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Presenter
Presentation Notes
Door veranderingen in de techniek en nieuwe mogelijkheden/uitvindingen blijven wij altijd aan het leren.v.b.: telefoon, koffiezetaparaat, loophulpmiddelen



 Geheugen en leren
 Procedureel leren
 Onderzoek bij patiënten 
 Samenvatting
 Moderne techniek in de praktijk
 Vragen/discussie/casus



 Expliciet geheugen
 Impliciet geheugen

 Leren: het opdoen van kennis en toepassen 
van deze kennis.

Presenter
Presentation Notes
Verschillende indelingen, belangrijk nu: verschil expliciet en impliciet (v.b. priming, procedureel leren)Leren breder: aandacht, motivatie, executieve functies



 Het leren van activiteiten/handelingen die 
automatisch uitgevoerd kunnen worden, 
zonder dat hier aandacht voor nodig is.

Presenter
Presentation Notes
Traditioneel: drie stadia, eerst cognitief/expliciet en daarna steeds meer naar automatisch (v.b. auto leren rijden)Thans: expliciet en impliciete processen vinden gelijktijdig plaats, dit geeft mogelijkheden voor mensen met dementie wellicht?



Presenter
Presentation Notes
Seriële reactietijd taak



 Mensen met de ziekte van Parkinson
 Mensen met de ziekte van Alzheimer

Van Tilborg, I.A.D.A., & Hulstijn, W. (2010). Implicit motor learning in patients 
with Parkinson’s and Alzheimer’s disease: Differences in learning abilities? 
Motor Control, 14, 344-361

Presenter
Presentation Notes
Alzheimer: laten leren zien op SRTT, Parkinson niet



Aanleren van praktische vaardigheden d.m.v.:
 Impliciete training: nadoen van trainer, per 

handeling
 Expliciete training: Alle handelingen proberen 

uit het hoofd te leren

Van Tilborg, I.A.D.A., Kessels, R. P. C., & Hulstijn, W. (in press).  How should we 
teach everyday skills in dementia? A study comparing implicit and explicit 
training methods. Clinical Rehabilitation

Presenter
Presentation Notes
Korte beschrijving magnetron_Senseo studie



Presenter
Presentation Notes
Leereffect te zien, geen verschil implicite/expliciet verklaring (residu expliciet geheugen, impliciete processen door herhaling van handeling ook bij expliciete trainiing actief), blijft in tact bij follow-up.



motorische leertheorieën: 
 variabelen voorafgaand aan de training 

(voordoen, verbale instructies), 
 het structureren van de training (aantal en 

verspreiding van de oefensessies en feedback 
over fouten)

 het begeleiden van de handeling

Van Halteren-van Tilborg, I.A.D.A., Scherder, E.J.A., & Hulstijn, W. (2007). Motor-skill 
learning in Alzheimer’s disease: a review with an eye to the clinical practice. 
Neuropsychology Review, 17, 203-212

Presenter
Presentation Notes
Hoe richt je een training dan in, wat zijn belangrijke dingen om rekening mee te houden?



Weinig onderzoek tot nu toe.
 Leren door herhaling, vaak meer 

trainingsessies noodzakelijk.
 Verdeling van trainingsessies niet 

onderzocht.
 Variatie in training: hetzelfde oefenen, 

aparatuur uit de dagelijkse praktijk.
 Feedback: visuele feedback belangrijk, 

errorless learning



Andere trainingsmogelijkheden
 Leren door observatie
 Leren door guidance (passief bewegen van de 

arm/hand van de patiënt)

Van Tilborg, I.A.D.A., Kessels, R. P. C., & Hulstijn, W. (accepted). Learning by 
observation and guidance in patients with Alzheimer’s dementia. 
NeuroRehabilitation.
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Presentation Notes
Onderzoeksopzet uitleggen



Presenter
Presentation Notes
Bespreken onderzoek plus resultaten



Lerend vermogen bij dementie:
 Via impliciete geheugenprocessen
 Veel herhalen/zelf laten doen
 Geen fouten laten maken
 Oefen in de eigen omgeving en met eigen 

aparatuur
 Voordoen helpt?





 Nu 235.000 mensen met dementie, maar in 2050 zijn dit er 
een half miljoen.

 Innovatie en technologie zullen nodig zijn om de zorg te 
kunnen blijven bieden én de kosten te beheersen.



Verpleeghuis
Alarmerende 

sensoren

Uitluisteren in de 
nacht

Slaap en waak ritme 
meten

Spel om sociaal 
contact te 

bevorderen

Preventieve 
sensoren

Touchscreen als 
hulpmiddel

Onderzoek:
•Introductie van techniek

•Gebruik en gebruiksvriendelijkheid
•Impact op welzijn van cliënt zelf en mantelzorger
•Kostenbesparingen door iemand langer thuis te 

laten wonen (business model)



- Sensorentechniek: preventief en alarmerend
- Sleutelkluis
- Nachtroutes
- Bepaalde GPS track & trace
- IST Vivago



- Klessebessers
- Personenalarmering
- Medido
- Bepaalde GPS track & trace
- Alles aan/uit schakelaar

http://www.mobiletrack.nl/images/peopleta.jpg


- Touchscreen (aanraakscherm) PAL4 
- Beeldtelefoon







 60 thuiswonende cliënten met gemiddelde 
MMSE: 21

 Meer vergeetachtig dan passend bij de 
leeftijd of diagnose dementie

 Familie ontlasten
 Prognose nog minimaal 9 mnd thuiswonen
 Ergotherapie
 Doorontwikkeling noodzakelijk





Wat leren?
 Scherm aanzetten
 Scherm bedienen
 Videocontact maken

Hoe?
 Betrokkenheid ergotherapeut
 Herhaalde huisbezoeken van 1 uur
 Voordoen en nadoen (impliciet)
 Betrokkenheid mantelzorger
 Eigen omgeving
 Briefje op zichtbare plek



 Verschillende mate van lering en gebruik
 Persoonlijkheid belangrijk
 Status dementie minder belangrijk
 Doorontwikkeling noodzakelijk (bijv iPad)



Bij mevrouw mevr. A. (78 jaar) is een
alzheimerdementie vastgesteld. Ze woont
zelfstandig met huishoudelijke hulp. Uit het 
neuropsychologisch onderzoek kwam naar
voren dat mevrouw gedesoriënteerd is in tijd, 
ze kan nieuwe informatie niet meer goed in 
haar (expliciet) geheugen opslaan, ze is traag
in haar informatieverwerking en haar mentale
flexibiliteit is verstoord. Taalbegrip en 
taalexpressie zijn nog intact en haar
ruimtelijke vaardigheden zijn voldoende.



Doel: mevr. A. de magnetron leren bedienen 
zodat ze maaltijden op kan warmen.

Vragen:
 Wat wil je nog weten/is van belang?
 Is het doel haalbaar?
 Hoe zou je het oefenen kunnen aanpakken?



 Ilse van Tilborg
◦ i.vtilborg@zgt.nl

 Nienke Nijhof
◦ n.nijhof@utwente.nl
◦ n.nijhof@focuscura.nl
◦ www.dementietechnologie.nl
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