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Formulier 8: Geheugen problematiek 

Problematiek m.b.t. geheugen en oriëntatie kan met behulp van diverse 
assessments in kaart worden gebracht. De gegevens van deze testen zeggen 
iets over het cognitief functioneren van de patiënt op dit moment. Asses-
sments diagnostiseren geen dementie, geven alleen richting aan de cognitie-
ve vermogens. Bij vermoeden van cognitieve problematiek of een dementie is 
het noodzakelijk om, in overleg met de arts, door te verwijzen voor verdere 
screening en diagnostiek naar gespecialiseerde diensten. (RIAGG, DOC PG, 
geheugen poli). 
Afhankelijk van je werkpraktijk en taakstelling kun je hier dieper door testen.  
 
 
De vermoedens op cognitieve problematiek kun je niet los zien van het totale 
functioneren van de patiënt. Hierbij dien je rekening te houden met het dage-
lijks functioneren, mogelijke onderliggende pathologie etc.  
 
Stap 115  
Stel de volgende vragen: 

• Welke datum is het vandaag? 
• Welke dag van de week is het? 
• Wat is u woonadres? 
• Wie is de huidige minister-president? 

 
Indien de patiënt deze vragen foutief beantwoordt, is er mogelijk sprake van 
cognitief disfunctioneren.  
 
Stap 216  
Observatielijst voor vroege symptomen van dementie (OLD)  
 
Op deze observatielijst worden de genoemde symptomen door de onder-
zoeker als volgt gescoord: A=ja; B=twijfelachtig; C=nee; D=was niet na te 
gaan. 
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Per kenmerk moet één antwoord (A, B, C of D) worden gekozen. 

Hoofdaspect Symptomen Observatie Hints 

Cognitie    

Vergeetachtigheid 1 Vergeet steeds welke dag het is A B C D  

 2 Vergeet regelmatig gebeurtenis-
sen die kort geleden gebeurd zijn 

A B C D Wanneer kwam u voor het 
laatst? 

 3 Kan recent gehoorde verhalen of 
mededelingen niet meer navertel-
len 

A B C D Waarom bent u de laatste 
keer gekomen? 

Herhaling 4 Valt vaak in herhalingen zonder 
het zelf door te hebben 

A B C D Sleutelvraag: Hoe gaat het 
met u (of uw partner, kinderen 
enzovoort)? 

 5 Vertelt tijdens een gesprek 
regelmatig hetzelfde verhaal 

A B C D  

Taal 6 Kan regelmatig niet op bepaalde 
woorden komen 

A B C D Observatie tijdens gesprek 

 7 Verliest snel de draad van een 
verhaal 

A B C D  

Begrip 8 Aan het antwoord is te merken 
dat de vraag niet begrepen is 

A B C D Observatie tijdens gesprek 

 9 Heeft meer moeite om een 
gesprek te begrijpen 

A B C D  

ADL    

Oriëntatie 10 Haalt tijden door elkaar A B C D  

Gedrag    

Façadevorming 11 Verzint uitvluchten A B C D  

Afhankelijkheid 12 Toename afhankelijk gedrag in 
vergelijking met vroeger 

A B C D Denk aan 'opzij kijken' 
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Interpretatie. 
Een score van vier of meer keer 'ja' (score A) is een aanwijzing voor begin-
nende dementie en is een reden voor verder onderzoek naar geheugen-
stoornissen, overige cognitieve stoornissen en het dagelijks functioneren. Bij 
een score van drie of minder keer 'ja' heeft het zin de OLD binnen zes maan-
den te herhalen. Als er geen enkele positieve score is, is er geen reden aan 
dementie te denken. 
 
Stap 317 

MMSE 
 
Algemene instructies  

1. Zorg dat voor het starten van de afname de persoon tegenover u zit. Beoordeel of 
iemand u verstaat en begrijpt middels eenvoudige vragen zoals 'Wat is uw naam?' 
Zorg dat de persoon de beschikking heeft over eventuele gehoorapparaten en 
brillen. 

2. Introduceer uzelf en probeer de persoon op zijn/haar gemak te stellen. Vraag 
toestemming om vragen te mogen stellen, zoals "Vindt u het goed dat ik u enige 
vragen over het geheugen stel?'. Dit kan helpen om paniekreacties te voorkomen. 

3. Stel iedere vraag maximaal 3 keer, tenzij anders aangegeven. Als de persoon geen 
antwoord geeft, scoor 0. 

4. Als de persoon incorrecte antwoorden geeft, scoor 0. Geeft geen hints, stel de 
vraag nogmaals. Accepteer het antwoord, stel de vraag niet opnieuw, geef geen 
suggesties of fysieke duidingen zoals hoofd schudden, etc. 

5. Benodigde hulpmiddelen zijn: een horloge, een pen, potlood/gum en papier. Een 
blaadje met hierop 'sluit uw ogen' in grote letters en de figuur is eveneens nodig.  

6. Als iemand vraagt 'wat zegt u' geef geen uitleg of begin een gesprek, herhaal 
slechts dezelfde aanwijzing tot maximaal 3 keer. 

7. Als de persoon u onderbreekt met b.v. de vraag 'Waar is dit voor', antwoordt met 'Ik 
zal het u uitleggen over enkele minuten als we klaar zijn. Kunnen we nu alstublieft 
doorgaan, we zijn bijna aan het eind'. 

 


