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EEN BLIK OP COGNITIEVE 
KWETSBAARHEID:

WAT NU VOOR DE PRAKTIJK?
Dra. Ellen De Roeck en Prof. dr. Sebastiaan Engelborghs

Cognitieve kwetsbaarheid

§ Nieuw concept

§ Definitie?

§ Hoe te meten?

Comprehensive Frailty Assessment 
(CFAI)

Zelfrapportage?

Het continuüm van de ziekte van 
Alzheimer

SCI

Operationalisatie: 
Cognitieve kwetsbaarheid

=> Subjectieve cognitieve klachten

6 vragen

1. Ik heb moeite om te herinneren wat er pasgeleden is 
gebeurd

2. Ik heb moeite om mij gesprekken van een paar dagen 
geleden te herinneren

3. Ik ervaar moeilijkheden om nieuwe dingen te leren
4. Ik vind het moeilijk om te leren omgaan met nieuwe 

huishoudelijke apparaten 
5. Ik ondervind moeilijkheden met het regelen van geldzaken 

zoals pensioen, bankzaken
6. Ik heb moeite om het verhaal te kunnen volgen in een 

boek of op televisie 
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Comprehensive Frailty Assessment-
Plus (CFAI-Plus)

psychisch

sociaal	 fysiek

omgeving

cognitief

Beperkingen van het instrument

§ 4% totale populatie zeer lage score op MoCA
en niet cognitief kwetsbaar (Anosognosie )

§ 30% van de cognitief kwetsbaren: goede 
score op MoCA

Exploratieve studie
Random	groep	 D-SCOPE	fase	2		 Geheugenkliniek	

n=353

Gem.	Leeftijd	
77,6

Vrouw	
55%

n=95

Gem.	Leeftijd	
78,2

Vrouw	
58%

n=73

Gem.	Leeftijd	
75,4

Vrouw	
53%

Associaties met cognitieve 
kwetsbaarheid

Psychische 
kwetsbaarheid

Fysieke 
kwetsbaarheid

Leeftijd 

De vijf domeinen

psychisch

sociaal	 fysiek

omgeving

cognitief

Studie: depressie en cognitieve 
kwetsbaarheid? 

Random	groep	

404

Gem.	Leeftijd	
76,46

Vrouw	
55%
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Resultaten

groepen Cognitief - Cognitief +

Depressief -
62.6% 14.1%

Depressief +
12.9% 10.4%

Kwetsbaarheidsprofiel

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

cognitief	- depressief	-

cognitief	+	depressief	-

cognitief	-depressief	+

cognitief	+	depressief	+

Score	op	kwetsbaarheid	

multidimensionele	kwetsbaarheid

**

Vergelijking

Depressieve symptomen
§ Meer psychische- en 

omgevingskwetsbaarheid

§ Lager opgeleid
§ Lagere scores op cognitieve 

testen

Cognitieve kwetsbaarheid
§ Ouder
§ Meer fysieke 

kwetsbaarheid

§ Lager opgeleid
§ Lagere scores op cognitieve 

testen

Risicogroep? 

10%	van	populatie:	depressieve symptomen en
cognitief kwetsbaarheid:

§ Multidimensioneel kwetsbaar
§ Scoren zwakker op	de	cognitieve testen

=>	Meer	kans op	een dementie???	

Samengevat

Cognitieve kwetsbaarheid: 
– Meetbaar
– Associatie met leeftijd 
– Associatie met psychische kwetsbaarheid
– Combinatie cognitieve kwetsbaarheid en 

depressieve symptomen vormt risico op 
• Lagere scores op cognitieve testen
• Hogere multidimensionale kwetsbaarheid 

Vragen?

ellen.deroeck@uantwerpen.be
www.d-scope.be


