
YETI 

Hoe was je week?     

Vink voor elke vraag het vakje aan dat het beste aangeeft hoe het de afgelopen 7 dagen met je ging.  
     

 Nooit Een of 
twee keer 

Vaak De hele tijd  
of iedere dag 

Ik was zenuwachtig bij mensen die ik niet goed ken.    

Ik voelde me rot of ongelukkig.    

Ik werd driftig.    

De hele tijd of iedere dag.    

Plotseling werd ik echt bang zonder enige reden.    

Ik werd plotseling zenuwachtig en onrustig.    

Ik piekerde over de toekomst.    

Ik was boos.    

Ik voelde me te moe om iets te doen.    

Ik piekerde over naar school of werk gaan.    

Ik had malle buien.    

Ik voelde me een slecht mens.    

Ik maakte me zorgen dat ik minder goed was dan anderen.    

Ik dacht dat niemand echt van me hield.    

Ik ergerde me snel aan anderen.    

Ik had moeite met in slaap vallen.    

Ik werd 's nachts wakker en kon niet meer in slaap vallen.    

Ik werd plotseling verdrietig zonder duidelijke reden.    

Ik hoorde stemmen of geluiden die andere mensen niet konden 
horen. 

   

Ik zag dingen of mensen die niemand anders kon zien.    

Ik dacht dat ik werd gevolgd of bespied.    

Iemand wist wat ik dacht, hoewel ik ze niets had verteld.    

Het voelde alsof de wereld om me heen niet echt was.    

Ik kon mezelf niet meer zo duidelijk uitdrukken als eerder.    

Woorden of gesprekken die ik eerder makkelijk begreep, kon ik niet 
meer goed volgen. 

   

Dingen zagen er anders uit dan normaal.    
 

Wil je nog iets anders vertellen over wat je de afgelopen week hebt meegemaakt? Zo ja, schrijf dit dan in het onderstaande 
vak op. 

 

 
 

Dank je wel! 

 


