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HKT-30: Historische, Klinische en Toekomstige   

© 2002, Dienst Justitiële Inrichtingen 
 
De Historische, Klinische en Toekomstige (HKT-30) is een gestructureerd professioneel risocotaxatie-
instrument ter ondersteuning van het klinisch gewogen eindoordeel over het risico op gewelddadige 
recidive van forensische psychiatrische patiënten. De HKT-30 is een voorloper van de huidige HKT-R. 
 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 
De HKT-30 bestaat uit 36 indicatoren: 11 Historische, 13 Klinische, 6 Toekomstige die zowel 
over einde behandeling als voor volgende stap behandeling worden beantwoord. Alle 
indicatoren worden beoordeeld op een 5-puntsschaal, lopend van 0 t/m 4. Hierbij impliceert 
0 geen of een zeer laag risico en 4 een zeer hoog risico. Daarnaast geeft de invuller weer 
welke informatiebron hij/zij heeft gebruikt en een toelichting op het gegeven oordeel. 
 

Afnameduur 
30 minuten 
 

Informanten 
Behandelaar 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Per onderdeel en voor het totaal wordt een gemiddelde score berekend. 

 

 

Psychometrische gegevens 
 

 

De HKT-30 is (nog) niet door de COTAN beoordeeld. 
De betrouwbaarheid en (predictieve) validiteit zijn voldoende om te concluderen dat de HKT-
30 gebruikt kan worden voor risicotaxatie doeleinden voor de Nederlandse forensische 
populatie (Hildebrand, Hesper, Spreen, & Nijman, 2005) 
 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De HKT-30 wordt uitgegeven de Werkgroep Risicotaxatie Forensische psychiatrie. Let op: er is 
een herziene versie, de HKT-R. Deze wordt uitgegeven door FPC Dr. S. van Mesdag. 
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BergOp 
 

 

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. 

➔ De HKT-30 mag alleen gebruikt worden door beoordelaars die aantoonbaar een 
praktijktraining in het gebruik van de HKT-30/R hebben gevolgd bij 1 van de 3 
instellingen die deze trainingen verzorgen (Mesdag, Woenselse Poort en 
Kijvelanden/Universiteit Tilburg) 
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