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© Nederlandse vertaling 1994, Hartgers, C. et al. 

 

De European Addiction Severity Index (Europ-ASI) is een semi-gestructureerd interview om belangrijke informatie te 

verkrijgen over aspecten van het leven van de cliënt die wellicht hebben bijgedragen aan het ontstaan van diens 

alcohol- of drugsmisbruik. Het is een interview dat de ernst van de verslaving meet vanuit verschillende invalshoe-

ken.  
 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 
Het interview bestaat uit vragen die zeven potentiële probleemgebieden in kaart brengen. 
Daarnaast wordt een aantal algemene vragen gesteld over de achtergrond van de cliënt. Bij 
ieder probleemgebied worden 15 tot 30 vragen gesteld. Een voorbeeld van een vraag binnen 
het probleemgebied 'Lichamelijke gezondheid' is: 'Heeft u chronische lichamelijke klachten, 
die uw leven voortdurend beïnvloeden?'. 
 
Afnameduur 
60 tot 75 minuten 
 

Informanten 
Cliënt/patiënt 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

 Het interview is ingedeeld in de volgende 7 domeinen: 
 

Domeinen 
1. Lichamelijke gezondheid 
2. Arbeid, Opleiding en Inkomen 
3. Alcoholgebruik 
4. Druggebruik 
5. Justitie/Politie 
6. Familie en Sociale relaties 
7. Psychisch/emotionele gezondheid 

 

 

Psychometrische gegevens 

 

 

Van deze vragenlijst is (nog) geen COTAN-beoordeling beschikbaar. 
 
Onderzoek suggereert dat de Nederlandse versie van de ASI een betrouwbaar en valide 
instrument is (Hendriks, Kaplan, van Limbeek & Geerlings, 1989). 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De Nederlandse vertaling van de handleiding is gemaakt door C. Hartgers, V. Hendriks, C.W. v.d. 
Meer & P. Blanken, 1994.   
Het interview is te verkrijgen via www.desleutel.be 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden. Er is geen profiel beschikbaar. 
 

➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 
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