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De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) is ontwikkeld om de geestelijke gezondheidstoestand en het
sociaal functioneren van psychiatrische patiënten in kaart te brengen. Deze vragenlijst kan gebruikt worden voor
alle GGZ-patiënten, onafhankelijk van de gesproken taal.

De vragenlijst
Vragen
De HoNOS bestaat uit 12 probleemomschrijvingen, waarbij het meest ernstige probleem dat
zich in de afgelopen twee weken heeft voorgedaan gescoord wordt. Alle omschrijvingen
hebben de volgende opbouw: 0 (geen probleem), 1 (ondergeschikt probleem), 2 (licht
probleem), 3 (matig ernstig probleem) en 4 (ernstig tot zeer ernstig probleem). Een
voorbeeld van een omschrijving is “Opzettelijke zelfverwonding”. Per vraag staat uitgewerkt
in welke situatie welke score gegeven wordt.
Daarnaast zijn er drie items aan de HoNOS toegevoegd (HoNOS ADDENDUM), over maniforme
ontremming, motivatie voor behandeling en compliance met medicatie. Ook deze worden op
dezelfde vijfpuntsschaal ingevuld als de voorgaande items.

Afnameduur
5-15 minuten

Informanten
Behandelaar

Schalen, scoring en normering
Aan de hand van de 12 probleemomschrijvingen worden gemiddelde scores op vier schalen
en een gemiddelde totaalscore berekend.

Schalen
1.
2.
3.
4.

Gedragsproblemen (item 1-3)
Beperkingen (item 4-5)
Symptomatologie (item 6-8)
Sociale problemen (item 9-12)

Psychometrische gegevens
De HoNOS is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.
Wel is er Nederlands onderzoek gedaan onder 559 patiënten in verschillende instellingen
naar de psychometrische eigenschappen van de HoNOS (Mulder et al., 2004a). Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat de HoNOS een redelijke tot goede betrouwbaarheid heeft
(alpha = .78 en ICC = .92). Daarbij was de validiteit naar tevredenheid aangezien (1)
itempatronen van verschillende stoornissen naar verwachting verschilden, (2) totaalscores
verschilden per behandelintensiteit en (3) de HoNOS redelijk correleerde met andere
schalen. De conclusies van dit onderzoek waren dat het HoNOS op individueel en
groepsniveau inzicht geeft in de ernst van de problemen op relevante levensgebieden.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De HoNOS is ontwikkeld in opdracht van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid en is, met
toestemming van de Engelse uitgever, vertaald naar het Nederlands.
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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
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