd      verbeterd     verandering            slechter                slechter               slechter   

 
    1  2  3  4  5  6  7  8     

a. Manie                    
b. Depressie                      
c. Algehele                                  

    bipolaire stoornis 

 
 
I   ERNST van de ziekte 
1.  NORMAAL, NIET ZIEK. 
2.   MINIMAAL ZIEK: 
  Weinig of minimale symptomen, met behoud van doelmatig functioneren in gebruikelijke activiteiten. 
3.   LICHT ZIEK: 
  Lichte symptomen met duidelijk subjectief onwelbevinden, maar geen of slechts weinig functionele beperkingen. 
4.   MATIG ZIEK: 
  (Enkele) duidelijke symptomen, gepaard gaand met enige beperkingen in het dagelijks functioneren. 
5.   MATIG ERNSTIG ZIEK: 
  Uitgesproken symptomen, gepaard gaand met aanzienlijke beperkingen in het dagelijks functioneren. 
6.   ERNSTIG ZIEK: 
  Ernstige symptomen; onvermogen om te functioneren op de meeste gebieden. 
7.   ZEER ERNSTIG ZIEK: 
  Zeer ernstige symptomen; patiënt kan niet meer functioneren en heeft veel zorg nodig. 
 
II Verandering t.o.v. de vorige beoordeling. 
1.  ZEER VEEL VERBETERD (opvallende verbetering): 
  Geheel of vrijwel geheel hersteld; evt. minimale restverschijnselen; dagelijks functioneren op oude niveau.  
2.  VEEL VERBETERD (matige verbetering): 
  Merkbare verbetering met duidelijke afname van symptomen (er kunnen symptomen blijven bestaan) en verbetering van 
  het functioneren. 
3.  MINIMAAL VERBETERD (geringe verbetering): 
  Enige verbetering, maar nauwelijks klinisch relevante afname van symptomen. Het klinische beeld, het niveau van  
  functioneren en de zorgbehoefte zijn in grote lijnen ongewijzigd. 
4.  GEEN VERANDERING VAN SYMPTOMEN 
5.  MINIMAAL SLECHTER (geringe verslechtering): 
  Enige verslechtering, maar nauwelijks klinisch relevante toename van symptomen. Het klinisch beeld, het niveau van  
  functioneren en de zorgbehoefte zijn in grote lijnen ongewijzigd. 
6.  VEEL SLECHTER (matige verslechtering): 
  Merkbare verslechtering met duidelijke toename van symptomen; verslechtering van het functioneren op verschillende  
  gebieden. 
7.  ZEER VEEL SLECHTER (uitgesproken verslechtering): 
  Uitgesproken verslechtering met ernstige toename van symptomen en overmogen om te functioneren. 


