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Introductie 
Nu heb ik een aantal vragen over hoe u zich de afgelopen week voelde. 
Wilt u me voor elk van de volgende uitspraken zeggen of u zich de afgelopen week zo 
voelde. 
U kunt steeds antwoorden met behulp van de antwoordmogelijkheden op deze kaart: 

1. zelden of nooit 
2. soms 
3. vaak 
4. altijd of bijna altijd 
  niet aanbieden 
5. geen antwoord 

 
 - CESD01 
 De afgelopen week maakte ik me zorgen om dingen waar ik me anders een zorgen 

over maak. 
  
 - CESD02 

De afgelopen week had ik geen zin in eten, was mijn eetlust slecht. 
 

 - CESD03 
 De afgelopen week kon ik een neerslachtige stemming niet van me afschudden, zelfs 

niet met behulp van mijn familie en vrienden. 
 
- CESD04 
De afgelopen week voelde ik me evenveel waard als andere mensen. 
 

 - CESD05 
De afgelopen week had ik moeite mijn gedachten te houden bij wat ik aan het doen 
was. 

  
 - CESD06 
 De afgelopen week voelde ik me depressief. 
  

- CESD07 
De afgelopen week had ik het gevoel dat alles wat ik deed me moeite kostte. 

  
- CESD08 

 De afgelopen week was ik hoopvol gestemd over de toekomst. 
 

 - CESD09 
De afgelopen week vond ik mijn leven een mislukking. 
 
- CESD10 
De afgelopen week voelde ik me angstig. 
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- CESD11 

 De afgelopen week had ik een onrustige slaap. 
 

 - CESD12 
 De afgelopen week was ik gelukkig. 

 
 - CESD13 
 De afgelopen week praatte ik minder dan gewoonlijk. 

 
 - CESD14 

De afgelopen week voelde ik me eenzaam. 
 

 - CESD15 
 De afgelopen week waren de mensen onvriendelijk. 

 
 - CESD16 
 De afgelopen week had ik plezier in het leven. 

 
 - CESD17 
 De afgelopen week moest ik soms huilen. 

 
 - CESD18 
 De afgelopen week voelde ik me bedroefd. 
  
 - CESD19 

De afgelopen week had ik het gevoel dat de mensen me niet aardig vonden. 
  

- CESD20 
De afgelopen week kon ik maar niet goed op gang komen. 
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