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De Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) kan worden ingezet in een semigestructureerd interview om vast 

te stellen of en in welke mate een cliënt last heeft van positieve en negatieve symptomen van schizofrenie. 

Hiernaast is de PANSS ook geschikt voor het meten van veranderingen in symptomen, zoals bijvoorbeeld als gevolg 

van verandering in medicatie. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De PANSS bestaat uit 33 items die de kenmerken van de symptomen beschrijven zoals: 
waanvoorstellingen of een afgestompt gevoel. Deze kenmerken kunnen beoordeeld worden 
op een 7-puntsschaal met 1 “Afwezig” 2 “Minimaal” 3 “Licht” 4 “Matig” 5 “Matig ernstig” 6 
“Ernstig” 7 “Extreem”. Elk item heeft haar eigen verdere gedetailleerde beschrijving van de 
beoordelingscriteria. 

 

Afnameduur  
De duur van het PANSS-interview is ongeveer 30 - 45 minuten. 

 

Informanten  

Behandelaar. 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De PANSS bestaat uit 3 symptoom schalen en een samengestelde schaal. De samengestelde 
schaal is de positieve score minus de negatieve score en geeft een bipolaire index, welke 
essentieel een differentie score is die de mate van predominantie van het ene syndroom 
tegenover het andere weerspiegelt. 

 

Schalen 
1. Positieve symptomen (7 items) 

2. Negatieve symptomen (7 items) 

3. Algemene psychopathologie (18 items) 

4. Samengestelde schaal  

Voor elke schaal wordt een ruwe totaalscore berekend met een conversie in percentages. 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De voorlopige normtabel bestaat uit een steekproef van 138 schizofrenen (20 - 68 jaar) met 

een bevestigde DSM III-diagnose. 
 
De PANSS is niet beoordeeld door de COTAN. 
De auteurs hebben wel de psychometrische gegevens onderzocht en de schalen hadden een 
interne consistentie van .73 of hoger en test-hertest betrouwbaarheid van minimaal .60 voor 
de schalen (1987, Kay, Opler, & Fiszbein). 
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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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