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De Dementie vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten (DVZ) is ontwikkeld als hulp bij de vroege opsporing van
dementie bij mensen met een verstandelijke handicap, op basis van observatiegegevens uit het dagelijkse leven. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen Cognitieve scores en Sociale scores. De DVZ is niet bruikbaar voor personen met
een zeer ernstige verstandelijke handicap of personen met daarnaast nog een andere handicap.

De vragenlijst
Vragen
De DVZ bestaat uit 50 vragen, met ieder drie antwoordmogelijkheden. De vragen hebben
betrekking op gedragingen van de cliënt die hij/zij de laatste twee maanden heeft
vertoond, zoals “Weet of het lente, zomer, herfst of winter is (hoeft niet op de dag
nauwkeurig)”. Antwoordmogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 0 (ja), 1 (soms), 2 (nee) of 0
(nooit), 1 (soms), 2 (altijd).

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Groepsleid(st)er

Schalen, scoring en normering
De antwoorden op de vragen zijn verdeeld over acht subschalen.

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kort geheugen (7 items)
Lang geheugen (8)
Oriëntatie in tijd en plaats (7)
Spreken (4)
Praktische vaardigheden (8)
Stemming (6)
Activiteit en belangstelling (6)
Storend gedrag (6)

Iedere vraag van de DVZ levert 0, 1 of 2 punten op: 0 betekent niet-afwijkend, 1 staat voor
soms afwijkend en 2 betekent doorgaans afwijkend. Een hogere score komt dus overeen met
ernstiger gestoord functioneren. De scores op de eerste drie subschalen (Kort geheugen,
Lang geheugen en Oriëntatie in tijd en plaats) vormen samen de Som van Cognitieve Scores
(SCS). De scores op de laatste vijf subschalen (Spreken, Praktische vaardigheden, Stemming,
Activiteit en belangstelling en Storend gedrag) vormen samen de Som van Sociale Scores
(SOS).

Psychometrische gegevens
Omdat de diagnostische criteria voor diagnose op basis van eenmalige invulling teveel kans
op onbetrouwbare interpretaties geven, wordt alleen het criterium voor diagnose op basis
van de scoreverandering gegeven.
De vragenlijst is in 2005 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De DVZ is ontwikkeld door Evenhuis, Kengen en Eurlings (1980).
Evenhuis, H.M., Kengen, M.M.F., & Eurlings, H.A.L. (1998). Dementie Vragenlijst voor
Verstandelijk Gehandicapten (DVZ). Handleiding. Pearson Assessment and Information B.V.
In deze handleiding zijn ook verschillende artikelen opgenomen.

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname
en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.

Geef online in uw BergOp omgeving akkoord op de gebruikersvoorwaarden van Pearson.
Afrekenen verloopt via Praktikon.
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