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SDS (Zung Self-Rating Depression Scale)  

Bron: Zung, W.W. (1965). A self-rating depression scale. Archives of General psychiatry, 12, 63-70. 

 

Engelstalige versie van: 

http://healthnet.umassmed.edu/mhealth/ZungSelfRatedDepressionScale.pdf 

 

Patient’s initials __________________ 

Date of assessment: _____________________ 

Please read each statement and decide how much of the time the statement describes how you have 

been feeling during the past several days.  

 

Make check mark in appropriate column 
A little of 

the time 

Some of 

the time 

Good part of 

the time 

Most of 

the time 

I feel down-hearted and blue     

Morning is when I feel the best     

I have crying spells or feel like it     

I have trouble sleeping at night     

I eat as much as I used to     

I still enjoy sex     

I notice that I am losing weight     

I have trouble with constipation     

My heart beats faster than usual     

I get tired for no reason     

My mind is as clear as it used to be     

I find it easy to do the things is used to     

I am restless and can’t keep still     

I feel hopeful about the future     

I am more irritable than usual     

I find it easy to make decisions     

I feel that I am useful and needed     

My life is pretty full     

I feel that others would be better off if I 

were dead 
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I still enjoy the things I used to do     

SDS (Zung Self-rating Depression Scale) 

Bron: Zung, W.W. (1965). A self-rating depression scale. Archives of General psychiatry, 12, 63-70. 

 

Herziene Nederlandstalige versie van: 

http://www.hulpgids.nl  

 

Minder dan 50 punten 

50 - 59  

60 - 69  

70 en hoger 

=binnen normale grenzen 

=minimale tot milde depressie 

=matige tot duidelijke depressie 

=ernstige tot zeer ernstige depressie 
 

  
Zelden 

of nooit 
Soms Vaak 

(bijna) 

Altijd 

1. Ik voel me somber en neerslachtig 1 2 3 4 

2. 's Morgens voel ik me het best 4 3 2 1 

3. Ik heb huilbuien of zou wel willen huilen 1 2 3 4 

4. Ik slaap slecht 1 2 3 4 

5. Ik eet net zoveel als vroeger 4 3 2 1 

6. Ik vind het kijken naar, samenzijn of praten met een 

aantrekkelijke man of vrouw leuk 
4 3 2 1 

7. Ik heb het gevoel dat ik magerder word 1 2 3 4 

8. Ik heb last van verstopping 1 2 3 4 

9. Mijn hart klopt sneller dan normaal 1 2 3 4 

10. Ik word moe van niets 1 2 3 4 

11. Mijn gedachten zijn nog net zo helder als vroeger 4 3 2 1 

12. ik heb het gevoel dat alles me even makkelijk afgaat als 

vroeger 
4 3 2 1 

13. Ik ben rusteloos en kan niet stil zitten 1 2 3 4 

14. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet 4 3 2 1 
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15. Ik raak sneller geërgerd of geprikkeld dan vroeger 1 2 3 4 

16. Ik vind het gemakkelijk om beslissingen te nemen 4 3 2 1 

17. Ik voel dat ik nuttig en nodig ben 4 3 2 1 

18. Mijn leven is aardig gevuld 4 3 2 1 

19. Ik heb het gevoel dat het voor anderen beter zou zijn als ik 

dood was 
1 2 3 4 

20. Ik beleef nog net zoveel plezier in de dingen als vroeger 4 3 2 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


