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Positieve en Negatieve Syndromen Schaal
PANSS

afw min licht matig matig ernstig ernstig extrP1     Waanvoorstellingen

POSITIEVE SCHAAL

afw min licht matig matig ernstig ernstig extrP2     Conceptuele desorganisatie
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrP3     Hallucinatoir gedrag
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrP4     Opwinding
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrP5     Pompeusheid
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrP6     Achterdocht/ achtervolgingswaan
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrP7     Vijandigheid

afw min licht matig matig ernstig ernstig extrN1     Afgestompt gevoel

NEGATIEVE SCHAAL

afw min licht matig matig ernstig ernstig extrN2     Emotionele teruggetrokkenheid
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrN3     Contactgestoordheid
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrN4     Passieve/ apathische sociale teruggetrokkenheid
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrN5     Moeilijkheden bij het abstract denken
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrN6     Gebrek aan spontaneïteit en conversabiliteit
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrN7     Stereotiep denkpatroon

ALGEMENE PSYCHOPATHOLOGIE SCHAAL
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG1     Somatische bezorgdheid
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG2     Angst
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG3     Schuldgevoelens
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG4     Spanning
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG5     Maniërisme en poses
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG6     Depressie
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG7     Motorische retardatie
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG8     Gebrek aan samenwerking
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG9     Ongewone gedachteninhoud
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG10   Desoriëntatie
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG11   Zwakke aandacht
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG12  Zwak oordeel en inzicht
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG13   Gestoorde wilskracht
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG14   Zwakke beheersing van impulsen
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG15   Preoccupatie
afw min licht matig matig ernstig ernstig extrG16   Actieve asocialiteit
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Instructie: maak het juiste hokje zwart voor iedere dimensie. In de handleiding staan de definities van de items,
beschrijvingen van de ankerpunten, scoring procedures en normering.

datum

- -
dag                    maand                         jaar

interviewer

Ziekenhuisnummer

    dag                   maand                         jaar

Geboortedatum

- -

Geslacht
Man Vrouw

subjectnummer

-
 (letter)  (cijfers)

Instelling

-
 (cijfers) (letter)
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