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Cognitie, emotie en gedrag

Scholing RSS



Lesopbouw

z Inleiding
z Terminologie
z Proces van informatieverwerking
z NPFS-hoofdgroepen en lokalisatie
z Video
z Opdracht
z Evaluatie



Cognitieve stoornissen

z

Stoornissen in het handelen, zintuiglijk 
waarnemen, omgaan met de taal en het 
gedrag bij patienten met een functiestoornis 
in de hersenen als gevolg van een 
aantoonbaar letsel.



Proces van informatieverwerking

z Alertheid (arousal)
z Aandacht
z Een situatie kunnen waarnemen
z De waargenomen informatie kunnen 

interpreteren
z Passend handelingsplan vormen



Vervolg proces van 
informatieverwerking

z Doelgerichte handeling uitvoeren
z Het handelen controleren en evalueren
z Ervaring opslaan en generaliseren
z Uithoudingsvermogen



Situatie kunnen waarnemen

z Intacte zintuigen
z Alertheid
z Informatieverwerking

– tempo
– capaciteit

z Aandacht
– gericht
– verdeeld
– volgehouden
– hemi-inattentie



Situatie interpreteren

z Orientatie in tijd, plaats en persoon
z Herkenning van voorwerpen, afbeeldingen, 

mensen en dieren



Handelingsplan vormen

z Handelingsinitiatie
z Handelingsvolgorde en -controle
z Afronden van (deel) handeling
z Structuur
z Flexibiliteit
z Inschatten van eigenbeperkingen in relatie 

tot het handelingsplan



Doelgerichte handeling uitvoeren

z Sensomotorische mogelijkheden en 
beperkingen



Handelen controleren en 
evalueren

z Zelfcontrole
z Inschatten of iets goed/ fout is
z Mogelijkheden en beperkingen



Opslaan en generaliseren

z Geheugen
– diverse onderverdelingen mogelijk

z Generalisatie
– toepassen van het geleerde onder andere 

omstandigheden



Uithoudingsvermogen

z Langdurig met taak bezig zijn
z Handelingen kunnen veelal niet automatisch 

uitgevoerd worden en kosten dus veel 
energie



Agnosie

z Stoornis in de herkenning van de betekenis 
van prikkels (bij intacte primaire sensorische 
functies): BETEKENISVERLENING



Apraxie

z Stoornis in doelgericht handelen bij intacte 
sensomotorische functies.



Afasie

z Stoornis in de taal/ communicatie die niet het 
gevolg is van een (uit)spraakstoornis.



Amnesie

z Stoornis in de geheugenfuncties.



Aandacht

z Stoornissen in de aandachtsfuncties en 
prikkelverwerking
– gerichte aandacht/ concentratie
– verdeelde aandacht / hoeveel tegelijk?
– volgehouden aandacht / hoelang? 
– Informatieverwerking

z vertraagd
z minder capaciteit of minder flexibel

– hemi-inattentie (neglect)



Mogelijke gedragsveranderingen

z Initiatiefverlies
z Ontremd gedrag
z impulsiviteit of vervlakking
z zichzelf over- of onderschatten
z voorzichtig en langzaam handelen 
z depressiviteit
z verminderde sociale aanpassing
z gestoorde planning/ organisatie
z verminderd ziekte-inzicht



Lokalisatie

z RECHTER HEMISFEER:
– ruimtelijke informatie (lichaam en ruimte)
– non-verbale informatie, intonatie, mimiek, 

gebaren
– synthese, gehelen
– automatische processen



Lokalisatie

– LINKER HEMISFEER:

– analyse en programmering van informatie in de 
tijd

– taal
– analyse, informatie, details
– bewuste processen



Behandeling cognitie

z FUNCTIETRAINING
z Trainen van de gestoorde functie

z STRATEGIETRAINING
z Interne compensatie

z AANPASSEN VAN DE OMGEVING
z Externe compensatie



Strategietraining

z Interne compensatie: 
z de patiënt leert zelf de gestoorde functie te 

compenseren door middel van aanwezige of 
nieuwe strategie. 

z Dit is dus geen opheffing van de stoornis.



Aanpassen omgeving

z Externe compensatie:
z aanpassing van de strategie/ 

handelingswijze door middel van verandering 
van iets of iemand in de omgeving. 

z Dit is dus geen opheffing van de stoornis.



Implicaties voor therapie

z Kenmerken van de taak/ activiteit
z Kenmerken van de omgeving
z Instructie
z Begeleiding
z Feedback


