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EDINBURGH COGNITIE EN GEDRAG ALS SCREENER – Versie B 
Nederlandse versie November 2016 

  1. TAAL – Benoemen    O mondeling O schriftelijk  O anders, nl:………………….. 

  2. TAAL - Begrip 

  3. GEHEUGEN – Directe herinnering  O mondeling O schriftelijk  O anders, nl:………………….. 

Datum testafname: ........................................................ 
Dyslexie: ....................................................................... 
Lees/schrijfproblemen: .................................................. 
Moedertaal Nederlands: ................................................ 
Opleidingsniveau:.............................................................. 
Beroep: .......................................................................... 
Gebruik van NIV: Ja/Nee startdatum: ............................ 
Linkshandig/rechtshandig: ............................................. 
 

Psychiatrische aandoeningen: ……………………….. 
Gebruik antidepressiva: ............................................ 
Gebruik riluzole: ........................................................ 
ECAS afgenomen voor Poli/ MRI/ FALS/ PAN …….. 
ALS-nr: …………………...................................... M/V 
Geboortedatum: ......................................................... 
ECAS afgenomen door:.............................................. 
ECAS gescoord door:................................................. 

    Zeg: “Benoem (of noteer) de namen van onderstaande figuren” 
 
 

  

  

  

  

 

Score  
0-8 

Score  
0-8 

Score  
0-10 

Gebruik 
deze score 
later ook om 
% retentie te 
berekenen 

 Zeg: “Ik ga een kort verhaal voorlezen. Luister goed. Als ik klaar ben, vraag ik u om alles wat u 
onthouden heeft te vertellen (of op te schrijven)”. 

 

 Zeg: “Benoem of wijs aan…” 
 

1. Wat je aan kan trekken…………………………...    

2. Waar je op speelt……....................................... 

3. Wat een loodgieter gebruikt..............................    

4. Wat wordt gebruikt op de boerderij……………… 

 
 
5. Een dier met kleurrijke veren……................................ 

6. Wat een vervoersmiddel is ..….................................... 

7. Wat zich rolt tot een bal............................................... 

8. Wat leeft in de Afrikaanse Savanne............................. 

 

Drie vissersboten hielpen met het redden van een walvis die te dicht bij de kust zwom. De 

walvis werd gesignaleerd terwijl hij rondjes aan het zwemmen was. Meneer Piet de Bruin van 

de Koninklijke Marine vertelde dat 32 jonge walvissen de afgelopen winter waren afgedwaald 

tijdens hun zoektocht naar eten. 

 Zeg: ‘Dat is het einde van het verhaal, wat kunt u zich herinneren?’ 

Drie:     …………………………………….. 

Vissersboten:               ……………………………………… 

Hielpen redden:   ……………………………………… 

Walvis:    ……………………………………… 

Kust:     ……………………………………… 

Rondjes:    ……………………………………… 

Piet de Bruin:     ……………………………………… 

Koninklijke Marine:   ……………………………………… 

32:    ……………………………………… 

Afgelopen winter:   ……………………………………… 
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   4. TAAL – Spelling    O mondeling O schriftelijk  O anders, nl:………………….. 

  5. LETTERVLOEIENDHEID -  ‘A’  O mondeling O schriftelijk  O anders, nl:………………….. 

  6. EXECUTIEF – Cijferspanne achteruit         O mondeling O schriftelijk  O anders, nl:………………….. 

 Zeg: “Spel de volgende woorden, door ze op te schrijven (of mondeling)”. Als de proefpersoon 
ondersteunende technologie gebruikt, vraag hem/haar dan om de woordenboek-functie uit te zetten. 

 
1.  Lezing  ……………………... 7.   Inspireren  ………………………. 
2.  Tandenstoker ……………………… 8.   Betogen          ………………………. 
3.  Verzamelen      ……………………... 9.   Watermeloen     ………………………. 
4.  Vervuiling      ……………………... 10. Woordenboek  ……………………….       
5.  Recept      ……………………… 11. Aardbeving   ………………………. 
6.  Zonnebloem         ……………………… 12. Gedachtegang        ……………………….    

Score  
0-12 

 Zeg: “Ik ga een letter van het alfabet noemen en ik vraag u zoveel mogelijk woorden te noemen (of 
op te schrijven) die beginnen met die specifieke letter. Dit mogen geen namen van mensen of 
plaatsen zijn, en ook geen nummers” 
 Wanneer gesproken: “U krijgt een minuut de tijd. De letter is de letter ‘A”. 
 Wanneer geschreven: “U krijgt twee minuten de tijd. De letter is de letter ‘A’”. 

 
 Vervolgens moet de proefpersoon de woorden kopiëren/hardop voorlezen.  
 Wanneer gesproken: “Probeer deze woorden zo snel mogelijk op te lezen. Kunt u de woorden 

goed lezen? Ik zal uw tijd opnemen. Bent u er klaar voor? Begint u maar”. 
 Wanneer geschreven: “Probeer deze woorden zo snel mogelijk over te schrijven. Ik zal uw tijd 

opnemen. Bent u er klaar voor? Begint u maar”. 
 

Vink aan welke vorm van antwoorden gebruikt is:  
□ Gesproken & voorgelezen  

□ Geschreven & gekopieerd 
 
 

Score  
0-12 

Aantal 
goede 
woorden = 
 
 
 
Kopieertijd 
/opleestijd 
=  

Score  
0-12 

 Zeg: “Ik ga een aantal cijfers voorlezen en ik zou u willen vragen om deze in omgekeerde volgorde te 
herhalen. Bijvoorbeeld, als ik zeg 2 3 4, zegt u 4 3 2. Laten we er eentje oefenen. Als ik zeg 7 1 9, wat 
zegt u dan?”. Indien fout, tweede oefentrial: 8-3.   
Stop wanneer proefpersoon beide trials van een regel fout heeft. Scoor het totale aantal correcte trials. 

 

Trial  Check Trial  Check 
1 2 8   2 4 9  
3 5 1 3    4 8 2 4    
5 1 5 2 7  6 6 3 8 1  
7 9 4 3 8 6  8 2 4 1 9 7  
9 1 8 3 5 4 2   10 7 3 9 2 6 1   
11 4 8 2 6 8 3 1   12 5 1 6 4 2 9 3   

 

Verbal Fluency Index (Vfi) calculation: 
 

Wanneer gesproken: 
       Vfi = 60seconden – aantal seconden opgelezen woorden 
  Aantal goede woorden 

Wanneer geschreven: 
       Vfi = 120seconden – aantal seconden gekopieerde woorden 
  Aantal goede woorden 

 

 
 GESPROKEN  

VFI 
 

> 22.5 
18.5 tot <22.5 
14.5 tot <18.5  

10.75 tot <14.5 
6.75 tot <10.75 
2.75 tot <6.75  

<2.75  

 

 
GESCHREVEN 

VFI 
 

 
Score 

> 21.25 0 
17.5 tot <21.25 2 
13.75 tot <17.5 4 

10.25 tot <13.75  6 
6.5 tot <10.25 8 
2.75 tot <6.5 10 

<2.75  12 

 

VFI conversion to score table 
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   7. EXECUTIEF – Afwisselen   O mondeling O schriftelijk  O anders, nl:………………….. 

  8. LETTERVLOEIENDHEID -  ‘N’  O mondeling O schriftelijk  O anders, nl:………………….. 

  9. VISUOSPATIEEL – Stippen tellen 

  10. VISUOSPATIEEL – Kubussen tellen 

Score  
0-12 

Score  
0-12 

Aantal 
goede 
woorden= 
 
 
 
Kopieertijd/
opleestijd 
=  

 
GESCHREVEN 

VFI 
 

 
Score 

> 41 0 
34.25 tot < 41 2 

27.5 tot < 34.25 4 
20.75tot < 27.5 6 
14 tot < 20.75 8 
7.25 tot < 14 10 

< 7.25 12 

 

 Zeg: “Ik ga een letter van het alfabet noemen en ik vraag u zoveel mogelijk woorden te noemen (of 
op te schrijven) die beginnen met die specifieke letter. Dit mogen geen namen van mensen of 
plaatsen zijn, en ook geen nummers. Deze keer moeten de woorden echter 4 letters lang zijn. 
Niet meer of minder dan 4 letters”. 
 Wanneer gesproken: “U krijgt een minuut de tijd. De letter is de letter ‘N’”. 
 Wanneer geschreven: “U krijgt twee minuten de tijd. De letter is de letter ‘N’”. 

 
 Vervolgens moet de proefpersoon de woorden kopiëren/hardop voorlezen. 
 Wanneer gesproken: “Probeer deze woorden zo snel mogelijk op te lezen. Kunt u de woorden 

goed lezen? Ik zal uw tijd opnemen. Bent u er klaar voor? Begint u maar”. 
 Wanneer geschreven: “Probeer deze woorden zo snel mogelijk over te schrijven. Ik zal uw tijd 

opnemen. Bent u er klaar voor? Begint u maar”. 
 
Vink aan welke vorm van antwoorden gebruikt is:  

□ Gesproken & voorgelezen  

□ Geschreven & gekopieerd 
 

Score  
0-4 

Score  
0-4 

 Zeg: “Ik wil u vragen de stippen te tellen in elk vak, maar zonder ze aan te wijzen” 
   

    

  
 

 Zeg: “Ik wil u vragen om getallen en letters af te wisselen, beginnend met 1-A, dan 2-B, 3-C enzovoorts. 
Gaat u nu verder op die manier, wissel getallen af met letters, op volgorde, zonder er een over te slaan, 
totdat ik zeg dat u kunt stoppen. Dus 1-A, 2-B, 3-C …” 
 

Trial  Check Trial  Check Trial  Check Trial  Check 
1 4-D  2 5-E  3 6-F  4 7-G  
5 8-H  6 9-I  7 10-J  8 11-K  
9 12-L  10 13-M  11 14-N  12 15-O  

 
 

 
 GESPROKEN  

VFI 
 

> 58.5 
47.75 tot < 58.5 
37 tot < 47.75 
26.25 tot < 37 

15.5 tot < 26.25 
4.75 tot < 15.5 

< 4.75  

 

Verbal Fluency Index (Vfi) calculation: 
 

Wanneer gesproken: 
       Vfi = 60seconden – aantal seconden opgelezen woorden 
  Aantal goede woorden 

Wanneer geschreven: 
       Vfi = 120seconden – aantal seconden gekopieerde woorden 
  Aantal goede woorden 

VFI conversion to score table 

 Zeg: “Hoeveel blokken bevat elke vorm, inclusief de blokken die u misschien niet kunt zien?” 
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   11. VISUOSPATIEEL – Nummerlocatie 

  12. EXECUTIEF – Zinnen afmaken  O mondeling O schriftelijk  O anders, nl:………………….. 

  13. SOCIALE COGNITIE – Deel A 

Score  
0-4 

Score  
0-12 

 Zeg: “Welk nummer komt overeen met de plek van de stip?” 
 
 

    

  
 

 Zeg: “Luister goed naar de volgende zinnen. Zodra ik de zin heb voorgelezen, noemt (of noteert) u 
zo snel mogelijk één woord dat de zin afmaakt. Bijvoorbeeld, Ze was zo moe dat ze verlangde naar 
haar … bed”. 
 

1. Hij belde het restaurant op om een tafel te  .................................................... 
 

2. Toen zij wakker werd was de zon al   ................................................... 
 

 Zeg: “Nu wil ik u vragen dat weer te doen, maar het woord dat u nu noemt dient nergens op te slaan 
in de rest van de zin. Het mag niets te maken hebben met het woord dat de zin echt af zou maken. 
Bijvoorbeeld: Frank sneed zijn hand aan een scherpe … wolk”. 
Als de participant binnen 20 seconden niet reageert, ga verder met het volgende item. 

  
1. Ze nam de telefoon op omdat de telefoon               ................................................... 
 
2. De grap was zo grappig dat hij begon te   ................................................... 
 
3. Daniel haalde de deur van het slot met een    ................................................... 
 
4. Het kind knipte het papier in stukken met een   ................................................... 
 
5. Na maanden rijlessen behaalde Lisa uiteindelijk haar...................................................  
 
6. Simon eet zijn avondeten op met een mes en een ................................................... 
 
Geef 2 punten voor een ander woord, 1 voor een gerelateerd woord (bijvoorbeeld associaties of 
tegenovergestelde betekenis) of 0 voor een logisch woord.  
 

 Zeg: “Ik ga u een aantal plaatjes laten zien, een in elke hoek van een vak. U moet per vak het 
plaatje kiezen dat u het leukst vindt. Vertel of wijs aan per vak welk plaatje u het leukst vindt en 
doe dat zo snel mogelijk”. Omcirkel de keuze van de participant. 
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  13. SOCIALE COGNITIE – Deel B 

   14. GEHEUGEN – Uitgestelde herinnering    O mondeling    O schriftelijk   O anders, nl:………………….. 

Score  
0-12 

Uitgestelde herinnering (0-10) 
 

Omgerekende retentiescore (0-10) 

 Zeg: “Ik ga u nu weer een aantal plaatjes laten zien, weer een in elke hoek van een vak. U moet per 
vak het plaatje kiezen dat het gezichtje in het midden het leukst vindt. Zeg of wijs aan per vak 
welk plaatje de favoriet is van het gezichtje in het midden. Reageer zo snel mogelijk”. Omcirkel 
de keuze van de participant. Correct item = 2 punten, fout = 1 punt, egocentrische fout = 0. 

 

 
 Zeg: “Aan het begin van deze test heb ik u een kort verhaal voorgelezen. Kunt u mij vertellen wat 

u zich hier nog van kunt herinneren?” scoor 1 punt voor elk (geheel of gedeeltelijk) onderstreept 
gedeelte dat herinnerd wordt.  

 
 

Drie:    …………………………………….. 

Vissersboten:   ……………………………………… 

Hielpen redden:  ……………………………………… 

Walvis:   ……………………………………… 

Kust:    ……………………………………… 

Rondjes:    ……………………………………… 

Piet de Bruin:    ……………………………………… 

Koninklijke Marine:   ……………………………………… 

32:    ……………………………………… 

Afgelopen winter:   ……………………………………… 
Scoringprocedure voor geheugen: verkrijg de uitgestelde herinnering-score en bereken, samen met de onmiddelijke     
herinnering-score, het percentage behouden in het geheugen. Zet dit percentage om in een Retentiescore. Wanneer 
de score 0 is, is de omgerekende score ook 0.  
 

   Omrekenen naar percentage behouden geheugen                   Percentage behouden naar Retentiescore-tabel 

x 100 =  %  behouden          
       geheugen 

x 100 = ..............%   

      (Uitgestelde herinnering)     . 
    (Onmiddellijke herinnering) 

(..................................) 
 
(...................................) 

Percentage  Omgerekende 
Score 

Percentage  Omgerekende 
Score 

1-10% 1 51-60% 6 

11-20% 2 61-70% 7 

21-30% 3 71-80% 8 

31-40% 4 81-90% 9 

41-50% 5 91-100+ % 10 
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Aanvullende opmerkingen afname ECAS: 

 

  15. GEHEUGEN – Uitgestelde herkenning 

  SCORES 

Score  
0-4 

Zeg: “Laten we kijken of u zich nog meer kunt herinneren van het verhaal. Ik ga u een aantal vragen 
stellen, vertel mij of deze waar of niet waar zijn.”  
 
Omcirkel de antwoorden (waar/onwaar) en geef een punt voor elke item dat herkend wordt. Gebruik 
onderstaande tabel om de score uit te rekenen. 

 
Waren er vier vissersboten? W O 1 
Ging het verhaal over het redden van dolfijnen? W O 1 
Vond dit plaats dicht bij de kust? W O 1 
Was het dier in rondjes aan het zwemmen? W O 1 
Heette de man in het verhaal Meneer de Bruin? W O 1 
Was zijn voornaam Johan? W O 1 
Waren er 25 walvissen afgedwaald afgelopen winter?  W O 1 
Waren de afgedwaalde walvissen opzoek naar eten? W O 1 
 

Tabel Herkenning naar hekenningsscore 

Aantal correcte 
antwoorden 

Omgerekende 
Score 

0-4 0 

5 1 

6 2 

7 3 

8 4 

 

Taal Benoemen  /28 
Begrip  

Spelling   
Verbale 

vloeiendheid 
Lettervloeiendheid Letter A  /24 

Lettervloeiendheid letter N   
Executief Cijferspanne achteruit   

/48 Afwisselen   

Zinnen afmaken  
Sociale Cognitie   

 ALS-SPECIFIEK: /100 

  
Geheugen  Onmiddellijke herinnering  /24 

Uitgestelde retentie   
Uitgestelde herkenning  

Visuospatieel Stippen tellen  /12 
Kubussen tellen   
Nummerlocatie  
 ALS NIET-SPECIFIEK: /36 

  
 ECAS TOTALE SCORE: /136 
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EDINBURGH COGNITIE en GEDRAG ALS SCREENER 
Nederlandse Versie (2014) 

 
GEDRAG SCREENER – Interview naaste 

 Relatie tot de patiënt: ………………………………………………………………… 
 

 Vraag de partner/verzorger/naaste naar de volgende mogelijke gedragingen. Symptomen 
moeten herhaaldelijk hebben plaatsgevonden en niet eenmalig, en kunnen daarnaast voor de 
ontwikkeling van motorische signalen hebben plaatsgevonden. Noteer “Ja”, “Nee”, of “Weet niet”. 
Bij “Ja”, voeg een schriftelijke omschrijving toe. Geef één punt voor elke “Ja” (maximum =10). 

 

G
ED

R
A

G
 

A Gedrags-disinhibitie 
1 Sociaal ongewenst gedrag, bijvoorbeeld: 

Ongewenst gedrag bij 
vreemden Crimineel gedrag 

J N WN 

2 Verlies van manieren/decorum, bijvoorbeeld: 
Grove of seksueel getinte opmerkingen, grapjes of meningen die door anderen 
als aanstootgevend ervaren kunnen worden 
Geen reactie op sociale signalen 

J N WN 

3 Impulsieve, overhaaste of nonchalante acties, bijvoorbeeld: 
Gokken, kopen/verkopen van eigendommen zonder daar de consequenties van in 
te zien 
Het ongepast verstrekken van persoonlijke informatie (bijv. creditcardnummer) 

J N WN 

B Apathie of Inertie 
4 Verlies van interesse of motivatie, bijvoorbeeld: 

Passief en verlies van spontaniteit 
Heeft aansturing nodig om routine-activiteiten te initiëren of voort te zetten 

J N WN 

C Verlies van sympathie of empathie 
5 Verminderde reactie op behoeften en gevoelens van andere mensen 

Een positieve score op dit item moet gebaseerd zijn op specifieke voorbeelden 
die getuigen van een gebrek aan inzicht of onverschilligheid in gevoelens van 
anderen, 
bijvoorbeeld: 
Kwetsende opmerkingen 
Negeren van andermans pijn of verdriet 

J N WN 

6 Verminderde sociale interesse, verbondenheid, persoonlijke warmte of algemene nabijheid 
in sociaal contact, bijvoorbeeld: 

Afstandelijkheid 
Verminderd oogcontact 

J N WN 

D Perseveratief, stereotiep, compulsief or ritueel gedrag 
7 Simpele herhalende bewegingen, bijvoorbeeld: 

Tikken, klappen 
Krabben, aan de huid of kleding 
plukken Woorden herhalen 

J N WN 

8 Complexe, compulsieve of rituele gedragingen, bijvoorbeeld: 
Tellen, schoonmaakrituelen, 
controleren Verzamelen, hamsteren 

J N WN 

 

7 
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E Hyperoraliteit en veranderde eetvoorkeuren  

9 Veranderde eetvoorkeuren, bijvoorbeeld: 
Voedselrages, specifieke diëten 
Koolhydraat hunkering (vooral 
snoep) 

J N WN 

10 Eetbuistoornis of hyperoraliteit, bijvoorbeeld: 
Volproppen of doorgaan met eten ondanks een vol gevoel 
Orale exploratie of consumptie van niet-eetbare objecten 

J N WN 

SCORE 
TOTAAL /10 

SYMPTOMEN 
 Kruis aan als ten minste een van de symptomen aanwezig was in de volgende categorieën. 

A. Gedrags-disinhibitie  
B. Apathie of inertie  
C. Verlies van sympathie of empathie  
D. Perseveratief, stereotiep, compulsief or ritueel gedrag  
E. Hyperoraliteit en veranderde eetvoorkeuren  

 

 
Psychose Screener 

 

 Vraag de verzorger naar de volgende mogelijke symptomen. Noteer: “Ja”, “Nee”, of “Weet niet”. Bij 
“Ja”, voeg een schriftelijke omschrijving toe. Geef één punt voor elke “Ja” (maximum = 3). 

 

1 Heeft vreemde en/of bizarre overtuigingen en gedragingen J N WN  

2 Hoort of ziet dingen die er eigenlijk niet zijn, en/of voelt de aanwezigheid van iemand 
die er niet is 

J N WN  

3 Is overmatig wantrouwig en/of voelt zich achtervolgd J N WN  

SCORE  
TOTAAL /3  

ONSET EN DUUR VAN DE SYMPTOMEN  
 Geef aan wat van toepassing is.  

1. Geven deze symptomen een VERANDERING weer ten opzichte van het eerdere gedrag van 
de patiënt? 

J N  

Zo ja, hebben de veranderingen plaatsgevonden:  
a. VOOR onset van de ziekte? J N  
b. Tegelijkertijd met de andere symptomen? J N  
c. NA onset van de ziekte? J N  
2. Zijn de symptomen nog steeds aanwezig? J N  
3. Wanneer dit niet het geval is, hoe lang waren deze aanwezig?   

 

 



 
ALS-nr:       Datum:  
 
 
4. TAAL – Spelling 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
 
 
  

 



 
ALS-nr:       Datum:  
 
 
5. LETTERVLOEIENDHEID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. LETTERVLOEIENDHEID  
 
 

 


