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De Health of the Nation Outcome Scales Secure (HoNOS Secure) meet de klinische vooruitgang ten opzichte van de
behoefte aan beveiliging (schade aan anderen, schade aan zichzelf, kwetsbaarheid, behoefte aan materiële en
relationele beveiliging). Deze vragenlijst is speciaal ontworpen voor gebruik in gezondheids- en sociale
zorgomgevingen, zoals beveiligde psychiatrie, gevangenisgezondheidszorg en aanverwante forensische diensten.
De HoNOS heeft ook een versie voor volwassenen (HoNOS), voor kinderen en jongeren (HoNOSCA), voor ouderen
(HoNOS65+) en voor mensen met leerproblemen (HoNOS-LD). Alle versies zijn via BergOp af te nemen.
Bij elke versie geldt dat de uitkomst weergeeft hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt in de GGZ
op een bepaald ogenblik is.

De vragenlijst
Vragen
De HoNOS Secure bestaat uit 7 probleemomschrijvingen, waarbij beoordeeld moet worden
hoe groot het risico is op ernstige problemen in de nabije toekomst en de huidige behoefte
aan beveiliging. 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 van het forensische deel is
“Risico op schade toegebracht aan volwassenen en kinderen”. Per vraag staat uitgewerkt in
welke situatie welke score gegeven wordt.

Afnameduur
10-20 minuten

Informanten
Behandelaar

Schalen, scoring en normering
Er wordt een gemiddelde score berekend. Na afname kan een andere versie van de HoNOS
afgenomen worden (zoals de HoNOS, de HoNOSCA, HoNOS65+ of HoNOS-LD).

Psychometrische gegevens
De HoNOS Secure is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.
Wel is er uit een Vlaamse retrospectieve studie gebleken dat betrouwbaarheid matig was
(alpha =.56; ICC= .58) (Jeandarme & Habets, 2019).
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© Mei 2020, Praktikon
PDF gedownload van www.bergop.info

Literatuur
Jeandarme, I., & Habets, P. (2019). Bepalen benodigde beveiligingsniveau van forensisch
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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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