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Onderzoek

verleners weten dat de kans op MCI of dementie verhoogd is, 
zullen ze eerder geneigd zijn om bij vage cognitieve klachten 
diagnostiek in te zetten en passende zorg in te schakelen. Be-
leidsmakers kunnen beter zicht krijgen op de ‘dementiedruk’ 
in deze specifieke groepen. Wij onderzochten de prevalentie 
van MCI en dementie bij thuiswonende Turkse, Marokkaanse 
en Surinaamse ouderen in Nederland.

METHODE

Deelnemers
Systematic Memory testing Beholding Other Languages 
(SYMBOL) was een transversaal onderzoek, uitgevoerd tussen 
2010 en 2013.6 Via huisartsenpraktijken in zeven Nederlandse 
steden nodigden we zelfstandig wonende Turkse, Marok-
kaanse, Surinaamse en autochtone Nederlandse volwassenen 
(≥ 55 jaar) uit voor deelname. Na de uitnodigingsbrief namens 
huisarts en onderzoeksteam volgde een telefonische uitno-
diging door getrainde tweetalige en biculturele interviewers 
zodat potentiële deelnemers hun voorkeurstaal konden ge-

INLEIDING
Met de vergrijzing stijgt de prevalentie van leeftijdgebonden 
aandoeningen zoals lichte cognitieve achteruitgang (mild cog-
nitive impairment, MCI) en dementie. Geheugenstoornissen 
zijn meestal de eerste verschijnselen van MCI en van degenen 
die het betreft wordt jaarlijks 10 tot 15% dement.1 Voor een 
juist beeld van dementie is dus ook de prevalentie van MCI 
van belang. In westerse landen is de prevalentie van dementie 
onder 60-plussers zonder migratieachtergrond 5,4 tot 6,4%. In 
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk komen MCI 
en dementie relatief vaker voor bij mensen met een Afrikaanse 
of Caribische achtergrond,2,3 in Denemarken bleek dementie 
bij 60-plussers met een Turkse achtergrond tweemaal zo pre-
valent als bij autochtone 60-plussers (13,5 versus 7,0%).4

In Nederland heeft 65% van de niet-westerse bevolking een 
Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond. In 2014 
vormden zij 4,7% van de 55-plussers in Nederland; in de vier 
grootste steden zal dit percentage tussen nu en 2040 meer dan 
verdrievoudigen.5 De prevalentie van MCI en dementie in 
deze groepen is niet bekend, maar wel belangrijk. Als zorg-
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Inleiding In westerse landen is 5,4 tot 6,4% van de 60-plussers zonder migratieachtergrond dement, maar er zijn aan-
wijzingen dat dementie relatief vaker voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond. Wij onderzochten de 
prevalentie van milde cognitieve achteruitgang (MCI) en dementie bij thuiswonende niet-westerse migranten 
van 55 jaar en ouder in Nederland.

Methode Via huisartsenpraktijken in zeven Nederlandse steden benaderden we tussen 2010 en 2013 oudere patiënten 
met een Turkse, Marokkaans-Arabische, Marokkaans-Berberse, Surinaams-Creoolse, Surinaams-Hindoestaan-
se of Nederlandse achtergrond. Van degenen die toestemden beoordeelden we de cognitie met behulp van 
de Cross-culturele Dementiescreening (CCD), een test die geschikt is voor laagopgeleiden met verschillende 
taalachtergronden.

Resultaten Van de 7218 benaderde ouderen stemden er 2254 (31,2%) in met deelname. Hun gemiddelde leeftijd was 65 
jaar (SD 7,5) en 44,4% was man. De prevalenties van MCI en dementie waren respectievelijk 18,5 en 14,8% bij 
Turkse, 18,5 en 12,2% bij Marokkaans-Arabische, 14,2 en 11,3% bij Marokkaans-Berberse en 16,8 en 12,6% bij 
Surinaams-Hindoestaanse deelnemers versus 7,3 en 4,0% bij Surinaams-Creoolse en 3,7 en 3,5% bij autochto-
ne Nederlanders. Dit verschil was statistisch significant.

Conclusie MCI en dementie komen bij vier grote niet-westerse migrantengroepen twee- tot viermaal zo vaak voor als in de 
autochtone bevolking. Dit gegeven is belangrijk voor snelle diagnostiek en verbetering van de zorg aan ouderen 
met een niet-westerse migratieachtergrond én hun mantelzorgers.
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bruiken: Turks, Marokkaans-Arabisch, Marokkaans-Berbers, 
Surinaams-Creools, Surinaams-Hindoestaans of Nederlands. 
Bij het informed consent vroegen we of we een naaste moch-
ten benaderen om meer informatie over de cognitie van de 
deelnemer te verzamelen. Exclusiecriterium was een ernstige 
zintuiglijke beperking zoals slechthorendheid of slechte visus.

Gegevensverzameling
Deelnemers ondergingen een comprehensive geriatric assess-
ment (CGA); het uitgebreid geriatrisch onderzoek is elders 
beschreven.6 We deelden deelnemers in naar geboorteland 
en voorkeurstaal (Turks, Marokkaans-Arabisch, Marok-
kaans-Berbers, Surinaams-Creools, Surinaams-Hindoestaans, 
Nederlands), opleiding en sociaal-economische status (SES).
We vroegen de deelnemers de eigen cognitie te beoordelen 
aan de hand van de zesde vraag van de EuroQuol-5D+C 
(geen, enige of ernstige problemen).
Vervolgens onderzochten we het cognitief functioneren met 
de Cross-culturele Dementiescreening (CCD), een tweedelijns 
neuropsychologische screeningstest met drie subtests (ge-
heugen, mentaal tempo en executief functioneren). De CCD 
werkt met digitale geluidsinstructies in de taal van de deel-
nemer en kan worden afgenomen ongeacht culturele achter-
grond, alfabetisering en opleiding. Verschillen in opleiding en 
cultuur beïnvloeden de CCD licht tot matig; de test-hertestbe-
trouwbaarheid is goed (Pearson-correlatiecoëfficiënt 0,79-

0,93). In een validatieonderzoek met 54 demente patiënten 
en 54 gematchte controlepersonen kon de test dementie goed 
detecteren.7 
Als een deelnemer op de CCD onder de afkapwaarde scoorde, 
vroegen we een naaste de korte versie van de Informant Ques-
tionnaire on COgnitive Decline in the Elderly (IQCODE-sf) 
te beantwoorden. Deze vragenlijst vergelijkt het cognitieve 
functioneren van de deelnemer van nu met tien jaar geleden.8

Bij een vermoeden op dementie adviseerden we de huisarts 

aanvullende cognitieve en stemmingsdiagnostiek te laten doen 
en passende zorg in te schakelen.

Uitkomstmaten
MCI definieerden we als een combinatie van subjectieve 
geheugenproblemen (enige of ernstige problemen op de EQ-
5D+C) en een score lager dan het tiende percentiel op één 
van de CCD-subtests, in afwezigheid van dementie. Dementie 
definieerden we als een score op de CCD lager dan de score 

Niet-westerse migranten hebben 
in het algemeen meer risicofactoren 

voor dementie 

Bij migranten komen milde cognitieve achteruitgang en dementie vaker voor dan bij de gemiddelde Nederlander. Foto: Margot Scheerder
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waarbij in het validatieonderzoek de kans op dementie 80% 
was gebleken. Bij deze afkapwaarde had de CCD een sensiti-
viteit van 76% en een specificiteit van 94% voor het adequaat 
vaststellen van dementie.

Analyse
We zetten de logistisch gemodelleerde prevalenties af tegen de 
leeftijd en voerden twee sensitiviteitsanalyses uit waarin we via 
inverse probability weighting probeerden te corrigeren voor 

mogelijke selectieve non-respons en voor misclassificatie door 
imperfecte sensitiviteit en specificiteit (log-item commando 
STATA). Alle analyses werden uitgevoerd met SPSS 20.0 en 
STATA 13.1.

RESULTATEN
We benaderden 7218 Nederlandse 55-plussers met een Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en autochtone achtergrond; 2254 
van hen (31,2%) stemden in met deelname. Per subgroep 
verschilde de respons van 14,5% (Marokkaanse achtergrond) 
tot 81,4% (Surinaams-Hindoestaanse achtergrond). Van de 
deelnemers was 44,4% man en de gemiddelde leeftijd was 65,0 
jaar (SD 7,5). De verschillen tussen de subgroepen in leeftijd, 
geslacht, opleiding en SES waren significant. [Tabel 1] toont 
de kenmerken. [Tabel 2] toont de prevalenties van MCI en 
dementie in de zes subgroepen, per leeftijdscategorie van tien 
jaar. De Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Creoolse sub-
groepen telden te weinig deelnemers van 85 jaar en ouder om 
een prevalentie te kunnen bepalen. Alle verschillen tussen de 
subgroepen in prevalentie van zowel MCI als dementie waren 
significant (p < 0,001).
De [figuur] laat zien hoe de prevalentie van dementie zich 
ontwikkelt binnen de zes subgroepen. Omdat de leeftijdsca-
tegorie 75-84 jaar maar achttien Marokkaans-Arabische en 
zestien Marokkaans-Berberse deelnemers telde, hebben we 
deze twee subgroepen samen genomen. In de jongste leeftijds-
categorie was de prevalentie van dementie het hoogst (> 7,5%) 
onder Hindoestaanse en Turkse deelnemers.
Voor 36 deelnemers met MCI (18,5%) en 50 deelnemers met 
dementie (23,8%) beantwoordde een naaste de IQCODE-sf. 
Bij 25 deelnemers met MCI (69,4%) en 26 deelnemers met 
dementie (52,8%) kwam deze ‘heteroanamnese’ overeen met 
het testresultaat.
De sensitiviteitsanalyses lieten zien dat selectieve deelname 
vooral aan de orde was bij de Marokkaanse deelnemers; toen 
wij hiervoor corrigeerden, nam de prevalentie van dementie 
in de gehele onderzoekspopulatie toe van 9,3 naar 10,4%. 
Correctie voor misclassificatie veranderde de uitkomsten 
nauwelijks.

BESCHOUWING
Onze uitkomsten suggereren dat de prevalentie van MCI bij 
Nederlanders met een Turkse, Marokkaans-Arabische en Su-
rinaams-Hindoestaanse achtergrond ongeveer viermaal hoger 
is dan bij autochtone Nederlanders, en de prevalentie van 
dementie drie- tot viermaal hoger. In de Surinaams-Creoolse 
taalgroep is de prevalentie van dementie vergelijkbaar met 
die bij autochtonen. Onze uitkomsten stroken met een eerder 
onderzoek waarin voor autochtone Nederlanders vergelijkba-
re prevalentiecijfers werden gevonden,9 en met onderzoeken 
waarin de prevalentie van dementie bij immigranten meer 
dan tweemaal zo hoog bleek als in de autochtone bevolking.2-4 
In eerder onderzoek was misclassificatie door verschillen in 
cultuur, taal of opleiding vrij gebruikelijk. De CCD verkleint 
die kans aanmerkelijk.10

In de herkomstlanden van onze deelnemers is weinig onder-
zoek naar dementie verricht.11 In Turkije is in Istanbul een 
prevalentie gevonden van 20% bij relatief goed opgeleide 
70-plussers, en in de steden Izmir en Eskişehir prevalen-
ties van 22,9% bij 65-plussers en 8,4% bij 55-plussers.12 In 
Nederland vonden we bij Turkse deelnemers prevalenties van 

WAT IS NIEUW?
■■ MCI komt bij Nederlanders met een Turkse, Marok-

kaanse of Surinaams-Hindoestaanse achtergrond 
twee tot vier keer zo vaak voor als bij autochtone 
Nederlanders.

■■ Dementie komt bij Nederlanders met een Turkse, 
Marokkaanse of Surinaams-Hindoestaanse achter-
grond drie tot vier keer zo vaak voor als bij autochto-
ne Nederlanders.

■■ MCI en dementie komen bij Nederlanders met een 
Surinaams-Creoolse achtergrond niet veel vaker voor 
dan bij autochtone Nederlanders.

WAT IS BEKEND?
■■ Jaarlijks krijgt 10 tot 15% van de patiënten met mil-

de cognitieve achteruitgang (MCI) dementie.
■■ De prevalentie van MCI en dementie onder niet-wes-

terse migranten in Europa is nooit goed onderzocht.
■■ De grootste groepen niet-westerse immigranten in 

Nederland hebben een Turkse, Marokkaanse (Ara-
bisch of Berbers) of Surinaamse (Creools of Hin-
doestaans) achtergrond.

■■ Niet-westerse migranten hebben in het algemeen 
een lagere opleiding en sociaal-economische status 
(SES), en vaker risicofactoren zoals een cardiovascu-
laire ziekte of psychiatrische aandoening.

Dementie wordt bij migranten vaak 
ondergediagnosticeerd

Voor goede diagnostiek moeten 
taalverschillen overbrugd worden 
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18,7% in de leeftijd 65-74 jaar en 10,1% in de leeftijd 55-64 
jaar.
In hypotheses over de hoge prevalentie van dementie bij 
migranten krijgen vooral sociaal-economische factoren veel 
nadruk: minder opleidingsjaren en lagere SES.13 Mogelijk 
speelt ook de hogere prevalentie van vasculaire risicofactoren 
en psychiatrische aandoeningen een rol.14,15

Sterke en zwakke punten
De belangrijkste beperking van ons onderzoek is dat we geen 
gouden standaard gebruikt hebben – klinische diagnose door 
een arts. Ook was voor relatief weinig deelnemers een IQCO-
DE-sf beschikbaar. Het is goed mogelijk dat de familie minder 
geneigd was om cognitieve achteruitgang te melden omdat zij 
vond dat dit nu eenmaal bij de ouderdom hoort, of vanwege 
een taalbarrière of onbekendheid met wetenschappelijk on-
derzoek.6 De sensitiviteitsanalyse waarin we corrigeerden voor 
mogelijk foutpositieve diagnoses leverde echter nauwelijks 
andere prevalenties op.
Een andere beperkende factor is de matige respons van 31,2%, 
die bovendien sterk verschilde per subgroep. Onze onder-
zoekspopulatie is daardoor misschien niet helemaal repre-
sentatief. We hebben geprobeerd met sensitiviteitsanalyses te 
corrigeren voor eventuele selectie in leeftijd, geslacht, SES en 
etniciteit.
Mensen met een Turkse of Marokkaanse migratieachter-
grond staan erom bekend dat ze moeilijk te includeren zijn 
in onderzoek, en een cultuur van schaamte rond dementie 
kan hun bereidheid tot deelname nog geringer hebben 
gemaakt. De vertekening die daardoor ontstaat kan ervoor 
zorgen dat we de feitelijke prevalentie van dementie in deze 
subgroepen wellicht nog hebben onderschat. Aan de andere 
kant leverde onze rekrutering via de huisarts toch een relatief 
grote respons op.6

CONCLUSIE
Het besef dat de prevalentie van MCI en dementie bij Neder-
landers met een migratieachtergrond veel hoger is dan het 
Nederlandse gemiddelde zorgt er hopelijk voor dat huisart-
sen alerter worden op patiënten met cognitieve klachten en 
sneller diagnostiek inzetten als ze vermoeden dat een patiënt 
cognitieve klachten heeft. De hoge prevalenties onderstrepen 
ook het belang van leefstijlcampagnes en op maat gemaakte 
cultuurspecifieke voorzieningen om deze patiënten én hun 
mantelzorgers beter te kunnen voorlichten en begeleiden.
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Tabel 1

Kenmerken van de deelnemers naar taalachtergrond (n = 2254)

Kenmerk Turks Marokkaans Surinaams Nederlands

Arabisch Berber Creools Hindoestaans

Aantal 540 238 106 427 429 514
Leeftijd, jaren
gemiddeld (SD) 64,0 (6,4) 63,7 (6,4) 66,3 (7,0) 64,4 (7,6) 64,0 (7,3) 67,7 (8,2)
spreiding 55-84 55-83 55-83 55-91 55-87 55-95
Man 45,0% 63,0% 49,1% 36,1% 36,1% 47,5%
Alleenwonend 15,4% 12,6% 10,4% 49,2% 46,6% 29,4%
Opleiding*
mediaan 1 1 0 5 3 5
spreiding 0-7 0-7 0-5 0-7 0-7 1-7
IQR 0-2 0-3 0-1 4-5 1-5 4-5
SES†
mediaan –2,0 –1,7 –1,8 –1,5 –2,0 –0,9
IQR –3,0 tot –1,5 –3,0 tot –1,3 –3,1 tot –1,5 –2,5 tot  –1,1 –3,2 tot –1,2 –2,1 tot –0,7

SD = standaarddeviatie; IQR = interkwartielafstand; SES = sociaal-economische status.
* International Standard Classification of Education: 0 = geen opleiding; 1 = minder dan zes klassen basisschool; 2 = basisschool; 3 = meer dan basis-
school maar geen specifieke verdere opleiding; 4 = middelbare school ambachtsvak; 5 = middelbare school; 6 = bachelorniveau; 7 = masters of hoger.
† Bepaald op basis van postcode, op een schaal van –7,3 (laagste SES) tot +3,2 (hoogste SES).

Tabel 2

Prevalentie van lichte cognitieve achteruitgang en dementie onder Nederlandse 55-plussers per leeftijdscategorie en taalachtergrond

Taalgroep 55-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar ≥ 85 jaar Totaal

MCI dementie MCI dementie MCI dementie MCI dementie MCI dementie

Turks 57 (18,0) 32 (10,1) 36 (19,3) 35 (18,7) 7 (19,4) 13 (36,1) nvt* nvt* 100 (18,5) 80 (14,8)
Marokkaans Arabisch 24 (16,6) 16 (11,0) 14 (18,7) 9 (12,0) 6 (33,3) 4 (22,2) nvt* nvt* 44 (18,5) 29 (12,2)
Marokkaans Berbers 6 (13,0) 3 (6,5) 8 (18,2) 8 (18,2) 1 (6,3) 1 (6,2) nvt* nvt* 15 (14,2) 12 (11,3)
Surinaams Creools 14 (5,5) 4 (1,6) 13 (10,5) 4 (3,2) 4 (9,5) 9 (21,4) nvt* nvt* 31 (7,3) 17 (4,0)
Surinaams Hindoestaans 42 (15,9) 20 (7,6) 20 (16,4) 20 (16,4) 9 (25,7) 10 (28,6) 1 (12,5) 4 (50,0) 72 (16,8) 54 (12,6)
Nederlands 8 (3,9) 2 (1,0) 4 (1,9) 8 (3,8) 4 (5,0) 4 (5,0) 3 (15,0) 4 (20,0) 19 (3,7) 18 (3,5)

Totaal 151 (12,3) 77 (6,3) 95 (12,5) 84 (11,0) 31 (13,7) 41 (18,1) 4 (11,4) 8 (22,9) 281 (12,5) 210 (9,3)

Alle getallen zijn n (%), percentage berekend over de betreffende taalgroep en leeftijdscategorie.
MCI = lichte cognitieve achteruitgang).
* Geen of onvoldoende deelnemers van deze leeftijd in deze subgroep.


