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Voorwoord 

 

Voor u ligt de masterthesis “Ouderdomsverschijnselen bij mensen met een verstandelijke 

beperking”. Deze masterthesis is geschreven ter afronding van de master Orthopedagogiek 

aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn stage kwam ik regelmatig in aanraking met oudere 

cliënten met een verstandelijke beperking en de problematiek die hiermee samenhangt. Omdat 

dit een onderwerp is waar ik tijdens mijn opleiding nog weinig mee te maken heb gehad, is 

het idee ontstaan mijn onderzoek op dit onderwerp te richten.  

 Tijdens mijn onderzoek heb ik ervaren dat het plannen van een onderzoek erg 

belangrijk is, maar ook erg moeilijk. Het maken van afspraken met begeleiders en cliënten 

kostte veel tijd. Hierdoor moest ik mijn tijdsplanning aanpassen. Ik heb geleerd dat ik flexibel 

moet zijn ten opzichte van mijn gemaakte tijdsplanning, maar deze wel steeds in de gaten 

moet houden, om alles op tijd klaar te hebben.  

 

Mijn hartelijke dank gaat uit naar een aantal mensen, zonder wie ik mijn masterthesis 

niet op deze manier had kunnen volbrengen. In de eerste plaats wil ik Bianca Nijhuis, mijn 

begeleidster vanuit de Universiteit Utrecht, bedanken voor al het meedenken en haar kritische 

feedback. Dankzij deze feedback is het mij gelukt verder te denken en meer uit het onderzoek 

te halen. Daarnaast wil ik Geert-Jaap Welsing bedanken voor het meedenken over het 

onderwerp van mijn onderzoek en ook voor zijn feedback op bepaalde stukken tekst. Ook 

gaat mijn dank uit naar alle begeleiders, cliënten en verwanten die mee hebben willen werken 

aan mijn onderzoek. Zonder de hulp van al deze mensen was deze thesis niet tot stand 

gekomen. 

 

Anne-Berthe van der Kamp 

 

Amersfoort, juni 2008 



Samenvatting 

 

Achtergrond. Er is sprake van vergrijzing in Nederland, ook in de populatie mensen met een 

verstandelijke beperking. Als gevolg van de vergrijzing zouden ook meer mensen met een 

verstandelijke beperking last kunnen krijgen van ouderdomsverschijnselen. 

Doel. Meer inzicht krijgen in de aanwezigheid van ouderdomsverschijnselen bij mensen met 

een verstandelijke beperking. Hiernaast zal onderzocht worden of het nodig is informatie van 

meerdere informanten te krijgen om een betrouwbaar beeld van geheugenproblemen te 

krijgen.  

Methode. Voor tien jongere en 11 oudere respondenten met een lichte, matige of ernstige 

verstandelijke beperking zijn de Psychopathology Instrument for Mentally Retarded Adults en 

de Dementie Vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten door begeleiders ingevuld. 

Daarnaast hebben de respondenten zelf twee subtesten van de NETOL, een 

neuropsychologische test, uitgevoerd, om het geheugen en de motorische snelheid te meten. 

Resultaten. Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat er geen significante verschillen 

zijn tussen de jongere groep (28 – 55 jaar) en de oudere groep (56- 73 jaar) wat betreft 

geheugenproblemen, stemmingsverstoord gedrag en motorische snelheid.  

Er blijken geen significant verschillen te zijn tussen de uitkomsten op de schalen kort en lang 

termijn geheugen (DVZ) en de uitkomsten op de NETOL kort en lang geheugentest.   

Conclusie. Een mogelijke verklaring voor het feit dat er geen verschillen tussen de groepen 

zijn gevonden kan liggen in het feit dat er in de jonge groep verhoudingsgewijs meer mensen 

met een ernstige verstandelijke beperking zitten. 

Wanneer we naar de resultaten van het onderzoek kijken lijkt het niet noodzakelijk om 

informatie van verschillende bronnen te gebruiken bij het onderzoek naar 

geheugenproblemen.    

 



Inleiding 

In Nederland is door betere levensomstandigheden en een verbeterde gezondheidszorg 

de levensverwachting van mensen toegenomen. De toegenomen levensverwachting wordt ook 

wel vergrijzing genoemd (Overbeek, 2005).  

Voor de Nederlandse wet vallen mensen vanaf 65 jaar onder de groep ouderen. Van de 

mensen boven de 65 jaar heeft ongeveer 75 procent tot op hoge leeftijd weinig lichamelijke 

en psychische ouderdomsklachten (Reedijk, 1998). De overige groep ouderen boven de 65 

jaar kenmerkt zich door: een verminderde spierkracht, gewrichtsproblemen en verminderde 

orgaanfunctie (Vigue, 2007). Psychische problemen die vaker voorkomen bij oudere mensen 

dan bij jongere mensen zijn: aanpassingsstoornis, dysthyme stoornis, depressie, angst en 

paniek, fobieën, dwanggedrag, hallucinaties en geheugenproblemen (Reedijk, 1998). Van de 

hoogbejaarde mensen, tachtig jaar en ouder, blijkt twintig procent zeer vergeetachtig te zijn 

(Reedijk, 1998). 

De toenemende vergrijzing in Nederland is ook zichtbaar bij de groep mensen met een 

verstandelijke beperking. Dat de levensverwachting van mensen met een verstandelijke 

beperking is toegenomen heeft onder andere te maken met de verbeterde gezondheidszorg 

(Cooke, 1997). Ondanks de betere gezondheidszorg ligt de levensverwachting van mensen 

met een matige tot diepe verstandelijke beperking lager dan die van de algemene populatie. In 

de algemene Nederlandse bevolking was de levensverwachting voor mannen in 1995 74.6 

jaar en voor vrouwen was dat 80.4 jaar (CBS, 2008). In 1997 was de levensverwachting voor 

mannen met een verstandelijke beperking 66 jaar en voor vrouwen met een verstandelijke 

beperking 71 jaar (Cooke, 1997). Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen mate van 

verstandelijke beperking. Dit betekent dat voor mannen met een verstandelijke beperking de 

levensverwachting ongeveer acht en een half jaar, en voor vrouwen met een verstandelijke 

beperking bijna tien jaar lager ligt dan voor mensen in de algemene Nederlandse bevolking.  

Bigby (2004) geeft aan dat in het algemeen de levensverwachting van mensen 

afhankelijk is van een aantal zaken, zoals gezondheid, levensstijl, steun vanuit de omgeving 

en biologische dispositie. Het wel of niet hebben van een baan, sociale klasse en inkomen 

spelen tevens een rol bij de levensverwachting van mensen (Jenkins, 2005). Uit onderzoek 

blijkt dat in vergelijking met mensen zonder verstandelijke beperking, mensen met een 

verstandelijke beperking vaak meer lichamelijke problemen en een kleiner sociaal netwerk 

hebben (Jenkins, 2005). Deze factoren zouden ertoe bij kunnen dragen dat mensen met een 

verstandelijke beperking een lagere levensverwachting hebben dan mensen uit de algemene 

populatie.  



Door de toenemende levensverwachting is het te verwachten dat ook meer mensen met 

een verstandelijke beperking last krijgen van ouderdomsverschijnselen. De oorzaken van een 

lagere levensverwachting zouden er tevens voor kunnen zorgen dat ouderdomsverschijnselen 

eerder optreden bij mensen met een verstandelijke beperking. Hogere gezondheidsrisico’s, 

zoals genetische syndromen, en minder sociale steun blijken de kans op vroegtijdige 

veroudering te vergroten (Jenkins, 2005).  

Zoals hierboven is aangegeven kunnen ouderdomsverschijnselen onderverdeeld 

worden in lichamelijke ouderdomsverschijnselen en psychische ouderdomsverschijnselen. 

Lichamelijke ouderdomsverschijnselen die vaak voorkomen bij mensen met een 

verstandelijke beperking zijn: hartproblemen, hoge bloeddruk, incontinentie, artritis, afname 

van het gehoor, beroertes en immobiliteit (Cooper, 1998). Psychische 

ouderdomsverschijnselen die vaak voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking 

zijn onder andere: verminderd associatie-, concentratie- en reactievermogen, 

vergeetachtigheid, verhoogde emotionaliteit en prikkelbaarheid (Cooper, 1997).  

Het onderscheid tussen psychische ouderdomsverschijnselen en dementie is moeilijk 

te maken. In de literatuur worden deze begrippen niet consistent gebruikt en toegepast 

(Aylward, Burt, Torpe, Lai & Dalton, 1997; Cooper, 1997; Torr & Davis, 2007). In het 

huidige onderzoek zal, om verwarring te voorkomen, onderscheid gemaakt worden tussen 

dementie en psychische ouderdomsverschijnselen. In het huidige onderzoek maken we op 

basis van de volgende begripsomschrijving een onderscheid. Dementie wordt veroorzaakt 

door een klinisch syndroom. Er kan sprake zijn van verschillende syndromen, zoals de ziekte 

van Parkinson en vasculaire dementie (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, 

2005). Psychische ouderdomsverschijnselen worden in het huidige onderzoek gedefinieerd als 

meer op zichzelf staande verschijnselen, die niet worden veroorzaakt door een achterliggend 

klinisch syndroom.  

Het huidige onderzoek zal zich richten op psychische ouderdomsverschijnselen en niet 

op dementie, aangezien er in het verleden al relatief veel onderzoek is verricht naar dementie 

bij mensen met een verstandelijke beperking (Aylward, Burt, Torpe, Lai & Dalton, 1997; 

Duggan, Lewis & Morgan, 1996; Zigman, Schupf, Devenny, Miezejeski, Ryan, Urv,  

Schubert & Silverman, 2004). Uit eerder onderzoek naar ouderdomsverschijnselen bij mensen 

met een verstandelijke beperking komt naar voren dat er inconsistenties bestaan tussen studies 

over de aard en de mate van ouderdomsverschijnselen in deze populatie. Een onderzoek naar 

psychische ouderdomsverschijnselen bij mensen met een verstandelijke beperking is het, al 

eerder genoemde, onderzoek van Cooper (1997). Uit dit onderzoek, gemeten met 



vragenlijsten die door begeleiders zijn ingevuld, is naar voren gekomen dat bij oudere mensen 

met een verstandelijke beperking vaker sprake is van een verminderd associatie-, 

concentratie- en reactievermogen, vergeetachtigheid, verhoogde emotionaliteit en 

prikkelbaarheid dan bij jongere mensen met een verstandelijke beperking. Torr en Davis 

(2007) hebben een review over psychische ouderdomsverschijnselen bij mensen met een 

verstandelijke beperking geschreven. Het onderzoek richtte zich op de prevalentie van 

gedragsproblemen, pervasieve ontwikkelingsproblemen, angststoornissen en 

concentratieproblemen in relatie tot leeftijd. Hieruit komt naar voren, in tegenstelling tot de 

uitkomsten van het onderzoek van Cooper (1997), dat bij oudere mensen met een 

verstandelijke beperking evenveel psychische ouderdomsverschijnselen voorkomen als bij 

jongere mensen met een verstandelijke beperking. Wel blijken lichamelijke 

gezondheidsproblemen vaker voor te komen bij de oudere dan bij de jongere respondenten.  

  Hubert en Hollins (2000) hebben een groep oudere mensen met een verstandelijke 

beperking en een groep oudere mensen zonder verstandelijke beperking vergeleken. Zij deden 

onderzoek naar de zorgbehoeften van oudere mensen met een verstandelijke beperking en hun 

verzorgers. Hieruit blijkt dat oudere mensen met een verstandelijke beperking vaker een 

angststoornis, depressie, affectieve stoornis en wanen hebben dan oudere mensen zonder 

verstandelijke beperking.  

 

De hierboven genoemde onderzoeken zijn enkel gebaseerd op vragenlijsten die door 

informanten zijn ingevuld. De persoon met een verstandelijke beperking zelf wordt niet 

onderzocht. Uit onderzoek van Oliver en Kalsy (2005) naar assessment van dementie bij 

mensen met een verstandelijke beperking is gebleken dat door gebruik te maken van 

verschillende onderzoeksmiddelen, een meer objectief en valide beeld wordt verkregen. Zij 

raden daarom aan om, naast het laten invullen van vragenlijsten door informanten, 

neuropsychologische testen uit te voeren bij de persoon met een verstandelijke beperking zelf. 

Silverman en collega’s (2004) geven eveneens aan dat, wanneer vragenlijsten die door 

informanten worden ingevuld en worden gecombineerd met neuropsychologische testen bij de 

persoon zelf, een meer betrouwbaar beeld over de aanwezigheid van ouderdomsverschijnselen 

ontstaat. Dit is de reden dat in het huidige onderzoek vragenlijsten die door begeleiders 

worden ingevuld worden gecombineerd met een neuropsychologische test die door de 

persoon met een verstandelijke beperking zelf wordt uitgevoerd. In het huidige onderzoek zal 

aandacht worden besteed aan mogelijke verschillen tussen geheugenproblemen aangegeven 

door verschillende bronnen. Op die manier wordt er niet alleen op het oordeel van één of twee 



beoordelaars afgegaan, maar wordt ook het functioneren van de cliënt op de testen 

meegenomen. Een onderzoeksvraag van het huidige onderzoek is dan ook: Is het nodig om 

informatie verkregen over het lange- en korte termijn geheugen via vragenlijsten ingevuld 

door begeleiders te vergelijken met metingen bij de respondent zelf, om tot een betrouwbare 

indicatie van eventuele geheugenproblemen te komen.  

 

Naast het vergelijken van informatie verkregen over het lange- en korte termijn 

geheugen via vragenlijsten ingevuld door begeleiders met metingen bij de respondent zelf, zal 

in het huidige onderzoek tevens onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van 

psychische ouderdomsverschijnselen bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Psychische oudersdomsverschijnselen waar onderzoek naar wordt gedaan zijn: 

geheugenproblemen, stemmingsverstoord gedrag en problemen met de motorische snelheid. 

De reden hiervoor is dat hier tot nog toe weinig onderzoek naar is gedaan en er uit eerdere 

onderzoeken naar ouderdomsverschijnselen bij mensen met een verstandelijke beperking 

inconsistenties naar voren komen over de aard en de mate van ouderdomsverschijnselen in 

deze populatie. Een onderzoeksvraag is dan ook: Vertonen oudere mensen (vanaf 56 jaar) met 

een verstandelijke beperking meer geheugenproblemen, stemmingsverstoord gedrag en 

problemen met de motorische snelheid dan jongere mensen (tot en met 55 jaar) met een 

verstandelijke beperking? De reden om aandacht te besteden aan deze verschijnselen is omdat 

deze problemen in de algemene populatie vaak gezien worden bij oudere mensen. De 

verwachting is dat dit voor de populatie oudere mensen met een verstandelijke beperking ook 

geldt.  

Zoals in de onderzoeken van Cooper (1997) en Hubert & Hollins (2000) naar voren 

komt is er bij oudere mensen vaker sprake van depressie. Aangezien het moeilijk is om bij 

mensen met een verstandelijke beperking depressie vast te stellen, wordt er in dit onderzoek 

gekeken naar stemmingsverstoord gedrag. Hierbij wordt gedacht aan symptomen van angst, 

somberheid en snel van streek zijn.  

 



Methode van onderzoek  

Procedure 

Voor dit onderzoek zijn respondenten geworven binnen een Nederlandse instelling 

voor mensen met een verstandelijke beperking. De instelling biedt ondersteuning op het 

gebied van wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, (medische) zorg, kortdurende opvang 

en ondersteuning thuis, aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De 

leeftijd van cliënten varieert van nul tot negentig jaar. De ernst van de beperking varieert 

van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. 

Door middel van een informatiebrief is toestemming gevraagd aan de clustermanagers 

van de clusters “wonen” of er cliënten uit hun cluster benaderd mochten worden voor dit 

onderzoek. Drie van de zeven clustermanagers hebben hiervoor toestemming gegeven. Nadat 

toestemming door de clustermanagers was gegeven, zijn persoonlijk ondersteuners van de 

cliënten benaderd. In overleg met de persoonlijk ondersteuners zijn cliënten geselecteerd die 

in aanmerking komen voor dit onderzoek. De respondenten moesten aan een aantal 

kenmerken voldoen om voor deelname aan het onderzoek in aanmerking te komen. Ze 

moesten tussen de twintig en tachtig jaar oud zijn en er moest sprake zijn van een 

verstandelijke beperking. Daarnaast was het hebben van het syndroom van Down een 

exclusiecriterium. Op basis van specifieke ouderdomsverschijnselen van mensen met het 

syndroom van Down is besloten hen te excluderen voor dit onderzoek. Voor de cliënten die in 

aanmerking leken te komen voor deelname aan dit onderzoek is toestemming gevraagd aan 

verwanten of aan de cliënt zelf. Voor cliënten die onder curatele staan is de curator om 

toestemming gevraagd. Wanneer een cliënt niet onder curatele stond, was toestemming van de 

cliënt zelf voldoende. In alle gevallen is aan de verwanten meegedeeld dat cliënten deelnemen 

aan dit onderzoek. Van de cliënten of verwanten die benaderd zijn om deel te nemen aan dit 

onderzoek (N=25), is er in 21 (84%) gevallen toestemming gegeven voor deelname aan dit 

onderzoek. 

Wanneer er toestemming was voor deelname aan het onderzoek zijn er bij begeleiders 

gegevens verzameld over het geslacht, de leeftijd en de mate van beperking van de cliënt. 

Wanneer de mate van beperking niet bekend was zijn de Sociale Redzaamheidsschalen 

(Kraijer, 2004) ingevuld met als doel zicht te krijgen op de mate van beperking van de cliënt. 

Om zicht te krijgen op problemen die duiden op stemmingsverstoord gedrag en 

geheugenproblemen, zijn er bij begeleiders twee vragenlijsten afgenomen, de 

Psychopathology Instrument for Mentally Retarded Adults (Matson, van Minnen, & 

Hoogduin, 1994) en de Dementie Vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten (Evenhuis, 



Kengen & Eurlings, 1998). Om het visuele geheugen en de motorische snelheid te meten zijn 

bij de cliënten zelf twee subtesten van de NETOL, een neuropsychologische test, afgenomen. 

Voor het meten van het visuele geheugen is de subtest visuele inprenting gebruikt, voor het 

meten van de motorische snelheid is gebruik gemaakt van de subtest tapping. 

 

Participanten 

De deelnemers aan dit onderzoek zijn cliënten van een instelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Alle cliënten wonen binnen deze instelling. 

In totaal hebben 21 cliënten meegewerkt aan dit onderzoek. Van de 21 respondenten 

zijn er tien vrouwen (47.6%) en 11 mannen (52.4%). De minimum leeftijd van de 

respondenten is 28 jaar, de maximum leeftijd is 73 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 55.9 

jaar (sd = 12.96).  

Om inzicht te verkrijgen in verschillen tussen jongere en oudere mensen met een 

verstandelijke beperking met betrekking tot geheugenproblemen, stemmingsverstoord gedrag 

en motorische snelheid, zijn de respondenten opgedeeld in twee groepen, een groep van tien 

respondenten tussen de 28-55 jaar, de jongere groep, en een groep van 11 respondenten tussen 

de 56-73 jaar, de oudere groep. De gemiddelde leeftijd van de groep jongere respondenten is 

45 jaar (sd = 9.14). De groep met oudere respondenten bestaat uit elf respondenten, waarvan 

de jongste zestig jaar is en de oudste 73 jaar is. De gemiddelde leeftijd van deze groep 

respondenten is 65.8 (sd = 5.80). In tabel 1 staan de sekse-verdeling en de mate van beperking 

per leeftijdsgroep. In deze tabel valt te zien dat in de groep jongere respondenten in 

verhouding meer mensen met een ernstige verstandelijke beperking zitten dan in de groep 

oudere respondenten. 

 



Tabel 1: Karakteristieken jongere (28-55 jaar) en oudere (56-73 jaar) respondenten uitgesplitst naar 
leeftijd, sekse en mate van beperking 

Sekse  Mate van beperking leeftijd in 
groepen 

Gemiddelde leeftijd 
 Man Vrouw Licht Matig Ernstig 

jongere  
(28-55) 

45 (SD = 9.14) 
 

4 (40%) 6 (60%) 6 (60%) 1 (10%) 3 (30%) 

oudere  
(56-73) 
 

65,8 (SD = 5.80) 
 

7 
(63.6%) 

4 
(36.4%) 

5 
(45.5%) 

5  
(45.5%) 

1  
(9.1%) 

Totaal 
 

55.9 (SD = 12.96) 
 

11 
(52.4%)  

10 
(47.6%) 

11 
(52.4%) 

6  
(28.6%) 

4  
(19%) 

 

Er is voor de leeftijdsindeling gekozen op basis van de aanbeveling van Meeusen en 

Geus (2005) om bij mensen met een verstandelijke beperking vanaf ongeveer 55 jaar 

onderzoek te doen naar ouderdomsverschijnselen. Zij hebben landelijke richtlijnen voor 

onderzoek naar ouderdomsverschijnselen bij mensen met een verstandelijke beperking 

opgesteld, waardoor de uniformiteit van diagnostiek wordt vergroot. Aangegeven wordt dat 

de kans op ouderdomsverschijnselen vanaf 55 jaar toeneemt, waardoor vanaf die leeftijd 

onderzoek aangeraden wordt.  

 

Onderzoeksinstrumenten 

Geheugen 

Voor het meten van het geheugen zijn de schalen lang geheugen en kort geheugen van 

de Dementie Vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten (Evenhuis, Kengen & Eurlings, 

1998) gebruikt. Uit onderzoek naar de kwaliteit van de Dementie Vragenlijst-Z (DVZ) is 

gebleken dat het een betrouwbaar en valide instrument is om dementieverschijnselen bij 

mensen met een verstandelijke beperking te meten (Kraijer en Plas, 2006). Het doel van de 

DVZ is echter om veranderingen over tijd waar te nemen. Idealiter zou in het huidige 

onderzoek een vragenlijst gebruikt moeten worden waarbij een enkele meting een indicatie 

geeft van de aanwezigheid van ouderdomsverschijnselen, er is echter besloten dit instrument 

te gebruiken, aangezien er binnen de onderzoeksinstelling geen andere vragenlijst beschikbaar 

is en de vragenlijst wel een indicatie lijkt te geven van het korte termijn geheugen, het lange 

termijn geheugen en de stemming van een respondent.  

Het lange termijn geheugen van de cliënten is gemeten met de schaal lang geheugen 

van de DVZ. Bij de subschaal lang geheugen bestaat uit acht vragen met ieder drie 

antwoordcategorieën over het lange termijn geheugen van een cliënt. Een hogere score wijst 

op meer problemen.  



Het korte termijn geheugen is gemeten met de schaal kort geheugen van de DVZ. 

Hierbij worden zeven vragen gesteld over het korte termijn geheugen van een cliënt  Ook 

hierbij heeft iedere vraag drie antwoordcategorieën en wijst een hogere score op meer 

problemen met het korte termijn geheugen. 

Het visuele geheugen is gemeten met de subtest visuele inprenting van de 

Neuropsychologische Testserie voor Oudere Licht Verstandelijk Gehandicapte mensen 

(NETOL, Verberne, 1998). De NETOL is een neuropsychologische test om cognitieve 

functiestoornissen vast te stellen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. De 

NETOL bestaat uit 17 subtests. Er is een Nederlandse normering voor diverse doelgroepen. 

De behaalde scores worden geïnterpreteerd in zeven niveaus, van zwak tot zeer goed 

(Verberne, 1998). Over de betrouwbaarheid en validiteit van deze test bij deze doelgroep zijn 

nog geen gegevens bekend.  

Bij de subtest Visuele Inprenting van de NETOL krijgt de cliënt een visuele stimulus 

aangeboden, die daarna moet worden herkend uit vier alternatieven. Er zijn vijf van dit soort 

visuele stimuli. Eerst worden alle stimuli doorlopen, hierna worden de alternatieven normaals 

aangeboden en moet de cliënt (zonder opnieuw de stimulus gezien te hebben) het juiste 

alternatief aanwijzen. Na de volgende subtest krijgt de cliënt nogmaals de alternatieven 

aangeboden en moet het juiste alternatief aanwijzen. Er wordt genoteerd hoe vaak de 

respondenten een verkeerd antwoord geven. Er is een normering waarbij deze score wordt 

omgezet in één van de bovengenoemde zeven niveaus. De aanname is dat wanneer conditie 

één aanzienlijk beter is dan conditie twee en drie de kans groot is dat het korte termijn 

geheugen wel goed is, maar dat er geen opslag heeft plaatsgevonden in het lange termijn 

geheugen.  

 



Stemmingsverstoord gedrag 

De subschaal stemming uit de DVZ is in dit onderzoek gebruikt voor het meten van 

stemmingsverstoord gedrag. Er worden zes vragen gesteld, met ieder drie 

antwoordcategorieën, over de stemming van personen met een verstandelijke beperking. Een 

hogere score wijst op de aanwezigheid van meer stemmingsverstoord gedrag.    

Tevens is de Psychopathology Instrument for Mentally Retarded Adults (Matson, van 

Minnen, & Hoogduin, 1994) gebruikt voor het meten van stemmingsverstoord gedrag. Met 

deze vragenlijst kunnen psychische problemen worden opgespoord en nader aangeduid 

worden. Er worden acht clusters van probleemgedrag onderscheiden, namelijk: schizofrenie, 

affectieve stoornis, psychoseksuele stoornis, aanpassingsstoornis, angststoornis, somatoforme 

stoornis, persoonlijkheidsstoornis en inadequate aanpassing. In het huidige onderzoek is voor 

het meten van stemmingsverstoord gedrag gebruikgemaakt van de clusters affectieve stoornis 

en angststoornis. De PIMRA is onvoldoende betrouwbaar, de criteriumvaliditeit is wel 

voldoende (Kraijer en Plas, 2006).  

 

Motorische snelheid 

 De motorische snelheid van de cliënten is gemeten met behulp van de subtest 

Tapping van de NETOL. Bij de subtest Tapping moet de cliënt gedurende dertig seconden zo 

snel mogelijk de hendel van een tappingapparaat indrukken. Dit gebeurt eerst met de 

voorkeurshand, dan met de andere hand. Hierna wordt de procedure herhaald, dus weer eerst 

de voorkeurshand en dan de andere hand. Het tappingapparaat registreert het aantal taps. Het 

aantal taps wordt omgezet in een normscore, variërend van zwak tot zeer goed. Hoe meer 

taps, hoe hoger de normscore. Over de betrouwbaarheid en validiteit van deze test bij deze 

doelgroep zijn, zoals hierboven al is aangegeven, nog geen gegevens bekend.  

 

Data- analyse 

Er is sprake van exploratief onderzoek. Er is sprake van twee 

verschilonderzoeksvragen. De eerste vraag is: in hoeverre is er verschil tussen het type en de 

mate van psychische verschijnselen bij jongere mensen met een verstandelijke beperking en 

oudere mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij is de splitsingsvariabele leeftijd is 

van nominaal meetniveau, er zijn namelijk twee groepen die worden onderscheiden, mensen 

tussen de 28-55 jaar oud en mensen tussen de 56-73 jaar oud. Er is voor gekozen om non-

parametrisch te testen, aangezien er bij een onderzoeksgroep van minder dan dertig 

respondenten wordt aangeraden om non-parametrisch te toetsen (Baarda, de Goede & Van 



Dijkum, 2003). Om te onderzoeken of er verschillen zijn ten aanzien van 

verouderingskenmerken tussen de twee leeftijdsgroepen wordt de Mann-Whitney U test (P < 

0.05) uitgevoerd.  

De andere verschilonderzoeksvraag is: Is het nodig om informatie verkregen over het 

lange- en korte termijn geheugen via vragenlijsten ingevuld door begeleiders te vergelijken 

met metingen bij de respondent zelf, om tot een betrouwbare indicatie van eventuele 

geheugenproblemen te komen. Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de scores op de 

subschalen kort- en lang geheugen van de DVZ en de scores op de subtest visuele inprenting 

van de NETOL omgezet in z-scores, waarna door middel van de Wilcoxon Signed- rank- 

toets (P< 0.05) is gekeken of er sprake is van een verschil tussen de twee informanten. 

 

Resultaten  

 In tabel 1 staan de kenmerken van de groep jongere en de groep oudere respondenten. 

Opvallend is dat de leeftijdsspreiding veel groter is in de groep jongere respondenten (SD = 

9.14) dan in de groep oudere respondenten (SD = 5.8). Ook de verdeling van mate van 

beperking is niet gelijk over de twee groepen.   

 
Verschillen in scores op de subtesten tussen de jongere en de oudere groep van de 

respondenten aan dit onderzoek. Om een antwoord te verkrijgen op de vraag: Vertonen 

oudere mensen (vanaf 56 jaar) met een verstandelijke beperking meer geheugenproblemen, 

stemmingsverstoord gedrag en problemen met de motorische snelheid dan jongere mensen 

(tot en met 55 jaar) met een verstandelijke beperking, is de Mann-Whitney-U test uitgevoerd 

op de verschillende variabelen. Tabel 2 geeft een overzicht van de uitkomsten van de Mann-

Whitney-U test voor de subschalen kort geheugen, lang geheugen en stemming van de DVZ, 

affectieve stoornis en angststoornis van de PIMRA en kort geheugen, lang geheugen en 

motorische snelheid van de NETOL. De analyse van outliers heeft uitgewezen dat één van de 

jongere respondenten een ernstig afwijkende waarde had op de schaal kort geheugen van de 

DVZ. Deze respondent is dan ook niet meegenomen in de analyses.  

 

In tabel 2 is af te lezen dat de mediaan bij de jongere- en oudere groep nul is, wat 

betreft het korte termijn geheugen gemeten met de DVZ. Dit betekent dat er weinig 

problemen met het korte termijn geheugen worden aangegeven. Op de schaal lang geheugen 

van de DVZ is te zien dat de mediaan in de jongere groep (5.5) een stuk hoger ligt dan in de 



oudere groep (2.0). In de jongere groep worden dus meer problemen met het lange termijn 

geheugen aangegeven dan in de oudere groep. Deze verschillen zijn echter niet significant.   

Ook op de schaal stemming van de DVZ en de subschalen affectieve stoornis en 

angststoornis van de PIMRA is geen significant verschil te zien tussen de groep jongere en de 

groep oudere respondenten. Ditzelfde geldt voor de NETOL motorische snelheidstest.   

 
De verwachting was dat respondenten in de oudere groep meer geheugenproblemen en 

stemmingsverstoord gedrag lieten zien en dat hun motorische snelheid minder was dan bij de 

jongere groep respondenten. Dit blijkt niet zo te zijn. Om die reden wordt vervolgens 

onderzocht of er verschillen zijn op de schaalscores tussen respondenten met een lichte, 

respondenten met een matige of respondenten met een ernstige verstandelijke beperking, 

aangezien in tabel 1 af te lezen valt dat de mate van beperking niet gelijk verdeeld is over de 

twee leeftijdsgroepen. Wanneer er significante verschillen zijn tussen de scores van 

respondenten met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking, kan dit een 

mogelijke verklaring zijn voor het feit dat er geen significante verschillen zijn gevonden 

tussen de groep jongere en de groep oudere respondenten.  

 



Tabel 2. Verschil van de scores op de DVZ, PIMRA en NETOL tussen twee leeftijdsgroepen 

  Leeftijd in groepen  Mediaan  
Range  
(min-max) 

Toetsings- 
grootheid-U 

Rangorde 
score Significantie 

Jongere groep (n=9) 0 7 (0-7) 11.30  DVZ kort geheugen 
  
  

Oudere groep (n=11) 0 4 (0-4) 52 10.73 .82 

Jongere groep (n=10) 5.5 12 (0-12) 12.45 DVZ lang geheugen 
Oudere groep (n=11) 

 
2.0 11 (0-11) 

40.5 
9.68 

.30 

Jongere groep (n=10) 4.5 5 (2-7) 12.35 DVZ stemming 
Oudere groep (n=11) 

 
4.0 6 (0-6) 

41.5 
9.77 

.33 

Jongere groep (n=10) 3.0 5 (0-5) 11.10 PIMRA affectieve stoornis 
Oudere groep (n=11) 

 
2.0 5 (0-5) 

54 
10.91 

.94 

Jongere groep (n=10) 2.0 3 (1-4) 13.05 PIMRA angststoornis 
Oudere groep (n=11) 

 
1.0 5 (0-5) 

34.5 
9.14 

.14 

Jongere groep (n=10) 4.5 3 (4-7) 10.25 NETOL kort geheugen 
Oudere groep (n=11) 

 
4.0 3 (4-7) 

49.5 
11.68 

.56 

Jongere groep (n=10) 4.0 4 (3-7) 10.45 NETOL lang geheugen 
Oudere groep (n=11) 

 
4.5 4 (3-7) 

47.5 
11.50 

.69 

Jongere groep (n=10) 5.5 3.5 (3.5-7) 9.05 NETOL motorische snelheid 
Oudere groep (n=11) 

 
6.5 3.5 (3.5-7) 

35.5 
12.77 

.17 

 



Verschillen in scores op de subtesten tussen respondenten met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking. In tabel 3 worden 

de uitkomsten van de Kruskal-Wallis toets beschreven, waarmee wordt gekeken of er significante verschillen zijn tussen de scores op de 

verschillende uitkomstmaten van respondenten met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.   

Uit de Kruskal-Wallis toets is gebleken dat er op de schalen kort geheugen en lang geheugen van de DVZ een significant verschil is 

tussen de respondenten met een lichte, respondenten met een matige en respondenten met een ernstige verstandelijke beperking. Ook op de lange 

geheugensubtest van de NETOL blijkt er een significant verschil in mate van beperking. Om te kijken tussen welke groepen het verschil 

significant is, is de LSD post-hoc toets uitgevoerd. In tabel 4 staan de uitkomsten van de post-hoc toets. In deze tabel is te zien dat er op de 

subschalen kort geheugen en lang geheugen van de DVZ en de subschaal lang geheugen van de NETOL een significant verschil is tussen 

respondenten met een lichte verstandelijke beperking en respondenten met een ernstige verstandelijke beperking, en tussen respondenten met een 

matige verstandelijke beperking en respondenten met een ernstige verstandelijke beperking. Er blijkt op deze subschalen geen significant verschil 

tussen respondenten met een lichte en respondenten met een matige verstandelijke beperking.  

 

Verschil tussen vragenlijsten door begeleiders ingevuld en neuropsychologische testen bij de respondent. Om een antwoord te krijgen op 

de vraag of het nodig is om informatie verkregen over het lange- en korte termijn geheugen via vragenlijsten ingevuld door begeleiders te 

vergelijken met metingen bij de respondent zelf, om tot een betrouwbare indicatie van eventuele geheugenproblemen te komen, is de Wilcoxon 

Signed-rank- toets uitgevoerd. Er blijkt geen significant verschil (Z = -0.19; p = .85) tussen problemen met het korte termijn geheugen, 

aangegeven door begeleiders en problemen met het korte termijn geheugen dat naar voren komt uit de neuropsychologische test bij de 

respondenten zelf. Ook bij het lange termijn geheugen wordt geen significant verschil gezien tussen de twee metingen (Z = -0.37; p = .72). 

  



 17 

Tabel 3. Verschil van de scores op de DVZ, PIMRA en NETOL tussen drie ontwikkelingsgroepen 
 

  Mate van beperking Mediaan  
Range  
(min-max) 

Chi2 
Rangorde 

score 
Significantie 

Lichte verstandelijke beperking (n=11) 0 3 (0-3) 9.45 
Matige verstandelijke beperking (n=6) 0 3 (0-3) 8.83 

dvz kort geheugen 
  
  Ernstige verstandelijke beperking (n=3) 4.0 5 (2-7) 

8.52 
18.50 

0.01* 

Lichte verstandelijke beperking (n=11) 0 11 (0-11) 7.59 
Matige verstandelijke beperking (n=6) 4.5 10 (0-10) 12.33 

dvz lang geheugen 

Ernstige verstandelijke beperking (n=4) 9.5 5 (7-12) 
9.62 

18.38 
0.01* 

Lichte verstandelijke beperking (n=11) 4.0 7 (0-7) 11.59 
Matige verstandelijke beperking (n=6) 5.5 5 (1-6) 11.67 

dvz stemming 

Ernstige verstandelijke beperking (n=4) 3.0 4 (2-6) 
0.92 

8.38 
0.63 

Lichte verstandelijke beperking (n=11) 3.0 5 (0-5) 11.50 
Matige verstandelijke beperking (n=6) 3.5 4 (1-5) 13.58 

PIMRA affectieve 
stoornis 

Ernstige verstandelijke beperking (n=4) 1.5 2 (0-2) 
4.11 

5.75 
0.13 

Lichte verstandelijke beperking (n=11) 2.0 4 (0-4) 12.41 
Matige verstandelijke beperking (n=6) 1.5 5 (0-5) 9.92 

PIMRA 
angststoornis 

Ernstige verstandelijke beperking (n=4) 1.0 1 (1-2) 
1.34 

8.75 
0.51 

Lichte verstandelijke beperking (n=11) 4.0 3 (4-7) 8.82 
Matige verstandelijke beperking (n=6) 5.0 3 (4-7) 11.50 

NETOL kort 
geheugen 

Ernstige verstandelijke beperking (n=4) 6.5 1 (6-7) 
5.13 

16.25 
0.08 

Lichte verstandelijke beperking (n=11) 4.5 2.5 (3-5.5) 9.68 
Matige verstandelijke beperking (n=6) 3.5 4 (3-7) 8.08 

NETOL lang 
geheugen 

Ernstige verstandelijke beperking (n=4) 7.0 0 (7-7) 
8.76 

19.00 
0.01* 

Lichte verstandelijke beperking (n=11) 5.0 3.5 (3.5-7) 8.50 
Matige verstandelijke beperking (n=6) 6.0 3 (4-7) 12.33 

NETOL motorische 
snelheid 

Ernstige verstandelijke beperking (n=4) 6.5 1 (6-7) 
4.63 

15.88 
0.10 

*P<0.05



Tabel 4: Uitkomsten LSD- post-hoctoets verschil van de scores op de DVZ subschalen kort en lang 
geheugen en de NETOL subschalen kort geheugen en lang geheugen uitgesplitst naar  mate van 
beperking 
 

  Mate van beperking Mate van beperking Significantie 
Lichte verstandelijke beperking  Matige verstandelijke beperking 0.82 
Lichte  verstandelijke beperking  Ernstige verstandelijke beperking <0.01* 

dvz kort geheugen 
  
  Matige verstandelijke beperking Ernstige verstandelijke beperking <0.01* 

 
Lichte verstandelijke beperking  Matige verstandelijke beperking 0.11 
Lichte verstandelijke beperking  Ernstige verstandelijke beperking <0.01* 

dvz lang geheugen 

Matige verstandelijke beperking  Ernstige verstandelijke beperking 0.03* 
 

Lichte verstandelijke beperking  Matige verstandelijke beperking 0.85 
Lichte verstandelijke beperking  Ernstige verstandelijke beperking <0.01* 

NETOL lang 
geheugen 

Matige verstandelijke beperking  Ernstige verstandelijke beperking <0.01* 

*P<0.05 

 

Conclusie en discussie  

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het verouderingsproces 

van mensen met een verstandelijke beperking. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar 

voren dat er geen significante verschillen zijn tussen de oudere groep (56- 73) en de jongere 

groep (28 -55) mensen met een verstandelijke beperking wat betreft geheugenproblemen, 

gemeten met de subschalen kort geheugen en lang geheugen van de DVZ en de subtest 

Visuele Inprenting van de NETOL, stemmingsverstoord gedrag, gemeten met de subschaal 

Stemming van de DVZ en de subschalen Angststoornis en Affectieve stoornis van de PIMRA 

en motorische snelheid, gemeten met de subtest tapping van de NETOL. Dit betekent dat er in 

de oudere groep niet meer ouderdomsverschijnselen worden gezien dan in de jongere groep. 

Dit komt overeen met de beschreven resultaten in het review van Torr en Davis (2007), 

waaruit blijkt dat er evenveel psychische ouderdomsverschijnselen worden gevonden bij 

oudere mensen met een verstandelijke beperking als bij jongere mensen met een 

verstandelijke beperking. Een mogelijke verklaring voor het feit dat er geen verschillen tussen 

de groepen zijn gevonden kan liggen in het feit dat er in de jonge groep verhoudingsgewijs 

meer mensen met een ernstige verstandelijke beperking zitten. Uit onderzoek van Henry 

(2001) blijkt dat de ernst van de verstandelijke beperking invloed heeft op de geheugenfunctie 

van mensen. Mensen met een ernstiger verstandelijke beperking laten meer 

geheugenproblemen zien dan mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking 

(Henry, 2001). Dit blijkt ook uit het huidige onderzoek. In de groep jongere respondenten 

komen al relatief veel geheugenproblemen voor. Op de geheugenschalen van de DVZ en de 
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geheugensubtesten van de NETOL blijkt dat mensen met een ernstige verstandelijke 

beperking significant slechter scoren dan mensen met een lichte verstandelijke beperking. 

Doordat in de jongere groep verhoudingsgewijs meer mensen met een ernstige verstandelijke 

zitten dan in de oudere groep, kan het zijn dat hierdoor geen verschillen tussen de jongere en 

oudere groep zijn gevonden wat betreft geheugenproblemen. 

Op de overige subschalen zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de 

scores van respondenten met een lichte, met een matige of met een ernstige verstandelijke 

beperking. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking laten niet significant meer 

stemmingsverstoord gedrag zien dan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Dit 

blijkt tevens uit onderzoek van Cummins (2005) die aangeeft dat er geen reden is om aan te 

nemen dat er een correlatie is tussen de ernst van de verstandelijke beperking en 

stemmingsverstoord gedrag. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking zouden dus 

niet meer stemmingsverstoord gedrag laten zien dan mensen met een lichte verstandelijke 

beperking. Bij het huidige onderzoek scoren mensen met een ernstige verstandelijke 

beperking niet significant slechter op de motorische snelheidstest dan de mensen met een 

lichte verstandelijke beperking.  

Een andere mogelijke verklaring voor het feit dat er geen verschillen tussen de 

leeftijdsgroepen is gevonden is dat de leeftijdsspreiding in de groep jongere respondenten een 

stuk groter is dan in de groep oudere respondenten. Er is in de jongere groep een klein aantal 

respondenten onder de dertig jaar, maar de meeste respondenten hebben een leeftijd tussen 

veertig en 55 jaar. Hierdoor kan er een vertekend beeld optreden. De verschillen in leeftijd 

tussen de groepen zijn kleiner, aangezien de jongere groep scheef verdeeld is naar de oudere 

kant.  

 

Daarnaast is een belangrijke onderzoeksvraag in het huidige onderzoek of het nodig is 

om informatie verkregen over het lange- en korte termijn geheugen via vragenlijsten ingevuld 

door begeleiders te vergelijken met metingen bij de respondent zelf, om tot een betrouwbare 

indicatie van eventuele geheugenproblemen te komen. Er blijkt geen significant verschil te 

zijn tussen problemen met het korte- en lange termijn geheugen van respondenten, 

aangegeven door begeleiders, en het beeld dat naar voren komt uit de neuropsychologische 

test die door de respondenten zelf is uitgevoerd. Het lijkt dus niet noodzakelijk om 

vragenlijsten die ingevuld worden door begeleiders te combineren met metingen bij de 

respondent zelf wat betreft geheugenproblemen. Het feit dat er geen significant verschil is 

tussen wat begeleiders aangeven en wat uit de metingen bij de respondenten naar voren komt, 
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zou samen kunnen hangen met de kleine onderzoeksgroep. Bij een kleine steekproef is er 

minder power en is de mogelijkheid om significante verschillen te vinden kleiner. Daarom 

lijkt het zinvol om bij vervolgonderzoek gebruik te maken van een grotere onderzoeksgroep, 

aangezien er wel verschillen tussen scores van begeleiders en respondenten worden gezien, 

maar deze niet significant zijn.  

Gordon, Shevlin, Tierney, Bunting en Trimble (2007) hebben onderzoek gedaan naar 

de samenhang tussen zelf gerapporteerde depressieve gevoelens en door begeleiders 

aangegeven depressieve gevoelens van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Uit 

dit onderzoek is gebleken dat de correlatie tussen het beeld dat begeleiders hebben over 

depressieve symptomen en wat deze personen zelf aangaven hoog is. In het huidige 

onderzoek is hier niet naar gekeken. Vragenlijsten waarbij de cliënt zelf depressieve 

symptomen kan rapporteren, zijn over het algemeen gericht op mensen met een lichte 

verstandelijke beperking. Bij het huidige onderzoek zijn ook mensen met een matige en 

ernstige verstandelijke beperking betrokken, waardoor het niet mogelijk is om deze mensen 

zelf depressieve gevoelens te laten rapporteren. In een vervolgonderzoek zou ervoor gekozen 

kunnen worden om bij mensen met een lichte verstandelijke beperking, de respondenten zelf 

vragenlijsten over depressieve gevoelens in te laten vullen. Hierbij kan dan onderzocht 

worden of er een samenhang is tussen het beeld dat begeleiders hebben over depressieve 

gevoelens van cliënten en wat de cliënten zelf rapporteren.  

 

Tekortkomingen van het huidige onderzoek en implicaties voor verder onderzoek 

Een limitatie van dit onderzoek is dat dit onderzoek gebaseerd op een kleine 

steekproef. Bij een kleine steekproef is er minder power en is de mogelijkheid om significante 

verschillen te vinden kleiner. Resultaten zijn minder krachtig bij een kleine onderzoeksgroep, 

waardoor een nulhypothese eerder wordt aangenomen vanwege de noodzakelijke, non-

parametrische, analyses (De Vocht, 2006). De conclusies uit dit onderzoek moeten dan ook 

voorzichtig behandeld worden.  

Binnen de onderzoeksgroep is de verdeling van de niveaus van verstandelijke 

beperking niet gelijk over de groepen. Dit lijkt van grote invloed te zijn geweest op de 

onderzoeksresultaten.  

Een volgende limitatie is dat de respondenten uit dit onderzoek allemaal binnen 

dezelfde instelling wonen. Dit heeft als gevolg dat de resultaten van dit onderzoek minder 

goed generaliseerbaar zijn.  
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Het huidige onderzoek betrof een explorerend onderzoek met een kleine 

onderzoeksgroep waardoor de data met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.  

In een vervolgonderzoek zou er gebruik gemaakt kunnen worden van een grotere 

onderzoekgroep, met het liefst respondenten uit verschillende instellingen. Op die manier zijn 

resultaten beter generaliseerbaar. Wanneer er een grotere onderzoeksgroep is, kunnen 

parametrische analyses uitgevoerd worden en kan ontwikkelingsniveau als covariaat bij de 

analyses meegenomen worden. Bij vervolgonderzoek zouden minimaal twee meetmomenten 

moeten zijn, waardoor er een baseline is, en duidelijk kan worden of achtergrondvariabelen 

een rol spelen bij de uitkomst van het onderzoek. Ook kan bij minimaal twee meetmomenten 

het verschil tussen de twee meetmomenten meegenomen worden, waardoor gemeten kan 

worden of er sprake is van achteruitgang bij de cliënten.   

 

Een andere limitatie van dit onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van de DVZ. Deze 

vragenlijst is ontwikkeld om achteruitgang op uitkomstvariabelen in de tijd waar te nemen. 

Het instrument moet dan ook meerdere keren afgenomen worden, om te zien of de uitkomsten 

verschillen bij de verschillende afnamen. In het huidige onderzoek is het instrument gebruikt 

om verschil tussen twee groepen vast te stellen op één moment. Er is dus geen sprake geweest 

van een baselinemeting. Hierdoor kan niet uitgesloten worden dat de verschillen in mate van 

geheugenproblemen, stemmingsverstoord gedrag en motorische snelheid te maken hebben 

met achtergrondvariabelen, zoals mate van verstandelijke beperking. Het lijkt zelfs 

waarschijnlijk dat dit een rol speelt, aangezien uit dit onderzoek blijkt dat er een significant 

verschil is tussen de scores op de geheugenschalen die door begeleiders zijn ingevuld, en bij 

de subtest kort geheugen van de NETOL, wanneer we kijken naar de mate van beperking van 

de respondenten.  
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Abstract 

 

Background: In the Netherlands the population of elderly people is growing, also in the group 

of people with intellectual disability (ID). As a result, more people with ID, will be faced with 

symptoms of old age. 

Purpose: To get more insight in the presence of problems with short term memory, long term 

memory, mood problems and motor speed of elderly people with ID. Additionally two 

methods of identification of these symptoms will be evaluated.   

Method: To determine short term memory, long term memory, mood problems and motor 

speed the coaching staff of 21 respondents with ID filled out the Psychopathology Instrument 

for Mentally Retarded Adults (PIMRA) and Dementie Vragenlijst voor Verstandelijk 

Gehandicapten (DVZ). Furthermore the respondents themselves executed two 

neuropsychological tests (NETOL) to measure their visual memory and the motor speed. 

Results. No significant differences were found between the younger group (28-55 years of 

age) and the elderly group (56-73 years of age) concerning memory problems, mood 

problems and motor speed. No significant differences were found for both short term memory 

and long term memory between the DVZ and the results on the NETOL. 

Conclusions. A possible explanation for the fact that there are no differences between the 

groups can be that there are more people with profound ID in the younger Group.  

It does not seem necessary to use information from different sources of information to 

identify elderly phenomena, as there was no significant difference between the results of the 

coaching staff and the view that appears from the tests at the respondents themselves, 

according to short- and long term memory. 


