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Abstract            

Het aantal allochtone ouderen met dementie zal in de komende jaren sterk gaan toenemen. 

Aangezien allochtone ouderen vaak beperkt Nederlands spreken, kunnen bestaande cognitieve 

tests niet gebruikt worden om hun mentale status te bepalen. In dit onderzoek is een 

cultuurvrije, non-verbale dementiescreening samengesteld uit bestaande en nieuwe 

testonderdelen. Dit onderzoek is gericht op het normeren van een nieuw ontwikkelde non-

verbale dementiescreening batterij (NVDSB).  Deze NVDSB bestaat uit 4 nieuwe subtests: 

een herkenningstest voor alledaagse objecten (Objectentest), een interferentietaak (Zon-

Maantest), een verdeelde-aandachtstaak (Stippentest) en een test om het probleemoplossend 

vermogen te meten (Kaartsorteertaak). De complete testbatterij werd bij 99 gezonde 

proefpersonen afgenomen, verdeeld in 3 taalgroepen, namelijk Marokkaans-Arabisch, 

Marokkaans-Berbers en Turks. Door de proefleider werd de cognitieve status van deze 

personen bepaald en met behulp van een vragenlijst werden de proefpersonen beoordeeld. Er 

werd gekeken naar de invloed van opleidingsniveau, leeftijd en sexe op de testscores. 

Daarnaast is er ook gekeken naar de verschillen tussen proefleider en tussen de taalgroepen. 

Als laatste is de invloed van GDS-4 en TOMM op de testscores onderzocht. Opleiding 

correleert met de scores op alle subtests van de NVDSB. Leeftijd correleert met de scores op 

3 subtests van de NVDSB. De taalgroepen correleren met de scores op 2 subtests van de 

NVDSB. De TOMM, een visuele herkenningstest die echte geheugenproblemen onderscheid 

van gesimuleerde, correleert met de scores van 2 subtests van de NVDSB. Sexe correleert met 

de scores van 1 subtest van de NVDSB. De GDS-4, een Geriatrische Depressieschaal die de 

aanwezigheid meet van depressieve klachten, correleerde helemaal niet met de scores op de 

NVDSB. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de resultaten. De testafnames 

waren niet gestandaardiseerd. Verder bleek de NVDSB niet volledig non-verbaal af te nemen. 

Daarnaast moet er rekening gehouden worden dat de proefpersonen inderdaad cognitieve 

beperkingen kunnen hebben en dat depressieve klachten voor een subgroep van personen 

enige traagheid veroorzaakte, maar het is onwaarschijnlijk dat alle testscores hierdoor zijn 

beïnvloed. Een andere mogelijke verklaring is dat zij zich niet optimaal hebben ingezet.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding          

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse bevolkingssamenstelling is de 

toenemende vergrijzing. Een van de consequenties van de vergrijzing is dat het aantal 

personen met verouderingsziekten zoals dementie, toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat men in 

de gezondheidszorg in toenemende mate te maken zal hebben met dementie. Dementie wordt 

gekarakteriseerd door een ontwikkeling van meerdere cognitieve beperkingen, waaronder 

tenminste een beperking in het geheugen samen met een beperking in een cognitief domein 

zoals fasis (spraak), praxis (motorische handeling), gnosis (waarneming) of uitvoerende 

controle functies (APA, 2000). Dementie komt met name voor bij personen met een hogere 

leeftijd met de hoogste prevalentie boven de 85 jaar (APA, 2000). De komende 30 jaar zal het 

aantal 65 plussers toenemen van 2,4 miljoen naar 4,3 miljoen (Centraal Bureau voor de 

Statistiek). De samenstelling van de ouderenbevolking is bovendien aan het veranderen. Het 

aandeel van allochtonen in de oudere populatie van Nederland is op dit moment nog 

bescheiden, maar zal in de toekomst sterk toenemen (Dagevos, 2001). 

Verschillende cognitieve screeningsinstrumenten worden gebruikt voor het vaststellen van 

dementie. Men constateert dat er nog relatief weinig allochtone ouderen naar de dagkliniek 

geriatrie verwezen worden (Karlietis, 2002). Aangezien immigranten van de eerste generatie 

vaak beperkt Nederlands spreken (Tesser, 1998), en soms zelfs analfabeet zijn (Dagevos, 

2001), kunnen veel bestaande cognitieve tests niet gebruikt worden om hun cognitieve status 

te bepalen. Het ontwikkelen van een valide instrument voor dementiescreening dat non-

verbaal afgenomen kan worden is dan ook van belang.  

In 2005 werd een onderzoek uitgevoerd door Goudsmit (2005) op de afdeling Geriatrie van 

het Slotervaartziekenhuis, waarbij een nieuwe cognitieve screeningsbatterij werd ontwikkeld 

die men non-verbaal af kon nemen. Het idee hierachter was om allochtone ouderen, die geen 

Nederlands konden spreken, met een beginnende tot matige dementie te kunnen 

onderscheiden van hun gezonde leeftijdsgenoten (Goudsmit, 2005). Voor deze non-verbale 

dementiescreeningsbatterij (NVDSB) zijn door Goudsmit (2005) vier nieuwe tests 

ontwikkeld: een geheugentest voor alledaagse objecten (Objectentest), een interferentietaak 

(Zon-Maantest), een verdeelde aandachtstaak (Handentest) en een test om het 

probleemoplossend vermogen te meten (Kaartsorteertaak). Daarnaast had Goudsmit (2005) 3 
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al bestaande tests aan de NVDSB toegevoegd: de Visuele Associatietest (VAT) (Lindeboom 

& Schmand, 2003), de Pyramids and Palm Trees Test (Howard & Patterson, 1992) en de 

subtest Natekenen van de Amsterdamse Dementie Screeningstest (ADS-NA) (Lindeboom & 

Jonker, 1989). Deze nieuwe testbatterij werd bij 3 Turkse dementerenden en bij 40 gezonde 

Turkse ouderen afgenomen (Goudsmit, 2005). Uit de resultaten viel Goudsmit (2005) op dat 

de niet dementerende Turkse proefpersonen veel slechter scoorden dan verwacht en dat er 

weinig verschil was tussen de twee groepen. 

Dit resultaat was volgens Goudsmit (2005) mogelijk te verklaren door een aantal factoren die 

nader onderzocht zouden moeten worden: bepaalde vragen en plaatjes in de NVDSB zouden 

cultureel bepaald kunnen zijn, het niveau van opleiding zou een rol gespeeld kunnen hebben 

omdat veel allochtone ouderen laag opgeleid zijn of zelfs analfabeet, en ook een inadequate 

taakopvatting van de proefpersonen had invloed kunnen hebben op het presteren op de 

NVDSB (Goudsmit, 2005). Een andere mogelijkheid dat de resultaten uit het onderzoek van 

Goudsmit (2005) zou kunnen verklaren is dat het onderscheidend vermogen van de NVDSB 

onvoldoende is. De test is namelijk nog niet genormeerd en gevalideerd.  

Vervolgens werd in 2006 de NVDSB gevalideerd en afgenomen bij 50 Nederlandse ouderen. 

De NVDSB werd afgewogen tegen drie criteria, namelijk de MMSE (Mini Mental State 

Examination), de 7MS (7 Minute Screen) en de medische diagnose. Uit de resultaten van het 

onderzoek kwam naar voren dat de NVDSB 3 subtests heeft die voldoende functioneren als 

dementie screeningstests, twee subtests die voldoende onderscheid maken tussen dement en 

niet-dement, een subtest die onvoldoende onderscheid maakt. De subtests Objecten deel A, 

Objecten deel B en de Kaartsorteertaak maken het beste onderscheid tussen dement en niet 

dement. Ook leveren deze subtests een bijdrage aan de voorspelling dement/niet dement, 

waarbij Objecten deel B de meest voorspellende waarde heeft. De Zon-Maantest en de 

Stippentest maken voldoende onderscheid tussen dement en niet dement. De ADS-NA heeft 

als enige subtest van de NVDSB geen significant onderscheidend vermogen bij alle drie de 

criteria voor dement/niet dement. Reden hiervoor wordt opgegeven dat de test te gemakkelijk 

is of dat de dementie waarschijnlijk verder gevorderd moet zijn voordat prestatie op de test 

afwijkingen laat zien. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat in verband met tijdgebrek 

veel proefpersonen deze test niet hebben gemaakt. Ook was het aantal proefpersonen die de 

test hebben gemaakt klein (50 personen). IQ en opleidingsniveau bleken niet te correleren met 
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de scores op de subtest van de NVDSB. Conclusie: De NVDSB lijkt voldoende te 

functioneren als dementie screening bij Nederlandse ouderen. In hoeverre de NVDSB non-

verbaal af te nemen viel tegen. Vooral de cognitief slechtere proefpersonen hadden veel 

verbale steun nodig bij de instructie. 

Voordat de NVDSB in praktijk gebruikt kan worden als dementie screening voor allochtone 

ouderen, moet de screeningsbatterij genormeerd en gevalideerd worden voor deze populatie. 

Er moet worden nagegaan of deze onderscheid kan maken tussen demente en niet-demente 

proefpersonen. Dit onderzoek is opgezet om de NVDSB te valideren/normeren met de 

medische diagnose als criterium. Om de metingen zo betrouwbaar mogelijk te maken is de 

groep proefpersonen zo groot mogelijk genomen. Ook is er gewerkt aan een verbale 

instructie, aangezien de non-verbale instructie niet voldoende was om de bedoeling van de 

test duidelijk weer te geven. Het is namelijk van groot belang dat de proefpersonen de 

bedoeling van de test goed snappen. Er is getracht om een NVDSB te maken die vrij is van 

alle culturele factoren en daardoor bruikbaar voor verschillende allochtone groepen. 
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Hoofdstuk 2. Methoden          

2.1 Participanten 

Deelnemers aan het onderzoek zijn onderverdeeld in 3 taalgroepen, namelijk Marokkaans-

Arabische ouderen, Marokkaans-Berberse ouderen en Turkse ouderen. Deze ouderen zijn 

geworven bij buurthuizen van Stichting Welzijn Amersfoort en MOC te Amsterdam. In eerste 

instantie werd een leeftijdsgrens van 65 jaar gehanteerd. Aangezien volgens de Marokkaanse 

en Turkse voorlichters weinig 65-plussers in de moskee/buurthuis zouden komen, werd de 

grens verlaagd naar 55 jaar. Er werd een aantal exclusiecriteria voor de proefpersonen 

gehanteerd om te zorgen dat alleen ‘geestelijk gezonde’ mensen meededen. Dit werd bepaald 

aan de hand van criteria tijdens het intakegesprek of een proefpersoon kon deelnemen aan het 

onderzoek. De proefpersoon werd uitgesloten van deelname aan het onderzoek indien hij/zij 

ten tijde van het onderzoek: 

- cognitief beperkt was (naar het oordeel van de intaker) 

- psychotisch was of antipsychotica nam 

- een depressieve stoornis had 

Of indien bleek dat hij/zij een van de volgende aandoeningen had (gehad): 

- epilepsie 

- bipolaire stoornis 

- hersentumor 

- ernstig CVA met blijvende beperkingen 

- hersenletsel met bewustzijnsverlies langer dan 1 uur en ziekenhuisopname 

- zwakzinnigheid 

- geheugenklachten erger dan gewoon voor leeftijd, of verergerd ten opzichte van vroeger 
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Er hebben in totaal 99 participanten meegedaan aan het onderzoek. Van de participanten zijn 

48,5% mannen en 51,5% vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 58,27 jaar (SD = 8,82). 

2.2 Procedure 

In de buurthuizen is gevraagd aan de bezoekers om mee te werken aan het onderzoek. 

Vervolgens is bij hen onder andere een intakegesprek gehouden en kregen zij de 

informatiebrief (zie bijlage 1), die met goedkeuring van de METC (Medische Ethische 

Commissie) was opgesteld. Tijdens het intakegesprek werd gekeken of de participanten 

geschikt waren voor het onderzoek of niet. Na deze selectieprocedure, werd de proefpersoon 

gevraagd het toestemmingsformulier (zie bijlage 2) te ondertekenen, die door de testleider in 

eigen taal werd vertaald en opgelezen. Vervolgens werd het testmateriaal aangeboden. Het 

aanbieden van dit testmateriaal werd door 4 verschillende Masterstudenten psychologie 

afgenomen die een training hebben gevolgd om het testmateriaal af te kunnen nemen. 

Deelnemers kregen een vergoeding van 15,= Euro plus kwitantie voor deelname aan het 

onderzoek.  

Omdat de participanten een groep vormen die over het algemeen een lage concentratiespanne 

hebben zijn de aangeboden testen niet allemaal aan een stuk door afgenomen, maar hebben de 

deelnemers de mogelijkheid gekregen om tussendoor een pauze in te lassen. Een onderzoek 

duurde ongeveer 45 minuten tot een uur per proefpersoon. Per middag werden ongeveer zes 

tot tien mensen ingepland. Het onderzoek vond telkens in een andere ruimte plaats, waardoor 

de afname niet gestandaardiseerd genoemd kon worden.  

Voor de testleiders bleken het intakegesprek en testafname een leerproces. De testleiders 

werden steeds handiger in het afspelen van de gesproken tekst en het tegelijkertijd scoren van 

de gegeven antwoorden van de proefpersonen. De afname veranderde daardoor waarschijnlijk 

wel in de loop van de tijd. Hiermee moet rekening gehouden worden tijdens het interpreteren 

van de data. 

 

 



	  

	  

8	  

2. 3 Materialen 

2.3.1 GDS-4 (Geriatrische Depressie Schaal -4) 

Om na te gaan of proefpersonen depressieve klachten hadden, werd tijdens het gesprek met de 

intaker een zelfbeoordelinglijst voor depressieve klachten afgenomen, de GDS-4. Deze lijst 

werd gekozen omdat hij kort is en veel wordt gebruikt op de afdelingen geriatrie en medische 

psychologie van het Slotervaartziekenhuis. Het is een van de meest gebruikte 

zelfbeoordelingvragenlijsten voor depressie (Montorio & Izal, 1996). 

De eerste versie van de GDS werd speciaal voor ouderen ontwikkeld (Mui, Burnette & Chen, 

2001) en bevat 30 ja/nee vragen over depressieve klachten. De GDS bevat geen vragen over 

somatische klachten. Lichamelijke klachten komen bij ouderen namelijk vaak voor en kunnen 

verward worden met depressieve klachten. De verkorte GDS bevat 15 items (Mui, Burnette & 

Chen, 2001). De score kan variëren van 0 tot en met 15, waarbij een hogere score meer 

depressieve klachten weerspiegelt/ Voorbeelden van vragen zijn: ‘Heeft u het gevoel dat uw 

leven leeg is’? (men krijgt een punt voor ja) of ‘Voelt u zich meestal gelukkig?’ (men krijgt 

een punt voor nee). Hoewel de GDS-15 eerder een klachtenlijst is dan een vragenlijst om 

depressie te diagnosticeren, geven de auteurs toch een indicatie voor de kans op depressie aan 

de hand van de scores. De auteurs noemen een score van 0 tot en met 4 normaal, een score 

van 5 tot en met 9 mild depressief en een score van 10 of meer matig tot ernstig depressief 

(Mui, Burnette & Chen, 2001).  

De GDS werd in verschillende talen vertaald en in verschillende landen onderzocht. De 

factorstructuur en psychometrische kwaliteiten verschillen nogal per land (Mui, Burnette & 

Chen, 2001). Een Turkse versie van de lange GDS werd onderzocht bij Turkse ouderen in 

Istanbul (Ertan & Eker, 2000). De schaal werd door hen vertaald in het Turks (de vertaalde 

versie werd niet gepubliceerd). Uit de resultaten bleek dat alle items correleerden met facetten 

van depressie behalve het item ‘Blijft u liever thuis dan uit te gaan en nieuwe dingen te 

doen?‘. Volgens de auteurs is het voor Turkse ouderen normaal om veel thuis te zijn en 

weerspiegelt dit geen depressieve neiging.  

Voor dit onderzoek is de GDS-4 (zie tabel 2.1) gekozen omdat deze versie niet de 

cultuurgevoelige vragen bevat. Deze versie heeft een vergelijkbare sensitiviteit (93%) en 
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specificiteit (63%) als de GDS-15 (sensitiviteit 86-91%, specificiteit 66-72%) (Pomeroy, 

Clark & Philp, 2001; D’Ath, Katona, Mullan, Evans & Katona, 1994).  

Wanneer de vragenlijst sensitief is betekent dit dat een positieve uitslag van de test 

overeenkomt met de daadwerkelijke aanwezigheid van depressieve klachten bij de 

proefpersoon. Daarnaast is een hoge specificiteit gewenst wat inhoudt dat proefpersonen niet 

onterecht als depressief worden beschouwd. Verwacht wordt dat de GDS-4 met deze 

sensitiviteit en specificiteit waarden effectief ingezet kan worden voor het screenen van 

ouderen met depressieve klachten. 

De GDS-4 (tabel 2.1.) bestaat uit vier vragen die met ja/nee beantwoord kunnen worden. Per 

vraag kan een punt behaald worden. Bij autochtone ouderen wijst een score van een of meer 

op een mogelijk aanwezige depressie. Omdat de vragenlijst nog niet gevalideerd is bij 

allochtone ouderen zal nader bepaald worden bij welke score deze doelgroep gesproken wordt 

van een mogelijk aanwezige depressie. De Nederlandse versie van de GDS-4 (D’Ath et al., 

1994) zal voor dit onderzoek vertaald worden naar het Marokkaans-Arabisch, Marokkaans-

Berbers en Turks vertaald worden. De vragenlijst zal tijdens de anamnese afgenomen worden.  

Tabel	  2.1	  Vragen	  GDS-‐4	  (D'Ath	  et	  al.,	  1994)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Bent	  u	  innerlijk	  tevreden	  met	  uw	  leven	   	   ja/NEE	   	   	   	   	  
Hebt	  u	  het	  gevoel	  dat	  uw	  leven	  leeg	  is	   	   JA/nee	   	   	   	   	  
Bent	  u	  bang	  dat	  u	  iets	  naars	  zal	  overkomen	   JA/nee	   	   	   	   	  
Voelt	  u	  zich	  meestal	  wel	  gelukkig	   	  	   ja/NEE	   	  	   	  	   	  	   	  	  

*	  een	  punt	  voor	  elk	  antwoord	  in	  hoofdletters.	  Een	  score	  van	  een	  of	  meer	  wijst	  op	  een	  mogelijk	  aanwezige	  depressie	  

De GDS-4 bevat 4 ja/nee vragen. Voorbeeld vragen zijn: ‘Heeft u het gevoel dat uw leven leeg 

is? ‘ (een punt voor ‘ja’) of ‘Voelt u zich meestal gelukkig?’ (een punt voor ‘nee’). Maximale 

score is 4. 

De score op de GDS-4 werd samen met de anamnese en observaties gebruikt om na te gaan of 

proefpersonen ten tijde van het onderzoek een depressieve stoornis hadden. De score werd 

niet alleen als diagnostisch hulpmiddel gebruikt, maar ook als onafhankelijke variabele om de 

invloed van depressieve klachten op de testscores te achterhalen. Wanneer de lijst niet 

volledig ingevuld was, werd voor de ontbrekende items de gemiddelde score op de overige 

items ingevuld.  
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2.3.2 Onderdelen van de non-verbale testbatterij 

Zoals besproken in de inleiding is de non-verbale testbatterij een nieuw instrument om 

dementie te screenen bij allochtone ouderen. Op dit moment bestaat de non-verbale 

testbatterij uit 5 verschillende modulen.  

2.3.2.1 Voice-samples 

In dit onderzoek is besloten om gesproken tekst toe te voegen in de talen Marokkaans-

Arabisch, Marokkaans-Berbers en Turks. In de vorige twee onderzoeken (Goudsmit, 2005) is 

gebleken dat het voor de proefpersonen moeilijk was om de bedoeling van een test goed te 

begrijpen door middel van alleen handgebaren. Voordat iedere module aangeboden werd, 

werd er een ingesproken tekst afgespeeld door de testleider. In deze gesproken tekst werd 

duidelijk gemaakt aan de proefpersoon in zijn/haar gesproken taal wat de bedoeling van de 

test was. Deze gesproken test is geprogrammeerd in een softwarepakket die via een laptop van 

een testleider afgespeeld kon worden. Deze gesproken tekst is in het Nederlands te zien voor 

de testleider. De testleider kan kiezen welke zinnen hij/zij afspeelt. 

De gesproken tekst is zodanig geprogrammeerd dat iedere gesproken zin aansluit bij de 

verwachte handelingen van de proefpersoon en ook bij overgang van module naar module. 

Ook wanneer de proefpersoon fout/goed scoort, zijn er woorden/zinnen ingesproken om de 

proefpersoon te corrigeren, aan te moedigen of af te kappen. Omdat de gesproken tekst in 

eigen taal is, hoeft de testleider niet van dezelfde afkomst zijn om deze screeningsbatterij aan 

te kunnen bieden aan een proefpersoon.  

Voordat de voice-samples daadwerkelijk werden geïntroduceerd aan de proefpersonen is er 

eerst een pilot afgenomen bij 3 Marokkaans-Arabische, 3 Marokkaans-Berberse en 3 Turkse 

jongeren/ouderen om te kijken of de instructies nog eerst aangepast moesten worden. Het 

bleek dat er nog enkel technische aanpassingen gedaan moesten worden om een soepel 

verloop van de test mogelijk te maken.  
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2.3.2.2 Module 1: Objectentest (A en B) 

Module 1 van de testbatterij is een visuele geheugentest (Goudsmit, 2005). De test bestaat uit 

deel A, inprenting en deel B, herkenning. De items bestaan uit foto’s van alledaagse objecten 

zoals etenswaren en gereedschap. De foto’s worden per keer aangeboden op een pagina van 

A4 formaat in een testmap. In totaal bestaan beide delen van de test uit 15 opgaven. In tabel 

2.2 is een overzicht te zien van het aantal target items en afleiders per opgave van deel A en 

deel B.  

Tabel 2.2. Overzicht van het aantal target items en afleiders per opgave op de Objectentest 

	  

In deel A, de inprentingconditie, ziet men eerst een, twee of drie target items die onthouden 

moeten worden. Vervolgens moet men diezelfde target items (een, twee of drie items) 

aanwijzen tussen een aantal afleiders. Na een interval van plus minus 20 minuten, waarin 

geen geheugentest wordt gedaan, wordt deel B, de herkenningsconditie, aangeboden. In deel 

B moet men telkens de target items die men herkent uit deel A aanwijzen tussen nieuwe 

afleiders. Om non-verbaal de bedoeling van de test over te brengen aan de proefpersonen 

beginnen beide delen met twee voorbeelden. In deel A wijst de proefleider, terwijl de voice-

sample wordt afgespeeld, het target item van het eerste voorbeeld aan en wijst vervolgens op 

de volgende pagina hetzelfde item aan tussen twee afleiders. Hetzelfde gebeurt bij het tweede 

voorbeeld. 

Bij het tweede voorbeeld wordt echter, door middel van de voice-sample die door de testleider 

wordt afgespeeld, verzocht aan de proefpersoon het target item aan het wijzen tussen de 

afleiders. Vervolgens wijst de proefleider telkens de target items aan om te bevorderen dat de 

proefpersoon de target items bekijkt. In deel B wordt eerst door middel van de voice-sample 

die afgespeeld wordt door de testleider uitgelegd wat de bedoeling van de test is. Het eerste 
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voorbeeld item, net als bij deel A, wordt aangewezen door de proefleider en het tweede 

voorbeeld aangeboden aan de proefpersoon. Bij beide delen wordt, bij elk nieuw aangeboden 

testblad, door middel van de voice-sample aangeduid, hoeveel items er moeten worden 

aangewezen. Fouten worden door de proefleider niet verbeterd. Op het score blad worden alle 

plaatjes die de proefpersoon aanwijst genoteerd samen met de tijd in seconden die de 

proefpersoon nodig heeft om de test te doen. In tabel 2.2 staan het aantal target items en 

afleiders per opgave weergegeven. Per conditie kan men maximaal 30 target items correct 

aanwijzen (goed-positieven) en maximaal 92 afleiders terecht niet aanwijzen (goed-

negatieven). De totale maximale goed score is daarom 122. 

  

                                   

Figuur 2.2 Voorbeeld van een opgave uit de Objectentest (verkleind; ware grootte is 25 x 17 cm) 

2.3.2.3 Module 2: Zon-Maan interferentietest 

Module 2 van de testbatterij is een responsinhibitie taak (Goudsmit, 2005) gebaseerd op de A-

B Interferentietest. De test bestaat uit twee delen: een lees/benoem conditie, deel A, en een 

interferentie conditie, deel B. Beide delen bestaan uit vijf regels met afwisselend symbolen 

van zonnen en manen. De proefpersoon benoemt in deel A de zonnen en manen op de juiste 

manier. In deel B noemt de proefpersoon de zonnen ‘maan’ en de manen ‘zon’. Deze test 

heeft een verbale component, maar de test kan non-verbaal afgenomen, oftewel de testleider 

hoeft niet dezelfde taal te spreken als de proefpersoon. Om non-verbaal de bedoeling van de 
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test duidelijk te maken aan de proefpersoon krijgt deze de voice-sample te horen waarin 

duidelijk wordt gemaakt wat de bedoeling is van de test plus een voorbeeld, waarna de echte 

test begint. Voor de interferentie conditie krijgt de proefpersoon twee extra oefenregels. 

Fouten worden door de proefleider alleen aangegeven bij de oefenregels. Bij de test zelf 

gebeurt dit niet. De tijd in seconden samen met het aantal gemaakte fouten en verbeterde 

fouten worden genoteerd. De interferentie score wordt bepaald door de totale tijd B te delen 

door de totale tijd A. Hoe lager deze B/A index hoe beter de proefpersoon heeft gepresteerd. 

Proefpersonen die hun fouten niet verbeteren besparen tijd maar presteren slechter ten aanzien 

van proefpersonen die hun fouten wel verbeteren. Hierom worden per gemaakte fout 6,6 extra 

strafseconden gerekend die bij de totale tijd van de proefpersoon worden bijgeteld.  

a.                                                                             

                                                                           b.  

Figuur 2.3. a: oefenregel Zon-Maantest, c: Zon-Maan testblad 

2.3.2.4 Module 3:  Stippentest 

Module 3 van de testbatterij is een tempo- en een verdeelde aandachtstaak, gebaseerd op de 

Trail Making Test. In de Stippentest zijn er, in plaats van cijfers en letters, zwarte en witte 

hokjes met stippen die oplopen van een tot negen. De test bestaat uit deel A, waarbij zo snel 

mogelijk een lijn getrokken moet worden tussen witte hokjes met stippen oplopend van een 

tot negen (Figuur 2.4a) en deel B waarbij zo snel mogelijk een lijn getrokken moet worden 

tussen afwisselend zwarte en witte hokjes met stippen oplopend van een tot negen (Figuur 

2.4b). De non-verbale instructie van de test bestaat voor beide delen uit twee voorbeeld 

bladen met vier hokjes met stippen. Ook wordt hier eerst de voice-sample afgespeeld zodat 
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duidelijk wordt wat de bedoeling is van de test. Het eerste voorbeeld doet de proefleider voor 

en het tweede voorbeeld wordt aan de proefpersoon aangeboden om te doen. Vervolgens 

wordt aan de proefpersoon de echte test aangeboden. De tijd in seconden wordt bijgehouden. 

Dit laatste wordt niet aangegeven in de instructie, wel wordt de stopwatch aan de 

proefpersoon getoond. Fouten worden door de proefleider tijdens de test aangegeven door een 

streep te zetten door de foute verbinding en het aantal wordt genoteerd. Vervolgens wordt de 

B/A index bepaald door tijd B te delen door deel A. Hoe lager deze B/A index hoe beter de 

proefpersoon heeft gepresteerd. De fouten worden niet meegerekend in de score. Hoe meer 

fouten een proefpersoon maakt hoe langer hij of zij namelijk over de test doet en hoe slechter 

de proefpersoon dan ook presteert.  

a.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b.	   	  

Figuur 2.4 a: Stippentest A, b: Stippentest B 

2.3.2.5 Module 4: Kaartsorteertest 

Module 4 van de testbatterij is een executieve functie test waarbij het abstractievermogen en 

de neiging tot persevereren gemeten kan worden (Goudsmit, 2005). De test is gebaseerd op de 

Modified Card Sorting Test (Nelson, 1976). Bij de Kaartsorteertaak moet de proefpersoon 

telkens een kaart sorteren (max. 48) bij 4 ’stimuluskaarten’ volgens drie verschillende 

sorteerprincipes. De 4 stimuluskaarten bestaan uit een kaart met 1 rode fiets, een kaart met 2 

groene auto’s, een kaart met 3 gele bussen en een kaart met 4 blauwe vliegtuigen. Op elke te 

sorteren kaart staan 1, 2, 3 of 4 vervoermiddelen (auto, fiets, bus of vliegtuig) in de kleuren 
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geel, rood, blauw of groen (voorbeeld Figuur 2.5). Vorm (V), Kleur (K) en Aantal (A) zijn de 

drie sorteerprincipes volgens welke de proefpersoon de kaarten moet sorteren. De non-verbale 

instructie bestaat uit een voorbeeldkaart die de proefleider neerlegt bij een stimuluskaart 

volgens het juiste sorteerprincipe.  

       

Figuur 2.5 Voorbeeld van stimuluskaarten 

Nadat de proefpersoon 6 kaarten achter elkaar volgens het juiste sorteerprincipe bij de 

stimuluskaarten heeft gesorteerd, wordt er van sorteerprincipe gewisseld. Een wisseling van 

sorteerprincipe wordt eerst weer met een voorbeeld kaart aangegeven door de proefleider en 

door middel van de ingesproken introductietekst. Fouten worden meteen verbeterd door de 

voice-sample af te spelen waarin duidelijk wordt gemaakt dat de proefpersoon de kaart fout 

heeft gelegd en de proefleider legt de verkeerd gesorteerde kaart meteen op de goede plaats. 

Als 10 kaarten achter elkaar volgens een verkeerd principe wordt gesorteerd geeft de 

proefleider een extra aanwijzing door een voorbeeldkaart volgens het juiste principe te 

sorteren. Wanneer de proefpersoon na de extra aanwijzing direct weer de kaart volgens een 

fout principe sorteert wordt de test gestaakt. Genoteerd wordt het aantal goed gesorteerde 

principes (maximaal 3), het aantal fouten (inclusief het aantal perseveratie fouten), het aantal 

perseveratie fouten, het aantal gebruikte kaarten, en het aantal extra voorbeelden of 

aanwijzingen die door de proefleider gegeven zijn. Per proefpersoon wordt het percentage 

gemaakte fouten van het aantal gebruikte kaarten berekend. Vervolgens wordt dit percentage 

fouten gedeeld door het aantal voltooide sorteerprincipes. Hoe lager deze score, des te beter 

de proefpersoon heeft gepresteerd op de test.  

 



	  

	  

16	  

2.3.2.6 Module 5: TOMM Symptoomvaliditeitstests 

De TOMM is een visuele herkenningstest om echte geheugenproblemen te onderscheiden van 

gesimuleerde.  Uit onderzoek blijkt dat de TOMM gevoelig is voor het simuleren van 

problemen (maligneren). Omdat de test ongevoelig is voor veel neurologische problemen, is 

de TOMM een erg betrouwbare test om gesimuleerd geheugenverlies mee te ontdekken. Voor 

de respondenten zelf is het niet merkbaar dat de test simuleren meet.  

De TOMM bestaat uit twee onderdelen waarbij de kandidaat steeds een serie tekeningen te 

zien krijgt en daarna het juiste moet herkennen. Optioneel kan na een pauze nog een retentie 

onderdeel worden afgenomen. De resultaten geven twee cut-off scores: een score die lager is 

dan toevallig, en een voor kandidaten met hersenbeschadiging en cognitief beschadigde 

kandidaten. 

2.4 Statistische analyse 

Het voornaamste doel is het normeren van een non-verbale dementiescreeningtest voor 

allochtone ouderen. Deze onderzoeksopzet biedt ruimte om een vorm van validiteit te 

onderzoeken, zoals divergente validiteit, in de zin dat de score op de testbatterij geen 

samenhang moeten vertonen met gerapporteerde klachten op een zelfbeoordelingvragenlijst 

voor depressie. Verder werd door middel van een enkelvoudige variantie analyse onderzocht 

of er verschillen bestaan tussen de verschillende groepen in gemiddelde scores op de NVDSB. 

Er werd gekeken naar verschillen in groepen met betrekking tot het geslacht, taal 

(Marokkaans-Arabisch, Marokkaans-Berbers en Turks) en proefleiders. Tot slot werd door 

middel van een correlatie analyse onderzocht of er een verband was tussen de prestaties op de 

NVDSB en leeftijd, opleiding, GDS-4 score en de TOMM. 
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Hoofdstuk 3. Resultaten         

3.1 Proefpersonen 

In totaal hebben 99 proefpersonen deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 48 mannen 

(48,5%) en 51 vrouwen (51,5%). Geen van deze proefpersonen zijn uitgesloten uit deze 

analyse. De gemiddelde leeftijd was 58,27 jaar met een SD van 8,821 en een range van 45-81. 

Zie tabel 3.1 voor een overzicht. In totaal hebben 84 proefpersonen de lagere school niet 

afgemaakt, 6 alleen de lagere school afgerond, 3 een middelbare opleiding, 6 proefpersonen 

een opleiding in het hoger onderwijs/wetenschappelijk onderwijs. 

Tabel 3.1 Kenmerken proefpersonen 

    Totaal (%) Leeftijd M (SD) 
Mannen  48 (48,5%) 60,75 (8,8) 
Vrouwen  51 (51,5%) 55,94 (8,3) 
Totaal   99 (100%) 58,27 (8,8) 

Op het moment van onderzoek was 27,1% van de proefpersonen werkend. Een groot deel van 

de proefpersonen had een uitkering (47,9%). 7,3 % was huisvrouw/huisman en 17,7% was 

met pensioen. De burgerlijke staat van de proefpersonen was voor het overgrote deel (75%) 

gehuwd. 18% was alleenstaand, 2% gescheiden en 1% was weduwe/weduwnaar. 

De proefpersonen werd naar hun lichamelijke gezondheid gevraagd. 56,7% van de 

proefpersonen rapporteerden niet gezond te zijn. Deze klachten werden naar aanleiding van de 

rapportage van Schellingerhout (2004) gecodeerd in verschillende categorieën. De meest 

gerapporteerde klachten waren: diabetes (33%), hart- en vaatziekten (inclusief hypertensie en 

hypercholesterolaemie (25,3%), reuma (13,3%), darmstelsel (10%) en hernia (10%). 26,7% 

van de proefpersonen meldt klachten die niet gecodeerd waren.  

Ook naar psychische klachten werd gevraagd: 8,1% rapporteerde depressief te zijn en dit zou 

door de psycholoog zijn vastgesteld. Depressieve klachten werden daarnaast geobjectiveerd 

met behulp van de GDS-4.  
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3.2 GDS-4 

De GDS-4 werd bij bijna alle proefpersonen afgenomen (N = 96). Van 3 proefpersonen 

hebben we geen gegevens. 13,1% rapporteerde depressief te zijn en 71,1% rapporteerde geen 

depressie.  

In onderstaande tabel 3.2 zijn de scorepercentages op de GDS vermeld. In de volgende tabel 

3.3  is de score van de proefpersonen opgesplitst naar de mate van lichamelijke 

klachten/ziekten die zij in het gesprek rapporteerden. Om indruk te geven van het invulgedrag 

van de proefpersonen is in tabel 3.4 weergegeven welke items het vaakst in depressieve 

richting werden beantwoord. 

Tabel 3.2 Gemiddelde scores op de GDS-4 

Totaal	  aantal	  GDS	  punten	   (N)	  

0	   55,3%	  (63)	  

1	   15,8%	  (18)	  	  

2	   6,1%	  (7)	  

3	   0,9%	  (1)	  

4	   6,1%	  (7)	  

 

Tabel 3.3 Gemiddelde scores op de GDS-4 naar gerapporteerde lichamelijke klachten/ziekten 

	   Huidige	   Slaap-‐	  	   Diabetes	   Hart-‐	  en	  	  

	   Gezondheid	   problemen	   	   Vaatziekten	  

	  	   Goed	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Niet	  goed	  	  	  	  P	  

Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  

Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  

Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  

GDS	  >	  1	  positief	  
beantwoord	  =	  	  

10(23,8%)	  	  	  
23(42,6%)	  	  	  0,06	  

2(6,1%)	  
31(93,9%)	  	  	  0,41	  

11(34,4%)	  	  	  
22(34,4%)	  	  	  1,0	  

10(40,0%)	  	  
23(32,4%)	  	  0,49	  

mogelijk	  aanwezige	  
depressie	  	  

	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

GDS	  <	  1	  positief	  
beantwoord	  =	  

32(76,2%)	  	  	  
31(57,4%)	  	  	  	  

1(1,6%)	  
62(89,4%)	  

21(65,6%)	  	  	  
42(65,6%)	  

15(60,0%)	  	  	  
48(67,6%)	  

niet	  aanwezig	  
depressie	  
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Tabel 3.4 Percentage antwoorden in de depressieve richting per item op de GDS-4 

Itemnummer	   	   Beschrijving	  item	   	   	   %	  dat	  'depressief'	  	   %	  dat	  geen	  'depressief'	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   antwoord	  geeft	  (N)	   antwoord	  geeft	  (N)	   	  	  

1	   	   Tevreden	  met	  uw	  leven	   	   9,1%	  (9)	   87,9%	  (87)	   	  

2	   	   Gevoel	  dat	  het	  leven	  leeg	  is	   	   21,2%	  (21)	   75,8%	  (75)	   	  

3	   	   Bang	  dat	  u	  iets	  naars	  zal	  overkomen	   20,2%	  (20)	   76,8%	  (76)	   	  

4	   	  	   Voelt	  u	  zich	  meestal	  gelukkig	   	  	   13,1%	  (13)	   83,8%	  (83)	   	  	  

De totaalscore op de GDS-4 vertoonde geen significante correlatie met geslacht, leeftijd, 

opleiding. Proefpersonen zijn geclassificeerd op ‘depressief zijn’ en ‘niet-depressief zijn’ en 

er blijkt dat op basis van een enkelvoudige variantie analyse dat er geen significante 

verschillen bestaan tussen de depressieve en niet depressieve proefpersonen op alle subtesten 

van de testbatterij. Ook is er geen significante correlatie gevonden tussen de GDS-4 en alle 

subtesten van de testbatterij.  

3.3 TOMM 

De TOMM bestaat uit twee delen. Deel 1 werd bij 74 proefpersonen afgenomen. Deel 2 werd 

bij 6 proefpersonen afgenomen. De gemiddelde leeftijd was 46,92 (SD = 4,71) voor deel 1 en 

voor deel 2 was het gemiddelde 44,00 (SD = 9,06). Zie tabel 3.5. voor de gemiddelde scores 

op de TOMM en tabel 3.6 voor de gemiddelde scores tussen mannen en vrouwen. 

Tabel 3.5 Gemiddelde scores op de TOMM 

	  	   Totaal	  goed	   M	  (SD)	   Range	  

deel	  1	   74	   46,92	  (4,71)	   18-‐50	  

deel	  2	   6	   44	  (9,06)	   30-‐50	  

 

Tabel 3.6 Gemiddelde scores tussen mannen en vrouwen op de TOMM 

	  	   M	  (SD)	   M	  (SD)	  
	  	   deel	  1	   deel	  2	  
Man	   45,89	  (5,87)	   43	  (9,75)	  
Range	   18-‐50	   30-‐50	  
	   	   	  
Vrouw	   47,95	  (2,89)	   49	  
Range	   34-‐50	   49-‐49	  



	  

	  

20	  

4% van de proefpersonen vertoonden de mogelijkheid tot onderpresteren en bij 69,7% was er 

geen sprake van onderpresteren, zie tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Scores m.b.t. onderpresteren/bovenpresteren op de TOMM 

	  	   Aantal	  (%)	  

Prestatie	  is	  beneden	  het	  afkappunt	  =	   4	  (4%)	  
mogelijkheid	  tot	  onderpresteren	   	  
Prestatie	  is	  boven	  het	  afkappunt	  =	   69	  (69,7%)	  
geen	  sprake	  van	  onderpresteren	   	  	  

Kwalitatieve observaties 

De TOMM is niet bij iedereen afgenomen omdat veel proefpersonen 

vermoeidheidsverschijnselen vertoonden na de afname van de subtesten. Er was 1 

proefpersonen die wild vloekte tijdens de afname van de TOMM. Ook dachten sommige 

proefpersonen dat ook hier de bedoeling was dat zij de plaatjes benoemden. Nadat nog een 

keer de voice-sample werd afgespeeld was het voor hen duidelijk dat ze de plaatjes moesten 

aanwijzen i.p.v. benoemen. 

3.4 Screeningsbatterij 

3.4.1 Objectentest 

De Objectentest werd bij bijna alle proefpersonen afgenomen (N = 96). Van 3 proefpersonen 

hebben we geen gegevens. Het bleek lastig om duidelijk te maken wat de bedoeling was. 

Sommige proefpersonen bleven in het begin bijvoorbeeld alle plaatjes aanwijzen in plaats van 

alleen de target items. In deze situaties werd de voice-sample nog een keer afgespeeld.  

De objectentest bestond uit twee condities: eerst de directe inprenting, later de uitgestelde 

herkenning. Voor elke conditie kan een aantal scores worden berekend. Vervolgens kan ook 

het percentage onthouden worden berekend door de herkenning- en inprentingconditie met 

elkaar te vergelijken. De herkenning vond gemiddeld 22,18 minuten plaats na de inprenting 

(SD = 5,71).  

De proefpersonen prentten er gemiddeld 29 in van de 30 targets en herkenden er na het 

interval nog 25. In tabel 3.8 zijn de gemiddelde scores en de standaarddeviaties gegeven voor 
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het aantal goed-positieven, het aantal goed-negatieven, de totale goedscore en de percentages 

onthouden. 

Tabel 3.8 Scores op de Objectentest 

	  	   	  	   	  	   N=96	   	  	  

	  	   	  	   	  	   M	  (SD)	   Range	  

Inprenting	   Goed-‐positieven	  (min	  0	  -‐	  max	  30)	   	   29	  (2,2)	   16-‐30	  

	   Goed-‐negatieven	  (min	  0	  -‐	  max	  92)	   	   91	  (2,2)	   73-‐92	  

	   Totaal	  goed	  (min	  0	  -‐	  max	  122)	   	   120	  (4,4)	   89-‐122	  

	   	   	   	   	  

Herkenning	   Goed-‐positieven	  (min	  0	  -‐	  max	  30)	   	   25	  (4,5)	   11-‐30	  

	   Goed-‐negatieven	  (min	  0	  -‐	  max	  92)	   	   89	  (9,7)	   1-‐92	  

	   Totaal	  goed	  (min	  0	  -‐	  max	  122)	   	   114	  (14,3)	   12-‐122	  

	   	   	   	   	  

%	  Onthouden	   Goed-‐positieven	  (min	  0	  -‐	  max	  100)	   	   88	  (13,3)	   41-‐103	  

	   Goed-‐negatieven	  (min	  0	  -‐	  max	  100)	   	   98	  (10,3)	   1-‐102	  

	  	   Totaal	  goed	  (min	  0	  -‐	  max	  100)	   	  	   93	  (9,8)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25-‐102	  

Uit de enkelvoudige variantie analyse is gebleken dat er tussen mannen en vrouwen een 

significant verschil is in gemiddelde score op de Objectentest (Percentage goed onthouden 

targets) (F (1,94) = 4,750, p = 0,03). Dit verschil gold niet voor het Percentage niet 

Aangewezen targets. Voor de proefleiders zijn er geen significante verschillen gevonden in de 

gemiddelde scores op de Objectentest alsmede voor de taalgroepen. 

Er is een positieve significante samenhang gevonden tussen de TOMM en Objectentest 

(Percentage goed onthouden targets) (rcc = ,492, p = 0,00). Tussen opleiding en de 

Objectentest (Percentage goed onthouden targets) werd er een positieve significante positieve 

samenhang gevonden (rcc = ,212, p = ,04). Deze relatie met opleiding gold niet voor het 

Percentage niet aangewezen afleiders. Voor leeftijd en voor de GDS-4 werd er geen 

significante samenhang gevonden in de gemiddelde scores op de Objectentest.  

Kwalitatieve observaties 

Er was een aantal zaken dat opviel bij de afname van de Objectentest. Ten eerste dachten 

sommige proefpersonen dat de bedoeling van de test was dat ze alle plaatjes moesten 

benoemen i.p.v. dat ze de targetplaatjes moesten aanwijzen ondanks dat er bij de introductie 

een voice-sample werd afgespeeld die aangaf wat de bedoeling was. Als reactie hierop werd 
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door de proefleider de voice-sample nog een keer afgespeeld, waardoor het uiteindelijk voor 

hen duidelijk werd dat ze targetplaatjes moesten aanwijzen in plaats van benoemen.  

Het tweede wat de proefleider na enige tijd opviel, was dat men objecten weinig specifiek 

benoemde. De proefpersonen gebruikten bijvoorbeeld voor bloemen, groentes en planten 

allemaal hetzelfde woord ‘ciçek/ward’ (bloem). Zowel een plant of een roos kreeg deze 

benaming. Dit ‘brede benoemen’ vertroebelde mogelijk de inprenting zodat bij de 

herkenningsconditie andere bloemen of groentes onterecht ‘herkend’ werden. 

3.4.2 Zon-Maantest 

De Zon-Maantest volgde op de inprenting van de Objectentest en werd bij bijna alle gezonde 

proefpersonen afgenomen (N = 96). Van 3 proefpersonen hebben we geen gegevens. De 

proefpersonen deden gemiddeld 27,74 seconden over deel A en 35,55 seconden over deel B. 

Over deel B werd dus gemiddeld 1,28 keer langer gedaan. In tabel 3.9 zijn de scores voor de 

proefpersonen weergegeven.  

Ook het aantal zelfcorrecties (verbeterde fouten) en het aantal fouten (niet verbeterde fouten) 

werd bijgehouden. De proefpersonen die fouten maakte bespaarden tijd, terwijl hun prestatie 

eigenlijk slechter is dan degenen die hun fouten verbeteren. Daarom werd berekend hoeveel 

extra seconden het corrigeren van een fout kostte. Voor deel A bleek een zelfcorrectie 

gemiddeld 3 seconden te kosten. De gecorrigeerde tijd werd daarom berekend door 3 

strafseconden per fout bij de totaaltijd op te tellen. Voor deel B bleek dat de eerste 

zelfcorrectie relatief meer tijd kostte dan de volgende correcties. Het corrigeren van de eerste 

fout kostte gemiddeld 5 seconden, voor elke volgende fout werden 3 strafseconden gerekend.  
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Tabel 3.9 Scores op de Zon-Maantest 

	  	   	  	   	  	   	  	   N=	  96	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   M	  (SD)	   Range	  

Deel	  A	   Tijd	  in	  seconden	   	   27,74	  (8,82)	   13-‐60	  

	   Aantal	  zelfcorrecties	   	   0,43	  (0,90)	   0-‐5	  

	   Aantal	  fouten	   	   0,17	  (0,71)	   0-‐4	  

	   Tijd	  in	  seconden	  gecorrigeerd	  voor	  fouten	   	   	  

	   met	  strafseconden	   	   28,41	  (10,21)	   13-‐70	  

	   	   	   	   	   	  

Deel	  B	   Tijd	  in	  seconden	   	   35,55	  (12,17)	   17-‐73	  

	   Aantal	  zelfcorrecties	   	   1,54	  (1,89)	   0-‐10	  

	   Aantal	  fouten	   	   3,51	  (6,74)	   0-‐30	  

	   Tijd	  in	  seconden	  gecorrigeerd	  voor	  fouten	   	   	  

	   met	  strafseconden	   	   43,34	  (28,74)	   17-‐179	  

	   	   	   	   	   	  

B/A	   Voor	  ongecorrigeerde	  tijd	   	   1,30	  (0,28)	   0,91-‐2,21	  

	  	   Voor	  gecorrigeerde	  tijd	   	  	   1,50	  (0,66)	   0,90-‐4,33	  

Uit de enkelvoudige variantie analyse is gebleken dat er tussen mannen en vrouwen geen 

significante verschillen zijn gevonden in gemiddelde score op de Zon-Maantest. Uit de 

enkelvoudige variantie analyse is gebleken dat er tussen de taalgroepen een significant 

verschil is in gemiddelde score op de Zon-Maantest (deel A en deel B) (F (2,93 ; 2,93) = 

3,376 ; 3,099, p = 0,04 ; 0,05).  Door middel van een Post-Hoc (Tukey) test is er gekeken of 

de afzonderlijke taalgroepen van elkaar verschillen en dan blijkt dat er significante verschillen 

zijn gevonden in de scores tussen Marokkaans-Berberse en Turkse ouderen op de Zon-

Maantest (deel A).  

De samenhang tussen de score op de Zon-Maantest en een aantal achtergrondvariabelen werd 

nagegaan. Voor de TOMM is er geen significante correlatie gevonden. Er bleek een 

significante negatieve correlatie tussen de Zon-Maantest (deel A) en het opleidingsniveau te 

zijn (rcc =  -,585, p = ,00). Dit gold ook voor deel B (rcc = -,584, p = ,00). Hoe hoger de 

opleiding, hoe sneller men was. Ook bleek voor leeftijd een significante samenhang te 

vertonen met de score op deel A (rcc = ,581, p = ,00) en deel B (rcc = ,595, p = ,00). De 

GDS-4 bleek geen significante samenhang te vertonen met de Zon-Maantest.  

Kwalitatieve observaties 

Bij de interferentieconditie dachten de proefpersonen nogal eens dat de voice-sample de zon 
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en maan verkeerd benoemde in het Turks/Marokkaans-Arabisch/Marokkaans-Berbers, maar 

toen de voice-sample nog een keer werd afgespeeld, snapten alle proefpersonen de bedoeling 

van het omdraaien. Andere kwalitatieve observaties waren dat mensen niet altijd automatisch 

van links naar rechts lazen en dat herhalingen werden overgeslagen (als er drie zonnen naast 

elkaar stonden zei men een keer ‘Zon’). Voorts bleek ook dat proefpersonen elkaar al 

instrueerden voordat zij aan de beurt waren (Sommigen begonnen bij deel A spontaan zon en 

maan andersom te benoemen). 

3.4.3 Stippentest 

In totaal is bij 96 proefpersonen de Stippentest afgenomen. Van 3 proefpersonen hebben we 

geen gegevens. Bij 11 proefpersonen is de Stippentest vroegtijdig afgebroken omdat ze de test 

niet begrepen. Gemiddeld deden de proefpersonen 40,59 (SD = 30,30) seconden over 

Conditie A en 104,70 (SD = 68,77) seconden over Conditie B. In tabel 3.10 zijn de scores 

voor de proefpersonen weergegeven. 

Tabel 3.10 Scores op de Stippentest 

	   	   	   	   N=	  96	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	   M	  (SD)	   Range	  

Conditie	  A	   Tijd	  in	  seconden	   	   40,95	  (30,30)	   9-‐161	  

	   Aantal	  fouten	   	   0,84	  (1,27)	   0-‐5	  

	   	   	   	   	   	  

Conditie	  B	   Tijd	  in	  seconden	   	   104,70	  (68,77)	   24-‐435	  

	   Aantal	  fouten	   	   2,50	  (2,67)	   0-‐13	  

	   Aantal	  aanwijzingen	   	   2,33	  (2,73)	   0-‐13	  

	   	   	   	   	   	  

B/A	   Voor	  ongecorrigeerde	  tijd	   	  	   3,43	  (2,96)	   0,91-‐27,44	  

Uit de enkelvoudige variantie analyse is gebleken dat er tussen de proefleiders een significant 

verschil is in gemiddelde score op de Stippentest (Conditie B) (F (3,82) = 4,258, p = 0,01). 

Ook is er tussen de taalgroepen een significant verschil in gemiddelde score gevonden voor 

Conditie A (F (2,91 = 3,893, p = 0,02) en Conditie B (F (2,83) = 4,127, p = 0,02). Tussen 

mannen en vrouwen zijn er geen significante verschillen gevonden in gemiddelde scores. 

Door middel van een Post-Hoc (Tukey) test is er gekeken of de afzonderlijke taalgroepen van 

elkaar verschillen en dan blijkt dat er significante verschillen zijn gevonden in de scores 
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tussen Marokkaans-Arabische en Turkse ouderen op Conditie A en tussen Marokkaans-

Berberse en Turkse ouderen op Conditie B. 

Er is een negatieve significante samenhang gevonden tussen de Stippentest (Conditie B) en de 

TOMM (rcc = -,369, p = 0,00). Deze samenhang gold niet voor Conditie A. Voor opleiding is 

er voor Conditie A een negatieve significante samenhang gevonden (rcc = -,550, p = ,00) en 

voor Conditie B (rcc = -,594, p = ,00). Voor leeftijd was deze correlatie positief voor Conditie 

A (rcc = ,537, p = ,00), alsmede voor Conditie B (rcc = ,373, p = ,00). Er is geen significante 

samenhang gevonden tussen de scores op de GDS-4, geslacht en de Stippentest. 

3.4.4 Kaartsorteertaak 

96 proefpersonen namen de Kaartsorteertaak af. Van 3 proefpersonen hebben we geen 

gegevens. Gemiddeld voltooiden proefpersonen 3,38 (SD = 1,33) van de mogelijke 6 

categorieën. 16 (16,7%) proefpersonen hebben vroegtijdig de Kaartsorteertaak afgebroken. In 

tabel 3.11 staan de overige scores weergegeven. 

Tabel 3.11 Scores op de Kaartsorteertaak 

	   	   	   	   N=	  96	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	   M	  (SD)	   Range	  

Aantal	  voltooide	  catergorieen	   	   3,38	  (1,33)	   2-‐7	  

Aantal	  fouten	   	   	   	   14,78	  (6,73)	   0-‐27	  

Aantal	  fout	  gecorrigeerd	  wanneer	  afgebroken	   	   15,56	  (7,22)	   0-‐29	  

Aantal	  perseveratieve	  fouten	   	   4,06	  (2,99)	   0-‐12	  

Aantal	  perseveratieve	  fout	  gecorrigeerd	  wanneer	  afgebroken	   4,44	  (3,73)	   0-‐19	  

Aantal	  extra	  aanwijzingen	  door	  proefleider	   	   0,26	  (0,44)	   0-‐1	  

Welke	  aanwijzing	   	   	   2,96	  (0,46)	   1-‐4	  

Aantal	  gebruikte	  kaarten	   	  	   	  	   46,48	  (5,38)	   24-‐48	  

Uit de enkelvoudige variantie analyse is gebleken dat er tussen mannen en vrouwen, tussen de 

proefleiders en tussen de taalgroepen geen significant verschillen zijn in gemiddelde scores op 

Kaartsorteertaak.  

De scores op de Kaartsorteertaak vertoonde een positieve samenhang met opleiding (rcc =  

,401, p = ,00). Met leeftijd vertoonde de Kaartsorteertaak een negatieve samenhang (rcc = - 

,369, p = ,00). Verder waren er geen significante correlaties tussen scores op de TOMM, 

GDS-4 en de Kaartsorteertaak. 
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Kwalitatieve observaties 

De introductietekst van de voice-sample moest twee keer worden afgespeeld alvorens 

proefpersonen begrepen wat de bedoeling was. Tijdens de afname zelf, wanneer bijvoorbeeld 

een aanwijzing gegeven moest worden, was het afspelen van de voice-sample vrijwel niet 

nodig. Het patroon van de prestatie van alle proefpersonen was vrij consistent. De 

sorteerprincipes ‘Vorm’ en ‘Kleur’ werden snel begrepen. Alle anderen hadden een extra 

expliciete aanwijzing van de proefleider nodig. Na deze aanwijzing kon met het sorteren 

volgens dit principe meestal goed volhouden. Opvallend was dat 23 (92%) aanwijzingen die 

gegeven zijn door de proefleiders een aanwijzing was voor het sorteerprincipe ‘Aantal’. Iets 

anders wat opviel was wel dat vooral vrouwelijke proefpersonen moeite leken te hebben met 

tellen, waardoor zij 3 en 4 door elkaar haalden. 

2.5 Intercorrelaties tussen tests 

In tabel 3.12 zijn de intercorrelaties tussen verschillende scores op tests uit de testbatterij 

weergegeven. Alleen de significante correlaties werden genoteerd.  

Tabel 3.12 Intercorrelaties tussen tests uit de testbatterij 
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Hoofdstuk 4. Discussie, conclusies en implicaties     

In dit onderzoek werd een non-verbale dementiescreeningsbatterij (NVDSB) genormeerd. Er 

is gekeken of het niveau van opleiding, leeftijd, geslacht, het verschil tussen taalgroepen en 

proefleiders invloed had op de testscores van de NVDSB. In dit laatste hoofdstuk zullen we 

de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek worden besproken. Vervolgens komen de 

verschillende verklaringen voor de gevonden resultaten aan bod. Tot slot zullen we de 

resultaten vertaald worden naar de praktijk en worden de implicaties voor vervolgonderzoek 

uiteengezet.  

De proefpersonen komen op veel kenmerken overeen met de populatie allochtone ouderen in 

Nederland. In dit onderzoek is het percentage mannen 48,5% en het percentage vrouwen 

51,5%. In de Nederlandse populatie allochtone ouderen is het percentage mannen 51,6% en 

het aantal vrouwen bedraagt 48,4%. In onze groep was de gemiddelde leeftijd 58,27 jaar. 

Daarmee zijn, vergeleken met de populatie in Nederland, de jonge ouderen 

oververtegenwoordigd en de oude ouderen iets ondervertegenwoordigd. Verder waren de 

ouderen in dit onderzoek iets lager opgeleid dan gemiddelde allochtone ouderen in Nederland.  

In deze steekproef bleek 56,7% van de proefpersonen een of meer lichamelijke klachten te 

rapporteren. Dit is niet overeenkomstig met het percentage dat Schellingerhout vindt (94%). 

Onze proefpersonen hadden weinig depressieve klachten. 13,1% van de participanten viel met 

de GDS-4 in de depressieve range. Er zijn geen landelijke percentages bekend over de mate 

van depressieve  klachten bij allochtone ouderen. De resultaten komen niet overeen met het 

onderzoek van Poort et al. (2001) in Amsterdam waar 64% tot 74% van de allochtone ouderen 

depressieve klachten rapporteert. Samenvattend lijkt onze gezonde steekproef een redelijk 

goede afspiegeling van de populatie allochtone ouderen in Nederland te zijn, maar wel met 

een laag percentage aan lichamelijke en depressieve klachten en gemiddeld wat jonger.  

Een van de verwachtingen was dat de testprestaties op sommige subtests mogelijk samen 

zouden hangen met opleidingsniveau. Vrijwel elk type taak wordt beïnvloed door opleiding 

(Ostrosky-Solis, Ardila, Lopez-Ardango & Uriel-Mendoza, 1998); Chandra et al., 1998, 

Prince, Acosta, Chiu, Sczufca & Varghese, 2003; Howieson et al. 2004). Proefpersonen 

bleken iets meer items te onthouden op de Objectentest als zij hoger waren opgeleid. Hoger 
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opgeleiden bleken eveneens sneller te presteren op de Zon-Maantest. Reis, Petersson, Castro-

Caldas en Ingvar (2001) stelden vast dat analfabeten foto’s van objecten beter herkennen dan 

lijntekeningen van objecten. Deze bevinding werd in dit onderzoek ook informeel 

geobserveerd (maar niet gekwantificeerd). Wat wel opgemerkt kan worden is dat de TOMM 

en de Objectentest twee taken zijn die het herkennen van afbeeldingen meten. Weliswaar is er 

een verschil in prestatie tussen foto’s en lijntekeningen, maar er zijn vergelijkbare processen 

bij betrokken die de gevonden positieve correlatie tussen de TOMM en de Objectentest 

kunnen verklaren.	   Hoger opgeleiden bleken sneller te presteren op de Stippentest en 

Kaartsorteertaak. Samenvattend bleken de verwachtingen in zijn geheel uit te komen.  

De prestaties op de GDS-4 hebben geen verband met de prestatie op de NVDSB. Tussen 

mannen en vrouwen is er een significant verschil gevonden in de gemiddelde score op de 

Objectentest (Percentage onthouden targets). Voor de taalgroepen is er een significant 

verschil gevonden in de gemiddelde score op de Zon-Maantest. Als er gekeken wordt naar de 

afzonderlijke groepen dan is er een significant verschil tussen Marokkaans-Berberse en 

Turkse ouderen op deel A van de taak. Ook is er een significant verschil gevonden tussen de 

taalgroepen in gemiddelde score op de Stippentest. Dit significant verschil geldt tussen 

Marokkaans-Berberse en Turkse ouderen op Conditie A van de taak. Ook is er voor Conditie 

B een significant verschil gevonden tussen Marokkaans-Berberse en Turkse ouderen. Voor 

leeftijd is er een positieve correlatie gevonden met de Zon-Maantest. Ook is er een positieve 

correlatie gevonden tussen leeftijd en Stippentest. Er is verder een negatieve correlatie 

gevonden tussen leeftijd en Kaartsorteertaak. Voor de TOMM is er een positieve correlatie 

gevonden met de Objectentest (Percentage onthouden targets). Een negatieve correlatie is 

gevonden tussen de TOMM en de Stippentest (deel B).  

Voordat er echter conclusies uit deze resultaten getrokken kunnen worden moet er rekening 

gehouden worden met de volgende beperkingen.  

De testafnames verliepen niet gestandaardiseerd. De beschikbare ruimte verschilde per 

afnamedag: soms was dit een rustige, afgesloten ruimte, soms lawaaierig, koud kamertje. De 

introductie alsmede het gebruik van de voice-sample van de proefleiders leek te verschillen 

over de afnames, zodat de verwachtingen van proefpersonen over het onderzoek per keer 

konden verschillen. Ook werden de testleiders steeds handiger in het afnemen van de tests, 
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waardoor de afname veranderde in de loop van tijd, vandaar dat hier rekening gehouden moet 

worden tijdens het interpreteren van de data. Voorts bleek dat proefpersonen die later aan de 

beurt waren vaak al van de medeparticipanten gehoord hadden wat hen te wachten stond. Al 

deze variabelen kunnen de prestaties van de proefpersonen mogelijk beïnvloed hebben en 

vormen een bron van oncontroleerbare variatie.  

Ook moet vermeld worden dat veel proefpersonen op een gegeven moment 

vermoeidheidsverschijnselen vertoonden. Dit had als gevolg dat de afname van de NVDSB 

bij een aantal proefpersonen vroegtijdig werd beëindigd. Hierdoor hebben veel proefpersonen 

de TOMM deel 2 helaas niet kunnen maken. Deze werd namelijk als laatste test van de 

NVDSB afgenomen.  Over het geheel gezien blijkt, echter uit de resultaten dat de 

proefpersonen die de TOMM deel 2 niet hebben gemaakt niet slechter presteerden op de 

overige delen van de NVDSB dan de proefpersonen die wel de TOMM deel 2 hadden 

gemaakt.  

Verder bleek de NVDSB niet volledig non-verbaal af te nemen. De voice-sample werd over 

het algemeen door de meeste proefpersonen begrepen. Vooral bij de Stippentest hadden 

proefpersonen verbale steun nodig. Wij vonden het belangrijk dat de proefpersonen voordat 

ze aan de test begonnen goed de bedoeling van de test wisten. Daarom hebben wij tijdens de 

Stippentest verbale steun gegeven wanneer een proefpersoon de voice-sample niet snapte of 

de voice-sample werd nog een keer afgespeeld. De verdere afname van de test kon alsnog wel 

non-verbaal gebeuren.  

Verder moet er rekening gehouden worden dat deze proefpersonen inderdaad cognitieve 

beperkingen kunnen hebben. Proefpersonen rapporteerden zelf veel geheugenklachten tijdens 

het intakegesprek. Allochtone ouderen lijden vaak aan hart- en vaatziekten en hebben door 

hun beperkte scholing weinig cognitieve reserves. Wellicht is de a priori kans op cognitieve 

achteruitgang of dementie groter in deze populatie. Toch lijkt het niet erg waarschijnlijk dat 

veel gezonde proefpersonen een beginnende dementie hadden. Proefpersonen waren relatief 

jong en kwamen zelfstandig naar de moskee/buurthuis.  

Het is bekend dat een depressieve stoornis de prestaties op neuropsychologisch onderzoek kan 

beïnvloeden (La Rue, 1992). Personen met een depressie kunnen bijvoorbeeld een verminderd 
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aandacht- en concentratievermogen hebben. Ook is bekend dat depressieve personen vaak 

trager zijn en lichte (retrieval) geheugenstoornissen hebben. In dit onderzoek werd gevonden 

dat personen met een hoge score op de GDS minder goed konden onthouden (Objectentest) en 

dat zij langzamer waren (Zon-Maantest). Kortom, wellicht verklaren depressieve klachten 

voor een subgroep van personen enige traagheid, maar het is onwaarschijnlijk dat alle 

testscores hierdoor zijn beïnvloed.  

Daarnaast moet er rekening gehouden worden dat de proefpersonen wellicht zich niet 

optimaal ingezet voor het onderzoek. Een suboptimale inzet kan verschillende oorzaken 

hebben. (A) Ten eerste is het mogelijk dat proefpersonen niet gemotiveerd waren voor het 

onderzoek. De proefleiders merkten dit inderdaad bij sommige proefpersonen op. (B) Ten 

tweede zouden de slechte scores een uiting kunnen zijn van een meer algemene 

ontevredenheid van de proefpersonen over hun eigen situatie en gezondheidstoestand. 

Wellicht rekenden zij op extra begrip of steun van de onderzoekers of op betere toekomstige 

zorg. 

Er is nog een derde verklaring voor een suboptimale prestatie mogelijk. Het zou kunnen dat 

proefpersonen juist erg graag wilden voldoen aan de verwachtingen van de onderzoekers (C). 

Wanneer zij echter het idee hadden dat het doel van het onderzoek was om geheugenklachten 

te meten, hebben zij wellicht geheugenklachten gesimuleerd. Dan zou de slechte prestatie dus 

te duiden als een verwachtingseffect van de proefpersonen gecombineerd met een ‘sociale 

wenselijkheid’ aan deze verwachting te voldoen. Welke verwachting hadden proefpersonen 

van dit onderzoek? Door de proefleiders en in de informatiebrief werd het onderzoek 

aangekondigd als ‘geheugentestonderzoek’. Er werd uitgelegd dat onderzoeksdoel was om 

een geheugentest te ontwikkelen voor ouderen die weinig Nederlands spreken. Het woord 

dementie werd niet gebruikt. In de informatiebrief wordt echter wel gesproken over een 

gesprek met een psycholoog in opleiding; proefpersonen konden een ‘medische context’ dus 

wel raden. Het is dus zeer waarschijnlijk dat proefpersonen wisten dat de testen bedoeld 

waren om geheugenproblemen te meten. Dan de tweede aanname: wilden onze proefpersonen 

graag volgens de verwachtingen van de onderzoekers presteren? Een eerste aanwijzing 

hiervoor is dat vrijwel alle proefpersonen op de vraag of zij geheugenklachten hebben, 

bevestigend antwoorden. Daarnaast is bekend dat het binnen allochtone culturen veel 

vanzelfsprekender is zich te conformeren als collectivistisch beschouwd (Ayecicegi & Harris, 
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2004). In collectivistische culturen zijn personen meer geneigd hun persoonlijke doelen 

ondergeschikt te zien aan het groepsbelang en conformeren individuen zich sneller aan 

ervaren sociale wensen (Matsumoto, 1996). Uit de resultaten van de TOMM bleek dat 4% 

inderdaad de neiging had tot onderpresteren. Er zijn dus redenen om aan te nemen dat 

sommige proefpersonen sociaal wenselijk wilden presteren. 

Het is moeilijk achteraf te zeggen of proefpersonen suboptimaal gepresteerd hebben (door 

gebrek aan motivatie (A), als uiting van ongenoegen (B) of om te voldoen aan de 

verwachtingen van de onderzoekers (C)). Hier moet rekening mee gehouden worden bij het 

interpreteren van de prestaties van de proefpersonen.  

Alles is aanmerking nemend blijkt dat we met deze resultaten nog niet kunnen besluiten of de 

opgestelde testbatterij inderdaad valide is. Er is een aantal zaken dat verduidelijkt zal moeten 

worden. Aan de hand van de hierboven beschreven verklaringen voor de testresultaten zal een 

aantal suggesties worden gedaan voor vervolgonderzoek. 

Ten eerste zou het nuttig zijn om de validiteit van de NVDSB te bepalen door te vergelijken 

met bestaande instrumenten. Wanneer er meer zekerheid is over het construct dat een test 

meet, kunnen er ook meer conclusies worden verbonden aan de prestatie. Een mogelijke opzet 

zou een vergelijking tussen een bestaande dementiescreening en de prestatie op de NVDSB 

kunnen zijn. Men zou bijvoorbeeld zowel de huidige screeningstest als de nieuwe test kunnen 

afnemen bij allochtone ouderen die zowel gezond als dement zijn. Op deze manier kan de 

validiteit worden onderzocht. Wanneer de resultaten afgezet worden tegen de diagnose (wel 

of niet dement), kan een dergelijk onderzoek eveneens bijdragen aan informatie over de 

criteriumvaliditeit van het instrument.  

De opzet van een volgend onderzoek baat hebben bij een meer gestandaardiseerde afnames. 

De instructies van de proefleiders zouden meer moeten worden geformaliseerd, de locaties 

zouden minder variabel moeten zijn en de uitleg over het onderzoek zou uniformer moeten 

zijn. Ook is het van belang dat de testleiders goed opgeleid zijn alvorens zij het onderzoek 

afnemen. Bovenal is het echter belangrijk om demente proefpersonen te includeren, zodat er 

ook een afkappunt van een totaal score op de NVDSB voor dement/niet dement  bepaald 

kunnen worden. 
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Voordat de NVDSB afgenomen zou kunnen worden bij allochtone ouderen zou gewerkt 

moeten worden aan de verdere verbale instructie (voice-sample), aangezien deze niet 

voldoende was om de bedoeling van de test duidelijk weer te geven. Het is namelijk van groot 

belang dat de proefpersonen de bedoeling van de test goed snappen. Het ideaal is om een 

NVDSB te maken die vrij is van alle culturele fatoren en daardoor bruikbaar voor 

verschillende allochtone groepen. Dus een NVDSB die af te nemen is bij zowel Turken als 

Marokkanen, Chinezen, Polen, etc. 

Concluderend kan gezegd worden dat er nog veel werk verzet moet worden voordat er een 

valide en werkzame dementiescreening is, maar desondanks beloven de bevindingen in deze 

studie veel voor de toekomst van een goede dementiescreening voor allochtone ouderen. In de 

nabije toekomst zal het aantal ouderen van niet-Nederlandse afkomst sterk gaat stijgen. 

Onderzoek naar prevalentie en de diagnostiek van dementie bij allochtone ouderen is een 

voorwaarde voor goede zorgverlening aan deze ouderen. Deze ervaringen kunnen hierbij als 

uitgangspunt worden gebruikt voor de verdere validatie van de NVDSB.  
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Bijlage 1            

Geachte heer/ mevrouw, 

We hebben u gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar het geheugen en het denken. Dit is een 

onderzoek van de afdeling Geriatrie van het Slotervaartziekenhuis en de afdeling Psychologie van de Universiteit 

van Amsterdam. Met het onderzoek willen we kijken of we het geheugen en het denken kunnen testen, zonder 

dat u en de onderzoeker dezelfde taal spreken. We willen het onderzoek doen bij dertig Turkse ouderen, dertig 

Marokkaans-Arabische ouderen en dertig Marokkaans-Berberse ouderen. 

Als u aan het onderzoek meedoet, krijgt u een gesprek met een student psychologie. Zij of hij zal u informatie 

vragen over uw leeftijd, opleiding en beroep. Daarnaast zullen ook eventuele klachten over uw gezondheid, 

medicatiegebruik en mogelijke geheugenproblemen uitgevraagd worden. Ook krijgt u een vragenlijst over uw 

stemming.  

Dan krijgt u een paar tests voor het geheugen en het denken. Hiervoor hoeft u geen Nederlands te kunnen 

spreken. Uw familielid of vriend(in) zal ook een vragenlijst over uw geheugen krijgen om in te vullen. In totaal 

duurt het onderzoek, met een pauze, ongeveer een uur. 

Uw medewerking is vrijwillig. U kunt altijd stoppen met het onderzoek zonder reden op te geven. Meedoen aan 

het onderzoek brengt geen risico met zich mee. U krijgt 15,= Euro voor deelname aan het onderzoek. 

Uw gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Ze kunnen alleen door de onderzoekers worden bekeken. Geen 

enkele andere instantie of persoon kan uw gegevens inzien. De gegevens worden 10 jaar bewaard bij de afdeling 

Psychologie van Universiteit van Amsterdam. 

Als u nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen kunt u zich wenden tot de onderzoekers: 

  Mevr. A. Benabdillah,   telefoon: 06-44225414 

  Mevr. M. de Hen,   telefoon: 06-44848663 

  Dhr. Y Zafer,   telefoon: 06-16491489 

Ook kunt u voor vragen over dit onderzoek terecht bij de heer Schmand, hoogleraar Neuropsychologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. Hij is als supervisor bij dit onderzoek betrokken. E-mail: B.Schmand@uva.nl. 

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek van de 

afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, dr. R.H. Phaf (telefoon: 020-5256841; e-

mailr.h.phaf@uva.nl, Roetersstraat 15, 1018 WB Amsterdam, kamer A624).  

De onderzoekers: 

Mevr. A. Benabdillah  Mevr. M. de Hen   Dhr. Y. Zafer 

Studente klinische  Studente klinische  Student klinische 

Neuropsychologie  Neuropsychologie  Neuropsychologie 
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Bijlage 2            

Toestemmingsverklaring	  Geheugentest-‐onderzoek	   	   	   	   	   	   	  

Ik	  bevestig	  dat	  ik	  de	  informatiebrief	  voor	  de	  proefpersoon	  heb	  gelezen	  en	  ik	  begrijp	  de	  informatie.	  Ik	  

heb	  voldoende	  tijd	  gehad	  om	  over	  mijn	  deelname	  na	  te	  denken	  en	  ben	  in	  de	  gelegenheid	  geweest	  

om	  vragen	  te	  stellen.	  Deze	  vragen	  zijn	  naar	  tevredenheid	  beantwoord.	  

Ik	  geef	  toestemming	  voor	  deelname	  aan	  bovengenoemd	  geheugentest-‐onderzoek.	  

Ik	  weet	  dat	  mijn	  deelname	  geheel	  vrijwillig	  is	  en	  dat	  ik	  mijn	  toestemming	  op	  ieder	  moment	  kan	  

intrekken	  zonder	  dat	  ik	  daarvoor	  een	  reden	  hoef	  op	  te	  geven.	  

Ik	  geef	  toestemming	  om	  de	  gegevens	  te	  verwerken	  voor	  de	  doeleinden	  zoals	  beschreven	  in	  de	  

informatiebrief.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Naam	  proefpersoon:	   	   	   Handtekening:	   	   	   	  	   Datum:	  
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