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LS/CMI: Level of Service/Case Management Inventory 

© 2011, Bouman en Wismeyer  
 
De Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI) is een compleet risicotaxatie en -
managementinstrument gebaseerd op de RNR principes (Risk-Need-Responsivity). Hiermee worden het 
formuleren van behandeldoelen en maken van keuzes in de behandeling van forensische patiënten 
ondersteund. 
 
De LS/CMI is bedoeld voor veroordeelden, in detentie en onder reclasseringstoezicht of in klinische en 
poliklinische forensische populaties.  
 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 
De LS/CMI bevat 11 secties. In de eerste vijf secties worden respectievelijk 43, 35, 14, 21 en 
11 vragen gesteld die beantwoord kunnen worden met ja/nee of 0/1/2/3. In dat laatste 
geval staat 0 voor ‘zeer onbevredigende situatie met een duidelijk grote behoefte aan 
verbetering’ en 3 voor ‘bevredigende situatie zonder behoefte aan verbetering’. Een 
voorbeeldvraag is “eerdere veroordeling(en) gehad?”.  
In sectie 6 en 7 wordt vervolgens het risico/behoefteniveau bepaald aan de hand van de 
score behaald in sectie 1 t/m 5. De invuller kan deze desgewenst overrulen.  
In sectie 8 wordt door de invuller een aanbeveling gedaan. 
In sectie 9 t/m 11 wordt vervolgens het Casus management plan gemaakt.  
 

Afnameduur 
De gehele intakeprocedure, inclusief scoren van de LS/CMI items, duurt ongeveer 90 
minuten. Voorafgaand aan het interview dient dossierstudie plaats te vinden; de duur 
daarvan is afhankelijk van de omvang van het dossier. Hermetingen nemen ongeveer 45 
minuten in beslag. 
 

Informanten 
Getrainde en gecertificeerde gebruikers. 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De LS/CMI bestaat uit vijf secties die gescoord worden. Sectie 1 heeft acht domeinen. 
 

Secties 

1. Algemene risico- en behoeftefactoren (central eight) 
a. Delictgeschiedenis 
b. Opleiding/werk 
c. Familie/relatie 
d. Vrije tijd/ontspanning 
e. Vrienden/kennissen 
f. Alcohol/drugsproblemen 
g. Procriminele attitude 
h. Anti-sociaal patroon 

2. Specifieke risico- en behoeftefactoren 
3. Detentie 
4. Relevante aspecten met betrekking tot betrokkene 
5. Bijzondere overwegingen met betrekking tot responsiviteit 

 
Voor sectie 1 (zowel de domeinen als de totaalscore van de sectie) wordt de score ingedeeld 
in vijf niveaus: Zeer laag, Laag, Medium, Hoog of Zeer hoog. 
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Psychometrische gegevens 
 

 

De LS/CMI is (nog) niet door de COTAN beoordeeld. 
 
Onderzoek met de LS/CMI toont aan dat het instrument beschikt over goede/voldoende 
betrouwbaarheid en validiteit (Andrews, Bonta & Wormith, 2004). 
 

 
 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De LS/CMI is in het Nederlands vertaald door Bouman en Wismeyer (2011). 
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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 
 

 

 
 

 

 

https://www.bergop.info/licenties/
https://www.bergop.info/licenties/

