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Samenvatting

De Amsterdamse Dementie-Screeningstest (ADS) bestaat uit zes subtests voor onderzoek van le-
ren en geheugen (Visueel geheugen, Oriëntatie, Achtwoordentest), executieve functies (Mean-
der), taal (Fluency) en visueel-constructievermogen (Natekenen). Normen dateren van voor 1989.
Nieuwe gegevens zijn verzameld bij 102 ouderen (65–94 jaar), vrij van dementie of een andere
cognitieve stoornis (MMSE > 24), en zelfstandig in de uitvoering van complexe instrumentele ac-
tiviteiten vanhet dagelijks leven. Gezondheidsproblemen vormdengeenuitsluitingscriterium. De
resultaten zijn vergeleken met die van 741 personen met dementie.

Scores voor de subtest Fluency zijn gecorrigeerd voor individuele verschillen in leeftijd en op-
leiding. Voor de andere onderdelen van de ADSwas dat niet nodig. Voor elke subtest is een grens-
score bepaald, die doorminder dan 5% van de normale deelnemerswerd behaald. Een dergelijke
grensscore duidt op een ‘beperking’. Het aantal ‘beperkingen’ varieerde van 0 tot 3 voor normale
deelnemers, en van 0 tot 6 voor deelnemers met dementie.

Voorspellende waarden van het aantal beperkingen voor het onderscheid tussen dementie en
normale cognitieve veroudering zijn bepaald voor verschillende voorafkansenop afwezigheid van
dementie (normale cognitie).

Bij normale ouderen zijn voor de Achtwoordentest naast de onmiddellijke reproductie ook de
uitgestelde reproductie en herkenning onderzocht. Uitgestelde reproductie werd optimaal voor-
speld door een regressiemodel met onmiddellijke reproductie, uitgestelde herkenning door een
model met onmiddellijke en uitgestelde reproductie.

Diverse tabellen biedende klinisch neuropsycholoogondersteuning voor diagnostische beslis-
singen over de aanwezigheid of afwezigheid van een uitgebreide neurocognitieve stoornis (de-
mentie).

Trefwoorden neurocognitieve stoornis · voorspellende waarde · theorema van Bayes ·
uitgestelde reproductie · achtwoordentest

Elektronisch aanvullend materiaal De online versie
van dit artikel (doi: 10.1007/s12439-016-0189-x) bevat
elektronisch aanvullendmateriaal toegankelijk voor daartoe
geautoriseerde gebruikers.

M. van Toutert (�)
Open Universiteit, Vondellaan 202, 3521 GZ Utrecht,
Nederland
e-mail: metavandevliert@gmail.com

H. Diesfeldt
Putten, Nederland

D. Hoek
Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, sectie
Methoden en Technieken, Open Universiteit, Heerlen,
Nederland

DOI 10.1007/s12439-016-0189-x
Published online: 15 September 2016

10.1007/s12439-016-0189-x


Tijdschr Gerontol Geriatr 2016; 47 199

The Amsterdam Dementia Screening Test in cogni-
tively healthy and clinical samples. An update of
normative data

Abstract

The six tests in the Amsterdam Dementia Screening Test
(ADST) examine the cognitive domains of episodic mem-
ory (delayed picture recognition, word learning), orien-
tation, category fluency (animals and occupations), con-
structional ability (figure copying) and executive func-
tion (alternating sequences). New normative data were
collected in a sample of 102 elderly volunteers (aged
65–94), including subjects with medical or other health
conditions, except dementia or frank cognitive impair-
ment (MMSE > 24). Included subjects were independent
in complex instrumental activities of daily living.

Fluency, not the other tests, needed adjustment for
ageandeducation. Adeficit score (0–1)was computed for
each test. Summation (range 0–6) proved useful in differ-
entiating patients with dementia (N = 741) from normal
elderly (N = 102).

Positive and negative predictive power across a range
of summed deficit scores and base rates are displayed in
Bayesian probability tables.

In the normal elderly, delayed recall for eight words
was tested and adjusted for initial recall. A recognition
test mixed the target words with eight distractors. De-
layed recognition was adjusted for immediate and de-
layed recall.

The ADST and the normative data in this paper help
the clinical neuropsychologist tomakedecisions concern-
ing the presence or absence of neurocognitive disorder in
individual elderly examinees.

Keywords Dementia · Neurocognitive disorder · Bayes’
theorem · Diagnostic decision making · Predictive
power · Delayed recall

In 1989 werd de handleiding voor de Amsterdamse
Dementie-Screeningstest (ADS) gepubliceerd [1]. De
ADS bestaat uit zes subtests voor onderzoek van leren
en geheugen (Visueel geheugen, Oriëntatie, Acht-
woordentest), executieve functies (Meander), taal
(Fluency) en visueel-constructievermogen (Nateke-
nen). De handleiding beschrijft de testonderdelen
en afnameprocedures uitgebreid en nauwkeurig en
geeft zorgvuldige aanwijzingen voor een kwantita-
tieve en kwalitatieve analyse van de testresultaten. De
ADS vindt dan ook brede toepassing in het onder-
zoek van cognitieve functies bij oudere volwassenen.
De ADS is opgenomen in de tool kit van cogni-
tieve meetinstrumenten van het Universitair Netwerk
Ouderenzorg (http://www.vumc.nl/afdelingen/UNO/
OverigeUnoProjecten/Meetinstrumenten/Cognitie)
en verdiende een plaats in de tweede, herziene druk

van het Handboek neuropsychologische diagnostiek
[2].

Tijdens de ontwikkeling van de ADS zijn destijds
normeringsgegevens verzameld bij 107 niet-demente
psychiatrische patiënten (65–92 jaar) en 131 even oude
patiënten met een alzheimerdementie of vasculaire de-
mentie. Gegevens voor alle zes subtests waren beschik-
baar voor 89 psychiatrische en 104 demente patiënten
[1].

Sinds de ontwikkeling van de ADS is, voor zover be-
kend, geen nieuw onderzoek gedaan bij niet-demente
oudere volwassenen. Normeringsgegevens hebben een
beperkte houdbaarheid [3]. Oudere generaties behalen
gemiddeld lagere scores op cognitieve tests dan jon-
gere. Dit staat bekend als het Flynn-effect, dat wordt
toegeschreven aan generatieafhankelijke, gunstige ver-
anderingen in opleiding, gezondheid, werkomstandig-
heden en sociale omgeving [4]. Van oudere volwas-
senen die geboren zijn na 1945 mag worden verwacht
dat zij gemiddeld betere resultaten behalen op cogni-
tieve tests dan ouderen uit eerdere geboortegeneraties.
Het is voor diagnostische beslissingen over testuitsla-
gen dan ook van groot belang dat normeringsgegevens
up-to-date zijn.

In het kader van haar afstudeerproject aan de facul-
teit Psychologie van de Open Universiteit onderzocht
de eerste auteur (MvT) 102 niet-demente ouderen met
de ADS. De tweede auteur (HD) stelde ADS-gegevens
beschikbaar die eerder waren verzameld bij 741 men-
senmet dementie [5]. Wij beogen de toepassing van de
ADS te ondersteunen met nieuwe gegevens en analy-
ses. De analyses waren gericht op de volgende doelen:
(1) we onderzochten de invloed van leeftijd en oplei-
ding op ADS-subtestscores van niet-demente ouderen,
(2) we bepaalden voor elke ADS-subtest een klinische
drempelwaarde voor een cognitieve beperking en we
onderzochten het vermogen van de ADS om normale
cognitieve veroudering te onderscheiden van dementie
(3).

Bij honderd niet-demente deelnemers werd ook de
uitgestelde reproductie en herkenning van de Acht-
woordentest onderzocht. We geven de resultaten weer
in een normtabel met percentielscores op basis van
het aantal woorden dat bij onmiddellijke reproductie
werd genoemd, en een normtabel voor uitgestelde her-
kenning die rekening houdt met het aantal woorden
genoemd bij onmiddellijke en uitgestelde reproductie.

Methoden

Deelnemers

Niet-demente ouderenwerden geworven via dewebsite
van de Stichting AlzheimerNederland, een nieuwsbrief
voor ouderen van een serviceflat, een nieuwsbrief voor
vrijwilligers die werkzaam waren in een verpleeghuis
en via mond-tot-mondreclame van de deelnemende

http://www.vumc.nl/afdelingen/UNO/OverigeUnoProjecten/Meetinstrumenten/Cognitie
http://www.vumc.nl/afdelingen/UNO/OverigeUnoProjecten/Meetinstrumenten/Cognitie


200 De Amsterdamse Dementie-Screeningstest (ADS) bij ouderen zonder neurocognitieve stoornis. Implicaties. . .

ouderen zelf. Tevens werd een oproep gedaan via een
alzheimercafé en aan een groep ouderen van een ker-
kelijke gemeente. Deelnemers waren 65 jaar of ou-
der. Uitsluitingscriteria waren dementie of een evi-
dente cognitieve stoornis, een psychiatrische diagnose
of visuele waarnemingsproblemen die testafname in de
weg zouden staan. Afwezigheid van dementie werd ge-
controleerd met behulp van deMini-Mental State Exa-
mination en de Cognitieve Screening Test: eenMMSE-
score > 24 en een CST-score > 14 waren vereist [3, 6].
Van de 105 personen die zich vrijwillig aanmeldden,
werden er drie van verdere deelname uitgesloten omdat
bij het kennismakingsgesprek en tijdens de testafname
evidente cognitieve stoornissen merkbaar werden.

Met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
werd het zelfstandig functioneren bij complexe instru-
mentele activiteiten van het dagelijks leven onderzocht
[7]. De eerste auteur en onderzoeker (MvT) is naast
psycholoog ook verpleegkundige. Zij informeerde
naar subjectieve klachten over geheugen en stemming,
de ziektegeschiedenis, medicatiegebruik en somati-
sche aandoeningen. Onderzoek bij de niet-demente
ouderen vond plaats in de periode 2013–2015.

Gegevens voor de 741 ouderen met dementie
(65 jaar of ouder) zijn afkomstig uit een databestand
van achtereenvolgende deelnemers aan psychogeri-
atrische dagbehandeling, verzameld door de tweede
auteur (HD). Deelnemers voldeden aan de DSM-4 cri-
teria voor dementie en werden voor dagbehandeling
verwezen door geriaters of neurologen van de regionale
geheugenpoli’s. De ADS-gegevens werden verkregen
in de periode 2002–2012. De ADS werd afgenomen
in het kader van het reguliere cognitieonderzoek, met
daaraan voorafgaand ook de ExpandedMental Control
Test (EMCT) [8]. Voor de Achtwoordentest (Awt)
waren gegevens van 496 patiënten beschikbaar, een
subgroep van de totale groep van 741 deelnemers
met dementie. In eerder onderzoek is vastgesteld dat
de Awt geen diagnostische informatie toevoegt bij
patiënten met zowel een lage score (onder het voor
opleiding gecorrigeerde afkappunt) op de Expanded
Mental Control Test (EMCT), als een lage score (<18)
op de ADS-subtest Fluency [9]. Van patiënten met
deze combinatie van scores behaalde 97% (95%-BI:
91–99%) een score onder 22 op de Awt, passend bij
een gewogen score 0 of minder [1].

Het onderzoek werd getoetst en goedgekeurd door
de ethische commissie van de Open Universiteit Ne-
derland (cETO).

Procedure

De ADS werd volgens de handleiding afgenomen. On-
derzoek van de uitgestelde reproductie van de Acht-
woordentest gebeurde bij de normale controlegroep
ongeveer tien minuten na onmiddellijke reproductie.
Tijdens het interval nam de onderzoeker de medische

anamnese af en informeerde zij naar hobby’s, oplei-
dingsniveau en andere demografische gegevens. Na
uitgestelde reproductie volgde een ja-nee-herkennings-
test voor acht eerder aangeboden en acht nieuwe woor-
den, zoals beschreven in de handleiding van de ADS.
Uitgestelde reproductie van de Achtwoordentest is niet
bij de dementiepatiënten onderzocht.

Analyses

Opleiding werd gecodeerd op een schaal van 1 tot 7
[10]. De associatie van leeftijd, opleiding en geslacht
met ADS-scores werd onderzocht met multiple regres-
sieanalyses voor elke ADS-subtest. Klinische drem-
pelwaarden werden gedefinieerd als testscores met een
specificiteit van 95%, dat zijn scores die meer dan 95%
van de groep met een normale cognitie behaalde. Het
vermogen van ADS-subtests om onderscheid te maken
tussen deelnemers zonder en met dementie werd be-
paald door de area under the receiver operating charac-
teristics curve (AUC) te berekenen. De berekeningen
werden uitgevoerd met behulp van R-software [11].

Resultaten

Uit tab. 1 blijkt dat de meeste deelnemers met een
normale cognitie geen beperkingen ondervonden bij
het uitvoeren van complexe instrumentele activiteiten
(IADL). Het meest frequent (92,2%) was een beper-
king in het gebruik van openbaar vervoer. Ruim twee
derde (68,8%) van 93 deelnemers antwoordde bevesti-
gend op de vraag of hun geheugen de laatste twee jaar
was achteruitgegaan (de vraag is onbedoeld aan negen
deelnemers niet gesteld). Ruim een kwart (27,5%) had
zich in het verleden depressief gevoeld, voor drie deel-
nemers was depressie een actuele klacht. Een op de
vijf deelnemers (21,6%) gebruikte meer dan vijf ver-
schillende medicijnen. Twee derde van de deelnemers
(65,7%) hadminstens één somatische aandoening (zo-
als hypertensie, hartproblemen, COPD, diabetes of een
eerder doorgemaakt cva of delier), wat overeenkomt
met de prevalentie van chronische ziekten in de ou-
dere bevolking van Nederland [12].

Bij de deelnemers met dementie had driekwart een
diagnose alzheimerdementie, 17% vasculaire demen-
tie en 6,5% dementie wegens een andere aandoening,
zoals ziekte van Parkinson of frontotemporale atrofie.

Deelnemers met een normale cognitie waren ge-
middeld vier jaar jonger dan deelnemersmet dementie
(t = –6,86; df = 841; p < 0,001). Ook waren deelne-
mers met dementie gemiddeld minder hoog opgeleid
dan niet-demente deelnemers (χ2 = 27,12; df = 4; p <
0,001). Het is daarom van belang de associatie van op-
leiding en leeftijd met resultaten op de ADS nader te
onderzoeken.
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Tabel 1 Demografischegegevens van 102deelnemersmet een normale cognitie (NC) en 741deelnemers
met dementie.

NC dementie

variabele N = 102 N = 741

vrouwen 58 (56,9 %) 434 (58,6 %)

mannen 44 (43,1 %) 307 (41,4 %)

leeftijd (gemiddelde; SD; bereik) 75,5; 7,3; 65–94 79,6; 5,4; 65–92

opleiding (code Verhage) n (%) n (%)

LO (1–3) 11 (10,8) 234 (31,5)

LBO (4) 14 (13,7) 144 (19,4)

MBO (5) 33 (32,4) 162 (21,9)

HAVO/VWO (6) 36 (35,3) 162 (21,9)

universitair (7) 8 (7,8) 39 (5,3)

IADL (aantal beperkingen) n (%) n (%)

0 88 (86,3) –

1 12 (11,8) –

2–3 2 (2,0) –

aantal somatische aandoeningen n (%) n (%)

0 35 (34,3) –

1 33 (32,4) –

2 27 (26,5) –

3–4 7 (6,9) –

diagnose n (%) n (%)

alzheimerdementie – 567 (76,5)

vasculaire dementie – 126 (17,0)

overige dementie – 48 (6,5)

dementieduur in jaren: mediaan (P25–P75) – 2,9 (2,1–4,4)

Voor de groep NC zijn gegevens voor IADL (Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven) en somatische
aandoeningen weergegeven. Voor deelnemers met dementie: diagnose en dementieduur bij aanvang van het
onderzoek

Relatie van leeftijd en opleiding met ADS-scores van niet-
demente deelnemers

Multiple regressieanalyse liet voor de subtests Visueel
geheugen (VG) en Meander (ME) enkel een correlatie
met leeftijd zien (tab. 2). Hogere leeftijd vergrootte de
kans op fouten bij VG. De score op ME nam toe naar-
mate een deelnemer jonger was. Alleen opleiding was
gecorreleerd met de subtests Natekenen en de Acht-
woordentest (Awt). Met een hogere opleiding namen
de gemiddelde scores voor Natekenen en Awt toe. De
fluencyscore (som van verschillende dieren en beroe-
pen genoemd in telkens één minuut) was gemiddeld
groter voor deelnemersmet hogere opleiding en lagere

leeftijd. In geen van de multiple regressieanalyses had-
den genderverschillen enige verklarende waarde.

Klinische drempelwaarden

Tab. 3 geeft de klinische drempelwaarden voor elke
ADS-subtest in de vorm van de score die door 93%
tot 97 % van de groep met een normale cognitie werd
behaald. Op de subtest Visueel geheugen (VG) maakte
96% geen enkele fout. Eén of meer fouten op VG is
onder de klinische drempelwaarde. Dat wijst, anders
gezegd, op een beperking bij de desbetreffende subtest.
Eenzelfde percentage behaalde de maximale score 4 op
de subtest Oriëntatie (OR). Een score van 3 of minder
op OR ligt onder de klinische drempelwaarde en duidt
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Tabel 2 Regressiecoëfficiënten (beta) groter of kleiner dan nul (zie het 95%-betrouwbaarheidsinterval)
volgens multiple regressieanalyses bij 102 niet-demente deelnemers, met geslacht, leeftijd en opleiding
als onafhankelijke, en ADS-subtestscores als afhankelijke variabelen.

leeftijd opleiding

ADS beta (95 %-BI) beta (95 %-BI)

visueel geheugen (fouten) 0,014 (0,001; 0,028) –

oriëntatie – –

meander –0,021 (–0,033; –0,008) –

fluency –0,286 (–0,520; –0,051) 2,436 (1,123; 3,749)

natekenen – 0,182 (0,096; 0,268)

achtwoordentest – 0,808 (0,141; 1,474)

Tabel 3 ADS-scores zoals behaald door 100% (laagste score) en ongeveer 95% van 102 niet-demente
deelnemers (percentages en 95%-betrouwbaarheidsinterval).

ADS laagste score ≈95 % % (95 %-BI)

visueel geheugen (aantal fouten) 6 0 96,1 (90,4; 98,5)

oriëntatie 3 4 96,1 (90,4; 98,5)

meander 1 ≥3 97,1 (91,7; 99,0)

fluency (deviatiescore)a –1,86 ≥–1,24 95,1 (89,0; 97,9)

natekenen 11 ≥12 93,1 (86,5; 96,6)

achtwoordentest (AWT) 19 ≥23 95,1 (89,0; 97,9)

aFluency (deviatiescore) = (ruwe score min verwachte score)/9,337, De verwachte score wordt als volgt berekend:
43,829–0,142*leeftijd –0,003*leeftijd2 –5,3*opleiding (laag) + 3,346*opleiding(hoog), Leeftijd = Kalenderleeftijd-50,
opleiding (laag): codeer laag opleidingsniveau (code Verhage 1–4) als 1, anders als 0, opleiding (hoog): codeer hoog
opleidingsniveau (code Verhage 6–7) als 1, anders als 0 [13, 14]

op een beperking. Voor de subtest Meander kan een
score van 3 of 4 ‘normaal’ worden geacht, lagere scores
duiden op een beperking. Op de subtest Natekenen
behaalde 93% van de groep met een normale cognitie
een score van 12 of 13 punten. Bij de Achtwoordentest
is een score vanminstens 23 ‘normaal’ te achten, lagere
scores (<23) duiden op een beperking.

Fluency kan niet worden geïnterpreteerd zonder
rekening te houden met leeftijd en opleiding [13].
Eerder onderzoek in het kader van de Maastricht
Aging Study (MAAS) bij 1825 deelnemers in de leef-
tijd van 21–84 jaar, leverde een regressievergelijking
op voor een gestandaardiseerde deviatiescore die re-
kening houdt met leeftijd en opleiding [14]. In de hier
onderzochte groep van 102 niet-demente deelnemers
had 95% voor Fluency een gestandaardiseerde devia-
tiescore ≥ –1,24. De website van het Tijdschrift voor
Gerontologie en Geriatrie en de auteurs stellen soft-
ware beschikbaar voor berekening van deviatiescores.

Tab. 3 geeft ook de laagste scores van de groep met
een normale cognitie. De oorspronkelijke normen la-
ten voor 3% tot 14% van de niet-demente deelnemers
scores zien onder de minima van de hier onderzochte

vergelijkingsgroep [1]. Gebruik van de ‘oude’ normen
leidt tot overschatting van de prestaties van onderzoch-
ten die nu 65–90 jaar zijn (Flynn-effect). Dit geldt
vooral voor de Achtwoordentest (Awt). Volgens de
‘oude’ normen behaalde 9% van de niet-demente deel-
nemers op de Awt een somscore van 14 of minder, ter-
wijl in de hier beschreven groep geen somscores onder
19 voorkwamen. Bij somscores > 24 hoort volgens de
ADS-handleiding een gewogen score (GS) + 2 [1]. Zo’n
gewogen score duidt op een veel beter resultaat voor
de destijds onderzochte niet-demente dan voor de de-
mente deelnemers. Volgens de nieuwe normering, op
basis van de hier onderzochte groepen, zijn meer dan
31 gereproduceerde woorden nodig voor een GS + 2.

Gegevens voor de deelnemers met dementie betref-
fen de periode 2002–2012. In theorie zou zich tussen
2002 en 2012 een Flynn-effect kunnen voordoen, al
is de periode veel korter dan die van een generatie
(25 jaar). We vonden voor geen van de ADS-subtests
aanwijzingen dat de resultaten systematisch beter wer-
den voor demente deelnemers uit een later geboorte-
cohort.
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Tabel 4 Criteria voor een cognitieve beperking per ADS-subtest. In percentages het aantal deelnemers
(zonder, respectievelijk met dementie) voor wie een beperking gold. Het vermogen van elke subtest om
onderscheid te maken tussen normale cognitie (NC) en dementie wordt uitgedrukt door AUC (area under
the curve) en het 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI).

ADS beperking NC
%

dementie
%

NC versus Dementie
AUC (95 %-BI)

N
NC; Dementie

visueel geheugen (aantal fouten) >0 3,9 48,3 0,726 (0,702; 0,750) 102; 739

oriëntatie <4 3,9 71,1 0,844 (0,825; 0,864) 102; 738

meander <3 2,9 43,4 0,726 (0,696; 0,755) 102; 737

fluency (deviatiescore) <–1,24 4,9 79,7 0,960 (0,944; 0,976) 102; 738

natekenen <12 6,9 38,8 0,760 (0,720; 0,799) 102; 737

achtwoordentest (Awt) <23 4,9 58,1 0,925 (0,896; 0,954) 102; 496

Leeftijd, opleiding en klinische drempelwaarden

Hebben leeftijd en opleiding invloed op de klinische
drempelwaarden van andere subtests dan Fluency?
Dit is onderzocht door de niet-demente deelnemers
te splitsen in twee even grote leeftijdsgroepen (≤75 en
>75) en twee groepen met een relatief lage (≤5; n =
58) en een relatief hoge opleiding (>5; n = 44). Bij
Visueel geheugen maakte 94% van de oudste groep
geen enkele fout. Voor de subtest Meander had 96%
van de oudste groep een ‘normale’ score, dat wil zeg-
gen ≥3. Deze percentages wijken nauwelijks af van
de norm van 95%. Van de 58 deelnemers met een
relatief lage opleiding behaalde 90% bij Natekenen
een score boven de drempelwaarde van 11 (95%-
betrouwbaarheidsinterval: 79,2%; 95,2%). Opleiding
had bij de Achtwoordentest voornamelijk invloed op
scores hoger dan 32, dat is ruim boven de klinische
drempelwaarde van 23. De effecten van opleiding en
leeftijd zijn, behalve voor Fluency, voor geen andere
ADS-subtest groot genoeg om er voor de bepaling van
klinische drempelwaarden rekening mee te houden.
Er is een voorbehoud mogelijk voor Natekenen bij
mensen met een opleiding minder dan HAVO/VWO.
Tien procent behaalde bij Natekenen een score van
11, zodat een dergelijke score in een minder hoog
opgeleide groep niet op een beperking hoeft te duiden
[1, 15].

Cognitieve beperkingen bij dementie

Tab. 4 geeft voor elke subtest de scores die op een be-
perking duiden, met daarachter de percentages niet-
demente (NC) en demente deelnemers. Het onder-
scheidend vermogen van elke subtest wordt uitgedrukt
door de AUC-coëfficiënt. Tab. 4 laat zien dat de Flu-
ency-deviatiescore het best discrimineert tussen men-
sen zonder en mensen met dementie. De Achtwoor-
dentest is een goede tweede. Ook de subtest Oriëntatie
heeft een relatief hoog onderscheidend vermogen. Een

AUC van 0,5 laat geen onderscheid toe tussen normaal
functioneren en dementie. Voor elke ADS-subtest lag
de ondergrens van het AUC 95%-betrouwbaarheids-
interval ruim boven 0,5.

Met behulp van tab. 4 kan de psycholoog-onder-
zoeker uitspraken doen over het individuele patroon
van beperkingen en behouden vaardigheden. Som-
mige patiënten tonen misschien beperkingen bij epi-
sodische geheugentests (Visueel geheugen, Oriëntatie,
Achtwoordentest), maar behalen een normaal resultaat
op andere onderdelen. Anderen behalenmisschien een
minder dan normale score op visuele taken (Visueel ge-
heugen,Meander, Natekenen),maar presteren normaal
bij de verbale subtests (Oriëntatie, Fluency, Achtwoor-
dentest).

Selectieve beperkingen bij onderdelen die een be-
roep doen op complexe aandacht en uitvoerende men-
tale controle, zoalsMeander, Fluency enAchtwoorden-
test, kunnen de DSM-5-diagnose vasculaire neurocog-
nitieve stoornis ondersteunen, althans voor zover deze
beperkingen in verband kunnen worden gebracht met
een cerebrovasculaire aandoening [16, 17].

De oorspronkelijke handleiding bevat een tabel
met gewogen scores voor elke subtest [1]. Een gewo-
gen score liet zien in welke mate de ruwe testscore
onderscheid mogelijk maakte tussen de destijds on-
derzochte demente en niet-demente psychiatrische
patiënten. Gewogen scores varieerden van –2 tot +2.
Hoe hoger de gewogen score, des te groter de kans dat
het resultaat paste bij ‘normale cognitie’. Lage gewogen
scores pasten eerder bij ‘dementie’. Een gewogen score
met de waarde 0 differentieerde niet of nauwelijks
tussen dementie en normale cognitie. Gewogen scores
werden opgeteld over subtests.

In dit onderzoek tellenwe het aantal subtestswaarop
een onderzochte een score onder de klinische drem-
pelwaarde behaalt. Een score onder de drempelwaarde
duidt op een cognitieve beperking. Het aantal scores
onder een drempelwaarde kan variëren van 0 tot 6.



204 De Amsterdamse Dementie-Screeningstest (ADS) bij ouderen zonder neurocognitieve stoornis. Implicaties. . .

Tabel 5 Aantal beperkingen (percentages) bij de complete ADS (ADS6), de eerste vijf subtests, zon-
der Achtwoordentest (ADS5), en de verkorte vorm (ADS3: Visueel geheugen, Oriëntatie en Fluency)
voor deelnemers zonder dementie (NC) en deelnemers met dementie. AUC (area under the curve) en
95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het onderscheid tussen normale cognitie en dementie.
beperkingena ADS6 ADS5 ADS3

NC
(N = 102)
%

dementie
(N = 721)
%

NC
(N = 102)
%

dementie
(N = 732)
%

NC
(N = 102)
%

dementie
(N = 736)
%

0 78,4 1,8 80,4 3,1 88,2 6,1

1 17,6 7,6 16,7 11,5 10,8 20,8

2 2,0 15,5 2,9 27,3 1,0 41,0

3 2,0 23,2 0,0 28,0 0,0 32,1

4 0,0 25,0 0,0 19,8 – –

5 0,0 17,8 0,0 10,2 – –

6 0,0 9,2 – – – –

AUC (95 %-BI) 0,973 (0,960; 0,985) 0,964 (0,952; 0,977) 0,951 (0,936; 0,966)

aEen beperkingensomscore kon niet voor alle patiënten worden berekend wegens ontbrekende waarden bij een of
meer ADS-subtests

Tab. 5 geeft een overzicht van het aantal beperkin-
gen gevonden bij niet-demente (NC) en demente deel-
nemers voor drie combinaties van ADS-subtests: alle
onderdelen (ADS6), de eerste vijf (zonder Awt) en de
ADS3, bekend als de verkorte ADS, bestaande uit Visu-
eel geheugen, Oriëntatie en Fluency [18, 19]. Patiënten
bij wie op basis van de eerder genoemde criteria niet de
Awt werd afgenomen, tellen voor berekening van het
aantal beperkingen in tab. 5 wel mee, ervan uitgaande
dat hun Awt-score, indien wel verkregen, hoogstwaar-
schijnlijk onder de klinische drempelwaarde zou heb-
ben gelegen.

Het aantal beperkingen (0 versus >0) varieerde bij
deelnemers in de groep met een normale cognitie niet
met leeftijd (jonger dan 76 versus ouder) of opleiding
(minder dan HAVO/VWO versus hoger): χ2 = 0,12;
df = 1; p = 0,73, respectievelijk χ2 = 0,23; df = 1; p =
0,63.

Tab. 5 laat zien dat twee of meer beperkingen bij ou-
deren zonder dementie (NC) weinig voorkwamen (4%
wanneer wordt uitgegaan van de volledige ADS6, 2,9%
bij de ADS5 en 1% bij de ADS3). Bij mensen met de-
mentie is het aantal beperkingen veel groter, wat ook
tot uitdrukking komt in de hoge AUC-coëfficiënten
voor de mate waarin het aantal cognitieve beperkin-
gen discrimineert tussen mensen zonder dementie en
patiënten met dementie.

Tab. 5 laat zien hoeveel beperkingen verwacht kun-
nen worden gegeven de diagnose: normale cognitie
(NC) of dementie. Voor de klinisch (neuro)psycholoog
is echter de omgekeerde conditionele waarschijnlijk-
heid interessanter, namelijk de kans op normale cog-
nitie (respectievelijk dementie), gegeven het aantal be-

perkingen bij de ADS [20]. Het theorema van Bayes
leert dat deze waarschijnlijkheid in hoge mate wordt
beïnvloed door de vooraf te bepalen kans dat een on-
derzochte behoort tot de groep met een normale cog-
nitie of de groep met dementie. De voorafkans op
dementie is in een eerstelijnspraktijk of voor oudere
mensen met lichte subjectieve geheugenklachten mis-
schien 20%, maar voor ouderen die verwezen worden
naar een geheugenpoli mogelijk 70 % [21–23].

Waarschijnlijkheid van normale cognitie, gelet op de
geschatte voorafkans en ADS-resultaat

Voor drie combinaties van de ADS-subtests geeft tab. 6
de waarschijnlijkheid van normale cognitie, nadat de
voorafkans voor normale cognitie is gekozen en het
aantal beperkingen is vastgesteld [20, 24].

We lichten het gebruik van tab. 6 met enkele voor-
beelden toe. Een onderzochtewiens waarschijnlijkheid
van normale cognitie relatief laag wordt getaxeerd op
30%, laat op de ADS6 geen enkele beperking zien. De
achterafkans van normale cognitie stijgt van 30% naar
95%, en ondersteunt daarmee de hypothese ‘normale
cognitie’. Bij twee beperkingen op de ADS6 zou de ach-
terafkans dalen van 30% naar 5%, een sterke aanwij-
zing om de hypothese ‘normale cognitie’ te verwerpen.

Bij een ander wordt de waarschijnlijkheid op nor-
male cognitie hoog geschat, bijvoorbeeld op 80%, om-
dat het klachtenpatroon of het niveau waarop instru-
mentele activiteiten van het dagelijks leven worden uit-
gevoerd niet past bij een vermoeden van dementie. Bij
onderzoek worden geen beperkingen op de ADS6 ge-
vonden. De waarschijnlijkheid van normale cognitie
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Tabel 6 Achterafkansen (in %) van normale cognitie naar diverse voorafkansen van normale cognitie en
aantal beperkingen, voor drie combinaties van ADS-subtests (ADS6: alle subtests; ADS5: zonder Achtwoor-
dentest; ADS3: Visueel geheugen, Oriëntatie, Fluency).

ADS6 geschatte voorafkans op normale cognitie (in %)

beper-
kingen

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 70 83 88 92 94 95 96 97 97 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100

1 11 20 29 37 44 50 55 61 65 70 74 78 81 84 87 90 93 95 98

2 1 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13 16 19 23 28 34 42 53 71

3 0 1 1 2 3 3 4 5 6 8 9 11 14 16 20 25 32 43 62

ADS5 geschatte voorafkans op normale cognitie (in %)

beper-
kingen

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 58 74 82 87 90 92 93 95 95 96 97 97 98 98 99 99 99 100 100

1 7 14 20 27 33 38 44 49 54 59 64 69 73 77 81 85 89 93 97

2 1 1 2 3 3 4 5 7 8 10 11 14 16 20 24 30 38 49 67

ADS3 geschatte voorafkans op normale cognitie (in %)

beper-
kingen

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 43 62 72 78 83 86 89 91 92 94 95 96 96 97 98 98 99 99 100

1 3 5 8 11 15 18 22 26 30 34 39 44 49 55 61 68 75 82 91

2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 7 9 12 18 32

stijgt van 80% naar 99%. Bij drie beperkingen daalt
de waarschijnlijkheid van normale cognitie naar 25%.
Bij vier of meer beperkingen is de waarschijnlijkheid
van normale cognitie nul, omdat geen enkele deelne-
mer in de groep met een normale cognitie meer dan
drie beperkingen liet zien.

Uitgestelde reproductie van acht woorden

In een multiple regressiemodel met leeftijd, opleiding
en onmiddellijke reproductie van acht woorden (som-
score over vijf trials) als onafhankelijke variabelen, en
uitgestelde reproductie als afhankelijke variabele, bleek
enkel onmiddellijke reproductie voorspellende waarde
te hebben. De regressieformule voorspelt het aantal
woorden bij uitgestelde reproductie als:

–3,55 + 0,28*onmiddellijke reproductie, met een
standaardfout van 1,67. Het regressiemodel verklaart
35% van de variantie in uitgestelde reproductie.

Tab. 7 geeft de percentielscores voor alle empirische
combinaties van onmiddellijke en uitgestelde repro-
ductie.

Bijvoorbeeld: een onderzochte behaalt bij Awt-on-
middellijke reproductie een totaalscore van 32. Indien
zij bij uitgestelde reproductie vier woorden zou weten,
levert dat een percentielscore van 21% op. Percen-
tielscores >5% zijn ‘conform verwachting’. Uitgestelde

reproductie van twee woorden of minder zou hier dui-
delijk lager zijn dan verwacht (de percentielscore is 2%,
ofwel: 98% van deelnemers met een onmiddellijke re-
productiescore van 32 behaalde een hogere score dan
2 op uitgestelde reproductie). De uitkomst van twee
woorden bij uitgestelde reproductie kan in dit geval
wijzen op snel vergeten.

Uitgestelde herkenning

Uitgestelde herkenning werd optimaal voorspeld door
een regressieformule op basis van onmiddellijke en uit-
gestelde reproductie:

12,94 + 0,05* onmiddellijke reproductie + 0,19* uit-
gestelde reproductie, met een standaardfout van 0,78.
Het regressiemodel verklaart 32,8% van de variantie in
uitgestelde herkenning.

Tab. 8 geeft de verwachte uitgestelde herkenning,
gegeven de resultaten bij onmiddellijke en uitgestelde
reproductie. Het verschil tussen feitelijke herkenning
en verwachte herkenning moet worden gedeeld door
de standaardfout van de regressieformule (0,78). Ne-
gentig procent van een normale groep heeft volgens het
regressiemodel een empirische herkenningsscore die
niet meer dan 1,3 punten (positief of negatief) afwijkt
van de voorspelde score. Een verschil tussen een ver-
kregen en een voorspelde score groter dan 1,3 (positief
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Tabel 7 Percentielscores voor uitgestelde reproductie bij de Achtwoordentest (Awt), onderscheiden naar
resultaat bij onmiddellijke reproductie (kolom 1). Percentielscores >95% of <5% zijn uitzonderlijk hoog,
respectievelijk uitzonderlijk laag.
awt percentielscores (N = 100)

uitgestelde reproductie (in %)

8 7 6 5 4 3 2 1 0

40 60 37 17 6 2 0 – – –

39 67 43 22 9 2 1 – – –

38 73 50 27 11 4 1 – – –

37 78 57 33 15 5 1 – – –

36 82 63 39 19 7 2 0 – –

35 86 69 46 24 10 3 1 0 –

34 90 75 53 30 13 4 1 0 –

33 92 80 59 36 17 6 2 0 –

32 94 84 65 42 21 8 2 0 –

31 96 88 71 49 26 11 3 1 0

30 97 91 77 55 32 14 5 1 0

29 98 93 82 62 38 18 7 2 0

28 99 95 86 68 45 23 9 3 1

27 99 97 89 74 51 28 12 4 1

26 100 98 92 79 58 34 16 5 1

25 – 98 94 83 64 41 20 8 2

24 – 99 96 87 70 47 25 10 3

23 – 99 97 90 76 54 31 14 4

22 – 100 98 93 81 60 37 17 6

21 – – 99 95 85 67 43 22 9

20 – – 99 96 88 72 50 27 11

19 – – 99 98 91 78 57 33 15

18 – – 100 98 94 82 63 39 19

17 – – – 99 96 86 69 46 24

16 – – – 99 97 90 75 53 30

15 – – – 100 98 92 80 59 36

14 – – – – 99 94 84 65 42

13 – – – – 99 96 88 71 49

12 – – – – 99 97 91 77 55

11 – – – – 100 98 93 82 62

10 – – – – – 99 95 86 68

9 – – – – – 99 97 89 74

8 – – – – – 100 98 92 79

7 – – – – – – 98 94 83

6 – – – – – – 99 96 87
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Tabel 7 Percentielscores voor uitgestelde reproductie bij de Achtwoordentest (Awt), onderscheiden naar
resultaat bij onmiddellijke reproductie (kolom 1). Percentielscores >95% of <5% zijn uitzonderlijk hoog,
respectievelijk uitzonderlijk laag. (Vervolg)
awt percentielscores (N = 100)

uitgestelde reproductie (in %)

8 7 6 5 4 3 2 1 0

5 – – – – – – 99 97 90

4 - – – – – – 100 98 93

3 – – – – – – – 99 95

2 – – – – – – – 99 96

1 – – – – – – – 99 98

0 – – – – – – – 100 98

of negatief) kwam bij hoogstens 10% van de deelne-
mers voor (5% in een positieve, en 5 % in een nega-
tieve richting). Uit een dergelijk verschil kan worden
afgeleid dat de feitelijke herkenning beter of minder is
dan verwacht op basis van de scores bij onmiddellijke
en uitgestelde reproductie. Bij tachtig procent was het
verschil tussen feitelijke en voorspelde herkenning niet
groter dan 1 (10% positief; 10% negatief).

Overigens behaalde 94% van de normale groep een
herkenningsscore van 14 of meer, de overige 6% be-
haalde een score van 13. Een score van 13 is moge-
lijk afwijkend, maar kwam in de normale groep zes
keer voor. Een score van 14 is in het algemeen niet
afwijkend, maar zou relatief laag zijn bij een onder-
zochte die bij onmiddellijke reproductie een score van
32 en bij uitgestelde reproductie een score van 5 haalde.
Het verschil tussen 14 en de voorspelde score van 15,4
(zie tab. 8) is –1,4, een deviatie in de onderste 5 %
van de standaardnormaalverdeling. Eenmaximale her-
kenningsscore van 16 valt in de bovenste 5% van de
standaardnormaalverdeling bij een onderzochte met
een onmiddellijke reproductiescore van 28 en een uit-
gestelde reproductie van 2, vanwege het verschil van
+1,4 met de voorspelde herkenningsscore van 14,6 (zie
tab. 8).

Lichte beperkingen

Sommige onderdelen van de ADS maken onderscheid
mogelijk tussen een ‘beperking’ en een ‘lichte beper-
king’. Een beperking wordt gedefinieerd als een pres-
tatie die minder dan 5% van de niet-demente deel-
nemers behaalde, een lichte beperking is een resul-
taat dat minstens 5%, maar minder dan 16% behaalde
[17]. Voor de onderdelen Visueel geheugen, Oriëntatie
en Natekenen laten de scoreverdelingen geen onder-
scheid naarmate van beperking toe. VoorMeander kan
een score 3 op een lichte beperking wijzen (87,3% van
niet-demente deelnemers behaalde een hogere score),
voor Fluency wijst een deviatiescore tussen –0,703 en

–1,24 op een lichte beperking (84,3% scoorde –0,703
of hoger) en voor de Achtwoordentest een score van
23–26 (86,3% scoorde hoger dan 26). Voor het bepalen
van lichte beperkingen bij uitgestelde reproductie van
de Achtwoordentest kan tab. 7 worden geraadpleegd
(percentielscores >5 % en <16% wijzen op een lichte
beperking). Lichte beperkingen zijn van belang voor
het onderscheid tussen een uitgebreide en een beperkte
neurocognitieve stoornis [17].

Discussie

Gestandaardiseerde en genormeerde psychologische
tests, zoals de hier onderzochte onderdelen van de
ADS, bieden de klinisch neuropsycholoog een instru-
ment om de aanwezigheid of afwezigheid van een
neurocognitieve stoornis vast te stellen. De ADS be-
strijkt diverse cognitieve domeinen. Voor onderzoek
van het episodische geheugen zijn dat de subtests
Visueel geheugen, Oriëntatie en de Achtwoorden-
test, waarvan de constructvaliditeit in verschillende
studies is aangetoond [25, 26]. De subtest Meander
doet een beroep op uitvoerende mentale controle-
functies, onafhankelijk van individuele verschillen in
visueel-constructieve vaardigheden, zoals bij Nateke-
nen [27]. De Fluencytaak kan een perseveratietendens
aan het licht brengen (sommige patiënten noemen
na ‘beroepen’ spontaan weer ‘dieren’), waarmee deze
taak gevoelig is voor verminderde responsinhibitie,
een specifiek aspect van executief functioneren. Ver-
minderde responsinhibitie kan voorkomen bij ziekte
van Parkinson, frontotemporale lobaire degeneratie of
Lewylichaampjesziekte [13, 17].

Relatief lage scores (‘beperkingen’) op één of meer
onderdelen van de ADS kunnen wijzen op een uit-
gebreide neurocognitieve stoornis. De uitgebreide
neurocognitieve stoornis is in termen van de DSM-
5 de nieuwe aanduiding voor ‘dementie’. Tevens on-
derscheidt de DSM-5 een minder ernstige mate van
cognitieve beperking, de beperkte neurocognitieve
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Tabel 8 Achtwoordentest (Awt): voorspelde uitgestelde herkenning onderscheiden naar resultaat bij
onmiddellijke reproductie (verticaal) en uitgestelde reproductie (horizontaal).
awt voorspelde uitgestelde herkenning (N = 100)a

uitgestelde reproductie

8 7 6 5 4 3 2 1 0

40 16,3 16,1 15,9 15,7 15,5 15,3 – – –

39 16,3 16,1 15,9 15,7 15,5 15,3 – – –

38 16,2 16,0 15,8 15,6 15,4 15,2 – – –

37 16,2 16,0 15,8 15,6 15,4 15,2 – – –

36 16,1 15,9 15,7 15,5 15,3 15,2 – – –

35 16,1 15,9 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 – –

34 16,0 15,8 15,6 15,4 15,3 15,1 14,9 – –

33 16,0 15,8 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 – –

32 15,9 15,7 15,5 15,4 15,2 15,0 14,8 – –

31 15,9 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 14,7 14,5 –

30 15,8 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 14,7 14,5 –

29 15,8 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 14,6 14,5 –

28 15,8 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 14,2

27 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 14,7 14,6 14,4 14,2

26 – 15,5 15,3 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3 14,1

25 – 15,4 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5 14,3 14,1

24 – 15,4 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0

23 – 15,3 15,1 14,9 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0

22 – – 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3 14,1 13,9

21 – – 15,0 14,9 14,7 14,5 14,3 14,1 13,9

20 – – 15,0 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8

19 – – 15,0 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8

18 – – – 14,7 14,5 14,3 14,1 14,0 13,8

17 – – – 14,7 14,5 14,3 14,1 13,9 13,7

16 – – – 14,6 14,4 14,2 14,1 13,9 13,7

15 – – – – 14,4 14,2 14,0 13,8 13,6

14 – – – – 14,3 14,2 14,0 13,8 13,6

13 – – – – 14,3 14,1 13,9 13,7 13,5

12 – – – – 14,3 14,1 13,9 13,7 13,5

11 – – – – – 14,0 13,8 13,6 13,4

10 – – – – – 14,0 13,8 13,6 13,4

9 – – – – – 13,9 13,7 13,5 13,3

8 – – – – – – 13,7 13,5 13,3

7 – – – – – – 13,6 13,4 13,3

6 – – – – – – 13,6 13,4 13,2

5 – – – – – – 13,5 13,4 13,2
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Tabel 8 Achtwoordentest (Awt): voorspelde uitgestelde herkenning onderscheiden naar resultaat bij
onmiddellijke reproductie (verticaal) en uitgestelde reproductie (horizontaal). (Vervolg)
awt voorspelde uitgestelde herkenning (N = 100)a

uitgestelde reproductie

8 7 6 5 4 3 2 1 0

4 – – – – – – – 13,3 13,1

3 – – – – – – – 13,3 13,1

2 – – – – – – – 13,2 13,0

1 – – – – – – – 13,2 13,0

0 – – – – – – – – 12,9

aEen gestandaardiseerde deviatiescore voor uitgestelde herkenning wordt berekend door het verschil tussen de
verkregen score en de voorspelde score in deze tabel te delen door 0,78 (de standaardfout van het regressiemodel)

stoornis, die een reden tot zorg kan zijn. Een resultaat
zonder ‘beperkingen’ kan wijzen op normale cognitie.
Echter bij onderzochten met een hoog opleidingsni-
veau hoeft een ‘normaal’ resultaat op de ADS niet te
betekenen dat zij cognitief even goed functioneren als
voorheen. Vergelijking met normen voor de algemene
populatie kan bij mensen met een hoge eruditie of
intelligentie een feitelijke cognitieve achteruitgang ver-
hullen. Dat is wat Elkhonon Goldberg het ‘Einstein
phenomenon’ noemt, naar de veronderstelling dat ie-
mand als Albert Einstein bij een eventuele dementie
nog een (zeer) hoog IQ zou behalen [28].

In dit onderzoek is het vermogen van de ADS on-
derzocht om onderscheid te maken tussen normale
cognitie en een uitgebreide cognitieve stoornis, ofwel
dementie. Het onderscheid tussen normale cognitie
en een beperkte neurocognitieve stoornis (‘mild cogni-
tive impairment’), of tussen een uitgebreide en beperkte
neurocognitieve stoornis, kon niet worden onderzocht
omdat we niet over gegevens van patiënten met de dia-
gnose ‘beperkte neurocognitieve stoornis’ beschikten.
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