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Dankwoord

In het bijzonder willen wij dr. Jaap Lindeboom en prof. dr. Ben Schmand bedanken voor hun bijdrage aan de  
ontwikkeling van de VAT-E.

Veel dank gaat uit naar de afdeling klinische geriatrie van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar voor 
de mogelijkheid om onderzoek naar de VAT-E te doen. Tevens willen wij bedanken: Brenda Smolders, MSc,  
Sylvia Verwer, MSc, Lisa Stel, MSc, Sanne Verhagen, MSc, Merel Oudshoorn, MSc en Rosalie van der Aa, MSc.

Onderdelen van de VAT-E handleiding zijn met toestemming van de auteurs en uitgever overgenomen uit Meyer, 
de Jonghe, Schmand, & Ponds (2017) en Lindeboom, Schmand, Meyer, & de Jonghe (2014).

Februari 2017

Sascha Meyer
Jos de Jonghe
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1 Inleiding

1.1	 Doel van de test
De Visuele associatietest - Extended (VAT-E) is bedoeld voor het signaleren van onderpresteren en het signaleren 
van een episodische geheugenstoornis. Een persoon presteert onder indien deze minder goed presteert dan hij 
feitelijk zou moeten kunnen presteren. Een episodische geheugenstoornis kenmerkt zich door problemen met de 
opslag van nieuwe informatie, wat blijkt uit gebrekkige herinnering van deze informatie.

De VAT-E is gebaseerd op de items van de vier parallelversies van de Visuele associatietest (VAT; Lindeboom  
& Schmand, 2003; Lindeboom, Schmand, Meyer, & de Jonghe, 2014). De VAT-E is echter niet alleen bedoeld voor 
het signaleren van een episodische geheugenstoornis, maar ook voor het signaleren van onderpresteren.

1.2	 Theoretische achtergrond
De VAT-E bestaat uit vier symptoomvaliditeitsschalen. De eerste drie zijn onmiddellijke herkenning (OH), uitge-
stelde herkenning (UH) en consistentie (CNS). Deze schalen maken gebruik van het gegeven dat gezonde controles 
en patiënten met een bonafide geheugenstoornis plafondeffecten laten zien op meerkeuzetests van herkenning, 
die personen die onderpresteren niet laten zien (Green, Iverson, & Allen, 1999; Tombaugh, 1996). 

Na deze drie symptoomvaliditeitsschalen worden de VAT-E geheugenschalen gepaarde associatie (GA), vrije 
reproductie (VR) en meerkeuze (MK) afgenomen. Deze schalen zijn gebaseerd op een klassieke geheugentechniek: 
visueel associëren. Deze methode houdt in dat men een te onthouden gegeven koppelt aan een ander gegeven 
door zich deze twee gegevens visueel voor te stellen als twee objecten die met elkaar verbonden zijn. Dit beeld 
wordt, mits goed gevisualiseerd, automatisch in het geheugen opgenomen, en het te onthouden gegeven kan nog 
dagen later worden opgeroepen door het eraan gekoppelde plaatje te tonen (Lindeboom, Schmand, Meyer, &  
de Jonghe, 2014).

De vierde symptoomvaliditeitsschaal vergelijkt de prestatie op de geheugenschaal VR met de prestatie op de 
geheugenschaal MK (VR-MK) in relatie met bekende patronen van functioneren van het geheugen (Green, 2003; 
Rogers, 2008; Slick et al., 1999). De VR-MK symptoomvaliditeitsschaal maakt gebruik van het gegeven dat de 
herinnering van teststimuli voor patiënten met preklinische ziekte van Alzheimer, (milde amnestische cognitieve 
stoornis) beter is bij herkenning dan bij reproductie (Bäckman, Jones, Berger, Laukka, & Small, 2005). Personen 
die onderpresteren zijn zich niet bewust van dit patroon van functioneren van het geheugen en hun VR- versus 
MK-scores laten daarom veel minder verbetering zien dan de scores van patiënten met een milde amnestische 
cognitieve stoornis (Green, 2003; Haines & Norris, 1995; Rogers, 2008; Slick et al., 1999). Als een persoon boven 
de gemiddelde VR-totaalscore, maar onder de gemiddelde MK-totaalscore presteert van mensen met een milde 
amnestische cognitieve stoornis, dan is dit niet in overeenstemming met bekende patronen van functioneren van 
het geheugen en dus is mogelijk sprake van onderpresteren.
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