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Inleiding

In de beoordeling van de intellectuele status van bejaarden is het
grootste probleem een gebrek aan maatstaven voor gestoord ge-
drag. De gangbare intelligentietests zijn afgestemd op jonge vol-
wassenen en verliezen in toepassing op bejaarden veel van hun psy-
chometrische kwaliteiten, vooral waar lage van zeer lage presta-
ties moeten worden onderscheiden. Veelal registreert de test niet
meer dan onbegrip van instructies, en levert het fraai uitziende test-
profiel weinig wezenlijke informatie op.
In de medische traditie van dementie-onderzoek wordt gebruik ge-
maakt van de z.g. gedragsneurologische benadering. Dit houdt in,
dat de patiënt proeven worden afgenomen om manifestaties van
cerebrale uitval in het gedrag (zoals afasie en apraxie) te signaleren.
Ook hier is de beoordeling echter niet probleemloos. Bij bejaarden
heeft een verval plaats van intellectuele functies door de toenemen-
de natuurlijke slijtage van het zenuwstelsel. Symptomen die bij
jongere patiënten duiden op cerebrale pathologie, hoeven bij be-
jaarden geen abnormaliteit te zijn. Zonder normatieve gegevens
kan hier de grens tussen normaal en gestoord gedrag niet worden
getrokken.
Dit artikel beschrijft de opstelling van een gedragsneurologische
procedure, waarbij getracht is de bezwaren van die benadering te
ondervangen. Gestreefd werd naar een onderzoeksprocedure met
de volgende kwaliteiten:
1 het onderzoek moet snel kunnen worden afgenomen, en niet be-

lastend zijn voor de proefpersonen;
2 afname en scoring moet gestandariseerd zijn om objectieve be-

oordeling en herhaalbaarheid mogelijk te maken;
3 de procedure is vooral bestemd om te dienen als screeningsin-

strument voor de neuroloog of psychiater, en afname en scoring
moet uitvoerbaar zijn zonder speciale opleiding in het testen;

4 het materiaal moet geschikt zijn om prestaties van een zeer laag

* Schrijvers zijn respectievelijk werkzaam als neuropsycholoog op de afde-
ling neurologie, als arts-assistent respectievelijk neuroloog op de afdeling
neuropsychiatrie van de Valeriuskliniek te Amsterdam.
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niveau te registreren. Vooral een minimale moeilijkheidsgraad
van de instructies is vereist;

5 het onderzoek moet bruikbaar zijn voor het signaleren van pa-
thologische verschijnselen; er wordt daarom niet getracht pla-
fondeffecten te vermijden, hetgeen de lage moeilijkheidsgraad
ook niet zou toelaten;

6 het materiaal moet zodanig gedifferentieerd zijn dat het moge-
lijkheden biedt om verschillende vormen van gestoordheid te
onderscheiden.

Voor de ontwikkeling van de procedure werden vier fasen ge-
pland:
1 selectie van geschikte tests op grond van klinische resultaten;
2 onderzoek van de toepasbaarheid van het materiaal bij een niet-

klinische groep bejaarden;
3 follow-up onderzoek van dezelfde groep;
4 validatie van de procedure aan de hand van klinische resultaten.
In dit artikel worden de resultaten van de eerste twee fasen gerap-
porteerd.

Selectie van tests

Rationale voor de keuze van tests
Het uitgangspunt voor de keuze van tests werd gevormd door de
variëteit van cerebrale uitvalsverschijnselen. Deze verschijnselen
kunnen gekoppeld worden aan uiteenlopende lokalisaties en zijn in
verschillende mate onderling verwant. Zo is een groot aantal symp-
tomen geassocieerd met afasie, en zou een willekeurige keuze van
tests kunnen leiden tot een eenzijdige nadruk op afatische sympto-
matologie. In de neuropsychologische literatuur (bv. de Ajuria-
guerra & Hecaen, 1960) zijn vier complexen van symptomen be-
kend die relatief duidelijk van elkaar zijn onderscheiden, en die
lokalisatorisch gezien gezamenlijk het grootste deel van de cere-
brale cortex bestrijken. Dit zijn:
1 amnestische symdromen: anterograde amnesie, al of niet gecom-

bineerd met retrograde amnesie, desoriëntatie en konfabulatie;
2 frontale sydromen: stoornissen in de regulatie van het gedrag,

niet gebonden aan een specifieke modaliteit; symptomen zijn
vaak moeilijk te objectiveren, behalve perseveratie;

3 afatische syndromen: stoornissen in taalgebruik en daaraan ver-
wante verschijnselen, waaronder ook vormen van apraxie en
agnosie;

4 visuo-spatiële syndromen: stoornissen in de ruimtelijke sfeer,
met symptomen als ruimtelijke disoriëntatie en unilaterale inat-
tentje.

Voor elk van deze complexen werd een aantal tests gekozen, waar-
van verwacht kon worden dat zij geschikt waren om de bijbehoren-
de symptomen te signaleren. Dit resulteerde in een batterij van 22
tests en proeven, die enige tijd als routine afgenomen werd aan
patiënten van de afdeling Neuropsychiatrie van de Valeriuskliniek.
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Selectie van tests op praktische gronden
Tests die moeilijkheden bleken op te leveren m.b.t. gemak van in-
structie of objectiviteit van registratie en scoring, werden uit de
batterij verwijderd. Dit waren in totaal 6 tests.

Selectie van tests op grond van discriminerend vermogen
Verdere selectie vond plaats door vergelijking van de prestaties van
twee groepen patiënten. Groep A bestond uit 10 patiënten waar-
van de EEG-uitslag indicatief was voor een afbraakproces, die
volgens het oordeel van de arts tekens vertoonden van seniele
dementie of de ziekte van Alzheimer. Groep B bestond uit 8 pa-
tiënten met een ongestoord EEG, bij wie volgens het oordeel van
de arts sprake was van een depressief of regressief beeld.
Uitgangspunt voor deze handelswijze was, dat ondanks methodo-
logische onzuiverheden van de criteria, de tests die het beste tus-
sen groep A en B discrimineren ook het meest geschikt zouden
zijn voor ons doel. Van de 16 onderdelen leverden 4 geen signifi-
cant verschil op.

Selectie op grond van intercorrelaties
Door intercorrelatie van de resultaten van 37 patiënten werd de sa-
menhang van de tests onderzocht. Wanneer twee tests een hoge
correlatie vertoonden, en een gelijk patroon van intercorrelatie met
de overige tests, werd de minst geschikte test geëlimineerd.

Modificaties
Een tweetal tests leverden goede resultaten op, maar waren niet
geheel bevredigend met het oog op scoring. Dit leidde tot wijziging
van het materiaal, met name bij de tests voor Inprenting en Figu-
ren Natekenen (zie onder).

Samenstellen van de testbatterij

Uit het vooronderzoek resulteerde een batterij van acht korte tests,
die hier in het kort besproken worden.*
1 — Oriëntatie.
Dit onderdeel bestaat uit vragen naar oriëntatie voor tijd en plaats,
die gestoord kan zijn bij aanwezigheid van een amnestisch syn-
droom. Er kan een maximum van 4 punten worden behaald.
2 — Sorteren.
Dit is een variant van de zg. Weigl-sorteertaak. In geval van een
frontaal syndroom zouden moeilijkheden ontstaan in de hantering
van het abstractievermogen, hetgeen op deze taak tot uiting zou ko-
men. Het materiaal is ontleend aan de Snijders-Oomen Test, met
een lichte wijziging in de afname (Snijders & Oomen, 1958). De
taak houdt in dat hetzelfde materiaal achtereenvolgens naar ver-
schillende principes moet worden gesorteerd.

* Een volledige handleiding kan besteld worden bij de auteurs.
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Er zijn verschillende verklaringen voor het defect dat zich hierbij
kan manifesteren: verlies van de 'abstracte houding' (Goldstein &
Scheerer, 1941), perseveratie (Milner, 1963), en verlies van flexi-
biliteit in het denken (Williams, 1970). In totaal kunnen 6 punten
worden behaald.
3 — Meander.
De meander is een figuur van twee elkaar afwisselende elementen,
die door de proefpersoon moet worden voortgezet. De proef is ont-
worpen door Luria (1966). In geval van een frontaal syndroom
kunnen zich ontsporingen voordoen, in het bijzonder perseveraties.
Het resultaat wordt gescoord volgens een systeem van 4 punten.
4 — Fluency.
Dit is de subtest Woordopnoemen uit de Groninger Intelligentie-
test (Snijders & Verhage, 1958). De taak bestaat uit het opnoemen
van diersoorten en vervolgens van beroepen. Falen op deze test kan
in verband staan met verschillende vormen van afasie, maar ook
met een frontaal syndroom (Benton, 1968). In een factoranalytisch
onderzoek bleek de test hoog te laden op een factor 'dementie'
(Knol-Schoonhoven, 1969).
5 — Hand-eye-ear test.
Deze test van Head (1926) bestaat uit opdracht in de vorm 'Raak
met Uw linker (rechter) hand Uw linker (rechter) oog (oor) aan'.
De test is geschikt voor screening van stoornissen in het taalbegrip
(Orgass & Poeck, 1969). De maximale score is 8 punten.
6 — Natekenen.
In het vooronderzoek werd gebruik gemaakt van 10 in moeilijk-
heidsgraad toenemende figuren, die gekopieerd moeten worden.
Voor de herziene versie werd uitgegaan van 17 figuren uit de
Developmental Test of Visual Motor Integration van Beery (1967).
Definitieve vaststelling van items en scoringscriteria vond plaats na
onderzoek van de scoringsbetrouwbaarheid (zie volgende sectie).
Deze test meet het visueel-constructief vermogen, dat vooral ver-
stoord kan worden door een visuo-spatieel syndroom.
7 — Spiegeltekenen.
De test bestaat uit 9 figuren die in spiegelbeeld moeten worden na-
getekend. De maximale score is 6 punten. De gebruikte figuren wa-
ren ontleend aan een eerder onderzoek (Boogaards, 1969), waarin
zij de moeilijkheidsgraad vertegenwoordigden. Deze test was even-
eens bestemd voor het signaleren van visuospatiële stoornissen.
Overigens waren verdere resultaten aanleiding om de test alsnog
uit de batterij te verwijderen (zie volgende sectie).
8 — Inprenting.
Voor het onderzoek van het geheugen op langere duur werd in het
vooronderzoek gebruik gemaakt van de Williams Delayed Recall
Test (Williams, 1968). Bezwaren tegen deze test waren dat veel pa-
tiënten totaal faalden, en dat er complicaties optraden waarin het
scoringssysteem niet voorzag. Daarom werd overgegaan op een test
van eigen ontwerp. Het materiaal bestaat uit 5 platen met figuren,
die ieder op een bijbehorende multiple-choice kaart moeten wor-
den aangewezen. De keuze bestaat telkens uit objecten van een zelf-
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de categorie (bv. wanneer de te onthouden figuur een dier is, moet
keuze gemaakt worden uit vier dieren).
Afname gebeurt in drie condities:

I. aanwijzen van elke figuur, direct na presentatie; hiermee wordt
gecontroleerd of de figuren apart zijn geregistreerd;

II. reproduktie van de gehele serie achter elkaar;
III. herhaling van II na een tijdsinterval.
In elke conditie wordt de presentatie herhaald (tot een zeker maxi-
mum) tot een foutloos resultaat is bereikt. De score wordt bepaald
door het aantal herhalingen. De bedoeling van de indeling in condi-
ties is om onderscheid mogelijk te maken tussen resp. stoornissen
in inattentie, stoornissen in het aanleren, en stoornissen in het ont-
houden.
De afname van de definitieve procedure bedraagt voor niet gestoor-
de proefpersonen ongeveer 20 minuten.

Onderzoek van 'normale' bejaarden

De toepastbaarheid van de procedure werd nu onderzocht bij een
groep bejaarden. Nagegaan werd:
1 welk niveau van prestatie per test als slecht beschouwd kan wor-

den;
2 de invloed van leeftijd, geslacht en opleiding;
3 de onderlinge samenhang van lage scores.

I. Proefpersonen
Alle ingezetenen van een Amstelveens bejaardentehuis in de leef-
tijd van 70 tot 90 jaar werden voor het onderzoek aangezocht. Van
een totaal aantal van 108 bejaarden weigerden 3 medewerking. Eén
proefpersoon werd gediskwalificeerd wegens openlijke tegenwer-
king tijdens het testen. Van 3 proefpersonen werd geen compleet
resultaat verkregen wegens een hemiparese (1x) of extreem slechte
visus (2x).
De proefpersonen werden naar leeftijd verdeeld in vier groepen, en
naar opleiding in twee groepen, t.w.:
groep 1 — minder dan voortgezet onderwijs
groep 2 — voortgezet onderwijs (diploma ULO of gelijkwaardige

opleiding) of meer.

leeftijd aantal geslacht
M	 V

opleiding
1	 2

I	 70-74 14 6 8 12 2
II	 75-79 27 12 15 27 0
III 80-84 42 13 29 30 12
IV 85-90 21 10 11 18 3

totaal 104 41 63 87 17

In verdeling naar geslacht zijn er geen statistisch significante ver-
schillen in samenstelling van de leeftijdsgroepen. De verdeling naar
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opleiding is echter sterk wisselend, en verschilt in meerdere geval-
len significant. Hiermee moet dus rekening worden gehouden bij de
vergelijking van groepsresultaten.

II. Scoring
Voor de meeste onderdelen van de testbatterij geldt dat scoring
rechtstreeks en eenduidig kan plaatsvinden. De onderdelen mean-
der en natekenen worden echter gescoord aan de hand van kwali-
tatieve criteria; deze scoringssystemen moeten voldoende objectief
zijn, d.w.z. gelijke resultaten opleveren over verschillende beoor-
delaars. Voor de test natekenen moest bovendien eerst tot een de-
finitieve vaststelling van items en criteria worden gekomen.
A — Natekenen.
In eerste instantie werden 25 protocollen die op het oog moeilijk
scoorbaar waren. Deze werden door drie beoordelaars gescoord
volgens de criteria die door Beery (1967) worden gegeven. Sco-
ringsproblemen bleken alleen voor te komen bij de 8 meest com-
plexe figuren. Vier van deze figuren werden geëlimineerd als slecht
scoorbaar; van de overige vier werden de criteria gewijzigd en aan-
gevuld om tot een meer overeenstemmende scoring te komen.
Van het resulterende beoordelingssysteem werd de betrouwbaar-
heid onderzocht door de resultaten te vergelijken van 5 beoorde-
laars op 30 at random geselecteerde protocollen. De (produktmo
ment-) correlatie van de totaalscores varieerde van .91 tot .97. Over
het totale aantal tekeningen was slechts in tien gevallen geen com-
plete overeenstemming.
B — Meander.
De betrouwbaarheid van het oordeel over de meander werd op de-
zelfde wijze onderzocht. De correlaties varieerden hier van .94 tot
.98. In 24 van de 30 gevallen was er complete overeenstemming
tussen vijf beoordelaars. We kunnen concluderen dat de scorings-
betrouwbaarheid van beide tests bevredigend is. De resultaten op
meander en natekenen die in dit onderzoek vermeld worden, zijn
ontleend aan de scoring door één beoordelaar.

III. Resultaten van de totale groep
De distributie van scores was per test als volgt:

oriëntatie
sc.	 freq.

sorteren
sc.	 freq.

meander
sc.	 freq.

fluency
sc. freq.

4 91 6 55 4 54 30 32
3 7 5 35 3 18 25-29 31
2 5 4 11 2 15 20-24 23
1 1 3 1 1 15 15-19 13
0 0 2 1 0 0 10-14 5

0/1 0 0-9 0
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hand-eye-ear
sc.	 freq.

natekenen
sc.	 freq.

spiegeltek.
sc .	 freq.

inprenting (cond. 2 +31
sc.	 freq.

8 67 13 20 6 8 0 91
7 22 12 45 5 10 1 1
6 11 11 12 4 14 2 1
5 2 10 15 3 18 3 2
4/3 0 9 11 2 21 4 2
2 1 0-8 0 1 22 5 2
1/0 0 0 9 6-10 4

Het plafond-effect is zeer sterk bij oriëntatie en inprenting: op bei-
de tests behaalt omstreeks 88% een maximale score. Volledig falen
kwam alleen voor bij Spiegeltekenen; 30% scoort hier niet meer
dan 1 punt. We moeten concluderen dat deze test niet geschikt is
om normale prestaties van gestoorde te onderscheiden.
Op de meander scoort 30% niet hoger dan 2 punten. Een score van
1 of 2 punten geeft aan dat er sprake is van perseveratie; dit resul-
taat wijst erop dat perseveratie bij bejaarden geen zeldzaam ver-
schijnsel is, en voorzichtig moet worden geïnterpreteerd. Op nate-
kenen wordt slechts door 19% een maximale score behaald. Dit
komt in de meeste gevallen door falen op de laatste figuur, een
kubus. De kubus wordt vaak apart gebruikt bil klinisch onderzoek;
dit moet worden afgeraden, daar falen blijkbaar eerder regel is dan
uitzondering, en niets zegt over een eventuele constructieve stoor-
nis.

IV. Invloed van leeftijd, geslacht en opleiding
Scores die lager waren dat die van 80% van de totale groep, wer-
den beschouwd als slecht. Verschillen in frequentie van deze sco-
res werden getoetst met de Fisher Exact Probability test.

A. Opleiding —

test lage scores hoge scores % lage scores
per opleidingsgroep

laag hoog 1 2 p.
oriëntatie 0 — 3 4 14 6 .25
sorteren 0— 4 5— 6 15 0 .08
meander 0 —1 2 — 4 18 0 .05
fluency 0 —19 20 — 18 12 .24
hand-eye-ear 0— 6 7— 8 16 0 .07
natekenen 0 — 9 10 —13 12 6 .30
inprenting 1-10 0 13 6 .27

Opleidingsniveau lijkt niet van belang bij oriëntatie, fluency, nate-
kenen en inprenting. Een verband is niet uit te sluiten bij sorteren
en hand-eye-ear. Bij de meander is het verschil significant; een
score van 1 punt zou bij bejaarden met meer scholing dus eerder
op gestoordheid wijzen dan bij minder geschoolden. Overigens
scoort 24% van de hogere opleidingsgroep 2 punten op de mean-
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der, d.i. 1 à 2 perseveraties. Dit is een bewijs te meer dat aan inci-
dentele perseveraties weinig belang gehecht kan worden. Ten aan-
zien van natekenen moet worden opgemerkt dat in de hogere op-
leidingsgroep geen scores van 10 punten voorkwamen, zodat ook
een score beneden 11 punten als slecht kan worden beschouwd.

B. Geslacht -

test scores
laag hoog

% lage scores
M	 V

P.

oriëntatie 0 - 3 4 12 13 .23
sorteren 0- 4 5- 6 7 16 .12
meander 1 2 - 4 20 11 .11
fluency 0 -19 20 - 17 21 .21
hand-eye-ear 0- 6 7- 8 7 18 .08
natekenen 0 - 9 10 -13 5 14 .09
inprenting 1-10 0 13 11 .24

De verschillen zijn op enkele tests groter dan wenselijk, maar be-
reiken geen significantie.

C. Leeftijd - Daar het opleidingsniveau ongelijk verdeeld is °vei
leeftijdsgroepen, werd sorteren, meander en hand-eye-ear alleen
vergeleken bij opleidingsniveau 1.

test waarden van p bij vergelijking van leeftijdsgroepen
I-IV	 II-IV

oriëntatie .11 .26 .11 .16 .29 .17
sorteren .20 .33 .34 .07 .07 .28
meander .34 .34 .33 .24 .28 .21
fluency .35 .30 .34 .23 .28 .21
hand-eye-ear .16 .13 .22 .26 .31 .29
natekenen .36 .27 .37 .27 .32 .22
inprenting .26 .30 .06 .30 .17 .10

Hieruit blijken geen systematische leeftijdseffecten. Bij toetsing van
één groep tegen de overige, blijkt op sorteren groep II af te wijken
(p = .04); de reden hiervoor is onduidelijk. Verder wijkt groep IV
af op inprenting (p = .05); dit is verklaarbaar als een leeftijdseffect.

D. Samenvatting - Lage scores op oriëntatie, fluency en inprenting
staan niet in verband met opleiding en geslacht. Bij de overige tests
zijn zulke verbanden niet geheel uit te sluiten. Met name bij mean-
der en natekenen moet rekening gehouden worden met het oplei-
dingsniveau. Voor de inprentingstest is van belang dat de hoogste
leeftijdsgroep lager neigt te scoren.

V. Onderling verband met lage scores
De mate waarin lage scores met elkaar geassocieerd waren, werd
eveneens onderzocht met de Fisher Exact Probability Test. Een
lage waarde van p is in dit geval indicatief voor een associatie.
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inpr. natek. h-e-e flu. meander sort.

oriëntatie
sorteren
meander
fluency
hand-eye-ear
natekenen

.0001

.35

.17

.22

.30

.26

.37

.37

.005

.20
.35

.31

.05

.22

.04

.24

.12

.02

.19

.30
.30

Een interpretatie van deze gegevens naar de meetpretentie van de
tests lijkt onze uitgangspunten voor het merendeel te bevestigen.
1— De test voor geheugenfunctie, oriëntatie en inprenting zijn sterk
met elkaar geassocieerd, en onafhankelijk van de overige tests.
Meer hierover in de volgende paragraaf.
2 — De fluency en hand-eye-ear tests lijken een gevoeligheid voor
verbale defecten te delen.
3 — De associatie tussen fluency en meander kan wijzen op een ge-
meenschappelijke gevoeligheid voor frontale stoornissen.
4 — De associatie tussen meander en natekenen kan wijzen op een
gevoeligheid voor constructieve stoornissen, hoewel niet uitgeslo-
ten is dat het zuiver motorische defecten betreft.
5 — De sorteertest lijkt zijn pretentie ten aanzien van frontale symp-
tomen niet waar te maken. De associatie met de hand-eye-ear test
suggereert eerder dat een verbale factor meespeelt. In een onder-
zoek van de Renzi e.a. (1966) werd geconstateerd dat afasie van in-
vloed is op sorteergedrag.
We nemen hier aan dat de bedoelde symptomatologie in mindere of
meerdere mate aanwezig is in de onderzochte groep. Follow-up
onderzoek zal dit nader moeten bevestigen.

VI. Inprenting en oriëntatie
Zowel bij oriëntatie als bij inprenting is er een sterk plafondeffect;
het merendeel van de onderzochten heeft een perfecte score. De
tests zijn niet geschikt voor het onderzoek van lichte afwijkingen in
geheugenfunctie, maar lijken daarentegen goed bruikbaar om ster-
ke afwijkingen te onderzoeken. Vooral is van belang dat de resulta-
ten van de inprentingstest inzichtelijk zijn, daar vergeetachtigheid
bij organisch gestoorde bejaarden veelal het gevolg is van verward-
heid of gestoorde attentie, en niet betiteld kan worden als amnes-
tisch syndroom. De betekenis van lage scores op de inprentingstest
werd daarom verder onderzocht.
(A) Samenhang van oriëntatie en inprenting. Tijdens het onderzoek
werd van het personeel van het bejaardentehuis een oordeel ge-
vraagd over het geheugen en de oriëntatie van tijd en plaats van de
proefpersonen. Het oordeel kon bestaan uit 'normaal', 'licht of epi-
sodisch gestoord' en 'gestoord'. De proefpersonen die werden be-
oordeeld volgens de eerste twee categorieën, vertoonden geen af-
wijkingen op de betreffende tests. 13 proefpersonen werden beoor-
deeld als gestoord, zowel in geheugen als in oriëntatie.
De samenhang tussen dit oordeel en afwijkingen op de tests voor
oriëntatie en inprenting (condities 2 en 3) wordt getoond in het on-
derstaande diagram.
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oordeel
personeel
	

oriëntatie

inprenting

De sterke samenhang van de resultaten pleit voor de aanname dat
afwijkingen op de tests indicatief zijn voor reële geheugenstoornis-
sen met een globaal karakter.
(B) Condities van de inprentingstest. De verwachting was dat af-
wijkingen op conditie 1 van de inprentingstest geen verband hebben
met de geheugenfunctie als zodanig. De resultaten lijken dit te be-
vestigen: in de drie gevallen dat afwijkingen op conditie 1 werden
geregistreerd, was de oriëntatie normaal, maar werd wel afwijkend
gescoord op minstens twee andere tests. Van de 12 personen die
fouten maakten in condities 2 en 3, scoorde slechts één afwijkend
op conditie 1.
Voorts kan men zich afvragen of condities 2 en 3 verschillende in-
formatie opleveren. Ook dit lijkt het geval te zijn: er werd viermaal
afgeweken in conditie 2 alleen, driemaal in conditie 3 en vijfmaal
in beide condities.
De volgende tabel toont de gemiddelde scores van personen die af-
weken op conditie 1 alléén (groep A), conditie 2 èf 3 (groep B), en
conditie 2 èn 3 (groep C).

A B C overigen

aantal 3 7 5 88
oriëntatie 4 3,3 1,8 3,95
sorteren 3,7 5,7 5,4 5,4
meander 2 2,9 2 3,2
fluency 18 28 17 27,4
hand-eye-ear 5 7,6 7 7,6
natekenen 11 11 10,8 11,6

De kleine aantallen maken elke interpretatie tentatief, maar sugge-
reren het volgende:

1
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1 groep A vertoont stoornissen die onafhankelijk zijn van de ge-
heugenfunctie; de oorzaak kan liggen in verwardheid of afatische
verschijnselen;

2 groep B scoort normaal, uitgezonderd oriëntatie en inprenting.
Waarschijnlijk betreft het geïsoleerde geheugenstoornissen;

3 groep C is verreweg het meest gestoord in geheugenfunctie, en
wijkt ook af op andere onderdelen. Deze groep is suspect voor
dementie.

De inprentingstest lijkt gelegenheid te geven voor kwalitatieve in-
terpretatie, waarbij alle drie condities van belang zijn.

Discussie

In de ontwikkeling van de hier beschreven procedure is niet ge-
streefd naar een testbatterij met pretenties t.a.v. psychometrische
kwaliteiten, maar meer naar een verbetering van de bruikbaarheid
van gedragsneurologische proeven. Deze bezitten het voordeel dat
zij snel kunnen worden afgenomen en gemakkelijk kunnen worden
ingepast in het klinisch onderzoek, maar gaan evenzeer vaak mank
aan minimale methodologische eisen. Enkele in het klinisch onder-
zoek zeer gangbare proeven lijden onder dit euvel. Van belang is
vooral dat de proeven de juiste moeilijkheidsgraad bezitten, en dat
ook bij zeer elementaire taken (b.v. meander) in de beoordeling
rekening wordt gehouden met opleiding en leeftijd. In dit onder-
zoek werd getracht de bruikbaarheid van gedragsneurologische
proeven te verbeteren via selectie en formalisering, alsmede verza-
meling van normatieve gegevens.
De samenhang van de resultaten lijkt de verwachting te bevestigen
dat afwijkingen van uiteenlopende aard met het onderzoek kunnen
worden gesignaleerd. Alleen de waarde van de sorteertest is du-
bieus, zowel wat betreft de betekenis van de resultaten als in de
relatie tot leeftijd en opleiding. Falen op meander en fluency kan
op verschillende manieren worden geïnterpreteerd; in dit verband
is van belang dat gelet wordt op de combinatie van testresultaten.
Verdere validatie van de meetpretentie van de tests is gaande door
onderzoek van patiënten met uiteenlopende ziektebeelden.*

Literatuur

Ajuriaguerra, J. de, H. Hécaen (1960), Le Cortex Cérébral, Masson, Parijs.
Beery, K. W. (1967), Developmental test of visual-motor integration, admi-

nistration and storing manual, Follett, Chicago.
Benton, A. L. (1968), Differential behavioral effects in frontal lobe disease,

Neuropsychologia, 6, 53-60.
Boogaards, C. (1969), Tekenen van figuren in spiegelbeeld bij geestelijk ge-

stoorde bejaarden, Doctoraal scriptie Amsterdam V.U.
Goldstein, K., M. Scheerer (1941), Abstract an concrete behavior, Psychol.

Monogr., 53.

* Veel dank is verschuldigd aan directie en bewoners van bejaardenhuis
Brentano te Amstelveen voor hun bereidwillige medewerking.

251



Head, H. (1926), Aphasia an kindred disorders of speech, Cambridge Univ.
Press, Londen.

Knol-Schoonhoven, W. M. (1969), Een faktoranalytisch onderzoek naar het
begrip dementie, Doctoraalscriptie Amsterdam V.U.

Luria, A. R. (1966), Higher cortical functions in man, Tavistock, Londen.
Milner, B. (1963), Effects of different brain lesions on card sorting, Arch.

Neurol., 9, 90-100. (Chig.).
Orgass, V., K. Poeck (1969), Assessment of aphasia by psychometrie me-

thods, Cortex 5, 317-330.
Renzi, E. de, P. Faglioni, M. Savoiardo en L. A. Vignolo (1966), The in-

fluence of aphasia and of the hemispheric side of the cerebral lesion on
abstract thinking, Cortex 2, 399-420.

Snijders, J. Th., N. Snijders-Oomen (1958), Niet-verbaal intelligentieonder-
zoek van horenden en doofstommen, Wolters, Groningen.

Snijders, J. Th., F. Verhage (1958), Voorlopige handleiding bij de Groninger
Intelligentietests, Swets & Zeitlinger, Amsterdam.

Williams, M. (1968), The measurement of memory in clinical practice, Brit.
J. Soc. Clin. Psychol., 7, 19-36.

Williams, M. (1970), Brain damage and the mind, Penguin, Harmondsworth.

252


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

