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In deze presentatie

 Cultuur, taal, opleiding en test-wiseness

 Praktijkvoorbeeld tolk

 De opkomst van migrantenpoli’s in Nederland

 Hoe ziet een dag op de migrantenpoli eruit? Hoe ziet het NPO eruit?



Cross-culturele neuropsychologie: hoe het begon

Luria in Uzbekistan (1930s):1

“In the far north, where there is snow, all bears are while. Novia Zemlya is in the far north. What color are the bears in Novia Zemlya?”

"I've never been in the north and never seen bears“

"There are different kinds of bears. If one is born red, he will stay that way"

Al snel ook controversieel, omdat de bezochte cultuur vaak werd neergezet als inferieur/primitief. 

Soms ook belangrijke gebreken aan dit soort studies, bv. studies over perceptie van diepte2:

1 Nell 1999 Neuropsychol Rev 2 Omari & McGintie, 1974 Child Dev



Cultuur, taal, opleiding?

Meeste testen komen uit ‘WEIRD’ countries (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic Heinrich et al. 2010)

Alfredo Ardila (2005), culturele factoren:

1. Autoriteit (psycholoog vs patiënt)

2. Optimale prestatie > waarom belangrijk? (geleerd in school)

3. Geïsoleerde omgeving

4. Speciale communicatie (bv. formele instructie, beurtelings spreken)

5. Snelheid (zie volgende dia)

6. Interne/subjectieve aspecten > Wat is ‘privé’?

7. Specifieke testelementen/strategieën.



Cultuur, taal, opleiding?

Ardila nr. 5. Tests op basis van tijd: kwestie van de schildpad en de haas?



Cultuur, taal, opleiding?

Ardila nr. 7. Specifieke testelementen/strategieën

 Trail Making Test

 Geometrische figuren kopiëren lastig

Prestatie gezonde Turkse persoon die 

analfabeet is



Cultuur, taal, opleiding?

Voorbeeld specifieke elementen/strategieën:

1. Kloktekening bij ongeletterde mensen (Nielsen & 

Jorgensen, 2013)

2. Overeenkomsten: 

Meeuw-eekhoorn-boom (Jin et al.) > wat hoort er bij

elkaar?

 Meeuw + eekhoorn (dieren, VS)

 Eekhoorn + boom (functionele relatie, China)



Cultuur, taal, opleiding?



Cultuur, taal, opleiding?

Nielsen and Waldemar, 2016

Welke dieren noem je op als je op het 

Afrikaanse platteland bent geboren en nooit 

naar school bent geweest?

Of:

Soms voorbeelden al op voor minuut voorbij is



Cultuur, taal, opleiding: let op

Manly et al. 2002 JINS



Cultuur, taal, opleiding?

Afschaffen tolkenvergoeding (in NL, 2012) > vaker familie als tolk ingezet

 Informatie weglaten

 Helpen bij bv. geheugen tests

 Onbewust verkeerd vertalen instructie of antwoord patiënt

 Patiënt staat buitenspel > soms belangrijke gevolgen

 Kind als tolk > lastig bij gevoelige onderwerpen

Professionele tolken soms ook lastig

 Ervaring in een andere setting, bv. rechtbank (waar je veel mag helpen)

 Meerdere checklists beschikbaar, maar niet bij iedereen bekend



Praktijkvoorbeeld: tolk

 Mw. B., 58 jaar, geen opleiding maar wel zichzelf leren tellen/rekenen. Afk. uit Marokko, spreekt 

Marokkaans-Arabisch en een beetje NL

 Was fabrieksmedewerker 

 Veel geheugenproblemen; weet bij het bidden niet meer hoe vaak ze iets al gedaan heeft, feestdagen snel 

te druk, ligt veel op bed

 Met tolk erbij; vindt het gezellig om op de polikliniek te komen, zodat ze veel kan praten

 Voelt soms een woede, had erg gewelddadige echtgenoot

 Is niet meer dezelfde persoon, ze lacht niet meer

 Na inbraak bang in huis, slaapt niet goed

 Veel pijn

 Bang dat bult op haar hoofd een teken is van hoofd/hersenletsel na mishandeling



Cultuur, taal, opleiding: let op

- Taalbeheersingsniveau van de tolk?



Test-wiseness

Test-wiseness is een belangrijke factor in cross-culturele neuropsychologie

Voorbeelden Xhosa (Zuid-Afrika)1:

 Voor het testen: participanten dachten dat ze bloedonderzoek zouden ondergaan

 Doel van het NPO: “Het zijn maar spelletjes, het is niets serieus”

 Reactie op gestandaardiseerde testprocedures: “Ik ben vast heel dom dat ik deze test 

niet op tijd af heb kunnen maken”

 Begrip van cognitieve problemen: geheugenproblemen = dwaas/idioot (“izidenge”), 

stotteraar (“lithintitha”), mindless/gek (“ligeza”) 

1 Aghvinian et al. 2020 Arch Clin Neuropsychol (advance online pub)

s.franzen@erasmusmc.nl



Opkomst migrantenpoli’s in Nederland

 Arbeidsmigranten jaren ‘60 en ‘70 verouderen

 Hogere prevalentie van risicofactoren dementie - diabetes, 

hypertensie en hart- en vaatziekten¹

 Eerste studies lijken aan te wijzen dat de prevalentie van 

dementie bij deze groep verhoogd is²

 Ook veel nieuwe migranten op de poli, bv. vluchtelingen, 

seizoenswerkers (intra EU)

¹Bv. Uitewaal et al. 2004 Prev Med

²Rosenbaum et al. 2008 Ugeskr Laeger; Parlevliet et al. 2016 Int J Geriatr Psychiatry

Prevalentie dementie (Y-as) naar leeftijd (X-as)²



De opkomst van migrantenpoli’s in Nederland

 Maar diagnosiek bij migranten leeft ook elders in Nederland: Den Bosch, Heerlen, Leeuwarden, Ede, 

Maastricht, Eindhoven, Alkmaar, Leiden, Haarlem etc.

Migrantenpoli’s in Rotterdam 

(2015), den Haag (2017), 

Amsterdam (2004), Enschede 

(2017)



Een dag op onze migrantenpoli

• 1x belletje om vragen te beantwoorden en checken of patiënt komt

• Welk dialect spreekt iemand? ‘Marokkaans’?

• Afspraak met geriater/neuroloog en neuropsycholoog (4.5 uur)

• Intake met het Cultureel Interview 

• Getrainde medische/psychologie student-tolken of professionele tolken

• NPO: CCD, RUDAS, modified-Visuele Associatie Test (mVAT), waar 

mogelijk (en nodig) aanvullende cognitieve testen van TULIPA-protocol

• Aanvullend onderzoek & multidisciplinair overleg



Een dag op onze migrantenpoli

Op dag zelf terugvraagmethode gebruiken om na te gaan welke informatie ontbreekt



Een dag op onze migrantenpoli

 Veel mensen op onze polikliniek vertellen dat ze moeite hebben om goed te lezen en te

schrijven, hoe is dat voor u?” (of: “niet de kans gehad om naar school te gaan”)

 Opleidingsniveau ≠ geletterdheid.



Een dag op onze migrantenpoli - het intakegesprek

Maak gebruik van het cultureel interview en stem je vragen af op de persoon tegenover je.

Vb.:

Cultureel interview is online te vinden, bv. via: https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/03/Het-Culturele-interview-deel-1-Praktijkervaringen.pdf



De TULIPA batterij (deels gebaseerd op European CNTB)

Test Cognitief domein

RUDAS Screener

CCD Objectentest (subtest A & B) Geheugen

CCD Zon-Maantest Mentale snelheid, aandacht, executieve functies

CCD Stippentest Mentale snelheid, aandacht, executieve functies

Dieren en etenswarenfluency Taal & executieve functies

Foto - Visuele Associatie Test Geheugen

Screener voor geletterdheid Geletterdheid/kwaliteit opleiding

Five Digit Test Mentale snelheid, aandacht, executieve functies

Stroop (Turks) Mentale snelheid, aandacht, executieve functies

Recall of Pictures Test - benoemen Taal

Recall of Pictures Test – geheugen Geheugen

Corsi Block Tapping Test Werkgeheugen

Coin in the Hand Test Prestatievaliditeit

Stick Design Test Visuoconstructie

Clock Reading Test Visuospatiële vaardigheden

Naming Assessment in Multicultural Europe Taal

Opvragen: s.franzen@erasmusmc.nl



De TULIPA batterij - CCD

Screeningsinstrument ontwikkeld in voormalig Slotervaartziekenhuis met o.a.:

 Geheugen (herkenning)

 Mentale verwerkingssnelheid

 Verdeelde aandacht (zoals TMT)

‘Ik ga niet liegen!’



De TULIPA batterij - RUDAS

Traditionele MMSE is lastig (o.a. provincie, achteruit tellen, schrijven)

Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) i.p.v. MMSE (MMSE cut-

off bij migranten = 14!)

Afnameduur 10-15 minuten, cut-off <22

- Geheugen (4 boodschappen onthouden)

- Visuospatiële oriëntatie

- Praxis (vuist-palm)

- Visuoconstructie: kubustekening

- Oordeelsvermogen: oversteken

- Dieren fluency

RUDAS gratis online te verkrijgen



De TULIPA batterij  - geheugen

Bij geheugentesten met zwart-witte lijntekeningen wordt het geheugen van migranten onderschat!

Gebruik bijvoorbeeld de Recall of Pictures Test, CCD objectentest. Modified VAT wordt volgend jaar 

uitgegeven in Nederland bij Hogrefe.



De TULIPA batterij - taal (NAME)

52 zelfstandige naamwoorden in 

de volgende categorieën: 

- Natuur

- Dieren

- Objecten

- Beroepen

- Kleuren

- Het lichaam

8 werkwoorden



De TULIPA batterij - Executieve functies

Alternatief voor Stroop: Five Digit Test (nieuwe test voor snelheid/de executieve functies) en Zon-Maan test 



De TULIPA batterij - Visuospatiële vermogens

Clock Reading Test & Stick Design Test (lucifers)

Blijf opletten! Bv. horloge als accessoire



NPO testbatterij - prestatie- en symptoomvaliditeit

- Review Nijdam-Jones et al.: nog geen goed gevalideerde instrumenten beschikbaar¹:

“Furthermore, individuals from some cultures may not perceive denying, distorting, or lying as a serious behavior…”

- Test met zwart-witte lijnen (TOMM), test met rekenen en lezen (AKTG) minder geschikt?

- Coin-in-the-Hand test mogelijk beter (+vrij beschikbaar)

¹Nijdam-Jones et al. 2017 Psychological Assessment;Nijdam-Jones et al. 2017 Law & Human Behavior



European Consortium on Cross-Cultural Neuropsychology (ECCroN)

 1. Breed scala aan variabelen meenemen in het NPO (acculturatie, kwaliteit van opleiding etc.)



2. Ontwikkelen/valideren van breed toepasbare tests, zoals korte screeners, nieuwe tests sociale 

cognitie in Europees verband

 3. Verbeteren training clinici en werken met tolken bij NPO

 - bv. tolken bij dierenfluency

Franzen et al. 2021 The Clinical Neuropsychologist



Vragen?

migrantenpoli@erasmusmc.nl

s.franzen@erasmusmc.nl of sannefranzen.nl
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