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Problemen met het geheugen 
worden vaak genoemd als be-
langrijke klacht met betrekking 
tot het cognitief functioneren 
van patiënten als gevolg van een 
hersenletsel of een hersenziekte, 
zowel door de patiënten zelf als 
door diens verzorgers of familie-
leden. Dit is ook niet verwonder-
lijk, aangezien het opslaan van 
informatie, het vasthouden en het op een later tijdstip terug-
halen een belangrijke rol spelen bij veel alledaagse functies. 
Een geheugenstoornis of amnesie bij een patiënt met een 
hersenletsel betekent niet alleen dat iemand moeite heeft 
met het onthouden van boodschappenlijstjes, maar ook dat 
iemand niet meer in staat kan zijn om naaste familieleden te 
herkennen of verdwaalt in een eens vertrouwde omgeving. 
Hoewel het begrip amnesie impliceert dat er sprake is van 
een afwezige geheugenfunctie, is dit zelden het geval. Een 
patiënt die lijdt aan de ziekte van Alzheimer herkent wellicht 
zijn eigen kinderen niet meer, maar kan bijvoorbeeld wel nog 
in staat zijn om een kaartspel te spelen en de bijbehorende 
regels correct toe te passen. Ook kan iemand na een hersen-
beschadiging moeite hebben met het leren van schoolse in-
formatie, terwijl deze persoon wel kan leren autorijden. Deze 
voorbeelden wijzen op een dissociatie tussen verschillende 
geheugenfuncties: bepaalde geheugenprocessen zijn gevoe-
lig voor achteruitgang na een hersenbeschadiging (het ont-
houden van namen, schoolse informatie, et cetera), terwijl 
andere geheugenprocessen zo geautomatiseerd zijn of een 
beroep doen op andere, meer onbewuste functies dat deze 
na een hersenbeschadiging intact blijven. 

Vanaf het midden van de vorige eeuw is er sprake van 
een toenemende interesse in onbewuste geheugenprocessen 
binnen de psychologie. De meest tot de verbeelding spre-
kende voorbeelden zijn het gehele of gedeeltelijke geheu-
genverlies dat kan voorkomen bij patiënten met een fugue 
of een dissociatieve identiteitsstoornis: bepaalde aspecten 
of ervaringen van de persoon zelf kunnen niet meer bewust 
worden herinnerd (zie ook Rassin, 2005). Het meest overtui-

gende wetenschappelijk bewijs 
voor het onderscheid tussen 
bewuste en onbewuste geheu-
genprocessen komt evenwel 
vanuit de neuropsychologie 
(Schacter, Buckner & Koutstaal, 
1998). Amnestische patiën-
ten bleken niet alleen in staat 
eerder geleerde onbewuste 
geheugenfuncties te kunnen 

uitvoeren, zoals autorijden en kaartspelen, maar ook nieuwe 
informatie te kunnen aanleren waarvan ze zich niet bewust 
waren. Een veelgebruikte methode om dit te kunnen aan-
tonen is de spiegeltekentaak (Milner, 1962). Proefpersonen 
moeten hierbij een op papier getekende figuur (bijvoorbeeld 
een vijfpuntige ster) met een potlood overtrekken, maar kun-
nen hun hand en de figuur alleen in een spiegel zien (Figuur 
1). Fijnmotorische bewegingen in spiegelbeeld zijn in eerste 
instantie zeer slordig, maar na herhaalde oefening blijken 
proefpersonen de taak steeds nauwkeuriger uit te kunnen 
voeren. Deze taak is ook uitgevoerd bij patiënten die lijden 
aan het amnestisch syndroom, een onvermogen om nieuwe 
informatie in het geheugen op te slaan. Gedurende een aan-
tal dagen moesten de patiënten deze taak herhaaldelijk uit-
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Figuur 1. De spiegeltekentaak (naar Milner, 1962)
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voeren. Hoewel de patiënten bij navraag aangaven zich niet 
te kunnen herinneren de taak eerder gezien of uitgevoerd te 
hebben, bleken ze na herhaalde oefening wel degelijk beter 
te zijn geworden op deze taak (Wilson et al., 1996). 

Ook zijn er met behulp van perceptuele-primingtaken 
dissociaties aangetoond tussen bewuste herinnering van 
eerder geleerde informatie en onbewuste kennis over eerder 
getoonde informatie. In de tegenwoordige geheugenmodel-
len wordt dan ook een belangrijk onderscheid gemaakt tus-
sen bewuste herinnering of expliciete geheugenprocessen 
en onbewuste kennis van eerdere ervaringen of impliciete 
geheugenprocessen (Squire, 1994; zie ook Figuur 2 voor een 
schematisch overzicht van de belangrijkste geheugensyste-
men). Tevens kunnen er verschillende vormen van onbewust 
of impliciet geheugen onderscheiden worden, zoals procedu-
reel leren (het leren van vaardigheden), priming, conditione-
ring en vormen van non-associatief leren, zoals habituatie. 
Onderzoeken die gebruik maken van neurobeeldvorming 
laten zien dat impliciete en expliciete geheugenprocessen 
ook gekoppeld zijn aan verschillende neurale structuren (Ze-
dam, 2001). Impliciete geheugentaken die een beroep doen 
op perceptuele priming blijken bijvoorbeeld gerelateerd aan 
een verminderde hersenactivatie in de extrastriate cortex, 
het achterste deel van het brein dat betrokken is bij de vi-
suele waarneming. Perceptuele priming vergemakkelijkt dus 
als het ware de visuele identificatie van informatie. Conditi-
oneringsprocessen daarentegen maken vooral gebruik van 
het cerebellum, de kleine hersenen. Hersenstructuren die 
betrokken zijn bij het procedureel leren van nieuwe moto-
rische vaardigheden ten slotte, zijn de prefrontaalkwab, de 
basale ganglia en de kleine hersenen. 

Cognitief-neuropsychologische studies laten zien dat 
geheugenstoornissen in het kader van een corticale patho-
logie (zoals de ziekte van Alzheimer, traumatisch hersen-
letsel, maar ook bepaalde vormen van normale cognitieve 
veroudering) doorgaans betrekking hebben op bewuste ge-
heugenprocessen en dat impliciete geheugenprocessen vaak 
(relatief) ongestoord zijn (Kessels & De Haan, 2003a). Deze 
bevinding heeft belangrijke implicaties voor de behandeling 

van geheugenstoornissen. In eerste instantie lag de nadruk 
bij de cognitieve behandeling van geheugenstoornissen op 
restauratie van de verloren functie door middel van herhaal-
de geheugentraining, gebruikmakend van de analogie van 
het cognitieve systeem als een ‘mentale spier’. Deze metho-
den bleken echter keer op keer slechts een zeer geringe ef-
fectiviteit te hebben: de prestatie op de getrainde taken ver-
beterde vaak wel na langdurige en herhaalde oefening, maar 
er was absoluut geen sprake van generalisatie naar andere 
geheugentaken. Ook heeft functietraining geen effect op het 
functioneren in het dagelijks leven. Als gevolg hiervan zijn 
neuropsychologen op zoek gegaan naar methoden die ge-
bruik maken van compensatiestrategieën om zo de gevolgen 
van een gestoord geheugen te verlichten. Een van de manie-
ren die hiervoor de laatste jaren in de belangstelling staat, 
is gebruik maken van intacte onbewuste geheugenfuncties 
(Brouwer et al., 2002). De vraag is echter of de veelbelovende 
resultaten ook in de klinische praktijk bruikbaar zijn en of 
deze compensatiestrategieën inderdaad via onbewuste ge-
heugenprocessen verlopen. In dit artikel zullen de belang-
rijkste drie technieken centraal staan: procedurele geheu-
gentraining, de methode van afnemende cues en het principe 
van foutloos leren. Naast de relatie tussen deze technieken 
en impliciete en expliciete geheugenmechanismen zal ook 
worden ingegaan op de bruikbaarheid van deze principes in 
de revalidatiepraktijk en de beperkingen hiervan. Zo laten 
recente onderzoeksbevindingen zien dat deze compensatie-
strategieën zeker niet bij alle patiënten effectief zijn. 

Procedureel leren

Allereerst kan gebruik worden gemaakt van technieken waar-
bij nieuwe informatie wordt aangeleerd via het intacte impli-
ciet geheugen, met name het procedureel geheugen (Ewert et 
al., 1989). Het procedureel geheugen heeft betrekking op het 
leren van vaardigheden, zoals fietsen, autorijden of proble-
men oplossen. Het procedureel geheugen is onderdeel van 
het impliciete, onbewuste geheugen en blijft doorgaans lang 
intact bij patiënten met een hersenziekte of beschadigingen 
in het brein. In een studie van Rösler et al. (2002) is onder-
zocht of door middel van procedureel leren patiënten met 
een milde vorm van alzheimerdementie zich inderdaad nieu-
we informatie eigen maken. Doel van de training was om een 
kleine groep van vijf patiënten te leren een wals te dansen. 
De resultaten van de dementiepatiënten werden vervolgens 
vergeleken met een groep depressieve patiënten. Uit deze 
studie bleek dat de dementiepatiënten inderdaad deze voor 
hen nieuwe dans konden aanleren, terwijl de depressiegroep 
slechts een klein procedureel leereffect vertoonde. Dit is in 
overeenstemming met eerdere onderzoeken die stoornissen 
in het procedureel geheugen bij depressieve patiënten aan-
tonen, mogelijk als gevolg van een veranderde interactie tus-
sen de basale ganglia en de prefrontale hersenschors (Sabe 
et al., 1995). Een onderzoek bij alzheimerpatiënten (Seifert 
& Baker, 1998) naar het aanleren van vaardigheden in het 
kader van bezigheidstherapie toonde ook op de langere ter-
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Figuur 2. De belangrijkste geheugensystemen (Squire, 1994)
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mijn (na drie maanden) positieve effecten aan. Ook bleek dat 
patiënten de vaardigheden toepasten bij niet-geleerde taken. 
Deze resultaten bieden verdere aanknopingspunten voor 
de behandeling van dementiepatiënten, met name waar het 
gaat om alledaagse vaardigheden. 

Er is inmiddels een aantal behandelprotocollen beschre-
ven bij dementiepatiënten waarbij systematisch gebruik 
wordt gemaakt van intacte onbewuste procedurele leerver-
mogens om tekortkomingen in het expliciete geheugen te 
omzeilen. Specifieke en veelbelovende toepassingen zijn 
bijvoorbeeld het aanleren van het gebruik van een mobiele 
telefoon (Lekeu et al., 2002) en het aanleren van het gebruik 
van geheugenboeken (Donaghy & Williams, 1998). Ook een 
trainingsprogramma gericht op alledaagse vaardigheden met 
betrekking tot de persoonlijke hygiëne bleek in een gecon-
troleerde studie succesvol (Zanetti et al., 2001): behandelde 
dementiepatiënten bleken bij een follow-upmeting na vier 
maanden minder tijd nodig te hebben om deze vaardighe-
den te oefenen dan een niet-behandelde groep patiënten. 
Om het leren via het procedurele geheugen te optimaliseren 
kan daarnaast gebruik worden gemaakt van hulp van bui-
tenaf. Een kleinschalige studie van Camp en Skrajner (2004) 
liet zelfs zien dat patiënten met een milde dementie door 
middel van procedureel leren met externe sturing konden 
worden getraind om als groepsleider te assisteren bij een 
groepsactiviteit (een geheugenspel). Een belangrijk nadeel 
van een aanpak die direct gebruikt maakt van procedurele 
leervermogens is uiteraard dat deze zich noodzakelijkerwijs 
beperkt tot het leren van vaardigheden en ongeschikt is om 
andere soorten van informatie aan te leren. 

Afnemende cues

Een andere methode die niet enkel voor vaardigheden kan 
worden gebruikt maar wel een beroep doet op ongestoorde 
onbewuste geheugenfuncties, maakt ook gebruik van exter-
ne sturing. Tijdens het leerproces wordt de mate van externe 
sturing echter afgebouwd. Deze techniek wordt dan ook wel 
de afnemende-cue-methode genoemd. Uit dierexperimenteel 
onderzoek is gebleken dat complexe vaardigheden gemak-
kelijker kunnen worden aangeleerd wanneer gebruik wordt 
gemaakt van twee leertheoretische principes: shaping en 
chaining. Bij shaping wordt een complexe vaardigheid opge-
deeld in een aantal deelvaardigheden, die achtereenvolgens 
worden aangeleerd. Onderzoek met ratten heeft aangetoond 
dat dieren op deze manier uiteindelijk behoorlijk complexe 
vaardigheden kunnen leren. Ook bij mensen wordt dit prin-
cipe toegepast; wanneer je leert zwemmen, wordt bijvoor-
beeld begonnen met eenvoudige en makkelijk uitvoerbare 
componenten, die vervolgens in complexiteit toenemen, een 
principe dat chaining wordt genoemd (Schwartz & Reisberg, 
1991). Wanneer er sprake is van een toename van de deel-
vaardigheden spreken we van forward chaining; de deelvaar-
digheden worden achter elkaar aangeleerd. Bij het principe 
van backward chaining worden de deelvaardigheden in om-
gekeerde volgorde aangeleerd; het dier of de persoon leert 

eerst de laatste schakel in de keten van vaardigheden onder 
de knie te krijgen, en vervolgens wordt steeds de voorafgaan-
de stap in de keten aangeleerd. De methode van afnemende 
cues is ook gebaseerd op de methode van shaping en chai-
ning, namelijk dat cues, hints en andere aanwijzingen lang-
zaam afgebouwd moeten worden om een tot stand gekomen 
respons te laten voortduren. Dit principe werd voor het eerst 
bij patiënten met een geheugenstoornis toegepast door Glis-
ky, Schacter en Tulving (1986), waarbij het doel was om de 
patiënten computergerelateerde terminologie aan te leren. 
De proefpersonen moesten woorden zoals ‘cursor’ en ‘hard 
disk’ leren, die tegelijk met hun definities op een computer-
scherm werden aangeboden. Allereerst werden de woorden 
met een toenemend aantal letters getoond. Bij de definitie 
van het begrip ‘cursor’ werd tijdens de eerste trial enkel  
c_____ aangeboden, bij de volgende trial cu_____ en vervol-
gens cur___, net zolang tot de patiënt het juiste woord kon 
raden (of tot het gehele woord compleet was). Vervolgens na-
men de cue-letters in aantal af; het aantal cue-letters in de vol-
gende trial was altijd één minder dan nodig was om het juiste 
antwoord te genereren: curso_, curs__, cur___, enzovoort. 
Dit onderzoek toonde aan dat patiënten deze computergere-
lateerde woorden inderdaad konden leren wanneer van deze 
techniek gebruik werd gemaakt, terwijl de woorden slecht 
werden geleerd wanneer er expliciete geheugenstrategieën 
toegepast werden, zoals meer aandacht schenken aan het te 
leren materiaal en de woorden vaker mentaal herhalen. Deze 
methode is vervolgens succesvol toegepast bij het aanleren 
van andere vormen van domeinspecifieke kennis, zoals het 
leren van woordenlijsten, gepaarde associaties en procedu-
rele vaardigheden (Kessels & De Haan, 2003b). Hoewel expe-
rimenteel onderzoek heeft aangetoond dat de methode van 
afnemende cues patiënten met een geheugenstoornis in staat 
stelt zich domeinspecifieke kennis eigen te maken, wordt de 
methode klinisch nog weinig toegepast. Ook menen sommige 
onderzoekers dat de effecten van de afnemende-cue-methode 
niet beter zijn dan die van standaard geheugentechnieken 
(Hunkin & Parkin, 1995). Hierdoor moeten er toch vraagte-
kens worden geplaatst bij de originele bevinding van Glisky 
et al., die slechts op enkele patiënten is gebaseerd. Wellicht 
dat onderzoek met grotere patiëntenpopulaties hier meer in-
zicht in kan verschaffen. Een ander belangrijk nadeel van deze 
techniek is ook dat het leerproces erg tijdrovend is. Er zijn her-
haalde trials nodig om de informatie eerst in toenemende en 
vervolgens in afnemende complexiteit aan te bieden. Ook kan 
enkel domeinspecifieke kennis worden aangeleerd, aangezien 
het geen algemene geheugenstrategie is. Dit beperkt weer de 
praktische bruikbaarheid. Wanneer de patiënten uit Glisky’s 
onderzoeken moeten overstappen naar een nieuw computer-
systeem, zullen zij zich de bijbehorende terminologie opnieuw 
via deze leermethode eigen moeten maken. 

Foutloos leren

Een andere methode die de laatste jaren in de belangstel-
ling staat is het foutloos-leerprincipe. Al in de jaren zestig 
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bleek uit onderzoek bij duiven dat de prestatie op eenvou-
dige discriminatieleertaken, waarbij het onderscheid tussen 
knoppen met verschillende kleuren geleerd moest worden, 
aanzienlijk verbeterde wanneer fouten tijdens het leerproces 
werden voorkomen, vergeleken met standaard trial-and-er-
rorleren. Baddeley en Wilson (1994) impliceerden vervolgens 
dat deze bevinding wellicht relevant zou zijn voor de toepas-
sing bij mensen met geheugenstoornissen. Zij stellen dat de 
prestatieverbetering na foutloos leren voor rekening van het 
impliciete geheugen komt. Trial-and-errorleren, waarbij het 
zeer waarschijnlijk is dat er fouten tijdens het leren optre-
den, doet daarnaast een beroep op het expliciet geheugen, 
dat deze fouten moet herkennen en vervolgens corrigeren, 
een fenomeen dat ook wel fout-monitoring wordt genoemd 
(Rodriguez-Fornells, Kofidis & Munte, 2004). Baddeley stelt 
verder dat de expliciete geheugenproblemen bij veel amne-
siepatiënten derhalve resulteren in een verminderd vermo-
gen om deze fouten te corrigeren. Als gevolg hiervan worden 
fouten die tijdens het leren optreden enkel op een impliciete 
wijze geconsolideerd in het geheugen, zonder dat er sprake is 
van enige correctie. Door nu het optreden van fouten tijdens 
het leren te voorkomen, wordt enkel de juiste respons door 
het impliciet geheugen opgeslagen. Deze hypothese is ver-
volgens onderzocht in een groep amnesiepatiënten, die ver-
geleken werd met een groep gezonde ouderen en een groep 
jonge vrijwilligers (Baddeley & Wilson, 1994). Alle proefper-
sonen moesten ongerelateerde woorden leren, waarbij ge-
bruik werd gemaakt van twee leercondities: foutloos leren 
en standaard trial-and-errorleren. In de standaardleercondi-
tie werd de proefpersonen bijvoorbeeld het volgende verteld: 
‘Ik denk aan een vijfletterwoord dat begint met pa.’ Proefper-
sonen mochten vervolgens vier keer raden welk woord het 
zou kunnen zijn, waarna de proefleider uiteindelijk het juiste 
woord gaf (‘paard’). In de foutloos-leerconditie werd meteen 
het juiste woord gegeven: ‘Ik denk aan een vijfletterwoord 
dat met pa begint en het woord is paard.’ Uit de resultaten 
bleek inderdaad dat de geheugenprestatie van de amnesie-
groep verbeterde in de foutloos-leerconditie ten opzichte 
van de standaardconditie waarin wel fouten optraden (de 
onjuist geraden woorden). Tevens bleek dat deze verbetering 
bij de amnesiepatiënten veel sterker was dan bij de gezonde 
proefgroepen. Deze bevinding ondersteunt de hypothese dat 
de effecten van foutloos leren zijn gerelateerd aan het im-
pliciet geheugen; de gezonde proefgroepen hebben een in-
tact expliciet geheugen en dus een intacte fout-monitoring. 
Foutloos leren zou dientengevolge weinig bijkomend effect 
sorteren, aangezien de geheugenprestatie tijdens trial-and-
errorleren al (nagenoeg) maximaal is.
 Na deze veelbelovende, maar experimentele studie is de 
foutloos-leermethode vervolgens toegepast in de behande-
ling van patiënten met geheugenstoornissen. De methode 
bleek goed inzetbaar in de dagelijkse praktijk. Clare et al. 
(2000) pasten foutloos leren toe bij een groep van vijf de-
mentiepatiënten, die ieder hun eigen leerdoel hadden, zoals 
het leren van namen van de leden van de steungroep en het 
leren gebruiken van geheugenhulpmiddelen. De resultaten 

van dit onderzoek toonden aan dat de patiënten sterk verbe-
terden op deze alledaagse taken. In een recente meta-analyse 
zijn de resultaten van de gepubliceerde onderzoeken op het 
gebied van foutloos leren systematisch geanalyseerd en ook 
hieruit bleek dat foutloos leren beter werkt dan trial-and-er-
rorleren bij patiënten met een geheugenstoornis (Kessels & 
De Haan, 2003b). 
 De onderliggende mechanismen van foutloos leren zijn 
echter in deze studies niet onderzocht. De studie van Hunkin 
et al. (1998) heeft zich als eerste specifiek gericht op de hy-
pothese dat de prestatieverbetering na foutloos leren wordt 
veroorzaakt door intacte impliciete geheugenprocessen. Zij 
vergeleken foutloos leren en trial-and-errorleren op dezelfde 
manier als Baddeley en Wilson (1994) in een groep patiënten 
met geheugenstoornissen. In een vervolgexperiment keken 
zij ook naar de relatie tussen de leermethode en een impli-
ciete geheugenmaat (woordstam-priming). Uit de resultaten 
bleek een duidelijke prestatieverbetering na foutloos leren 
op te treden in vergelijking met de standaardconditie, maar 
zij toonden geen relatie aan tussen de mate van impliciet 
leren en de prestatie na beide leermethodes. Hunkin et al. 
(1998) stellen dan ook dat waarschijnlijk niet het impliciet 
geheugen, maar juist het expliciete geheugen verantwoor-
delijk is voor de prestatieverbetering. Hoewel de patiënten 
wel duidelijke stoornissen in het expliciet geheugen hadden, 
was er geen sprake van een geheel afwezige expliciete ge-
heugenfunctie. Juist deze expliciete ‘restfunctie’ zou wellicht 
kunnen zijn gestimuleerd door de foutloos-leermethode. 

Onbewuste versus bewuste geheugenprocessen

Kennis van de onderliggende cognitieve mechanismen van 
foutloos leren heeft ook belangrijke klinische implicaties. Im-
mers, als niet het relatief intacte impliciet geheugen verant-
woordelijk is voor de prestatieverbetering, is het nog maar de 
vraag of de sterkste prestatieverbetering juist te verwachten 
is bij mensen met geheugenstoornissen in vergelijking met 
gezonde proefpersonen. Dit is onderzocht in twee studies 
met drie onderzoeksgroepen; een groep gezonde jonge stu-
denten, een groep gezonde, niet-demente ouderen en een 
groep alzheimerpatiënten. Hierbij is gebruik gemaakt van 
een taak die veel ouderen en patiënten relevant achten voor 
het dagelijks leven: het onthouden van gezichten en de bij-
behorende namen. De gezonde proefpersonen moesten 25 
gezicht-naamparen leren, waarbij trial-and-errorleren werd 
vergeleken met foutloos leren (Kessels & De Haan, 2003a). 
In Figuur 3 is een overzicht van de onderzoeksopzet weer-
gegeven. In de alzheimergroep met forse geheugenstoornis-
sen hoefden slechts tien gezicht-naamparen onthouden te 
worden (Ruis & Kessels, ter publicatie aangeboden). Uit de 
resultaten van de gezonde deelnemers bleek inderdaad dat 
foutloos leren tot een betere geheugenprestatie leidde. Het 
grootste effect van foutloos leren werd echter gevonden bij 
de jonge proefpersonen. Een vergelijking met de alzheimer-
groep laat zien dat deze patiënten maar weinig baat hadden 
bij foutloos leren; na twee leertrials was de prestatie na fout-
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loos leren significant hoger dan na trial-and-errorleren, maar 
er was geen sprake van een langdurig effect. Na tien minuten 
verschilden de geheugenprestaties na beide leermethodes 
niet meer van elkaar (zie Figuur 4).
 Hoewel deze onderzoeken aantonen dat geheugenge-
stoorde patiënten eerder minder baat lijken te hebben van 
foutloos leren dan gezonde proefpersonen, was het met het 
gebruikte onderzoeksdesign niet mogelijk de precieze rol 
van onbewuste en bewuste geheugenprocessen te onderzoe-
ken. Een methode die gebruikt wordt om dit onderscheid wel 
te kunnen maken is de zogenaamde procesdissociatieproce-

dure. Deze procedure is onder meer toegepast door Caldwell 
en Masson (2001). Jonge en oudere deelnemers moesten door 
middel van een computertaak de locaties van alledaagse ob-
jecten in vijf kamers leren. In de daaropvolgende testfase werd 
vervolgens de procesdissociatieprocedure toegepast door de 
proefpersonen twee verschillende ophaalinstructies te geven. 
In de inclusietrials werd een lege kamer getoond met een bij-
behorend voorwerp, waarbij de instructie was deze op de juis-
te, eerder geleerde locatie terug te plaatsen. Wanneer de juiste 
locatie niet meer herinnerd kon worden, moest het voorwerp 
op de eerste locatie gezet worden die de proefpersoon te bin-
nen schoot. Een correcte respons is in de inclusietrials als het 
ware het resultaat van zowel het expliciet geheugen (bewuste 
herinnering) als het impliciet geheugen (onbewust de juiste 
locatie kiezen). In de exclusietrials daarentegen was de instruc-
tie het voorwerp juist op een andere, nieuwe plaats te zetten 
dan de eerder geleerde locatie. Ook hier moest het voorwerp 
op de eerste locatie gezet worden die de proefpersoon te bin-
nen schoot wanneer de juiste positie niet meer herinnerd kon 
worden. Terugplaatsing op een nieuwe locatie is in de exclu-
sietrials derhalve het resultaat van het expliciet geheugen 
(bewust de oude plaats herinneren en vervolgens een andere 
plaats kiezen), terwijl terugplaatsing op een oude locatie juist 
het gevolg is van het impliciet geheugen (onbewust de oude, 
eerder geleerde plaats kiezen). Door wiskundige regels toe te 
passen kan op deze manier een schatting gemaakt worden 
van de bijdrage van expliciete en impliciete processen op de 
uiteindelijke geheugenprestatie (voor details, zie Caldwell 
en Masson, 2001). De studie van Caldwell en Masson (2001) 
toonde aan dat het expliciet geheugen voor objectlocaties als 
gevolg van veroudering achteruitgaat, terwijl het impliciet ge-
heugen intact blijft.

Presentatie van het gezicht (10 sec.)

: naam gokken met eerste letter als cue
Foutloos leren: alleen kijken naar gezicht, niet gokken
Trial-and-errorleren

Presentatie van de
juiste naam (2 sec.)

Test meteen na leerfase 1 en 2 en na een
pauze van 10 minuten.

Vraag: “Wat was de naam van deze persoon?”

Leerfase Testfase

John

Rita

0

5

10

15

20

25

Trial 1 Trial 2 Uitgestelde
herinnering

Jong

Oud

Dementie

Foutloos leren
Trial-and-error

Figuur 4. De geheugenprestatie na de twee leercondities voor de 

drie onderzoeksgroepen (maximale prestatie voor jongeren en 

gezonde ouderen is 25, maximale prestatie voor dementiegroep 

is 10)

Figuur 3. Schematische weergave van de experimentele opzet waarbij foutloos leren van gezicht-naam-

combinaties wordt vergeleken met trial-and-errorleren
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 De procesdissociatieprocedure is ook gebruikt om de rol 
van het expliciet en impliciet geheugen bij de foutloos-leer-
methode te onderzoeken (Kessels, Te Boekhorst & Postma, in 
druk). Ook hier moest een grote groep jonge en oudere ge-
zonde proefpersonen objectlocaties in verschillende kamers 
onthouden (zie Figuur 5 voor een voorbeeld). Het enige ver-
schil met de onderzoeksopzet van Caldwell en Masson (2001) 
was dat er sprake was van twee leercondities (foutloos versus 
trial-and-error). Uit de resultaten bleek dat de prestatie na 
foutloos leren alleen bij de jongere groep verbeterde; bij de 
oudere groep was er geen verschil tussen beide leercondities. 
Ook bleek de prestatieverbetering na foutloos leren gerela-
teerd aan expliciete geheugenprocessen. De bijdrage van het 
impliciet geheugen was voor beide leeftijdsgroepen gelijk en 
verschilde ook niet tussen beide leercondities. Deze resulta-
ten laten zien dat foutloos leren niet onder alle omstandig-
heden effectief is en dat er een duidelijke samenhang is met 
het bewuste geheugen en niet met onbewuste leerproces-
sen, in overeenstemming met de hypothese van Hunkin et 
al. (1998).

Praktische toepassingen, beperkingen en conclusie

Hoewel het onderscheid tussen impliciete en expliciete ge-
heugenprocessen handvatten biedt voor de cognitieve reva-
lidatie van mensen met geheugenproblemen, is het duide-
lijk dat procedureel leren, afnemende cues en foutloos leren 
niet voldoende zijn in de behandelpraktijk van mensen met 

hersenletsel of andere hersenziekten. Naast de cognitieve 
stoornissen en beperkingen dienen uiteraard ook de emoti-
onele, sociale en gedragsmatige functies aandacht te krijgen 
en te resulteren in een holistische benadering van de patiënt 
(Geurtsen, Vugts, Martina & Voerman, 2004). Toch kan het 
voor de kwaliteit van leven van de patiënt wel degelijk van 
belang zijn om alledaagse vaardigheden en feitjes te leren en 
te onthouden. Ook draagt een benadering als foutloos leren 
bij aan succeservaringen en kan zo de motivatie tot therapie 
verhogen. 
 Wat betreft de effectiviteit van de besproken technieken 
in de praktijk is het op dit moment nog te vroeg om hier 
een eenduidig antwoord op te geven. Veel studies beperken 
zich tot onderzoek bij kleine groepjes patiënten of bestaan 
uit gevalsbeschrijvingen, waarbij een controlegroep of -be-
handeling vaak ontbreekt. Tevens is er nog niet veel bekend 
over de langetermijneffecten en is het nog maar de vraag of 
de prestatieverbetering altijd het gevolg is van onbewuste 
leerprocessen. Toch geven de resultaten van deze studies wel 
inzicht in de relatie tussen compensatiestrategieën en onbe-
wuste geheugenprocessen en bieden zij aanknopingspunten 
voor verder onderzoek. Deze technieken kunnen gemakke-
lijk gebruikt worden in de klinische praktijk en zijn geschikt 
voor alledaagse geheugenproblemen (Kessels & De Haan, 
2003b). Ook laten deze onderzoeken zien dat principes uit 
de experimentele en cognitieve psychologie relevant kunnen 
zijn voor de klinische neuropsychologie in de praktijk. 

Figuur 5. Voorbeeld van een trial in de standaard-leerconditie (Kessels et al., in druk); de proefper-

soon moet de juiste locatie gokken. In de foutloos-leerconditie is enkel de correcte positie voor-

gemarkeerd.
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Learning from your mistakes? Implicit 
memory as an aid in amnesia 

R.P.C. Kessels

Memory impairments after acquired brain damage usually 

affect the conscious, explicit recollection of information, 

whereas implicit, unconscious memory processes are 

commonly relatively intact. This distinction has been applied in 

cognitive rehabilitation: patients were trained to compensate 

for their explicit memory impairment by relying on implicit 

learning. This paper focuses on the applicability and efficacy 

of three of these techniques. First, procedural learning can 

be helpful in teaching memory-impaired individuals specific 

skills. Second, the method of vanishing cues can be used 

for skill learning and domain-specific knowledge, but is 

often time consuming. Third, errorless learning is beneficial 

in memory-impaired patients and is a promising technique 

for application in clinical practice. However, the precise 

relation with implicit memory function is under debate and 

methodological shortcomings are discussed.




