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Vraagstelling Welke meetinstrumenten zijn er voor de oudere analfabete migrant met verdenking op 

dementie? 

Zoekstructuur In Pubmed zijn de zoektermen “dementia” , “illiterate” , “immigrant” en “cross-

cultural” gebruikt. In Cochrane Library zijn “dementia” en “cross-cultural” gecombineerd. 

Resultaten  Pubmed gaf 72 “hits”, er is een selectie gemaakt op bruikbaarheid en relevantie van de 

artikelen. De Cochrane library toonde geen nieuwe resultaten; er werd geen  Cochrane review 

gevonden. 

Bespreking Aprahamian et al, hebben onderzocht in hoeverre de bekende meetinstrumenten bruikbaar 

zijn voor  screening op dementie bij analfabete ouderen in Brazilië (1). De MMSE (Mini- Mental State 

Examination), CDT (Clock Drawing Test), VF (Verbal Fluency animal category) en de PFAQ (Pfeffer 

Functional Activities Questionnaire) werden getest, ook in combinatie met elkaar. De studie is cross 

sectioneel en bestaat uit een studiepopulatie van 66 analfabete ouderen met milde en moderate 

Alzheimer dementie, de controle groep bestaat uit 40 analfabete ouderen zonder Alzheimer dementie.  

Alle analfabeten ouderen zijn boven de 65 jaar en  hebben geen schoolse vaardigheden. De beste 

meetinstrumenten bij analfabete ouderen bleken de MMSE en de PFAQ te zijn. De cut-off scores voor 

de MMSE, VF, CDT en de PFAQ zijn respectievelijk, 17.5, 7.5, 2.5 en 11.5, voor het gebruik in de 

kliniek worden de cut-off scores naar boven afgerond dus 18, 8, 3 en 12. De meest sensitieve 

combinatie was de MMSE en de PFAQ (94.1%) en de beste specificiteit was de MMSE en de CDT 

(89%). Uit dit onderzoek blijkt dat analfabete ouderen met bekende meetinstrumenten gescreend 

kunnen worden vooral in combinatie met meerdere testen.                                                                                                    

Enkele studies (2,3) gaan met name over nieuw ontwikkelde meetinstrumenten dan wel screenings-

batterijen (COMT, COST) die vooral bruikbaar zijn in de tweede lijn en/of in eigen land. Dit geldt ook 

voor de recent ontwikkelde Cross-Culturele Dementie-screening, de CCD in Nederland (4). Andere 

studies (5,6,7,8) geven aan dat de nieuwe meetinstrumenten (RUDAS, PMIS, CSI-D, PCSI ) ook in de 

eerste lijn gebruikt kunnen worden, maar dat er wel verder onderzoek nodig is om dit te bevestigen. 

Conclusie uit studies blijkt dat er meerdere meetinstrumenten zijn ontwikkeld voor dementie bij 

analfabete ouderen. De meest bruikbare voor de huisarts lijkt de MMSE met andere afkapwaarden, 

namelijk 18 en de PFAQ, namelijk 12. De combinatie van testen lijkt ook waardevol vooral MMSE 

gecombineerd met de PFAQ of gecombineerd met de CDT (kloktest). Daarnaast zijn in de tweede lijn 

ook specifieke meetinstrumenten ontwikkeld voor deze groep ouderen zoals de CCD in Amsterdam. 

Betekenis met de steeds groter wordende groep oudere migranten waarvan een groot gedeelte ook 

analfabeet is, groeit de behoefte naar meetinstrumenten voor dementie die niet afhankelijk zijn van 

taal, cultuur en opleiding. De bestaande testen met andere afkapwaarden kunnen gebruikt worden en 

daarnaast zijn er in de tweede lijn ook mogelijkheden voor diagnostiek voor deze specifieke groep 

patiënten. 
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