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Met de Health of the Nation Outcome Scales for People with Learning Disabilities (HoNOS-LD) brengt u het 

geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt of patiënt in kaart. De HoNOS-LD is een observatieschaal voor 

mensen met leerstoornissen en geestelijke gezondheidsproblemen.  

 

De HoNOS-LD heeft ook een versie voor volwassenen (HoNOS), voor kinderen en jongeren (HoNOSCA), voor ouderen 

(HoNOS65+) 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 HoNOS-LD bestaat uit 18 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 
omschrijving is “Opzettelijke zelfverwonding”. Per vraag staat uitgewerkt in welke situatie 
welke score gegeven wordt. 
 

Afnameduur  
10-20 minuten  
 

Informanten  

Behandelaar 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Aan de hand van de 18 probleemomschrijvingen worden gemiddelde scores op zeven schalen 
berekend alsmede een gemiddelde totaalscore (Hillier, Wright, Strydom & Hassiotis, 2010). 
 

Schalen 
1. Gedragsproblemen  
2. Cognitieve problemen 
3. Communicatieproblemen 
4. Symptomatologie 
5. Fysieke problemen  
6. Dagelijkse activiteiten 
7. Sociale problemen 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De HoNOS-LD is in 2007 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl. 

 

 

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14589/health-of-the-nation-outcome-scales-for-people-with-learning-disabilities/
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De HoNOS-LD is verkrijgbaar bij het Royal College of Psychiatrists. 
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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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