Training PANSS-interview
Opzet en toepassing PANSS interview
Het Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)-interview wordt in de psychosediagnostiek gebruikt om de ernst van het psychotische toestandsbeeld te
objectiveren. Het betreft een gestandaardiseerd en semi-gestructureerd interview.
In dit instrument wordt onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve
symptomen en een sectie algemene psychopathologie. Met behulp van de PANSS
kan de hulpverlener vaststellen of en in welke mate de patiënt last heeft van positieve
en negatieve symptomen. De PANSS is ook geschikt voor het meten van
veranderingen in de symptomen, bijvoorbeeld ten gevolge van gewijzigde medicatie.
In de klinische praktijk is de PANSS binnen behandelteams een zinvol
hulpmiddel om overeenstemming te bereiken over de aard en de ernst van de
symptomen en de achtergrond van geobserveerd gedrag. Ook voor wetenschappelijk
onderzoek wordt de PANSS veelvuldig gebruikt; dit faciliteert eenduidige
communicatie tussen onderzoekers en meet eventuele veranderingen in symptomen
over de tijd.

Beoordeling van PANSS items
De PANSS werd ontwikkeld en gestandaardiseerd voor typologische en dimensionale
beoordeling van psychotische verschijnselen. De PANSS bestaat uit 30 items, die elk
op een zevendelige schaal worden geëvalueerd (gescoord). De scoreschaal loopt van
1 (afwezig) tot 7 (extreem).
Zeven items zijn ondergebracht bij de Positieve Schaal (positieve symptomen
zijn die symptomen die aan een gezonde toestand zijn toegevoegd, bijvoorbeeld
hallucinaties, wanen, achterdocht). Zeven andere items vormen samen de Negatieve
Schaal, die kenmerken meet die afwezig zijn vergeleken met een gezonde mentale
toestand (bijv. afgestompt gevoel, emotionele teruggetrokkenheid,
contactgestoordheid). De derde schaal is de Algemene Psychopathologie Schaal (16
items). Deze schaal reflecteert de globale ernst van de psychotische aandoening.
De PANSS-beoordelingscijfers zijn gebaseerd op het geheel van informatie uit
een bepaalde periode, meestal een week. Deze informatie wordt hoofdzakelijk
gehaald uit een klinisch interview (ong. 40 minuten) en aangevuld met mededelingen
van verpleegkundigen en/of familieleden die de afgelopen week de patiënt hebben
meegemaakt.
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Het interview bestaat uit vier fasen. Op basis van de gegevens die uit het
interview en eventuele externe informatie zijn verkregen, worden de 30 items van de
PANSS gescoord. Het instrument geeft een definitie, beoordelingsbasis en
graadmeter voor de mate van ernst voor ieder symptoom. Er wordt gescoord op een
zevenpuntsschaal, waarbij hogere scores corresponderen met een grotere mate van
ernst van psychopathologie.

Doel PANSS training
Na het volgen van de training bent u in staat om zelfstandig het PANSS-interview af
te nemen en de beoordeling betrouwbaar te kunnen uitvoeren.

Doelgroep
Psychiaters (i.o.), arts-assistenten, basisartsen, psychologen, verpleegkundigen (Bverpleegkundigen, HBO V-en, SPV-en), onderzoekers, studenten (toegepaste)
psychologie, geneeskunde, HBO-V.
Het werkzaam zijn in de ggz en bekendheid en ervaring met psychopathologie
en DSM-V zijn vereist. Voor een zinvolle deelname moeten de deelnemers in de
gelegenheid zijn om na de cursus de PANSS te kunnen uitvoeren met patiënten.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 14 deelnemers.

Inhoud
Kennisnemen van achtergrond, scoringsregels en procedure PANSS,
betrouwbaarheid, oefenen met interviewen en scoren d.m.v. videobanden en
rollenspellen.
Belangrijk: Deelname aan de training is alleen zinvol als u beide dagen volledig kunt
bijwonen en op tijd aanwezig bent.
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Docenten
M. Bak, onderzoeksmedewerker RGOc & afdeling Psychosen, Universitair Centrum
Psychiatrie, UMC Groningen.
E. van ’t Hag, onderzoekscoördinator Psychosen, Universitair Centrum Psychiatrie,
UMC Groningen.
S. Nijman, PhD onderzoeker en onderzoekscoördinator, afdeling Langdurige Zorg,
GGZ Drenthe & afdeling Psychosen, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC
Groningen.

Certificaat
Na succesvolle en volledige deelname ontvangt u een certificaat van deelname.

Tijden/duur
Twee trainingsdagen van 9.30-17u.

Organisatie en kosten
De training wordt georganiseerd door de RGOc Academie. Kijk voor de kosten op
https://www.rgoc.nl/rgoc-academie.
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