HoNOS
Het doel van de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) is de geestelijke gezondheidstoestand en het
sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig en op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze
in kaart brengen.
De HoNOS is gevoelig voor veranderingen. De HoNOS is in principe geschikt voor alle GGZ-patiënten,
onafhankelijk van de gesproken taal. Dit maakt de HoNOS een goede kandidaat als instrument voor
uitkomstmeting in de dagelijkse praktijk in Nederland (Mulder et al. 1999). In Engeland behoort dit instrument
inmiddels tot de ‘’Minimum Dataset’’ van de GGZ (Glover & Sinclair-Smith 2000; Wing e.a. 2000) en is het
mogelijk om een landelijk beeld te krijgen over de kenmerken van de patiënten die in zorg zijn en hoe hun
problemen veranderen tijdens en na de geboden interventies. Naast de ‘gewone’ HoNOS zijn er speciale
versies ontworpen voor ouderen, kinderen en adolescenten, kinderen met leerproblemen, mensen met
verworven cognitieve stoornissen en tenslotte voor de forensische psychiatrie.
Hulpverleners scoren zelf de HoNOS tijdens de intake en evaluatie van de behandeling. De HoNOS vormt zo
een onderdeel van het behandelplan. Ook kunnen onafhankelijke beoordelaars de HoNOS scoren. Hierdoor
ontstaat een meer objectief beeld van het verloop van de behandeling. Door de HoNOS’ gegevens op te
nemen in een database is het mogelijk om overzichten te genereren van de toestand van patiënten op ieder
wenselijk aggregatieniveau.
Voorafgaand aan het gebruiken van de HoNOS is het wenselijk om een training te volgen. Dit verhoogt de
betrouwbaarheid van de scores. Deze training neemt een dagdeel (3 uur) in beslag en bestaat uit een
theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte, waarin geoefend wordt met geanonimiseerde gegevens van
patiënten uit de caseload van cursisten. Hierbij worden belangrijke overwegingen bij het scoren besproken en
wordt ook overlegd om consensus over de score te bereiken. Om te voorkomen dat iedere beoordelaar na
verloop van tijd op zijn eigen wijze gaat scoren, is het verstandig om een dergelijke training af en toe te
herhalen.

