


 

 
 

UNIVERSITEIT GENT 
 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
 
 

Academiejaar 2004-2005 
 
 
 
 
 
 

KENNIS OMTRENT DE ZIEKTE ALZHEIMERDEMENTIE BIJ 
VERPLEEGKUNDIGEN DIE WERKEN OP  

EEN AFDELING GERIATRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad van  
 

Licentiaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen 
 

Optie Verplegingswetenschap 
 
 

Door Delphine Lacante 
 

Prof. Dr. W. Michielsen 
 

Prof. Dr. G. Van Maele 
Prof. Dr. E. Van Puyvelde



Kopieerclausule  I 

Kopieerclausule 
 

 

 

 

“Ondertekende, DELPHINE LACANTE, bevestigt hierbij dat onderhavige verhande-

ling mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd.  Bij het citeren moet 

steeds de titel en de auteur van de verhandeling worden vermeld.” 



 

Abstract II
 
  

Abstract 
 

Doel:  Het doel van deze verhandeling is het nagaan van kennis omtrent de ziekte  

Alzheimerdementie (AD) bij verpleegkundigen op een afdeling Geriatrie.  Bijkomend 

wordt nagegaan of er een bijscholingsbehoefte is omtrent AD. 

Achtergrond:  De prevalentie van AD bij een populatie ouder dan 65 jaar wordt 

geschat op 11.3%.  Met de vergrijzing van de bevolking wordt verwacht dat dit cijfer 

verder nog zal toenemen.  Het management van de ziekte AD zal bijgevolg een steeds 

grotere impact hebben op de maatschappij.  Verpleegkundigen op een afdeling Geriatrie 

komen dagelijks in contact met patiënten met AD en hun familieleden.  Met het oog op 

de informatiebehoeften van deze mensen is het van belang dat verpleegkundigen kennis 

bezitten betreffende de ziekte.  Bijkomend kan het bezitten van kennis een belangrijke 

meerwaarde bieden op het toedienen van zorg bij patiënten met AD.  Dit zou 

onrechtstreeks de kwaliteit van zorg ten goede kunnen komen. 

Methode: Een convenience sample van 169 verpleegkundigen, werkzaam op een 

afdeling Geriatrie, vulden een vertaalde versie van de Alzheimer Disease Knowledge 

Test in.  

Resultaten:  De scores op de kennistest waren laag.  De gemiddelde kennisscore en 

mediaan waren respectievelijk 8.5 en 9.0 op 20.  Er werd een zeer sterk significant 

(P<0.001) verschil vastgesteld tussen de scores van A1 en A2 verpleegkundigen.  

Ervaring op de afdeling Geriatrie en het volgen van bijscholingen betreffende dementie 

resulteerden niet in een significante hogere score op de test.  Het merendeel (89.2%) van 

de verpleegkundigen rapporteerden een bijscholingsbehoefte te hebben betreffende de 

ziekte. 

Conclusie: Met het oog op de vergrijzing van de bevolking moet er geanticipeerd 

worden op de lage kennis en hoge bijscholingsbehoefte betreffende AD.  Het opzetten 

van gerichte bijscholingen of educatieprogramma’s zouden in een belangrijke mate de 

kennis bij verpleegkundigen kunnen beïnvloeden.  

 

Keywords: kennis, verpleegkundigen, Alzheimerdementie. 
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Abstract (Engels) 
 

Aim: This paper reports a study with nurses who are working at a geriatric unit in a 

hospital, to examine the knowledge about Alzheimer’s Disease (AD). 

Background: The prevalence of AD in patients aged � 65 years, is estimated about 

11.3%.  A rise in the number of individuals with AD is expected, consequently the 

management of the disease will have a larger impact on the society.   

Nurses who are working at a geriatric unit have daily contacts with patients with AD 

and their caregivers.  The patient and the caregivers need to be informed about the 

disease and this is an important task for the nurses.  Also could an adequate 

understanding of the disease have a positive effect on the quality of care. 

Method: A convenience sample of 169 nurses who are working at a geriatric unit 

responded to a translated version of the Alzheimer Disease Knowledge Test.     

Findings: The scores on the knowledge test were low.  The average and median score 

were respectively 8.5 and 9.0 on 20.  Nurses with an A1 level differed significantly 

(P<0.001) from those with an A2 level.  Experience and followed education 

programmes didn’t result in significantly higher scores on the test.  The majority of the 

nurses (89.2%) reported that they should need extra education about the disease to 

improve their knowledge.     

Conclusion: With the demographic ageing, there is a need to anticipated on this low 

scores and also a high need for further education about AD.  The set-up specific 

education programmes could have a positive effect on the knowledge about the disease.   

 

Keywords: knowledge, Alzheimer’s Disease, nurse. 
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Het woord vooraf 
 

In mijn vooropleiding als verpleegkundige koos ik voor de optie geriatrie.  Zorg voor 

ouderen en de multidisciplinaire aanpak spraken me sterk aan.     

Mijn huidige werkervaring speelt zich af op een niet geriatrische dienst (pneumologie) 

maar door mijn dagelijkse contacten met mijn 90 jarige buurvrouw kwam ik op het idee 

om voor een thesisonderwerp te kiezen die ouderen aanbelangen.  Alhoewel mijn 

buurvrouw niet lijdt aan de ziekte van Alzheimerdementie maar aan een lichte vorm van 

geheugenverlies, koos ik toch voor Alzheimerdementie.  Na enkele dagen brainstormen 

en enkele tips van Prof. Michielsen kwam ik tot het volgende onderwerp: “Kennis 

omtrent Alzheimerdementie bij verpleegkundigen die werken op een afdeling 

Geriatrie”.   

Door de keuze van dit thema werd het opnieuw mogelijk om me te verdiepen in een 

geriatrische topic.  Bijkomend was het mooi meegenomen om me in contact te kunnen 

stellen met verschillende afdelingen Geriatrie in Gent en Brugge. 

 

In dit woord vooraf zou ik graag enkele “mental coaches” bedanken die me in het 

bijzonder hebben bijgestaan en voortdurend in mij hebben geloofd.  Dank je wel Bram, 

Katrien, Stephanie, Emmy, Griet, Jelle, Jeroen, Lieselot, Marjan én mama en papa.  En 

ik beloof je, mama, dat ik nu toch wel zal stoppen na zes jaar studeren.   

 

Dank je wel Fatima en medecollega’s om geregeld verlof te kunnen nemen zodat deze 

thesis verwezenlijkt kon worden. 

 

Bijkomend had ik graag een woord van dank uitgesproken aan de hoofd-

verpleegkundigen en het verplegend personeel van de afdelingen Geriatrie in de 

verschillende ziekenhuizen.  Zonder hen had dit onderzoek niet gerealiseerd kunnen 

worden.  Dank je wel voor de medewerking en kostbare tijd. 

 

Tenslotte zou deze thesis niet tot stand gekomen zijn zonder de steun en begeleiding 

van mijn promotor Prof. Dr. W. Michielsen en co-promotoren Prof. E. Van Puyvelde en 

Prof. G. Van Maele.  Dank je wel! 
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Inleiding 
 

 

Dementie staat sterk in de belangstelling.  De meest voorkomende vorm 

“Alzheimerdementie” werd in het begin van de 20ste eeuw beschreven door Aloïs 

Alzheimer.  Sedert dan werd heel wat onderzoek verricht om de ziekte uit zijn mysterie 

te onthullen.   

 

Artikels die over dementie handelen zijn talrijk.  De databank Pubmed (Medline) geeft 

met het trefwoord ‘dementia’ 71.510 artikels aan.  Ongeveer de helft (35.045) werd 

geïndexeerd onder de term ‘Alzheimer Disease’.  Tussen 2000 en 2005 werden er 

12.711 artikels opgenomen in de databank met het trefwoord ‘Alzheimer Disease’.  

Gemiddeld verschenen er in die periode jaarlijks ± 2500 artikels.   

Ondanks al deze onderzoeken zijn tot op heden de oorzaken van deze neurologische 

ziekte nog niet goed gekend en is een curatieve behandeling niet voor handen.   

Wat wel vaststaat is dat de leeftijd de belangrijkste risicofactor is om de 

hersenaandoening te krijgen.  Met de vergrijzing van de bevolking zal het aantal 

dementerenden groter worden en zal het management van patiënten met 

Alzheimerdementie een grotere impact krijgen op de maatschappij. 

 

Verpleegkundigen op afdelingen Geriatrie komen meer dan andere ziekenhuis-

verpleegkundigen in contact met patiënten met Alzheimerdementie en hun familieleden.  

Deze verpleegkundigen hebben een belangrijke opdracht in het verstrekken van 

informatie aan de patiënt en hun mantelzorgers omtrent de ziekte.   

Bijkomend kan het bezitten van kennis bij verpleegkundigen een belangrijke 

meerwaarde bieden op het toedienen van zorg bij patiënten met Alzheimerdementie. Zo 

zal een geïnformeerde verpleegkundige haar kennis en bekwaamheden kunnen 

gebruiken om te voorzien in de uitgebreide behoeften van deze patiënten en hun 

mantelzorgers.   

Vanuit deze oogpunten is het van belang dat kennis omtrent Alzheimerdementie 

aanwezig is bij de verpleegkundigen. 

 



 

Inleiding VIII 

De doelstelling van het onderzoek is om door middel van een toets te peilen naar de 

kennis omtrent Alzheimerdementie bij verpleegkundigen op afdelingen Geriatrie.  

Bijkomend wordt nagegaan of er specifieke bijscholingsbehoeften zijn bij deze 

verpleegkundigen. 

 

Vertrekkend van de definitie en beschrijving van Alzheimerdementie wordt in de 

literatuurstudie vervolgens stilgestaan bij prevalentie –en incidentiecijfers, het belang 

van kennis bij verpleegkundigen in relatie tot het management van patiënten en 

mantelzorgers, en de bespreking van kennistesten omtrent Alzheimerdementie.  In het 

laatste gedeelte omtrent de testen wordt na de verduidelijking van de zoekstrategie in de 

databanken, dieper ingegaan op de doelstelling, testopbouw, constructie, 

betrouwbaarheid, validiteit en gebruik in de praktijk van de twee gevonden 

kennistesten.  Dit gedeelte werd dieper uitgewerkt daar er voor het onderzoek een keuze 

gemaakt werd uit één van de bestaande toetsen.   

 

Na de vraag –en doelstelling wordt de onderzoeksmethode toegelicht.  Aan de hand van 

een beschrijvende studie worden bij een steekproef van 169 verpleegkundigen, met een 

respons van 83%, kennis omtrent Alzheimerdementie en bijscholingsbehoeften 

beschreven.  Bijkomend zal door de verzameling van administratieve gegevens getracht 

worden groepen te onderscheiden met een verschillende bijscholingsnood.  Tenslotte 

worden de resultaten in een discussie besproken en worden aanbevelingen voor de 

praktijk en verder onderzoek aangeboden. 
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Literatuurstudie 

 

1. Alzheimerdementie 

 
Naast de beschrijving van de ziekte Alzheimerdementie (AD) worden op een beknopte 

wijze oorzaak, diagnose en behandeling toegelicht.   

1.1. Dementie 

Dementie is geen “normaal” verouderingsproces, maar een verworven 

neurodegeneratieve aandoening.  Het is een syndroom dat gekenmerkt wordt door 

progressieve achteruitgang van de cognitieve functies, gedragsstoornissen en 

psychiatrische symptomen  met negatieve gevolgen voor het beroepsmatige of sociale 

functioneren (De Deyn, 2004; Velghe & Michielsen, 2004).   Deze beschrijving komt 

overeen met wat vooropgesteld is door de de Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, fourth edition (DSM-IV criteria) (American Psychiatric Association, 

1994).  Dit is een classificatie van de psychische stoornissen dat ontwikkeld werd voor 

gebruik bij hulpverlening, opleiding en onderzoek (American Psychiatric Association, 

2000).  De stoornissen zijn opgenomen in de International Classification of Diseases-9-

Clinical Modification (ICD-9-CM) en de criteria worden universeel gehanteerd. 

In de DSM-IV-Text Revision (TR) (American Psychiatric Association, 2000) wordt 

dementie niet meer afzonderlijk besproken.  Men geeft enkel nog de meest 

voorkomende vormen van dementie weer.  

Er bestaan verschillende vormen van dementie.  AD is de meest voorkomende vorm (zie 

paragraaf 2.2: pagina 5).  

1.2. Beschrijving Alzheimerdementie 

AD is genoemd naar de Duitse neuroloog Alois Alzheimer.  Hij beschreef in 1907 voor 

het eerst het syndroom bij een 51-jarige patiënte die leed aan een aandoening die 

klinisch gekenmerkt werd door progressieve aftakeling van cognitieve en andere 

hersenschorsfuncties. 
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Voor de beschrijving van AD wordt gebruik gemaakt van DSM-IV-TR criteria.  De 

DSM-IV (RT) (American Psychiatric Associacition, 2000) beschrijft AD aan de hand 

van zes criteria (zie Tabel 1).  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen AD met vroeg 

begin (indien het begin ligt op het 65ste jaar of vroeger) en laat begin (indien het begin 

ligt na 65 jaar). 

 Tabel 1: DSM-IV criteria voor AD 

A. De ontwikkeling van multipele cognitieve stoornissen worden zichtbaar door beide volgende: 
(1) geheugenstoornissen (verminderd vermogen nieuwe informatie te leren of zich eerder geleerde 

informatie te herinneren) 
(2) een (of meer) van de volgende cognitieve stoornissen 

(a) afasie (taalstoornis) 
(b) apraxie (verminderd vermogen motorische handelingen uit te voeren ondanks intacte 

motorische functies) 
(c) agnosie (onvermogen objecten te herkennen of thuis te brengen ondanks intacte 

sensorische functies) 
(d) stoornis in uitvoerende functies (dat wil zeggen plannen maken, organiseren, 

logische gevolgtrekkingen maken, abstraheren) 
B. De cognitieve stoornissen in criterium A1 en A2 veroorzaken elk een significante beperking in het sociaal 

of beroepsmatig functioneren en betekenen een significante beperking ten opzichte van het vroegere niveau 
van functioneren. 

C. Het beloop wordt gekenmerkt door een geleidelijk begin en progressieve cognitieve achteruitgang. 
D. De cognitieve stoornissen in criterium A1 en A2 zijn niet het gevolg van een van de volgende: 

(1) andere aandoeningen van het centraal zenuwstelsel die progressieve stoornissen in het geheugen 
en de cognitie veroorzaken (bijvoorbeeld cerebrovasculaire ziekte, ziekte van Parkinson, ziekte 
van Huntington, subduraal haematoom, ‘normal-pressure’ hydrocephalus, hersentumor) 

(2) systeemziekten waarvan bekend is dat deze dementie veroorzaken (bijvoorbeeld hypothyreoïdie, 
vitamine B12 of foliumzuur deficiëntie, nicotinezuur deficiëntie, hypercalcaemie, neurolues, HIV 
infectie) 

(3) aandoeningen door middelen veroorzaakt 
E. De stoornissen komen niet uitsluitend voor tijdens het beloop van een delirium. 
F. De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan een andere As I stoornis (bijvoorbeeld Depressie in engere 

zin, Schizofrenie)      (American Psychiatric Association, 1995, p120-121) 

 

Er bestaan nog andere criteria voor de diagnose van AD.  Het NINCDS (National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke) (McKhann, 

Drachman & Folstein, 1984) heeft ook criteria ontwikkeld om AD te beschrijven.  Deze 

worden in de praktijk in mindere mate gebruikt, daar voor terugbetaling van 

Alzheimermedicatie de diagnose gesteld dient te worden op basis van de DSM-IV 

criteria. 

1.3. Oorzaak van Alzheimerdementie 

Wat uiteindelijk dé oorzaak is van AD is nog steeds niet opgehelderd.  Review artikels 

(Munoz & Feldman, 2000; National Institute on Aging, National Institutes of Health & 

U.S. Department of Health and Human Services, 2003) omtrent de oorzaak van de 

ziekte beschrijven eerder dat er een combinatie is van verschillende factoren in het 
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veroorzaken van AD.  Structurele afwijkingen in de hersenen zoals Neurofibrillaire 

Tangles en Amyloïde Plaques worden steeds in verband gebracht met AD.  De rol van 

omgevingsfactoren (zoals bv. voeding, blootstelling aluminium) en genetische factoren 

worden ook vaak aangehaald.  Voor AD met vroege aanvang is reeds geweten dat 

mensen met mutaties in één van de drie genen, nl Amyloïd Precursor Protein (APP) gen 

op chromosoom 21, het preseniele 1 gen op chromosoom 14 of het preseniele 2 gen op 

chromosoom 1, de ziekte zullen krijgen.  Hier wordt een verband gelegd met de 

aanmaak van Beta-Amyloid.  Naar aanleiding van deze bevindingen werd gedacht dat 

alle vormen van AD veroorzaakt werden door Beta-Amyloïd.  Deze hypothese wordt 

niet door iedere onderzoeker aanvaard.   

De rol van erfelijkheid in late aanvang van AD werd geassocieerd met het 

Apolipoproteine (ApoE) �4.  Het ApoE is verantwoordelijk voor het transport en het 

metabolisme van cholesterol naar de neuronen en voor het herstel van beschadigde 

neuronen.  Individuen met een ApoE-�4 allele hebben 3 tot 4 keer meer kans om de 

ziekte te ontwikkelen dan mensen zonder deze �4-allele. 

1.4. Diagnose Alzheimerdementie 
 
Vroegtijdige diagnose is belangrijk met het oog op het uitsluiten en behandelen van 

reversiebele oorzaken.  Aangezien er geen sensitieve en specifieke test bestaat om 

diagnose AD te stellen gebeurt deze op basis van uitsluiting.  De D, E en F criteria van 

de DSM-IV-TR verwijzen naar dit proces (American Psychiatric Association, 2000).   

 

De differentiaal diagnose dementie, depressie en delirium kan de diagnosestelling van 

AD bemoeilijken.  Bijkomend kunnen andere vormen van dementie klinisch moeilijk 

onderscheiden worden van AD.  Laboratoriumtesten en medische beeldvorming zijn 

hierbij een belangrijke hulp. 

 

De diagnose kan pas met zekerheid gesteld worden door onderzoek van hersenweefsel 

tijdens een autopsie.  Dit weefsel vertoont abnormale karakteristieken zoals Amyloïde 

Plaques, Neurofibrillaire Tangles, verlies van verbindingen tussen cellen en celdood.  In 

het laatste stadium van AD komen deze kenmerken overal in de hersenen voor en 
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hersenatrofie treedt in een belangrijke mate op (National Institute on Aging, 2003; 

Richter, 2004). 

1.5. Behandeling 

Oorzakelijke en curatieve therapie van AD is niet voor handen.  Behandeling kan 

bestaan uit medicamenteuze –en niet-medicamenteuze behandeling.   

Niet-medicamenteuze behandeling bestaat o.a. uit cognitieve rehabilitatie en 

psychosociale interventies.   

De medicamenteuze behandeling is gericht op de verbetering van de symptomen zoals 

cognitie, ADL (Activiteiten van het Dagelijkse Leven) en gedrag.  De voorbije 10 jaar 

werd een grote vooruitgang geboekt betreffende de symptomatische behandeling.  

Acetylcholinesterase-inhibitoren zoals Donepezil (Aricept®), Rivastigmine (Exelon®), 

Galantamine (Reminyl®) zijn momenteel in de klinische praktijk geïntroduceerd en 

worden terugbetaald onder strikte voorwaarden (zie bijlage 1).  Evidentie omtrent 

bevredigende effecten van deze medicaties op het geheugen, gedrag en ADL werden 

aangetoond in Cochrane reviews (Birks, Grimley, Lakovidou & Tsolaki, 2000; Birks, 

Harvey, 2003; Loy & Schneider, 2004). 

Memantine (Ebixa®) heeft een ander werkingsprincipe dan de Acetylcholinesterase-

inhibitoren.  Het is een antagonist van de N-methyl-D-aspartate receptor en zou een 

neuroprotectieve werking hebben.  Bij patiënten met matig ernstige tot ernstige vormen 

van AD werden bevredigende effecten vastgesteld op cognitie en functionele 

achteruitgang (Potyk, 2005; Sastre, Sherriff & McShane, 2005).  Het effect van 

memantine bij milde of matige dementie is niet gekend.   

   

2. Prevalentie en incidentie van dementie en Alzheimerdementie 

 

2.1. Prevalentie -en incidentiestudies in België 
 
In Pubmed werd door middel van de zoektermen ‘dementia’, ‘prevalence’, ‘Belgium’ en 

‘incidence’ gezocht naar prevalentie en incidentiestudies in België.  Prevalentie van 

dementie is het aantal dementerenden op een bepaald tijdstip in een populatie.  Het 

incidentiecijfer van dementie is het aantal (nieuwe) gevallen van de aandoening die zich 
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voordoen in een populatie gedurende een bepaalde periode.  Er werden twee Belgische 

prevalentiestudies gevonden.  Incidentiestudies werden niet teruggevonden. 

 

Roelands, Wostyn, Dom & Baro onderzochten in 1994 de prevalentie van dementie in 

België.  Een random sample van 1736 ouderen, ouder dan 65 jaar, werd thuis gescreend 

door middel van de Mini Mental State Examination (MMSE).  Er werden ook ouderen 

gescreend die opgenomen waren in een home of instelling.  In de tweede fase van de 

screening werd iedere oudere onder de cutoff-waarde van 24/30 onderzocht door middel 

van de Cambridge Examination for Mental Disorders of Elderly (CAMDEX).  De 

prevalentie van dementie in een populatie ouder dan 65 jaar werd in België berekend op 

9%.  Aan de hand van de DSM-III criteria werd vastgesteld dat ongeveer 50% lijdt aan 

AD.  De leeftijdspecifieke prevalentie van matige en ernstige dementie werden 

berekend in de leeftijdsgroepen 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+ op respectievelijk 

0.3%, 3.9%, 4.0%, 11.2% en 25.0%. 

 

In 2001 onderzochten Kurz et al. de prevalentie van dementie, bij mensen ouder dan 65 

jaar, die in België een huisarts consulteerden.  Er werden 2234 ouderen geïncludeerd in 

de prevalentiemeting.  De diagnose werd gesteld door middel van de CAMDEX.  De 

prevalentie van dementie in een populatie ouder dan 65 jaar werd berekend op 11.3%.  

Het percentage lichte, tussen lichte en matige, matige en ernstige dementie werd 

berekend op respectievelijk 35.0%, 38.8%, 13.1% en 13.1%.  

2.2. Prevalentie en incidentie van dementie en Alzheimerdementie in Europa en 
wereldwijd 

 
Voor de prevalentie en incidentie van dementie in Europa en wereldwijd werd 

gebaseerd op reviewartikels.  Deze werden gezocht in Pubmed door middel van de 

zoektermen ‘prevalence’, ‘incidence’, ‘Europe’, ‘epidemiology’.  Er werd gelimiteerd 

op publicatietype (review) en publicatiejaar (1990-2005).  Daar verschillen in 

methodologie (bv. diagnosecriteria, leeftijdsrange, het al dan niet includeren van 

geïnstitutionaliseerde ouderen) een andere prevelentieberekening opleveren werd 

gebruik gemaakt van studies van het European Community Concerted Action on the 

Epidemiology and Prevention of Dementia Group (EURODEM project).  Dit project 
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werd in het leven geroepen om onderzoek omtrent dementie te coördineren en te 

ondersteunen.   

 

Rocca et al. (1991) analyseerden zes vergelijkbare Europese prevalentiestudies omtrent 

AD die verricht waren tussen 1980 en 1990.  De geïncludeerde studies hanteerden de 

DSM-III criteria of equivalente criteria voor de diagnose van AD.  De prevalentie van 

AD in Europa was voor de leeftijdsgroepen 30 tot 59, 60 tot 69, 70 tot 79 en 80 tot 89 

jaar, respectievelijk, 0.02%, 0.3%, 3.2% en 10.8%.  

Hofman et al. (1991) vergeleken 12 Europese studies omtrent prevalentie van dementie 

die verricht waren tussen 1980-1990.  De Europese prevalentie voor de vijfjarige 

leeftijdsgroepen van 60 tot 94 jaar, waren respectievelijk 1.0, 1.4, 4.1, 5.7, 13.0, 21.6 en 

32.2%. 

 

Fratiglioni, Ronchi & Torres (1999) maakten een review van alle vergelijkbare 

prevalentie-en incidentiedata omtrent dementie van de laatste 10 jaar.  Resultaten van 36 

prevalentie –en 15 incidentiestudies werden onderzocht.  In alle landen namen de 

prevalentiecijfers exponentieel toe met de leeftijd.  De prevalentie van de ziekte 

verdubbelde bijna elke vijf jaar bij toenemende leeftijd.  Het prevalentiecijfer was zeer 

laag bij de leeftijd van 60-64 jaar (0.3 tot 1%) en nam toe tot 42.3 tot 68.3% bij mensen 

ouder dan 95 jaar. 

De proportie van AD in Europa was 50 tot 70% van alle dementievormen en komt 

bijgevolg het meeste voor.  In Aziatische landen werd een lagere proportie van AD 

vastgesteld.   

De incidentiecijfers varieërden van 0.8 tot 4.0 per 1000 personenjaren (dit is de berekening 

van de grootte van de referentiepopulatie door van elke persoon de tijdsduur te registreren tijdens dewelke hij met 

betrekking tot de bestudeerde ziekte werd gevolgd.  Vervolgens telt men de tijdsduur van alle onderzochten samen) 

in een populatie van 60-64 jaar en nam toe tot 49.8 tot 135.7 per 1000 personenjaren bij 

een populatie ouder dan 95 jaar. 

 

Aangezien de prevalentie van dementerenden ouder dan 65 jaar verdubbelt om de 5 jaar 

wordt het duidelijk dat met de vergrijzing van de bevolking het aantal dementerenden 

verder zal toenemen. De behandeling en management van dementerenden zal een 

grotere impact hebben op de gezondheidszorg. 
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3. Invloed van kennis bij verpleegkundigen bij het management van 
Alzheimerdementie  

 

3.1. Definitie management van een ziekte  

 
Om het begrip ‘management van een ziekte’ te omschrijven werd gebruik gemaakt van 

de definitie uit de databank Pubmed:  A broad approach to appropriate coordination of 

the entire disease treatment process that often involves shifting away from more 

expensive inpatient and acute care to areas such as preventive medicine, patient 

counseling and education, and outpatient care. This concept includes implications of 

appropriate versus inappropriate therapy on the overall cost and clinical outcome of a 

particular disease. (From Hosp Pharm 1995 Jul;30(7):596) 

 

Het idee van de voorgaande definitie om door middel van een brede aanpak het totale 

behandelingsproces te coördineren, wordt het best in guidelines beschreven.  Deze 

werden gezocht door middel van de website www.guideline.gov.  Aan de hand van 

deze website werd het mogelijk om op de databank van The National Guideline 

ClearinghouseTM (NGC) evidence based clinical practice guidelines en gerelateerde 

documenten op te vragen.  Guidelines van de American Academy of Neurology (2001), 

American Psychiatric Association (1997, reviewed in dec. 2004), California 

Workgroup on Guidelines for Alzheimer’s Disease Management (2002) en Registered 

Nurses Association of Ontario- Professional Association (2004) beschrijven en bevelen 

richtlijnen aan, gebaseerd op Evidence Based Medicine, omtrent  het management van 

de ziekte.   

3.2. Aanbevelingen omtrent educatie voor patiënt en mantelzorgers 

 

Naast medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling worden in iedere 

bovenvermelde guideline aanbevelingen gedaan omtrent educatie voor patiënt en 

mantelzorgers en het verstrekken van informatie aan mantelzorgers omtrent 

ondersteunende organisaties (bv. Alzheimerliga).         

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de verzorging van de dementerende.  Uit 

onderzoek (Cohen & Eisdorfer, 1988; Haley et al., 1987; Kiecolt-Glaser et al., 1991) is 
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gebleken dat het verzorgen van dementerenden kan resulteren in stress en negatieve 

gevolgen kan hebben voor fysische en psychische gezondheid.  Graham, Ballard & 

Sham (1997) onderzochten specifiek de invloed van kennis omtrent dementie op 

fysische en psychische ziekte bij mantelzorgers.  Er werd geen significant verband 

vastgesteld tussen kennis en fysische morbiditeit. Als belangrijkste resultaat stelden 

Graham et al. (1997) vast dat mantelzorgers met een hoog kennisniveau omtrent 

dementie een significant lagere graad van depressie en een significant hogere graad van 

angst hadden.  De toenemende angst werd verklaard door het feit dat wanneer 

mantelzorgers meer kennis verworven, zich meer bewust werden van de omvang van de 

ziekte en het verloop van de achteruitgang.  Bijkomend werd vastgesteld dat hoe meer 

kennis de mantelzorgers bezitten hoe meer vertrouwen en bekwaam ze zich voelden.  

Dit resultaat werd bevestigd door Proctor, Martin & Hewison (2002). 

3.3. Invloed van de verpleegkundige in het management van Alzheimerdementie 

3.3.1. Kennis doorgeven aan de mantelzorgers 

 
Uit het voorgaande blijkt dat het belangrijk is dat mantelzorgers geïnformeerd worden 

over de ziekte om hun psychisch welbevinden te verbeteren.   Een inadequaat begrip 

van de ziekte zou de belasting voor de mantelzorgers nog kunnen verergeren.  

Bijvoorbeeld als de mantelzorgers gedragsproblemen niet associëren met het 

ziekteproces zouden problemen verkeerd geïnterpreteerd en op een niet effectieve 

manier aangepakt kunnen worden.  Een belangrijke informatieve rol is hier weggelegd 

voor de verpleegkundige.   

 

Uit recente meta-analyses (Brodaty, Hons & Koschera, 2003; Sörensen, Pinquart & 

Duberstein, 2002) is gebleken dat interventies zoals educatieprogramma’s efficiënt zijn 

in het verbeteren van kennis, het welbevinden en kwaliteit van leven van de 

mantelzorgers.  Als manager in het informatieproces heeft ook hier de verpleegkundige 

een grote verantwoordelijkheid om voldoende kennis te bezitten omtrent de ziekte.  Op 

deze manier kunnen ze hun kennis en vaardigheden gebruiken om mantelzorgers te 

informeren.   
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3.3.2. Invloed van kennis bij de verpleegkundigen op de kwaliteit van zorg 

 

Een andere vraag is of het bezitten van kennis bij verpleegkundigen een rechtstreekse 

invloed heeft op de kwaliteit van zorg bij patiënten met AD.  Dit is een hypothese die 

alleen maar verondersteld kan worden.  Rechtstreekse onderzoeken omtrent het effect 

van kennis op de kwaliteit van zorg zijn niet te vinden.  De oorzaak hiervan ligt 

waarschijnlijk in het feit dat de kwaliteit  van zorg moeilijk te meten valt bij patiënten 

met AD.   

Studies die trachten het effect van kennis op de verleende zorg te onderzoeken, richten 

zich eerder op het effect van educatieprogramma’s bij verpleegkundigen op verandering 

van symptomen bij de patiënten.   

Onderzoeken werden gezocht in de databank Pubmed door middel van de trefwoorden 

‘staff education’ AND ‘dementia’ en gelimiteerd op publicatietype ‘clinical trial’.   

 

Verschillende studies onderzochten de verandering van patiëntengedrag als het resultaat 

van een educatieprogramma.  In de onderzoeken varieerden de methodes van educatie 

net zoals de resultaten.  Ray et al. (1993) onderzochten in een clinical trial of een 

educatieprogramma bij verpleegkundigen en ander verzorgend personeel een effect had 

op het gebruik van antipsychotica en het probleemgedrag bij de patiënten.  Er werd een 

significante (P<0.001) daling vastgesteld van het gebruik van antipsychotica en het 

aantal dagen fixatie (P<0.001).  Er werd geen daling vastgesteld bij de frequentie van 

het probleemgedrag bij de patiënten.   

Proctor et al. (1999) konden in hun RCT omtrent het effect van educatie ook geen 

daling in het probleemgedrag vaststellen.  Het educatieprogramma zorgde wel voor een 

significante verbetering van depressiescore (P<0.001) en cognitieve status (P=0.002) bij 

de patiënten in de experimentele groep.     

Andere onderzoeken omtrent het effect van educatie (Edberg & Hallberg, 2001; Ousset, 

Sorel, Cazard & Vellas, 2003; Savage, Crawford & Nashed, 2004) toonden wel degelijk 

een significante daling van het probleemgedrag bij patiënten in de experimentele groep. 

Er dient echter opgemerkt te worden dat de steekproefgroottes in de verschillende 

onderzoeken van de experimentele groepen zeer klein zijn (n<40).  Eén uitzondering 

was de studie van Ray et al. (n=194). 
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Andere onderzoekers richten zich eerder op het effect van educatie op de attitudes en 

communicatievaardigheden bij de verzorgers.  Bergio et al. (2001) onderzochten de 

effecten van het aanleren van communicatievaardigheden op verbale interacties tussen 

verpleegkundigen en patiënten met dementie.  In vergelijking met de controlegroep 

werd er meer informatie gegeven en werden er positieve uitdrukkingen vastgesteld ten 

aanzien van de patiënten.  McCallion, Toseland & Freeman (1999) stelden hetzelfde 

resultaat vast.   

Christensson, Unosson, Bachrach-Lindstrom & Ek (2003) konden in hun onderzoek 

omtrent het effect van een educatieprogramma over het voeden van patiënten geen 

significant verschil in attitude aantonen na de interventie.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat harde bewijzen omtrent het effect van kennis op de 

kwaliteit van zorg niet voor handen zijn.  Toch kan verondersteld worden dat het 

bezitten van kennis een zekere invloed heeft op de kwaliteit van zorg.  Zoals reeds 

gesteld zal een geïnformeerde verpleegkundige de familie en patiënt beter te woord 

kunnen staan dan een verpleegkundige die van de ziekte niets afweet. 

 

4. Kennistesten omtrent Alzheimerdementie 
 

Het is belangrijk dat kennis omtrent dementie aanwezig is bij verpleegkundigen.  Een 

belangrijke en eenvoudige manier om kennis te testen is door middel van een 

betrouwbare en gevalideerde kennistest. 

4.1. Zoekmethode 
 

Voor de zoektocht naar eventuele bestaande kennistesten omtrent AD werd gebruik 

gemaakt van verschillende elektronische databanken van de gezondheidszorg en 

psychologie.  Er werd gezocht in PUBMED, WEB OF SCIENCE, CINAHL en 

PSYCARTICLES.  In Pubmed werden de eventuele MESH-termen opgezocht.  De 

MESH-termen voor ‘AD’, ‘kennis’ en ‘test’ zijn respectievelijk ‘Alzheimer Disease’, 

‘Knowledge’ en ‘Test’.  De term ‘Knowledge test’ is op zich geen MESH-term.  De 

meer specifieke MESH-term ‘Educational Measurement’, die vanuit de voorgestelde 
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definitie gebruikt zou kunnen worden voor het woord ‘kennistest’, werd in de zoektocht 

niet verder gebruikt.  De reden hiervoor is dat na een beperkte zoekfunctie duidelijk 

bleek dat het niet alle gewenste artikels opleverde.   

 

De zoekfilter ‘Knowledge AND Test AND Alzheimer Disease’ leverde niet het 

gewenste resultaat op aangezien de woorden ‘Test’ en ‘Knowledge’ niet altijd als één 

geheel werden aanschouwd.  Dit probleem werd verholpen door de termen ‘Knowledge’ 

en ‘Test’ samen te nemen in de zoekfilter. Dit gebeurde door middel van 

aanhalingstekens.   

De uiteindelijke zoekfilter was: “Knowledge Test” AND Alzheimer Disease.   

 

Het testen van de filter in PUBMED leverde 7 resultaten op.  Na het lezen van de 

abstracten behandelden twee artikels (Barrett, Haley, Harrell & Powers, 1997; 

Dieckmann, Zarit S, Zarit J & Gatz, 1988) specifiek de ontwikkeling, validatie en 

betrouwbaarheid van elk een verschillende kennistest omtrent AD.  Van deze twee 

artikels werden de gerelateerde artikels opgevraagd.  De abstracten werden overlopen 

om eventueel bijkomende artikels te vinden die kennistoetsen beschreven omtrent AD.  

Er werden geen extra artikels gevonden.  

Bijkomend werd in de bibliografie van de twee gevonden artikels gezocht naar werken 

omtrent kennistesten over AD.  Dit leverde geen resultaat op.  

 

De zoektocht in de databanken WEB OF SCIENCE, CINAHL en PSYCARTICLES 

(via Ovid) leverde respectievelijk  2, 0 en 2 resultaten op.  Er werden geen bijkomende 

artikels gevonden die specifiek een kennistoest omtrent AD beschreven. 

4.2. Bespreking Testen 
 

Aangezien voor het onderzoeksgedeelte een keuze gemaakt zal worden uit één van de 

twee bestaande kennistesten (Alzheimer Disease Knowledge Test, Dieckmann et al. 

(1988) en University of Alabama Alzheimer Disease Knowledge Test, Barrett et al. 

(1997) )  zullen deze uitgebreid besproken worden.  Vooreerst worden de belangrijkste 

kwaliteitseisen van een test besproken nl. testopbouw, validiteit en betrouwbaarheid.  

De originele testen zijn terug te vinden in bijlage 2.   
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4.2.1. Testopbouw, validiteit en betrouwbaarheid 
 

4.2.1.1. Testconstructie 
“Onder testconstructie wordt verstaan het ontwerpen en maken van een bruikbare test 

die voldoet aan een aantal kwaliteitseisen” (Van den Brink & Mellenbergh, 1998, 

p.27).  In het proces van testconstructie worden een aantal stappen onderscheiden.  

Walsh & Betz (1995) beschrijven zes stappen die dienen overlopen worden om een test 

te construeren. 

Careful definition of the attribute or construct to be measured. 
Development of a large pool of items logically related to the attribute of interest. 
Administration of the items to a large sample of subjects. 
Refinement of the original item pool through item analyses and expert judgment. 
Administration of the revised test to a new sample of subjects. 
Based on the new samples, examination of evidence for reliability and validity and compution 
of normative data.     (Walsh & Betz, 1995, p. 72) 

 

Deze stappen komen overeen met deze vooropgesteld door Van den Brink & 

Mellenbergh (1998) en Aiken (1998). 

4.2.1.2. Validiteit en betrouwbaarheid 
Twee andere belangrijke kwaliteitseisen zijn validiteit en betrouwbaarheid van de test.  

Van den Brink & Mellenbergh (1998, p.59) omschrijven betrouwbaarheid als volgt: 

“Het is een maat voor de precisie waarmee verschillen in ware scores tussen personen 

geschat kunnen worden met behulp van de verschillen in testscores tussen die 

personen”.  Is deze precisie groot, dan wordt de test betrouwbaar genoemd.  De twee 

belangrijkste parameters van betrouwbaarheid zijn de test-hertestbetrouwbaarheids-

coëfficiënt en Cronbach’s alphacoëfficiënt.  Deze worden berekend om respectievelijk 

de stabiliteit en interne consistentie van de test te beoordelen.  

Betrouwbaarheidscoëfficiënten hoger dan 0.70 worden als bevredigend beschouwd 

(Polit, Beck & Hungler, 2001). 

 

“Validiteit is de graad waarmee een instrument meet wat het bedoeld is te meten” 

(Polit, Beck & Hungler, 2001, p.308).  De meest gebruikte vormen van testvaliditeit zijn 

inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en criteriumgeoriënteerde validiteit.  “De 

inhoudsvaliditeit wordt bepaald door te onderzoeken hoe goed de inhoud van de test het 

universum aan onderwerpen bestrijkt waarover de conclusies geformuleerd worden” 
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(Van den Brink & Mellenbergh, 1998, p.273).  “De begripsvaliditeit van een test geeft 

aan in hoeverre die test een goede meting is van het onderliggende theoretische begrip” 

(Van den Brink & Mellenbergh, 1998, p.284). “De criteriumgeoriënteerde validiteit 

wordt bepaald door de test te vergelijken met één of meer externe variabelen die 

verondersteld worden een directe maat voor het kenmerk in kwestie te zijn” (Van den 

Brink & Mellenbergh, 1998, p.273).  In het kader van beschrijvend testgebruik (zoals 

kennistesten) is het belang van criteriumgeoriënteerde validiteit gering.   

De interpretatie van validiteit is geen “alles-of-niets” karakteristiek.  “Het testen van de 

validiteit van een instrument is niet bewezen maar is eerder ondersteund door een 

accumulatie van evidentie” (Polit, Beck & Hungler, 2001, p.312). 

4.2.2. The Alzheimer’s Disease Knowledge Test (ADKT)  
 

4.2.2.1. Ontwikkeling, validiteit en betrouwbaarheid van de ADKT 
 

4.2.2.1.1. Doelstelling 
Dieckmann et al. ontwikkelden in 1988 “The Alzheimer’s Disease Knowlege Test”.  Ze 

werd opgesteld met het oog op het beoordelen van het kennisniveau bij 

verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis,  mantelzorgers van patiënten 

met AD en andere personen die in contact komen met patiënten met AD.  Bijkomend 

was de bedoeling om opleidingsdoelen te bepalen en het evalueren van 

opleidingsprogramma’s. Dit zou een verbetering kunnen teweeg brengen in de 

zorgverlening bij patiënten met AD. 

4.2.2.1.2. Opbouw van de test 
De test bestaat uit 20 multiple-choice vragen.  Het zijn directe vragen of stellingen die 

dienen aangevuld te worden.  Er zijn telkens vijf antwoordmogelijkheden waaronder 

één juist antwoord, drie afleiders en één ‘Ik weet het niet’ alternatief.   

De inhoud van de items bestrijken de volgende gebieden: prevalentie, etiologie, 

diagnose, symptomen, behandeling, management van gedragsproblemen en symptomen, 

terugbetaling vanuit de overheid en de rol van ondersteunende voorzieningen. 

De test werd met een indirecte meting van bias voorzien.  Op deze manier kunnen er 

verschillende klassen van verkeerde antwoorden bepaald worden.  Positieve bias 
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verwijst naar de tendens om de ernst van de ziekte te onderschatten.  Negatieve bias 

betekent dat een persoon de ziekte meer prevalent en ernstiger inschat dan het werkelijk 

is. 

4.2.2.1.3. Test constructie 
Bij de ontwikkeling van de test werden volgende stappen overlopen: (a) item-

ontwikkeling, (b) itemselectie, (c) inhoudvaliditeit, (d) itemanalyse en pre- and post-test 

difference index (PPDI), (e) finale itemselectie, (f) interne consistentie, (g) 

begripsvaliditeit en (h) test-hertestbetrouwbaarheid. 

 

Voor de itemontwikkeling werd beroep gedaan op wetenschappelijke literatuur en 

experts in het gebied AD.  Er werden 36 items gegenereerd en deze werden afgenomen 

bij een testpopulatie die representatief was voor de populatie waarvoor de test zal 

dienen.  Op basis van feedback werden 30 items geselecteerd voor verdere analyse.  

Deze werden vervolgens verzonden naar 19 authoriteiten in het gebied van AD.  Er 

werd gevraagd ieder item te beoordelen op volgende tekortkomingen: (1) inconsistentie 

met test specificatie, (2) de antwoorden zijn onjuist of de positieve en negatieve bias is 

incorrect, (3) pover taalgebruik, (4) gesteund op een subjectieve bron.  Bijkomend werd 

hen gevraagd hoe goed de items het testdomein bedekken en welke topics niet terug te 

vinden zijn onder de items.  Op basis van deze gegevens werd inhoudvaliditeit 

beoordeeld.   

De volgende stap was itemanalyse aan de hand van itemdiscriminatie, itemmoeilijkheid 

en pre- and post- test difference index (PPDI).  “Itemdiscriminatie geeft aan in hoeverre 

een item onderscheid kan maken tussen personen die hoog scoren op de hele test en 

personen die laag scoren op de hele test.” (Van den Brink, Mellenbergh, 1998, p.349)   

“Itemmoeilijkheidsgraad is een index voor het percentage mensen van een of andere 

gespecifieerde groep, dat het juiste antwoord geeft op een test-item.” (Evers et al., 

1988, p134) Er werd een itemmoeilijkheid gehanteerd tussen 0.3 en 0.7.  De PPDI is het 

verschil tussen pre-instructie en post-instructie moeilijkheid van een item.  Resultaten 

van deze methodes werden gebruikt om de beste 20 items te selecteren voor de 

uiteindelijke test. 
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4.2.2.1.4. Betrouwbaarheid en validiteit 
De interne consistentie werd berekend door de test af te nemen bij vier verschillende 

groepen (groep1: studenten (n=34), groep 2: gerontologiestudenten (n=23), groep 3: 

juist afgestudeerde gerontologiestudenten (n=18) en groep 4: professionele 

gezondheidswerkers (n=23) ).  De Cronbach’s alphacoëfficiënten varieerden van 0.71 

tot 0.92.  De betrouwbaarheid werd berekend door de test een tweede maal te laten 

invullen door de groep van studenten.  De betrouwbaarheidscoëfficiënt werd berekend 

op r=0.62. 

Aan de hand van deze vier groepen werd het mogelijk om predicties te doen ivm de 

testscore die gehaald zou worden door de verschillende groepen (known-groups 

technique).  Dit is een methode om begripsvaliditeit te beoordelen.  Er werden 

significante verschillen vastgesteld tussen groep 1 en 2 (P<0.01) en tussen groep 2 en 3 

(P<0.001).  Er werd geen significant verschil gevonden tussen groep 3 en 4.  

Door middel van een educatieprogramma werd een significant verschil vastgesteld 

tussen pre- en posttest voor de geïnstrueerde studententen in vergelijking met de niet 

geïnstrueerde studenten. 

4.2.2.2. Gebruik van de test in de praktijk 
 

4.2.2.2.1. Zoekmethode 
Om na te gaan welke onderzoeken de test reeds toegepast hebben, werd gebruik 

gemaakt van de databank WEB OF SCIENCE.  Door middel van de zoekfunctie “Cited 

Reference Search” werd het mogelijk om artikels te zoeken die het artikel (Dieckmann 

et al.,1988) geciteerd hebben. De ADKT (Dieckmann et al., 1988) werd door 35 artikels 

geciteerd.  Na het doornemen van de abstracten waren er 11 artikels die rechtstreeks het 

gebruik van de test in de praktijk beschreven.   

4.2.2.2.2. Het gebruik van de ADKT in de praktijk 
Er zijn studies beschreven bij het testen van kennis bij mantelzorgers, studenten, artsen 

en verpleegkundigen. 
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• Mantelzorgers 

Zeven studies waren in het kader van het testen van kennis bij mantelzorgers van 

patiënten met dementie.  Hiervan waren er zes (Brodaty, Roberts & Peters, 1994; 

Burgener, Bakas, Murray, Dunahee & Tossey, 1998; Coen, O’Boyle, Coakley & 

Lawlor, 1999; Hebert, Leclerc, Bravo, Girouard & Lefrancois, 1994; Magni, Zanetti, 

Bianchetti, Binetti & Trabucchi, 1995; Zanetti, Metitieri, Bianchetti & Trabucchi, 1998) 

die de kennis testten voor en na een trainingsprogramma. Brodaty et al. (1994), Coen et 

al. (1999), Hebert et al. (1994) , Magni et al. (1995) en Zanetti et al. (1998) vonden een 

significant verschil tussen pre –en posttest.   

Werner (2001) onderzocht de kennis en zijn beïnvloedende factoren voor een lage 

kennisscore bij mantelzorgers.  Hij stelde een laag kennisniveau vast.  De belangrijkste 

beïnvloedende factoren voor een lage score waren een lage opleidingsgraad en een 

echtgeno(o)t(e) zijn van een patiënt met AD. 

 

• Studenten 

Er was één studie die kennis testte bij eerstejaarsstudenten psychologie.  Sullivan & 

O’Conor (2001) onderzochten de kennis omtrent AD voor en na een 

educatieprogramma.  Er werden significante hogere scores gevonden tussen pre –en 

posttest bij de interventiegroepen in vergelijking met de controlegroep.   

 

• Artsen 

Eén studie (Sizemore, Vicioso, Lothrop & Rubin, 1998) onderzocht de kennis bij artsen 

voor en na een workshop omtrent AD.  Er werd geen significant verschil gevonden 

tussen pre- en posttest.  Een hoog kennisniveau (73.2%) bij de start en een lage post-test 

response waren waarschijnlijk hier de oorzaak van.   

 

• Verpleegkundigen 

Twee studies (Nagy, Beal, Kwan & Baumhover, 1994; Hyde, 1996) gebruikten de 

ADKT om de kennis omtrent AD te meten bij verpleegkundigen.  Twee vragen werden 

weggelaten omdat ze niet gebruikt konden worden voor de Hong Kong 

verpleegkundigen daar deze gericht waren op Amerikaanse voorzieningen.  Nagy et al. 

(1994) vergeleken de kennis van Amerikaanse en Hong Kong verpleegkundigen.  
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Amerikaanse verpleegkundigen scoorden op 17 van de 18 vragen significant hoger dan 

de verpleegkundigen in Hong Kong.  Verpleegkundigen die reeds ervaring hadden met 

patiënten met AD, reeds een specifieke scholing gevolgd hadden of een grotere kennis 

omtrent AD rapporteerden, scoorden significant hoger.  De gemiddelde kennisscore lag 

onder de 70%.  Nagy et al. (1994) besloten dat er meer bijscholing nodig was omtrent 

AD. 

Hyde (1996) onderzocht de kennis bij 43 thuisverpleegkundigen.  De meerderheid 

(53.4%) had een score lager dan 70%.  Hyde (1996) vond dat verpleegkundigen met 6-

10 jaar ervaring significant hoger scoorden dan deze met minder of meer jaar ervaring.  

Dit resultaat werd bevestigd door het feit dat de meeste verpleegkundigen (65.1%) 

rapporteerden dat ze door het werken met patiënten met AD, het meest leerden omtrent 

het verzorgen van deze patiënten.  De resultaten van deze thuisverpleegkundigen werd 

vergeleken met studenten.  De verpleegkundigen scoorden op 11 van de 20 items 

significant hoger.  Hyde (1996) besloot dat thuisverpleegkundigen nood hebben aan 

meer informatie omtrent AD. 

4.2.2.3. Beoordeling 
 

De opbouw van de test bestaat uit multiple-choice items met een ‘ik weet het niet’ 

alternatief.  De keuze voor meerkeuze antwoorden is sterker dan juist/waar items.  Het 

blijft nog steeds mogelijk om het antwoord juist te hebben door gokken maar deze kans 

is minder groot dan bij juist/waar items.  Door de ‘ik weet het niet’ optie is het mogelijk 

een onderscheid te maken tussen gebrek aan kennis en verkeerde informatie en het 

uitschakelen van gokken.  

De testconstructie is op een duidelijke manier beschreven en beantwoordt aan de criteria 

die terug te vinden zijn in de literatuur. 

De inhoud van de items van de test bestrijken een breed gebied van de ziekte. 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn uitgebreid getest bij de ontwikkeling van de test.  De 

Cronbach’s alpha coëfficiënten bevonden zich in de range van 0.71 en 0.92 en zijn zeer 

bevredigend.  De stabiliteit (r=0.62) als tweede onderdeel van de betrouwbaarheid is 

eerder matig.    

De validiteit werd bij de ontwikkeling van test grondig bestudeerd.  Experten 

beoordeelden de inhoudvaliditeit en aan de hand van de known-groups technique werd 
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de begripsvaliditeit beoordeeld.  Het gebruik van de test in het kader van 

educatieprogramma’s bevestigt in belangrijke mate de validiteit. 

 

4.2.3. University of Alabama Alzheimer Disease Knowledge Test (UAB AD 
Knowledge test)   

 

4.2.3.1. Ontwikkeling, validiteit en betrouwbaarheid van de UAB ADKT 
 

4.2.3.1.1. Doelstelling 
In 1997 ontwikkelden Barret et al. de “UAB AD Knowledge Test”.  Ze werd opgesteld 

met het doel om het kennisniveau omtrent AD te beoordelen bij huisartsen, 

psychologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. 

4.2.3.1.2. Test opbouw 
De test bestaat uit 12 multiple-choice vragen.  Het zijn vragen in directe vorm of 

verklaringen die dienen aangevuld te worden.  Er zijn telkens vier 

antwoordmogelijkheden waaronder één juist antwoord en drie afleiders.  De inhoud van 

de items bestrijken de volgende gebieden: assessment, klinisch verloop, terminologie, 

legale kwesties en patiënt management. 

4.2.3.1.3. Test constructie 
De test werd geconstrueerd aan de hand van volgende stappen: (a) verwoording van het 

domein dat gemeten moet worden (kennis omtrent AD), (b) keuze van het testformaat, 

(c) item ontwikkeling, (d) review van de items door specialisten, (e) afnemen van items 

aan een representatieve steekproef, (f) item analyse, (g) tweede afname van de 

herwerkte bij een representatieve steekproef en (h) empirische evaluatie van de finale 

items. 

Een panel van negen specialisten bepaalde zes domeinen (assessment, klinisch verloop, 

terminologie, legale kwesties, familiale zorgproblemen en patiënt management) die 

voordelig zouden kunnen zijn voor gezondheidszorg professionals.  Vervolgens 

ontwikkelden ze 75 multiple-choice items die deze zes domeinen betreffen.  Andere 

experts beoordeelden deze items op correctheid, duidelijkheid en overbodigheid.  Het 
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aantal items werd gereduceerd tot 61.  Van deze 61 items werden de finale 12 items 

geselecteerd op basis van een tweedelige empirische evaluatie.   

 

De eerste stap in deze empirische evaluatie was het afnemen van de items bij een 

steekproef die representatief is voor de populatie waarvoor de test gebruikt zou worden.  

De 61 items werden geëvalueerd op basis van de volgende parameters: 

itemmoeilijkheid, itemdiscriminatie en subjectieve evaluatie van de items door de 

testpopulatie.  Het aantal items werd gereduceerd tot 26.  De tweede stap was het 

afnemen van deze items bij drie groepen om op deze manier de begripsvaliditeit te 

beoordelen.  De eerste groep waren experts (n=116) op het gebied van AD 

(gerontologen, psychologen en neurologen die werkten in een AD centrum) , de tweede 

groep bestond uit huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten en 

psychologen (n=179), en de derde groep waren studenten (n=50).  Ook hier werden de 

items beoordeeld op itemmoeilijkheid, itemdiscriminatie en subjectieve evaluatie en 

point-biserial correlation.  “Point-biserial correlation is een correlatiecoëfficiënt 

berekend tussen een dichotome en een continue variabele.” (Aiken, 1998, p. 262) Op 

basis van deze analyses werden de finale 12 items geselecteerd voor de definitieve test.  

Ze bestrijken vijf van de zes domeinen die vooropgesteld zijn.  Het domein van 

familiale zorgproblemen werd niet geïncludeerd daar items van dit domein de hoge 

testscoorders niet discrimineerde van de lage testscoorders. 

4.2.3.1.4. Betrouwbaarheid en validiteit 
Aan de hand van de vorige drie groepen werd de validiteit en betrouwbaarheid van de 

test geëvalueerd.  De test-hertest betrouwbaarheid werd berekend op r=0.83.  De interne 

consistentie, bepaald door Kuder-Richardson 20, werd berekend op 0.72.  De validiteit 

van de test werd beoordeeld aan de hand van convergente validiteit, discriminante 

validiteit en known-groups validiteit.  “Convergente validiteit slaat op de 

omstandigheid dat uiteenlopende meetinstrumenten voor hetzelfde begrip positief met 

elkaar moeten correleren. Discriminante validiteit slaat op de omstandigheid dat de 

correlatie tussen de verschillende begrippen, met een overeenkomstig meetinstrument 

gemeten, lager moet zijn.” (Walsh & Betz, 1995, p69) Convergente –en discriminante 

validiteit werden respectievelijk berekend op r=0.36 en r=0.20.  Om de known-groups 

validiteit te berekenen werden de testscores van de drie verschillende groepen 
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vergeleken.  Er werd een significant verschil gevonden tussen groep 1 en 2 (P<0.001) 

en tussen groep 2 en 3 (P<0.001). 

Bijkomend werd onderzocht of de testscore steeg na een educatieprogramma.  Er werd 

een significant verschil gevonden tussen pretest en posttest (P<0.001). 

  

4.2.3.2. Gebruik test in de praktijk 
 

4.2.3.2.1. Zoekmethode 
Door middel van WEB OF SCIENCES werden de geciteerde werken opgevraagd.  De 

UAB ADKT (Barrett et al.,1997) werd 21 maal geciteerd. 

Na het doornemen van de abstracten beschreven vier artikels het gebruik van de UAB 

ADKT in de praktijk.   

4.2.3.2.2. Het gebruik van de UAB ADKT in de praktijk 
Hobson (2001) onderzocht de kennis omtrent AD bij verpleegkundigen, artsen en 

sociaal assistenten.  Verpleegkundigen en sociaal assisten scoorden significant lager dan 

artsen.  De gemiddelde scores bij verpleegkundigen, artsen en sociaal assisten waren 

respectievelijk 4, 9 en 4 op 12. 

 

Meuser, Boise & Morris (2004) onderzochten de kennis, vertrouwen en attitudes 

omtrent de zorg van dementerenden bij specialisten in ouderenzorg, huisartsen, 

verpleegkundig specialisten en physician assistants (PA) (“Een PA ondersteunt de 

medisch specialist bij het klinische werk op een beperkt welomschreven gebied, vooral 

door bepaalde behandelingen en ingrepen uit te voeren.  De PA vult het gat tussen de 

medische behandeling en verpleegkundige zorg.” Pasch & Vroom, 2004, p.15)  De 

specialisten scoorden significant hoger op kennis en vertrouwen dan de andere 

zorgverstrekkers.  Er werden geen verschillen in attitudes vastgesteld tussen de 

verschillende zorgverstrekkers.  De kennisscores waren respectievelijk gemiddeld 7.18, 

6.59, 4.78 en 4.97. 

 

Twee studies (Pucci et al., 2003; Brown, Mutran, Sloane & Long, 1998) beschreven de 

kennis omtrent AD bij huisartsen.  Pucci et al. (2003) bepaalde vooreerst de cut-off 
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score om specialisten van non-specialisten te scheiden.  Deze werd berekend op 9.  

Vervolgens werd de test afgenomen bij huisartsen.  Bij 21% van deze huisartsen werd 

een score berekend van ≥9.  De voornaamste aanbeveling was voortdurend 

educatieprogramma’s te voorzien bij huisartsen. 

Brown et al. (1998) testte de UAB ADKT bij artsen.  De gemiddelde score was 8.96.  

Internisten scoorden significant hoger dan huisartsen.  Jonge artsen (jonger dan 41 jaar) 

scoorden significant hoger dan oudere artsen.  Artsen die het voorbije jaar vier of meer 

diagnosen van AD stelden scoorden significant beter dan artsen die er minder stelden. 

4.2.3.3. Beoordeling 
 

De inhoud van de vragen van de UAB-ADKT werden gebaseerd op de ADKT.  De 

testopbouw bestaat eveneens uit multiple-choice items.  Er werd geen ‘ik weet het niet’ 

alternatief bijgevoegd.   

De testconstructie beantwoordt aan de vereisten vooropgesteld in de literatuur.   

De domeinen die hier aanbod komen zijn eerder beperkt.  Barrett et al. (1997) 

beschrijven de UAB-ADKT als een niet allesomvattende test omtrent kennis van AD.  

De validiteit en betrouwbaarheid werden onderzocht bij ontwikkeling.  Ze toonde sterke 

interne consistentie (0.72), test-hertestbetrouwbaarheid (r=0.83), validiteit en het 

vermogen om veranderingen te detecteren omtrent kennis na instructie. 
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Probleem- en doelstelling / Vraagstelling 
 

 

Vanuit en buiten de literatuurstudie is gebleken dat AD een belangrijk probleem vormt 

voor de maatschappij.  Met de vergrijzing van de bevolking zal deze groep een grotere 

impact krijgen op de maatschappij.   

 

Verpleegkundigen die werken op een afdeling geriatrie, komen meer dan andere 

ziekenhuisverpleegkundigen in contact met patiënten met AD en hun familieleden.  Uit 

de literatuurstudie is gebleken dat het bezitten van kennis een effect kan hebben op de 

kwaliteit van zorgen.  Bijkomend zou het een effect kunnen hebben op het psychisch 

welbevinden van de mantelzorgers.  Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het 

management van AD. 

 

De vraagstelling van dit onderzoek is tweevoudig.  Een eerste vraag is of kennis omtrent 

AD aanwezig is bij verpleegkundigen op een afdeling Geriatrie.  De tweede vraag is of 

er een bijscholingsbehoefte is omtrent AD. 
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Onderzoeksmethode 

 

1.   Steekproef 
 

De wijze van steekproeftrekking gebeurde door middel van covenience sampling.  Dit 

komt erop neer dat de gemakkelijkste bereikbare ziekenhuizen geïncludeerd werden in 

het onderzoek.  Alle ziekenhuizen in Gent (UZ Gent, AZ Maria Middelares, AZ Sint 

Lucas en AZ Jan Palfijn) en Brugge (AZ Sint Lucas en AZ Sint Jan) werden 

aangeschreven en getelefoneerd om mee te werken aan het onderzoek.   

Alle ziekenhuizen in Gent en het AZ St. Jan in Brugge waren bereid om deel te nemen 

aan het onderzoek.  Het AZ St. Lucas werkte niet mee om de reden dat er in de nabije 

toekomst wijzingen op til waren in verband met de hoofdverpleegkundige functies.   

Na goedkeuring van de nursingdirecteur/directrice werden de hoofdverpleegkundigen 

op de afdelingen Geriatrie aangesproken.  Indien de nursingdirecteur/directrice de artsen 

wilde betrekken in het verlenen van toestemming werd bijkomend een toelating 

gevraagd aan het diensthoofd van de afdelingen geriatrie.   

Enkel verpleegkundigen die werkten op afdelingen Geriatrie (G) kwamen in 

aanmerking.  Afdelingen psychogeriatrie werden buiten beschouwing gelaten.   

Alle G diensten (13) in ieder ziekenhuis waren bereid om mee te werken.  Twee 

diensten werden echter niet geïncludeerd daar ze nog maar recent opgestart waren 

(afdeling G in AZ St. Lucas (opgestart in 2004) en afdeling G in Jan Palfijn (opgestart 

in 2005) ).  Deze zouden de kennisscores kunnen vertekenen. 

 

Alle verpleegkundigen (n= 205) op iedere dienst werden gevraagd om de test in te 

vullen.  De overall respons rate was 83%.  De respons rate voor ieder ziekenhuis apart is 

weergegeven in Tabel 2.     

Tabel 2: Respons Rate Ziekenhuizen 

Ziekenhuis Responsrate 
AZ Maria Middelares (Gent) 17/17 (100%) 
UZ Gent 30/32 (93.8%) 
AZ Jan Palfijn (Gent) 39/45 (86.7%) 
AZ Sint Jan (Brugge) 46/55 (83.6%) 
AZ Sint Lucas (Gent) 38/56 (67.9%) 
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2. Onderzoeksdesign 
 

Het onderzoek is een beschrijvende studie.  Naast een kennisscore behaald op de 

kennistoets (zie meetinstrument), werden administratieve variabelen verzameld.  Deze 

waren geslacht, leeftijdscategorie, opleiding, aantal dienstjaren als verpleegkundige, 

aantal dienstjaren specifiek op de afdeling geriatrie, werkregime, gevolgde bijscholing 

en bijscholingsbehoefte omtrent dementie. 

3. Meetinstrument 
 

3.1. Testkeuze  
 

Het meetinstrument om kennis te meten bij de verpleegkundigen werd gekozen uit één 

van de twee bestaande kennistesten.  De keuze werd bemoeilijkt door het feit dat beide 

testen een vergelijkbare en aanvaardbare betrouwbaarheid en validiteit hebben.  Alsook 

zijn beide testen gepubliceerd in tijdschriften met een vergelijkbare Impact Factor (IF).  

De Impact Factor is een maat voor de kwaliteit van een tijdschrift.  De ADKT werd 

gepubliceerd in het tijdschrift ‘The Gerontologist’ en de UAB ADKT in ‘Alzheimer 

Disease & Associated Disorders’ met IFs van respectievelijk 1.95 en 1.7.  Het belang 

van deze tijdschriften in het vakgebied geriatrie is lager in vergelijking met bv. 

tijdschriften zoals Neurobiology aging en Journal of American Geriatric Society.  Deze 

halen IF’s van respectievelijk 5.52 en 2.83.      

 

Een belangrijk verschilpunt is dat de ontwikkeling van de UAB ADKT recenter is dan 

de ADKT.   De UAB ADKT werd ontworpen in 1997 terwijl de ADKT in 1988.  Dit 

voordeel voor de UAB ADKT weegt echter niet op t.o.v. het nadeel dat de inhoud van 

UAB ADKT een beperkter gebied bestrijkt over AD dan de ADKT.   

 

Verpleegkundigen worden verondersteld een brede kennis te bezitten over de ziekte.  

Niet alleen om zelf efficiëntere zorg te bieden maar bijkomend hebben zij een 

belangrijke opdracht om kennis door te geven aan mantelzorgers.  Om deze redenen is  

de kennistest van Dieckmann & Zarit (1988) beter geschikt om kennis te meten bij 

verpleegkundigen.   
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3.2. Verouderde test? 

 

De ADKT (Dieckmann & Zarit) werd ontwikkeld in 1988.  Vooraleer te starten met de 

vertaling werden door twee experten (geriater UZ Gent en neuroloog UZ Gent) 

beoordeeld of de test nog van toepassing was voor de huidige stand van wetenschap 

omtrent AD.  Daar de test algemene vragen bevat over de ziekte werd de leeftijd van de 

test niet als een probleem ondervonden.   Mits enkele aanpassingen (zie Tabel 3) kon de 

test vertaald en gebruikt worden in het onderzoek.   

Tabel 3: Aanpassingen vraag 2, 4 en 6 aan huidige stand wetenschap 

Oorspronkelijke versie Dieckmann et al.(1988) Aangepaste versie 
Vraag 2: The prevalence of Alzheimer's Disease in 
the general population of the United States is 
expected to…   Antwoordmogelijkheid D: nearly 
triple by the year 2000  
 
Vraag 4: Preliminary research concerning the role 
of heredity in Alzheimer's Disease suggests that… 
 
Vraag 6: A person suspected of having Alzheimer's 
Disease should be evaluated as soon as possible 
because… Antwoordmogelijkheid A: prompt 
treatment of Alzheimer's Disease may prevent 
worsening of symptoms 
Antwoordmogelijkheid B: prompt treatment may 
reverse symptoms 

Antwoordmogelijkheid D: ongeveer te 
verdriedubbelen tegen het jaar 2020. 
 
 
 
Onderzoek betreffende de rol van erfelijkheid bij 
AD wijst erop dat… 
 
Antwoordmogelijkheid A: door onmiddellijke 
behandeling met cholinesterase-inhibitoren de 
ziekte gestabiliseerd kan worden. 
Antwoordmogelijkheid B: door onmiddellijke 
behandeling met cholinesterase-inhibitoren de 
symptomen volledig en blijvend kunnen 
verbeteren. 

 

3.3. Vertaling 
 

3.3.1. Vertaaltechniek 
 
De ADKT werd gepubliceerd in het Engels.  De eerste stap voor het gebruik van de test 

in het onderzoek was de vertaling naar het Nederlands.   

De test werd door mij vertaald van het Engels naar het Nederlands.  Vervolgens werd 

deze versie terug vertaald naar het Engels door een germaniste.  Dit werd uitgevoerd om 

er zeker van te zijn dat alles correct vertaald was.   
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3.3.2. Tekstaanpassingen 
 

3.3.2.1. Aanpassingen aan verwoordingen 
 
Aangezien de test letterlijk overgenomen werd uit het Engels kwam de taal nogal 

gekunsteld over.  Samen met de germaniste werden enkele zinnen aangepast om het 

lezen en het begrijpen te bevorderen (zie Tabel 4). 

 
Tabel 4: Aanpassing verwoording vraag 7, 11, 12, 13, 15 en 16 

Oorspronkelijke versie Dieckmann et al.(1988) Eerste vertaling en aangepaste versie 
Vraag 7: Which of the following procedures is 
required to confirm that symptoms are due to 
Alzheimer’s Disease? 
 
 
 
 
 
Vraag 11: Most researchers investigating the use of 
lecithin as a treatment for Alzheimer’s Disease 
have concluded that it… 
 
 
 
 
 
Vraag 12: Which of the following statements 
describes a reaction Alzheimer's Disease patients 
may have to their illness? 
 
 
 
 
 
Vraag 13: Sometimes Alzheimer's Disease patients 
wander away from home.  Caregivers can best 
manage this problem by…  
 
 
 
 
 
Vraag 15: What is the role of nutrition in 
Alzheimer’s Disease? Antwoordmogelijkheid A: 
Proper nutrition can prevent Alzheimer’s Disease.   
Antwoordmogelijkheid C: Poor nutrition can make 
the symptoms of Alzheimer’s Disease worse…  
 
 
 

Welk van de volgende procedures is aangewezen 
om te bevestigen dat de symptomen te wijten zijn 
aan AD? 
 
Welk onderzoek is aangewezen om de diagnose AD 
met zekerheid te stellen? 
 
 
De meeste onderzoekers die het gebruik van 
lecithine in de behandeling van AD onderzoeken 
hebben geconcludeerd dat het… 
 
De meeste publicaties betreffende een behandeling 
met lecithine bij patiënten met AD tonen aan dat 
het… 
 
Welk van de volgende beweringen beschrijven een 
reactie van patiënten met AD als gevolg van hun 
ziekte? 
 
Welk van de volgende symptomen kunnen 
patiënten met AD op basis van hun ziekte 
vertonen? 
 
Soms lopen patiënten met AD weg van huis.  
Verzorgers kunnen dit probleem het best 
aanpakken door… 
 
Soms vertonen patiënten met AD wegloopgedrag.  
Zorgverleners kunnen dit probleem het best 
aanpakken door… 
 
A.Gepaste voeding kan AD voorkomen. 
C.Slechte voeding kan de symptomen van AD 
verergeren.   
 
A.Gezonde voeding kan AD voo-komen. 
C.Ongezonde voeding kan de symptomen van AD 
verergeren. 
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Oorspronkelijke versie Dieckmann et al.(1988) 
 
Vraag 16: What is the effect of orienting 
information (i.e. reminders of the date and the 
place) on Alzheimer's Disease patients? 
 
 

Eerste vertaling en aangepaste versie 
 
Wat is het effect van oriënterende informatie (zoals 
herinneringen aan datum en plaats) bij patiënten 
met AD? 
 
Wat is het effect van informatie te verstrekken aan 
patiënten met AD om zich beter te kunnen 
oriënteren in tijd en ruimte? 
 
Na het pilotonderzoek (zie p28) werd dit gewijzigd 
in:  
 
Wat is het effect van het verstrekken van informatie 
omtrent tijd en ruimte aan patiënten met AD, zodat 
deze zich beter kunnen oriënteren in tijd en 
ruimte? 
 

 

3.3.2.2. Aanpassingen van vragen voor het gebruik in Vlaanderen 
 

De test werd ontwikkeld voor de populatie gezondheidszorgwerkers in de USA.  Vraag 

2, 19 en 20 (zie Tabel 5) waren niet relevant om af te nemen bij Vlaamse 

verpleegkundigen.  De reden hiervoor was dat ze specifiek verwezen naar de situatie in 

de USA.  Vraag 2 en 19 werden aangepast en vraag 20 werd vervangen door een vraag 

die over hetzelfde thema (nl terugbetaling) handelde. 

Tabel 5: Aanpassing vraag 2, 19 en 20 aan het gebruik in Vlaanderen 

Oorspronkelijke versie Dieckmann et al.(1988) Aangepaste versie 
Vraag 2: The prevalence of Alzheimer’s disease in 
the general population of the United States is 
expected to… 
 
Vraag 19: Which of the following is a primary 
function of the Alzheimer’s Disease and Related 
Disorders Association (ADRDA)? 
 
Vraag 20: Medicare will pay for which of the 
following for Alzheimer’s disease patients? 

De prevalentie van AD in de totale populatie van 
België wordt verwacht… 
 
 
Wat is de voornaamste taak van de Vlaamse 
Alzheimer Liga? 
 
 
In het kader van de aanvraag tot terugbetaling van 
de cholinesterase-inhibitoren (Aricept, Exelon, 
Reminyl) is volgend onderzoek noodzakelijk: … 

 

3.4. Nazicht definitieve test 

 
Vooraleer de test te gebruiken werd deze nagekeken door het diensthoofd van de 

afdelingen geriatrie van de ziekenhuizen Maria-Middelares (Dr.Taelman), Sint-Lucas te 
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Gent (Dr. Pennoit), Sint-Jan (Dr. Vanhoeyweghen) en UZ (Prof. Michielsen).  Er 

dienden geen aanpassingen meer te gebeuren. 

3.5. Afname bij een pilotgroep 

 
Vooraleer het onderzoek te starten werd de test afgenomen bij een kleine steekproef 

(n=10).  Dit werd uitgevoerd om na te gaan of alles duidelijk en gemakkelijk te 

begrijpen was.  De steekproef bestond uit medestudenten (n=3), verpleegkundigen die 

werken op een afdeling Geriatrie (n=2), verpleegkundigen die niet werken op een 

afdeling Geriatrie (n=2) en vrienden en familie die niets te maken hebben met het vak 

verpleegkunde (n=3). 

Er werd een wijziging aangebracht bij vraag 1 en 16.  Bij vraag 1 werd tussen haakjes 

“gevorderd stadium van AD” bijgevoegd omdat uit deze afname bleek dat er over het 

woord “ernstig” gelezen werd.   

Vraag 16 werd beter verwoord (zie Tabel 4 p.26).  De oorspronkelijke vertaling bleek 

moeilijk verstaanbaar.   

 

De definitieve test bevindt zich in bijlage 3.  

3.6. Betrouwbaarheid en validiteit 
 

De betrouwbaarheid en validiteit werden onderzocht bij de ontwikkeling van de test.  

De in het Nederlands vertaalde versie van de ADKT (Dieckmann et al., 1988) werd niet 

onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit.   

3.7. Bespreking juiste antwoorden 

 
Aangezien reeds heel wat onderzoek verricht werd omtrent AD, werd evidentie voor de 

verschillende vragen gezocht in secundaire bronnen zoals meta-analyses en reviews.  

Aan de hand van de Cochrane Database of Systematic Reviews werden artikels gezocht 

die gebaseerd zijn Evidence-Based Medicine.   

Bijkomend werd gebruik gemaakt van Evidence Based guidelines.  Deze werden 

gezocht door middel van de website www.guideline.gov.  Guidelines van de American 

Academy of Neurology (2001), American Psychiatric Association (1997, reviewed in 
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december 2004), Registered Nurses Association of Ontario (2004) en California 

Workgroup on Guidelines for Alzheimer’s Disease Management (2002) werden 

gebruikt om het antwoord op verschillende vragen te onderbouwen.  

 

Vraag 1: Het percentage 65-plussers dat lijdt aan ernstige dementie van het type Alzheimer of een daaraan 

gerelateerde aandoening wordt geschat op ongeveer 5% (Antwoord B).  Zie literatuurstudie, Pagina 4: 

Prevalentie en incidentie van dementie en Alzheimerdementie. 

 

Vraag 2: De prevalentie van AD in de totale populatie van België wordt verwacht toe te nemen in proportie met het 

aantal mensen boven de 65 jaar (Antwoord C).  Zie literatuurstudie, Pagina 4: Prevalentie en 

incidentie van dementie en Alzheimerdementie. 

 

Vraag 3: De oorzaak van AD is niet gekend (Antwoord D).  Zie literatuurstudie, Pagina 2: Oorzaak 

van Alzheimerdementie. 

 
Vraag 4: Onderzoek betreffende de rol van erfelijkheid bij AD wijst erop dat personen met een naast familielid 

(bloedverwant) dat lijdt aan de ziekte van Alzheimerdementie een groter risico hebben om de ziekte te ontwikkelen 

(Antwoord A).  Zie literatuurstudie, Pagina 2: Oorzaak van Alzheimerdementie. 

 

Vraag 5: In de hersenen van een aantal patiënten met AD werden hogere hoeveelheden aluminium dan normaal 

teruggevonden.  Studies die de rol van aluminium onderzoeken in het veroorzaken van AD zijn niet 

doorslaggevend.  Aangezien er geen Cochrane review omtrent dit onderwerp voor handen is 

werd evidentie gezocht in recente reviews.  Artikels werden opgezocht in de databank 

Pubmed door middel van de zoektermen ‘aluminium’ en ‘Alzheimer Disease’.  Er werd 

gelimiteerd op artikeltype (review) en jaartal (2002-2005).   

De hypothese dat aluminium een rol zou spelen bij AD bestaat reeds 40 jaar.  Recente 

reviewartikels (Campbell, 2002; Flaten, 2001; Gupta et al., 2005) omtrent dit onderwerp 

kunnen geen directe oorzakelijke relatie leggen tussen aluminium en AD.  Alhoewel het 

exacte mechanisme van aluminiumtoxiciteit niet gekend is wijzen studies op de rol van 

aluminium in het veroorzaken van oxidatieve stress dat leidt tot weefselbeschadiging.  

Antwoorden op de vragen of aluminium de enige factor is en of het een factor is bij alle 

patiënten met AD konden de auteurs niet beantwoorden.  Campbell (2002), Flaten 

(2003) en Gupta et al. (2005) concluderen dat aluminium een mogelijke factor speelt in 

AD en dat verder onderzoek omtrent deze topic noodzakelijk is.   
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Vraag 6: Een persoon waarbij het vermoeden bestaat dat hij/zij aan AD lijdt, zou zo vlug mogelijk onderzocht 

moeten worden omdat het belangrijk is reversiebele oorzaken uit te sluiten en te behandelen (Antwoord C).  Zie 

literatuurstudie, Pagina 3: Diagnose Alzheimerdementie. 

 
Vraag 7: Welk onderzoek is aangewezen om de diagnose met AD met zekerheid te stellen?  Antwoord B: 

Hersenbiopsie of autopsie.  Zie literatuurstudie, Pagina 3: Diagnose Alzheimerdementie. 

 
Vraag 8: Welk van de volgende aandoeningen lijkt klinisch soms op AD?  Antwoord D: Depressie, delirium en 

CVA..  Zie literatuurstudie, Pagina 2: DSM-IV criteria voor AD. 

 

Vraag 9: Welk van de volgende symptomen is altijd aanwezig bij AD? Antwoord A: Geheugenverlies.  Zie 

literatuurstudie, Pagina 2: DSM-IV criteria voor AD.. 

 
Vraag 10: Ofschoon de snelheid van progressie van AD variabel is, is de gemiddelde levensverwachting na 

aanvang van de ziekte 6-12 jaar (Antwoord C).  Aangezien reviews omtrent levensverwachting van 

patiënten met AD niet terug te vinden zijn werd evidentie gezocht in afzonderlijke 

onderzoeken omtrent levensverwachting.  Walsh, Welch & Larson (1990) berekende de 

gemiddelde levensverwachting na aanvang van de ziekte op 9,3 jaar.  Wolfson et al. 

(2001) bekwam een gemiddelde levensverwachting van 3,3 jaar.  Dit lage cijfer werd 

verklaard door een hoge gemiddelde leeftijd (83,3 jaar) van de studiepopulatie en een 

hoog percentage patiënten met ernstige dementie.  Recenter onderzoek van Larson et al. 

(2004) bekwam een gemiddelde levensverwachting na diagnosestelling van 4,2 jaar bij 

mannen en 5,7 jaar bij vrouwen.  Aangezien dit de levensverwachting is na 

diagnosestelling werd gekozen voor de antwoordmogelijkheid C met een 

levensverwachting van 6-12 jaar. 

 
Vraag 11: De meeste publicaties betreffende een behandeling met lecithine bij patiënten met AD tonen aan dat het 

geen effect heeft op de ziekte.  Bij patiënten met AD werd in de hersenen een tekort vastgesteld 

van het enzyme Choline Acetyltransferase die verantwoordelijk is om Choline om te 

zetten in  Acetylcholine.  Het gebruik van Lecithine als belangrijke voedingsbron van 

Choline zou het ziekteproces kunnen vertragen.  Uit een Cochrane review (Higgings & 

Flicker, 2003) blijkt dat er geen evidentie is omtrent effectiviteit van lecithine bij 

behandeling van patiënten met AD.  Het toedienen van lecithine heeft geen effect op de 

ziekte.   
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Vraag 12: Welk van de volgende symptomen kunnen patiënten met AD op basis van hun ziekte vertonen? 

Antwoord D: Ze zijn zich niet bewust van hun symptomen, ze zijn depressief en ze ontkennen hun symptomen.   

 

Vraag 13: Soms vertonen patiënten met AD wegloopgedrag.  Zorgverleners kunnen dit probleem het best 

aanpakken door gebruik te maken van praktische oplossingen zoals gesloten deuren.  In een Cochrane 

review van Price, Hermans, Grimley & Evans (2000) werd geconcludeerd dat 

subjectieve barrières (zoals bv. gemarkeerde lijnen op de grond) om wegloopgedrag te 

voorkomen ineffectief bleken.  Voortdurend bij de patiënt blijven kan het best het 

wegloopgedrag voorkomen maar dit is geen haalbare oplossing.  De veiligheid kan het 

best gegarandeerd worden door gebruik te maken van praktische oplossingen zoals 

gesloten deuren. 

 

Vraag 14: Welke bewering is juist betreffende patiënten met AD die depressief zijn? Antwoord B: Behandeling van 

depressie kan effectief zijn in het verlichten van depressieve symptomen.  Guidelines (American 

Academy of Neurology, American Psychiatric Association en California Workgroup on 

Guidelines for Alzheimer’s Disease Management) betreffende het management van 

dementerenden bevelen zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandeling 

van depressie aan bij patiënten met AD.  Het kan een verbetering in stemming, 

functionele status en kwaliteit van leven veroorzaken.  

 

Vraag 15: Wat is de rol van voeding bij patiënten met AD? Antwoord C: Ongezonde voeding kan de symptomen 

van AD verergeren.  Bij ouderen zijn lage serumspiegels van micronutriënten zoals 

Vitamine B1, B2, B6, B12, C en folaat geregeld beschreven en in epidemiologische 

studies significant geassocieerd met geheugenstoornissen (Solfrizzi, Panza & Capurso, 

2003).  

 
Vraag 16: Wat is het effect van het verstrekken van informatie omtrent tijd en ruimte aan patiënten met AD, zodat 

deze zich beter kunnen oriënteren in tijd en ruimte?  Antwoord D: Het heeft geen blijvend effect op het geheugen 

van de patiënt.  Uit een Cochrane review van Spector, Orrell, Davies & Woods (2000) 

blijkt dat cognitieve rehabilitatie zoals Reality Orientation Therapy (ROT) slechts een 

tijdelijk effect heeft op het geheugen en gedrag van patiënten met dementie.  ROT heeft 

geen blijvend effect op het geheugen en gedrag.  

 

Vraag 17: Mensen maken soms voor zichzelf notities als geheugensteuntje.  Hoe efficiënt is deze techniek voor 

patiënten met AD?  Antwoord B: Het kan nuttig zijn voor milde vormen van dementie.  Bij beginnende 
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dementie kan het geheugenverlies in een belangrijke mate opgevangen worden door 

gebruik te maken van geheugensteuntjes zoals bv. notitieboekjes.  Naarmate het 

dementieproces vordert is deze techniek minder bruikbaar daar capaciteiten om te lezen 

en te schrijven langzamerhand verloren gaan.  (Vlaamse Alzheimerliga, 2004) 

 

Vraag 18: Wanneer een patiënt met AD moeilijkheden begint te krijgen om voor zichzelf te zorgen, raden vele 

professionele zorgverleners aan om de patiënt te assisteren bij zijn activiteiten zodat de patiënt zo lang mogelijk 

onafhankelijk kan blijven (Antwoord B).  Het antwoord op deze vraag werd gezocht in 

informatiebrochures van de Vlaamse Alzheimerliga (2004).  In de tips voor verzorgers 

en familieleden van patiënten met AD wordt gewezen op het feit dat dementerenden in 

het verloop van hun ziekte steeds minder kunnen.  Zorgverleners en familieleden zullen 

steeds meer zaken van de patiënt met AD moeten ondersteunen en overnemen.  Dit 

dient te gebeuren met het nodige respect voor de persoon en rekening houdend met wat 

de patiënt zelf nog kan.  De patiënt assisteren tijdens zijn activiteiten is hier de beste 

oplossing. 

 
Vraag 19: Wat is de voornaamste taak van de Vlaamse Alzheimer Liga?   Antwoord C: Ondersteunen en 

informeren van familieleden.  De Vlaamse Alzheimer Liga vzw is een vereniging van, voor en 

door familieleden van dementerenden.  De prioritaire doelstelling van de Liga is het 

ondersteunen van familieleden door middel van de werking van familiegroepen.  

Bijkomend heeft zij als opdracht het uitgeven van brochures voor het brede publiek, het 

stimuleren van sociale initiatieven ter preventie, behandeling en begeleiding en het 

sensibiliseren van het publiek. Jaarlijks wordt op 21 september de "Alzheimer 

Werelddag" gehouden.  (www.alzheimerliga.be) 

 

Vraag 20 In het kader van de aanvraag tot terugbetaling van de cholinesterase-inhibitoren (Aricept����, Exelon����, 

Reminyl����) is volgend onderzoek noodzakelijk: Onderzoek door een geriater, neuroloog of psychiater én CT of 

MRI én MMSE.  Zie bijlage 1. 
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4. Procedure 
 
 
Er waren een aantal afdelingen waar ik de test persoonlijk mocht afnemen tijdens een 

vergadering of overdracht.  Bijgevolg werden deze testen onder toezicht ingevuld.  De 

verpleegkundigen werden mondeling geïnformeerd i.v.m. vrijwillige deelname aan het 

onderzoek en anonimiteit van de test.  

Voor verpleegkundigen die gedurende een bepaalde tijd (kortdurende ziekte of verlof, 

nachtverpleegkundigen) niet op de afdeling aanwezig konden zijn, werden de resterende 

testen afgegeven aan de hoofdverpleegkundige en later opgehaald. 

 

Afdelingen waar de gelegenheid niet geboden werd de test persoonlijk af te nemen, voor 

de reden van tijdsgebrek, werden de lijsten samen met een instructieblad afgegeven aan 

de hoofdverpleegkundige.  Daarin werd naast de voorstelling van het onderzoek onder 

andere vermeld dat het belangrijk was dat de testen bij voorkeur afgenomen werden 

onder toezicht.  Bijkomend werd op iedere test neergeschreven dat ze anoniem was en 

dat er gerekend werd op een eerlijke manier van invullen.   

 

De antwoorden werden door de verpleegkundigen neergeschreven op de test zelf.  De 

verschillende testen werden ingevoerd en verwerkt door middel van het programa SPSS 

12.0 (2003).  Doorheen de analyses werd een significantieniveau van � � 0.05 

gehanteerd.   
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Resultaten 
 

1.  Steekproefbeschrijving 
 
 
De karakteristieken van de ondervraagde verpleegkundigen zijn weergegeven in Tabel 

6.  Er werkten 170 verpleegkundigen mee met het onderzoek.  Er werd één ingevulde 

kennistoets geëxcludeerd daar deze slechts voor de helft was ingevuld.   

De totale steekproef bestaat bijgevolg uit 169 verpleegkundigen.  Er waren 83 (49.1%) 

verpleegkundigen die de test onder toezicht invulden en 86 (50.9%) zonder toezicht.  De 

steekproef is overwegend samengesteld uit vrouwen (87.3%).  De meerderheid van de 

verpleegkundigen (59.8%) hebben een A2 opleiding.  Zowel van de A1 als A2 

verpleegkundigen is de titel “ziekenhuis verpleegkundige” de meest voorkomende 

vorm, respectievelijk 70.6% en 83.2%. 

De gemiddelde werkervaring op de afdeling Geriatrie is 10 jaar en 2 maand en is lager 

dan de totale werkervaring (15 jaar en 9 maand).  De meerderheid van de 

verpleegkundigen (54.2%) werken in een werkregime van >80%.   

Tabel 6: Karakteristieken verpleegkundigen 

 Frequentie 
(%) 

 Frequentie 
(%) 

N=169  N=169  
Geslacht 
 Man 
 Vrouw 
Leeftijd 
 20-29 jaar 
 30-39 jaar 
 40-49 jaar 
 50-65 jaar 
Opleiding 
 A1 
  Geriatrisch vpk 
  Ziekenhuis vpk 
  Sociaal vpk 
 A2 
  Psychiatrisch vpk 
  Ziekenhuis vpk 
  Verpleegassistent 
 
 

 
21 (12.7%) 
145 (87.3%) 
 
42 (24.9%) 
49 (29.0%) 
46 (27.2%) 
32 (18.9%) 
 
68 (40.2%) 
12 (17.6%) 
48 (70.6%) 
8 (11.8%) 
101 (59.8%) 
3 (3.0%) 
84 (83.2%) 
14 (13.9%) 
 
 

Aantal jaar dienstervaring 
 <1 jaar-10 jaar 
 11 jaar- 20 jaar 
 21 jaar- 38 jaar 
Aantal jaar ervaring Geriatrie 
 <1 jaar- 4 jaar 
 5 jaar- 14 jaar 
 15 jaar- 34 jaar 
Werkregime 
 <50-60% 
 61-80% 
 81%-100% 
Ziekenhuizen 
 UZ Gent 
 AZ Maria Middelares (Gent) 
 AZ Sint Lucas (Gent) 
 AZ Jan Palfijn (Gent) 
 AZ Sint Jan  (Brugge) 
 

 
60 (35.7%) 
57 (33.9%) 
51 (30.4%) 
 
55 (32.5%) 
59 (34.9%) 
55 (32.5%) 
 
37 (22.0%) 
40 (23.8%) 
91 (54.2%) 
 
30 (17.8%) 
17 (10.1%) 
38 (22.5%) 
39 (23.1%) 
45 (26.6%) 
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2.  Kennis omtrent Alzheimerdementie bij verpleegkundigen op een 
afdeling Geriatrie 

 

2.1. Beschrijving kennisscores 
      Tabel 7: Beschrijving kennisscore 

De kennisscores werden bekomen door 

per juist antwoord één punt toe te 

kennen.  Voor een verkeerd antwoord 

werd er geen giscorrectie toegepast.  

Deze berekening komt overeen met wat 

vooropgesteld is door Dieckmann et al. (1988).   

De resultaten op de kennistoets zijn weergegeven in Tabel 7.  De gemiddelde 

kennisscore bedraagt 8.5 op 20.  De mediaan werd berekend op 9.0.   

 

In Figuur 1 is de frequentie-

verdeling van de resultaten 

weergegeven met bijkomend de 

voorstelling van de normaal-

verdeling.  De scores zijn 

overwegend verdeeld rond de top.   

De standaard deviatie (SD) bedraagt 

2.6.   De minimum –en maximum-

score zijn respectievelijk 2.0 en 15.0 

op 20 met een range van 13.  Van de 

scores liggen er 75% onder de helft 

en een kwart onder de 7.   

 
 

 
 

n  169 
gemiddelde 8.5 
mediaan 9.0 
standaard deviatie 2.6 
range 2.0, 15.0 
interquartiel range (Q1, Q3) 7.0, 10.0 

Figuur 1: Histogram kennisscores 
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2.2. Vergelijking kennisscores  
 

2.2.1. Keuze statistische testen 
 
Om na te gaan of er een verschil in kennisscores zijn tussen verschillende variabelen 

(zoals geslacht, leeftijd, totaal aantal jaar ervaring, aantal jaar ervaring op de afdeling 

Geriatrie, werkregime, opleiding, het al dan niet een bijscholing gevolgd hebben en of 

er een bijscholingsbehoefte is) werd aan de hand van non-parametrische technieken de 

betreffende nulhypothesen getoetst.  Aangezien de basisvoorwaarde (de normale 

verdeling) voor parametrische testen niet vervuld werd en de aard van de variabele 

(score op 20) niet geschikt was voor parametrische testen, werd gekozen voor non-

parametrische testen. 

 

De Mann-Whitney-U test werd gebruikt om het verschil na te gaan tussen gemiddelde 

kennisscores van twee groepen (geslacht, opleiding, bijscholing gevolgd en 

bijscholingsbehoefte).  Om het verschil in kennisscores na te gaan tussen meer dan twee 

groepen (leeftijd, aantal jaar dienstervaring, aantal jaar ervaring Geriatrie, werkregime, 

opleiding A1, opleiding A2 en moment van bijscholing gevolgd) werd gebruik gemaakt 

van de Kruskal-Wallis test. 

 

In Tabel 8 (zie pagina 37) werden de gemiddelde scores, standaarddeviatie en mediaan 

per groep weergegeven.  Indien er een significant verschil vastgesteld werd, zijn de P-

waarden in vette tekst weergegeven.   

 

2.2.2. Resultaten  
 

Er werd een zeer sterk significant (P<0.001) verschil vastgesteld tussen kennisscores 

van A1 en A2 verpleegkundigen.  A1 verpleegkundigen scoorden significant hoger.  De 

A1 verpleegkundigen hadden een gemiddelde kennisscore van 9.7 en een mediaan van 

10.0 op 20.  Deze scores van de A2 verpleegkundigen waren respectievelijk 7.7 en 7.0.     

Andere significante verschillen of trend tot significantie konden niet aangetoond 

worden.     
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Tabel 8: Vergelijking kennisscores 

 N Gemiddelde 
kennisscore (SD) Mediaan P-waarde 

Geslacht 
 Man  
 Vrouw  

 
n=21 
n=145 

 
9.0 (2.5) 
8.5 (2.6) 

 
9.0 
9.0 

 
0.51 

Leeftijd 
 20-29 jaar  
 30-39 jaar  
 40-49 jaar  
 50-65 jaar  

 
n=42  
n=49  
n=46  
n=32 

 
8.5 (2.7) 
8.7 (2.8) 
8.7 (2.4) 
8.0 (2.7) 

 
8.0 
9.0 
9.0 
8.0 

 
0.58 

Aantal jaar dienstervaring 
 <1 jaar-10 jaar  
 11 jaar- 20 jaar  
 21 jaar- 38 jaar  

 
n=60  
n=57 
n=51 

 
8.6 (2.8) 
8.6 (2.6) 
8.2 (2.6) 

 
9.0 
9.0 
8.0 

 
0.61 

Aantal jaar ervaring Geriatrie 
 <1 jaar- 4 jaar  
 5 jaar- 14 jaar  
 15 jaar- 34 jaar  

 
n=55  
n=59  
n=55 

 
8.7 (2.6) 
8.3 (2.7) 
8.5 (2.7) 

 
9.0 
9.0 
9.0 

 
0.77 

Werkregime 
 <50-60%  
 61-80%  
 81%-100%  

 
n=37  
n=40 
n=91 

 
8.7 (2.2) 
7.8 (3.1) 
8.7 (2.5) 

 
9.0 
7.5 
9.0 

 
0.22 

Opleiding 
 A1  
 A2  

 
n=68  
n=101 

 
9.7 (2.2) 
7.7 (2.6) 

 
10.0 
7.0 

 
<0.001 

Opleiding A1 
 Geriatrisch vpk  
 Ziekenhuis vpk  
 Sociaal vpk  

 
n=12 
n=48 
n=8 

 
9.5 (2.5) 
9.7 (2.2) 
10.4 (2.6) 

 
9.5 
10.0 
9.5 

 
0.84 

Opleiding A2 
 Psychiatrisch vpk  
 Ziekenhuis vpk  
 Verpleegassistent  

 
n=3 
n=84 
n=14 

 
6.7 (3.1) 
7.9 (2.6) 
7.1 (2.6) 

 
6.0 
8.0 
7.0 

 
0.61 

Bijscholing gevolgd 
 Ja  
 Neen  

 
n=79  
n=90 

 
8.7 (2.8) 
8.4 (2.5) 

 
9.0 
9.0 

 
0.56 

Indien bijscholing gevolgd 
 <1 jaar geleden  
 1-4 jaar geleden  
 >4 jaar geleden  

 
n=23  
n=35 
n=21 

 
9.0 (3.5) 
8.5 (2.9) 
8.4 (1.7) 

 
9.0 
9.0 
9.0 

 
0.80 

Bijscholingsbehoefte 
 Ja  
 Neen  

 
n=149  
n=18 

 
8.5 (2.7) 
8.9 (2.3) 

 
9.0 
8.5 

 
0.67 

Onder toezicht ingevuld 
 Ja 
 Neen 

 
n= 83 
n=86 

 
8.4 (2.8) 
8.6 (2.5) 

 
9.0 
9.0 

 
0.88 

 

2.3. Bespreking antwoorden op de verschillende vragen 

 

2.3.1. Bespreking antwoorden van de totale steekproef 

 
In bijlage 4 zijn de antwoorden op de verschillende vragen weergegeven in frequenties 

en percentages.   De juiste antwoorden zijn in vette tekst gemarkeerd.   
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De vraag die het best beantwoord werd is vraag 9 (Welk van de volgende symptomen is altijd 

aanwezig bij AD?).  Het antwoord “geheugenverlies” werd door 86.4% van de 

verpleegkundigen goed beantwoord.  Vraag 12 (Welk van de volgende symptomen kunnen patiënten 

met AD op basis van hun ziekte vertonen?) en vraag 8 (Welk van de volgende aandoeningen lijkt klinisch soms 

op AD?) die ook over de symptomen van AD handelen werden slechter beantwoord.  

Vraag 12 werd door 34.5% van de respondenten  juist beantwoord, 60.4% hadden het 

fout en 5.3% wisten het niet.  Vraag 8 werd nog slechter beantwoord; 15.7% had het 

juist en ongeveer 70% was te beperkt in zijn antwoord.  De meest gekozen aandoening 

(40.4%) was depressie.  

 

Vraag 11 (De meeste publicaties betreffende een behandeling met lecithine bij patiënten met AD tonen aan dat) 

werd  het slechtst beantwoord.  Er waren slechts 7.1% van de verpleegkundigen die het 

antwoord juist hadden.  De meerderheid (53.8%) rapporteerden dat ze het antwoord niet 

wisten.  Vraag 5 (Studies die rol van aluminium onderzoeken in het veroorzaken van AD) had een 

gelijkaardig verloop.  Een kleine minderheid (8.9%) had het antwoord juist en de 

meesten (74.0%) kruisten de antwoordmogelijkheid “Ik weet het niet” aan.   

 

Vraag 7 (Welk onderzoek is aangewezen om de diagnose AD met zekerheid te stellen?) en 15 (Wat is de rol 

van voeding bij patiënten met AD?) werden het meest fout beantwoord.  Bij vraag 7 werd het 

antwoord “hersenbiopsie of autopsie” door 20.7% van de verpleegkundigen juist 

ingevuld.  De meeste verpleegkundigen (48.5%) kozen voor de optie “CT-scan of MRI” 

en 19.5% dacht dat het afnemen van de MMSE het juiste antwoord was.  De optie “ik 

weet het niet” werd door 11.2% van de verpleegkundigen ingevuld.  Een andere vraag 

omtrent de topic diagnose (Vraag 6: Een persoon waarbij het vermoeden bestaat dat hij/zij aan AD lijdt zou 

zo vlug mogelijk onderzocht moeten worden omdat…) werd op een gelijkaardige manier qua 

‘juist/fout/weet het niet’ percentages beantwoord.  Vraag 15 omtrent de rol van voeding 

bij AD werd door 16 verpleegkundigen (9.5%) goed beantwoord.  De meesten (69.8%) 

antwoordden verkeerd en een kleine kwart (20.7%) van de verpleegkundigen wisten het 

niet.   

 

Vragen omtrent verpleegkundige topics zoals vraag 13 (aanpak wegloopgedrag), 16 (effect van 

ROT), 17 (gebruik van geheugensteuntjes), 18 (opvolging van zelfzorgproblemen) en  19 (rol van de 
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Alzheimerliga) werden juist beantwoord door respectievelijk 57.7%, 62.7%, 80.4%, 83.9% 

en 64.9% van de verpleegkundigen. 

2.3.2. Verschillen tussen A1 en A2 verpleegkundigen bij het beantwoorden op de 
verschillende vragen 

 
Bij de vergelijking van kennisscores (zie paragraaf 2.2. p.36) werd een zeer sterk 

significant (P<0.001) verschil vastgesteld tussen A1 en A2 verpleegkundigen.  Om na te 

gaan op welke vragen A1 verpleegkundigen significant hoger scoren dan A2 

verpleegkundigen, werd voor alle vragen de χ2 –toets berekend (zie Tabel 9: Verschillen 

tussen A1/A2 verpleegkundigen bij het beantwoorden van de verschillende vragen).  Bij zes 

van de 20 vragen werd er een significant verschil vastgesteld tussen A1 en A2 

verpleegkundigen.   

In Tabel 10 zijn de percentages van “juist/fout/weet het niet” criteria weergegeven bij 

de vragen waarop A1 verpleegkundigen significant hoger scoren dan A2 

verpleegkundigen.  Als logisch resultaat hebben A1 verpleegkundigen een hoger 

percentage juiste antwoorden.  Bijkomend valt hierbij op te merken dat er telkens een 

hoger percentage A2 verpleegkundigen de antwoordcategorie “ik weet het niet” 

aankruisen.   

Tabel 9: Verschillen tussen A1/A2 verpleegkundigen bij het beantwoorden van de verschillende 
vragen 

Vragen van de kennistest P-waarde 
Vraag 1: Percentage 65plussers dat lijdt aan ernstige dementie… 0.17 
Vraag 2: Prevalentie van AD wordt verwacht… 0.70 
Vraag 3: De oorzaak van AD is… 0.06 
Vraag 4: Onderzoek betreffende de rol van erfelijkheid wijst erop dat… 0.13 
Vraag 5: Onderzoeken betreffende de rol van aluminium in het veroorzaken van AD… 0.50 
Vraag 6: Vermoeden van AD dient zo vlug mogelijk onderzocht worden… 0.97 
Vraag 7: Welk onderzoek is aangewezen om de diagnose met zekerheid te stellen? <0.001 
Vraag 8: Welk van de volgende aandoeningen lijkt klinisch soms op AD? 0.001 
Vraag 9: Welk van de volgende symptomen is altijd aanwezig bij AD? 0.29 
Vraag 10: Gemiddelde levensverwachting na aanvang van de ziekte is… 0.001 
Vraag 11: De meeste publicaties betreffende een behandeling met lecithine tonen aan.. 0.72 
Vraag 12: Welk van de volgende symptomen kunnen patiënten met AD op basis van hun ziekte 
vertonen? 

<0.001 

Vraag 13: Wegloopgedrag kan het best aangepakt worden door… 0.68 
Vraag 14: Behandeling van depressie bij ptn met AD… 0.93 
Vraag 15: Wat is de rol van voeding bij AD? 0.69 
Vraag 16: Wat is het effect van informatie omtrent tijd en ruimte te verstrekken aan pt met AD? 0.17 
Vraag 17: Hoe efficiënt is de techniek van notities bij patiënten met AD? 0.05 
Vraag 18: Wat raden professionele zorgverleners aan wanneer patiënten met AD moeilijkheden 
beginnen te krijgen om voor zichzelf te zorgen? 

0.38 

Vraag 19: Wat is de voornaamste taak van de Vlaamse Alzheimer Liga? 0.01 
Vraag 20: In het kader van de aanvraag tot terugbetaling van de cholinesterase-inhibitoren is volgend 
onderzoek noodzakelijk… 

0.14 
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Tabel 10: Percentages "juist/fout/weet het niet" tussen A1/A2 verpleegkundigen 

Vragen A1/A2 Juist Fout  Weet het niet. 
Vraag 7 A1 

A2 
36.8% 
9.9% 

54.4% 
77.2% 

8.8% 
12.9% 

Vraag 8 A1 
A2 

22.1% 
10.9% 

75.0% 
66.3% 

2.9% 
22.8% 

Vraag 10 A1 
A2 

50.0% 
26.7% 

22.1% 
41.6% 

27.9% 
31.7% 

Vraag 12 A1 
A2 

54.4% 
20.8% 

42.6% 
72.3% 

2.9% 
6.9% 

Vraag 17 A1 
A2 

88.2% 
74.3% 

10.3% 
16.8% 

1.5% 
8.9% 

Vraag 19 A1 
A2 

76.5% 
56.4% 

10.3% 
28.7% 

13.2% 
14.9% 

 

3. Bijscholing en bijscholingsbehoefte 
 

3.1. Bijscholing 
 

Van de 169 verpleegkundigen rapporteerden 79 (46.7%) dat ze reeds een bijscholing 

betreffende dementie gevolgd hadden.  Hierbij kan er verondersteld worden dat diegene 

die reeds een bijscholing volgden een hogere score op de ADKT zouden halen.  Zoals 

reeds gesteld werd er geen significant verschil (U= 3372, P=0.56) (zie Tabel 8 op 

pagina 37) vastgesteld tussen kennisscores en gevolgde bijscholing.  Opmerkelijk was 

dat diegene die minder dan één jaar geleden een bijscholing volgden niet significant 

hoger scoorden dan de anderen (χ2=0.86, P=0.93).   

 

De percentages A1/A2 verpleegkundigen die een bijscholing gevolgd hadden waren 

respectievelijk 47.1% en 46.5%.  Er werd geen significant verschil (χ²= 0.004, P=0.95) 

vastgesteld tussen het volgen van bijscholingen tussen A1 en A2. 

 

Bij ongeveer de helft (44.3%) van de verpleegkundigen vond de bijscholing plaats 

gedurende het tijdstip van minder dan één jaar tot minder dan 2 jaar geleden.  Een kwart 

van de verpleegkundigen (26.6%) rapporteerden dat het langer dan vier jaar geleden 

was dat ze een bijscholing betreffende dementie gevolgd hadden. 

 

Om te bepalen of er specifieke factoren uit de test onderscheiden konden worden om 

gerichte aandachtspunten te bieden voor een bijscholing, diende er een factoranalyse 
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uitgevoerd te worden.  Deze techniek kon echter niet gedaan worden omdat de 

steekproefgrootte te gering was.  Een factoranalyse vereist een steekproef dat 10 keer 

groter is dan het aantal vragen van de test (n=169; aantal vragen= 20).      

3.2. Bijscholingsbehoefte 
 

Bij de participanten werd een hoge bijscholingsbehoefte vastgesteld; 89.2% van de 

verpleegkundigen rapporteerden dat ze een bijscholingsbehoefte hadden omtrent AD. 

De hypothese dat verpleegkundigen zonder een bijscholingsbehoefte hoger scoren dan 

de anderen kon niet bevestigd worden (U=1259, P=0.67) (zie Tabel 8 op pagina 37).   

 

Om na te gaan welke verpleegkundigen geen bijscholingsbehoefte hadden, werd door 

middel van de χ²-toets de verschillen tussen geslacht, leeftijd, opleiding, aantal jaar 

dienstervaring, aantal jaar ervaring op de afdeling Geriatrie en werkregime nagegaan.  

Er werd geen significant verschil (χ²=0.028, P=0.87) vastgesteld tussen A1/A2 

verpleegkundigen; de bijscholingsbehoefte was respectievelijk 89.7% en 88.9%.  Het 

aantal jaar ervaring op de afdeling geriatrie (zie Tabel 11) toonde een trend tot 

significantie (χ²=6.95, P=0.07).  Diegene die 15 tot 25 jaar ervaring hadden op de 

afdeling Geriatrie hadden een lagere bijscholingsbehoefte.  Andere significante 

verschillen konden niet opgespoord worden.    

Tabel 11: Bijscholingsbehoefte bij het aantal jaar ervaring op de afdeling Geriatrie 
 Aantal jaar ervaring op de afdeling Geriatrie Totaal 

Bijscholingsbehoefte <1 jaar- 4 jaar 5 jaar- 14 jaar 15 jaar- 25 jaar 26 jaar- 34 jaar  

Ja 50 55 39 5 149 
Neen 4 4 10 0 18 
Totaal 54 59 49 5 167 

P=0.07 

 

4. Interne consistentie 
 
 

De interne consistentie werd onderzocht door middel van de berekening van de 

Cronbach’s alpha.  Deze werd voor de 20 vragen berekend op 0.58.   
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Discussie, aanbevelingen en conclusie 
 
 

Discussie 
De studie werd opgezet met als doel de kennis omtrent de ziekte AD na te gaan bij 

verpleegkundigen die werken op een afdeling Geriatrie.  Bijkomend werd onderzocht of 

er specifieke bijscholingsbehoeften waren bij de verpleegkundigen. 

 

Lage kennis 

Bij een steekproef van 169 verpleegkundigen, met een hoge respons van 83%, werd 

vastgesteld dat de kennis omtrent AD eerder laag is.  De gemiddelde kennisscore en 

mediaan waren respectievelijk 8.5 en 9.0 op 20.  Drievierde van de scores lagen onder 

de helft en een kwart onder de 7 op 20.   

 

In het kader van de beoordeling van deze scores is het aangewezen deze te vergelijken 

met eerder uitgevoerde studies bij verpleegkundigen.  Gelijkaardige Vlaamse of 

Belgische studies werden niet gevonden.  In de literatuurstudie werden twee studies 

(Hyde, 1997; Nagy et al., 1994) aangehaald die de kennis bij verpleegkundigen testten.  

Nagy et al. (1994) onderzochten de kennis tussen verpleegkundigen (n=445) van 

Amerika en Hong Kong waarbij alleen de verpleegkundigen uit Hong Kong werkzaam 

waren in het ziekenhuis. Hyde (1997) onderzocht de kennis bij thuisverpleegkundigen 

(n=43).  Vergelijking van onze kennisscores met deze studies is bijna niet mogelijk 

omwille van de volgende drie redenen.  Als eerste reden kan worden aangehaald dat 

deze onderzoeken reeds enkele jaren oud zijn en dat de actualiteit rond AD niet stil staat 

met wisselende aandacht voor de ziekte tot gevolg.  Als tweede wordt geduid op het feit 

dat deze studies plaatsvonden in andere landen zodat cultuurverschillen en verschillen 

in de verpleegkundige opleiding een zinvolle vergelijking in de weg staan.  Als laatste 

waren de afdelingen waar de verpleegkundigen werkzaam waren niet noodzakelijk 

afdelingen Geriatrie.  

Indien er toch vergeleken wordt met het onderzoek van Nagy et al. (1994) liggen de 

gemiddelde kennisscores (8.5/20 of 42.5%) van onze onderzochte verpleegkundigen 
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tussen deze van de Amerikaanse (61.2%) verpleegkundigen en deze van Hong Kong 

(20.4%).   

In vergelijking met het onderzoek van Hyde (1997) scoorden de thuisverpleegkundigen 

op 15 van de 18 vragen significant hoger.  Twee vragen konden niet vergeleken worden 

omdat ze aangepast werden.  De oorzaak waarom de thuisverpleegkundigen heel wat 

meer afwisten van de ziekte kan te wijten zijn aan de steekproefgrootte en zwakke 

steekproeftrekking.  De steekproef (n=43) werd samengesteld door verpleegkundigen 

die zich vrijwillig opgaven om deel te nemen met het onderzoek.  De kans dat de 

deelnemende verpleegkundigen reeds heel wat afwisten van AD is hierbij dan ook niet 

te verwaarlozen.              

 

Bij deze lage scores dienen we in gedachten te houden dat deze verpleegkundigen 

werken op een afdeling Geriatrie en bijna dagelijks in contact komen met patiënten met 

AD.  Door andere verpleegkundigen zouden ze als het ware beschouwd kunnen worden 

als experts op het gebied van dementie.  Dit wordt echter niet weerspiegeld in hun 

resultaten op de kennistoets.  Een vergelijkende studie tussen verpleegkundigen die 

werken op een hospitalisatieafdeling en op de afdeling Geriatrie zou een interessante 

vergelijking mogelijk maken omtrent de aanwezige kennis van de ziekte Alzheimer-

dementie.    

 

Anderzijds kunnen we de bedenking maken of weldegelijk alle vragen op de kennistoets 

gekend moeten zijn door de verpleegkundigen.  Omtrent de topic “het bezitten van 

kennis” maakte Del Bueno (1976) in het verpleegkundig tijdschrift “Nursing 

Administration”, een onderscheid tussen de termen “nice to know” en “need to know”.  

Sommige zaken moeten gekend en geweten zijn (“need to know”) en andere zijn mooi 

meegenomen (“nice to know”) indien de kennis aanwezig is.  Vragen zoals de 

prevalentie van ernstige dementie, de rol van aluminium, de rol van erfelijkheid, de 

bevestigende procedure om de diagnose met zekerheid te stellen, het effect van lecithine 

en de terugbetalingscriteria voor Alzheimermedicatie zouden tot de categorie “nice to 

know” kunnen behoren.  De andere en dus het merendeel van de vragen zouden zonder 

twijfel gekend moeten zijn door de verpleegkundigen die werken op een afdeling 

Geriatrie. 
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Hoge bijscholingsbehoefte 

Bij de verpleegkundigen werd een hoge (89.2%) bijscholingsbehoefte vastgesteld.  Deze 

behoefte is waarschijnlijk het gevolg van de lage kennis omtrent de ziekte.  Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat er geen significant verschil kon aangetoond worden tussen de 

kennisscores van de verpleegkundigen met of zonder bijscholingsbehoefte.  Dit betekent 

dat diegene zonder een bijscholingsbehoefte niet significant hoger scoorden op de 

kennistest.  Eventuele verschillen tussen deze twee groepen konden moeilijk 

aangetoond worden daar de groep zonder bijscholingsbehoefte sterk beperkt was in 

aantal (n=18).   

Een andere mogelijke oorzaak van de hoge bijscholingsbehoefte kan gezocht worden in 

het feit dat minder dan de helft (46.7%) van de verpleegkundigen, met een gemiddelde 

werkervaring van 10 jaar en 2 maand, ooit een bijscholing volgden omtrent dementie. 

 

Bijscholingsnoden 

In het kader van het ontdekken van specifieke bijscholingsnoden werd nagegaan of er 

verpleegkundigen met bepaalde karakteristieken (geslacht, leeftijd, werkervaring, 

opleiding, bijscholing, werkregime, bijscholingsbehoefte) lager of hoger scoorden op de 

kennistest. Als enig significant resultaat werd vastgesteld dat A1 verpleegkundigen een 

significant hogere score behaalden dan A2 verpleegkundigen.  De oorzaak hiervan kon 

niet gezocht worden in het feit dat A1 verpleegkundigen meer bijscholing volgden dan 

A2 verpleegkundigen.  Bijgevolg speelt de basisopleiding een grote rol in de kennis 

omtrent de ziekte.   

 

Binnen de A1 opleiding konden de verpleegkundigen met titel “Geriatrisch 

verpleegkundige” zich niet verder onderscheiden van de rest.  Voor een mogelijke 

verklaring dient hiervoor gewezen te worden op het klein aantal geriatrisch 

verpleegkundigen (n=12) in de steekproef.   

 

Rekening houdend dat opleiding een significante invloed heeft op kennis, dient de 

aandacht gevestigd te worden dat op de afdelingen Geriatrie geregeld verzorgenden 

werken met een opleiding lager dan deze van A2 verpleegkundigen.  Bijgevolg kan 



 

Discussie, aanbevelingen en conclusie 45. 

verondersteld worden dat hun kennis nog lager is.  Deze hypothese dient echter 

bevestigd te worden door verder onderzoek.    

 

Invloed van gevolgde bijscholing op de kennisscore 

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat verpleegkundigen die minder dan één jaar 

geleden een bijscholing volgden omtrent dementie niet significant hoger scoorden dan 

de anderen.  Bij de studie van Nagy et al. (1994) bij ziekenhuisverpleegkundigen in 

Amerika en Hong Kong werden wel significante hogere scores waargenomen bij 

verpleegkundigen die een bijscholing achter de rug hadden.       

Wil dit zeggen dat de verpleegkundigen uit de steekproef weinig of niets opsteken van 

bijscholingen of betekent dit dat de inhoud van de bijscholingen niet het gebied 

bestrijken waarover de toets handelt?  Onze voorkeur gaat eerder uit naar de tweede 

stelling.  Deze keuze werd bevestigd doordat bij de afname van de kennistoetsen er 

geregeld door de verpleegkundigen opgemerkt werd dat de bijscholingen best 

“specifieker” mochten zijn.  Dit dient echter verder onderzocht te worden. 

 

Ervaring en invloed op de kennisscore 

Opmerkelijk was dat ervaring geen rol speelde in de prestatie op de kennistoets.  Zowel 

het totale aantal jaar werkervaring als de ervaring op de afdeling geriatrie hadden geen 

invloed op de kennisscore.  Dit is in strijd met wat Hyde (1996) besloot in haar 

onderzoek omtrent kennis van AD bij thuisverpleegkundigen.  Zij stelde vast dat 

verpleegkundigen met 6-10 jaar ervaring significant hoger scoorden dan deze met 

minder of meer ervaring.  De conclusie kon niet doorgetrokken worden bij 

verpleegkundigen met meer dan 10 jaar ervaring daar er hiervan slechts enkele 

deelnamen aan het onderzoek.  Nagy et al. (1994) konden geen effect aantonen dat 

ervaring een significante invloed had op de kennisscore.   

 

Een mogelijke verklaring voor de reden waarom ervaring geen invloed heeft op de 

kennisscore kan liggen in het feit dat de meeste vragen van de kennistoets niet gericht 

zijn op zaken die door ervaring geleerd kunnen worden maar op zaken die door middel 

van basisopleiding en bijscholing aangeleerd kunnen worden.  De vraag omtrent welke 

procedure de diagnose AD kan bevestigen is hiervan een mooi voorbeeld.  De meeste 
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verpleegkundigen antwoordden MRI of CT-scan omdat in de praktijk de 

diagnosestelling met behulp van deze medische beeldvorming gebeurt.  Om de diagnose 

echter met zekerheid te weten dient een hersenbiopt genomen en onderzocht te worden.  

Verpleegkundigen die dit weten  hebben dit niet geleerd vanuit hun ervaring maar 

vanuit een opleiding of bijscholing. 

Vanuit onderzoek (Brodaty, Hons & Koschera, 2003; Sörensen, Pinquart & Duberstein, 

2002) is trouwens gebleken dat educatieprogramma’s bij mantelzorgers zorgen voor een 

significante toename van kennis op de toets.  Dit gegeven bevestigt de hypothese dat de 

vragen eerder gericht zijn op zaken die aangeleerd kunnen worden. 

 

Aanbeveling voor de praktijk 
De relatieve lage scores op de ADKT en hoge bijscholingsbehoeften suggereren dat er 

nood is aan bijkomende training omtrent de ziekte.  De belangrijkste aanbeveling voor 

de praktijk is dat instellingen dienen te voorzien in degelijke bijscholings- en educatie-

programma’s.  Met het oog op een efficiënte en doelgerichte inhoud van de bijscholing 

kan er een  pre- en postmeting uitgevoerd worden.      

 

Bijkomend kan er gesteld worden dat het bezitten van kennis omtrent Alzheimer-

dementie het verloop of de prognose van de ziekte niet zal veranderen maar wel een 

effect kan hebben op de wijze van zorgverlening die geboden kan worden.  Een 

geïnformeerde verpleegkundige kan haar bekwaamheden gebruiken om te voorzien in 

de uitgebreide behoeften van patiënten met AD en hun familieleden.  Vanuit dit 

oogpunt is het uiteraard van belang dat de verpleegkundigen de kans en mogelijkheid 

krijgen om zich bij te scholen. 

 

Aangezien een lagere opleiding een lagere kennisscore oplevert, dienen de 

verantwoordelijken van de afdelingen Geriatrie er op te letten dat A2 verpleegkundigen 

de bijscholing of educatieprogramma’s niet ontlopen omdat zij diegene zijn die er het 

meeste nood aan hebben.      
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Beperkingen 
Bij het beoordelen van de studie is het van belang enkele methodologische beperkingen 

te verduidelijken.   

 

Steekproeftrekking 

Als eerste wordt gewezen op de wijze van steekproeftrekking.  Deze gebeurde door 

middel van convenience sampling waardoor de ziekenhuizen opgenomen werden in de 

steden Gent en Brugge.  Dit betekent dat de steekproef atypisch kan zijn voor de totale 

populatie.  Er dient wel aan toegevoegd te worden dat er getracht werd alle 

ziekenhuizen en diensten Geriatrie in een bepaalde stad te betrekken.   Bijkomend werd 

een zo hoog mogelijke respons nagestreefd.   Uiteraard zou het beter zou zijn om de 

ziekenhuizen at random te includeren.    

 

Steekproefgrootte 

Vervolgens vormde de steekproefgrootte (n=169) ook een belangrijke beperking.  Om 

te bepalen of er specifieke factoren uit de test onderscheiden konden worden om 

gerichte aandachtspunten te bieden voor een bijscholing, diende er een factoranalyse 

uitgevoerd te worden.  Voor deze techniek bleek de steekproefgrootte te gering. 

 

Procedure van afname van de kennistest 

Bij de afname van de kennistoetsen is een belangrijke beperking te bespeuren.  De 

afnameprocedure kon niet gestandaardiseerd worden aangezien de testen niet op iedere 

afdeling persoonlijk mochten worden afgenomen.  De helft van de participanten (51%) 

vulden de toets zonder toezicht in.  Dit betekende echter niet dat hun resultaten 

significant verschilden van deze die de toets onder toezicht invulden.  Bijgevolg speelt 

de manier van afname geen rol op de kennisscore.      

 

Validiteit en betrouwbaarheid 

Een andere beperking ligt in het feit dat de in het nederlands vertaalde test niet 

onderzocht werd op validiteit en betrouwbaarheid.  Deze zouden door middel van de 

test-hertest (betrouwbaarheid) en known-groups techniek (validiteit) onderzocht kunnen 

worden. 
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De enige parameter die in het kader van de betrouwbaarheid berekend werd was de 

interne consistentie.  De Cronbach’s alpha bedraagde 0.57 en is lager dan deze berekend 

door Dieckmann et al. (1988).  De alpha coëfficiënten lagen in range van 0.71 tot 0.92.  

Door Nagy et al. (1994) werd deze berekend op 0.88.   

Hierbij wordt gewezen op het feit dat er bij de vertaling twee vragen (vraag 19 en 20) 

grondig aangepast werden.  Dit zou de lage interne consitentie kunnen verklaren.  Maar 

na de weglating van deze vragen in de berekening van de interne consistentie werd de 

Cronbach’s alpha nog zwakker en berekend op 0.55.  Hieruit blijkt dat de onderlinge 

samenhang tussen de verschillende items afhankelijk is van de 20 vragen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Conclusie 
Als conclusie kan er gesteld worden dat door middel van een eenvoudige techniek 

namelijk het invullen van een kennistoets, de kennis en bijscholingsbehoefte bij 

verpleegkundigen nagegaan kunnen worden.   

 

In het onderzoek werd een lage kennis en een hoge bijscholingsbehoefte vastgesteld.  

Bijkomend werd een sterk significant verschil aangetoond tussen de kennisscores van 

A1 en A2 verpleegkundigen.  Ervaring op de afdeling Geriatrie en het volgen van 

bijscholingen betreffende dementie konden geen verbetering aantonen in het scoren op 

de kennistest. 

 

Met het oog op de vergrijzing van de bevolking moet er geanticipeerd worden op deze 

eerder negatieve resultaten.  Efficiënte bijscholingen kunnen hierbij een belangrijke 

hulp zijn.  Onrechtstreeks zou dit een verbetering van de kwaliteit van zorg met zich 

mee kunnen brengen.        
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Bijlage 1: Voorwaarden terugbetaling Aricept®, Exelon® en 
Reminyl® 
 
In België worden sinds 1 juli 2002 onder strikte voorwaarden de acetylcholinesterase-

remmers door het ziekenfonds in de Bf-categorie terugbetaald.  Deze specialiteiten 

mogen enkel worden terugbetaald indien ze gebruikt worden voor de symptomatische 

behandeling van personen die lijden aan lichte tot matig-ernstige vormen van de ziekte.  

Tegelijkertijd dienen ze te voldoen aan de volgende drie voorwaarden: 

 

1) De diagnose van dementie is bevestigd door een neuropsychiater, een 

neuroloog, een psychiater of een internist-geriater en wel op basis van de DSM-

IV-criteria. 

2) De patiënt heeft een MMSE-score die hoger dan of gelijk is aan 120  Als de 

MMSE-score hoger is dan 24 moet de diagnose bevestigd worden door een 

ADAS-cog (Alzheimer Disease Assessment Scale – cognitieve subschaal score) 

of door een CAM-cog (cognitive section of the Cambridge mental disorders of 

the elderly examination, CAMDEX). 

3) Er mag geen sprake zijn van een herseninfarct en dit moet worden bevestigd 

door beeldvormingstechnieken van de hersenen, door computergestuurde 

tomografie of door kernspinresonantie. 

 

Daarnaast moet voor het begin van de behandeling het volgende zijn gebeurd: 

 

1) Een functionele evaluatie van de betrokken patiënt, waaronder minstens een 

basale ADS (Activities of daily living) door gebruik te maken van de zes items 

van de Katz-schaal, een instrumentele ADL door gebruik te maken van de negen 

punten van de Lawton-schaal. 

2) Een gedragsobservatie met een Global deterioration scale en een schaal van 

gedragsstoornissen (NPI of Neuropsychiatric inventory). 

3) Er moet een voorstel gedaan zijn voor een multidisciplinaire structuur van 

zorgen en van ondersteuning van de omgeving van de betrokken patiënt volgens 

de behoeften die zijn vastgesteld bij de functionele evaluatie en volgens de 
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specifieke behoeften als de patiënt thuis wordt verzorgd en als hij wordt 

opgenomen in een verzorgingsinstelling.  Bij dit multidisciplinaire voorstel 

moeten de behandelende huisarts en de specialist betrokken zijn. 

 

De arts verbindt er zich overigens toe de betrokken patiënt de toegestane specialiteit 

niet langer voor te schrijven als deze een score van minder dan 12 behaalt op de 

MMSE, en dit twee keer na elkaar met een tussenperiode van een maand. 

Na de eerste periode van zes maanden kan de terugbetaling worden toegestaan voor 

een eerste verlengingsperiode van maximaal 12 maanden op voorwaarde dat de 

MMSE-score met niet meer dan 1 punt is gedaald en/of de functionele evaluatie van de 

patiënt na de eerste drie maanden van de behandeling een verbetering heeft aangetoond 

van ten minste één element op de basale ADL of instrumentele ADL. Na de eerste 18 

toegestane maanden kan de terugbetaling worden verlengd met periodes van maximaal 

12 maanden op voorwaarde dat de MMSE-score van de patiënt op het moment van de 

betrokken aanvraag tot verlening niet lager is dan 12. 

 

(De Deyn, 2004, p179) 
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Bijlage 2: Testen omtrent Alzheimerdementie 

 

The Alzheimer’s Disease Knowledge Test (1988) 
 
Lisa Dieckmann, Steven H. Zarit, Judy M. Zarit and Margaret Gatz. 
The Gerontologist, 28 (3): 402-407.  
 
1.  The percentage of people over 65 who have severe dementia caused by Alzheimer's Disease 
or a related disorder is estimated to be 
A. Less than 2% 
B.  About 5%*  
C.  About 10% 
D.  20-25% 
E.  I don't know 
 
2.  The prevalence of Alzheimer's Disease in the general population of the United States is 
expected to  
A.  decrease slightly 
B.   remain approximately the same 
C.  increase in proportion tot the number of people over 65* 
D.  nearly triple by the year 2020 
E.  I don't know 
 
3.  The cause of Alzheimer's Disease is 
A.  old age 
B.  hardening of the arteries 
C.  senility 
D.  unknown* 
E.  I don't know 
 
4.  Preliminary research concerning the role of heredity in Alzheimer's Disease suggests that 
A.  persons with a close relative with Alzheimer's Disease have an increased risk of becoming 
afflicted* 
B.  Alzheimer's Disease is always transmitted genetically 
C.  Alzheimer's Disease is only inherited if both parents are carriers of the disease 
D.  Alzheimer's Disease is never inherited 
E.  I don't know 
 
5.  Larger than normal amounts of aluminum have been found in the brains of some people with 
Alzheimer's Disease. Studies investigating the role of aluminum in causing Alzheimer's Disease 
A.  have determined that it is the major cause 
B.  have established that it plays a role in the onset of the disease 
C.  are inconclusive* 
D.  have proven that it is not a cause 
E.  I don't know 
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6.  A person suspected of having Alzheimer's Disease should be evaluated as soon as possible 
because 
A. prompt treatment of Alzheimer's Disease may prevent worsening of symptoms 
B.  prompt treatment may reverse symptoms 
C.  it is important to rule out and treat reversible disorders* 
D.  it is best to institutionalize an Alzheimer's Disease patient early in the course of the disease 
E.  I don't know 
 
7.  Which of the following procedures is required to confirm that symptoms are due to 
Alzheimer’s Disease? 
A.  Mental status testing 
B.  Autopsy* 
C.  CT-scan 
D.  Blood test 
E.  I don't know 
 
8.  Which of the following conditions sometimes resembles Alzheimer's Disease? 
A.  Depression 
B.  Delirium 
C.  Stroke 
D.  All of the above* 
E.  I don't know 
 
9.  Which of the following is always present in Alzheimer's Disease? 
A.  Loss of memory* 
B.  Loss of memory, incontinence 
C.  Loss of memory, incontinence, hallucinations 
D.  None of the above 
E.  I don't know 
 
10.  Although the rate of progression of Alzheimer's Disease is variable, the average life 
expectancy after onset is  
A.  6 months – 1year 
B.  1-5 year 
C.  6-12year* 
D.  15-20year 
E.  I don't know 
 
11.  Most researchers investigating the use of lecithin as a treatment for Alzheimer’s Disease 
have concluded that it 
A.  reverses symptoms 
B.  prevents further decline 
C.  reverses symptoms and prevents further decline 
D.  has no effect on the disease* 
E.  I don't know 
 
12.  Which of the following statements describes a reaction Alzheimer's Disease patients may 
have to their illness? 
A.  They are unaware of their symptoms 
B.  They are depressed 
C.  They deny their symptoms 
D.  All of the above* 
E.  I don't know 
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13.  Sometimes Alzheimer's Disease patients wander away from home.  Caregivers can best 
manage this problem by  
A.  reasoning with the patient about the potential dangers of wandering 
B.  sharing feelings of concern with the patient in a calm and reassuring manner 
C.  making use of practical solutions such as locked doors* 
D.  remaining with the patient at all times to prevent the behaviour 
E.  I don't know 
 
14.  Which statement is true concerning treatment of Alzheimer's Disease patients who are 
depressed? 
A.  It is usually useless tot treat them for depression because feelings of sadness and inadequacy 
are part of the disease process 
B.  Treatments of depression may be effective in alleviating depressive symptoms* 
C.  Anti-depressant medication should not be prescribed 
D.  Proper medication may alleviate symptoms of depression and prevent further intellectual 
decline 
E.  I don't know 
 
15.  What is the role of nutrition in Alzheimer's Disease? 
A.  Proper nutrition can prevent Alzheimer's Disease 
B.  Proper nutrition can reverse the symptoms of Alzheimer's Disease 
C.  Poor nutrition can make the symptoms of Alzheimer's Disease worse* 
D.  Nutrition plays no role in Alzheimer's Disease 
E.  I don't know 
 
16.  What is the effect of orienting information (i.e. reminders of the date and the place on 
Alzheimer's Disease patients? 
A.  It produces permanent gains in memory 
B.  It will slow down the course of the disease 
C.  It increases confusion in approximately 50% of patients 
D.  It has no lasting effect on the memory of patients* 
E.  I don't know 
 
17.  People sometimes write notes to themselves as reminders. How effective is this technique 
for Alzheimer's Disease patients? 
A.  It can never be used because reading and comprehension are too severely impaired 
B.  It may be useful for the mildly demented patient* 
C.  It is a crutch which my contribute to further decline 
D.  It may produce permanent gains in memory 
E.  I don't know 
 
18.  When an Alzheimer's Disease patient begins to have difficulty performing self-care 
activities, many mental health professionals recommend that the caregiver 
A.  allow the patient to perform the activities regardless of the outcome 
B.  assist with the activities so that the patient can remain as independent as possible* 
C.  take over the activities right away to prevent accidents 
D.  make plans to have the patient moved to a nursing home 
E.  I don't know 
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19.  Medicare will pay for which of the following for Alzheimer's Disease patients? 
A.  A physician’s diagnostic evaluation of the patient* 
B.  Nursing home care expenses 
C.  Homecare expenses 
D.  All of the above 
E.  I don't know 
 
20.  Which of the following is a primary function of the Alzheimer's Disease and related 
disorders association (ADRDA)? 
A. Conducting research 
B.  Providing medical advice 
C.  Family support and education* 
D.  Providing day care for Alzheimer's Disease patients 
E.  I don’t know 
 
* Juiste antwoorden. 
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The University of Alabama Alzheimer’s Disease Knowledge Test for 
Health Professionals (1997) 
 
John J. Barrett, William E. Haley, Lindy E. Harrell And Richard E. Powers. 
Alzheimer Disease and Associated Disorders, 11 (2): 99-106 
 
1.  One of the risk factors for the development of Alzheimer’s Disease is: 
A.  Hardening of the arteries 
B.  Age* 
C.  Nutritional deficits 
D.  Exposure to aluminium 
 
2.  All of the following are potentially treatable etiologies of dementia except: 
A.  Pick’s disease* 
B.  Pernicious anemia 
C.  Subdural hematoma 
D.  Normal pressure hydrocephalus 
 
3.  When a patient develops a sudden onset of confusion, disorientation, and inability to 
sustain attention, this presentation is most consistent with the diagnosis of: 
A.  Alzheimer’s    
B.  Delirium* 
C.  Major depression 
D.  Pick’s 
 
4.  Which of the following tests is not a necessary part of the initial evaluation of a 
patient with possible Alzheimer’s disease? 
A.  Thyroid function tests 
B.  Serum electrolytes 
C.  Vitamin B and folate levels 
D.  Protein electrophoresis* 
 
5.  Which of the following cognitive deficits is most likely to occur first during the 
progression of Alzheimer’s disease? 
A.  Inability to recognize family member  
B.  Disorientation to date* 
C.  Inability to name common objects, such as a watch or a pen 
D.  Disorientation to place 
 
6.  Which of the following procedures is required to make a definitive diagnosis of 
Alzheimer’s disease? 
A.  MRI 
B.  Mini-Mental State Exam 
C.  Microscopic examination of CNS tissue* 
D.  CAT scan 
 



 

 6 

7.  According to the National Institute of Neurological and Communicative Disorders 
and Stroke, and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association, the criteria 
for the clinical diagnosis of probable Alzheimer’s disease include all of the following 
except: 
A.  Focal neurological findings* 
B.  Onset as early as 40 years old, most often after age 65 
C.  Deficits in two or more areas of cognition 
D.  No disturbance of consciousness 
 
8.  Which of the following clinical findings best differentiates vascular dementia from 
Alzheimer’s disease? 
A.  Word finding problems  
B.  Short term (2 minute span) visual memory loss 
C.  Stepwise disease course* 
D.  Presence of depression 
 
9.  Which of the following is the most common cause of severe memory loss in people 
over age 65? 
A.  Alzheimer’s disease* 
B.  Senility 
C.  Normal aging 
D.  Hardening of the arteries 
 
10.  Which of the following statements is true concerning the use of physical restraints 
with patients with Alzheimer’s disease? 
A.  Restraints can contribute to the development of physical health problems*  
B.  Restraints are usually necessary for patient safety 
C.  Restraints reassure patients by establishing limits 
D.  Restraints tend to calm agitated patients 
 
11.  To be legally binding, an Alzheimer’s disease patient’s informed consent must be: 
A.  Voluntary, competent, and witnessed by a physician 
B. Voluntary, informed 
C.  Voluntary, informed, and competent* 
D.  Voluntary, informed, and witnessed by a physician 
 
12.  When someone with Alzheimer’s disease begins to have frequent lip-smacking 
movements, one should suspect an adverse reaction from a (an): 
A.  Barbiturate 
B.  Phenothiazine* 
C.  Benzodiazepine 
D.  Anticholinergic drug 
 
* Juiste antwoorden. 
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Bijlage 3: Kennistest rond Alzheimerdementie 
 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 

Geslacht:  M  /   V   (Gelieve te omcirkelen) 

Leeftijdscategorie:   (Gelieve in te kleuren) 

o 20 – 24 jaar 

o 25 – 29 jaar 

o 30 – 34 jaar 

o 35 – 39 jaar 

o 40 – 44 jaar 

o 45 – 49 jaar 

o 50 – 54 jaar 

o 55 – 59 jaar 

o 60 – 65 jaar 

 

 

Opleiding:   (Gelieve in te kleuren) 

Verpleegkundige A2 Verpleegkundige A1 

o Psychiatrisch verpleegkundige 
o Algemeen verpleegkundige 
o Verpleegassistent 

o Geriatrisch verpleegkundige 
o Ziekenhuis verpleegkundige 
o Psychiatrisch verpleegkundige 
o Pediatrisch verpleegkundige 
o Sociaal verpleegkundige 

 

Aantal dienstjaren:  … jaar  Indien < 1 dienstjaar :   …maand 

 

Aantal jaren ervaring op de afdeling Geriatrie:  ... jaar  Indien < 1 jaar: …maand 

 

Werkregime waarin u werkt? (Gelieve in te kleuren) 

o 100% 

o 75% 

o 50% 

o Andere: _____ 

 

Heeft u reeds bijscholing betreffende dementie gevolgd?   Ja  -  Neen  (Gelieve te 

omcirkelen)  Indien Ja:  (Gelieve in te kleuren) 

o < 1 jaar geleden 

o 1-2 jaar geleden 

o 2-3 jaar geleden 

o 3-4 jaar geleden 

o meer dan 4 jaar geleden 

Heeft u behoefte aan bijscholing betreffende dementie?   Ja  - Neen  (Gelieve te 

omcirkelen) 
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KENNISTEST  

 

DE TEST IS ANONIEM.   

GELIEVE DE TEST ALLEEN EN OP EEN EERLIJKE MANIER IN TE VULLEN.    

GELIEVE HET JUISTE ANTWOORD TE OMCIRKELEN.   

ER IS SLECHTS 1 ANTWOORD-MOGELIJKHEID JUIST.   

INDIEN U HET ANTWOORD NIET WEET, GELIEVE NIET TE GOKKEN MAAR DE 

ANTWOORDMOGELIJKHEID ”E: IK WEET HET NIET” TE OMCIRKELEN.   

 

 

 

1. Het percentage 65-plussers dat lijdt aan ernstige dementie van het type Alzheimer 

(gevorderd stadium van Alzheimerdementie) of een daaraan gerelateerde 

aandoening wordt geschat op 

A. minder dan 2%. 

B. ongeveer 5%.* 

C. ongeveer 10%. 

D. 20-25%. 

E. Ik weet het niet. 

 

2. De prevalentie van Alzheimerdementie in de totale populatie van België wordt 

verwacht  

A. lichtjes te dalen. 

B. ongeveer dezelfde te blijven. 

C. toe te nemen in proportie met het aantal mensen boven de 65 jaar.* 

D. ongeveer te verdriedubbelen tegen het jaar 2020. 

E. Ik weet het niet. 

 

3. De oorzaak van Alzheimerdementie is 

A. hoge leeftijd. 

B. arteriosclerose “aderverkalking”. 

C. seniliteit (=aftakeling van lichamelijke en psychische vermogens door de 

ouderdom). 

D. niet gekend.* 

E. Ik weet het niet. 
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4. Onderzoek betreffende de rol van erfelijkheid bij Alzheimerdementie wijst erop dat 

A. personen met een naast familielid (bloedverwant) dat lijdt aan de ziekte 

van Alzheimerdementie een groter risico hebben om de ziekte te 

ontwikkelen.* 

B. Alzheimerdementie altijd genetisch overgedragen wordt. 

C. Alzheimerdementie alleen erfelijk is als beide ouders drager zijn van de 

ziekte. 

D. Alzheimerdementie nooit overgeërfd wordt. 

E. Ik weet het niet. 

 

5. In de hersenen van een aantal patiënten met Alzheimerdementie werden hogere 

hoeveelheden aluminium dan normaal teruggevonden.  Studies die de rol van 

aluminium onderzoeken in het veroorzaken van Alzheimerdementie  

A. hebben aangetoond dat het de voornaamste oorzaak is. 

B. hebben vastgesteld dat het een rol speelt in het begin van de ziekte. 

C. zijn niet doorslaggevend.* 

D. hebben bewezen dat het niet de oorzaak is. 

E. Ik weet het niet. 

 

6. Een persoon waarbij het vermoeden bestaat dat hij/zij aan Alzheimerdementie 

lijdt, zou zo vlug mogelijk onderzocht moeten worden omdat 

A. door onmiddellijke behandeling met cholinesterase-inhibitoren de ziekte 

gestabiliseerd kan worden. 

B. door onmiddellijke behandeling met cholinesterase-inhibitoren de 

symptomen volledig en blijvend kunnen verbeteren. 

C. het belangrijk is reversiebele oorzaken uit te sluiten en te behandelen.* 

D. het best is om patiënten met Alzheimerdementie in het beginstadium van 

de ziekte te institutionaliseren. 

E. Ik weet het niet. 

 

7. Welk onderzoek is aangewezen om de diagnose Alzheimerdementie met zekerheid 

te stellen? 

A. Mentale toestand testen (MMSE= Mini Mental State Examination). 

B. Hersenbiopsie of autopsie.* 

C. CT-scan en MRI. 

D. Bloedtest. 

E. Ik weet het niet. 
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8. Welk van de volgende aandoeningen lijkt klinisch soms op Alzheimerdementie? 

A. Depressie. 

B. Delirium. 

C. CVA (Cerebro Vasculair Accident). 

D. Alle bovenstaande.* 

E. Ik weet het niet. 

 

9. Welk van de volgende symptomen is altijd aanwezig bij Alzheimerdementie? 

A. Geheugenverlies.* 

B. Geheugenverlies, incontinentie. 

C. Geheugenverlies, incontinentie, hallucinaties. 

D. Geen van bovenstaande 

E. Ik weet het niet. 

 

10. Ofschoon de snelheid van de progressie van Alzheimerdementie variabel is, is de 

gemiddelde levensverwachting na aanvang van de ziekte 

A. 6 maanden tot 1 jaar. 

B. 1-5 jaar. 

C. 6-12 jaar.* 

D. 15-20 jaar. 

E. Ik weet het niet. 

 

11. De meeste publicaties betreffende een behandeling met lecithine bij patiënten met  

Alzheimerdementie tonen aan dat het 

A. symptomen kan verbeteren. 

B. verdere achteruitgang kan voorkomen. 

C. symptomen kan verbeteren en verdere achteruitgang kan voorkomen. 

D. geen effect heeft op de ziekte.* 

E. Ik weet het niet. 

 

12. Welk van de volgende symptomen kunnen patiënten met Alzheimerdementie op 

basis van hun ziekte vertonen? 

A. Ze zijn zich niet bewust van hun symptomen. 

B. Ze zijn depressief. 

C. Ze ontkennen hun symptomen. 

D. Alle  bovenstaande.* 

E. Ik weet het niet. 
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13. Soms vertonen patiënten met Alzheimerdementie wegloopgedrag.  Zorgverleners 

kunnen dit probleem het best aanpakken door 

A. de patiënt te wijzen op de potentiële gevaren van weglopen. 

B. op een kalme en geruststellende manier gevoelens van bezorgdheid te 

delen met de patiënt. 

C. gebruik te maken van praktische oplossingen zoals gesloten deuren.* 

D. voortdurend bij de patiënt te blijven. 

E. Ik weet het niet. 

 

14. Welke bewering is juist betreffende patiënten met Alzheimerdementie die depressief 

zijn? 

A. Het is meestal nutteloos om hen te behandelen voor depressie omdat 

gevoelens van verdriet en achteruitgang deel uitmaken van het 

ziekteproces. 

B. Behandeling van depressie kan effectief zijn in het verlichten van 

depressieve symptomen.* 

C. Anti-depressiva mogen niet voorgeschreven worden. 

D. Gepaste medicatie kan symptomen van depressie verlichten en verdere 

intellectuele achteruitgang voorkomen. 

E. Ik weet het niet. 

 

15. Wat is de rol van voeding bij patiënten met Alzheimerdementie? 

A. Gezonde voeding kan Alzheimerdementie voorkomen. 

B. Gezonde voeding kan de symptomen van Alzheimerdementie verbeteren. 

C. Ongezonde voeding kan de symptomen van Alzheimerdementie 

verergeren.* 

D. Voeding speelt geen rol in Alzheimerdementie. 

E. Ik weet het niet. 

 

 

16. Wat is het effect van het verstrekken van informatie omtrent tijd en ruimte aan 

patiënten met Alzheimerdementie, zodat deze zich beter kunnen oriënteren in tijd 

en ruimte? 

A. Het zorgt voor permanente verbetering van het geheugen. 

B. Het vertraagt het verloop van de ziekte. 

C. Het doet de verwardheid toenemen bij ongeveer 50% van de patiënten. 

D. Het heeft geen blijvend effect op het geheugen van de patiënt.* 

E. Ik weet het niet. 
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17. Mensen maken soms voor zichzelf notities als geheugensteuntje.  Hoe efficiënt is 

deze techniek voor patiënten met Alzheimerdementie? 

A. Het kan nooit gebruikt worden omdat de vaardigheden om te lezen en te 

begrijpen te ernstig aangetast zijn. 

B. Het kan nuttig zijn voor milde vormen van dementie.* 

C. Het zou kunnen bijdragen tot verdere aftakeling. 

D. Het zou voor een permanente verbetering van het geheugen kunnen 

zorgen. 

E. Ik weet het niet. 

 

18. Wanneer een patiënt met Alzheimerdementie moeilijkheden begint te krijgen om 

voor zichzelf te zorgen, raden vele professionele zorgverleners aan om 

A. de patiënt toe te laten activiteiten uit te voeren ongeacht het resultaat. 

B. de patiënt te assisteren bij zijn activiteiten zodat de patiënt zo lang 

mogelijk onafhankelijk kan blijven.* 

C. zijn activiteiten onmiddellijk over te nemen om ongevallen te voorkomen. 

D. een opname in een gespecialiseerde instelling beginnen te plannen. 

E. Ik weet het niet. 

 

19. Wat is de voornaamste taak van de Vlaamse Alzheimer Liga? 

A. Verrichten van onderzoek. 

B. Verstrekken van medisch advies. 

C. Ondersteunen en informeren van familieleden.* 

D. Zorgen voor dagverzorging van patiënten met Alzheimerdementie. 

E. Ik weet het niet. 

 

20. In het kader van de aanvraag tot terugbetaling van de cholinesterase-inhibitoren 

(Aricept�, Exelon�, Reminyl�) is volgend onderzoek noodzakelijk: 

A. Onderzoek door neuroloog, psychiater of geriater. 

B. CT-Scan of MRI. 

C. MMSE (Mini Mental State Examination). 

D. Alle bovenvermelde.* 

E. Ik weet het niet. 

 

Bedankt voor uw medewerking en ik wens u nog veel succes en mooie  
momenten toe in uw job! 

  

 Delphine Lacante 
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Bijlage 4: Antwoorden op de verschillende vragen (n, %) 
 
Vraag 1: Percentage 65plussers dat lijdt aan ernstige 
dementie van het type AD wordt geschat op 

Vraag 7: Welk onderzoek is aangewezen om de 
diagnose met zekerheid te stellen? 

minder dan 2% 8 4,7 MMSE 33 19,5 
ongeveer 5% 21 12,4 Hersenbiopsie of autopsie 35 20,7 
ongeveer 10% 42 24,9 CT-scan en MRI 82 48,5 
20-25% 35 20,7 Bloedtest 0 0 
Ik weet het niet. 63 37,3 Ik weet het niet. 19 11,2 
Totaal 169 100,0 Totaal 169 100,0 
Vraag 2: Prevalentie van Alzheimerdementie wordt 
verwacht 

Vraag 8: Welk van de volgende aandoeningen lijkt 
klinisch soms op Alzheimerdementie? 

lichtjes te dalen 6 3,6 Depressie 67 40,4 
ongeveer dezelfde te blijven 6 3,6 Delirium 32 19,3 
toe te nemen in proportie met het aantal 
65plussers 116 CVA 16 9,6 

ongeveer te verdriedubbelen tegen het jaar 
2020 12 7,1 Alle bovenstaande 26 15,7 

Ik weet het niet. 29 17,2 Ik weet het niet. 25 15,1 
Totaal 169 100,0 Totaal 166 100,0 
Vraag 3: De oorzaak van Alzheimerdementie is Vraag 9: Welk van de volgende symptomen is altijd 

aanwezig bij Alzheimerdementie 
hoge leeftijd 8 4,7 Geheugenverlies 146 86,4 
arteriosclerose 39 23,1 Geheugenverlies, incontinentie 5 3,0 
seniliteit 34 20,1 Geheugenverlies, incontinentie, 

hallucinaties 17 10,1 

niet gekend 72 42,6 Ik weet het niet. 1 ,6 
Ik weet het niet. 16 9,5 Totaal 169 100,0 
Totaal 169 100,0    
Vraag 4: Onderzoek betreffende de rol van erfelijkheid 
wijst erop dat 

Vraag 10: Gemiddelde levensverwachting na aanvang 
van ziekte 

personen met een bloedverwant met AD 
een groter risico hebben 96 56,8 6 maanden tot 1 jaar 3 1,8 

AD altijd genetisch overgedragen wordt 3 1,8 1-5 jaar 22 13,0 
AD alleen erfelijk is als beide ouders drager 
zijn van AD 7 4,1 6-12 jaar 61 36,1 

AD nooit overgeërfd wordt 33 19,5 15-20 jaar 32 18,9 
Ik weet het niet. 30 17,8 Ik weet het niet. 51 30,2 
Totaal 169 100,0 Totaal 169 100,0 
Vraag 5: Onderzoeken betreffende de rol van aluminium in 
het veroorzaken van AD 

Vraag 11: De meeste publicaties betreffende een 
behandeling met lecithine tonen aan dat het 

hebben aangetoond dat het de voornaamste 
oorzaak is 3 1,8 symptomen kan verbeteren 16 9,5 

hebben vastgesteld dat het een rol speelt in 
het begin v AD 20 11,8 verdere achteruitgang kan voorkomen 25 14,8 

zijn niet doorslaggevend 15 8,9 symptomen kan verbeteren en 
achteruitgang kan voorkomen 25 14,8 

hebben bewezen dat het niet de oorzaak is 6 3,6 geen effect heeft op de ziekte 12 7,1 
Ik weet het niet. 125 74,0 Ik weet het niet. 91 53,8 
Totaal 169 100,0 Totaal 169 100,0 
Vraag 6: Vermoeden van Alzheimer dient zo vlug mogelijk 
onderzocht te worden omdat 

Vraag 12: Welk van de volgende symptomen kunnen pt 
met AD op basis van hun ziekte vertonen? 

door onmiddellijke behandeling de ziekte 
gestabiliseerd kan worden. 67 39,9 Ze zijn zich niet bewust van hun 

symptomen. 39 23,2 

door onmiddellijke behandeling de 
symptomen kan verbeteren. 6 3,6 Ze zijn depressief. 20 11,9 

reversiebele oorzaken uit te sluiten en 
behandelen. 34 20,2 Ze ontkennen hun symptomen. 42 25,0 

best is om pt met AD in het begin te 
institutionaliseren. 22 13,1 Alle bovenstaande 58 34,5 

Ik weet het niet. 39 23,2 Ik weet het niet. 9 5,4 
Totaal 168 100 Totaal 168 100,0 
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Vraag 13: Wegloopgedrag kan het best aangepakt worden 
door 

Vraag 17: Hoe efficiënt is de techniek van notities bij pt 
met Alzheimerdementie 

gevoelens van bezorgdheid te delen met de pt 62 38,0 Het kan nooit gebruikt worden. 10 6,0 
gebruik te maken van praktische 
oplossingen 94 57,7 Het kan nuttig zijn voor milde vormen 

van AD. 135 80,4 

voortdurend bij de pt te blijven 6 3,7 Het zou kunnen bijdragen tot verdere 
aftakeling. 9 5,4 

Ik weet het niet. 1 ,6 Het zou voor een verbetering van het 
geheugen kunnen zorgen. 4 2,4 

Totaal 163 100,0 Ik weet het niet. 10 6,0 
   Totaal 168 100,0 
Vraag 14: Behandeling depressie bij patiënten met AD Vraag 18: Moeilijkheden om voor zichzelf te zorgen 
Het is meestal nutteloos om hen te 
behandelen. 9 5,3 de pt toe te laten de activiteiten uit te 

voeren. 6 3,6 

Behandeling kan effectief zijn in het 
verlichten van depressieve symptomen. 74 43,8 de pt te assisteren. 141 83,9 

Anti-Depressiva mogen niet voorgeschreven 
worden. 1 ,6 zijn activiteiten onmiddellijk over te 

nemen. 1 ,6 

Medicatie kan depressie en geheugen 
verbeteren. 49 29,0 een opname in een gespecialiseerde 

instelling te plannen. 12 7,1 

Ik weet het niet. 36 21,3 Ik weet het niet. 8 4,8 
Totaal  100,0 Totaal 168 100,0 
Vraag 15: Wat is de rol van voeding Vraag 19: Wat is de voornaamste taak van de Vlaamse 

Alzheimer Liga 
Gezonde voeding kan AD voorkomen. 6 3,6 Verrichten van onderzoek. 24 14,3 
Gezonde voeding kan symptomen van AD 
verbeteren. 15 8,9 Verstrekken van medisch advies. 2 1,2 

Ongezonde voeding kan de symptomen 
van AD verergeren. 16 9,5 Ondersteunen en informeren van 

familieleden. 109 64,9 

Voeding speelt geen rol in AD. 97 57,4 Zorgen voor dagverzorging van pt met 
AD. 9 5,4 

Ik weet het niet. 35 20,7 Ik weet het niet. 24 14,3 
Totaal 169 100,0 Totaal 168 100,0 
Vraag 16: Effect van het verstrekken van informatie 
omtrent tijd en ruimte aan pt met Alzheimerdementie 

Vraag 20: Terugbetaling Cholinesterase-inhibitoren 

Het zorgt voor een verbetering in het 
geheugen. 5 3,0 Onderzoek door neuroloog, psychiater of 

geriater. 24 14,2 

Het vertraagt het verloop van de ziekte. 32 18,9 CT-Scan of MRI 18 10,7 
Het doet de verwardheid toenemen. 4 2,4 MMSE 17 10,1 
Het heeft geen blijvend effect op het 
geheugen van de pt. 106 62,7 Alle bovenvermelde 74 43,8 

Ik weet het niet. 22 13,0 Ik weet het niet. 36 21,3 
Totaal 169 100,0 Totaal 169 100,0 



 

  

 


