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Geheugen trainen? 



 
 

 

Henry Honné 

• Master Neurorehabilitation and Innovation en 

fysiotherapeut/handtherapeut 

• Maatschapslid praktijk voor fysiotherapie Honné-

Hendricks  

• Initiatiefnemer (multidisciplinair eerstelijns) 

gezondheidscentrum Honné  

• Oprichter, spreker en vrijwilliger Breincafé Horn 

• Initiatiefnemer en eerste voorzitter SFML  

• Externe assessor HAN Nijmegen 

• Mindtherapy 

• Lid Rotaryclub Leudal  

• Vader en echtgenoot 
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Hoe ziet de presentatie eruit? 

• Klachten over het geheugen komen voor van jong tot oud. 

 

• Waarom vergeten we zoveel van wat we leren? 

 

• Geheugentraining! 
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Vindt u zichzelf vergeetachtig? 
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 1971 personen deden mee 

 

 39%: vergeetachtig 
 

 Toename met leeftijd 
 

 Leeftijd < 50 jaar: 30%! 
 

 Mate van hinder en bezorgdheid: 

weinig leeftijdsverschillen 
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Oorzaken van vergeetachtigheid 
 

Jonger dan 50 jaar 

 

 Spanningen/drukte 

 Emotionele problemen 

 Interesse 

 Concentratie 

 Overprikkeling door ICT en 

multitasking 

 

 Oorzaak ‘buiten’ het geheugen 

 

 

Ouder dan 50 jaar 

 

 Komt door de leeftijd… 

 Het brein begint te slijten… 

 

 

 

 

 

 Oorzaak ‘binnen’ het geheugen 
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Vergeten ouderen “anders” dan jongeren? 
cognitive failures questionnaire (CFQ) 
Onderzoek:1358 personen deden mee, leeftijd 25-85 jaar 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

25-35 jr 40-50 jr

55-65 jr 70-85 jrvaker
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Vergeten ouderen “anders” dan jongeren? 

  

Cognitive Failure Questionnaire (CFQ):  

Frequentie van 25 alledaagse cognitieve vergissingen zoals: 

    namen vergeten 

     wegwijzers niet zien 

     niet op woorden kunnen komen 

     afgeleid worden 

     spullen kwijt 

     vergeten wat je kwam halen 

     dagdromen 
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Vergeten ouderen ‘anders’ dan jongeren? 

(subjectief) 
 

 
• ouderen ervaren meer  
    vergeetachtigheid in vergelijking tot  
    jongeren 

 
• ouderen meer bezorgd over hun  
    vergeetachtigheid 

 
• er is geen typisch  
    “ouderdomsvergeten” 
 

 

(objectief – testonderzoek) 

 

• verschillen zijn niet zo groot als vaak 

gedacht 
 

• jong en oud:                                

allebei vooral opzoekprobleem 
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Wat vergeten we dan? 

De top 5 van geheugenklachten (bij gezonde mensen) 

 

1. Namen vergeten 

2. Niet op woorden kunnen komen 

3. Spullen kwijtraken 

4. Teksten/gesprekken niet goed onthouden 

5. Vergeten van plannen en voornemens 
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Wat doen we er zelf aan? 

De top 5 van geheugenstrategieën (gezonde mensen) 

 

1. Vaste/opvallende plek 

2. Notitie agenda/kalender 

3. In gedachten nalopen 

4. Concentreren 

5. Associaties: “Er omheen denken” 
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Waarom vergeten we zoveel van wat we 

leren? 
• De vergeetcurve van  

   Ebbinghaus (1850-1905) 

 

 

 

 
Maar vóór we het over de vergeetcurve hebben, moeten we enkele 

basisaspecten begrijpen over het proces van het leren en het geheugen.  

Dit zal helpen om een beter inzicht te krijgen in het belang van deze curve. 
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Wat is leren? 

 
• Eén definitie van leren verwijst gewoon naar gedrag dat 

we kunnen waarnemen. 

• Een andere definitie van leren verwijst naar een toestand 

van innerlijk bewustzijn. 

 

• “Leren is een afgeleide verandering in de geestelijke 

toestand van een organisme. Deze verandering is het 

gevolg van ervaring en het beïnvloedt het potentieel van 

het organisme zodat het zich op een redelijk duurzame 

manier aanpast aan verandering.” 
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Wat is leren (in het brein? 

• https://www.youtube.com/watch?v=1OZXaGqKrAU 
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https://www.youtube.com/watch?v=1OZXaGqKrAU


Geheugen 

• Leren is niet mogelijk zonder het geheugen. Elke 

uitvoering van een geleerde reactie vereist de volledige of 

de gedeeltelijke herinnering aan de vorige uitvoering. 

 

• De stadia van het geheugen:  

   Codificatie/ordenen, opslaan en weer oproepen. 
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Hoe werkt geheugen? 
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Waarom vergeten we? 

• De afnametheorie stelt bijvoorbeeld, dat we vergeten 

omdat de herinneringen verzwakken.  

 

• Aan de andere kant, zegt de inmengingstheorie dat we 

vergeten, omdat we tijdens het opslaan 

geheugenelementen verwerven die wedijveren met 

andere. 
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Een typische vergeetcurve… 
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Onthouden we dan zo weinig? 
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Herhaling is de moeder van het geheugen... 
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En waar leidt leren, geheugen en herhaling toe? 

 

 

We leren door het vormen van neuronale netwerken  

(verbindingen tussen neuronen). Als dat succes heeft, dan  

doen we het vaker en hebben we wat ‘geleerd’. 
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Volgens Ebbinghaus ‘onderzoek, zijn er een paar belangrijke principes 

betrokken bij de vergeet curve: 

 

1. Het is gemakkelijker om nieuwe informatie te onthouden als het reële situaties 

betreft. Informatie moet relevant en zinvol zijn voor hen, anders zullen ze het 

waarschijnlijk snel vergeten. 

2. Wanneer het gaat om meer leermateriaal, neemt de hoeveelheid tijd om de 

informatie te absorberen aanzienlijk toe. 

3. Het is gemakkelijker om informatie opnieuw te leren dan het leren van nieuwe 

leerstof. Telkens als informatie opnieuw wordt geleerd, neemt de tijd toe om de 

gegevens te vergeten. 

4. Leren is effectiever wanneer informatie absorptie wordt gespreid over een langere 

periode, in tegenstelling tot alles tegelijk leren. 

5. Het vergeten van geleerde informatie begint onmiddellijk na de leerervaring. In feite 

is dat het moment waarop vergeten het snelst optreedt.  

6. Het vergeten in de loop van de tijd af; Er blijft altijd wel wat over….        
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We kunnen een testje doen… 
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Slecht geheugen? Stap 1- Wat is de oorzaak!!! 
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Inzichten van het dagboek 

1. Vergeten valt mee: niet veel of steeds hetzelfde 

 

2. Slechte randvoorwaarden geheugen:  

 onvoldoende aandacht, tijd, organisatie en ordening 

 

3. Geheugenangst: overbezorgd, irritatie, faalangst 

 

4. Kwetsbaar geheugen: wat helpt dan? 

30 



   

 

 

 

Intern en extern geheugen 
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Interne geheugenstrategieën (bijna altijd inprenting/opslag) 

 - Herhaling (eenvoudig, effectief, spreiden) 

 

 - Ordening, systeem  

 

 - Verbanden leggen (wat weet ik hier al van) 

 

 - Visualiseren / verbeelden 

 

 - Ezelsbruggetjes 

  

 - Wie, wat, waar, wanneer (systematisch terugzoeken) 

 

Bruikbaar en effectief, maar ….  voor beperkte informatie 

     veel oefening vereist 

     creativiteit vereist 
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Externe geheugenstrategieën  

 Mensen om je heen 

 

 Agenda / notities 

 altijd bij je hebben, direct opschrijven 

 links de dag, rechts notities (dagboek) 

 

 Vaste plekken, vaste gewoonten (regelmaat) 

 

 Varianten op de knoop in de zakdoek 

 

 Effectief en zeer algemeen bruikbaar en … 

 het geheugen wordt niet lui 
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Geheugentraining! 

• Kunnen we ons geheugen, ons leervermogen, ons brein 

verbeteren? 
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Informatiestress 

• Hoeveelheid informatie is schrikbarend toegenomen, maar veel 

informatie wordt niet meer verwerkt tot kennis. 

• Onze hersenen zijn toegespitst op overleven; fysiek, emotioneel, 

sociaal en economisch. 

• Focus van het brein ligt op nieuwe prikkels. 

• Niemand kan gedwongen worden om te leren; we kunnen alleen 

een goede omgeving scheppen om te leren. 

• Motivatie is de belangrijkste factor voor het functioneren van het 

brein. 

• Het komt aan op het maken van verbindingen tussen neuronen… 
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De linker- en rechterhemisfeer zijn primair gericht  

op: 

links      rechts 
• Spraak 

• Taal 

• Logica 

• Rekenen 

• Getallen 

• Volgorde 

• Lineariteit 

• Analyse van afmetingen 

• Digitaal 

• Onderdelen 

• Tekst 

• Ritme 

• Muziek 

• Beelden 

• Afbeeldingen 

• Verbeeldingskracht 

• (dag)dromen 

• Kleuren 

• Dimensies 

• Patronen 

• Intuïtie 

• Verbanden 
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Maar als we de linker- en rechterhersenhelft samen gebruiken, 

benutten we ons brein beter en onderzoek zegt zelfs met een factor 

vijf tot tien! 

 

In onze westerse maatschappij betekent  

dat dat we de rechterhersenhelft meer  

moeten prikkelen en stimuleren. 

 

Voorwaarden: zuurstof, voedsel, prikkels,  

aandacht en rust…. 39 



Hersengolven 

om te leren: alfa 
 

Redenen, logica, besluiten nemen 

 

Onthouden, creativiteit, 

voorstellingsvermogen 

 

Droomstaat, meditatie 

 

Diepe slaap 
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Wat helpt? 

• Hoe beter we waarnemen, hoe beter we ons brein voeden 

• Zonder doel, geen doelpunt! 

• It is the hunt not the kill, that’s the thrill 

• Visualiseer het eindresultaat 

• Hoe beter de concentratie, hoe beter de kwaliteit van de 

synapsen. 

• Meer beleving, meer zintuigen en meer herhalen. 

• Welke leerstijl: visueel 70%, kinetisch 20%, auditief 10% 
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Verhoog de aandacht! 

• Pointer bij lezen 

• Goede houding 

• Geen lawaai, maar achtergrondmuziek 

• Alles onder handbereik 

• Concentreer en motiveer 

• Snellezen… 



Leersnelheid omhoog: 

 
• Motivatie 

• Concentratie 

• Voorbereiding 

• Snellezen (lezen op denksnelheid in plaats van  

leessnelheid; Niet terugspringen met de ogen en fixatie 

verhogen) 

• Mindmapping (soort totaaloverzicht) 

• Geheugentechnieken 

• Pauzeren en herhalen 44 
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Moraal van het verhaal 

• Iedereen vergeet! 

• U weet meer dan u denkt! 

• Blijf actief zoals dat bij u past! 

• Niet ‘paniekeren’, maar persisteren! 

• Gebruik uw verbeelding! 

• Orden en leg verbanden! 

• Een opgeruimde geest! 

• Gebruik een agenda in welke vorm dan ook! 
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Gaan we het testje nog eens doen? 
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Dit was mijn presentatie, en daar moet u het mee doen… 

Dank voor uw aandacht…. 


