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BAS DEP (Brief Assessment Scale for Depression) 

Niet gevalideerde Nederlandstalige vertaling. 

Bron: Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive 

screening instrument for depression in late life. Age Ageing, 23, 213-218. 

 

BAS DEP (Brief Assessment Scale for Depression) 

                  Score indien 
Item n°.       Beschrijving                                    aanwezig 
1          Geeft toe aan zich zorgen maken in de voorbije maand           1 
*2  Maakt zich over bijna alles zorgen              1 
3            Droeve of depressieve gemoegstoestand in de voorbije maand          1 
*4           De depressie duurt langer dan enkele uren     1 
*5        De depressie is erger aan het begin van de dag          1 
6        Vind het leven niet de moeite waard in de voorbije maand         1 
7          Heeft zich niet blij gevoeld in de voorbije maand           1 
*8       Gestoord en depressief door de huidige eenzaamheid          1 
9         Nauwelijks van iets genoten in de afgelopen tijd    1 
*10     Minder plezier dan een jaar geleden           1 
*11     Minder plezier wegens depressief/zenuwachtig          1 
*12      Episodes van depressive van meer dan 1 week gedurende het voorbije jaar  1 
13           Hoofdpijn tijdens de voorbije maand              1 
*14        Weinig eetlust zonder medische oorzaak           1 
15          Langzamere fysieke beweging dan 1 jaar geleden    1 
*16   Moeite om te slapen door veranderde gemoedstoestand, gedachten of spanning 1 
17      Gehuild of neiging om te huilen in de voorbije maand         1 
18i     Pessimistisch of geen verwachtingen over de toekomst                 1(*) 
ii         Ziet de toekomst grauw of ondraaglijk        2 
19i    Heeft gewenst om dood te zijn in de voorbije maand                  1(*) 
ii         Suicidale gedachten                                      2(*) 
iii          Ernstige overweging van suicidal methoden of eigenlijke pogingen in de voorbije maand 3  
*20        Duidelijke zelfverwijten aanwezig       1 
21        Deschrijft zichzelf als niet zo gelukkig/helemaal niet gelukkig    1 
 

 
(*)Inleidende vragen nodig.  
Items 18 and 19 kunnen meer dan 1 punt scoren. 
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EBAS DEP (Even Briefer Assessment Scale for Depression)   

Niet gevalideerde Nederlandstalige vertaling. 

Bron: Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive 

screening instrument for depression in late life. Age Ageing, 23, 213-218. 

 

EBAS DEP (Even Briefer Assessment Scale for Depression) 

                                                              Score indien 
Item n°.      Beschrijving                                         aanwezig 
1          Geeft toe aan zich zorgen maken in de voorbije maand            1 
3            Droeve of depressieve gemoegstoestand in de voorbije maand         1 
6        Vind het leven niet de moeite waard in de voorbije maand         1 
*10     Minder plezier dan een jaar geleden           1 
*11     Minder plezier wegens depressief/zenuwachtig          1 
18i     Pessimistisch of geen verwachtingen over de toekomst                     1(*) 
ii         Ziet de toekomst grauw of ondraaglijk        2 
19i    heeft gewenst om dood te zijn in de voorbije maand                    1(*) 
ii         Suicidala gedachten                                                   2(*) 
iii          Ernstige overweging van suicidal methoden of eigenlijke pogingen in de voorbije maand 3  
21        beschrijft zichzelf als niet zo gelukkig/helemaal niet gelukkig    1 
Ernstige overweging van suicidal methoden of eigenlijke pogingen in de voorbije maand  3 
 
(*)Inleidende vragen nodig.  
Items 18 and 19 kunnen meer dan 1 punt scoren. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


