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Waarom dit onderzoek?
Vaak treedt na een CVA cognitieve achteruitgang op. Na 
de ziekenhuisopname worden cognitieve veranderingen 
echter niet altijd opgemerkt. Dit kan gevolgen hebben 
voor het dagelijks functioneren en dient tijdig te worden 
opgespoord.

onderzoeksvraag
Hoe ontwikkelt de cognitieve achteruitgang na een CVA 
– gemeten met de ‘Montreal cognitive assessment’ 
(MoCA) – zich in de tijd? En welke hoogrisicogroepen 
zijn er?

Hoe Werd dit onderzocHt?
In deze prospectieve cohortstudie includeerden de 
onderzoekers patiënten van 18 jaar of ouder die waren 
opgenomen op de ‘stroke unit’ in 6 Nederlandse zieken-
huizen. Het CVA werd vastgesteld met CT. De cognitieve 
functies werden getest 4 dagen na het CVA (T1) en na 2 
(T2) en 6 maanden (T3). Daarnaast werd op T2 een 
depressie- en angstvragenlijst afgenomen. De MoCA-
schaal loopt van 0-30 en een score < 26 werd als ‘cognitief 
beperkt’ beschouwd. De ernst van het CVA werd geme-
ten met de ‘National Institutes of Heath stroke scale’ 
(NIHSS), waarbij 0 stond voor ‘geen CVA’ en > 12 voor 
‘ernstig CVA’. Adl werd bepaald met de Barthel-index 
(0-20; score < 19 was ‘afhankelijk’).

Belangrijkste resultaten
De onderzoekers volgden 324 patiënten (63% man; gemid-
delde leeftijd: 66,5 jaar (SD: 12,2); 94% ischemisch CVA) 
gedurende 6 maanden. Op T1 had 25% geen CVA-ver-
schijnselen, 57% had geringe verschijnselen (NIHSS-
score: 1-4) en 16% had matige verschijnselen (NIHSS-
score: 5-12). 73% werd naar huis ontslagen. De gemiddelde 
MoCA-score was 23,71 (SD: 3,91) op T2 en 24,66 (SD: 
2,49) op T3. Op T2 had 66,4% een MoCA-score < 26 en op 
T3 was dit 51,9%. De laagste MoCA-scores werden gevon-
den bij taal, abstract redeneren en terughalen van infor-

matie. Analyse liet zien dat leeftijd, opleiding, adl-score, 
comorbiditeit, ontslagbestemming en stemming op T2 
goede voorspellers waren voor cognitieve beperkingen 
op T3.

consequenties voor de praktijk
Met de MoCA kan worden beoordeeld of duidelijke ver-
betering van het cognitief functioneren optreedt. Een 
grote groep blijft cognitieve beperkingen houden  
6 maanden na het CVA. Een scoretoename van 1 punt op 
de MoCA betekent vooruitgang. Eerder onderzoek toont 
dat er een relatie is tussen het cognitief herstel en de 
grootte van het CVA. Er dient evenwel ook langer na het 
CVA aandacht te zijn voor cognitieve beperkingen, 
Omdat cognitieve beperkingen gerelateerd zijn aan een 
lagere adl-score en lagere kwaliteit van leven, moet ook 
langer na het CVA aandacht zijn voor deze beperkingen. 
Dit is een taak voor grote groepen gezondheidswerkers.
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