
Overhandigen aan patiënt 
- Vragenlijsten voor week 8 

 

In te vullen door arts bij controle na 4 weken 
- MOCA (op papier) 

- mNIHSS (via Castor) 

 

In te vullen door patiënt bij controle na 4 weken 
- iMCQ (op papier) 

- iPCQ (op papier) 
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GEHEUGEN

BENOEMEN

VISUOSPATIEEL/EXECUTIEF

AANDACHT

TAAL

ABSTRACTIE

UITGESTELDE RECALL

ORIËNTATIE

Lees de woorden op, proef-
persoon moet ze nazeggen. 

Neem 2 maal af. Laat ze na 5 min. opnieuw opnoemen.

   

Proefpersoon moet ze in dezelfde volgorde nazeggen [    ] 2 1 8 5 4
Proefpersoon moet ze in omgekeerde volgorde nazeggen [    ]   7  4  2  

Lees de rij letters op. De proefpersoon moet bij iedere letter A met zijn hand op de tafel tikken  Geen punten bij ≥  2 ft

[   ]  F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B

Serieel 7 aftrekken, beginnend bij 100 [   ]  93 [   ]  86 [   ]  79 [   ]  72 [   ]  65

Zeg na: Ik weet alleen dat Jan vandaag geholpen zou worden.  [    ]
De kat verstopte zich altijd onder de bank als er honden in de kamer waren. [    ]

Overeenkomst tussen bijv. banaan en sinaasappel = fruit   [    ] trein-fiets [    ] horloge-liniaal

Teken een klok (tien over elf)Kopieer
de kubus

__/5

__/3

Geen
punten

1e afname 

2e afname

GEZICHT  FLUWEEL    KERK          MADELIEF  ROOD

__/5

__/2

__/1

__/3

__/2
Fluency: Noem binnen één minuut zo veel mogelijk woorden die beginnen met de letter D [     ] (N ≥ 11 woorden) __/1

__/2

__/6

__/30

B

Begin

Eind
5

E

1
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2
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C

D

Lees de rij cijfers op (1 cijfer/sec).

Geboortedatum:
Jaren opleiding:

Geslacht:
Naam:

Datum:

© Z.Nasreddine MD  2004, translated to Dutch by P.L.J. Dautzenberg and J.F.M. de Jonghe

www.mocatest.org
Normaal ≥ 26 / 30

Tel er 1 pt bij op indien ≤ 12 jr opleiding

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA) 

[    ] Datum [    ] Maand [    ] Jaar [    ] Dag [    ] Locatie [    ] Plaats

[     ]
Omtrek

[     ][     ] [     ]
Cijfers

[     ]
Wijzers

[   ] [   ] [   ]

4 of 5 goed: 3 pt,  2 of 3 goed: 2 pt,  1 goed: 1 pt,  0 goed: 0 pt

(3 punten)

Categoriecue

Punten alleen voor 
recall zonder cue

worden zonder cue

Optioneel

Woorden moeten herinnerd

Meerkeuzecue

GEZICHT   FLUWEEL       KERK          MADELIEF  ROOD 
[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

 Nederlandse versie



 



Neemt u alstublieft de volgende twee vragenlijsten ingevuld mee 
naar de controle afspraak over 4 weken 
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Vragenlijst zorggebruik 
Instructies voor het invullen van de vragenlijst: 

• Gebruik een zwarte balpen voor het invullen. Dit in verband met de leesbaarheid van 
gekopieerde pagina’s. 

• Zorg voor een goede leesbaarheid van de antwoorden. 
• Beantwoord a.u.b. alle vragen. 
• Kruis antwoorden aan in de daarvoor bedoelde hokjes. Bij een vraag met ronde () hokjes is 

één antwoord mogelijk; bij een vraag met vierkantje () hokjes zijn meerdere antwoorden 
mogelijk. 

• Geef alleen toelichting bij gegeven antwoorden wanneer hier specifiek om wordt gevraagd. 
• Wanneer u vragen heeft over de lijst of problemen heeft met het beantwoorden van de 

vragen, kunt u die stellen tijdens de afspraak in het ziekenhuis. We kunnen de lijst ook samen 
met u invullen. 

• Uw partner of een familielid mag de lijst ook invullen. 
 

Datum van invullen vragenlijst      
 

Opleiding en werk 
Vraag A4. Wat is de hoogste opleiding die u 
heeft afgemaakt? 
(Zoek uw hoogste opleiding en kruis het hokje aan) 

 Ik heb geen school of opleiding afgemaakt 
 Lagere school of basisschool 
 Huishoudschool, vbo, lbo, lts, leao of lhno 
 
 Mavo, mulo, ivo of vmbo 
 Mbo, mts, meao, mhno, inas of intas 
 Havo, vwo, hbs, mms, athenaeum of gymnasium 
 
 Hbo, hts, heao of hhno 
 Universiteit 
 Ik heb een andere opleiding afgemaakt,  
 namelijk 

  
Vraag A5. Wat doet u in het dagelijks leven? 
(Kruis aan wat de meeste tijd doet) 

 Ik zit op school, ik studeer 
 Ik werk in loondienst 
 Ik ben zelfstandig ondernemer 
 Ik ben huisvrouw, huisman 
 
 Ik ben werkloos 

 Ik ben arbeidsongeschikt, voor  % 
 Ik ben met pensioen of prepensioen 
 Ik heb doe iets anders, namelijk 

  
 

 

   

 

D D J J J J M M 
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Nadere toelichting 
Wij willen graag weten met welke dokters u in de afgelopen 4 weken een afspraak had. Het gaat om 
afspraken voor uzelf. Ook andere zorgverleners tellen mee. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut.  
 
Welke afspraken tellen mee?  
• Controles  
• Afspraken omdat u een lichamelijke of psychische klacht had  
• Afspraken waarbij de dokter bij u thuis kwam  
• Telefonische afspraken  
• Telefoontjes met de receptenlijn  
 
Wat telt niet mee?  
• Afspraken voor een ander, bijvoorbeeld voor uw kind  
• Telefoontjes om een afspraak te maken  
 
Weet u niet precies hoeveel afspraken het waren? Schrijf dan op hoeveel het er ongeveer waren. 
 

Afspraken 
Vraag 1. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met uw huisarts?  afspraken 

Vraag 2. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met een maatschappelijk 
werker? 

 afspraken 

Vraag 3. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met een fysiotherapeut? Of 
met een caesartherapeut, therapeut 
mensendieck of een manueel therapeut? 
(Tel alle afspraken met deze therapeuten bij elkaar 
op) 

 afspraken 

Vraag 4. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met een ergotherapeut?  afspraken 

Vraag 5. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met een logopedist?  afspraken 
Vraag 6. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met een diëtist?  afspraken 
Vraag 7. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met een homeopaat? Of met 
een acupuncturist?  
(Tel alle afspraken met deze zorgverleners bij elkaar 
op) 

 afspraken 

Vraag 8. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met een psycholoog? Of met 
een psychotherapeut of psychiater?  
(Tel alle afspraken met deze zorgverleners bij elkaar 
op) 

 afspraken 

Vraag 9. Hoeveel afspraken had u in de 
afgelopen 4 weken met de bedrijfsarts?  afspraken   
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Thuiszorg 
Vraag 10. Heeft u in de afgelopen 4 weken hulp 
van de thuiszorg gehad? 

 Nee, ga verder met vraag 14 
 Ja, beantwoord dan vraag 11 tot en met 13 

Vraag 11. Wat voor hulp van de thuiszorg heeft u 
gehad in de afgelopen 4 weken? 

 Huishoudelijke hulp (voorbeeld: stofzuigen, bed 
 opmaken, boodschappen doen) 
 Verzorging van uzelf (voorbeeld: hulp bij douchen  
 of aankleden) 
 Verpleging (voorbeeld: verband omdoen,  
 medicijnen geven, bloeddruk meten) 

Vraag 12. Hoeveel weken heeft u deze thuiszorg 
gehad?  
(Tel alle weken in de afgelopen 4 maanden bij elkaar 
op) 

Huishoudelijke hulp:  

 weken 
 
Verzorging van uzelf:  

 weken 
 
Verpleging: 

 weken 
Vraag 13. Hoeveel uur thuiszorg kreeg u in deze 
weken gemiddeld? 

Huishoudelijke hulp: 

gemiddeld  uur in de week 
 
Verzorging van uzelf: 

gemiddeld  uur in de week 
 
Verpleging: 

gemiddeld  uur in de week 
 

Medicatie 
Vraag 14. Heeft u in de afgelopen 4 weken 
medicijnen gebruikt? 
(Exclusief de studiemedicatie) 

 Nee, ga verder naar vraag 16 
 Ja, vul bij vraag 15 in welke medicijnen 

Vraag 15. Welke medicijnen heeft u in de afgelopen 4 weken gebruikt?  
 
Met medicijnen bedoelen we alle medicijnen die u hebt gekregen op recept en geneesmiddelen die u 
hebt gekocht bij de apotheek of de drogist. U ziet eerst drie voorbeelden.  
 
Let op: pak de verpakking erbij! Daarop staat hoeveel u per keer moest nemen. En hoe vaak u dat 
moest doen. Heeft u meer of minder gebruikt? Vul dan in hoeveel u ook echt gebruikt heeft. 

  mg  x per dag, gedurende  dagen 

  mg  x per dag, gedurende  dagen 

  mg  x per dag, gedurende  dagen          
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  mg  x per dag, gedurende  dagen 

  mg  x per dag, gedurende  dagen 

  mg  x per dag, gedurende  dagen 

  mg  x per dag, gedurende  dagen 
 

Ziekenhuisbezoeken 
Vraag 16. Hoe vaak bent u in de afgelopen 4 
weken op de spoedeisende eerste hulp van een 
ziekenhuis geweest? 
(Een andere naam voor spoedeisende eerste hulp is 
EHBO) 

 keer 

Vraag 17. Hoe vaak bent u in de afgelopen 4 
weken met een ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht?  
(Een andere naam voor ambulance is ziekenauto) 

 keer 

Vraag 18. Had u in de afgelopen 4 weken een 
afspraak bij de polikliniek van het ziekenhuis?  
(Het gaat om afspraken voor uzelf met een dokter. 
Bijvoorbeeld met de cardioloog, reumatoloog of 
neuroloog) 

 Nee, ga verder naar vraag 20 
 Ja, vul bij vraag 19 in bij welke soorten dokters 
 u geweest bent. En hoe vaak. 

Vraag 19. Bij welke soorten dokters bent u in de afgelopen 4 weken in het ziekenhuis geweest? En hoe 
vaak? 

  keer 

  keer 

  keer 

  keer 

  keer 

  keer 

  keer 

  keer 
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Dagbehandeling ziekenhuis 
Vraag 20. Bent u in de afgelopen 4 weken 
overdag in het ziekenhuis geweest voor een 
behandeling?  
(U bleef dus niet slapen. U kwam bijvoorbeeld voor 
een bloedtransfusie, nierdialyse of chemokuur) 

 Nee, ga verder naar vraag 23 
 Ja, beantwoord dan vraag 21 en 22 

Vraag 21. Voor welke soort behandeling was dit?  
(Was dit voor meer dan 1 soort behandeling? Vul dan alle soorten behandelingen in) 
 
Vraag 22. En hoeveel keer moest u in de afgelopen 4 weken voor deze behandelingen naar het 
ziekenhuis? 

  keer 

  keer 

  keer 
 

Dagbehandeling overig 
Vraag 23. Bent u in de afgelopen 4 weken ergens 
anders geweest voor een behandeling overdag?  
(U bleef dus niet slapen. U ging bijvoorbeeld naar de 
dagopvang van een woon-/zorgcentrum of een 
psychiatrische instelling. Of naar de dagbehandeling 
van een revalidatiecentrum) 

 Nee, ga verder naar vraag 26 
 Ja, beantwoord dan vraag 24 en 25 

Vraag 24. Wat voor instelling was dit?  
(Kruis het goede antwoord aan. U kunt meer dan 1 
hokje aankruisen) 

 Woon-/zorgcentrum 
 Revalidatiecentrum 
 Psychiatrische instelling 
 Anders, namelijk 

  
Vraag 25. Hoe vaak moest u hier in de afgelopen 4 weken naartoe?  
(Heeft u bij vraag 24 meer dan 1 hokje aangekruist? Vul dan hieronder voor iedere instelling in hoe vaak u er bent 
geweest) 

     Naar het woon-/zorgcentrum 
 keer in de afgelopen 4 weken 

     Naar het revalidatiecentrum 
 keer in de afgelopen 4 weken 

     Naar de psychiatrische instelling 
 keer in de afgelopen 4 weken 

     Naar de andere instelling 
 keer in de afgelopen 4 weken 
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Opname ziekenhuis 
Vraag 26. Heeft u in de afgelopen 4 weken 
weleens in het ziekenhuis gelegen? 
(U moest dus blijven slapen. Bijvoorbeeld omdat u 
geopereerd was en niet meteen naar huis kon) 

 Nee, ga verder naar vraag 29 
 Ja, beantwoord dan vraag 27 en 28 

Vraag 27. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 
weken in het ziekenhuis gelegen?  keer in de afgelopen 4 weken 

Vraag 28. Hoe lang heeft u in het ziekenhuis 
gelegen?  
(Heeft u meer dan 1 keer in het ziekenhuis gelegen in 
de afgelopen 3 maanden? Tel dan alle dagen bij 
elkaar op) 

 dagen in totaal in de afgelopen 4 weken 

 

Opname overig 
Vraag 29. Moest u in de afgelopen 4 weken 
ergens anders blijven slapen voor uw 
gezondheid?  
(Bijvoorbeeld in een woon-/zorgcentrum, 
psychiatrische instelling of revalidatiecentrum) 

 Nee, ga verder naar vraag 32 
 Ja, beantwoord dan vraag 30 en 31 

Vraag 30. Wat voor instelling was dit?  
(U kunt meer dan 1 hokje aankruisen) 

 Woon-/zorgcentrum 
 Revalidatiecentrum 
 Psychiatrische instelling 
 Anders, namelijk 

  
Vraag 31. Hoe lang bent u in deze instelling geweest?  
(Heeft u bij vraag 30 meer dan 1 hokje aangekruist? Vul dan hieronder voor iedere instelling in hoe lang u er bent 
geweest. Bent u ergens meer dan 1 keer geweest in de afgelopen 3 maanden? Tel dan alle dagen bij elkaar op) 

     In het woon-/zorgcentrum 
 dagen in de afgelopen 4 weken 

     In het revalidatiecentrum 
 dagen in de afgelopen 4 weken 

     In de psychiatrische instelling 
 dagen in de afgelopen 4 weken 

     In de andere instelling 
 dagen in de afgelopen 4 weken 
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Mantelzorg 
Vraag 32. Heeft u in de afgelopen 3 maanden 
hulp gekregen van een familielid of een bekende 
vanwege uw lichamelijke of psychische 
problemen? 

 Nee, einde vragenlijst 
 Ja, beantwoord dan vraag 33 tot en met 35 

Vraag 33. Wat voor hulp van familieleden of 
bekenden heeft u gehad in de afgelopen 3 
maanden?  
(U kunt meer dan 1 hokje aankruisen) 

 Huishoudelijke hulp (voorbeeld: stofzuigen, bed 
 opmaken, boodschappen doen, klaarmaken van 
 eten en drinken, verzorgen van kinderen) 
 Verzorging van uzelf (voorbeeld: hulp bij douchen  
 of aankleden, hulp bij het eten en drinken of het  
 geven van medicijnen) 
 Praktische hulp (voorbeeld: ondersteunen bij  
 wandelen, het maken van uitstapjes of bezoekjes aan  
 bekenden, bezoeken aan de huisarts of het  
 ziekenhuis, het regelen van hulp of het regelen van  
 financiële zaken) 

Vraag 34. Hoeveel weken heeft u deze hulp gehad?  
(Tel alle weken in de afgelopen 3 maanden bij elkaar op) 

     Huishoudelijke hulp 
 weken in de afgelopen 4 weken 

     Verzorging van uzelf 
 weken in de afgelopen 4 weken 

     Praktische hulp 
 weken in de afgelopen 4 weken 

Vraag 35. Hoeveel uur hulp kreeg u in deze weken gemiddeld? 
     Huishoudelijke hulp 

gemiddeld  uur in de week 
     Verzorging van uzelf 

gemiddeld  uur in de week 
     Praktische hulp 

gemiddeld  uur in de week 
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Vragenlijst zorggebruik 
Instructies voor het invullen van de vragenlijst: 

• Gebruik een zwarte balpen voor het invullen. Dit in verband met de leesbaarheid van 
gekopieerde pagina’s. 

• Zorg voor een goede leesbaarheid van de antwoorden. 
• Beantwoord a.u.b. alle vragen. 
• Kruis antwoorden aan in de daarvoor bedoelde hokjes. Bij een vraag met ronde () hokjes is 

één antwoord mogelijk; bij een vraag met vierkantje () hokjes zijn meerdere antwoorden 
mogelijk. 

• Geef alleen toelichting bij gegeven antwoorden wanneer hier specifiek om wordt gevraagd. 
• Wanneer u vragen heeft over de lijst of problemen heeft met het beantwoorden van de 

vragen, kunt u die stellen tijdens de afspraak in het ziekenhuis. We kunnen de lijst ook samen 
met u invullen. 

• Uw partner of een familielid mag de lijst ook invullen. 
 

Datum van invullen vragenlijst      
 

Opleiding en werk (vragen A4 t/m A6) 
Vraag A4. Wat is de hoogste opleiding die u 
heeft afgemaakt? 
(Zoek uw hoogste opleiding en kruis het hokje 
aan) 

 Ik heb geen school of opleiding afgemaakt 
 Lagere school of basisschool 
 Huishoudschool, vbo, lbo, lts, leao of lhno 
 
 Mavo, mulo, ivo of vmbo 
 Mbo, mts, meao, mhno, inas of intas 
 Havo, vwo, hbs, mms, athenaeum of gymnasium 
 
 Hbo, hts, heao of hhno 
 Universiteit 
 Een andere opleiding, namelijk 

  
Vraag A5. Wat doet u in het dagelijks leven? 
(Kruis aan wat de meeste tijd doet) 

 Ik zit op school, ik studeer 
 Ik werk in loondienst 
 Ik ben zelfstandig ondernemer 
 Ik ben huisvrouw, huisman 
 
 Ik ben werkloos 

 Ik ben arbeidsongeschikt, voor  % 
 Ik ben met pensioen of prepensioen 
 Ik heb doe iets anders, namelijk 

  
Vraag A6. Hebt u betaald werk?  
 

 Nee, ga verder naar vraag 10 
 Ja, ga verder naar vraag 1 

 

   

 

D D J J J J M M 
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Beroep en verzuim (vragen 1 t/m 9) 
Vraag 1. Wat is uw beroep? 

 
Vraag 2. Hoeveel uur per week werkt u?  
(Tel alleen de uren waarvoor u betaald wordt)  uren 

Vraag 3. Op hoeveel dagen in de week werkt 
u?  dagen 

Vraag 4. Bent u in de afgelopen 4 weken 
afwezig geweest van uw werk omdat u ziek 
was? 

 Nee, ga verder met vraag 7 

 Ja, ik ben  dagen afwezig geweest (tel  
 alleen de werkdagen in de afgelopen 4 weken) 

Vraag 5. Was u langer dan de gehele periode 
van 4 weken afwezig van uw werk doordat u 
ziek was?  
(Het gaat om een aaneengesloten periode van 
werkverzuim) 

 Nee, ga verder met vraag 7 
 Ja, ga verder naar vraag 6 

Vraag 6. Wanneer heeft u zich ziek gemeld?      
Ga verder naar vraag 10 

Vraag 7. Waren er in de afgelopen 4 weken 
dagen waarop u wel gewerkt heeft, maar 
tijdens uw werk last had van lichamelijke of 
psychische problemen? 

 Nee, ga verder met vraag 10 
 Ja, beantwoord dan vraag 8 en 9 

Vraag 8. Op hoeveel werkdagen had u tijdens 
uw werk last van uw lichamelijke of 
psychische problemen? 
(Tel alleen de werkdagen in de afgelopen 4 
weken) 

 werkdagen 

Vraag 9. Op de dagen dat u last had, kon u misschien niet zoveel werk doen als normaal. Hoeveel werk 
kon u op deze dagen gemiddeld doen?  
(Kijk naar de cijfers hieronder. Een 10 betekent dat u op deze dagen net zoveel kon doen als normaal. Een 0 
betekent dat u op deze dagen niets kon doen. Zet een cirkel om het goede cijfer) 

Ik kon op 
deze dagen 
niks doen 

    
Ik kon 

ongeveer de 
helft doen 

    
Ik kon net 

zoveel doen 
als normaal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Onbetaald werk (vragen 10 t/m 12) 
Toelichting  
Ook bij onbetaald werk, kunt u last hebben van uw lichamelijke of psychische problemen. Soms kunt u 
daardoor minder doen. U kunt bijvoorbeeld niet goed voor de kinderen zorgen of vrijwilligerswerk 
doen. Of geen boodschappen doen of in de tuin werken. Daarover gaan de volgende vragen. 
Vraag 10. Waren er dagen waarop u minder 
onbetaald werk kon doen door uw lichamelijke 
of psychische problemen?  
(Het gaat om dagen in de afgelopen 4 weken) 

 Nee, einde vragenlijst 
 Ja, beantwoord dan vraag 11 en 12  

Vraag 11. Op hoeveel dagen was dit zo?  
(Tel alleen de dagen in de afgelopen 4 weken)  dagen 

Vraag 12. Stel dat iemand, bijvoorbeeld uw 
partner, familielid of een bekende, u op deze 
dagen had geholpen. En al het onbetaalde werk 
wat u niet kon doen, voor u had gedaan. 
Hoeveel uur was die persoon hier op deze dagen 
dan gemiddeld mee bezig geweest? 

Gemiddeld  uur op deze dagen 
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