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Met de Health of the Nation Outcome Scales 65+ (HoNOS 65+) brengt u de geestelijke gezondheidstoestand en het
sociaal functioneren van psychiatrische patiënten van 65 jaar en ouder in kaart. Deze vragenlijst kan gebruikt
worden voor alle GGZ-patiënten, onafhankelijk van de gesproken taal.
De HoNOS heeft ook een versie voor volwassenen (HoNOS), voor kinderen en jongeren (HoNOSCA), voor mensen met
leerproblemen (HoNOS-LD) en voor mensen in gezondheids- en sociale zorgomgevingen (HoNOS Secure). 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 HoNOS65+ bestaat uit 12 probleemschalen met bijbehorende specifieke
probleembeschrijvingen. 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 probleemschaal is “Opzettelijke
zelfverwonding”. Per probleembeschrijving staat uitgewerkt in welke situatie welke score
gegeven wordt.

Afnameduur
5-15 minuten

Informanten
Behandelaar

Schalen, scoring en normering
Er worden twaalf gemiddelde schaalscores berekend en een totaalscore.
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Gedragsstoornissen
Opzettelijke zelfverwonding
Problemen met alcohol- of drugsgebruik
Cognitieve problemen
Problemen die verband houden met lichamelijke ziekte/handicap
Problemen die gepaard gaan met hallucinaties en/of wanen (of onjuiste opvattingen)
Problemen met depressieve symptomen
Andere geestelijke en gedragsproblemen
Problemen met sociale of ondersteunende relaties
problemen met ADL-activiteiten
Algemene problemen met woonomstandigheden
Problemen met werk en vrijetijdsbesteding – kwaliteit van daginvulling

Psychometrische gegevens
De HoNOS65+ is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.
Wel is uit literatuuronderzoek gebleken dat de validiteit en betrouwbaarheid, waar die
beoordeeld kon worden, als goed beoordeeld wordt (Pirkis, Burgess, Kirk, Dodson, Coombs,
& Williamson, 2005). De conclusies van dit onderzoek waren dat de vragenlijst geschikt is om
regelmatig behandeluitkomsten te evalueren.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De HoNOS65+ is verkrijgbaar bij het Royal College of Psychiatrists. De Nederlandse vragenlijst
is verkrijgbaar bij het Trimbos Instituut.
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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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