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Invulinstructie GRBAS schaal: 
 

1. Gebruik het schema ‘uitleg parameters GRBAS schaal’(zie blad 2) 

2. Beluister het stemgeluid in zijn geheel (Grade) 

3. Luister specifiek naar ruis of aangeblazen lucht in het stemgeluid ( Roughness of 

Breathiness) 

4. Beoordeel de manier van stemgeving: zwak of gespannen (Asthenicity of Strain) 

5. Scoor alle parameters met een ernstscore 0-1-2 of 3, waarbij 0 dus ook een score is! 

6. De overall score (Grade) mag niet hoger zijn dan de afzonderlijke ernstscore van de 

andere parameters 

7. Noteer in een verslag de scores met een letter-cijfercombinatie, bijvoorbeeld:  

      datum onderzoek: 20-3-2005  

      naam patiënt: de heer J.  

      geboortedatum: 15-2 1965 

      score op de GRBAS schaal: G2 R2 B0 A2 S0 

      beoordeeld op basis van anamnese/ spontane spraak/ fonetisch uitgebalanceerde 

      leestekst 

8. Gebruik dezelfde procedure bij de tussenevaluatie of na afloop van een 

stembehandeling, bijvoorbeeld:  

      datum onderzoek: 21-6-2005 

      naam patiënt: de heer J. 

      geboortedatum: 15-2-1965 

      score op de GRBAS schaal: G1 R1 B0 A1 S0 

      beoordeeld op basis van anamnese/ spontane spraak/ fonetisch uitgebalanceerde 

      leestekst 
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            UITLEG PARAMETERS GRBAS 
 

GRBAS PARAMETERS 

Aspect ‘Vertaling’ Omschrijving Wat wordt er 

beoordeeld? 

G (grade) Ernst algemene indruk over de afwijking in  

stemkwaliteit, globale beoordeling waarin  

diverse dimensies van de stem worden  

geïntegreerd 

Algemene indruk 
van het stemgeluid 

R (roughness) Schorheid schorheid, rauwheid, ruwheid, krakerigheid,  

indruk van onregelmatigheid in de glottispulsen, 

korrels en kraakjes, inclusief diplofone momenten 

Kwaliteit van de 
stem 

B (breathiness) Heesheid heesheid, hoorbare turbulente luchtruis, inclusief  

afone momenten en aangeblazen steminzetten.  

Extreme heesheid is een fluisterstem. 

Kwaliteit van de 
stem 

A (asthenicity) Astheniciteit stemzwakte, hypotone, hypokinetische  

adynamische stemgeving, gebrek aan draagkracht 

van de stem. 

Productiewijze/tonus 

S (strain) Inspanning geforceerde, geperste, geknepen stemgeving Productiewijze/tonus 

 
ERNSTSCORES: 0 = normaal / 1 = licht afwijkend / 2 = matig afwijkend / 3 = ernstig afwijkend 
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Naam:…………………………………………………….. 

Geboortedatum:………………………………………….. 

Geslacht:  M/V 

Medische diagnose:………………………………………. 

 

Datum …………………………………………………… 

Soort afname: tekst / spontane spraak/ overig, 

namelijk…………………………………………………. 

Beoordelaar……………………………………………… 

 

G R B A S 
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