
Mini-Mental State Examination (MMSE)

1. Oriëntatie in tijd en ruimte

Patiënt: Datum:

Onderzoeker: Score: /30

• Wat is de volledige datum van vandaag?
1.1. Tijd: Ken 1 punt per correct antwoord toe (score: 0-5)

• In welk jaartal zijn we? Jaartal �

• In welk seizoen zijn we? Seizoen �

• In welke maand zijn we? Maand �

• Welke dag is het vandaag? Dag �

• De hoeveelste is het vandaag? Datum �

1.2. Ruimte: (score 0-5)
• In welk land leven wij? Land �

• In welke provincie zijn we? Provincie �

• In welk(e) stad/dorp zijn we? Stad �

• In welk hospitaal/centrum bent u? of Hoe is mijn naam? Centrum �

• Op welke verdieping bent u? Verdieping �

• Ik noem drie woorden. Als ik ze gezegd heb, moet u ze alle drie herhalen.
Lees de woorden voor aan 1 woord per seconde. Laat ze daarna herhalen
en noteer elk correct woord. (1 punt voor elk correct antwoord – score 0-3)

• Sigaar Sigaar �

• Bloem Bloem �

• Deur Deur �

Als de patiënt ze niet correct herhaalt, zeg ze dan opnieuw voor en herhaal tot 6 maal.
Tel hier echter géén punten voor. Aantal pogingen:
Onthoud deze woorden goed, want ik ga ze u straks nog eens vragen.

A. Wilt u van het getal 100, 7 aftrekken?
Van de uitkomst trekt u dan telkens weer 7 af en zo verder tot ik "stop" zeg.
Elke juiste aftrekking levert 1 punt op (vb. 93, 87, 80, 72, 65 geeft een score van 3).
Wanneer de eerste berekening foutief is, wordt dit als foutief aangerekend maar wel gecorrigeerd.
Daarna vraagt u: "Hoeveel is 93 min 7?" Vanaf dan vraagt u: "En verder?"

(93) �

(86) of -7 �

(79) of -7 �

(72) of -7 �

(65) of -7 �

B. Wilt u het woord "dorst" van achteren naar voren spellen?
(1 punt voor elke correcte letter op de juiste plaats) T �

S �

R �

O �

D �

Zowel test 3A als 3B worden afgenomen.
Vergelijk de scores van test A en test B en weerhoud enkel de hoogste score.
Schrap de andere en tel die niet mee in de eindscore. Hoogste score:

2. Inprentingsvermogen

3. Aandacht



4. Geheugen
• Welk waren de drie woorden die u moest onthouden?

(score 0-3)
Sigaar �

Bloem �

Deur �

5.1. Benoemen
• Wat is dit? Wijs een horloge aan. Horloge �

• Wat is dit? Wijs een potlood aan. Potlood �

5.2. Herhalen
• Wilt u de volgende zin herhalen: "Geen als, en of maar". Correct �

5.3. Begrip
• Neem dit papier met uw rechterhand, vouw het in twee en leg het op de grond.

(1 punt voor elke goede handeling) Neemt papier �

Vouwt papier �

Legt op grond �

5.4. Lezen
• Lees wat op dit papier staat en doe wat gevraagd wordt.

Hou het papier omhoog, waarop staat ‘SLUIT UW OGEN’ Sluit ogen �

5.5. Schrijven
• Kan u voor mij een zin opschrijven?

De zin moet een onderwerp en werkwoord bevatten en betekenis hebben. Zin �

Fouten in de spelling en grammatica worden niet beoordeeld.

• Kan u deze figuur natekenen?
Toon de twee vijfhoeken.
Voor een correct antwoord moeten er tien hoeken zijn, waarvan er twee mekaar kruisen.

Figuur �

Tel alle goede antwoorden op (let op bij test 3A en 3B) en noteer het totaal 
in de rechterbovenhoek (maximumscore = 30)

5. Taal

6. Constructieve vaardigheid

Totaalscore



Sluit uw ogen






