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Kunnen mensen met dementie nog nieuwe dingen leren?

Het lerend vermogen bij dementie:
Nieuwe wetenschappelijke inzichten
prof. dr. Roy Kessels, klinisch neuropsycholoog

“Mijn vrouw had de laatste tijd moeite met koffiezetten en de
koffie na het zetten naar de kamer brengen en in te schenken.
Toch bleef ik haar maar vragen om dit te doen, waarbij ik zoveel
mogelijk uitleg gaf. Eerder vroeg ze heel veel (waar is de
koffiezetter?), nu gaat ze naar het koffiezetapparaat, haalt de pot
met filter eraf, gooit hem leeg en vult hem, zet koffie en schenkt
koffie ongevraagd in. Dit is het resultaat van de keren dat ik haar
gevraagd heb dit te doen,waarbij ik stap voor stap aanwijzingen
heb gegeven, in kleine stapjes.”
“Mijn man heeft Alzheimer en gaat steeds verder achteruit. Het
stofzuigen wordt nu moeilijker. De ergotherapeut aan huis heeft
mijn man dit opnieuw aangeleerd. Als eerste plakte ze een rode
sticker op de aan- en uitknop en oefende ze met hem hoe hij die
kon bedienen. Als tweede stap werd het stofzuigen zelf
geoefend, terwijl ze samen ‘heen en weer’ zongen. Als derde
stap deed hij het alleen, met verbale begeleiding. Daarna heb ik
met hem geoefend. Nu gaat het stofzuigen weer hel goed. Als hij
nog eens staat te hannesen, hoef ik alleen maar ‘heen en weer’
te zingen en hup, daar gaat hij”

Vormen van leren en geheugen
Ja, mensen met dementie kunnen nog nieuwe dingen leren!
BEWUST
ONBEWUST

• In het dagelijks leven opdoen van nieuwe kennis en
vaardigheden (= leren)
• op zo’n manier dat dit beklijft en op een later moment
gebruikt kan worden (= opgeslagen in geheugen)
• waarbij het bij dementie vaak gaat om alledaagse
handelingen (= inslijpen van routines)

•

Hoe werkt leren en geheugen in de hersenen?
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Emotieleren
Frontale hersenen
Hippocampus
Striatum
Amygdala
Anterieure cingulate cortex

•

Een nieuw telefoonnummer draaien
– Verbaal werkgeheugen
Wat heb je bij je laatste bezoek aan Utrecht gedaan?
– Episodisch geheugen
“Wat is de hoofdstad van Nederland?”
– Semantisch geheugen

•

Automatismen: procedureel geheugen
– Lichtknopje vinden op de wc, fietsen

•

Gewenning: overvliegende vliegtuigen
– Habituatie
Geur van pijptabak à opa
– Conditionering
– Emotioneel geheugen

•

Het leren van vaardigheden: trial-en-errorleren
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Bewuste geheugen

Nieuwe, (deels) onbekende taak:
§ Beginnen met de taak
§ Er treden fouten op
§ Fouten corrigeren
§ Verder gaan met de taak
§ Net zolang totdat de taak volbracht is
§ …
§ Later ophalen van de “leerervaring”: terughalen van
fouten ook belangrijk voor succesvolle taakuitvoer
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Nadelen van “automatische” leerprocessen

Principe van “foutloos leren”

•
•
•
•

•

Niet flexibel
Taakspecifiek
Gaan niet vanzelf goed
Vergen vaak ‘executieve controle’ (frontaalkwab)

•

•
Vereisen externe sturing bij dementie

Foutloos leren in de klinische praktijk: eigen onderzoek

Visuele cues
Stap 1

–

Taak onderverdelen in kleine stapjes

–
–
–
–

Stappenplan gestructureerd aanleren
Het voordoen en geven van verbale sturing
Direct ingrijpen als iets fout dreigt te gaan
Niet laten raden of gokken

Foutloos leren in de klinische praktijk: verpleeghuis

Instructies

•

Neem het
waterreservoir

•
Stap 2

Fouten die tijdens leren optreden worden automatisch
opgeslagen
Bij mensen met goed (bewust) geheugen worden deze
automatisch gecorrigeerd, bij patiënten met geheugenstoornissen
niet
Het voorkómen van fouten tijdens leren verbetert de prestatie
door

Verpleeghuisbewoners Slingedael (Korsakovpatiënten)
– 8 mensen die foutloos leren
– 8 mensen die middels trial en error leren
(Opnieuw) leren de was te doen

Vul het
reservoir
met water

Oudman et al. Neuropsychological Rehabilitation 2013;6:888-913
Dechamps … Kessels. American Journal of Alzheimers Disease & Other Dementias, 2011; 26, 273-281.

Foutloos leren: van theorie naar een praktische handleiding
•

Hoé doe je het in de praktijk
–
–
–
–

Aantal sessies
Hoelang
Wat voor taken
Wanneer werkt het het best?
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Onderzoek

Resultaten

•

•

Verpleeghuizen oefenen/trainen al vaardigheden

•

Vaak ADL

Is er een noodzaak voor een gestructureerde

•

Maar geen gestructureerde, op theorie gebaseerde instructiemethode

leermethode?

•

Trial-en-errorleren en corrigeren als er iets misgaat

§

Wat zijn de opbrengsten en belemmeringen?

•

Meer gestructureerde instructies zijn wel haalbaar

§

Doe jij/doet je instelling al aan een gestructureerde

•

Voordelen voor de cliënt: meer autonomie, welbevinden, meer activatie

•

Voordelen verzorger: minder zorglast, plezierigere interactie en beter
welbevinden

•

Algemene verbetering van zorgkwaliteit

Vragen aan zorgverleners binnen dementie
(uiteenlopende disciplines)
§

instructie?

•

Doel: implementatie met de (on)mogelijkheden
van de (zorg)praktijk als uitgangspunt

Wat is er bekend op basis van eerder onderzoek?
•

•
•

•

•

Onderzoek gericht op het aanleren van
alledaagse taken: gebruiken van magnetron,
kofiezetten, route-leren, gebruiken smartphone
Trainingen bestaan doorgaans uit sessies van
30-90 min, 2× per week, <>10 sessies
Meeste studies laten zien dat foutloos leren
effectief is bij het aanleren van alledaagse taken
bij dementie
Meeste onderzoek bij alzheimerdementie
gedaan, maar ook studies met patiënten met
vasculaire dementie of FTD
Aangeleerde taken blijven behouden tot na de
training (1 week tot zelfs 12 maanden)

Concept-handleiding
•
•
•

Concepthandleiding ‘foutloos leren’ ontwikkeld
Voorgelegd aan 45 zorgprofessionals in 22 verpleeghuizen
Beoordeling volgens Completed Appraisal of Guidelines for
Research and Evaluation (AGREE) vragenlijst (Poitras et al.,
2007)
§ 23 vragen in 6 domeinen

1. Focus en doel
2. Relevante disciplines betrokken
3. Kwaliteit van de ontwikkeling
4. Duidelijkheid
5. Toepasbaarheid
6. Onafhankelijkheid
§

De Werd et al., Clinical Interventions in Aging 2013:8;1177-90

•

Algehele waardering

Positieve beoordeling; suggesties ter verbetering overgenomen

Pilot-onderzoek in 9 zorginstellingen: uitvoerbaarheid
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Voorbeeld: water koken met de waterkoker
•

Na succesvolle taakuitvoering (dus zonder fouten) afbouwen van
aanwijzingen, bijvoorbeeld
- Stop met voordoen
- Geef alleen verbale instructies
- Geen instructie, wijs alleen aan

•

Als er toch weer fouten optreden, corrigeer deze dan onmiddellijk en
start de procedure opnieuw vanaf het begin, bouw daarna weer af

Instructievideo’s beschikbaar op videos.foutloosleren.nl

• Ergotherapie aan huis
• Trainen van activiteiten in de
thuissituatie
• Scholing van erotherapeuten
• Reguliere ergotherapie
• Instructie via foutloos leren

• Taakprestaties van cliënten
wordt gefilmd
• Methode om taakprestatie te
meten (‘core elements’)
• Eerste resultaten positief
• In de loop van 2016 definitieve
resultaten

Het principe van foutloos leren in de praktijk
Foutloos leren effectief bij:
• Duidelijke expliciete geheugenstoornissen (óók bij ernstige amnesie),
• Maar wel taakafhankelijk: niet bij alle taken effectief;
• “Rechtlijnige” taken (stimulus-respons), zoals vaardigheden etc.,
• waarbij normaliter ook expliciete leerprocessen betrokken zijn

Met dank aan
•
•
•
•
•
•

Maartje de Werd, MSc (Radboudumc)
Dr. Daniëlle Boelen (Radboudumc, Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal)
Dr. Sebastian Voigt (Universität Freiburg)
Prof. Michael Hüll (Universität Freiburg)
Prof. dr. Marcel Olde Rikkert (Radboudumc)
Josette Westhoff, MSc (Vincent van Gogh/Korsakov Kenniscentrum

•

Opbrengsten boek ‘Foutloos leren bij dementie’ naar Radboud Alzheimer Centrum
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www.ru.nl/donders
www.foutloosleren.nl

Emotioneel geheugen: m.n. intact bij beginnende Alzheimerdementie

Emotioneel
verhaal

Neutraal
verhaal

Foutloos leren in de klinische praktijk: hóe doe je het?
Algemeen

Instructies en sturing Correctie van fouten

Foutloos leren is
gebruiken van
feedforward instructies
(d.w.z. hoe pak je het
aan) voordat de
handeling wordt
uitgevoerd om optreden
fouten te voorkomen.
Bij iedere stap krijgt de
patient instructies
(verbaal/visueel).
Daarna vraagt de
behandelaar meteen de
actie uit te voeren.

“Hier is “TAAK” Ik zal u
zeggen hoe u dit moet
doen/moet gebruiken.”

Behandelaar staat
patiënt kort toe om de
oplossing te vinden; als
er niet meteen een
Behandelaar geeft cues
antwoord of actie komt,
m.b.v. cuekaarten of
dan geeft deze letterlijk
doet het voor voordat
aan wat er gedaan moet
de stap is uitgevoerd:
worden of deze doet het
voor (“modeling”).
patiënt wordt verteld
wat te doen.

Oefenen van de stap
of deeltaak
Als alle stappen zijn
doorlopen, wordt de
hele taak stap-voor-stap
geoefend

Kazui e.a. The British Journal of Psychiatry 2000;177:343-347

5	
  

05-‐10-‐15	
  

De hippocampus: het ‘zeepaardje’

Hoe kan het automatische leren bij dementie geoptimaliseerd
worden?
•
•
•
•
•
•

opdelen taken in meerdere stappen à shaping en chaining
geven van cues tijdens nieuwe taken
voorkómen dat fouten optreden
niet gokken
inslijpen en voorstructureren
modeling/guided action

Hippocampus is de ‘schakel’ tussen tijdelijke opslag
(kortetermijngeheugen) en permanente geheugen
(langetermijngeheugen): zorgt ervoor dat er episodische
herinneringen worden gevormd

Foutloos leren in de klinische praktijk: werkt het?
Clare e.a. (2000): 4 gevalsstudies van dementiepatiënten
•
•
•
•

A: herleren van namen sociale netwerk
B: namen van de leden van de steungroep
C: namen van bekende mensen
D: verbeteren geheugen voor autobiografische
herinneringen

Niet doen:
• pt. zelf laten uitzoeken (trial & error)
• pt. laten beredeneren
• kleine afwijkingen van routines/geleerde taken
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