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MMSE schakel in diagnostisch traject
In de NHG-Standaard Dementie (derde herziening, 2012) 
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ningen, kosten en effectiviteit negatief is. In dit licht is het 

interessant om de gegevens uit de review te vertalen naar 

leeftijdsafhankelijk (NIVEL, 2015). Voor 70-74-jarige mannen 

-

-

-

-

 

Hoewel een vroege diagnose van dementie mogelijkheden 

mogelijkheden voor behandeling van dementie (een van de 

criteria van Wilson en Junger voor screening). Daarnaast zul-

len veel mensen onterecht verdere diagnostiek naar dementie 

In dit kader zou het interessant zijn om te weten wat de ef-

slot geven huisartsen aan meer dementie te verwachten bij 

door de huisarts in kaart worden gebracht.

De NHG-Standaard adviseert een actieve signalering van 

ontvangen. Juist vanwege de grote gevolgen van het missen óf 

het stellen van de diagnose dementie besteedt de standaard 

nadrukkelijk aandacht aan het belang van grondige diagnos-

tiek met aandacht voor het uitsluiten van andere oorzaken 

van dementie. Hierbij is de MMSE slechts een van de schakels 

-

Hoewel het advies uit de standaard wordt onderschreven 

door de conclusie van de auteurs, biedt deze review helaas 

weinig houvast voor verdere keuzes bij diagnostiek van de-
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Context

wereldwijd gebruikt als diagnosticum én als screenings-

-

missen van de diagnose dementie is het van belang de diag-

nostische waarde van deze test juist in te schatten.

Klinische vraag Wat is de diagnostische waarde van de MMSE 

-

ticum in de eerstelijnszorg?

Conclusie -

-

-

-

-

trouwbaarheidsintervallen tussen screening met de MMSE met 

-

geen keuze tussen deze methoden kan worden gemaakt. Er wa-

ren onvoldoende gegevens beschikbaar voor meta-analyse van 

de eerstelijnsonderzoeken. Deze review bevestigt dat de MMSE 

niet als enige test kan worden gebruikt om dementie te diag-

nosticeren of uit te sluiten.

Beperkingen Er waren onvoldoende gegevens beschikbaar om 

-

Commentaar 

-

-

gebruik van de MMSE in een diagnostisch traject, bleken di-

verse onderzoeken onvoldoende informatie te bevatten om de 

-


