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THE ICD CLUTTER – HOARDING SCALE
Een hulpmiddel voor woningobservatie

Parameters van de Clutter-Hoarding Scale
Voor observatie van woonruimte
Het Institute for Challenging Disorganization (ICD) ontwikkelde de ICD Clutter-Hoarding Scale
(C-HS) als een hulpmiddel om woonruimte te observeren en beoordelen en is alleen bedoeld voor
gebruik in particuliere huishoudens.
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De C-HS is specifiek bedoeld voor gebruik in de
woning, behalve wanneer de bouwkundige staat van
de woning de veiligheid in de woning in gevaar
brengt.
De C-HS is niet bedoeld ter beoordeling van schuren,
vrijstaande garages of bijgebouwen.
De C-HS mag niet gebruikt worden voor
diagnostische doeleinden of voor psychologische
evaluatie van een of meerdere personen.
Het ICD is niet verantwoordelijk voor werk dat wordt
uitgevoerd door een professional organizer,
aanverwante professional of ander teamlid, die
gebruik maakt van de C-HS.
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T H E I C D C LUTT ER – H OA RDI N G SCA LE > P ar am e t er s van de Sc a le

Gebruik als richtlijn door Professional Organizers,
aanverwante professionals en teamleden.
De C-HS biedt duidelijke criteria waarop een woning kan worden beoordeeld op het gebied van
gezondheid en veiligheid, en presenteert gradaties van werkomgevingen waar professional
organizers, aanverwante professionals en andere teamleden zouden kunnen werken.
Het ICD definieert hierbij de volgende categorieën hulp- en dienstverleners die gebruik kunnen
maken van de C-HS:
Professional Organizers
Worden ingehuurd voor organizing-werkzaamheden, werken met professionele
voorwaarden en voeren een ethisch beleid zoals gedefinieerd door met ICD geassocieerde
verenigingen. Professional Organizers werken voortdurend aan eigen scholing op het
gebied van organizing en/of gespecialiseerde onderwerpen.
Aanverwante professionals
Werken specifiek aan bepaalde onderdelen/onderwerpen in chronische gedesorganiseerde
huishoudens. Hieronder vallen o.a. psychiaters, psychologen, huisarten, verpleegkundigen,
GGD- en GGZ medewerkers, maatschappelijk werkers, leerkrachten, onderzoekers,
wetshandhavers en AD(H)D-coaches.
Meewerkende teamleden
Elke combinatie van professional organizers, aanverwante professionals, therapeuten,
coaches, familieleden en maatschappelijke instellingen. Iedereen die professioneel of
persoonlijk betrokken is bij een individu om diens omgeving te veranderen en
onderhouden, wordt gezien als meewerkend teamlid.

Het ICD is een educatieve non-profit organisatie. Haar missie is het helpen van mensen die
beïnvloed worden door chronische desorganisatie. ICD onderzoekt, ontwikkelt en verspreidt
informatie over organizing strategieën en oplossingen aan professional organizers, aanverwante
professionals en het publiek.
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CALE > Param eters v an d e S c al e
Vi j f n i v e a u ’s

Parameters van de Clutter-Hoarding Scale
Vijf niveau’s
Het ICD heeft vijf niveau’s vastgesteld om de mate van huishoudelijke wanorde en/of hoarding te
bepalen, gezien door de ogen van een professional organizer of aanverwante professional.
De niveau’s van de C-HS lopen op, met niveau 1 als laagste en niveau V als hoogste. Het ICD
beschouwt niveau lll als omslagpunt tussen gedesorganiseerde huishoudens en hoarding-situaties.
Niveau lll vereist gedegen ervaring en kennis in het werken in een hoarding situatie.
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CALE > Param eters v an d e S c al e

Vijf categorieën

Vijf categorieën
Binnen elk niveau zijn vijf specifieke categorieën die de mate van wanorde of potentieel
hoarding-gedrag omschrijven.

1. Structuur en bestemming
Beoordeling in- en uitgangen; werking van afvoeren, elektra, CV,
ventilatie en/of airconditioning; bouwkundige/structurele aspecten
2. Huisdieren en ongedierte
Beoordeling hoeveelheid en verzorging huisdieren; naleving
gemeentelijke verordening; beoordeling aanwezigheid van plagen
(knaagdieren, insecten of andere schadelijk ongedierte)
3. Functioneren huishouden
Beoordeling veiligheid, functioneren en toegankelijkheid van kamers en
hun beoogde doeleinden
4. Gezondheid en veiligheid
Beoordeling hygiëne in de woning, omgang met en toegankelijkheid van
alle soorten medicatie
5. Persoonlijke Bescherming/Uitrusting
Aanbevelingen voor persoonlijke bescherming: (stofmaskers,
handschoenen, veiligheidsbrillen, beschermende kleding) die drager
beschermen tegen omgeving, gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s.
Meer uitgebreide uitrusting mogelijk/nodig bij waarneming van hogere
risico’s.

ICD © 2011
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CALE > Ni ve au I

NIVEAU I

GROEN

LAAG

Huis en huishouden worden beschouwd als standaard. Er is geen speciale kennis m.b.t. het werken
met chronisch gedesorganiseerde cliënten nodig

Structuur
en
bestemming

•
•

Alle deuren, trappen en ramen bereikbaar
Afvoeren, electra, cv, ventilatie en airconditioning werken naar behoren
Functionerende rook- en CO2-melders geïnstalleerd

Huisdieren
en
ongedierte

•
•
•

Normale hoeveelheid huisdieren met normaal gedrag en normale
verzorging/hygiëne
Aantal dieren in overeenstemming met plaatselijke verordening
Insecten en ongedierte niet aantoonbaar

•
•
•
•

Normale hoeveelheid spullen
Alle kamers naar behoren bruikbaar
Huishoudelijke apparatuur volledig functioneel
Huis verzorgd en onderhouden

Gezondheid
en
veiligheid

•
•
•

Veilig, schoon
Geen vreemde geuren (dieren, voedsel of gassen)
Medicijnen in normale hoeveelheden aanwezig en zorgvuldig en veilig
opgeborgen

Persoonlijke
bescherming

•
•

Optioneel
EHBO-doos, ontsmettingsmiddel, zaklamp en insectenwerend middel

Functioneren
huishouden

ICD © 2011
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CALE > Ni ve au I I

NIVEAU II

BLAUW

MATIG

Huis en huishouden vragen om professional organizers of aanverwante professionals die aanvullende
kennis en begrip van chronische desorganisatie hebben

Structuur
en
bestemming

Huisdieren
en
ongedierte

Functioneren
huishouden

Gezondheid
en
veiligheid

Persoonlijke
bescherming

ICD © 2011

•
•
•
•
•
•
•

Eén hoofdingang geblokkeerd
Eén groot huishoudelijk apparaat of CV, ventilatiesystemen of airco langer dan 3
maanden niet werkend.
Afvoeren en/of elektra niet volledig operationeel
Rook- en CO2 melders niet in gebruik of afwezig

Verzorging dieren zichtbaar onder de maat en/of dieren vertonen afwijkend gedrag
Zichtbare of stinkende dierlijke uitwerpselen
Dierenharen of veren op grond of meubels
Licht tot middelmatige aanwezigheid van algemeen voorkomend huishoudelijk
ongedierte of insecten

•
•
•
•

Spullen belemmeren deels het gebruik van belangrijkste woonruimte
Lichte verstopping van uitgangen, loopruimte en trappen
Aantal huishoudelijke apparaten niet volledig functioneel/operationeel
Onregelmatig onderhoud/verzorging woning

•
•
•
•

Verminderde hygiëne
Geurtjes van vuile vaat, bereiding eten, wasgoed en sanitair
Schimmelvorming in badkamer of keuken
Meer medicijnen in huis dan noodzakelijk, medicijnen over de datum, onzorgvuldig
beheer van medicijnen

•
•
•
•
•

Licht
Medische, industriële of leren werkhandschoenen
Pet
Wegwerp-overschoenen
EHBO-doos, insectenwerend middel, desinfecterende handgel
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CALE > Ni ve au I I I

NIVEAU III

GEEL

VERHOOGD

ICD beschouwt niveau III als het omslagpunt tussen een rommelig huishouden en een potentieel
hoarding-huishouden. Hulpverleners die in een niveau lll huishouden werken, dienen aantoonbaar
ervaring en scholing te hebben met chronische desorganisatie. Een netwerk van gerelateerde
professionals, met name in de geestelijke gezondheidszorg is vereist.
Structuur
en
bestemming

Huisdieren
en
ongedierte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Functioneren
huishouden

•
•
•
•
•
•

Gezondheid
en
veiligheid

Persoonlijke
bescherming

ICD © 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opslag buitenshuis van spullen die voor binnen bedoeld zijn
CV, ventilatiesystemen of airco langer dan seizoen niet werkend
Rook- en CO2 melders niet aanwezig of niet werkend
Deel van het huis heeft in de afgelopen 6 maanden lichte structurele schade
opgelopen
Aantal dieren overschrijdt de plaatselijke norm
Onvoldoende verzorging van dieren
Sanitaire omstandigheden voor en door dieren onvoldoende (vervuild aquarium,
vogelpoep, zichtbaar dierlijk afval en stank
Hoorbare aanwezigheid van ongedierte
Gemiddelde hoeveelheid spinnen(webben)
Lichte plaag van bedwantsen, luizen, vlooien, kakkerlakken, mieren, zilvervisjes
etc
Spullen belemmeren functioneel gebruik van belangrijkste ruimtes
Spullen beginnen in- en uitgangen, loopruimte en trappen te blokkeren.
Minimaal één ruimte niet volgens beoogde bestemming gebruikt (opslag in
douche, bed verminderd bereikbaar/bruikbaar door hoeveelheid spullen
Meerdere apparaten functioneren niet (meer)
Onzorgvuldig gebruik van elektra en verlengkabels
Onderhoud en verzorging woning onder de maat
Minimaal een of twee duidelijk schadelijke of gevaarlijke stoffen in kleine
hoeveelheden aanwezig (chemisch afval, gebroken glas etc.)
Beperkte hygiëne
Verontreinigde plekken waar voedsel bereid wordt, vuile borden, vuil sanitair,
schimmelvorming in badkamer en/of keuken
Duidelijke en irriterende geuren
Vuilnisbakken niet in gebruik of overvol
Aanwezigheid van vuil, stof en afval
Vuile was verspreid door het hele huis
Medicijnen vrij toegankelijk voor mensen en dieren, verlopen medicatie aanwezig
in huis
Gemiddeld
Mondkapjes of koolstofmaskers
Veiligheidsbril en beschermende handschoenen (medisch of industrieel niveau)
Wegwerpoveral, beschermende pet of helm, werkschoenen/laarzen
EHBO-doos, insectenwerend middel, zaklamp en desinfecterende handgel
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CALE > Ni veau I V

NIVEAU IV

ORANJE

HOOG

Huis en huishouden vragen om gecoördineerde aanpak van team in aanvulling op professional
organizers en familie. Team kan bestaan uit medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, sociaal
werk, budgetcoaches, ongediertebestrijding, gespecialiseerde schoonmaakbedrijven, aannemers en
klusjesmensen. In deze huishoudens spelen verminderde (geestelijke) gezondheid en/of financiële
problemen vaak een rol.
Structuur
en
bestemming

Huisdieren
en
ongedierte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Functioneren
huishouden

•
•
•
•

Gezondheid
en
veiligheid

Persoonlijke
bescherming
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buitensporige hoeveelheden spullen buiten de woning die voor binnen bedoeld zijn
CV, ventilatiesystemen en/of airco langer dan jaar niet werkend
Rook- en CO2 melders niet aanwezig of niet werkend
Structurele schade aan het huis, langer dan 6 maanden
Waterschade aan vloeren, beschadigde muren en fundering, gebroken ruiten,
kapotte deuren, niet functionerende afvoer
Rioollucht of zichtbare overstroming/blokkade van riolering
Aantal dieren overschrijdt lokale normen
Slechte hygiëne door/voor huisdieren
Destructief gedrag bij dieren
Buitensporig veel spinnen en spinrag.
Hoorbare of zichtbare aanwezigheid van vleermuizen, knaagdieren en ongedierte in
kelder en/of zolder
Gemiddeld ernstige insectenplaag/plagen van bedwantsen, luizen, vlooien,
kakkerlakken, mieren, zilvervisjes e.d.
Verminderd gebruik en toegankelijkheid belangrijkste woonruimtes
Meerdere kamers zo vol met spullen dat ze niet volgens doel gebruikt kunnen
worden
Spullen belemmeren doorgangen, in- en uitgangen en op trappen
Risicovolle opslag van (brand)gevaarlijk materiaal zoals stookolie, lekkende verf of
oplosmiddelen of andere chemicaliën
Onjuist of risicovol gebruik van apparatuur (bijvoorbeeld opslag niet-eetbare
spullen in koelkast)
Onjuist gebruik van elektrische verwarmingsapparatuur, ventilatoren en
verlengkabels
Aanwezigheid van rottend voedsel en organische besmetting
Voedsel over de datum, lekke of bolstaande verpakkingen
Borden en keukengerei onbruikbaar
Geen beddengoed, slapen op kale matras, stoel of vloer
Insecten in bedden of meubilair
Schimmel zichtbaar, vochtplekken of stilstaand water in huis
Gevaarlijke manier van bewaren van medicijnen (voorgeschreven en vrije
verkoop), toegankelijk voor iedereen, medicijnen over de datum
Volledige uitrusting
Mondkapjes of koolstofmaskers
Veiligheidsbril, medische of industriële werkhandschoenen
Wegwerpoveral, helm, werkschoenen of –laarzen en/of overschoenen
EHBO-doos, insectenwerend middel, desinfecterende handgel, hoofdlamp of
zaklamp
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CALE > Ni ve au V

NIVEAU V

ROOD

ZEER HOOG

Huis en huishouden vragen om ondersteuning van groep gespecialiseerde hulp/en dienstverleners. Professional
Organizers wordt sterk afgeraden alleen in een niveau V huishouden te werken. Een team van proffessionals moet
gevormd worden om duidelijke doelen en planningen vast te stellen en uit te voeren. Leden van dit team kunnen
omvatten: familieleden, medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en sociaal werk, gebouwenbeheerder,
brandweer en veiligheidsadviseurs. De cliënt met een niveau V huis heeft mogelijk hulp nodig met juridische zaken,
voogdij, echtscheiding, dreigende huisuitzetting of rechterlijke veroordelingen. Voor aanvang van de
werkzaamheden moeten afspraken op schrift zijn gesteld en ondertekend door alle partijen.

Structuur
en
bestemming

Huisdieren
en
ongedierte

Functioneren
huishouden

Gezondheid
en
veiligheid

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extreme hoeveelheden spullen, buitenshuis zowel als binnenshuis
Overwoekerde tuin, achtergelaten apparaten of machines
Onvoldoende of niet aanwezig of niet werkend ventilatiesysteem, CV of airco
Waterschade aan vloeren, muren en fundering
Gebroken ruiten, beschadigde deuren en beschadigde afvoer
Elektra, watertoevoer en sanitair onbetrouwbaar of niet goed functionerend
Stankoverlast en/of overstroomde riolering
Onherstelbare schade aan binnen- en buitenkant woning
Afwezigheid van of niet functioneren van brand-, rook- of koolmonoxidemelders

•
•

Dieren lopen risico en zijn in gedrag, gezondheid en aantal gevaarlijk voor mensen
Ruime aanwezigheid/verspreiding van spinnen, kakkerlakken, muizen, ratten,
eekhoorns, vleermuizen en/of ander ongedierte
Hevige insectenplaag van bedwantsen, luizen, vlooien, kakkerlakken, mieren,
zilvervisjes e.d.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke
bescherming

ICD © 2011

•
•
•
•
•

Belangrijkste vertrekken in huis niet bewoonbaar/bruikbaar
Geen enkele kamer bruikbaar volgens bedoeling
In- en doorgangen, hal/overloop en trappen geblokkeerd
Sanitair niet bruikbaar c.q. niet functionerend
Gevaarlijke leefomstandigheden door verzamelde en opgeslagen spullen
Apparatuur onbruikbaar
Gevaarlijke, primitieve primaire bronnen voor warmte en/of licht zoals kerosine,
lantaarns, kaarsen, houtkachels of open vuur
Menselijke uitwerpselen en urine aanwezig
Rottend voedsel en organische besmetting
Verpakkingen van voedsel gedeukt, bollend, lekkend en/of over de datum
Servies en keukengerei onvindbaar of niet aanwezig
Bedden onbereikbaar of onbruikbaar door spullen of vuil/insectenplaag
Grote hoeveelheden schimmels, vochtplekken of stilstaand water zowel in sanitair als
in plassen in de woning
Voorgeschreven en vrij verkrijgbare medicijnen gemakkelijk toegankelijk voor
iedereen, medicatie over de datum
Volledige uitrusting
Mondkapjes of koolstofmaskers
Veiligheidsbril, medische of industriële werkhandschoenen
Wegwerpoveral, helm, werkschoenen of –laarzen en/of overschoenen
EHBO-doos, insectenwerend middel, desinfecterende handgel, hoofdlamp of zaklamp
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CA LE

Aa n v u l l e n de i n f or m a t i e > An i m a l H oa r di n g

Aanvullende Informatie
Animal Hoarding (excessief verzamelen van dieren)
Dr. Gary Patronek, oprichter van het Hoarding of Animals Research Consortium (HARC)
(Public Health, 1999), omschrijft Animal Hoarding als volgt:
•
•

•
•

In bezit hebben van meer dan normale hoeveelheiden gezelschapsdieren
Falen in het bieden van minimale zorg op gebied van voeding, hygiëne, bescherming and
veterinaire zorg, ertoe leidend dat dieren door dit gebrek vaak ziek worden of overlijden
door uithongering, verspreiding van besmettelijke ziektes, onbehandelde verwondingen
of ontbreken van medische zorg
Ontkenning van het onvermogen om de minimale zorg voor dieren te bieden en
ontkenning van de invloed die dit gedrag heeft op de dieren, het huishouden en de
menselijke bewoners van het pand
Volharding, ondanks falen, in het verzamelen en houden van dieren

De kosten van animal hoarding kunnen aanzienlijk zijn, mede dankzij de veterinaire kosten,
onderdak, juridische processen and herstel van schade. Euthanasie voor de dieren is vaak de
enige optie, veroorzaakt door slechte gezondheid, besmettelijke ziektes en de enorme
hoeveelheid dieren die in de woning verzameld is. De aanzienlijke en permanente achteruitgang
van de hygiënische omstandigheden kan ertoe leiden dat een woning onbewoonbaar wordt
verklaard.
Ingrijpen bij animal hoarding omvat meerdere juridische aspecten op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg, volksgezondheid, kinderbescherming, ruimtelijke ordening,
bouwvoorschriften, dierenbescherming, natuurbescherming en hygiëne. Professional organizers
moeten bij het werken in een animal-hoarding rekening houden met complexe en risicovolle
situaties. Dit vereist grondige training en een aanpak in teamverband.

ICD © 2011
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CA LE

Aa n v u l l e n de i n f or m a t i e > E r ns t i g e v e r v ui l i ng

Ernstige vervuiling
De term “ernstige vervuiling” wordt gebruikt in situaties waarbij de woning dermate vervuild is
dat er een gevaar is voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners of van diegenen die
werken met de bewoners.
De situatie wordt o.a. beoordeeld op:
• Opgehoopt vuil en afval (mogelijk ook menselijke en/of dierlijke uitwerpselen)
• Rottend voedsel
• Plaag van insecten en/of ongedierte
• Afval dat maanden of jaren is verzameld
• Rottend hout
• Nauwelijks aanwijzingen voor onderhoud of reparaties
• Niet werkende voorzieningen in of buiten de woning
De natuurlijke ontbinding van vuil en afval draagt bij aan de groei van schimmels en bacteriële
modderachtige substanties in huis.
Ernstige vervuiling komt in alle soorten woningen voor, inclusief dure villa’s en buurten.
Hoarding is vaak onderdeel van de vervuilde leefsituatie, waarbij opgemerkt moet worden dat
hoarding op zich niet altijd vervuiling tot gevolg heeft. De ernstig vervuilde woning levert
(levens)gevaarlijke situaties op. Vervuiling wordt vaak in verband gebracht met een gebrek aan
sociale contacten en geestelijke en/of lichamelijke beperkingen.
De cliënt die in een ernstig vervuild huis leeft, kan te maken hebben met juridische problemen,
zoals curatele, echtscheiding, voogdij of uitzettingsprocedures. Dergelijke cliënten hebben, naast
professional organizers, behoefte aan hulp door andere gespecialiseerde professionals.
Melding van misstanden aan autoriteiten door professional organizers wordt sterk aanbevolen en
is wettelijk verplicht voor veel andere professionals.
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CA LE

Aa n v u l l e n de i n f or m a t i e > Ve r w i j d e r i n g v a n m e di c i j ne n

Verwijdering van medicijnen*
Overbodige medicijnen, of medicijnen die over de datum zijn, moeten zeer zorgvuldig worden
verwijderd. Houd hiervoor de volgende richtlijnen aan:
•
•

Spoel nooit geneesmiddelen door het toilet of gootsteen. Dit kan leiden tot ernstige
grondwater vervuiling.
Breng medicijnen zo mogelijk terug naar de apotheek. U krijgt hier geen geld voor terug:
de apotheker kan niet instaan voor de kwaliteit van medicijnen die uit zijn/haar zicht zijn
geweest en ze kunnen dus niet hergebruikt worden. U kunt medicijnen ook via de
chemokar of de milieustraat in uw woonplaats laten vernietigen. Adresgegegens kunt u
het beste verwijderen of doorstrepen.

In Nederland is het verboden om medicijnen in de vuilnisbak te gooien. Dit brengt
onverantwoorde risico’s met zich mee voor o.a. kinderen en huisdieren.
* Deze pagina van de C-HS is aangepast aan Nederlandse wetgeving en regelingen.
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THE I CD CLUTTE R – HO AR DI NG S CALE > Aa n v ul l e n de I C D - b r o n n e n

Aanvullende ICD-Bronnen
De website van het Institute for Challenging Disorganization bevat bronnen per onderwerp in
relatie tot de C-HS en uitdagingen op het gebied van Chronische Desorganisatie. Hieronder
vallen publicaties en fact sheets over onderwerpen als hoarding, senioren, tijdmanagement,
AD(H)D, geestelijke gezondheid, gezondheidszorg, familierelaties, rouwverwerking, doelen
stellen en meer.

Gratis Fact Sheets
Are You Chronically Disorganized? (Fact Sheet 001)
Are You Situationally Disorganized? (Fact Sheet 002)
Conditions Commonly Associated with Disorganization (Fact Sheet 004)
Tips For Communicating With The Chronically Disorganized (Fact Sheet 007)
Collaborative Therapy for Clutter Management (Fact Sheet 011)

Aanbevolen publicaties
Reading & Resource List for Professionals Working with Chronically Disorganized People
Heirs of the Chronically Disorganized (Publication 005)
Introduction to Compulsive Hoarding (Publication 024)
Working with the Elderly (Publication 009)
Body Double Work (Publication 014)
Bezoek alstublieft http://www.challengingdisorganization.org voor meer informatie.
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