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Als u klachten heeft op het gebied van denken en ge-
heugen is het mogelijk dat u na het volgen van het 
trainingsprogramma verbetering bemerkt. Tevens is 
het mogelijk dat u door deelname achteruitgang van 
denkfuncties kunt afremmen. Daarnaast levert u met 
uw deelname een belangrijke bijdrage aan onderzoek 
naar een nieuwe behandeling bij de ziekte van Parkin-
son. Uw deelname kan in de toekomst bijdragen aan 
het verlichten van klachten op het gebied van denken 
en geheugen bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Online hersentraining voor het
denkvermogen

Overzicht van de meetmomenten van deze studie

Wanneer kunt u meedoen?

* U heeft de ziekte van Parkinson.
* U heeft klachten in het denken, zoals problemen met

de aandacht erbij houden of met het geheugen.
* U bent in het bezit van een computer of tablet met

toegang tot internet.

c gtipscogtips@vumc.nl
Online hersentraining voor het
denkvermogen
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Achtergrond Hoe werkt het? Hoe ziet het onderzoek eruit?

Voor dit onderzoek zoeken wij 140 deelnemers die een
online trainingsprogramma willen doorlopen. Deel-
nemers worden willekeurig ingedeeld in twee groepen, 
die elk een ander type hersentraining aangeboden 
krijgen. De training wordt drie maal per week gedaan, 
gedurende acht weken. Elke trainingssessie duurt on-
geveer 45 minuten. De training wordt aangeboden op 
de computer, via het internet. Zodoende kunt u thuis 
de training uitvoeren, en hoeft u hiervoor niet te reizen. 
U heeft wel een computer of tablet met internet nodig 
om de training te kunnen volgen.

Voor het begin van de training vindt er een screening 
plaats. Als u geschikt bent voor deelname, nodigen wij 
u uit voor een eerste gesprek in VUmc. Tijdens dit ge-
sprek wordt een neuropsychologisch onderzoek afge-
nomen, krijgt u vragenlijsten voorgelegd en wordt de 
motoriek beoordeeld. Het neuropsychologisch onder-
zoek wordt direct na afloop van het trainingsprogram-
ma, en zes maanden, een jaar en twee jaar na afrond-
ing van de training opnieuw afgenomen. Dit is om te 
kijken of de training effect heeft gehad op het denk-
vermogen, en om te kijken of de effecten blijvend zijn. 
Om de invloed van de training op de hersenen te on-
derzoeken, zullen wij bij 80 van de deelnemers hersen-
scanonderzoek afnemen. U kunt zelf beslissen of u hier 
aan deel wilt nemen of niet. Deze scans worden twee 
keer gemaakt: voor de training en direct na de training.
 

Mensen met neurologische aandoeningen, zoals de 
ziekte van Parkinson, geven vaak aan problemen te 
hebben met het denken en het geheugen. Zij hebben 
bijvoorbeeld moeite met het plannen van afspraken of 
het overzicht behouden. Deze problemen kunnen uit-
eindelijk leiden tot dementie. Mensen met dementie 
hebben ernstige problemen met het denken. Zij kun-
nen hierdoor vaak niet meer goed voor zichzelf zorgen. 
Er bestaan op dit moment alleen medicijnen voor de-
mentie. Deze hebben echter maar beperkt effect en 
kennen vervelend bijwerkingen. Een vragenlijstonder-
zoek in Nederlandse Parkinsonpatiënten liet zien dat zij 
nieuwe behandelingen voor problemen met het denken 
het belangrijkste onderzoeksonderwerp vinden.

Revalidatie van het denkvermogen is een methode 
waarbij door actieve training de denkfuncties worden 
verbeterd. Het wordt al steeds vaker toegepast om het 
denkvermogen te verbeteren, bijvoorbeeld na een 
hersenbloeding. Onderzoek naar het effect van deze 
training bij Parkinsonpatiënten heeft al veelbelovende 
resultaten laten zien. Meer onderzoek is echter nodig 
voordat dit als nieuwe behandeling kan worden ingezet. 
In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd of training van
het denkvermogen de denkfuncties bij mensen met de 
ziekte van Parkinson kan verbeteren. Daarnaast willen 
wij onderzoeken wat voor effect de training op hersen-
functies heeft door middel van hersenscanonderzoek.

De ziekte van Parkinson verstoort processen in de her-
senen die belangrijk zijn voor het denken. Door denk-
functies te trainen kunnen veranderingen in de herse-
nen plaatsvinden die samengaan met verbeteringen in 
het denkvermogen. Hoewel nog niet alles bekend is 
over de effecten van deze training op de hersenen, is
het idee dat door training de hersenen gedwongen 
worden om alternatieve routes te vinden om hersen-
delen toch met elkaar in contact te brengen. Eenmaal 
aangelegd blijven deze nieuwe verbindingen bestaan 
waardoor patiënten na de training beter beschermd 
moeten zijn tegen verdere achteruitgang van het den-
ken. Dit zou de ontwikkeling van dementie op latere 
leeftijd kunnen uitstellen of tegengaan.

Het voordeel van onze training is dat deze thuis op elk 
moment van de dag kan worden gevolgd en deze geen 
enkele bijwerking heeft. Als de resultaten van dit onder-
zoek een positief effect van de training laten zien, dan 
zou de training binnen een korte tijd beschikbaar kun-
nen worden gemaakt voor andere patiënten.

 


