
MMSE 
A. Oriëntatie en korte termijn geheugen 
1. In welk jaar leven we? (Alleen correct jaar =  OK.)      1. O fout  O juist 
2. Welk  seizoen is het nu? (In de laatste week van oud seizoen en eerste week van nieuw seizoen  2. O fout  O juist  
        worden ze beiden als juist aanvaard.)         
3. Welke maand is het nu? (Op de 31ste en de 1ste worden beide maanden aanvaard.)   3. O fout  O juist 
4. Welke dag van de week zijn we vandaag?  (Alleen correcte dag = OK.)    4. O fout  O juist 
5. De hoeveelste van de maand is het vandaag? (Eén dag vòòr en één dag na juiste datum = OK)  5. O fout  O juist 
6. In welk land zijn we nu?         6. O fout  O juist 
7. In welke provincie zijn we nu?        7. O fout  O juist 
8. In welke stad zijn we nu?             (Alleen correcte antwoorden = OK, niet de   8. O fout  O juist    
9. In welk ziekenhuis zijn we nu?               woonplaats van de patiënt.)    9. O fout  O juist 
10. Op welke verdieping bevinden we ons?       10. O fout  O juist  
  
B. Inprentingvermogen 

Wilt u de voorwerpen die ik u zal opnoemen onthouden en wilt u ze herhalen als ik ze opgenoemd heb? 
11. “bal”  (bel) (bank)        11. O fout  O juist   
12. “vlag” (vork) (vloer)        12. O fout  O juist 
13. “boom” (bos) (pan)        13. O fout  O juist   
* Een voorwerp per seconde geven en geef punt per correct antwoord.  Twintig seconden tijd geven. 
* Ga door tot de patiënt de voorwerpen heeft aangeleerd (aantal pogingen: …) Vraag om de voorwerpen goed te onthouden: zeg dat je ze 
straks weer zal vragen. (Maximum 5 pogingen om aan te leren.) 
 
C. Aandacht en concentratie       

Wilt u van het getal 100 zeven aftrekken en trek van de uitkomst telkens weer zeven af tot ik stop zeg.  
14. “93”           14. O fout  O juist   
15. “86”           15. O fout  O juist   
16. “79”           16. O fout  O juist   
17. “72”           17. O fout  O juist 
18. “65”           18. O fout  O juist   
* Herhaal de gegeven uikomst en het getal 7 niet.     
* Noteer de 5 genoemde getallen (        ,       ,       ,       ,       ) en geef in de score aan hoeveel maal het getal zeven juist is afgetrokken. 
ALTERNATIEF: Wilt u het volgende woord spellen (in letters)?     Alternatief: …… punten 
Het woord is ‘HOOFD’.  (Je mag de patiënt helpen met de correcte spelling ervan.) 
Kan u het woord ‘HOOFD’ nu van achter naar voor spellen? (Nu mag de patiënt niet meer geholpen worden.) 
Noteer de spelling: …………………………….. en trek per fout 1 punt af (bv. DFOOH = 5 punten, FDOOH = 3 punten) 
Beide alternatieven worden gevraagd.  Het alternatief waarop de patiënt het hoogst scoort, wordt behouden 
 voor de totaalscore van de MMSE.            
  
D. Heroproepen van geheugen 

Wilt u de namen van de 3 voorwerpen die we zopas ingeoefend hebben, herhalen? 
19.  “bal”        (bel)  (bank)       19. O fout  O juist   
20.  “vlag”            (vork)  (vloer)       20. O fout  O juist 
21.  “boom” (bos)  (pan)       21. O fout  O juist  
* Tien seconden tijd geven deze voorwerpen op te noemen.  
* Als de patiënt zich een woord herinnert na hulp, wordt dit NIET als juist beoordeeld. 
 

E. Taal          

22.  Toon de patiënt een horloge en vraag hem wat het is.  (tijd = niet juist)    22. O fout  O juist 
23.  Toon de patiënt een potlood en vraag hem wat het is. (bv. crayon = juist)      23. O fout  O juist   
24.  Wilt u nazeggen: “Noch vis, noch vlees”.  (alleen exacte zin = OK)    24. O fout  O juist  
Geef aan de patiënt de volgende opdracht (houd rekening met Li- of Re-handigheid): 
25.  Pak dit blad papier met uw RE/LI-hand       25. O fout  O juist   
26.  vouw het met beide handen dubbel en       26. O fout  O juist  
27.  geef het terug aan mij.         27. O fout  O juist 
* Deze opdracht wordt ineens gegeven, niet zin per zin.   
28. Laat de patiënt het volgende, in grote letters geschreven bevel lezen en uitvoeren: “SLUIT UW OGEN” 

28. O fout  O juist   
29.  Wilt u een korte zin opschrijven? Waar denkt u nu aan?     29. O fout  O juist  
*De ondervraagde dient zelf een zin te verzinnen en dit zelf op te schrijven, alleen zeggen is niet voldoende.   
*Eén punt wanneer de zin een onderwerp en een lijdend voorwerp bevat en een betekenis heeft, schrijffouten worden niet als fout gerekend. 
       

F. Visuo-constructief vermogen 
30. Wilt u deze figuren hier natekenen?  (Aanduiden wààr de figuren nagetekend kunnen worden.) 
Geef  1 punt als de 2 figuren met 5 hoeken zijn getekend en het overlappende stuk 4 zijden heeft.  30. O fout  O juist   
 
TOTAAL MMSE:  …../ 30   



 
vraag op het einde van de MMSE naar ongewone gewaarwordingen, heeft patiënt dingen gezien of 
gehoord die er niet zijn, zowel overdag als ’s nachts? (info nodig voor scoren van DI) 



Schrijf een zin
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