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Met behulp van de Dissociative Experiences Scale (DES) wordt de frequentie vastgesteld van uiteenlopende 
dissociatieve symptomen in het dagelijks leven van de patiënt. De DES is ontwikkeld voor volwassenen van 18 jaar 
en ouder en kan gebruikt worden als screeningsinstrument. 
 

 

 

 

Vragen 
De DES bestaat uit 28 vragen over ervaringen die de patiënt mogelijk uit zijn/haar dagelijks 
leven herkent. De patiënt wordt gevraagd bij iedere vraag aan te geven in welke mate de 
beschreven ervaring betrekking heeft op hem/haar op een schaal van 0 (nooit, 0% van de 
tijd) tot 100 (altijd, 100% van de tijd). Een voorbeeldvraag is “Sommige mensen realiseren 
zich soms ineens, als ze autorijden of ergens naar onderweg zijn, dat ze niet meer precies 
weten wat er onderweg gebeurd is”. 
 
Afnameduur 
15 minuten 
 
Informanten 
Cliënt/patiënt 

 

 

 

 

De totale score wordt verkregen door de scores van de 28 items bij elkaar op te tellen en te 
delen door 28. Zo wordt een score verkregen tussen 0 en 100.  Draijer en Boon (1993) 
bevelen een grensscore van 25 aan bij screening op aanwezigheid van een dissociatieve 
stoornis. Pas aan de hand van een gestructureerd diagnostisch interview kan een 
dissociatieve stoornis worden vastgesteld of uitgesloten. 

 

 

 
 

 

Van deze vragenlijst is (nog) geen COTAN-beoordeling beschikbaar. 
Uit onderzoek blijkt dat de test-hertest en split-half betrouwbaarheid van de vragenlijst 
goed zijn. Ook de interne consistentie en construct validiteit zijn goed (Bernstein & Putnam, 
1986). 
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Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. 


