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Handleiding SAGE - afname en scoringsinstructies 
 
 
SAGE is een kort, zelf in te vullen, cognitief screeningsinstrument om milde cognitieve stoornissen 
(MCI) en vroege stadia van dementie op te sporen. De gemiddelde afnameduur bedraagt 15 minuten.  
De maximum score is 22. Een score van 17 of hoger wordt als normaal beschouwd. 
 
Afname: 

 
De proefpersoon vult de test zelf in. Dit dient te gebeuren met pen en zonder hulp van anderen. 
Instrueer de testpersoon dat alle pagina’s (1 t/m 4) moeten worden ingevuld.  Let op dat er geen 
klok, agenda of kalender in de kamer zichtbaar is. Beantwoord geen vragen over de test, maar zeg: 
“Probeer het zo goed mogelijk in te vullen”.   
 
Algemene informatie (niet-gescoorde items): 

 
Demografische kenmerken 

 
Inzicht: Heeft u geheugenklachten of andere problemen met het denkvermogen? 

Familiegeschiedenis 

Motorische symptomen 

Symptomen van een beroerte 

Depressieve symptomen  

Veranderingen in persoonlijkheid 

Dagelijks functioneren 

Gescoorde items: 

1. Oriëntatie: Maximaal te behalen punten is 4. 
Maand: 1 = Goed 

0 = Fout 
 

Datum: 2 = Precies goed 
1 = ± 3 dagen 
0 = Al het overige 

 
Jaar: 1 = Goed 

0 = Fout 
 

2.   Benoemen: Maximaal te behalen punten is 2; juiste spelling is geen vereiste. 
Per plaatje: 1 = Goed 

0 = Fout 
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3.   Overeenkomsten:  Maximaal te behalen punten is 2; juiste spelling/grammatica is geen 
      vereiste.  
 2   =   Antwoord op abstractieniveau 

1 = Antwoord benoemt een concrete overeenkomst 
0 = Al het overige 
 

4.   Rekenen: Maximaal te behalen punten is 1. 
1 = Goed 
0 = Fout 

 
5.   Rekenen: Maximaal te behalen punten is 1. 

1 = Goed 
0 = Fout 

 

6. Geheugen: Punten worden bij opdracht 12 gegeven. 
 

7. 
 

Visuoconstructie: 
 

Maximaal te behalen punten is 2. 
3-D Figuur: 2 = Figuur is in 3-D getekend, lijnen lopen parallel 

(afwijking niet meer dan 10 graden) en vorm is 
juist.   

 1 = Figuur is in 3-D getekend, maar lijnen lopen niet 
parallel (afwijking is meer dan 10 graden) of 
vorm is op een andere manier onjuist getekend 

 0 = Al het overige 
    

 

8. Visuoconstructie: 
Klok: 

Maximaal te behalen punten is 2. 
Kloktekening moet uit 4 onderdelen bestaan:  • Omtrek  • Cijfers 
(alle cijfers in juiste volgorde en in juiste kwadrant getekend)  • 
Wijzerpositie (op de juiste tijd en vanuit midden getekend)  • 
Wijzergrootte (juist getekend of benoemd)      

 

 

2 =     4 van de 4 onderdelen zijn goed getekend 
1          =         3 van de 4 onderdelen zijn goed getekend, 

waaronder de wijzerpositie 
0          =        Al het overige 

 

9.   Woordvlotheid: Maximaal te behalen punten is 2. Juiste spelling is geen vereiste. 
2 = 12 verschillende items opgeschreven 
1 = 10 of 11 verschillende items opgeschreven 
0 = 9 of minder verschillende items opgeschreven 

10.   Executieve functies: Maximaal te behalen punten is 2. 
Trail Making:                  Fout moet worden gerekend als twee items onterecht niet verbonden  
                                         zijn, of wanneer twee items onterecht wel verbonden zijn. 
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2 = Foutloos of alleen zelf 
gecorrigeerde fouten 

1 = 1 of 2 fouten 
0 = meer dan 2 fouten 

 

11. Executieve functies: Maximaal te behalen punten is 2. 
Probleemoplossend vermogen: Versie 1 en 2: 

2 = De juiste lijnen zijn verplaatst of gemarkeerd en de 
eindfiguur is goed. 

1 = De juiste lijnen zijn verplaatst of gemarkeerd en de 
eindfiguur is niet getekend. Of 

  De juiste lijnen zijn verplaatst of gemarkeerd, 
maar de eindfiguur is niet goed.   Of 

  Geen enkele lijn is verplaatst of gemarkeerd en de 
eindfiguur is goed. 

0 = Al het overige, waaronder foutieve lijnen zijn 
verplaatst of gemarkeerd, maar de eindfiguur is 
goed. 

 

Versie 3 en 4: 
2 = De juiste lijnen zijn doorgekruist en de eindfiguur is goed. 
1 = De juiste lijnen zijn doorgekruist, en de eindfiguur is niet 

getekend Of 
De juiste lijnen zijn doorgekruist, maar de eindfiguur is 
niet goed. Of 
Geen enkele lijn is doorgekruist en de eindfiguur is goed. 

  

  

0 = Al het overige, waaronder foutieve lijnen zijn 
doorgekruist, maar de eindfiguur is goed. 

 

12. Geheugen: Maximaal te behalen punten is 2. 
Versie 1 en 2: 
2 = Exacte bewoording zonder toevoegingen "Het is klaar” 

1 = Antwoord bevat het woord ‘klaar’: "Ja, het is klaar”, 
“klaar", andere antwoorden. 

0 = Al het overige 
 

Versie 3 en 4: 
2 = Exacte bewoording zonder toevoegingen "Het is af” 

1 = Antwoord bevat het woord ‘af’: "Ja, het is af”, “af", 
andere antwoorden 

0 = Al het overige 

 
Totaalscore = 0 (minimum) – 22 (maximum) 
 


