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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 gezondheidsproblemen. De WHODAS is toepasbaar in
meerdere culturen en voor alle ziektes.
Van de WHODAS zijn zes versies beschikbaar: een verkorte (12 items) en volledige (36) versie, die beide op drie
manieren in te vullen zijn: zelfrapportage, informantenrapportage en interview. In BergOp zijn het volledige
interview en de verkorte zelfrapportage beschikbaar.

De vragenlijst
Vragen

De WHODAS 2.0 verkorte zelfrapportage bestaat uit 12 gesloten vragen en drie open vragen.
De eerste 12 vragen gaan over hoeveel moeite de cliënt de afgelopen 30 dagen had met…
(bijvoorbeeld) staan. Deze vragen kunnen op een 5-puntsschaal beantwoord worden met
Geen/niet, Enigszins, Nogal, Veel of Heel veel/kan niet.
Op de laatste drie vragen antwoordt de cliënt met een aantal dagen dat hij zij de afgelopen
30 dagen… (bijvoorbeeld) last had van de gezondheidsproblemen.

Afnameduur

5 tot 20 minuten

Informanten

Cliënt/patiënt

Schalen, scoring en normering
Van deze verkorte versie wordt volgens de simpele scoring alleen een totaalscore berekend,
die wordt omgezet in een percentage (de behaalde score afgezet tegen de maximaal
haalbare score van 48).

Psychometrische gegevens
Uit onderzoek blijkt dat de interne consistentie en test-hertestbetrouwbaarheid goed zijn.
Zie handleiding, hoofdstuk 3.1.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De WHODAS is ontwikkeld door de WHO.

Handleiding
Ustun, T. B., Kostanjesek, N., Chatterji, S., Rehm, J. & WHO (2010). Measuring Healty and
disability. Manual for WHO Disability Assessment Schedule.

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔ Afnames via BergOp zijn gratis. Wel dient de organisatie zich aan te melden via de website
van WHO.
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