ICD
CLUTTER — HOARDING SCALE
Vijf categorieën.
Structuur en bestemming
Beoordeling in- en uitgangen; werking van afvoeren, elektra,
CV, ventilatie en/of airconditioning; bouwkundige/structurele
aspecten

Huisdieren en ongedierte
Beoordeling hoeveelheid en verzorging huisdieren; naleving
gemeentelijke verordening; beoordeling aanwezigheid van
plagen (knaagdieren, insecten of ander schadelijk ongedierte)

ICD
CLUTTER — HOARDING SCALE
Vijf niveau´s.

Functioneren huishouden

Gezondheid en veiligheid
Beoordeling hygiëne in de woning, omgang met en
toegankelijkheid van alle soorten medicatie

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 hogere risico’s.

Doel van de Clutter-Hoarding Scale
Dit document is alleen directief bedoeld, met name in de
beoordeling van het interieur van een woning, behalve
als de omstandigheden buiten de woning de veiligheid
binnen beïnvloeden. Bevat geen informatie over vrijstaande
schuren, garages e.d. De C-HS is niet bedoeld voor
diagnostische doeleinden of psychologische evaluaties van
personen. ICD is niet verantwoordelijk voor het werk dat
wordt uitgevoerd door een professional organizer of andere
hulpverlener die gebruik maakt van de uitgebreide ICD
C-HS of C-HS Quick Reference Guide.
Herdruk: ICD verleent toestemming om dit document
te kopiëren, herdrukken en toe te passen voor non-profit
onderwijsdoeleinden op voorwaarde dat credit wordt gegeven
aan ICD. Toestemming voor gebruik van citaten, kopieën,
reproductie van (delen van) de C-HS dienen schriftelijk
aangevraagd te worden bij www.challengingdisorganization.org.

Gids voor snelle referentie

Vijf toenemende niveau´s geven de mate van rommel en/of
hoarding aan: Niveau l als laagste en niveau V als hoogste. ICD
beschouwt niveau lll als omslagpunt tussen een huishouden
dat rommelig genoemd mag worden, en een huishouden dat
neigt naar hoarding met de daarbij behorende overwegingen
en maatregelen.

Niveau I

Groen

Laag

Huishouden wordt als standaard beschouwd. Geen speciale
kennis over chronische desorganisatie noodzakelijk.

Niveau II
Beoordeling veiligheid, functioneren en toegankelijkheid van
kamers en hun beoogde doeleinden

CLUTTER — HOARDING
SCALE©

Blauw

matig

Huishouden vraagt om professional organizers met kennis en
begrip van chronische desorganisatie.

Niveau III

Geel

Verhoogd

Omslagpunt tussen rommelig huishouden en potentieel
hoarding. 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.

Niveau IV	

Oranje

Hoog

Aanpak van problematiek vereist gecoördineerde aanpak
van dienstverleners als aanvulling op professional organizing
en de inzet van de familie: professionals uit de geestelijke
gezondheidszorg,
maatschappelijk
werk,
financieel
adviseurs,
ongediertebestrijding,
(gespecialiseerde)
schoonmaakbedrijven, aannemers en klusdiensten.

Niveau V	

Rood

zeer hoog

Professional Organizers wordt afgeraden alleen te werken in
een niveau V woning. Samenwerkingsverband noodzakelijk,
mogelijk bestaand uit familie, professionals uit de geestelijke
gezondheidszorg, maatschappelijk werk, huismeester,
bouwkundigen, brandweer en/of politie. Afspraken en/
of contracten dienen voor aanvang van het werk op schrift
gesteld te zijn.
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CLUTTER — HOARDING SCALE (CHS)
Gids voor snelle referentie

Structuur en bestemming

Huisdieren en
ongedierte

Functioneren huishouden

Gezondheid en veiligheid

Persoonlijke
bescherming/uitrusting

Niveau
I

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

Normale hoeveelheid huisdieren.
Normaal gedrag en normale
verzorging. Insecten en
ongedierte niet aantoonbaar.

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

Veilig, schoon, geen vreemde geuren.
Medicijnen in normale hoeveelheden
aanwezig en zorgvuldig en veilig
opgeborgen.

Niveau
II

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

Verzorging dieren onder de maat.
Zichtbare of stinkende dierlijke
uitwerpselen. Dierenharen of
veren op grond of meubels. Licht
tot middelmatige aanwezigheid
van normaal 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.
Onregelmatig onderhoud/verzorging
woning.

Verminderde hygiëne. Geurtjes van vuile
vaat, bereiding eten, wasgoed en sanitair.
Schimmelvorming. Beheer medicijnen
bedenkelijk.

Licht
Medische of werkhandschoenen,
pet, EHBO-doos, insectenwerend
middel, desinfecterende handgel

Aantal dieren overschrijdt de
norm. Onvoldoende verzorging
van dieren. Hoorbare
aanwezigheid van ongedierte.
Gemiddelde hoeveelheid spinnen.
Lichte plaag van bedwantsen,
luizen, vlooien, kakkerlakken,
mieren, zilvervisjes etc.

Spullen belemmeren functioneren in
belangrijkste ruimtes. Spullen beginnen
in- en uitgangen, loopruimte en trappen
te blokkeren. Minimaal één ruimte
niet gebruikt zoals bedoeld. Meerdere
apparaten niet werkend. Onzorgvuldig
gebruik van elektra en verlengkabels.
Onderhoud en verzorging woning onder
de maat. Gevaarlijke stoffen in kleine
hoeveelheden aanwezig.

Beperkte hygiëne. Verontreinigde
plekken waar voedsel bereid wordt, vuile
borden, schimmelvorming. Duidelijke en
irriterende geuren. Vuilnisbakken niet in
gebruik of overlopend. Vuil, stof en afval.
Vuile was in het hele huis. Medicijnen
(voorgeschreven en vrije verkoop)
worden op gevaarlijke manier bewaard,
toegankelijk voor kinderen, dieren of
mensen met verstandelijke beperking.

Gemiddeld
Mondkapjes of koolstofmaskers,
veiligheidsbril, handschoenen,
wegwerpoveral, pet,
werkschoenen/laarzen, EHBOdoos, insectenwerend middel en
desinfecterende handgel

Aantal dieren overschrijdt lokale
normen. Slechte hygiëne bij/voor
huisdieren. Destructief gedrag bij
dieren. Extreem veel spinnen en
spinrag. Hoorbare of zichtbare
aanwezigheid van vleermuizen,
knaagdieren en ongedierte in
kelder en/of zolder. Middelmatige
insectenpla(a)g(en).

Verminderd gebruik en toegankelijkheid
belangrijkste woonruimtes. Meerdere
kamers zo vol met spullen dat ze niet
volgens doel gebruikt kunnen worden.
Spullen in doorgangen, in- en uitgangen
en op trappen. Risicovolle opslag van
gevaarlijk, brandbaar materiaal. Risicovol
gebruik van apparatuur. Onjuist gebruik
van elektrische verwarmingsapparatuur,
ventilatoren en verlengkabels.

Rottend voedsel, organische besmetting.
Voedsel over de datum, verpakkingen
lekkend of bolstaand/gedeukt. Borden
en keukengerei onbruikbaar. Geen
beddengoed, slapen op kale matras,
stoel of vloer. Insecten in bedden of
meubilair. Medicijnen (voorgeschreven
en vrije verkoop) worden op gevaarlijke
manier bewaard, vrij toegankelijk voor
allen. Medicatie over de datum.

Volledige uitrusting
Mondkapjes of koolstofmaskers,
veiligheidsbril, medische of
sterke werkhandschoenen,
wegwerpoveral, pet,
werkschoenen of -laarzen,
EHBO-doos, insectenwerend
middel, desinfecterende handgel,
hoofdlamp of zaklamp

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

Belangrijkste vertrekken in huis niet
bewoonbaar/bruikbaar. Geen enkele
kamer bruikbaar volgens bedoeling. Inen doorgangen, hal/overloop en trappen
geblokkeerd. Sanitair niet bruikbaar
c.q. niet functionerend. Gevaarlijke
leefomstandigheden door verzamelde
en opgeslagen spullen. Apparatuur
onbruikbaar. Gevaarlijke, primitieve
voornaamste bronnen voor warmte en/
of licht, als kerosine, lantaarns, kaarsen,
houtkachels of open vuur.

Menselijke uitwerpselen en urine
zichtbaar. Rottend voedsel. 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. Doordringend
aanwezige schimmels. Vochtplekken of
stilstaand water zowel in sanitair als in
plassen. Medicijnen (voorgeschreven
en vrije verkoop) worden op gevaarlijke
manier bewaard, vrij toegankelijk voor
allen. Medicatie over de datum.

Volledige beschermende
uitrusting noodzakelijk
Koolstofmasker of masker met
organische filters, veiligheidsbril,
medische, industriële of
zware werkhandschoenen,
wegwerpoveral, pet,
werkschoenen of
-laarzen, EHBO-doos,
desinfecterende handgel,
insectenwerend middel,
hoofdlamp of zaklamp.

Niveau
III

Opslag buiten van spullen die voor binnen
bedoeld zijn. CV, ventilatiesystemen of
airco langer dan één seizoen niet werkend.
Rook- en CO2 melders niet aanwezig of
niet werkend. Deel van het huis heeft
lichte structurele schade sinds 6 maanden.

NIVEAU
IV

Excessieve hoeveelheden spullen buiten
de woning die voor binnen bedoeld zijn.
CV, ventilatiesystemen 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 riolering.

NIVEAU
V

Extreme hoeveelheden spullen,
buitenshuis zowel als binnenshuis.
Overwoekerde tuin. Achtergelaten
apparaten of machines. Onvoldoende
of niet aanwezig ventilatiesysteem. CV,
ventilatiesystemen of airco niet werkend.
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.
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