


NISPA-dag: Verslaving voorbij, van molecuul tot maatschappij

Het meten van cognitieve stoornissen in 
de verslavingszorg

prof. dr. Roy P.C. Kessels
Hoogleraar neuropsychologie & klinisch neuropsycholoog

14-9-2022



Stoornis in het gebruik van een middel (SUD)

• Cognitieve stoornissen veelvoorkomend bij SUD (30-80%; Ko et al., 2022)
• Relevant voor vormgeving behandel-/begeleidingstrajecten 
• Bij alle psychoactieve middelen:

• Alcohol: van beperkte tot uitgebreide neurocognitieve stoornis, incl. het syndroom van 
Korsakov, herstel na abstinentie bij non-KS (Arts … Kessels, 2017)

• Cannabis: kleine tot matige effectgroottes (Lovell et al., 2020)
• Ecstasy: kleine tot matige effectgroottes (Zakzanis et al., 2007)
• GHB: kortdurende cognitieve stoornissen; bij herhaalde coma’s ook langdurige 

cognitieve stoornissen (Van Amsterdam et al., 2022)
• Benzodiazepines: 20.7% langdurige gebruikers heeft cognitieve stoornissen (Zetsen, 

Schellekens … Kessels, 2022)
• Cocaïne/amfetamine: effect sizes groter bij amfetamine (Hall et al., 2018)
• Opiaten: cognitieve stoornissen zelfs na jaren abstinentie (Gruber et al., 2007; Ersche

et al., 2006)



• Aandacht en executieve functies
• Responsinhibitie
• Risk taking
• Decision making
• Abstract redeneren
• Mentale flexibiliteit

• Geheugen
• Efficientie van aanleren en opdiepen
• Amnestisch syndroom (Korsakov)

• Visuospatiële functies
• Vaak met executieve componenent (bijv Rey-figuur)

• Sociale cognitie
• Affectieve prosodie
• Waarnemen van emotionele gezichtsuitdrukkingen
• Interpersoonlijke interactie en ‘Theory of Mind’

SUD-gerelateerde cognitieve stoornissen



• Directe en indirecte neurotoxisch effecten

• Indirect effect van vitaminedeficiëntie (B1/thiamine) bij alcohol

• Indirect effect van somatische comorbiditeit (hepatitis, traumatisch hersenletsel)

• Indirect effect van psychiatrische comorbidteit (PTSS, depressie, ADHD)

• LVB oorzaak/gevolg van SUD

• Poly-druggebruik: welk middel doet wat precies?

• Leefstijlgerelateerd (cardiovasculaire risicofactoren)

• Relatie met dosis, duur, debuutleeftijd, bingen/periodes van excessief gebruik etc. 

• Mogelijk ernstiger tijdens de ontwikkeling (kwetsbare-breinhypothese)

In klinische praktijk vaak complex om de individuele bijdragen van deze factoren vast te stellen

Mechanismen van SUD-gerelateerde cognitieve stoornissen



• Neuropsychologisch onderzoek = goudstandaard

• Niet haalbaar om NPO bij alle mensen in verslavingszorg uit te voeren

• Korte screening wel wenselijk

• Welke is geschikt? (Ko et al., 2022)

Vaststellen van cognitieve stoornissen bij SUD

• MMSE leidt tot onjuiste classificaties 
(sensitiviteit/specificiteit)

• Veel screeners onvoldoende onderzocht
• Montreal Cognitive Assessment (MoCA) geschikt, 

kort en met goede psychometrische eigenschappen 
(sensitiviteit/specificiteit)





MoCA-MIS

De woorden tussen haakjes moeten worden gebruikt als de proefpersoon een of twee 
van de meerkeuzeantwoorden geeft tijdens de categorieaanwijzing 

Geheugenindexscore (Memory Index Score; MIS)

MIS-score <7 = indicatief voor geheugenstoornis



▪ Man, 64, geen diploma na lagere 
school

▪ Net gestopt met drinken
▪ Intake bij opname 
▪ MIS<7 = indicatief voor 

geheugenstoornis

6

MoCA



Cognitief domein (range) AUD (N = 391)

Executieve functies (0-2) 1.27 (0.68)

Visueelruimtelijke functies (0-4) 2.73 (0.95)

Aandacht/concentratie en werkgeheugen (0-6) 5.44 (0.95)

Taal (0-6) 4.96 (0.98)

Abstractie (0-2) 1.51 (0.64)

Geheugen (0-5) 3.21 (1.56)

Oriëntatie (0-6) 5.76 (0.62)

MoCA totaalscore (0-30) 25.30 (3.23)

Onder afkapwaarde 24 (%) 134 (34.3%)

MoCA goede sensitiviteit en specificiteit t.o.v. NPO bij alcoholverslaving (Bruijnen et al., Drug 
Alcohol Rev 2019;38:435-42; Ewert et al., Alcohol Clin Exp Res 2018;42:403-12) 

De MoCA vergeleken met goudstandaard (NPO)



Gevoeligheid voor verandering

T0 = bij opname
T1 = na abstinentie (mediaan 6 weken)
T2 = bij ontslag

Kritisch ∆ (eenzijdig, p = 0,05)

Chelune (1993) Jacobson & Truax 

(1991)

− +

Totaalscore 7.1-7.2 3 3 3

Totaalscore 7.1-7.3 3 1 2

GIS 7.1-7.2 2 3 3

GIS 7.1-7.3 3 3 3

Reliable Change Index (RCI)



Verschillen tussen middelen op de MoCA

Alcohol 
(n=391)

Cannabis 
(n=123)

Stimulantia 
(n=100)

Opiaten 
(n=26)

GHB 
(n=39)

Executive function 1.27 (0.68) 1.45 (0.66) 1.34 (0.66) 1.12 (0.77)
4.36 (1.20)

Visuospatial 2.73 (0.95) 2.91 (0.90) 2.88 (0.88) 2.27 (1.00)

Attention 5.44 (0.95) 5.42 (0.92) 5.40 (0.90) 5.23 (1.31) 5.00 (1.07)

Language 4.44 (0.76) 4.48 (0.67) 4.51 (0.70) 4.58 (0.64) 4.40 (1.05)

Abstract reasoning 1.51 (0.64) 1.58 (0.60) 1.51 (0.58) 1.65 (0.63) 1.63 (0.62)

Memory 3.21 (1.56) 3.65 (1.24) 3.33 (1.33) 2.69 (1.72) 2.94 (1.58)

Orientation 5.76 (0.62) 5.74 (0.54) 5.79 (0.54) 5.77 (0.65) 5.84 (0.48)

MoCA 25.30 (3.23) 26.33 (2.69) 25.86 (2.72) 24.69 (3.88) 24.16 (3.01)

N (%) onder onder afkap 134 (34%) 26 (21%) 27 (27%) 10 (38%) 22 (56%)

(Bruijnen et al. 2019; Beurmanjer, Bruijnen et al., 2022)



MoCA en leeftijd/opleiding
• Standaardcorrectie is +1 punt voor <12 jaar opleiding
• Geen leeftijdscorrectie
• Afkapwaarde bepaald beperkte steekproef Nasreddine et al. (2005)

Echter
• Effecten van leeftijd en opleiding zijn wel aangetoond bij grotere normgroepen
• Effect van geslacht significant, maar klein
• Daarom ook voor Nederlandse MoCA preciezere normgegevens voor betere correctie voor leeftijd, 

opleiding en geslacht (N=820)
• Zowel voor MoCA-totaalscore als de Geheugenindexscore (MIS)

(Kessels, de Vent, Bruijnen, et al., 2022, Journal of Clinical Medicine, 11(14), 4059. 
https://doi.org/10.3390/jcm11144059

https://doi.org/10.3390/jcm11144059


Normgegevens MoCA-NL

(Kessels, de Vent, Bruijnen, et al., 2022, Journal of Clinical Medicine, 11(14), 4059. 
https://doi.org/10.3390/jcm11144059

https://doi.org/10.3390/jcm11144059


Conclusie

• Cognitieve stoornissen komen veel voor bij cliënten in de verslavingszorg

• Relevant om in kaart te brengen voor behandeling en begeleiding (en 
terugval)

• MoCA psychometrisch meest geschikt en goed bruikbaar bij intake in de NL 
verslavingszorg, met drie parallelle versies (www.mocatest.org) 

• Maar: kan NPO niet vervangen, wel bruikbaar als eerste screening

• Signaleert of vervolg-NPO nodig is (met ook bijv. aandacht voor 
prestatievaliditeit, en persoonsfactoren)

• Belangrijk om abstinentie te realisreen (6 weken)

• Voor verklaringsmodel uiteraard ander diagnostisch onderzoek inzetbaar 
(bijv. MRI)

http://www.mocatest.org/


Ko et al., 2022 (pp. 775-776)

“A cognitive screen is not diagnostic and can only flag clients who may be in need
of further assessment, and understanding the context in which the screen was
administered is essential in an applied clinical setting. For example, capturing
whether a client who performed below the cut-off score on a particular cognitive
screen was acutely intoxicated, distracted, or in an uncharacteristically high state
of distress is not an uncommon dilemma, and are all relevant details when
deciding on clinical recommendations. Incorporating this information can reduce
excessive use of resources but is also heavily reliant on clinical acumen. Given the
complexities of clinical presentation and subtlety in interpreting cognitive
screening results in adults with SUDs, it is recommended that a clinician skilled in
the cognitive field provides oversight of cognitive screening processes within this
setting, with clinical neuropsychologists ideally situated to perform such a role.”
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