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zijn sneller vermoeid, vergeten informatie of kunnen 
gesprekken moeilijker volgen, net zoals Dominique 
ervaart. Lange tijd was er nog maar weinig bekend 
over verdwaalklachten na een beroerte, maar uit het 
promotieonderzoek van neuropsycholoog Michiel 
Claessen is gebleken dat mensen met een relatief 
milde beroerte regelmatig klagen over moeite met het 
vinden van de weg. Gevraagd naar deze klachten gaf 
bijna 30% van hen aan dit veel minder goed te kunnen 
dan voor de beroerte. We maken ons hier zorgen over, 
omdat verdwaalklachten gepaard gaan met een mindere 
kwaliteit van leven. Mensen die hier last van hebben 
kunnen namelijk niet meer zelfstandig de weg vinden in 
onbekende omgevingen of hebben zelfs moeite met de 
routes die ze voor de beroerte juist wel goed beheersten. 
Misschien denkt u tijdens het lezen van dit artikel zelfs: 
‘hier heb ik zelf ook last van!’

Virtual Tübingen
In zijn proefschrift vraagt Michiel Claessen dan ook 
meer aandacht voor verdwaalklachten bij patiënten 
die een beroerte hebben gehad. Om hulpverleners te 
ondersteunen bij het vaststellen van verdwaalklachten 
heeft hij een vragenlijst ontwikkeld. Daarmee kan 
worden vastgesteld of een patiënt, ten opzichte van 
gezonde mensen, inderdaad veel moeite ervaart met het 
vinden van de weg. Ook ontwierp hij een test die kan 
helpen om duidelijk te krijgen wat de precieze reden is 
dat iemand vaak verdwaalt. Bij deze test krijgt de patiënt 
op een computerscherm eerst een filmpje van een route 
door ‘Virtual Tübingen’ te zien. Deze virtuele omgeving 
is gebaseerd op de echte stadskern van Tübingen, een 
plaats in het zuiden van Duitsland. Daarna wordt de 
patiënt vele vragen gesteld over wat hij van de route 
heeft onthouden. Lukt het hem bijvoorbeeld om alle 
herkenningspunten zoals opvallende gebouwen uit 
de route goed te herkennen? Kan hij aangeven in 
welke volgorde deze herkenningspunten in de route 
voorkwamen? Is de route die de patiënt aangeeft op 
een plattegrond juist? Doordat er in deze test veel 
verschillende vragen worden gesteld, kan er precies 
worden bepaald wat er misgaat bij het verdwalen en 
ook wat er juist nog wel goed gaat. Het onderzoek liet 
zien dat bij patiënten met een beroerte bijna nooit al 
deze vaardigheden beschadigd zijn geraakt. Dit biedt 
natuurlijk mogelijkheden voor de behandeling van 
verdwaalklachten.

Behandeling
Om te onderzoeken of verdwaalklachten inderdaad 
kunnen worden behandeld, werd er in het 
revalidatiecentrum een persoonlijke training aan zes 
patiënten met een beroerte gegeven, als proef. Allemaal 
hadden zij na hun beroerte moeite gekregen met het 
vinden van de weg. Voordat de training van start ging, 
werd voor elke patiënt bekeken wat er goed en niet 
goed ging bij het vinden van de weg. Zo bleek één van 
de patiënten, een 56-jarige dame, moeite te hebben 
met het onthouden van waar ze links en rechts moest 
(bijvoorbeeld links bij de kerk) en de volgorde van de 
afslagen (bijvoorbeeld links-rechts-links). Het lukte haar 
nog wel goed om de weg te vinden als zij bedacht wat 
de vorm van de route was van bovenaf gezien. In de 
training leerde zij hoe ze meer van deze strategie gebruik 
kon maken. Zij oefende op de computer in het virtuele 
Tübingen, maar ook in echte omgevingen. Na de training 
lukte het haar beter om de weg te vinden als ze routes 
goed voorbereidde en gebruikmaakte van de geleerde 
strategie. Omdat ze wist dat ze afslagen en de volgorde 
daarvan niet goed kon onthouden, hoefde ze daaraan 
nu geen aandacht meer te besteden. In de training werd 
haar dus geleerd om met haar sterke vaardigheden te 
compenseren voor haar minder sterke vaardigheden.

Doe mee!
De resultaten van de training voor deze zes patiënten 
waren hoopgevend. Er is daarom nu een vervolgonderzoek 
opgezet waarbij een grotere groep patiënten met NAH 
de training krijgt aangeboden. Wilt u ons helpen om een 
zo goed mogelijke behandeling te ontwikkelen? Doe dan 
mee! Iedereen met een niet aangeboren hersenletsel 
die sindsdien veel moeite ervaart met het vinden van 
de weg en vaak verdwaalt kan namelijk deelnemen. 
Omdat we onderzoeken of de training werkt, maken 
we twee groepen. Bij de deelnemers uit de eerste groep 
meten we met een navigatietest wat hen wel en niet 
goed afgaat bij het vinden van de weg. Op basis van die 
uitslag bepalen we welke navigatiestrategie zij krijgen 
aangeleerd. Tijdens de training spelen zij enkele weken 
een navigatiespel op de computer om met deze strategie 
te oefenen. Omdat dit via de computer gaat, kan iedereen 
gewoon vanuit huis meedoen! Bij de mensen uit de 
tweede groep nemen we alleen een navigatietest af. Zij 
kunnen de training, als ze dat leuk vinden, pas na afloop 
van het onderzoek volgen. Wanneer u belangstelling 
heeft om aan dit onderzoek mee te doen, wordt u van 
harte uitgenodigd om vrijblijvend contact op te nemen 
met de uitvoerend onderzoeker Milan van der Kuil. 

Artikel

Het is al meer dan 20 jaar geleden dat Dominique 
een beroerte kreeg, maar toch merkt zij hiervan nog 
dagelijks de gevolgen. Tijdens de behandeling die ze 
in het revalidatiecentrum kreeg, werd haar geleerd 
om te gaan met klachten zoals haar verminderde 
energieniveau en verslechterde geheugen. Ze besloot 
minder te gaan werken en haar takenpakket werd 
aangepast. Aan het begin van elke werkdag stelt ze 
nu een precieze dagplanning op om het overzicht niet 
te verliezen. Ook maakt ze veel aantekeningen om 
belangrijke dingen niet te vergeten. Een ander vervelend 
gevolg van haar beroerte is gek genoeg nooit ter sprake 
gekomen tijdens haar behandeling: ze verdwaalt altijd in 
omgevingen waarin ze nog niet eerder is geweest. Maar 
ook bij bekende routes overkomt het haar soms dat ze 
een verkeerde afslag neemt en zo de weg kwijtraakt. 
Haar grootste angst is om wegwerkzaamheden tegen 
te komen, waardoor ze snel een andere route moet 
bedenken.

Het verhaal van Dominique staat niet op zichzelf. 
Per jaar komen er in Nederland zo’n 40.000 nieuwe 
mensen met een beroerte bij. Een groot deel van hen 
blijft ook na behandeling last houden van zogenaamde 
cognitieve klachten, ofwel klachten in het denken. Zij 
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▶ ‘Was het nou hier naar links 
of toch nog een straat verder om 
bij de supermarkt te komen?’ 
Dominique stapt van haar fiets en 
kijkt rustig om zich heen. Maar nu 
ze er nog eens goed over nadenkt, 
komt deze straat haar eigenlijk 
helemaal niet bekend voor. Ze kan 
zich in ieder geval niet herinneren 
dat ze het hoge flatgebouw op 
de hoek ooit eerder heeft gezien. 
‘Heb ik een stuk terug dan al een 
verkeerde afslag genomen’, vraa-
gt ze zichzelf af. Langzaam dringt 
het tot haar door dat ze weer is 
verdwaald. Onmiddellijk breekt 
het zweet haar uit.

Proefschrift:
Michiel Claessen

"meer aandacht voor 
verdwaalklachten

bij patiënten 
na beroerte"

U kunt zich opgeven voor dit onderzoek 
door te mailen aan:
m.n.a.van.der.kuil@fsw.leidenuniv.nl 
of door te bellen met: 071-5273831

Meedoen!


