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Met de HoNOS+ brengt u het zorgvraagtype van een cliënt in kaart, nodig voor de nieuwe financieringsstructuur 

voor de ggz (het zorgprestatiemodel). 

 

De HoNOS+ is gebaseerd op de HoNOS, een internationaal erkende vragenlijst, waaraan enkele vragen zijn 

toegevoegd (vandaar de +). 

 

Let op: Deze HONOS+ is iets anders dan de zorgvraagtyperingstool die door de NZa is ontwikkeld. In BergOp is 

voorlopig alleen de Volledige versie van de HoNOS+ met alleen ruwe scores opgenomen. De lijst kan niet dynamisch 

worden ingevuld en er wordt géén zorgvraagtype-advies (%) berekend. Ook de mogelijkheid om voor de forensische 

zorg in te voeren is niet opgenomen. Het betreft dus alleen de HoNOS+, volledige afname. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De HoNOS+ bestaat uit negentien vragen. Deel 1 (vraag 1 t/m 13) heeft betrekking op de 
ernst van de problemen gedurende de afgelopen twee weken. In Deel 2 (vraag A t/m E en Q) 
worden problemen vanuit historisch perspectief bevraagd. Alle negentien vragen worden 
beantwoord met 0 (geen probleem), 1 (ondergeschikt probleem, vereist geen actie), 2 (licht 
probleem, maar duidelijk aanwezig), 3 (matig ernstig probleem), 4 (ernstig tot zeer ernstig 
probleem). Per vraag is uitgeschreven hoe deze gescoord moet worden. 
 

Afnameduur  
5 tot 15 minuten. 
 

Informanten  

Behandelaar.  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Aan de hand van de antwoorden op de HoNOS+ kan het zorgvraagtype van de cliënt worden 
bepaald. Op dit moment zijn in BergOp alleen de ruwe scores beschikbaar. 
 
 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De HoNOS+ is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.  

 

 

  

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De HoNOS+ wordt uitgegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit.  
Op de website van het Zorgprestatiemodel vindt u alle informatie en kunt u de papieren versie 
downloaden. 
Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u de volledige zorgvraagtyperingstool 
doorlopen. 
 
Lees hier meer over het zorgprestatiemodel. 

 

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. 
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