VAMC

SLUMS Examination (Nederlands)
Hebt u vragen over deze evaluatieschaal? Neem dan contact op met aging@slu.edu

Naam: _______________________________________ Leeftijd: _______________________________
Is patiënt alert?: ________________________________ Scholingsgraad: _________________________
__/1 1. Welke dag van de week is het vandaag?
__/1 2. In welk jaar zijn we nu?
__/1 3. In welke provincie zijn we hier?
4. Probeer de volgende 5 voorwerpen te onthouden. Ik zal u straks vragen om ze op te noemen.
Appel
Potlood
Das
Huis
Auto
5. Je hebt 100 € en je koopt een dozijn appelen voor 3 € en een driewieler voor 20 €.
__/1 Hoeveel heb je uitgegeven?
__/2 Hoeveel hou je over?
6. Noem zoveel mogelijk dieren op als u kunt op één minuut tijd.
__/3 0-4 dieren = 0 ptn
5-9 dieren = 1 pt
10-14 dieren = 2 ptn
15 + dieren = 3 ptn
7. Wat zijn de 5 voorwerpen, die ik u daarstraks voorgelezen heb en die u moest trachten te onthouden?
__/5
Appel
Potlood
Das
Huis
Auto
8. Ik zal u een reeks cijfers voorlezen en ik zou graag hebben dat u ze nazegt in de omgekeerde volgorde.
Bijvoorbeeld, als ik zeg 4 2, dan zegt u 2 4
__/2 8 7 (0 ptn)
6 4 9 (1 pt)
8 5 3 7 (1 pt)
9. Ik toon u hier de wijzerplaat van een uurwerk. Wil
daarop alle cijfers plaatsen en teken ook de wijzers, zo
dat ze 10 minuten voor 11 aangeven.

__/4

Alle cijfers van alle uren zijn OK = 2 ptn

__/1

10. Zet een kruis in de driehoek:

De tijd werd correct aangegeven = 2 ptn

__/1

Welke van de hier bovenstaande figuren is het grootst?
11. Ik zal u een verhaal voorlezen. Luister aandachtig, want nadien zal ik er u enkele vragen over stellen.
Sara was een zeer succesvolle makelaarster in aandelen. Zij verdiende heel veel geld op de aandelenbeurs.
Daarna ontmoette zij Jan, een onwaarschijnlijk knappe man. Zij trouwde met hem en zij hadden drie kinderen.
Zij woonden in Leiden. Daarna stopte zij met werken en bleef thuis om voor de kinderen te zorgen. Toen de
kinderen tieners werden, ging zij terug werken. Zij en Jan leefden nog lang en gelukkig.
Wat was de naam van de vrouw in dit verhaal? = 2 ptn
Wat was haar beroep? = 2 ptn
__/8 Wanneer ging ze opnieuw werken? = 2 ptn
In welke stad woonden zij? = 2 ptn
__/30 Totaalscore
Scoring
Hoger Secundair Onderwijs

Lager dan Hoger Secundair Onderwijs

27 – 30
21 – 26
1 – 20
HANDTEKENING ZORGVERLENER

Normaal
MCI
Dementie
DATUM

25 – 30
20 – 24
1 – 19
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