
 

 
 

Integrale Herstelschaal (IHS) 

De IHS is een instrument gericht op het meten van klinisch, functioneel en persoonlijk herstel, met als 

onderdelen enkele korte vragenlijsten. De lijst is ontwikkeld door de Landelijke Expertraad ROM-EPA 
(Swildens, Visser, Schaefer, Nugter, & Van Weeghel, in voorbereiding). Informatie: 
w.swildens@altrecht.nl. De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) is ontwikkeld door Wing 

en anderen (1998) en voor Nederland door Mulder en collega’s (2004). In de IHS wordt een door de 

Landelijke Expertraad aangepaste versie gebruikt. De FR-tool is ontwikkeld door Wiersma en leden 
van de Nationale Remissie Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2012) en 
gevalideerd door Swildens en anderen (2018). De Inspire-O is ontwikkeld door Slade en collega’s 
(2018) en wordt gevalideerd in Nederland door leden van de Landelijke Expertraad. De MANSA 
(Manchester Short Assessment of quality of life) werd ontwikkeld door Priebe, Huxley, Knight en 
Evans (1999) en voor Nederland toegankelijk gemaakt door Van Nieuwenhuizen, Schene en Koeter 

(2000). In de IHS wordt een verkorte 7 puntsversie van de MANSA gebruikt.  

Klinisch herstel – HoNOS 3, 6, 7 en 8 
De volgende vragen worden beoordeeld door de hulpverlener op basis van de cliëntsituatie. 
Het gaat om de items 3, 6, 7 en 8 van de HoNOS. Gebruik de scoringsinstructies voor de HoNOS, 
maar ga daarbij uit van de afgelopen zes maanden.  
Er is sprake van symptomatisch herstel wanneer op alle items in de afgelopen zes maanden 
maximaal een score van 0 (geen) of 1 (ondergeschikt) is vastgesteld. 

 0 1 2 3 4 9 

 Geen 
Onder-

geschikt Licht 
Matig 

ernstig 
(Zeer) 
ernstig Onbekend 

3. Problematisch alcohol- of druggebruik       

6. Problemen a.g.v. hallucinaties en wanen       

7. Problemen met depressieve stemming       

8. Overige psychische en gedragsproblemen        
 
Kies en scoor bij 8. alleen het ernstigste klinische probleem: 
 A Fobie  D Gespannenheid  G Eetproblemen  J Overig, namelijk: 
 B Angst  E Dissociatief  H Slaapproblemen  
 C Dwangmatig  F Somatiserend  I Seksuele problemen -------------------------------------- 

 
Lichamelijk herstel – HoNOS 5 
 
De volgende vraag wordt beoordeeld door de hulpverlener op basis van de cliëntsituatie. 
Het gaat om item 5 van de HoNOS. Gebruik de scoringsinstructies voor de HoNOS, maar ga daarbij uit 
van de afgelopen zes maanden .  
Er is sprake van lichamelijk herstel wanneer in de afgelopen zes maanden maximaal een score van 0 
of 1 is vastgesteld. 
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5. Lichamelijke problemen of handicaps       



 

 
 

 

Maatschappelijk herstel – Functionele Remissie-vrag enlijst (FR) 

De volgende vragen worden beoordeeld door de hulpverlener op basis van de cliëntsituatie. Voor over 
de afgelopen zes maanden wat de meeste tijd van toepassing was. Gebruik de scoringsinstructies van 
de Functionele Remissie-schaal. Er is sprake van functioneel herstel wanneer op alle items in de 
afgelopen zes maanden score 0 (zelfstandig) is vastgesteld. 

 0 1 2 9 

 Zelfstandig 
Deels 

zelfstandig Nee Onbekend 

1. Zelfstandig wonen en zelfzorg     

2. Werken, studeren of doelgerichte dagbesteding     

3. Sociale contacten     

 

Persoonlijk herstel – Inspire-O 
 
De volgende vragen worden ingevuld/beantwoord door de cliënt. 
 
1.  Ik voel me gesteund door andere mensen. 

0  Helemaal niet 

1  Niet veel 

2  Enigszins 

3  Veel 

4  Heel veel 

 
2.  Ik heb hoop en dromen voor de toekomst. 

0  Helemaal niet 

1  Niet veel 

2  Enigszins 

3  Veel 

4  Heel veel 

 
3.  Ik voel me goed over mezelf. 

0  Helemaal niet 

1  Niet veel 

2  Enigszins 

3  Veel 

4  Heel veel 

 
4.  Ik doe dingen die voor mij van belang zijn. 

0  Helemaal niet 

1  Niet veel 

2  Enigszins 

3  Veel 

4  Heel veel 

 



 

 
 

5.  Ik ervaar controle over mijn leven.  
0  Helemaal niet 

1  Niet veel 

2  Enigszins 

3  Veel 

4  Heel veel 

 

Kwaliteit van leven – Verkorte MANSA (7 vragen) 

De volgende vragen worden ingevuld/beantwoord door de cliënt. 
 
1. Hoe goed vindt u op dit ogenblik uw kwaliteit van leven als geheel? 

 1 2 3 4 5 6 7 
        
 Kan niet Ontevreden Meestal Gemengd Meestal Tevreden Kan niet 
 slechter  ontevreden (tevreden en tevreden  beter 
    ontevreden) 
 
2. Hoe tevreden bent u met uw woonsituatie? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
        
 Kan niet Ontevreden Meestal Gemengd Meestal Tevreden Kan niet 
 slechter  ontevreden (tevreden en tevreden  beter 
    ontevreden) 
 
3. Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
        
 Kan niet Ontevreden Meestal Gemengd Meestal Tevreden Kan niet 
 slechter  ontevreden (tevreden en tevreden  beter 
    ontevreden) 
 
4. Hoe tevreden bent u met uw psychische gezondheid? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
        
 Kan niet Ontevreden Meestal Gemengd Meestal Tevreden Kan niet 
 slechter  ontevreden (tevreden en tevreden  beter 
    ontevreden) 
 
5. Hoe tevreden bent u met uw sociale relaties? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
        
 Kan niet Ontevreden Meestal Gemengd Meestal Tevreden Kan niet 
 slechter  ontevreden (tevreden en tevreden  beter 
    ontevreden) 
 
6. Hoe tevreden bent u met uw dagbesteding? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
        
 Kan niet Ontevreden Meestal Gemengd Meestal Tevreden Kan niet 
 slechter  ontevreden (tevreden en tevreden  beter 
    ontevreden) 
 
7. Hoe tevreden bent u met uw financiële situatie? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
        
 Kan niet Ontevreden Meestal Gemengd Meestal Tevreden Kan niet 
 slechter  ontevreden (tevreden en tevreden  beter 
    ontevreden) 


