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Met de WHODAS wordt op gestandaardiseerde wijze de mate van beperking gemeten. Het gaat over alle soorten
moeilijkheden die mensen kunnen hebben als gevolg van hun gezondheidstoestand. De WHODAS is toepasbaar is
meerdere culturen en voor alle ziektes.

De vragenlijst
Vragen
De WHODAS 2.0 is een interview waarbij de interviewer telkens een vraag stelt en de
cliënt/patiënt kan kiezen voor antwoordopties door middel van Flashcards. De WHODAS
bestaat uit 59 vragen. Bij elke vraag geeft de cliënt/patiënt aan hoeveel moeite hij/zij
heeft met de activiteit en op hoeveel dagen het probleem aanwezig was. De moeite kan
worden beoordeeld met 1 (Geen/Niet), 2 (Enigszins), 3 (Nogal), 4 (Veel) of 5 (Heel veel/kan
ik niet). Het aantal dagen wordt aangegeven met A (Een dag), B (Tot een week), C (Tot
twee weken), D (Meer dan twee weken) of E (Alle dagen).

Afnameduur
5 tot 20 minuten

Informanten
Cliënt/patiënt, Behandelaar

Schalen, scoring en normering
De scores van de probleem-vragen worden bij elkaar opgeteld.

Schalen
1. Activiteiten
2. Begrijpen en communiceren
3. Bewegen en zich verplaatsen
4. Deelname aan de samenleving
5. Omgaan met mensen
6. Toeschrijving en invloed
7. Zelfverzorging
Per schaal worden een ruwe score en een percentage (ruwe score / maximaal haalbare score
* 100) berekend.
De zeven schalen samen vormen een totaalscore. Deze score wordt afgezet tegen de IRT
normgroep; er wordt een Percentiel weergegeven.

Psychometrische gegevens
De WHODAS is (nog) niet beoordeeld door de Cotan.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De WHODAS is ontwikkeld door de WHO en vertaald door de Parnassia groep. Voor meer
informatie, zie http://www.who.int/classifications/icf/more_whodas/en/

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
 Afnames via BergOp zijn gratis
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