
ScreeningTest voor Cognitie & Communicatie (STCC) - Frank Paemeleire (2019) 

STCC-8: Cijfers herhalen  
 
 Materiaal 
Geen materiaal. 
 
  Maximumtijd 
Er is geen tijdslimiet. 
 
 Instructies voor de afname 
Ik lees nu een cijferreeks voor. Kan je proberen de reeks exact na te zeggen? Luister 
aandachtig want ik mag ze maar één keer zeggen. We beginnen met drie cijfers. 
(zie schema op volgende pagina) 
Per onderdeel wordt steeds vermeld hoeveel cijfers er nagezegd moeten worden. 
 
Ik lees nu weer een cijferreeks voor maar deze keer moet je de reeks omgekeerd nazeggen. 
Als ik dus ‘1 2 3 4’ zeg, dan zeg jij ‘4 3 2 1’. Je mag de reeks niet eerst in de gewone 
volgorde herhalen. Je moet dus goed luisteren, de reeks vasthouden en vervolgens direct 
omgekeerd zeggen. Ik mag de reeks maar één keer zeggen dus luister aandachtig. We 
oefenen het even. 
 
 Instructies tijdens de afname 
• De cijfers en woorden worden met een vlakke intonatie aan een tempo van 1 per 

seconde voorgelezen.  
• De persoon mag geen cijfers herhalen terwijl de onderzoeker de reeks nog aan het 

voorlezen is. Reageer in dit geval met: Je mag de reeks maar herhalen als ik ze helemaal 
gezegd heb. De reeks bestaat nu uit (X) cijfers. 

• De persoon mag bij het achterwaarts herhalen niet eerst de reeks in voorwaartse 
volgorde (subvocaal) herhalen. Als de onderzoeker dit merkt, wordt hierop na het 
herhalen van de reeks gereageerd met: Je mag de reeks niet eerst in de gewone 
volgorde nazeggen. Als je de reeks hoort, moet je de reeks vasthouden en direct 
omgekeerd nazeggen. Dit heeft echter geen invloed op de score voor dat item. De 
onderzoeker reageert hier wel steeds opnieuw op. 

• Herhalingen zijn niet toegelaten. Als de persoon om een herhaling vraagt, reageer je 
met: Ik mag de reeks helaas maar 1 keer voorlezen. We doen een andere reeks. Luister 
aandachtig. 

• Als de persoon aangeeft dat hij de woorden niet goed hoort, wordt de subtest 
afgebroken en wordt de subtest niet gescoord. Deze reden wordt op het scoreformulier 
vermeld, in dit geval kunnen de normen niet gebruikt worden. 

• Er mag geen feedback gegeven worden over het feit of de reactie al dan niet correct 
was. 

• Volgende algemene afbreekregel wordt voor de testreeksen gehanteerd: wanneer de 
eerste drie herhalingen alle drie fout zijn, wordt het onderdeel afgebroken. Gebruik 
onderstaande tabel om te bepalen wat je in dit geval moet doen. 
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 Eerste drie reeksen zijn alle drie fout 
CIJFERS VOORWAARTS 
4 cijfers   Stop de afname (alle items die meer aangeboden 

worden, krijgen score 0) 
5 cijfers   Ga naar 4 cijfers achterwaarts 
CIJFERS ACHTERWAARTS 
4 cijfers   Stop de afname (alle items die meer aangeboden 

worden, krijgen score 0) 
5 cijfers   Stop de afname (alle items die meer aangeboden 

worden, krijgen score 0) 
 
 Instructies voor het scoren 
De subtest heeft een eenvoudig juist/fout scoringssysteem. 
Een reeks moet exact herhaald worden. Dit betekent: 
• alle items moeten aanwezig zijn 
• alle items worden helemaal correct zijn (bijv. lat/kat is niet correct) 
• de items moeten in de juiste volgorde staan 
• er mogen geen extra items in de reeks voorkomen 

Zelfcorrecties zijn toegestaan en hebben geen invloed op de score. 
 


