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1. Inleiding

Schizofrenie is een ernstige, invalide-
rende psychiatrische aandoening die li-
fetime tussen 0,6% en 0,8% van de be-
volking treft (1). De symptomatologie is 
erg heterogeen maar omvat doorgaans 
een combinatie van positieve (hallu-
cinaties, wanen), negatieve (afgevlakt 
affect, sociale terugtrekking) en cogni-
tieve symptomen (moeilijkheden met 
abstract denken, problemen met plan-
nen…). De behandelmogelijkheden die 
momenteel beschikbaar zijn, blijken 
vooral effectief in het verminderen van 
de positieve symptomen, maar hebben 
slechts een minimale impact op de ne-
gatieve en cognitieve symptomen (2, 3).  
In de zoektocht naar nieuwe behandel-
opties voor schizofrenie ligt de focus 
momenteel dan ook minder op het 
verminderen van positieve symptomen 
maar meer op de behandeling van de 
cognitieve en negatieve symptomato-
logie. Deze laatste symptomen worden 
gerelateerd aan de uitgesproken psy-
chosociale beperkingen die vaak met 
de aandoening gepaard gaan (4-6). Er 
bestaan op dit moment dan ook heel 
wat klinische trials waarin neurocogni-
tie de primaire behandeluitkomst is (7). 

Neurocognitieve beperkingen zijn dan 
ook een centraal kenmerk van schizo-
frene psychose. Patiënten met schizo-
frenie vertonen doorgaans uitgesproken 
beperkingen in verschillende cognitieve 
domeinen (werkgeheugen, aandacht, 
executief functioneren…). Chronische 
patiënten presteren in verschillende 
cognitieve domeinen anderhalve à twee 
standaarddeviaties slechter dan gezon-
de controlepersonen (8-11). De ernst 
van de cognitieve beperkingen zou bij 
eerste-episodepatiënten een slechtere 
therapietrouw en een hogere kans op 
herval voorspellen (12, 13). Verschillen-
de studies toonden ook aan dat cogni-
tieve deficits gerelateerd zijn aan sociale  
deficits en slechtere prestaties in verschil-
lende functionele domeinen (14, 15). 

De klinische relevantie van cognitieve 
beperkingen bij patiënten met schizo-
frenie staat dan ook niet ter discussie 
en voor de meeste psychiaters neemt 
de behandeling van cognitieve beper-
kingen in het behandelplan een belang-
rijke plaats in (16, 17). 

Hoewel het belang van cognitieve 
symptomen in het kader van schizo-
frene psychose erkend wordt, worden 
cognitieve beperkingen niet routinema-
tige geëvalueerd in de klinische prak-
tijk en worden cognitieve symptomen 
ook in onderzoek niet steeds apart, los 
van de psychopathologie, geëvalueerd. 
Hoewel het evalueren van cognitieve 
deficits in heel wat algemene richtlij-
nen wordt gestimuleerd, zijn er geen 
richtlijnen die gedetailleerd beschrijven 
hoe en met welke frequentie cognitieve 
evaluaties dienen te gebeuren.

De gevolgen van het ontbreken van 
dergelijke richtlijnen voor de evalu-
atie van cognitieve berperkingen bij 
schizofrene patiënten in de dagelijk-
se klinische praktijk en het belang dat 
psychiaters hechten aan de cognitieve 
beperkingen van patiënten met schizo-
frene psychose werd nog weinig bestu-
deerd. Green e.a. (16) trachtten de visie 
van psychiaters op de cognitieve beper-
kingen van patiënten met schizofrenie 
in kaart te brengen aan de hand van 
een vragenlijst die verstuurd werd naar 
63.295 psychiaters in Europa (Oos-
tenrijk, België, Luxemburg, Denemar-
ken, Ierland, Finland, Frankrijk, Duits-
land, Griekenland, Italië, Noorwegen,  
Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland 
en Nederland), de VS, Canada, Austra-
lië, en Nieuw-Zeeland. De responsrate  
bedroeg 4,7% (2.975 respondenten). 

Uit de resultaten bleek dat het verbe-
teren van cognitieve beperkingen wel-
iswaar als belangrijk wordt beschouwd 
maar enkel bij gestabiliseerde patiën-
ten tot de drie belangrijkste behandel-
doelstellingen behoort. Voor acute en 
eerste-episodepatiënten werden vooral 
het controleren van de positieve symp-
tomen, het vermijden van eps en het  
stimuleren van de sociale integratie als 
prioritair gezien. 51% van de respon-
denten gaf aan al eens een afname van 
neuropsychologische tests te hebben 
aangevraagd voor hun patiënten. Bij 
slechts 12% maakte neuropsychologi-
sche testing deel uit van de routinebehan-
deling van patiënten met schizofrenie. In 
een vergelijkbare maar kleinere studie  
(61 respondenten uit de VS, Frankrijk, 
Duitsland, Spanje, Australië en Hong 
Kong) van Belgaied e.a. (17) kwam men 
tot vergelijkbare resultaten en werd  

bovendien vastgesteld dat als cognitieve 
beperkingen werden opgevolgd, dit met 
grote tussenpozen gebeurde. 
 
Hoewel de meeste psychiaters in de 
twee bovenstaande studies dus wel 
overtuigd zijn van het belang van de 
evaluatie van cognitieve beperkingen 
in het kader van psychiatrische aandoe-
ningen, en de evaluatie van het cog-
nitief functioneren als een essentieel 
onderdeel van de klinische zorg wordt 
beschouwd, blijkt de evaluatie van cog-
nitieve deficits in de dagelijkse praktijk 
vaak moeilijk te implementeren. Het 
ontbreken van duidelijke richtlijnen en 
het gebrek aan consensus over de meet-
instrumenten die best gebruikt worden, 
spelen hierbij zeker een rol.

2. Waarmee rekening houden bij 
het beoordelen van cognitie bij 
patiënten met schizofrenie

Barnett e.a. (18) halen een aantal pun-
ten aan die men bij het beoordelen van 
cognitie bij patiënten met schizofrenie 
en bij de selectie van een meetinstru-
ment best in overweging neemt.

Enerzijds zijn er een aantal veeleer 
praktische overwegingen. Zo blijkt het 
voor patiënten met schizofrenie vaak 
moeilijk neurocognitieve taken te vol-
tooien, zelfs wanneer die taken relatief 
eenvoudig zijn. Uit een onderzoek van 
Harvey e.a. (19) bij patiënten die een 
eerste psychotische episode doormaak-
ten, bleek dat 25% van de deelnemers 
geen enkele categorie van de Wisconsin 
Card Sorting Test (een veel gebruikte test 
voor de evaluatie van executief functi-
oneren) (20) kon voltooien. Voor deze 
bijzonder lage score kunnen meerdere 
mogelijke verklaringen worden gefor-
muleerd zoals gebrekkige motivatie, het 
niet begrijpen of het niet kunnen ont-
houden van de testinstructies enz.

Patiënten verschillen sterk in de mate 
waarin ze cognitieve testing aankunnen 
en dit kan bovendien variëren in func-
tie van de ziektefase waarin een patiënt 
zich bevindt. Zo kan het moeilijk tot 
onmogelijk zijn patiënten te testen tij-
dens een acute psychotische fase. Ook 
uitgesproken negatieve symptomen of 
sedatieve effecten van medicatie kun-
nen cognitieve evaluatie bemoeilijken.  
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Zijn de cognitieve tests te moeilijk of 
belastend, dan zullen patiënten ge-
neigd zijn hun deelname aan longitu-
dinaal onderzoek te beëindigen tussen 
twee testmomenten in of halfweg de 
cognitieve testing te stoppen (21, 22). 
Dit vermindert de power van de stu-
dies en kan tot een vertekening van de 
resultaten leiden vermits de patiënten 
die in de studie blijven, mogelijk sys-
tematisch verschillen van de drop-outs 
(23, 24). Dit probleem kan uiteraard 
ook aan bod komen in de klinische 
praktijk wanneer men op regelmatige 
basis het cognitief functioneren van 
patiënten in kaart wil brengen. 

Anderzijds zijn er, naast deze prag-
matische overwegingen, ook een aan-
tal bijzonder belangrijke theoretische 
elementen die in overweging moeten 
worden genomen. Neuropsychologi-
sche evaluatie moet gebeuren op basis 
van betrouwbare en valide meetinstru-
menten. De betrouwbaarheid en validi-
teit van heel wat neuropsychologische 
meetinstrumenten werd echter bepaald 
op basis van onderzoek bij gezonde 
vrijwilligers of bij patiënten met geken-
de en stabiele neurologische letsels. 
Een ander belangrijk theoretisch punt 
heeft betrekking op herhaalde metin-
gen binnen klinische trials. Hieronder 
vallen oefeneffecten en normale en ab-
normale leeftijdgerelateerde cognitieve 
veranderingen. Patiënten met schizo-
frenie kunnen hierin verschillen van de 
controlepopulatie. 
De test-hertest-betrouwbaarheid kan 
ook aanzienlijk verschillen tussen ver-
schillende populaties omdat de pres-
tatie in sommige populaties meer con-
sistent kan zijn dan in andere. De cog-
nitieve beperkingen van patiënten met 
schizofrenie zijn over lange tijdsperi-
odes grotendeels stabiel (24, 25) maar 
er zijn aanwijzingen dat er aanzienlij-
ke verschillen kunnen optreden in het 
cognitieve functioneren van patiënten 
als men dit van week tot week bekijkt 
(26). Dit kan leiden tot een lagere 
test-hertest-betrouwbaarheid bij patiën-
ten met schizofrenie in vergelijking met 
de gezonde controlepersonen waarbij 
de tests gevalideerd werden. Wat de 
stabiliteit van cognitieve prestaties be-
treft, blijkt bovendien dat er een aan-
zienlijke variabiliteit tussen personen 
bestaat (27). Als men ervan uitgaat dat 

deze instabiliteit minstens gedeeltelijk 
reële fluctuaties in de onderliggende 
neurofysiologische status van de pati-
ent reflecteert, dan kan dit impliceren 
dat erg stabiele cognitieve maten on-
voldoende gevoelig zijn om (door me-
dicatie geïnduceerde) veranderingen in 
cognitief functioneren te detecteren.

Zowel bij controlepersonen als bij 
patiënten zal de test-hertest-betrouw-
baarheid verschillen in functie van het 
tijdsinterval dat verstrijkt tussen de test-
afnames. Gerapporteerde betrouwbaar-
heidscoëfficiënten zijn enkel bruikbaar 
bij het plannen van klinische trials in 
de mate dat er overeenstemming is 
m.b.t. de onderzochte populatie en 
de duur van het onderzoek. Zo zul-
len bijvoorbeeld metingen die kort na 
elkaar gebeuren hogere betrouwbaar-
heidsschatting opleveren dan metingen 
die met grotere tussenposes gebeuren.  
Oefeneffecten zullen meer uitgespro-
ken zijn over een kort dan over een lan-
ger tijdsinterval, enz. 
Naast deze psychometrische elemen-
ten moeten cognitieve tests die gevali-
deerd werden voor gebruik in een schi-
zofrene populatie, rekening houden 
met de grote niveauverschillen die bin-
nen deze populatie bestaan op het vlak 
van cognitief functioneren, gaande van 
patiënten die neuropsychologisch nor-
maal functioneren tot patiënten met 
beperkingen die aan dementie doen 
denken (28, 29). Zowel bodem- als 
plafondeffecten zullen dus in rekening 

moeten worden gebracht bij het selec-
teren van cognitieve tests.

3. Cognitie in het kader van 
klinische trials

Ondanks het belang van cognitieve 
beperkingen in het kader van schizo-
frene psychose bestond er lange tijd 
geen ‘consensus cognitieve batterij’ die 
toeliet op gestandaardiseerde wijze de 
invloed van antipsychotica en/of psy-
chosociale interventies na te gaan. Eén 
van de primaire doelstellingen van het 
Measurement And Treatment Research 
to Improve Cognition in Schizophrenia 
(MATRICS)-initiatief van het National 
Institute of Mental Health (NIMH) was 
dan ook het ontwikkelen van zo een 
‘consensus cognitieve batterij’ (30, 31). 
Vanuit het MATRICS-project werden 7 
cognitieve domeinen (verwerkingssnel-
heid, aandacht/waakzaamheid, werk-
geheugen, verbaal leren, visueel leren, 
redeneren/probleemoplossing, sociale 
cognitie) geïdentificeerd waarin pati-
enten met schizofrenie vaak duidelijke 
deficits vertonen. Voor de evaluatie van 
elk van de domeinen werden 1 of meer 
neuropsychologische tests geselec-
teerd. Dit resulteerde in de MATRICS 
Consensus Cognitive Battery (MCCB), 
een testbatterij bestaande uit 10 tests in 
7 cognitieve domeinen. In tabel 1 wordt 
een overzicht gegeven van de cognitie-
ve domeinen die in de MCCB aan bod 
komen en de neuropsychologische tests 
die eraan gekoppeld werden (Tabel 1).

Tabel 1: MATRICS Consensus Cognitive Battery.

Cognitief domein Neuropsychologische test

Verwerkingssnelheid Trail making A

Category fluency

Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia 
symbol coding

Aandacht/waakzaamheid Continuous performance test-identical pairs

Werkgeheugen Spatial Span subtest uit de Wechsler Memory Scale-III

Verbaal leren Letter-number span

Visueel leren Hopkins Verbal Learning Test-revised

Brief Visuospatial Memory Test-revised

Redeneren/problemen 
oplossen

Mazes-subtest uit de Neuropsychological assessment 
Battery

Sociale cognitie De ‘managing emotions’-component uit de 
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test
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Sterke punten van de MCCB zijn onder 
meer de testselectie op basis van de 
psychometrische eigenschappen van 
de tests binnen de schizofrene popu-
latie (veeleer dan binnen de gezonde 
populatie), de conormering en het ge-
geven dat de MCCB tot stand kwam 
na het raadplegen van een groot aan-
tal onderzoekers. In de MCCB wordt 
m.a.w. de kennis samengebracht die 
beschikbaar was op het moment dat de 
testbatterij werd samengesteld. Hoewel 
de testbatterij op grote schaal wordt ge-
bruikt, kunnen de cognitieve domeinen 
en processen die in de MCCB aan bod 
komen, ook aan de hand van andere 
instrumenten geëvalueerd worden, tel-
kens met specifieke voor- en nadelen in 
vergelijking met de MCCB.

Ondanks het frequente gebruik van 
de MCCB blijft men zoeken naar sen-
sitieve cognitieve tests voor gebruik in 
klinische trials. In de laatste fasen van 
het MATRICS-initiatief en in de opvol-
ger van MATRICS, Cognitive Neuro-
science Treatment Research to Improve 
Cognition in Schizophrenia (CNTRICS) 
(32) werd vooral de mogelijke inclusie 
van tests uit de cognitieve neurowe-
tenschappen onderzocht. Deze bot-
tom-upbenadering heeft tot doel gespe-
cialiseerde taken te ontwikkelen die de 
functie van specifieke cognitieve sys-
temen onderzoeken. Dergelijke taken 
werden niet opgenomen in de MCCB 
omdat men van mening was dat de psy-
chometrische kwaliteiten van dergelij-
ke tests onvoldoende gedocumenteerd 
en gestandaardiseerd waren en er geen 
normatieve data beschikbaar waren. 
Nochtans zijn er een aantal argumen-
ten die pleiten voor de inclusie van tests 
uit de cognitieve neurowetenschappen. 

In de eerste plaats is het zo dat veel van 
de tests uit de MCCB een beroep doen 
op meerdere cognitieve processen die 
mogelijk afhankelijk zijn van meerdere 
neurale of neurochemische systemen. 
Als slechts enkele van deze systemen 
beïnvloed worden door een bepaalde 
behandeling, kan dit effect verborgen 
blijven in de globale test terwijl het 
wel aan het licht zou komen in taken 
die specifiek peilen naar een specifiek, 
geïsoleerd cognitief proces. Een twee-
de mogelijk voordeel is dat taken uit 
de cognitieve neurowetenschappen 

gemakkelijk toelaten de overstap te 
maken van onderzoek bij dieren naar 
onderzoek bij mensen en omgekeerd. 
Vermits de eerste fasen van medicatie-
ontwikkeling doorgaans gebaseerd zijn 
op dieronderzoek, kan het een voor-
deel zijn te werken met taken die pa-
rallelle psychofarmacologische effecten 
hebben bij verschillende soorten (18). 

Vanuit CNTRICS werden 7 criteria ge-
formuleerd die cruciaal zouden zijn om 
taken uit de cognitieve neuroweten-
schappen succesvol te gebruiken in kli-
nische trials bij patiënten met schizofr-
enie. Vooralsnog heeft CNTRICS echter 
nog niet geleid tot klinische concepten 
die op valide wijze aan deze criteria 
beantwoorden. De criteria zijn de vol-
gende:
-  het construct is gemakkelijk meetbaar 

bij mensen;
-  het construct vertoont deficits bij pa-

tiënten met schizofrenie;
-  de taak is geassocieerd met functio-

nele uitkomst bij patiënten met schi-
zofrenie;

-  men begrijpt het specifieke cognitieve 
systeem;

-  men begrijpt het specifieke neurale 
netwerk;

-  via menselijke psychopathologie ge-
relateerd aan neurale systemen;

-  de taken komen in aanmerking voor 
gebruik in menselijke neuro-imaging.

Deze criteria impliceren dat taken die 
in aanmerking komen een stevige basis 
moeten hebben in onderzoek, gaande 
van fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek tot klinische trials bij pa-
tiënten met schizofrenie en een vorm 
moeten hebben die geschikt is voor 
toepassing/gebruik in zowel dieronder-
zoek, menselijke neuropsychologie en 
neuro-imaging. De Cambridge Neuro-
psychological Test Automated Battery 
(CANTAB), zou een dergelijke brede 
onderzoeksbasis hebben (18).

De CANTAB (33) ontstond in de jaren 
1980 op basis van enerzijds paradig-
mata gebruikt in dieronderzoek naar 
de neurale correlaten van cognitie en 
gedrag, en anderzijds methoden uit de 
menselijke cognitieve neuropsycholo-
gie. Het was de bedoeling om tot tests 
te komen die zowel bij mensen als pri-
maten gebruikt zouden kunnen worden 

om zo de kennis van neuropsychologie 
en gedragsmatige neurowetenschappen 
te combineren. Daar waar de tests die 
opgenomen werden in de MCCB gese-
lecteerd werden op basis van de opi-
nie van experten en de psychometri-
sche kenmerken van de tests binnen de 
schizofrene populatie, werd de CAN-
TAB-batterij samengesteld op basis van 
de neurale validiteit, de translationele 
bruikbaarheid en de gekende gevoelig-
heid voor farmacologische manipulatie 
van elke test. 

De CANTAB omvat 8 gecomputeriseer-
de neurocognitieve taken die de 7 cog-
nitieve domeinen, die door MATRICS 
geïdentificeerd werden, evalueren  
(Tabel 2). Het non-verbale karakter van 
de meerderheid van de tests maakt de 
CANTAB uitermate geschikt voor klini-
sche trials die op verschillende plaatsen 
en in verschillende talen worden opge-
zet. Bovendien is directe vergelijking 
met varianten van de tests gemaakt voor 
knaagdieren, primaten en neuro-ima-
ging mogelijk. 

Afname van de CANTAB neemt zo’n 60 
minuten in beslag. De CANTAB heeft 
heel wat kwaliteiten en voordelen zo-
als het non-verbale karakter van veel 
van de subtests, de gestandaardiseerde 
afname, de gebruiksvriendelijkheid, de 
flexibiliteit om slechts een deel van de 
subtests af te nemen in functie van de 
klinische of onderzoeksvraag, de gra-
dueel toenemende moeilijkheidsgraad 
van de oefeningen voorkomt plafond- 
en bodemeffecten enz. (34). 

Toch zijn er ook heel wat kritische be-
denkingen te formuleren bij het instru-
ment. Zo blijken er niet voor alle subtests 
normgegevens beschikbaar te zijn. De 
meeste tests evalueren hoofdzakelijk vi-
suo-spatiaal cognitief func tioneren, wat 
conclusies over het verbaal functione-
ren van patiënten beperkt. Onderzoek  
heeft aangetoond dat de resultaten  
van een testafname via de computer  
beïnvloed kunnen worden door de 
mate van vertrouwdheid met compu-
ters (35). Bovendien lijken de resultaten 
bekomen op subtests van de CANTAB 
maar erg beperkt te correleren met de 
resultaten bekomen op de ‘klassieke’ 
neuropsychologische tests en blijkt 
uit principale componentenanalyse  
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Tabel 2: CANTAB (naar Barnett e.a., 2010, zie ook: http://www.cambridgecognition.com/
academic-studies/product/cantab-schizophrenia-battery).

MATRICS-domein en 
corresponderende 
CANTAB-test

Testbeschrijving Cognitief 
proces

Normen 
beschik-
baar?

Aandacht/Waakzaamheid: 
Snelle verwerking van visu-
ele informatie

Continuous performance test of sustained attention: Deelnemers monito-
ren een reeks van één voor één aangeboden cijfers en reageren indien een 
vooraf bepaalde sequentie van 3 opeenvolgende cijfers wordt gepresen-
teerd (9 min.).

Signaaldetectie, 
aanhoudende 
aandacht, 
impulsiviteit

ja

Werkgeheugen: spatiaal 
werkgeheugen 

Zelfgeordende leertaak gebaseerd op foerageergedrag: subjecten zoeken 
in een set ‘dozen’ (het aantal neemt gradueel toe van 3 tot 8) naar blau-
we tokens. Het aantal tokens dat gevonden moet worden, is gelijk aan 
het aantal dozen. De proefpersonen klikken dozen aan tot er uit één een 
blauw token valt dat vervolgens in een kolom moet worden geplaatst. 
Daarna moet het volgende token gezocht worden en dit kan zich in elk 
van de dozen die oorspronkelijk leeg waren bevinden maar niet in een 
doos waarin al een token gevonden werd. Dit zoekproces wordt herhaald 
totdat alle tokens gevonden zijn.
Zowel efficiëntie als het gebruik van heuristische strategieën worden be-
paald (10 min.).

Werkgeheugen/ 
gebruik van 
strategieën

ja

Visueel leren: leren van 
paarsgewijze associaties 

Subjecten leren een associatie tussen een object en een locatie: op het 
scherm worden 6 dozen getoond die in een willekeurige volgorde één 
voor één geopend worden. In één of meerdere dozen zit een patroon. 
De patronen uit de dozen worden vervolgens één voor één getoond in het 
midden van het scherm en de proefpersoon moet aangeven in welke doos 
het patroon zich bevond (10 min.).

Associatief 
leren/ visueel 
kortetermijn-
geheugen

ja

Verwerkingssnelheid Op het scherm verschijnt een gele bol hetzij op 1 mogelijke locatie (fase 1) 
hetzij op 1 van 5 mogelijke locaties (fase 2). De proefpersonen moeten zo 
snel mogelijk reageren op deze stimulus. Reactie- en bewegingssnelheid 
worden gemeten (5 min.).

Verwerkings-
snelsheid, moto-
rische snelheid, 
verdeelde aan-
dacht

ja

Verbaal leren en herkenning Leren van een woordenlijst. Deze taak werd recent toegevoegd om de 
vergelijking tussen verbaal en non-verbaal geheugen mogelijk te maken. 
Uitgestelde herkenning wordt na 20 minuten geëvalueerd. Beschikbaar in 
meerdere talen (7 min.).

Verbaal leren, 
onmiddellijk 
oproepen en 
herkennen, uitge-
steld herkennen

Nee

Sociale cognitie: het 
herkennen van emoties 

In deze taak bestaan de stimuli uit foto’s van gezichten die een bepaalde 
primaire emotie uitdrukken (geluk, angst, verdriet, verbazing, woede, 
walging). Elke stimulus wordt gedurende 200ms. aangeboden waarna de 
proefpersonen aangeven welke van 6 mogelijke emoties het best aansluit 
bij de gezichtsexpressie. Deze taak werd recent toegevoegd aan de CAN-
TAB om het meten van sociale cognitie mogelijk te maken (12 min.).

Herkennen van 
emoties, laten-
tietijd van de 
beslissing

Nee

Redeneren/probleemoplos-
sing: intra/extra dimensio-
nal set shifting 

Test analoog aan de Wisconsin Card sorting test die tot doel heeft cog-
nitieve flexibiliteit te evalueren. Proefpersonen moeten leren welke van 
2 stimuli de juiste is op basis van stimuluskenmerken. In de eerste fasen 
hebben de stimuli slechts 1 dimensie, later 2. Tijdens de test verandert de 
classificatieregel (7 min.).

Leren van regels, 
rule reversal, 
attendional set 
shifting

Ja

One-touch stocking of 
Cambridge

Visuele planningstaak gebaseerd op de Tower of London en de CANTAB 
Stockings of Cambridge. Proefpersonen krijgen twee afbeeldingen te zien 
die elk 3 gekleurde ballen bevatten. Eén of meerdere ballen bevinden zich 
in de onderste afbeelding op een andere plaats dan in de bovenste afbeel-
ding. Proefpersonen dienen aan te geven hoeveel bewegingen met de 
ballen er nodig zijn om ervoor te zorgen dat de onderste afbeelding een 
kopie wordt van de bovenste (10 à 12 min.).

Visuele plan-
ning, redeneren, 
impulsiviteit

Nee
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dat de CANTAB-subtests op andere 
componenten laden dan de correspon-
derende traditionele neuropsycholo-
gische tests. Dit maakt het moeilijk de 
resultaten van de CANTAB te interpre-
teren en te vertalen naar concepten, 
theorieën en modellen gebaseerd op 
traditioneel neuropsychologisch teston-
derzoek. 

Ook rijzen er ernstige vragen bij de 
test-hertest-betrouwbaarheid van de 
CANTAB (34, 36). Daarbij komt nog de 
hoge kostprijs van de CANTAB. De prijs 
voor gebruik van de CANTAB varieert 
van 143 euro tot 20.592 euro, afhanke-
lijk van het aantal tests dat men wenst 
te gebruiken en de duur van gebruik. 
Meer gedetailleerde informatie is be-
schikbaar in appendix A.

De WAIS (Wechsler Adult Intelligence 
Scale) is vermoedelijk één van de meest 
gebruikte schalen om cognitie/IQ te 
evalueren bij gezonde individuen. De 
afname neemt echter zo’n 100 minu-
ten in beslag. In patiëntengroepen met 
schizofrenie werd herhaaldelijk vastge-
steld dat het verbaal IQ gemiddeld ho-
ger is dan het gemiddelde performanti-
eel IQ (37, 38). Er werd gesuggereerd 
dat dit het gevolg zou zijn van het feit 
dat de subtests van de WAIS, die min-
der gevoelig zijn voor achteruitgang 
en ziekte (bv. subtests die peilen naar 
dingen die vroeger geleerd zijn, zoals 
de subtest ‘Informatie’ en ‘Woorden-
schat’), de VIQ-score bepalen terwijl 
tests die meer gevoelig zijn voor deter-
ioratie (bv. digit symbol substitution) het 
PIQ bepalen (39).

In een onderzoek van Bilder e.a. (39) 
bleken chronische patiënten met schi-
zofrenie een significant lager PIQ te 
hebben dan eerste-episodepatiënten 
terwijl beide patiëntgroepen niet van 
elkaar verschilden met betrekking tot 
VIQ. Het onderscheid tussen PIQ en 
VIQ uit WAIS-III werd in WAIS-IV op 
basis van psychometrische argumenten 
verlaten. Het onderscheid tussen PIQ 
en VIQ zou immers meer op traditie 
dan wel op factoranalytische gegevens 
berusten en beide constructen zouden 
geen reële cognitieve vaardigheden be-
noemen maar veeleer kanalen voorstel-
len waarlangs intelligentie concreet tot 
uiting komt (40).

4. Evaluatie van het cognitief 
functioneren in de klinische praktijk 

De meetinstrumenten die tot nu toe be-
schreven werden, zijn vrij uitgebreid en 
bijgevolg tijdrovend. Bovendien is de 
aankoop en het gebruik van dergelijke 
tests vaak erg duur. Op basis van deze 
elementen zijn de MCCB, de CANTAB 
en de WAIS minder geschikt voor ge-
bruik in de dagelijkse klinische prak-
tijk. Gold e.a. (41) poneren zelfs dat het 
ontbreken van eenvoudig af te nemen, 
korte cognitieve screeninginstrumen-
ten ertoe heeft geleid dat de cognitieve 
beperkingen van patiënten met schizo-
frenie lange tijd onvoldoende aandacht 
kregen.

Binnen het onderzoek naar dementie 
en alzheimer wordt de Mini Mental 
State Examination (MMSE) frequent 
gebruikt om een beeld te krijgen van 
de ernst van de eventueel aanwezige 
cognitieve deterioratie. Afname van 
de MMSE neemt weinig tijd in beslag 
en kan mogelijk nuttig zijn bij oudere 
patiënten met schizofrenie maar is niet 
zinvol bij jongere patiënten met schizo-
frenie omdat de MMSE binnen die po-
pulatie onvoldoende sensitief is. 

In de literatuur vindt men geen verge-
lijkbaar, kort en eenvoudig af te nemen 
instrument dat voor de evaluatie van 
het cognitief functioneren bij patiënten 
met schizofrenie als standaard wordt 
aanbevolen. Dat cognitieve evaluatie 
in de dagelijkse klinische praktijk geen 
centrale plaats inneemt, is volgens 
Gold e.a. (41) te wijten aan het ontbre-
ken van een dergelijk instrument. De 
auteurs stellen dat een geschikt meetin-
strument de volgende karakteristieken 
zou moeten hebben:
-  beschikbaarheid van normgegevens 

om de data te kunnen interpreteren;
-  aangetoonde gevoeligheid voor het 

detecteren van het niveau en patroon 
van beperkingen dat typisch geobser-
veerd wordt bij patiënten met schizo-
frenie;

-  eenvoudige en korte afname om de 
afname bij patiënten met ernstige be-
perkingen te faciliteren;

-  hoge correlatie met meer uitgebreide 
cognitieve testbatterijen;

-  aangetoonde test-hertest-betrouw-
baarheid;

-  relatie met belangrijke aspecten van 
functionele uitkomst;

-  relatief onafhankelijk van de positieve 
symptomen van de aandoening. 

Velligan e.a. (42) merken op dat korte 
cognitieve batterijen cognitieve evalu-
atie in de klinische praktijk weliswaar 
kunnen faciliteren maar nooit de uit-
gebreide informatie kunnen geven die 
door de afname van meer uitgebreide 
testbatterijen wordt bekomen. In de  
klinische praktijk gaat het nagenoeg 
nooit om de keuze tussen een uitge-
breide dan wel een korte testbatterij 
maar wel om de keuze tussen een kor-
te batterij of helemaal geen cognitieve 
evaluatie (41).

Welke testbatterij het meest aangewe-
zen is binnen een bepaald onderzoek 
hangt natuurlijk af van de concrete 
vraagstelling, de setting en de beschik-
bare middelen. Een lange testbatterij 
met een groot aantal tests verhoogt de 
kans op ontbrekende data die vermoe-
delijk het vaakst voorkomen bij mensen 
met de meest uitgesproken cognitieve 
beperkingen. Hierdoor kan de repre-
sentativiteit van de data in gevaar ko-
men. In veel settings is de afname van 
een uitgebreide testbatterij praktisch 
vaak niet haalbaar wegens tijdgebrek. 
Daarnaast biedt een uitgebreide test-
batterij de mogelijkheid om de presta-
tie van een patiënt in meerdere cogni-
tieve domeinen gedetailleerd in kaart 
te brengen. Indien een onderzoek dus 
de relatieve sterkte en zwakte van een 
patiënt in verschillende cognitieve do-
meinen in kaart wil brengen, dan is de 
afname van een uitgebreide testbatterij 
wel degelijk nodig. Is men daarente-
gen veeleer geïnteresseerd in het effect 
van een interventie op het verbeteren 
van cognitie, dan kan een globale sco-
re, bepaald op basis van een beperkte 
testbatterij, mogelijk volstaan. Is men 
vooral geïnteresseerd in een bepaald 
cognitief domein, dan is de afname 
van een aantal domein-specifieke tests 
in combinatie met het gebruik van een 
korte algemene batterij mogelijk de 
beste keuze (43). 

Men kan minstens twee methoden 
onderscheiden om een kort cognitief 
meetinstrument te ontwikkelen (44-46): 
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-  Een eerste methode bestaat uit het cre-
eren van een nieuwe set tests die alle 
of toch de meest belangrijke neuro-
psychologische domeinen in een kor-
tere tijdspanne evalueren dan uitge-
breide testbatterijen zoals de MCCB 
of de WAIS. Met deze methode kan 
men tests creëren die specifiek gevoe-
lig zijn voor de deficits van patiënten 
met schizofrenie en vermoedelijk ge-
voelig zijn voor veranderingen o.i.v. 
een behandeling met antipsychotica. 
Deze methode werd o.a. aangewend 
bij de ontwikkeling van twee frequent 
gebruikte cognitieve testbatterijen die 
minder tijdrovend zijn dan de uitge-
breide MCCB, WAIS en CANTAB, met 
name de Repeatable Battery for the 
Assessment of Neuropsychological 
Status (RBANS) (47) en de Brief As-
sessment of Cognition in schizophre-
nia (BACS) (48). Deze methode vereist 
dat er omvangrijke datasets worden 
verzameld om populatienormen, be-
trouwbaarheid en validiteit te bepa-
len.

-  Een tweede methode bestaat uit het 
selecteren van een beperkt aantal 
gestandaardiseerde tests die veel 
gebruikt worden in de klinische  
neuropsychologie en op een beperk-
te manier een verscheidenheid aan 
cognitieve domeinen onderzoeken. 
Bij deze benadering zijn normgege-
vens en informatie over de betrouw-
baarheid en validiteit van de geïnclu-
deerde tests reeds beschikbaar. Deze 
methode werd o.a. aangewend bij de 
ontwikkeling van de Brief Cognitive 
Assessment (BCA) (42).

De RBANS

De RBANS omvat 10 subtests die ge-
combineerd worden in 5 indexscores 
en 1 totaalscore. Elke score wordt uit-
gedrukt als een standaardscore met ge-
middelde 100 en standaarddeviatie 15 
op basis van een normeringsstudie bij 
540 gezonde subjecten tussen 20 en 89 
jaar oud die gematcht werden met de 
US Census naar geslacht, etniciteit en 
opleidingsniveau. 
•  De geheugenindex omvat het leren 

van een lijst van 10 woorden die 4 
maal wordt aangeboden en het ont-
houden van een kort verhaal dat 2 
maal wordt aangeboden. 

•  De taalindex omvat een confrontation 
naming test bestaande uit 10 items en 
een category fluency test van 60 sec. 

•  De visuospatiale contructie-index 
omvat een taak waarin lijnoriëntatie 
moet worden beoordeeld en een taak 
waarbij complexe figuren moeten 
worden gekopieerd. 

•  De aandachtsindex bestaat uit een 
codeertaak en een digit span test. 

•  De ‘delayed memory’ index omvat de 
‘delayed recall’ van het verhaal, de 
complexe figuren en de woordenlijst 
naast een herkenningstaak waarbij de 
10 woorden uit de woordenlijst her-
kend moeten worden in een lijst van 
20 woorden. 

Van de RBANS bestaan twee alternatie-
ve vormen met dezelfde psychometri-
sche kwaliteiten. Deze vormen bevatten 
alternatieve testitems. De RBANS is ge-
voelig voor de cognitieve beperkingen 
die typisch geobserveerd worden bij 
patiënten met schizofrenie, correleert 
hoog met standaard IQ-maten en is ge-
relateerd aan de arbeidssituatie (41, 49).  
Het afnemen van de RBANS zou 25  
à 30 minuten in beslag nemen.

De BACS

Keefe e.a. (48) formuleren een aantal 
bedenkingen bij de RBANS. Zo blijkt 
uit de handleiding van de RBANS dat 
de test oorspronkelijk ontwikkeld werd 
voor ouderen. De moeilijkheid van de 
items is dan ook vooral aangepast aan 
het soort beperkingen dat typisch geob-
serveerd wordt bij dementerende aan-
doeningen zoals alzheimer, waardoor 
er plafondeffecten kunnen optreden. In 
de RBANS wordt veel aandacht besteed 
aan het meten van geheugen, taal en vi-
suele waarneming terwijl er geen tests 
werden geïncludeerd voor het evalue-
ren van motoriek, executief functione-
ren en werkgeheugen, drie domeinen 
waarin bij patiënten met schizofrenie 
vaak deficits worden vastgesteld. 

Volgens Keefe e.a. (48) geven deze be-
perkingen aan dat er nood is aan een 
cognitieve maat die specifiek ontwik-
keld werd voor gebruik in de schizofre-
ne populatie. Net zoals de RBANS moet 
dit nieuwe instrument in korte tijd af te 
nemen en te scoren zijn, moeten er 
alternatieve vormen beschikbaar zijn, 

moet het instrument herhaaldelijk af 
te nemen en draagbaar zijn. De BACS 
is effectief draagbaar en speciaal ont-
worpen om te worden afgenomen door 
een grote verscheidenheid aan testers 
zoals verpleegkundigen, neurologen, 
psychiaters enz. De cognitieve domei-
nen die aan bod komen in de BACS zijn 
die domeinen waarvan consistent werd 
aangetoond dat ze aangetast zijn bij 
patiënten met schizofrenie, met name 
werkgeheugen, verbaal geheugen, mo-
torische snelheid, aandacht, executief 
functioneren en verbale vlotheid. 

Deze domeinen worden geëvalueerd 
aan de hand van de volgende taken:
-  verbaal geheugen: list learning;
-  werkgeheugen: digit sequencing;
-  motorische snelheid: token motor task;
-  verbale vlotheid: category instances 

en controlled oral word association 
task;

-  aandacht en verwerkingssnelheid: 
symbol coding;

-  executief functioneren: Tower of Lon-
don.

De BACS werd speciaal ontwikkeld om 
veranderingen in cognitie ten gevolge 
van behandeling te detecteren. Van het 
instrument zijn alternatieve vormen be-
schikbaar zodat oefeneffecten kunnen 
worden geminimaliseerd. De BACS 
is beschikbaar in 9 talen, de afname 
neemt zo’n 30 minuten in beslag en het 
instrument werd speciaal ontwikkeld 
om de afname en scoring eenvoudig te 
houden. Er wordt een totaalscore bere-
kend door het optellen van z-scores die 
worden bepaald op basis van de resulta-
ten van een normgroep die bestond uit 
400 gezonde controlepersonen. Deze 
totaalscore bleek even sensitief voor 
het detecteren van cognitieve deficits 
als een uitgebreide testbatterij waarvan 
de afname 2,5 uur in beslag nam. Bo-
vendien bleek deze sterk te correleren 
met de totaalscore bepaald op basis 
van de neuropsychologische testbat-
terij gebruikt in de CATIE-studie (50).  
De totaalscore van de BACS blijkt een 
sterke samenhang te vertonen met 
functionele uitkomstmaten zoals vaar-
digheden voor zelfstandig wonen en 
‘performance based’ maten van functi-
oneren (51). Analyse op het vlak van de 
individuele cognitieve domeinen is in 
de BACS weliswaar minimaal. 
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De SCoRS (Schizophrenia Cognition 
Rating Scale)

De SCoRS (52) evalueert het cognitief 
functioneren van patiënten met schizo-
frenie aan de hand van 18 items die in 
de vorm van een interview worden af-
genomen bij de patiënt zelf en bij een 
informant die dicht bij de patiënt staat. 
Elk item peilt naar bepaalde cognitieve 
deficits en de mogelijke invloed op het 
dagelijks functioneren. Naast een sco-
re per item wordt er ook een globale 
score berekend. De items werden zo-
danig opgesteld dat het functioneren in 
de domeinen aandacht, geheugen, re-
deneren en probleemoplossing, werk-
geheugen, taalproductie en motorische 
vaardigheden bevraagd wordt. In deze 
domeinen vertonen patiënten met schi-
zofrenie vaak uitgesproken deficits. 
Voorbeelden van items uit de SCoRS 
zijn: “Heb je problemen met het herin-
neren van de namen van mensen die je 
kent?” en “Heb je problemen met het 
volgen van een TV-programma?” 

Een volledige afname van de SCoRS 
omvat 3 ratings: een interview met de 
patiënt, een interview met een infor-
mant van de patiënt (familielid, vriend, 
maatschappelijk werker enz.) en een 
beoordeling door diegene die de schaal 
afneemt bij patiënt en informant. De af-
name van elk interview neemt zo’n 12 
minuten in beslag en vereist bijkomend 
1 à 2 minuten om te scoren. De globale 
scores op de SCoRS bleken hoog te cor-
releren met prestatie op een cognitieve 
testbatterij en met maten van dagelijks 
functioneren.

Hoewel afname van de RBANS en de 
BACS in vergelijking met de MCCB, de 
CANTAB en de WAIS beduidend min-
der tijd vraagt, nemen ze nog steeds 
minstens een half uur in beslag. De 
SCoRS vereist dat er voor elke patiënt 
een informant gevonden wordt die de 
patiënt regelmatig observeert omdat 
anders cruciale informatie verloren kan 
gaan. Binnen de schizofrene populatie 
is dit niet steeds vanzelfsprekend. Deze 
instrumenten zijn daardoor minder 
geschikt voor gebruik in de dagelijkse 
praktijk. Kortere instrumenten waarvoor 
enkel de patiënt zelf aanwezig moet 
zijn, zouden het regelmatig screenen 
en monitoren van het cognitief functi-

oneren van patiënten met schizofrenie 
kunnen stimuleren. Recent werden dan 
ook een aantal korte cognitieve scree-
ninginstrumenten ontwikkeld waarvan 
de afnameduur 10 à 15 minuten be-
draagt. Voorbeelden van zulke instru-
menten zijn Brief Cognitive Assessment 
(BCA) (42), Brief Cognitive Assessment 
Tool for Schizophrenia (B-CATS) (53) 
en Screen for Cognitive Impairment 
in Psychiatry (SCIP) (54). De score be-
haald op deze instrumenten correleert 
doorgaans hoog met de score behaald 
in meer uitgebreide cognitieve test-
batterijen en met de score behaald op 
schalen die de functionele uitkomst 
evalueren (43, 55).

De BCA

Bij de ontwikkeling van de BCA werd 
van een aantal principes uitgegaan. Een 
eerste principe was dat de test heel kort 
moest zijn. De totale benodigde tijd 
inclusief opstellen, afname en scoring 
mocht maximaal 15 minuten bedragen. 
De geïncludeerde tests moesten een-
voudig af te nemen en te scoren zijn, en 
de resultaten moeten betekenisvol zijn 
voor clinici die geen neuropsycholoog 
zijn. De batterij moet aspecten van elk 
van de cognitieve domeinen die aange-
tast zijn bij patiënten met schizofrenie 
evalueren, inclusief executief functio-
neren, geheugen, aandacht en verwer-
kingssnelheid. De geselecteerde tests 
moeten bovendien gevoelig zijn voor 
veranderingen o.i.v. medicamenteuze 
behandeling. Ten slotte moet aange-
toond zijn dat de geselecteerde tests 
gerelateerd zijn aan een functionele 
uitkomst.

De BCA bestaat uit 3 standaardtests: 
verbale vlotheid (letters en categorie-
en), Trail Making Test A en B, en de 
Hopkins Verbal Learning test (56, 57). 
Van de Hopkins Verbal Learning test en 
de vlotheidstest bestaan er alternatieve 
vormen zodat oefeneffecten geredu-
ceerd kunnen worden. Trail Making A 
en B vallen onder copyright en moeten 
aangekocht worden. Buiten een chro-
nometer is er geen speciaal materiaal 
nodig om de BCA af te nemen. De sco-
res reflecteren hetzij het aantal correc-
te antwoorden hetzij de tijd die nodig 
was om een taak uit te voeren. Deze 
concepten zijn eenvoudig te begrijpen, 

ook voor clinici zonder neuropsycho-
logische training. Er zijn normgegevens 
beschikbaar, waar nodig in functie van 
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, 
waardoor het mogelijk is de prestatie 
van een individu te vergelijken met zijn 
of haar normgroep. Van elke test werd 
aangetoond dat ze gevoelig is voor 
cognitieve verandering en dat ze gere-
lateerd is aan een functionele uitkomst 
(14, 58, 2, 59-61). Veranderingen in het 
cognitief functioneren van patiënten 
doorheen de tijd kunnen geïnterpre-
teerd worden in functie van de norm-
gegevens.

De B-CATS

De B-CATS vertoont een sterke over-
eenkomst met de BCA. Op basis van 
de correlatie van de scores van subtests 
van uitgebreide testbatterijen met de 
totaalscore op die testbatterijen, selec-
teerden Hurford e.a. (53) 3 tests voor 
het samenstellen van een korte cog-
nitieve testbatterij waarvan de afname 
zo’n 10 à 12 minuten in beslag neemt. 
De geïncludeerde tests zijn de Trail Ma-
king B, Category Fluency en de Digit 
Symbol Substitution Test.

De SCIP

De SCIP (54) is een kort screeningin-
strument dat 5 subtests omvat waarmee 
5 cognitieve domeinen geëvalueerd 
worden. De afname duurt ongeveer 
een kwartier en vereist geen speciaal 
materiaal. Er bestaan 3 alternatieve vor-
men van de schaal, wat herhaaldelijke 
afname van de test vergemakkelijkt. 
Onderstaande domeinen en tests ko-
men aan bod:
-  Verbal Learning Test - Immediate: een 

lijst van 10 woorden wordt 3 maal 
aangeboden. Na elke beurt geeft het 
subject aan hoeveel woorden hij ont-
houden heeft.

-  Verbal Learning Test - Delayed: uitge-
stelde recall van de 10-woordenlijst.

-  Working Memory Test: 8 combinaties 
van 3 medeklinkers waarbij telkens 2 
combinaties moeten worden weerge-
geven na een delay van 0, 3, 9 of 18 
sec. met ‘backward counting distrac-
tion’.

-  Verbal Fluency Test: 2 trials van tel-
kens 30 sec. waarin het subject zoveel 
mogelijk woorden moet genereren die 
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beginnen met een bepaalde letter van 
het alfabet en dit volgens bepaalde 
regels.

-  Processing Speed: taak waarbij het 
subject in 30 sec. 6 letters van het 
alfabet moet omzetten in hun cor-
responderende morsecode door de 
morsecode in te vullen in hokjes on-
der een randomsequentie van deze 6 
letters.

5. Discussie en conclusie

Hoewel cognitieve deficits een belang-
rijk kenmerk van schizofrene psychose 
vormen, is er weinig geweten over de 
mate waarin en de manier waarop de 
cognitieve beperkingen van patiënten 
met schizofrenie in de dagelijkse prak-
tijk geëvalueerd en opgevolgd worden. 

De beperkte gegevens die beschikbaar 
zijn, suggereren dat cognitieve deficits 
in de dagelijkse praktijk vrij zelden op 
een systematische manier worden ge-
meten. Dat hieromtrent geen duidelijke 
richtlijnen bestaan, speelt hierbij zeker 
een rol.

Traditioneel was de WAIS het instru-
ment dat het meest gebruikt werd om 
cognitief functioneren in kaart te bren-
gen. De introductie van de MCCB gaf 
het onderzoek naar cognitie binnen 
schizofrene psychose een krachtige 
nieuwe impuls. Niet alleen lokte de 
MCCB heel wat onderzoek uit, het gaf 
ook aanleiding tot de oprichting van 
CNTRICS en heel wat andere meer en 
minder uitgebreide testbatterijen. Uit 
een recente publicatie van Bakkour 

e.a. (62) blijkt dat de MCCB de meest 
gebruikte cognitieve batterij is in klini-
sche trials uitgevoerd tussen 2000 en 
2012, gevolgd door de BACS. 

Voor het systematisch evalueren van de 
cognitieve beperkingen van patiënten 
met schizofrenie in het kader van hun 
behandeling kan de introductie van uit-
gebreide testbatterijen zoals de MCCB 
echter ontmoedigend werken. De tijd 
en de middelen voor de afname van 
uitgebreide testbatterijen ontbreken im-
mers doorgaans in de klinische context. 

Zijn er voldoende tijd en middelen 
voorhanden om een uitgebreide cogni-
tieve evaluatie uit te voeren, dan lijkt 
het aangewezen om de MCCB te kie-
zen gezien de sterke wetenschappelijke  

Tabel 3: Neuropsychologische tests die frequent gebruikt worden voor evaluatie van de 
verschillende cognitieve domeinen.

Cognitief domein Test Duur Taalgebonden? Prijs

Aandacht/
waakzaamheid

Continuous 
Performance Test (CPT)

Er bestaan ver-
schillende versies 
van de CPT met 
verschillende op-
drachten en duur.

Nee Bv. CPT 3 (MHS) ongelimiteerd 
gebruik: ± 1.600 dollar, CPT 2 
(Psychpress) 1.430 dollar

Executief 
functioneren

Wisconsin Card sorting 
test (WCST)

Nee Computerversie: 840 euro, manu-
ele versie introductiekit: 256 euro 
(inclusief 50 scoreformulieren) 
scoreformulieren kosten 73 euro 
voor 25 stuks

Verwerkingssnel-
heid

Trail Making A en B Enkele minuten Nee 60 dollar voor 100 afnames

Woordvlotheidstaak 
(categorieën en/of 
letters)

Enkele minuten Ja Bv. Hogrefe-pakket met woord- en 
figuurvlotheid: 208 euro (inclusief 
50 scoreformulieren), scoreformu-
lieren 50 euro/50 stuks

Symboolsubstitutie - 
coderen (WAIS)

90 sec. Nee WAIS complete set: 1725 euro 
(inclusief 25 scoreformulieren), 
scoreformulieren 
146 euro/25 stuks.
Voor symboolsubstitutie is bijko-
mend responsformulier 1 nodig: 
125 euro/25 stuks.

Werkgeheugen Cijferreeksen uit de 
WAIS

Nee

Letter-number 
sequencing uit de WAIS

Nee

Verbaal leren Leren van woordenlijst 
zoals Rey Auditory Ver-
bal learning Test (RA-
VLT), Hopkins Verbal 
Learning Test (HVLT)…

Ja Verbale leer- en geheugentest 
(Pearson) totaalpakket: 348 euro, 
scoreformulieren 
70 euro/25 stuks.

Visueel leren Brief visuospatial 
memory test-revised

45 min. (inclusief 
delayed recall in-
terval)

Nee 300 dollar (material + 25 scorefor-
mulieren), scoreformulieren 
74 dollar/25 stuks

Sociale cognitie Faux pas-test 15 à 20 min. Ja Gratis. Zie: http://www.annelies-
spek.nl/pagina27a.html
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basis van het instrument. Momenteel 
is er echter nog geen Nederlandse of 
Franse versie van de testbatterij beschik-
baar, wat het gebruik van de MCCB in 
België uiteraard in de weg staat. De 
meerderheid van de tests in de MCCB 
zijn weliswaar niet talig maar dit geldt 
niet voor alle subtests, zoals eerder al 
werd aangehaald. Aan het gebruik van 
de MCCB hangt ook een aanzienlijk 
prijskaartje: de aankoop van de MC-
CB-kit bedraagt 1.275 dollar (inclusief 
responsformulieren voor 25 afnamen). 
Bijkomende responsformulieren kosten 
510 dollar voor 25 stuks. 
 
Is men vooral geïnteresseerd in moge-
lijke deficits in één of meerdere spe-
cifieke cognitieve domeinen, dan kan 
men voor die domeinen een bepaalde 
test selecteren. In tabel 3 worden voor 
elk van de cognitieve domeinen uit 
de MCCB één of meerdere tests voor-
gesteld die frequent gebruikt worden. 
Door gericht bepaalde tests uit de tabel 
te combineren kan men één van de kor-
tere testbatterijen bekomen (Tabel 3) 
(bv. Trail Making A en B, een woordvlot-
heidstaak en de Hopkins Verbal Learn-
ing Test vormen samen de BCA).

Indien men de cognitieve evaluatie 
(noodgedwongen) tot een absoluut mi-
nimum moet beperken, dan wordt in 
DSM V symboolsubstitutie - coderen 
naar voor geschoven als de meest aan-
gewezen test.

Zoals uit tabel 3 blijkt, is zelfs een be-
perkte cognitieve evaluatie niet goed-
koop. Zelfs indien men zich wat cog-
nitieve evaluatie betreft tot het absolute 
minimum beperkt, d.w.z. afname van 
de symboolsubstitutietest, dient men in 
het bezit te zijn van de WAIS en dient 
er voor elke patiënt een speciaal res-
ponsformulier te worden aangekocht. 
Naast de kostprijs voor het testmateri-
aal moet ook de tijd die bijvoorbeeld 
een psycholoog in de testafname steekt, 
in rekening worden gebracht. De hoge 
kostprijs van cognitieve evaluatie vormt 
ontegensprekelijk een belangrijke hin-
derpaal voor de regelmatige cognitieve 
evaluatie van patiënten met schizo-
frenie. 

De centrale plaats die cognitieve defi-
cits innemen in de schizofrene patho-
logie en de sterke relatie van deze de-
ficits met nagenoeg alle aspecten van 
maatschappelijk functioneren, maken 
nochtans dat regelmatige cognitieve 
evaluatie noodzakelijk is om de mo-
gelijkheden van patiënten in kaart te 
brengen en patiënten een behandel-
programma aan te bieden aangepast 
aan hun individuele mogelijkheden 
om op die manier een zo goed moge-
lijke uitkomst te bereiken. Een context 
creëren waarin cognitieve evaluatie 
gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld door 
terugbetaling van cognitieve testing, 
kan hiertoe een belangrijke bijdrage 
leveren. 

Appendix A: Kostprijs CANTAB in functie van het aantal tests en de gebruiksduur.

Aantal tests 1 Test 2 Tests 3 Tests 4 Tests 5 Tests 6 Tests 7 Tests 8 Tests

Duur

1 maand €143 €215 €257 €286 €300 €315 €329 €143

1 Jaar €1.430 €2.145 €2.574 €2.860 €3.003 €3.146 €3.289 €3.432

2 Jaar €2.431 €3.647 €4.376 €4.862 €5.105 €5.348 €5.591 €5.834

3 Jaar €3.289 €4.934 €5.920 €6.578 €6.907 €7.236 €7.565 €7.894

4 Jaar €4.147 €6.221 €7.465 €8.294 € 8.709 €9.123 €9.538 €9.953

5 Jaar €5.005 €7.508 €9.009 €10.010 €10.511 €11.011 €11.512 €12.012

6 Jaar €5.863 €8.795 €10.553 €11.726 €12.312 €12.899 €13.485 €14.071

7 Jaar €6.721 €10.082 €12.098 €13.442 €14.114 €14.786 €15.458 €16.130

8 Jaar €7.436 €11.154 €13.385 €14.872 €15.616 €16.359 €17.103 €17.846

9 Jaar €8.008 €12.012 €14.414 €16.016 €16.817 €17.618 €18.418 €19.219

10 Jaar €8.580 €12.870 €15.444 €17.160 €18.018 €18.876 €19.734 €20.592
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