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• Executieve functies beter na cognitieve training 

• Vooraf wandelen versterkt effect op cognitieve flexibiliteit 

• Geen effect op verbaal geheugen 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen verbeteren hun executieve 
functies als ze acht weken oefenen met 
een cognitieve trainingsapp. Maar de 
resultaten worden nog beter als ze het 
eerste kwartier cognitieve training inruilen 
voor een stevige wandeling. Dat 
concluderen Canadese onderzoekers die 
cognitieve training met en zonder 
voorafgaande wandeling vergeleken met 
balans- en rompoefeningen bij 124 
ouderen van 65 tot 85 jaar.  
 
Executieve functies 
Na acht weken cognitieve training 
verbeterden de ouderen enkele executieve 
functies (zie kader). Zij waren beter in staat 
om hun impulsen te beheersen en lieten 
zich minder makkelijk in de war brengen 
door taakvariaties dan ouderen die geen 
cognitieve training volgden. Dat bleek uit 
hun scores op de Stroop Test (zie kader) en 
de Trail Making Test (zie kader). 

 
Wandelen 
Fysieke inspanning voorafgaand aan de 
cognitieve training versterkte deels het 
effect. Ouderen die vóór de cognitieve 
training een kwartier stevig wandelden 
waren na acht weken cognitief flexibeler 
dan cognitief trainende ouderen die niet 
wandelden. Blijkens hun score op de Trail 

Making Test lieten zij zich minder van de 
wijs brengen door taak- en contextvariaties. 
De onderzoekers vermoeden dat de hogere 
cortisolniveaus na fysieke inspanning het 
leren vergemakkelijken, maar ze zijn 
terughoudend in hun conclusies. De 
subgroepen waren eigenlijk te klein om 
cognitief trainende ouderen met en zonder 
wandeltaak te vergelijken. Het wandelen 
had geen extra effect op de 
impulsbeheersing.  

Executieve functies 
Executieve functies - uitvoerende 
regelfuncties - betreffen de hogere 
denkprocessen die nodig zijn om 
doordacht te handelen. Men kan de 
volgende executieve functies 
onderscheiden: taakinitiatie (beginnen 
aan een opgedragen taak), planning en 
prioriteiten stellen (overzicht bewaren), 
concentratie (aandacht richten en 
volhouden), impulsbeheersing en 
emotieregulatie (vermogen om je gedrag 
af te remmen en emoties te beheersen), 
zelfinzicht (eigen aandeel in 
gebeurtenissen overzien) en cognitieve 
flexibiliteit (gedrag aanpassen als iets 
niet werkt en omgaan met 
veranderingen). 
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Verbale geheugen 
Het verbale geheugen van de ouderen 
bleek niet verbeterd na de cognitieve 
training, ongeacht of ze vooraf wandelden. 
Zij konden niet méér woorden onthouden en 
reproduceren van de 15 woorden test. De 
onderzoekers vermoeden dat de app niet de 
juiste oefeningen bevatte om het verbale 
geheugen te verbeteren. Geheugentraining 

was slechts één van zes cognitieve 
domeinen binnen de app, en bovendien 
richtten de meeste geheugenspelletjes zich 
op het ruimtelijk geheugen. Een test om 
woorden te onthouden en reproduceren 
was wellicht niet het meest geschikt om 
verbeteringen in het ruimtelijk geheugen te 
meten, aldus de auteurs.  

Fit Brains® Training 
De cognitief trainende ouderen oefenden 
zes keer per week met de Fit Brains® 
Training app: drie keer in het 
onderzoekscentrum en drie keer thuis. De 
ouderen die alleen de cognitieve training 
deden oefenden telkens een uur, de 
ouderen die eerst een kwartier wandelden 
oefenden daarna drie kwartier.  

PEDro-score 

Stroop Test 
De Stroop Test vraagt om selectieve 
aandacht en impulsbeheersing. De 
proefpersoon ziet woorden van kleuren, 
bijvoorbeeld BLAUW of ROOD, die in 
verschillende kleuren zijn geschreven. 
Soms is de kleur van het woord en de 
betekenis hetzelfde (ROOD; de congruente 
conditie) en soms komen ze niet overeen 
(ROOD; de incongruente conditie). De 
proefpersoon moet zo snel mogelijk de 
kleur benoemen waarin het woord 
geschreven is. Als de kleur conflicteert met 
de tekst duurt het langer om de juiste kleur 
te noemen. Het verschil in tijd tussen de 
congruente en incongruente conditie geeft 
aan hoe goed iemand in staat is zijn 
aandacht te focussen op de kleur en de 
impuls te onderdrukken om automatisch de 
geschreven tekst in plaats van de 
gevraagde kleur te noemen. 

Vertaalslag naar de praktijk 
De artikelen van ronde 6 van de NPi-service ouderen hebben een gemeenschappelijk thema, 
namelijk de invloed van bewegen/training op de cognitie. Steeds meer studies laten zien dat 
bewegen niet alleen gunstige effecten heeft op het fysiek functioneren, maar ook op onze 
hersenen. Hiermee hebben wij als fysiotherapeuten een geweldige, veelbelovende 
interventie in handen om een bijdrage te leveren aan het behoud en mogelijk verbetering van 
de cognitie bij ouderen en bij mensen met dementie. Daarbij is bewegen een goedkoop 
medicijn, zonder gevaarlijke bijwerkingen! 

Dit Canadese onderzoek geeft aanleiding tot meer onderzoek, waarbij vanuit verschillende 
disciplines (zorg en ICT), interprofessioneel, gekeken moet worden op welke manier het 
cognitief functioneren onderhouden kan worden.  

In de dagelijkse praktijk betekent het voor ons om te gaan kijken of er genoeg 
beweegactiviteiten worden aangeboden voor ouderen. Ga het organiseren en betrek andere 
professionals op het gebied van cognitieve trainingen. 

Trail Making Test (TMT) 
De Trail Making Test beoogt verdeelde 
aandacht en cognitieve flexibiliteit te 
meten. De test bestaat uit twee subtaken. 
Bij de eerste taak verbindt de proefpersoon 
in oplopende volgorde alleen cijfers met 
elkaar; bij de tweede taak moet hij om en 
om cijfers en letters verbinden (1, A, 2, B, 3, 
C enzovoort). Het verschil in tijd tussen de 
eerste en tweede taak geeft aan hoe 
flexibel een proefpersoon omgaat met een 
wisselende context. 
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PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 8/10) 
 
 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-6a: Bewegen verbetert cognitief 
functioneren bij ouderen met Alzheimer 
 
2019-6b: Kunnen ouderen hun cognitie op 
peil houden na een acute 
ziekenhuisopname? 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service. 
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