BSI: Brief Symptom Inventory
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De BSI is een verkorte versie van de SCL-90-R. Het is een zelfrapportage vragenlijst waarmee inzicht verkregen kan
worden in symptomen van psychopathologie bij volwassenen vanaf 18 jaar.

Invullen
Vragen
De BSI bevat 53 vragen die op een 5 puntsschaal beantwoord kunnen worden. De vragen gaan
over hoeveel last de cliënt/patiënt heeft van iets, bijvoorbeeld “moeite iets te onthouden”.
Vragen kunnen beantwoord worden met 0 (helemaal geen), 1 (een beetje), 2 (nogal), 3 (tamelijk
veel) of 4 (heel veel).

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Cliënten/patiënten vanaf 18 jaar

Schalen, scoring en normering
De BSI inventariseert de aard en ernst op negen dimensies van klachten (syndromen).
Daarnaast zijn er drie schalen.

Syndromen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Somatische klachten
Cognitieve problemen
Interpersoonlijke gevoeligheid
Depressieve stemming
Angst
Hostiliteit
Fobische angst
Paranoïde gedachten
Psychoticisme

Schalen
1.
2.
3.

Algemene maat voor psychopathologie (BSI-totaalscore)
Aantal aanwezige symptomen
Ernst van de aanwezige symptomen

Voor elke schaal en syndroom geeft BergOp een normscore tussen 0 en 7 (zeer laag – zeer
hoog) en een cut-off waarde van de normgroep van de cliënt/patiënt.

Psychometrische gegevens
De BSI is in 2012 beoordeeld door de Cotan. De beoordeling van de uitganspunten, het
testmateriaal en de handleiding waren goed en de betrouwbaarheid was voldoende. De
normen, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit zijn onvoldoende, met name doordat de
normen niet Nederlands zijn.
In BergOp
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kunnen normgegevens worden opgevraagd van:
Autochtone mannen en vrouwen (leeftijd 18-29, N = 266; leeftijd > 30, N = 1.047)
Allochtone mannen en vrouwen (N = 287)
Patiënten in ambulante zorg (N=4.650)

Literatuur en verkrijgbaarheid
De BSI wordt uitgegeven door Pearson.
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Voor meer informatie, zie http://www.pearsonclinical.nl/

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.


Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname
en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.

Geef online in uw BergOp omgeving akkoord op de gebruikersvoorwaarden van Pearson.
Afrekenen verloopt via Praktikon.
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