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Interferentietest

Nadat test V is afgenomen, introduceert de examinator lijst B door te zeggen, "Nu ga ik een andere lijst met woorden oplezen. Deze keer vraag ik je weer 

om zo veel mogelijk woorden van deze tweede lijst te herhalen. De volgorde waarin je de woorden herhaalt maakt weer niet uit. Probeer je er gewoon zo 

veel mogelijk te herinneren." Noteer de herhaalde woorden van de tweede lijst.

Herhaal de voorgaande instructies voor de overgebleven tests.

Instructies: zodra de aandacht van de proefpersoon er volledig bij is zegt de examinator, "Ik ga nu een lijst met woorden oplezen. Luister goed, want als ik

stop is het de bedoeling dat je zo veel mogelijk woorden als je nog weet herhaalt. Het maakt niet uit in welke volgorde je ze herhaalt, probeer je er gewoon 

zo veel mogelijk te herinneren." De examinator leest dan de woorden hardop voor met telkens één seconde tussen de 15 woorden. Direct nadat de 

woorden zijn opgelezen herhaalt de proefpersoon er zo veel mogelijk, terwijl de examinator de herhaalde woorden noteert.

Test II-V

Nadat de proefpersoon aangeeft dat hij/zij geen woorden meer weet, zegt de examinator, "Nu ga ik dezelfde woorden nog een keer oplezen en ik vraag je

weer als ik gestopt ben zo veel mogelijk woorden te herhalen, inclusief die woorden die je de eerste keer noemde. Het maakt niet uit in welke volgorde je 

ze noemt, noem gewoon zo veel woorden als je ze kunt herinneren, ongeacht of je ze eerder al noemde of niet." Direct nadat de woorden zijn gelezen 

herhaalt de proefpersoon er zo veel mogelijk, terwijl de examinator de herhaalde woorden noteert. Benadruk dat de woorden die in de vorige tests al 

opgenoemd zijn in deze test ook herhaald dienen te worden.

De eerste keer dat de proefpersoon een woord herhaalt telt dit als correct. Als in dezelfde test hetzelfde woord nogmaals herhaald wordt is de tweede 

herhaling een perseveratie en wordt deze niet meegeteld. Als de proefpersoon een woord herhaalt dat niet op de lijst stond, wordt dit gezien als intrusie en 

wordt dit niet meegeteld.
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Onmiddelijk Uitstel: Zeg meteen na de afronding van lijst B, "Noem nu alle woorden die je je kunt herinneren van de eerste lijst-niet de tweede lijst, alleen 

de eerste." Zorg ervoor dat de proefpersoon begrijpt dat alleen de woorden van de eerste lijst herhaald moeten worden en niet die van de tweede lijst. 

Noteer elk herhaald woord.

Herinneringstest

Na een tijd van ongeveer 20 minuten (waarin andere tests zullen hebben plaatsgevonden) vanaf het moment dat test V en de interferentietest afgerond 

zijn, vraagt u de proefpersoon zo veel mogelijk van de 15 oorspronkelijke woorden te herhalen. De examinator zegt, "Een tijd geleden las ik meerdere keren 

een lijst met woorden voor, en jij moest de woorden herhalen. Noem alle woorden van die lijst op die je je herinneren kunt." Noteer alle woorden die de 

proefpersoon zich kan herinneren.
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DATUM AFGENOMEN STARTTIJD ID PROEFPERSOON
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