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HADS-A 
 
Introductie 
Wij willen nu graag weten hoe u zich de afgelopen vier weken heeft 
gevoeld. Het gaat er dus niet om hoe u zich in het verleden heeft gevoeld. U kunt 
daarvoor dezelfde kaart gebruiken. 
 

 - (M)ANXIET11 
Ik voel me de laatste tijd gespannen. 

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

 
 - (M)ANXIET2 

Ik krijg de laatste tijd het angstige gevoel alsof er elk moment iets vreselijks zal 
gebeuren. 

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

 
 - (M)ANXIET3 
 Ik maak me de laatste tijd ongerust. 

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

 
  

                                                 
1 In LASMB026 worden de variabelen voorafgegaan door het prefix M(edical) 
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- (M)ANXIET4 
 Ik kan de laatste tijd rustig zitten en me ontspannen. 

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

  
 - (M)ANXIET5 

Ik krijg de laatste tijd een soort benauwd, gespannen gevoel in mijn maag. 
1. zelden of nooit 
2. soms 
3. vaak 
4. altijd of bijna altijd 
 niet aanbieden: 
5. geen antwoord 

 
 - (M)ANXIET6 
 Ik voel me de laatste tijd rusteloos. 

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

 
 - (M)ANXIET7 
 Ik krijg de laatste tijd plotseling gevoelens van angst en paniek. 

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