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LASAB023 
 
BEVMEMO1 everyday memory 01: choice pencil 
 
Tekst bij het begin van module EV: 
 
De volgende vragen gaan over geheugen en concentratie. 
Om daarvan een indruk te krijgen worden deze vragen in dit onderzoek aan iedereen 
gesteld. 
Ik vraag u straks ook een paar dingen te doen waarvoor u een pen nodig heeft. 
U heeft hier twee pennen (overhandig RODE en BLAUWE pen). Gebruikt u de rode 
pen als ik u vraag iets te schrijven en de blauwe pen voor het tekenen. 
 
Observatie 
0. Respondent pakte blauwe pen en corrigeerde zich niet 
1. Respondent pakte blauwe pen, maar corrigeerde zich tijdens het schrijven. 
2. Respondent pakte rode pen. 
 
BEVMEMO2 everyday memory 02: recognition photo 
 
Tekst aan het einde van module EV: 
 
Bij de volgende opdracht gebruiken we een foto. 
 
LAAT PORTRETFOTO ZIEN 
Het is de bedoeling dat u de naam van deze persoon onthoudt.  
(laat de foto zien). Haar naam is LIESBETH SCHOENMAKER. Kunt u deze naam 
herhalen? 
  
Laat de respondent de naam herhalen. Eventueel net zo lang tot de naam goed 
genoemd is. 
 
Straks zal ik u vragen wat haar naam is! 
 
Leg de foto met de beeldzijde op tafel naast de computer. 
 
Tekst aan het einde van module PF: 
 
Laat de eerder getoonde foto zien. 
Zeg: 'Herinnert u zich haar naam?' 
 
ZONIET: vervolg dan met te zeggen: 'Haar voornaam begint met een L' 
Kijk vervolgens of de achternaam spontaan wordt herinnerd.  
Zoniet, geef dan de beginletter van de achternaam.  
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Als de respondent een onjuiste naam noemt, die wel begint met een de correcte letter 
(bv. Schouten ipv Schoenmaker), zeg dan: Nee, maar het begint wel met een 'S'. 
 
Scoring 
Scoor 2 punten indien correct, geef in andere gevallen de eerste letter als aanwijzing.  
Scoor dan 1 punt indien correct. 
 
 
BEVMEMO3 Everyday memory 03: object 
 
Bij het begin van module CH: 
 
VERBERGEN EIGENDOM 
Ik ga nu iets van u verstoppen. Het is de bedoeling dat u er naar vraagt wanneer ik 
zeg dat de vragen over uw gezondheid en de plaatjesopdracht beëindigd zijn. Ik wil 
ook dat u dan zegt waar ik het heb neergelegd.  
Kunt u me iets lenen zoals een kam of een pen.  
(NB: geen aansteker nemen). 
 
Berg het voorwerp op. Verzeker je ervan dat de respondent ziet waar het voorwerp 
wordt neergelegd. 
 
Aan het einde van module RA: 
 
EINDE TESTEN. ZEG: 
 
DE VRAGEN OVER UW GEZONDHEID EN DE PLAATJESOPDRACHT ZIJN NU 
BEEINDIGD!! 
 
PAUZEER 5 SECONDEN OM TE ZIEN OF DE RESPONDENT SPONTAAN 
VRAAGT NAAR ZIJN EIGENDOM. ALS HIJ/ZIJ ZICH DIT NIET HERINNERT 
BINNEN 5 SECONDEN 
ZEG DAN: 
 
U zou me eraan herinneren dat ik u nog iets terug moet geven dat van u is. Kunt u 
zich herinneren wat dat was? 
 
OBSERVEER OF DE RESPONDENT SPONTAAN VERTELT WAAR HET 
VOORWERP VERSTOPT IS EN OF HIJ/ZIJ WEET WAT VOOR VOORWERP HET 
IS. ALS DE PLAATS VAN HET VOORWERP NIET AANGEDUID KAN WORDEN 
ZEG DAN: 
 
Kunt u zich herinneren waar ik het gelaten heb? 
 
SCORE 0, 1 en 2 punten: 
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2 punten als de respondent zich spontaan alles herinnert.  
1 punt als dit pas na een aanwijzing gebeurt.  
0 punten als geen of onjuiste herinnering plaatsvindt. 
 
 
BEVMEMO4 Q about diabetes asked? 
BEVMEMO5 Q about raising hand asked? 
BEVMEMO6 Q about occupation father asked? 
BEVMEMO7 Q about emotions asked? 
 
Tekst vlak na het begin van module EN 
(na vragen over hoe vermoeiend en plezierig het interview was): 
 
Zoals u gemerkt heeft komen er in een interview als dit zoveel dingen naar voren dat 
het moeilijk is bij te houden wat allemaal besproken is. Weet u nog of we de volgende 
vragen gesteld hebben: 
U kunt steeds antwoorden met: niet gevraagd, wel gevraagd of weet niet meer 
 
BEVMEM04 
.... of u suikerziekte heeft? 
 
BEVMEM05 
....  of u met uw arm boven uw hoofd kunt reiken? 
 
BEVMEM06 
....  wat het beroep van uw vader was? 
 
BEVMEM07 
.... hoe emotioneel u zich zelf vindt?  
 
Score: 
1. Niet gevraagd 
2. Wel gevraagd  
3. Weet niet meer. 
 
 
BEVMEM08 Respondent left/right handed 
 
Observatie in EV: 
 
Hoe schrijft respondent? 
1. respondent schrijft linkshandig 
2. respondent schrijft rechtshandig 
3. respondent kan niet schrijven / anders 
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LASAF023 
 
Alleen BEVMEM08 is gevraagd (zie onder LASAB023). 
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