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Inleiding

Wij hebben voor het onderwerp kortetermijngeheugen gekozen omdat wij ons verbaasden over de
grote verschillen in het onthouden van kaartjes bij het kinderspel Memory tussen kinderen en
ouderen. Kinderen zijn hier over het algemeen veel beter in dan ouderen. Wij wilden graag door
middel van onderzoek erachter komen of het aantoonbaar is dat het kortetermijngeheugen bij het
ouder worden achteruit gaat, dus dat iedere volgende leeftijdsgroep in volgorde van jong naar oud
slechter zou presteren bij het testen van het kortetermijngeheugen. Ook waren wij geïnteresseerd in
hoe het komt dat het kortetermijngeheugen slechter wordt naarmate de leeftijd vordert.
Om het onderzoek meer uit te breiden besloten we ook na te gaan wat de verschillen in prestatie bij
de kortetermijngeheugentesten zijn tussen mannen en vrouwen in de verschillende leeftijdsgroepen
en tussen de verschillende studieniveaus bij middelbare school en studenten.
Daarnaast wilden wij een verdieping in ons onderzoek aanbrengen, door een ziekte te bestuderen
waarbij het geheugen wordt aangetast. Wij kwamen op het idee om de ziekte van Alzheimer als
verdieping te kiezen doordat we de film ‘The Notebook’ hadden gezien. In deze film speelt de ziekte
van Alzheimer een centrale rol en worden de ernstige gevolgen van deze ziekte duidelijk. Hierdoor
wilden wij meer weten over het ontstaan van deze ziekte.
Ons profielwerkstuk is opgebouwd volgens de opbouw van een natuurwetenschappelijk onderzoek:
1. Waarneming
2. Onderzoeksvraag opstellen
3. Hypothese/verwachting opstellen
4. Onderzoek uitvoeren
5. Resultaten verwerken
6. Conclusie
7. Controleren hypothese/verwachting + discussie + foutenbespreking.
Als eerste hebben wij een waarneming gedaan: kinderen zijn in het algemeen beter in het kinderspel
Memory dan oudere mensen. Daaropvolgend hebben wij een onderzoeksvraag bedacht: “Wat zijn de
verschillen tussen het kortetermijngeheugen van mensen en wat veroorzaakt deze verschillen?”.
Daarna hebben wij een hypothese/verwachting opgesteld, die te lezen is in de paragraaf
‘Verwachting onderzoek’ op pagina 5. Vervolgens hebben we bedacht hoe we het functioneren van
het kortetermijngeheugen willen onderzoeken bij verschillende leeftijdsgroepen en hebben wij de
onderzoeksopzet uitgewerkt in de paragraaf ‘Materiaal en methoden’ op pagina 7, waarna we het
onderzoek hebben uitgevoerd op 149 proefpersonen. Daarna hebben we de resultaten van het
onderzoek verwerkt in grafieken en tabellen, waarna we in de conclusie deze resultaten beoordeeld
en bediscussieerd hebben en antwoord hebben gegeven op de onderzoeksvraag. Daarbij keken we of
onze conclusie klopte met onze hypothese/verwachting. Ten slotte hebben we in de
foutenbespreking gekeken naar onze eventuele fouten in het onderzoek.
In de conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: “Wat zijn de verschillen tussen het
kortetermijngeheugen van mensen en wat veroorzaakt deze verschillen?” en op de deelvragen:
 “Hoe werkt het geheugen in de hersenen?”
Met als uitbreiding “Hoe werkt het geheugen in het algemeen?”
 “Hoe werkt het kortetermijngeheugen in de hersenen?”
 “Hoe werkt het langetermijngeheugen in de hersenen?”
 “Hoe wordt informatie vanuit het kortetermijngeheugen in het langetermijngeheugen
opgeslagen?"
 “Welke gevolgen hebben ziektes voor het kortetermijngeheugen, met in het bijzonder
Alzheimer?”
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 “Wat zijn de verschillen in kortetermijngeheugen tussen verschillende leeftijdsgroepen?”
Waarbij de volgende leeftijdsgroepindelingen gemaakt zijn:
 Basisschoolleerlingen: 6 jaar t/m 11 jaar
 Middelbare schoolleerlingen: 12 t/m 18 jaar
 Studenten: 18 t/m 30 jaar
 Volwassenen: 31 t/m 60 jaar
 Ouderen: 61 en ouder
 “Wat zijn de verschillen in kortetermijngeheugen tussen geslacht?”
 “Wat zijn de verschillen in kortetermijngeheugen tussen verschillende opleidingsniveaus?”
In ons profielwerkstuk hebben wij gebruik gemaakt van voetnoten om aan te geven welke bronnen
wij voor welke informatie hebben gebruikt. In de bronvermelding in hoofdstuk 9 van het
profielwerkstuk staat welke voetnoot naar welke bron verwijst.
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Verwachting onderzoek

Wij verwachten dat naarmate de leeftijd hoger wordt, het kortetermijngeheugen achteruitgaat. Dit
baseren wij op waarnemingen gedaan in onze jeugd, waarbij wij Memory speelden met onze ouders
of opa’s en oma’s. Meestal wonnen in dit spel de kinderen van de ouderen. Daarnaast verwachten
wij dat middelbare scholieren en studenten ongeveer even goed zullen presteren in ons onderzoek
als basisschoolleerlingen.
Wij baseren onze verwachting op enkele feiten/redeneringen die hieronder zullen worden
opgenoemd:
Onze eerste onderzoeksgroep is de leerlingen van de ‘Basisschool’. Basisschoolleerlingen hebben nog
geen trucjes geleerd om feiten te onthouden. Hiermee bedoelen wij dat het studievermogen van
kinderen kleiner is dan die van middelbare scholieren, studenten, volwassenen en ouderen. Toch
verwachten wij dat de basisschoolleerlingen even goed of beter zullen presteren dan de overige
leeftijdsgroepen, doordat deze kinderen nog niet veel informatie hebben opgeslagen in hun
geheugen. Ook zitten zij in hun gevoelige periode, waarmee wordt bedoeld dat zij sneller meer
(gangbare) informatie opslaan. Dit zou er op kunnen duiden dat de kinderen zich niet bewust zijn van
alle veranderingen in hun omgeving en zich volledig, zonder zorgen, kunnen concentreren op één
handeling.
Als tweede onderzoeksgroep hebben wij de leerlingen van de ‘Middelbare school’. Wij verwachten
dat deze ongeveer even goed dingen kunnen onthouden als basisschoolleerlingen, maar met minder
moeite/energie. Dit baseren wij op de feiten dat middelbare scholieren al iets ouder zijn (hierdoor
meestal ook wijzer) en meer weten van de wereld. Hierdoor hebben zij al meer ervaring met het
verrichten van bepaalde handelingen. Ook kunnen zij trucjes/verbeteringen toepassen in het
onderzoek, door gebruik te maken van hun ervaring en conditionering. 1a Zij weten al beter hoe ze
dingen moeten aanpakken, doordat ze dit hebben geleerd van anderen. Ook hebben ze door
beloningen en straffen bepaalde methodes aan- of afgeleerd.
De derde onderzoeksgroep is de ‘Studenten’. Deze proefpersonen hebben (gemiddeld) de leeftijd
waarop de hersenen volgroeid zijn en zouden theoretisch dus de maximale hersencapaciteit moeten
hebben.12 Dit gebeurt allemaal voordat de hersencapaciteit weer afneemt door het verlies en
afsterven van hersencellen. Wij verwachten dat deze groep ongeveer even goed of zelfs beter
presteert dan de middelbare scholieren en de basisschoolleerlingen. En we verwachten dat doordat
op hogere leeftijd de hersencapaciteit weer afneemt, studenten ook beter presteren dan de
volwassenen en ouderen. De meeste ervaring wat betreft het leren is al aangeleerd en studenten
studeren vooral om hun hersenen op één onderwerp beter te ontwikkelen. Dit zal volgens ons de
algemene vaardigheden niet significant bevorderen. Ook denken wij dat de studenten niet al veel
informatie door afsterving van hersencellen hebben verloren, omdat dit pas op een hogere leeftijd
gebeurt. Wij laten vroegtijdige afsterving door (overmatig) alcoholgebruik buiten beschouwing,
omdat dit een niet te isoleren factor voor onze manier van onderzoeken is.
De vierde leeftijdscategorie is de ‘Volwassenen’. Deze groep is zeer uiteenlopend qua leeftijden.
Daarom splitsen wij onze verwachting op in twee delen. Wij splitsen de verwachting op in de
jongvolwassenen en de oud-volwassenen. Wij vermoeden dat de jongvolwassenen iets onder (het
gemiddelde van) de niveaus van de studenten presteren. Dit omdat de zogenoemde aftakeling al
begonnen is en de jongvolwassenen waarschijnlijk allemaal een baan hebben en worden
meegevoerd met de dagelijkse praktijk van werk en geld verdienen. Hierdoor zit hun hoofd vol met
informatie waar ze te allen tijde rekening moeten houden. Dit bevordert de concentratie niet en zal
ook het inzien van het nut van een spelletje verlagen. Hiermee bedoelen wij dat volwassenen niet
5

alles uit de kast zullen halen om een spel te winnen, het verwachte tegenovergestelde van wat de
basisschoolleerlingen zullen doen.
De leeftijd van de oud-volwassenen gaat al richting de gepensioneerde leeftijd. Dit betekent voor hen
dat het werk er al bijna op zit en zij al uitkijken naar de rust van het pensioen. Hun geheugen is al
aardig volgestroomd met alle gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt en hun kennis van het
werkgebied waarin zij werken is uitermate groot. De hersenen zijn niet meer in het begin van de
ontwikkeling zoals bij basisschoolleerlingen en middelbare scholieren het geval is. De hersenen zijn
gespecialiseerd in de kennis van hun werkgebied en het kortetermijngeheugen zal achteruit gegaan
zijn.
Wanneer wij deze twee delen samenvoegen tot één verwachting, komen wij er op uit dat de
prestatie van de volwassenen lager zal zijn dan die van de basisschoolleerlingen, middelbare
scholieren en studenten, maar hoger dan die van de ouderen.
Als laatste categorie hebben wij de ‘Ouderen’ (ook wel senioren genoemd). Deze groep is
pensioengerechtigd en heeft dus meestal geen werk meer. Dit betekent dat zij geen dagelijkse
verplichtingen meer hebben en dagelijkse opperste concentratie niet meer nodig is. Deze groep
heeft ook erg veel last van achteruitgang door ouderdomsziekten (Alzheimer is hier een voorbeeld
van, wat in paragraaf 4.5 behandeld zal worden). Hun langetermijngeheugen is over het algemeen
nog het meest intact, meer dan hun kortetermijngeheugen, exceptionele uitzonderingen
daargelaten. Herinneringen van hun jeugd staan hen nog goed bij (mede door de emotionele waarde
die hieraan is gekoppeld, te lezen in paragraaf 4.4 over de overgang van korte- naar
langetermijngeheugen), maar nieuwe informatie wordt minder goed opgeslagen. Wij denken dat dit
komt door de aftakeling van de hersenen die meer van invloed is op het kortetermijngeheugen dan
op het langetermijngeheugen.
Samenvattend verwachten wij dus het volgende: “Wij verwachten dat de werking van het
kortetermijngeheugen, naarmate de leeftijd hoger wordt, afneemt. Wij denken dat de verschillen
tussen de basisschoolleerlingen en de middelbare scholieren en de studenten klein zullen zijn. Maar
dat in alle onderzoeksgroepen met hogere leeftijden de werking van het kortetermijngeheugen zal
afnemen. ”
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Materiaal en methoden

Bij ons onderzoek gaan we verschillende tests uitvoeren. We hebben drie visuele en één mondelinge
test gemaakt. Dit hebben we gedaan om het verschil in sterkte tussen visuele- of taalvaardigheden
per persoon niet te laten meespelen in ons onderzoek. De visuele testen hebben verschillende
moeilijkheidsgraden. De eerste test heeft een lage moeilijkheidsgraad, de tweede een gemiddelde en
de derde een hoge moeilijkheidsgraad.
Het doel van ons onderzoek is te weten komen wat de verschillen zijn tussen het
kortetermijngeheugen van mensen bij verschillende leeftijden, verschillend geslacht en verschillende
opleidingsniveaus. We hebben voor het onderzoek in totaal 149 proefpersonen onderzocht.
De visuele testen:
De eerste test: de kleurentest; naleggen
De proefpersoon krijgt negen verschillende vierkante kaartjes met ieder een andere kleur voor zich
op tafel gelegd. De kaartjes zijn in de kleuren: wit, lichtgrijs, geel, rood, roze, lichtgroen, lichtblauw,
paars en zwart. De negen kaartjes worden in een vierkant van drie bij drie kaartjes bij elkaar gelegd,
zie afbeelding 1.

Afbeelding 1 Kaartjes kleurenpatroon

De proefpersoon mag 20 seconden naar de kaartjes kijken en moet proberen te onthouden op welke
manier de kleurenkaartjes gerangschikt liggen. Als de tijd voorbij is worden de kaartjes weggehaald
en door elkaar geschud. De proefpersoon krijgt de geschudde kaarten. De proefpersoon krijgt 30
seconden om de kaartjes op dezelfde manier te rangschikken.
Daarna wordt door de onderzoeker ingevuld hoeveel van de kleurenkaartjes op de juiste manier zijn
teruggelegd.
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De tweede test: de kleurentest; natekenen
De proefpersoon krijgt negen verschillende vierkante kaartjes met ieder een andere kleur voor zich
op tafel gelegd. De kaartjes zijn in de kleuren: wit, geel, rood, roze, lichtgroen, donkergroen, blauw,
paars en bruin. De negen kaartjes worden in een vierkant van drie bij drie kaartjes bij elkaar gelegd,
zie afbeelding 2.

Afbeelding 2 Kaartjes kleurenpatroon 2

De proefpersoon mag 20 seconden naar de kaartjes kijken en moet proberen te onthouden op welke
manier de kleurenkaartjes gerangschikt liggen. Als de tijd voorbij is worden de kaartjes weggehaald.
De proefpersoon krijgt een vel papier met 9 vierkanten, zie afbeelding 3. De proefpersoon moet in de
9 vierkanten met een pen de eerder geziene rangschikking van de kleurenkaartjes opschrijven door
de juiste kleur te noteren, zie als voorbeeld afbeelding 4.
Daarna wordt door de onderzoeker ingevuld hoeveel van de vierkanten kloppend zijn ingevuld.

Afbeelding 3 – Invulvierkanten ‘Kleuren’

Afbeelding 4 – Invulvierkanten ‘Kleuren’
ingevuld door proefpersoon
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De derde test: de figuur-kleurentest; natekenen
De proefpersoon krijgt negen verschillende vierkante kaartjes met ieder een ander figuur in een
bepaalde kleur voor zich op tafel gelegd. Op de kaartjes zijn negen verschillende figuren afgebeeld:
een driehoek, een vierkant, een cirkel, een ster, een hart, een bloem, een ruit, een kruis en een
muzieknoot. Ieder figuur heeft een andere kleur. Zo is de driehoek bruin, het vierkant rood, de cirkel
geel, de ster roze, het hart lichtgroen, de bloem blauw, de ruit paars, het kruis zwart en de
muzieknoot donkergroen. De negen kaartjes worden in een vierkant van drie bij drie kaartjes bij
elkaar gelegd, zie afbeelding 5.

Afbeelding 5 Kaartjes figuur-kleurenpatroon

13, 14

De proefpersoon mag 20 seconden naar de kaartjes kijken en moet proberen te onthouden op welke
manier de figuur-kleurenkaartjes gerangschikt liggen. Als de tijd voorbij is worden de kaartjes
weggehaald. De proefpersoon krijgt een vel papier met 9 vierkanten, zie afbeelding 6. De
proefpersoon moet in de 9 vierkanten met een pen de eerder geziene rangschikking van de figuurkleurenkaartjes opschrijven door het juiste figuur met de juiste kleur te noteren, zie als voorbeeld
afbeelding 7. Hij/zij krijgt hier één minuut de tijd voor.
Daarna wordt door de onderzoeker ingevuld hoeveel van de vierkanten kloppend is ingevuld. Het
ingevulde vierkant wordt alleen goed gerekend wanneer zowel het juiste figuur als de juiste kleur zijn
ingevuld.

Afbeelding 6 – Invulvierkanten ‘Figuren’

Afbeelding 7 – Invulvierkanten ‘Figuren’
ingevuld door proefpersoon
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De mondelinge test:
De vierde test: de woordentest; nazeggen
Als mondelinge test wordt de proefpersoon 9 niet-bestaande woorden achter elkaar voorgelezen,
waarvan drie woorden met één lettergreep, drie woorden met twee lettergrepen en drie woorden
met drie lettergrepen. De proefpersoon krijgt deze woordenreeks maar één keer te horen. De
woorden en de volgorde waarin ze worden voorgelezen zijn: Piteri, Kos, Turan, Grovero, Linet,
Kaulon, Fusdora, Lin, Par.
De proefpersoon moet hierna zoveel mogelijk voorgelezen woorden nazeggen. Dit hoeft niet in
dezelfde volgorde als dat de woorden in de reeks zijn opgelezen. Daarna wordt door de onderzoeker
ingevuld hoeveel van de woorden juist zijn nagezegd.
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Groep

Leeftijd

Aantal
proefpersonen

Aantal
proefpersonen
per leeftijd

Basisschool
Middelbare
school

6 t/m 12
13 t/m 18

30
30

5 personen
5 personen

Studenten

18 t/m 30

30

2 personen

Volwassenen
Ouderen

31 t/m 60
61+

30
30

1 persoon

Opleidingsniveau

Aantal proefpersonen
per opleidingsniveau

VWO
HAVO
VMBO
Universitair
HBO
MBO

10
10
10
10
10
10

Tabel 1 – Proefpersoongroepen indeling

De leeftijd 18 wordt bij zowel de middelbare school als bij studenten gebruikt, omdat deze leeftijd bij
beide groepen veel voorkomt. Veel mensen zijn al 18 op de middelbare school, maar er zijn ook veel
mensen nog 18 als ze gaan studeren. Dit komt doordat op de middelbare school het VMBO 4 jaar
duurt en het VWO 6 jaar.
Basisschool:
Groep:
3
4
5
6
7
8

Hoeveel personen:
5 personen
5 personen
5 personen
5 personen
5 personen
5 personen

Tabel 2 – Basisschool proefpersoonindeling

Middelbare school:
Klas:
Hoeveel
personen:
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5

Personen per niveau:
2 personen VMBO, 2 personen HAVO, 2 personen VWO
2 personen VMBO, 2 personen HAVO, 2 personen VWO
2 personen VMBO, 2 personen HAVO, 2 personen VWO
2 personen VMBO, 2 personen HAVO, 2 personen VWO
3 personen HAVO, 3 personen VWO
5 personen VWO

Tabel 3 – Middelbare school proefpersoongroepen indeling
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Theorie en Literatuur

Dit hoofdstuk bevat al onze literatuur ter ondersteuning van ons onderzoek over het
kortetermijngeheugen en voor het beantwoorden van onze eerder opgestelde deelvragen. Voor het
schrijven van deze paragrafen hebben wij verschillende bronnen gebruikt. De gebruikte boeken
variëren van onze schoolboeken tot eerstejaars geneeskunde en tweedejaars fysiotherapie
studiemateriaal. Er is ook gebruik gemaakt van kranten, websites en video’s.
In deze paragrafen wordt antwoord gegeven op onze deelvragen.
In paragraaf 4.1 “Anatomie hersenen en indeling gebieden” wordt antwoord gegeven op de
deelvraag: “Hoe werkt het geheugen in de hersenen?” met als extra vraag daarbij: “Hoe werkt het
geheugen in het algemeen?”
In paragraaf 4.2 “Het kortetermijngeheugen” wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “Hoe werkt
het kortetermijngeheugen in de hersenen?”
Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 “Het langetermijngeheugen” antwoord gegeven op de deelvraag:
“Hoe werkt het langetermijngeheugen in de hersenen?”.
Daarna wordt in paragraaf 4.4 “Overgang van het korte- naar het langetermijngeheugen” het
antwoord op de deelvraag: “Hoe wordt informatie vanuit het kortetermijngeheugen in het
langetermijngeheugen opgeslagen?" behandeld.
Ten slotte wordt in paragraaf 4.5 “Dementie” een verdieping gegeven over ziektes die met verlies
van het geheugen te maken hebben. Hierin wordt een antwoord gegeven op de deelvraag: “Welke
gevolgen hebben ziektes voor het kortetermijngeheugen, met in het bijzonder Alzheimer?”
In de conclusie en discussie op pagina 52 wordt een samenvatting gegeven van de paragrafen en
wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag.
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4.1 Anatomie hersenen en indeling gebieden
De hersenen zijn opgedeeld in verschillende
gebieden. Allereerst zijn de hersenen verdeeld in
kwabben. Deze kwabben worden deels van elkaar
gescheiden door groeven. De kwab waar een groot
deel van het geheugen zich bevindt, is de
temporaalkwab, aangegeven met groen in
afbeelding 8. Het geheugen wordt over het
algemeen onderscheiden in kortetermijngeheugen
en langetermijngeheugen.
Afbeelding 8 - Temporaalkwab in hersenen

16

In de temporaalkwab bevindt zich de mediotemporale cortex, ook wel hersenschors genoemd. Dit
systeem omvat meerdere gebieden, waaronder ook een groot deel van het declaratief (expliciete)
geheugen.
In de mediotemporale cortex, de hersenschors, ligt het limbisch systeem. Dit systeem bevat de
meeste onderdelen die met het langetermijngeheugen verwant zijn. De gebieden die hiermee
verwant zijn, zijn de orbitofrontale cortex, de amygdala, de hippocampus en de hypothalamus, zie
afbeelding 9.

Afbeelding 9 - Hersenstructuren

15

De hypothalamus regelt niet zozeer het geheugen, maar levert de benodigdheden voor het koppelen
van emotionele waarde aan herinneringen. Het koppelen van emotionele waarde aan herinneringen
gebeurt in de amygdala. De amygdala bevat meerdere kernen, meer informatie hierover is te lezen in
paragraaf 4.4 ‘Overgang van het korte- naar het langetermijngeheugen’.
De hippocampus wordt gezien als het regelcentrum van het langetermijngeheugen, zie voor de
ligging van de hippocampus afbeelding 10.
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Afbeelding 10 - Sobotta figuur 101 met hippocampus en ligging in hersenen

3a1

De hippocampus bevat verscheidene regelsystemen, elk belangrijk voor een bepaalde opslag van
informatie. Naast onderscheid in korte- en langetermijngeheugen, is het belangrijkste onderscheid in
het geheugen te maken in het declaratief (expliciete) geheugen en het impliciete geheugen.
Het declaratief geheugen is het gedeelte waarin alle kennis wordt opgeslagen die bewust kan
worden opgevraagd. Het declaratief geheugen kan worden onderverdeeld in het episodisch
geheugen en het semantisch geheugen. Het episodisch geheugen is het geheugen voor
gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dit geheugen relateert de tijd aan de
gebeurtenissen die op dat moment plaatsvonden. Het semantisch geheugen is het geheugen voor
betekenissen, begrippen en feiten, ongerelateerd aan de tijd.
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Afbeelding 11 – Indeling hersengebieden met betrekking tot het geheugen

Het impliciete geheugen is het gedeelte waarin alle kennis wordt opgeslagen die onbewust wordt
opgevraagd. Het impliciete geheugen kan onder worden verdeeld in het procedureel geheugen,
priming en conditionering. Het procedureel geheugen slaat alle geleerde processen op die onbewust
worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: fietsen, blind typen en lezen.
Priming is de vaardigheid van het sneller herkennen van eerder gedane waarnemingen. Hiermee
wordt bedoeld dat als men iets eerder heeft waargenomen, men dit beter kan onthouden dan
dingen die men nog niet eerder heeft waargenomen. Het veelvuldig herhalen van leerstof is dus
effectiever dan het eenmalig langdurig stampen van leerstof.
Conditionering is het uitvoeren van acties wanneer er bepaalde signalen worden ontvangen. Het is
leren door middel van beloning en straf. Bijvoorbeeld, met het aanraken van schrikdraad zal de
persoon een schok krijgen en dus niet meer het schrikdraad aanraken doordat de persoon nu weet
dat hij/zij hierbij een schok krijgt. 15
De manier van informatie opslaan in het geheugen is ook uit te leggen met de biologie. Het opslaan
van informatie kan worden vergeleken met het aanleggen van een weg tussen twee steden. De
steden bevatten ieder bepaalde informatie. Deze informatie wordt gelinkt door middel van een weg
tussen deze twee steden. Als dit voor het eerst gebeurt, is er alleen nog maar een zandpad, het is
nog nooit gebruikt. Hoe vaker deze weg wordt gebruikt, hoe beter deze weg moet zijn. Uiteindelijk
zal de weg dus beter begaanbaar moeten worden en het bijvoorbeeld een geasfalteerde weg zijn.
Het zal hierdoor ook makkelijker zijn om van de ene naar de andere stad te komen.
Biologisch gezien zijn de steden twee cellen die informatie hebben opgeslagen, de weg tussen de
steden de zenuwen tussen de cellen en de begaanbaarheid van de weg het aantal zenuwen. Hoe
meer zenuwverbindingen er tussen de twee cellen zijn, hoe beter de informatie dus wordt
onthouden.
Voor de overdracht van de impulsen tussen de zenuwcellen is onder andere acetylcholine nodig. Dit
is een neurotransmitter die door middel van diffusie impulsen overbrengt in de zenuwcellen waar
het geheugen uit bestaat. De productie van acetylcholine vindt plaats in NBM-cellen. Dit zijn cellen
die zich bevinden in de Nucleus Basalis van Meynert.2a1 In paragraaf 4.2 ‘Kortetermijngeheugen’ is
hier meer over te lezen.
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4.2 Het kortetermijngeheugen
Het kortetermijngeheugen is het deel van het geheugen in de hersenen dat informatie voor een zeer
kort tijdsbestek vasthoudt. Het kan een beperkte hoeveelheid informatie vasthouden van enkele
seconden tot enkele minuten. Het werkgeheugen bevindt zich aan de voorkant van de grote
hersenen, in de prefrontale cortex, zie afbeelding 12. Het kortetermijngeheugen is nauw verwant aan
het werkgeheugen en bevindt zich dan ook in de prefrontale cortex. Binnen de prefrontale cortex
bevindt het kortetermijngeheugen zich in de hippocampus en de amygdala. 17a, 18, 19, 20

Afbeelding 12 – Prefrontale cortex
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Voordat informatie wordt opgeslagen in het kortetermijngeheugen komt het binnen in het
sensorisch geheugen, ook wel iconisch geheugen of zintuiglijk geheugen genoemd. Dit is nog geen
echt onderdeel van het geheugen. Het kan een grote hoeveelheid binnenkomende informatie zeer
kort opslaan. Herinneringen komen in de hersenen binnen via de hippocampus. Wanneer er een
herinnering binnenkomt, veroorzaakt de impuls elektrische veranderingen in de hippocampus.
Bij het sensorisch geheugen zijn deze elektrische veranderingen maar tijdelijk en de veranderingen
zijn niet groot, waardoor de herinneringen niet lang kunnen blijven hangen in je geheugen. Een
voorbeeld van een herinnering die in het sensorisch geheugen wordt opgeslagen is een
telefoonnummer. Een telefoonnummer hoeft maar tijdelijk onthouden te worden, zodat men het op
kan schrijven, waarna het niet meer nodig is om het telefoonnummer te onthouden, wat tot gevolg
heeft dat het verdwijnt uit het geheugen. Wanneer er nieuwe informatie het sensorisch geheugen
binnenkomt, vervangt deze de informatie die daarvoor in het sensorisch geheugen aanwezig was.
Uit onderzoek van onderzoeker George Miller is gebleken dat het kortetermijngeheugen zeven
dingen tegelijk kan onthouden. Maar uit onderzoek van Australische psychologen kort geleden, bleek
dat het kortetermijngeheugen slechts vier dingen tegelijk kan onthouden. Zo kwam uit George
Miller’s onderzoek dat proefpersonen een cijferreeks van zeven cijfers konden onthouden, als
6458937. Australische psychologen zeggen nu dat de cijferreeks van zeven cijfers in vier stukken
wordt opgedeeld in het geheugen, proefpersonen onthouden de cijferreeks: 64, 58, 93, 7. 5, 19, 20
Als informatie wordt opgeslagen in het kortetermijngeheugen, zorgen de impulsen niet voor tijdelijke
veranderingen in de hippocampus, maar zorgen ze ervoor dat neuronen stoffen aanmaken die
coderen voor een specifieke herinnering. Herinneringen in het kortetermijngeheugen kunnen
worden onthouden voor enkele seconden tot enkele minuten. 19, 20
Naast het kortetermijngeheugen is er ook een kortetermijngeheugen waar informatie langer
opgeslagen kan worden. Hier worden herinneringen voor één uur tot één à twee dagen opgeslagen.
Het is een overstap van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen.19
Wanneer informatie voor langere tijd opgeslagen moet worden, gebeurt dit in het
langetermijngeheugen. Hierover meer in paragraaf 4.3 ‘Het langetermijngeheugen’. 20

16

Afbeelding 13 – verloop informatieverplaatsing in de geheugengebieden
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In de loop van een mensenleven wordt de snelheid van de prikkelgeleiding en de synaptische
overdracht verminderd, door afwijkingen aan receptoren en dendrieten en te weinig productie van
neurotransmitters. Ook neemt de efficiëntie van de mitochondriën af. Ten gevolge hiervan
vermindert de geheugenfunctie; informatie wordt minder snel verwerkt en opgeslagen informatie
wordt slechter opgehaald. Dit is vooral te merken bij het kortetermijngeheugen. Het
langetermijngeheugen blijft grotendeels intact. 4, 22
De beschadiging van cellen ontstaat voor het grootste deel door vrije radicalen, die bijproducten zijn
van de verbranding in de cellen. De vrije radicalen tasten de mitochondriën en dendrieten aan en
zorgen ervoor dat synapsen verdwijnen. Ook het ontstaan van verminderde bloedtoevoer na het
vijftigste levensjaar zorgt voor een achteruitgang van het geheugen. 22
Naarmate men ouder wordt, neemt de werking van het expliciete geheugen af, terwijl het impliciete
geheugen intact blijft. Alle aangeleerde motorieke vaardigheden en vroeger opgedane herinneringen
blijven behouden, maar nieuwe vaardigheden aanleren is lastiger geworden.10
Het blijkt ook dat ouderen zich minder goed kunnen concentreren, ook wel afscheiden van de
buitenwereld genoemd, dan op een jongere leeftijd, waardoor het voor hen lastiger is om informatie
uit hun geheugen op te halen. Dit wordt onder andere uitgelegd door Nobelprijswinnaar Eric Kandel
in bron 42. 42
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4.3 Het langetermijngeheugen
Het langetermijngeheugen slaat informatie op die moet kunnen worden opgehaald over een langere
tijd. Dit kunnen intervallen zijn van maanden, jaren of zelfs decennia. Alle informatie wordt
opgeslagen door veranderingen in de structuur van synapsen in de hersenen. Er is nog geen precieze
locatie gevonden van het langetermijngeheugen, maar enkele onderzoeken hebben aangetoond dat
de hippocampus, het cerebellum en de entorinale schors gebieden zijn waar het geheugen zeer grote
verwantschap mee heeft. De ligging van het cerebellum is te zien in afbeelding 14.17c

Afbeelding 14 – Sobotta figuur 117 met cerebellum, corpus mamilaire en hypothalamus
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De hippocampus is een gebied dat zich bevindt in het midden van de hersenen. Het ligt in het
limbisch systeem, een gebied in de grote hersenen. Dit systeem bevat onder andere ook de
hypothalamus en de amygdala. Het limbisch systeem is een van de oudste systemen in de hersenen,
wat er op kan duiden dat de mens het geheugen al zeer lang gebruikt. Het limbisch systeem bevat
veel onderdelen waar (voor een groot deel) de emoties worden geregeld, de hippocampus regelt het
declaratieve (emotionele) geheugen. 17b
Het cerebellum, ook wel de kleine hersenen genoemd, is volgens recent onderzoek mogelijk het
belangrijkste onderdeel voor de woordvorming en de geautomatiseerde vaardigheden. Het is al
langer bekend dat de kleine hersenen alle bewegingen coördineren. Het is nu dus ook gebleken dat
in dit gedeelte alle informatie wordt opgeslagen waardoor deze bewegingen geautomatiseerd
kunnen worden.11, 24, 27
De entorinale schors ligt in de temporale kwab. Deze schors is de belangrijkste plek waar het
ruimtelijk inzicht wordt opgeslagen. Elke keer als iemand een stap verzet of zich beweegt, dan wordt
de verandering van plaats opgeslagen in deze schors. Het blijkt ook een van de eerste gebieden te
zijn die aangetast wordt door de ziekte Alzheimer.17d, 17e
Het langetermijngeheugen is het gedeelte van het geheugen waarin de handelingen en acties
worden opgeslagen van vaardigheden die eerder zijn geleerd in het leven. Deze vaardigheden
kunnen op verschillende manieren zijn geleerd; door klassieke conditionering, operant
conditionering, imitatie, inprenting of het zogeheten trial-and-error systeem.
Klassieke conditionering is het optreden van een geconditioneerde, ofwel voorwaardelijke, reflex. Dit
is een prikkel die gedrag veroorzaakt dat oorspronkelijk niet door die prikkel werd veroorzaakt. Als
voorbeeld: een hond krijgt voedsel en daarbij een geluid te horen, de hond produceert speeksel.
Wanneer dit een aantal keer herhaald wordt, begint de hond op een gegeven moment speeksel te
produceren bij alleen het horen van het geluid.
Operant conditionering is door middel van beloning een dier of mens aanleren welk gedrag goed
gedrag is en welk gedrag slecht gedrag is. Imitatie is het nabootsen van gedrag van soortgenoten. Bij
inprenting wordt door het individu alleen iets geleerd in de gevoelige periode van hun leven, zo is de
kinderleeftijd bij de mens zijn/haar gevoelige periode. Dit kan niet worden geleerd op een latere
leeftijd. Zo gaat het leren van een taal in de gevoelige periode veel sneller.
Het trial-and-error systeem is het proefondervindelijk leren door beloning en straf. Zo zal een mens
leren geen schikdraad meer aan te raken na het een keer aangeraakt te hebben. 1a, 25, 26
Er is een aantal verschillen tussen het korte- en het langetermijngeheugen. Ten eerste de capaciteit
van de opslag van beide geheugens. Het langetermijngeheugen kan veel meer informatie opslaan
dan het kortetermijngeheugen. Het langetermijngeheugen kan namelijk miljoenen herinneringen
opslaan, terwijl het kortetermijngeheugen rond de zeven herinneringen kan opslaan.
Ten tweede is de manier van opslaan verschillend. Het kortetermijngeheugen is krachtiger als de
informatie die moet worden opgeslagen auditief is, men moet het dus horen om het beter te
onthouden. Waarom dit efficiënter is, is niet bekend. Het langetermijngeheugen is juist krachtiger als
de informatie die moet worden opgeslagen betekenis heeft. Hoe betekenisvoller of hoe logischer de
informatie is, hoe beter het onthouden wordt.
Als laatste is de manier van de informatie opvragen bij het kortetermijngeheugen succesvoller dan bij
het langetermijngeheugen. Omdat het kortetermijngeheugen maar een zeer beperkte capaciteit
heeft, is er ook maar weinig op te vragen en zal het dus bijna altijd te vinden zijn. Echter in het
langetermijngeheugen is er zo veel informatie opgeslagen dat de structuur en informatie
gecompliceerder en onoverzichtelijker is. Hierdoor ontstaan er meer fouten bij het ophalen van de
informatie.6
Het is mogelijk dat informatie verloren gaat. Dit kan gebeuren in één van de drie stappen bij het
gebruik van geheugen. Deze drie stappen zijn: het opslaan van de informatie, de informatie
opgeslagen houden en het ophalen van de informatie. Met de eerste stap wordt bedoeld dat men
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informatie ontvangt en deze opslaat in de aanwezige zenuwcellen. Hierbij is het van belang dat de
informatie toegankelijk wordt doordat er verbindingen naartoe worden gelegd, maar ook dat de
informatie juist wordt opgeslagen. De tweede stap is misschien een niet voor de hand liggende stap,
maar van zeer groot belang. Er wordt namelijk zeer veel informatie in de hersenen opgeslagen,
waardoor er één groot netwerk ontstaat van allerlei verbindingen die met elkaar worden gelegd. De
hersenen moeten dus weten waar de informatie zich bevindt, er voor zorgen dat deze informatie
blijft bestaan en dat er geen andere informatie overheen wordt geschreven. De laatste stap heeft
alles te maken met het reproduceren van de informatie. De hersenen moeten dus op het juiste
moment de juiste opgevraagde informatie leveren.6
Taal is een belangrijk onderdeel van het langetermijngeheugen. Taal wordt opgeslagen in het
langetermijngeheugen, maar het allerbelangrijkste is dat het langetermijngeheugen beter
functioneert als er betekenis aan de opgeslagen informatie wordt gekoppeld. Hierdoor is het
effectiever om woorden te leren als ze in een context staan, dan als ze los moeten worden geleerd.
Zo is er een duidelijker verband tussen het woord en de zinsopbouw, waardoor de succesratio van
het herinneren beduidend hoger ligt. Dit is ook van toepassing op het opslaan van audio- en visuele
informatie. Hierbij wordt niet zozeer het geluid of het plaatje zelf, maar de betekenis er van
opgeslagen. Dit verbetert ook de snelheid waarmee het brein de informatie weer kan bereiken,
doordat het brein niet zozeer naar het geluid, maar naar de betekenis op zoek gaat.
Deze observatie is ook nuttig voor onderzoek naar het “verbeteren” van het langetermijngeheugen.
Als voorbeeld het onthouden met behulp van ezelsbruggetjes. De toonhoogtes van de snaren van
een gitaar zijn lastig te onthouden, tenzij men een geheugensteuntje hiervoor verzint. In dit geval
moet men de reeks EADGBE onthouden. Een ezelsbruggetje hiervoor is: Een Aap Die Geen Bananen
Eet. Doordat de letters een zin vormen kan men dit beter onthouden, omdat de zin een betekenis
heeft. Dit heeft tot gevolg dat als men de betekenis weet, het brein sneller kan terug redeneren tot
de letterreeks.6
Ook kan een reeks woorden (die op geen enkele manieren gerelateerd zijn) beter worden onthouden
als men een visueel beeld hierbij creëert. Dit kan vreemde plaatjes opleveren, maar doordat men er
een verband bij verzint kunnen verbindingen sneller worden gemaakt. Hoe groter en uitgebreider de
verbanden zijn, hoe beter ze worden onthouden. Dit is anatomisch zeer lastig te verklaren, maar er is
gebleken uit onderzoek dat hoe meer witte stof men in de hersenen heeft, hoe meer informatie men
kan opslaan. Witte stof bevat axonen van alle zenuwcellen. Axonen zijn de verbindingen tussen
dendrieten (uitlopers) en de cellichamen. Dus: hoe meer axonen, hoe meer verbindingen tussen alle
cellichamen. Dit betekent dat er meer onderlinge verbanden zijn gelegd tussen alle informatie die
opgeslagen is in de hersenen. Een interessant en tevens bijzonder geval is het brein van Einstein. Bij
de autopsie bleek dat de groef in het midden van de hersenen korter was dan gemiddeld. Hierdoor
was er meer plek voor verbindingen tussen alle cellen. Ook bleek het wiskundige gedeelte en het
gedeelte van het besef van ruimte en tijd groter dan gemiddeld, en lagen hier meer verbindingen dan
normaal. Deze waarnemingen ondersteunen de algemeen aanvaarde theorie, dat hoe meer
verbanden men kan leggen tussen informatie, hoe beter men dingen kan onthouden.19b
Ouderen vertellen vaak over “de goede oude tijd” en hun jeugd. Zij weten vaak nog gedetailleerd te
vertellen wat er bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven was gebeurd. Toch vergeten zij ook veel
van wat ze meemaken. Het “Het ligt op het puntje van mijn tong”-effect. Er is hier alleen niet zozeer
sprake van het verlies van de informatie, maar verlies tot de toegang tot deze informatie. De
informatie wordt onbereikbaar voor het brein en de persoon kan zich niet meer herinneren wat er
gebeurde. Toch is het mogelijk dat na een tijdje de persoon het zich weer kan herinneren, puur
omdat men dan weer de toegang heeft kunnen krijgen tot de informatie. Dit is dus een wezenlijk
verschil tussen het korte en het langetermijngeheugen, omdat er bij het kortetermijngeheugen wel
altijd sprake is van echt verlies van informatie en bij het langetermijngeheugen niet.
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4.4 Overgang van het korte- naar het langetermijngeheugen
De weg die de informatie aflegt om van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen te
worden verplaatst kan op twee manieren worden opgevat: biologisch en psychologisch.
De psychologische weg gaat als volgt: met de informatie die is opgeslagen in het
kortetermijngeheugen kan twee dingen worden gedaan: vergeten of plaatsen in het
langetermijngeheugen. Als het wordt vergeten dan is het voorgoed weg, maar als het moet worden
opgeslagen in het langetermijngeheugen dan moet deze informatie juist behouden blijven. Om dit te
bereiken moet de informatie verankerd liggen, zodanig dat het niet meer verloren kan gaan, en moet
het terug te vinden zijn. De impulsoverdrachten tussen cellen moet verbeterd worden om de
informatie sneller en beter op te halen. Herhaling is vanwege dit feit een uiterst krachtige methode,
omdat de impulsoverdracht hiermee steeds beter wordt (zie paragraaf 4.1 ‘Anatomie hersenen en
indeling gebieden’). Een dag stampen van informatie voor een examen is minder effectief dan een
week lang alles een keer door te lezen.
Om de informatie te behouden heeft de hersenen een ingenieus systeem bedacht, het zogenaamde
LTP, Long Term Potentiation. Dit heeft, zoals in de vergelijking met de weg beschreven in paragraaf
4.1 ‘Anatomie hersenen en indeling gebieden’, tot effect dat de communicatie tussen de cellen
versterkt wordt. Uitgebreider kan worden gezegd dat de pre- en postsynaptische zenuwcellen
tegelijkertijd worden gestimuleerd, zodanig dat de impulsoverdracht sneller kan verlopen naarmate
deze overdracht vaker herhaald wordt.

Afbeelding 15 – Sobotta figuur 118 met amygdala, hippocampus
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Biologisch gezien gebeurt er het volgende: Alle informatie komt eerst terecht in de entorinale cortex,
die het gelijk doorstuurt naar de hippocampus. Hier wordt het langer opgeslagen en wordt beslist of
het weggegooid moet worden of onthouden. Moet het worden onthouden, dan gaat dat via de
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hyptohalamus naar de corpora mamillaria (zie afbeelding 14), twee kleine balletjes aan de
binnenkant van de hersenen. Hierna gaat het via de thalamus naar verschillende
hersenschorsgebieden in de hersenen. Er is een mogelijkheid dat de informatie niet de normale
route neemt, maar gelijk in het geheugen wordt geplaatst. Dit is het geval bij herinneringen die veel
emotionele waarde hebben. Deze emotionele waarde wordt aan de herinnering gekoppeld door de
amygdala. De amygdala is het regelcentrum wat betreft de emoties, waarin ook is opgeslagen welke
emotie het meest logisch is voor elke situatie. De ligging van de amygdala is te zien in afbeelding 15.
Als de amygdala genoeg waarde aan de herinnering heeft gekoppeld, dan is hetzelfde bereikt als
langdurig stimuleren van de herinnering d.m.v. LTP. In afbeelding 16 zijn de wegen van het opslaan
van informatie weergegeven. 2

Afbeelding 16 – Overgang van het korte- naar het langetermijngeheugen
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4.5 Ziekteleer geheugen; dementie
Dementie is een ziekte waarbij er verlies van geheugen en beoordelingsvermogen plaatsvindt, er
ontstaat moeite met oriëntatie en abstract denken en ook vinden er persoonlijkheidsveranderingen
plaats. De veelzijdige achteruitgang van intellectuele functies vormt een belemmering voor dagelijkse
activiteiten, sociale relaties en sociale activiteiten. 7
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waaronder de ziekte van Alzheimer,
vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Het komt vaak voor dat
mensen een combinatie van vormen van dementie hebben. 28
Bij vasculaire dementie ontstaan regelmatig kleine beroertes achter elkaar waardoor de hersenen
beschadigen. Frontotemporale dementie begint meestal op een relatief jonge leeftijd: tussen de
veertig en vijftig jaar. Er ontstaat hierbij schade
aan het voorste gedeelte van de hersenen
waar de persoonlijkheid en het gedrag gelegen
zijn. Lewy Body dementie is een vorm waarbij
het geestelijk functioneren achteruit gaat.
Daarbij zijn verschijnselen van
de ziekte van Parkinson als trillen, langzame
beweging, een afwijkende manier van lopen,
een gebogen houding en stijfheid. 9, 32, 33
De ziekte van Alzheimer wordt verderop in
deze deelvraag besproken.
Afbeelding 17 – Vormen van dementie

Bij dementie gaan steeds meer verbindingen tussen zenuwcellen kapot en ook de zenuwcellen zelf
sterven af, waardoor het steeds lastiger voor de hersenen wordt om goed te kunnen functioneren.
De hersenen verschrompelen langzaam. Door de verschillen in snelheid van het afsterven van deze
zenuwcellen en hun verbindingen, verschilt het per persoon hoe snel de achteruitgang plaatsvindt. 28
Mensen met dementie hebben gemiddeld een levensverwachting van nog acht jaar. Het aantal
klachten en de ernst van de klachten neemt gedurende het ziekteproces toe. In het begin zijn de
belangrijkste stoornissen de geheugenstoornissen, later vormen zich stoornissen rond taal en denken
en veranderingen in karakter en gedrag. Deze veranderingen zullen geleidelijk ontstaan, niet van de
ene op de andere dag. Er is geen genezing mogelijk en uiteindelijk zal de persoon komen te
overlijden. Wel zijn er medicijnen beschikbaar die het ziekteproces kunnen vertragen, waardoor de
klachten elkaar minder snel zullen opvolgen.7, 28, 28b
In 2012 waren er in Nederland zo’n 250.000 mensen met dementie, dit aantal zal waarschijnlijk de
komende jaren stijgen door de vergrijzing. Op dit moment heeft ongeveer 1 op de 5 mensen boven
de vijfenzestig dementie. 28
Wanneer dementie na het 65e levensjaar ontstaat, is er vaak geen sprake van een erfelijke ziekte. Bij
ongeveer 15% van de families in Nederland zit er een dominant gen in het DNA dat de ziekte van
Alzheimer kan veroorzaken. Maar wanneer dementie veel voorkomt in een familie hoeft dit niet te
betekenen dat er sprake is van het ontstaan van de ziekte door het afwijkende gen. 34
Afwijkingen in het DNA in de chromosomen 1, 14 en 21 zorgen ervoor dat een bepaald eiwit niet
wordt afgebroken, wat dementie kan veroorzaken. Chromosoom 19 zorgt ervoor dat een bepaald
eiwit wordt geproduceerd dat beschadigingen in de hersenen herstelt, wanneer er teveel van dit
eiwit wordt geproduceerd veroorzaakt dit een vergrote kans op de ziekte van Alzheimer.
Wanneer dementie veel voorkomt in een familie hoeft dit niet te betekenen dat er sprake is van het
ontstaan van de ziekte door het afwijkende gen. 34
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Als dementie niet wordt veroorzaakt door erfelijkheid, geldt dat hoe ouder de persoon is hoe groter
de kans op dementie; minder dan één procent van de mensen in Nederland tussen de zestig en
vijfenzestig heeft dementie terwijl meer dan veertig procent van de mensen boven de negentig
dementie heeft. 28a
Bij frontotemporale dementie, ook wel frontaalkwab-dementie genoemd, speelt erfelijkheid een
grote rol. Bij 35 tot 50% van de mensen met frontaalkwab-dementie wordt de ziekte veroorzaakt
door een erfelijk genetische afwijking. Dit kan een ophoping van een eiwit zijn, of een eiwittekort van
het eiwit progranuline waardoor er hersencellen afsterven. Hierbij is er een afwijking in het
progranuline-gen.34
Naast erfelijkheid, vergroten hersenletsel, hart- en vaatziekten en ziekten die tot schade aan de harten bloedvaten leiden, de kans op dementie. Ook komt de ziekte van Alzheimer vaker voor bij mensen
met het Downsyndroom. 28a
Artsen testen mensen op eventuele dementie met behulp
van de MMSE-test, wat staat voor Mini Mental State
Examination. Hiermee worden cognitieve vaardigheden
getest, waaronder een aantal testen voor het
kortetermijngeheugen. Er is een gedeelte met algemene
vragen, als wel testen op kloktekenen en een figuur
natekenen. Bij kloktekenen wordt de opdracht gegeven
een klok te tekenen met de getallen op de juiste plek en
daarbij moeten de wijzers op een bepaalde tijd worden
gezet. De MMSE-test is aan het eind van deze paragraaf te
vinden. Met behulp van de MOCA-test, wat staat voor
Montreal Cognitive Assessment, wordt er ook getest op
eventuele dementie, maar kan er ook onderscheid worden
gemaakt tussen mensen met dementie en patiënten met
MCI; hierbij zijn er klachten over het geheugen of
35
een andere cognitieve functie, maar is er (nog)
Afbeelding 18 – Klokken van mensen met dementie
geen sprake van dementie. Deze mensen
functioneren verder in het dagelijks leven normaal, in tegenstelling tot mensen met dementie. Ook
de MOCA-test is aan het eind van de paragraaf te vinden. Wanneer uit de MMSE-test een score van
lager dan 27-28 punten wordt gehaald, is er reden tot een uitgebreider neuropsychologisch
onderzoek. Vaak hebben mensen met dementie moeite met het kloktekenen, ze tekenen de klok
vaak niet op een normale manier zoals te zien in afbeelding 18. Ze tekenen bijvoorbeeld alle getallen
aan een zijde in plaats van verspreid over de ronde.
De ziekte van Alzheimer is een vorm van
dementie en de belangrijkste oorzaak
van ongeneeslijke dementie bij mensen
van boven de vijfenzestig. Een van de
eerste symptomen van de ziekte van
Alzheimer is het verlies van het
kortetermijngeheugen, daarna ontstaan
veranderingen in persoonlijkheid,
desoriëntatie en verlies van spraak. 7, 9, 29
Bij de ziekte van Alzheimer ontstaat een
tekort aan neurotransmitters, deze
regelen de overdracht van
boodschappen binnen de hersenen. Dit
gaat als volgt te werk:
Afbeelding 19 – Verschillen hersenen normaal en met Ziekte van Alzheimer
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Afbeelding 20 – overdracht boodschappen binnen hersenen met behulp van neurotransmitters
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Eerst ontvangt een presynaptische cel een impuls van de celkern door zijn axon: een uitloper die
impulsen van het cellichaam af geleidt. Vervolgens bewegen enkele synaptische blaasjes met
neurotransmittermoleculen zich naar het presynaptisch membraan. Deze synaptische blaasjes
versmelten met het presynaptisch membraan waardoor de neurotransmitters vrij komen in de
synaptische spleet. Dan komen de neurotransmitters op de receptoren die op het postsynaptisch
membraan liggen. Onder invloed van de neurotransmitter gaat het ionkanaal naast de receptor
open. Hierdoor kan Na+ vanuit de synaptische spleet de postsynaptische celdendrieten in gaan. Deze
postsynaptische celdendrieten zijn uitlopers die impulsen naar het cellichaam toe geleiden. Hierna
vervolgt de impuls zijn weg in de postsynaptische cel. Zie voor verduidelijking afbeelding 20 1b, 23
Wanneer er dus een tekort aan neurotransmitters ontstaat bij de ziekte van Alzheimer, kunnen
impulsen minder goed geleid worden.
Bij de ziekte van Alzheimer vormen dunne vezels van het
eiwit tau, neurofibrillaire tangles: knopen of kluwens in het
hersenweefsel. Ook vormt het eiwit bèta-amyloïde lagen
tussen de hersenencellen: amyloïde plaques, die giftig zijn
voor hersencellen en hersencellen doden.8, 9
Hierdoor treden er veranderingen op in de structuur van de
hersenen: de hersenen krimpen en de groeven worden
wijder. Zie afbeeldingen 19 en 21. 32
Als eerste wordt het deel van de hersenen waarbij nieuwe
herinneringen worden opgeslagen aangetast, dit is in
synapsen in de hersenen, maar niet op een centrale plaats.
Vervolgens het deel waar het plannen en uitvoeren van taken
wordt verzorgd en als laatste het deel van de hersenen dat de
spieren bestuurt.9
Afbeelding 21 - Verschillen hersenen normaal
en met Ziekte van Alzheimer

25

30

De ziekte van Alzheimer kan aangetoond worden met een ruggenprik. Hierbij kan de neerslag van
amyloïd en de aanwezigheid van het eiwit tau in de hersenen worden aangetoond. Met camera’s of
Positron Emision Tomography (PET) die gebruik maken van radioactieve speurstoffen kunnen de
hersenen in beeld worden gebracht. 31

Afbeelding 22 – MMSE-test voor het testen op eventuele dementie

26

Afbeelding 23 – Cirkel voor kloktekenen bij MMSE-test

Afbeelding 24 – Figuur om na te tekenen bij MMSE-test
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Afbeelding 25 – MOCA-test voor testen op eventuele dementie, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen
dementie en patiënten met MCI
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5

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het door ons uitgevoerde onderzoek besproken. Het
onderzoek bestond uit vier testen. Bij test 1 moesten de posities van kleurenkaartjes onthouden
worden, waarna de kaartjes door elkaar worden geschud. Daarna moest de proefpersoon de kaartjes
weer op de goede plek terugleggen. Bij test 2 moesten de posities van kleurenkaartjes onthouden
worden, waarna de kaartjes werden weggehaald en de proefpersoon de juiste kleuren op een papier
met invulvierkanten moest invullen. Bij test 3 moesten de posities van figuur-kleurenkaartjes
onthouden worden waarna de kaartjes werden weggehaald en de proefpersoon de juiste figuren met
de juiste kleuren op een papier met invulvierkanten moest invullen. Bij test 4 werden negen nietbestaande woorden opgenoemd, waarna de proefpersoon zoveel mogelijk van deze woorden moest
herhalen. Zie voor het uitgebreide onderzoek hoofdstuk 3 ‘Materiaal en methoden’.
In de resultaatverwerking van ons onderzoek hebben wij voor de verschillende proefpersoongroepen
grafieken en tabellen gemaakt van de resultaten. In totaal hebben wij 149 proefpersonen
onderzocht.
Zo hebben wij bij alle groepen grafieken gemaakt met de gemiddelden van deze groep bij test 1, test
2, test 3, test 4 en een gemiddelde van alle vier de testen bij elkaar. Boven de staafdiagrammen staat
het berekende gemiddelde in getallen.
Ook hebben we bij alle groepen grafieken gemaakt met de gemiddelden van de geslachten: mannen
en vrouwen bij test 1, test 2, test 3, test 4 en een gemiddelde van alle vier de testen bij elkaar.
Daarnaast hebben we in alle groepen grafieken gemaakt van de gemiddelden per leeftijd bij test 1,
test 2, test 3, test 4 en een gemiddelde van alle vier de testen bij elkaar.
Bij de groepen ‘Middelbare school’ en ‘Studenten’ hebben wij ook grafieken gemaakt van de
gemiddelden van de opleidingsniveaus weer bij test 1, test 2, test 3, test 4 en een gemiddelde van
alle vier de testen bij elkaar. Bij middelbare school zijn deze niveaus: VMBO, HAVO en VWO en bij
studenten: MBO, HBO en Universitair.
Bij de groep ‘Basisschool’ is dan ook nog een grafiek gemaakt van de gemiddelden per groep bij test
1, test 2, test 3, test 4 en een gemiddelde van alle vier de testen bij elkaar. Bij de groep ‘Middelbare
school’ is dit gedaan per klas, en bij ‘Studenten’ is dit gedaan per jaar van studie.
Basisschool
Gemiddelden
Geslacht
Niveaus
Leeftijden
Groepen
Klassen
Jaar van studie

x
x
x
x

Middelbare
school
x
x
x
x

Studenten
x
x
x
x

Volwassenen

Ouderen

x
x

x
x

x

x

x
x

Tabel 4 – grafieken en tabellen per groep en deelonderwerp

Wij hebben er voor gekozen de personen met kleurenblindheid wel op te nemen in ons onderzoek,
aangezien zij niet aangaven problemen te hebben tijdens het onderzoek. Ook weken zij niet erg af
van de andere uitslagen.
Tijdens het onderzoek merkten wij dat kinderen van de basisschool erg veel moeite hadden bij het
opschrijven, doordat ze lang moesten nadenken over hoe ze kleuren moesten schrijven. Nadat we
dat bij de eerste persoon constateerden, zijn we overgegaan op de aanpak dat de kinderen de vakjes
van de invulvierkanten aanwezen en daarbij zeiden welke kleur / welke kleur en figuur daar moesten
ingevuld worden. Wij schreven het dan voor ze op.
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5.1 Basisschool
Groep
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8

Leeftijd
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12

Geslacht
M
M
M
V
V
M
M
M
V
V
V
V
M
M
M
M
V
V
V
M
V
M
M
V
V
V
V
V
M
M

Kleurenblind
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja/Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Test 1
5
6
7
9
7
3
4
6
9
9
5
9
9
3
6
5
5
7
9
6
6
7
7
9
9
7
9
9
9
9

Test 2
5
0
1
1
1
3
0
4
2
2
1
2
3
8
1
4
8
2
9
3
4
4
7
3
6
7
5
6
7
3

Test 3
2
3
5
3
2
2
1
2
3
3
3
4
4
4
3
5
4
5
8
3
5
6
6
5
8
8
4
5
3
4

Test 4
1
2
3
2
0
2
1
3
4
5
3
1
3
2
0
4
4
1
3
4
3
3
3
4
4
4
5
2
3
4

Tabel 5 – Resultaten basisschool

In tabel 5 zijn de resultaten van de basisschool te zien. De resultaten zijn eerst gesorteerd op groep,
vervolgens op leeftijd en vervolgens op geslacht. Als laatste zijn de resultaten gesorteerd op hoogte
van de score van laag naar hoog.
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Gemiddelden Basisschool
9
8

7,0

7
Test 1

6
4,4

5
3,7

4

Test 2

4,1

Test 3
2,8

3

Test 4
Gemiddelde

2
1
0
Basisschool
Grafiek 1 - Gemiddelden basisschool

In grafiek 1 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de basisschool per test weergegeven.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 30 proefpersonen.

Vergelijking geslacht basisschool
9
7,9

8
7

6,1

6
4,9

4,7

5
3,5

4

3,9

3,9

3,5
2,5

3

3,0

Mannen
Vrouwen

2
1
0
Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Gemiddelde
testen

Grafiek 2 - resultaten basisschool gemiddelden per geslacht

In grafiek 2 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de basisschool per geslacht
weergegeven. Per test is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de
mannen is en wat de gemiddelde score van de vrouwen is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 30 proefpersonen, bestaande uit 15 mannen en 15
vrouwen.
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Vergelijking leeftijden basisschool

10
9,0
8,5

9
8
7
6

7,7

7,3

6,8
6,3

6,3

5,8
5,3

5

5,5
4,8 5,0

4,5

4
3,0
3

3,3

2,0
2,0
1,8

2

3,7

4,0

2,2

3,5 4,0
3,5
2,3
2,52,3
2,0

5,8
5,2 5,0
4,6
3,9
3,4
3,3

1
0
Test 1

Test 2
6 jaar

7 jaar

Test 3
8 jaar

9 jaar

Test 4
10 jaar

11 jaar

Gemiddelde testen

12 jaar

Grafiek 3 - resultaten basisschool gemiddelden per leeftijd

In grafiek 3 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de basisschool per leeftijd weergegeven.
Per test is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de desbetreffende
leeftijd is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van de leeftijd 6 jaar zijn berekend uit 4 proefpersonen, de gemiddelden van de
leeftijd 7 jaar uit 6 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 8 jaar uit 3 proefpersonen, de
gemiddelden van de leeftijd 9 jaar uit 6 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 10 jaar uit 6
proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 11 uit 4 proefpersonen en de scores van de leeftijd 12
jaar bestaan uit 1 proefpersoon.
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Vergelijking groepen basisschool
10
9

8,6
7,6

8
7

6,8

6,4
6,2 6,4

6,0

6

5,2

5

5,7

5,6
5,0

4,8

5,0

4,8

3,6

4
3,0
3

3,0

2,2

2

3,2

3,0
2,2
1,6

1,6

3,4 3,6

3,3 3,4

5,5

3,7

1,8

1
0
Test 1

Test 2
Groep 3

Groep 4

Test 3
Groep 5

Groep 6

Test 4
Groep 7

Gemiddelde testen

Groep 8

Grafiek 4 - resultaten Basisschool gemiddelden per groep

In grafiek 4 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de basisschool per groep weergegeven.
Per test is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de desbetreffende groep
is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van iedere groep zijn berekend uit 5 proefpersonen.
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5.2.
Klas
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

Middelbare school
Leeftijd
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
15
15
15
16
16
17
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18

Geslacht
V
M
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
V
V
M
V
V
V
M
M
M
V
M
V
M
V
M
V
V
V
M
M

Niveau
VMBO
HAVO
VWO
VWO
VMBO
HAVO
VMBO
VMBO
VMBO
VWO
HAVO
HAVO
VWO
VMBO
VMBO
HAVO
VWO
VMBO
HAVO
VWO
HAVO
HAVO
VWO
HAVO
VWO
VWO
VWO
VWO
VWO
VWO
VWO
VWO

Kleurenblind
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Test 1
9
5
6
9
9
9
6
3
9
7
6
6
5
9
5
9
7
9
7
9
5
5
3
4
7
9
4
7
7
9
9
9

Test 2
5
4
4
6
4
5
4
3
5
0
4
8
4
6
7
5
5
9
8
7
3
9
6
7
6
9
4
3
5
7
7
9

Test 3
6
3
5
5
7
4
3
3
3
6
4
4
3
6
5
6
4
5
4
6
6
5
1
4
4
4
2
5
7
4
5
5

Test 4
2
3
4
3
5
2
3
0
3
2
5
3
4
4
3
4
3
3
1
4
4
3
2
3
2
4
5
5
5
4
5
4

Tabel 6 - resultaten middelbare school

In tabel 6 zijn de resultaten van de middelbare school te zien. De resultaten zijn eerst gesorteerd op
klas, vervolgens op leeftijd, vervolgens op geslacht en vervolgens op opleidingsniveau. Als laatste zijn
de resultaten gesorteerd op hoogte van de score van laag naar hoog.
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Gemiddelden middelbare school
9
8

6,9

7

5,6

6
5

Test 1

5,1

4,5

Test 2

3,3

4

Test 3

3

Test 4

2

Gemiddelde

1
0
Middelbare school
Grafiek 5 - resultaten middelbare school gemiddelden

In grafiek 5 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de middelbare school per test
weergegeven.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 32 proefpersonen.

Vergelijking geslacht middelbare school
9
8
7

6,6

7,2

6

5,5

5,6

5

5,0 5,2

4,8
4,2

4

3,5

Mannen
3,2

Vrouwen

3
2
1
0
Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Gemiddelde
testen

Grafiek 6 - resultaten middelbare school gemiddelden per geslacht

In grafiek 6 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de middelbare school per geslacht
weergegeven. Per test is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de
mannen is en wat de gemiddelde score van de vrouwen is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 32 proefpersonen, bestaande uit 15 mannen en 17
vrouwen.
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Vergelijking niveaus middelbare school
9
8
7

7,4

7,1
6,2

6

5,9
5,4

5,5

5,1 4,9 5,2

4,8

5

VMBO

4,4 4,4

3,7

4

HAVO

2,9 3,1

3

VWO

2
1
0
Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Gemiddelde
testen

Grafiek 7 - resultaten middelbare school gemiddelden per niveau

In grafiek 7 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de middelbare school per
opleidingsniveau weergegeven. Per test is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde
score van het desbetreffende opleidingsniveau is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van het opleidingsniveau VMBO zijn berekend uit 8 proefpersonen, de gemiddelden
van het opleidingsniveau HAVO uit 9 proefpersonen en de gemiddelden van het opleidingsniveau
VWO uit 15 proefpersonen.
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Vergelijking leeftijden middelbare school
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6
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6,6

6,0
4,3

4,5
4,3 4,5
4,0

4,84,7

4

3,7
3,03,3

2,7

3

5,1
4,9

5,0
4,5
4,0

5,4
5,1
5,0

3,7

2,8

1,7

2
1
0
Test 1

Test 2
12 jaar

13 jaar

Test 3
14 jaar

15 jaar

Test 4
16 jaar

17 jaar

Gemiddelde testen
18 jaar

Grafiek 8 - resultaten middelbare school gemiddelden per leeftijd

In grafiek 8 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de middelbare school per leeftijd
weergegeven. Per test is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de
desbetreffende leeftijd is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van de leeftijd 12 jaar zijn berekend uit 4 proefpersonen, de gemiddelden van de
leeftijd 13 jaar uit 3 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 14 jaar uit 3 proefpersonen, de
gemiddelden van de leeftijd 15 jaar uit 6 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 16 jaar uit 6
proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 17 uit 8 proefpersonen en de gemiddelden van de
leeftijd 18 jaar uit 2 proefpersonen.
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Vergelijking klassen middelbare school
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3,0
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Test 3
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Klas 4

Test 4
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Grafiek 9 - resultaten middelbare school gemiddelden per klas

In grafiek 9 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de middelbare school per klas
weergegeven. Per test is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de
desbetreffende klas is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van klas 1 zijn berekend uit 6 proefpersonen, de gemiddelden van klas 2 uit 2
proefpersonen, de gemiddelden van klas 3 uit 6 proefpersonen, de gemiddelden van klas 4 uit 6
proefpersonen, de gemiddelden van klas 5 uit 6 proefpersonen en de gemiddelden van klas 6 uit 6
proefpersonen.
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5.3 Studenten

Leeftijd
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
23
26
27
27
27
27
28

Jaar van
studie
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
1
2
3
3
3
3
3
2
2
5
2
5
6
6
8
8
8

Geslacht
V
V
V
V
V
V
V
M
M
M
M
M
V
V
V
M
M
M
V
M
V
M
V
V
M
V
V

Niveau
HBO
Universitair
Universitair
Universitair
HBO
MBO
Universitair
Universitair
Universitair
MBO
HBO
Universitair
HBO
MBO
Universitair
HBO
HBO
HBO
Universitair
MBO
Universitair
Universitair
Universitair
Universitair
Universitair
Universitair
HBO

Kleurenblind
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Test 1
7
9
9
9
9
9
9
9
9
4
7
7
4
9
7
4
9
7
5
6
7
7
7
9
9
9
7

Test 2
7
8
8
9
6
2
7
6
9
5
4
2
6
4
6
6
7
4
7
6
5
8
8
4
9
5
6

Test 3
7
7
8
8
6
6
3
5
6
1
5
3
6
4
7
8
6
4
5
7
9
5
6
5
5
7
4

Test 4
3
3
3
3
2
3
3
4
5
2
2
3
5
4
5
5
5
3
2
2
2
4
3
4
4
4
5

Tabel 7 - resultaten studenten

In tabel 7 zijn de resultaten van de studenten te zien. De resultaten zijn eerst gesorteerd op leeftijd,
vervolgens op jaar van studie, vervolgens op geslacht en vervolgens op opleidingsniveau. Als laatste
zijn de resultaten gesorteerd op hoogte van de score van laag naar hoog.
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Gemiddelden studenten
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1
0
Studenten
Grafiek 10 - resultaten studenten gemiddelden

In grafiek 10 zijn de gemiddelde scores van de studenten per test weergegeven.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 27 proefpersonen.

Vergelijking geslacht studenten
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Grafiek 11 - resultaten studenten gemiddelden per geslacht

In grafiek 11 zijn de gemiddelde scores van de studenten per geslacht weergegeven. Per test is dus
boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de mannen is en wat de gemiddelde
score van de vrouwen is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 27 proefpersonen, bestaande uit 11 mannen en 16
vrouwen.
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Vergelijking niveaus Studenten
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Grafiek 12 - resultaten middelbare school gemiddelden per niveau

In grafiek 12 zijn de gemiddelde scores van de studenten per opleidingsniveau weergegeven. Per test
is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van het desbetreffende
opleidingsniveau is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van het opleidingsniveau MBO zijn berekend uit 4 proefpersonen, de gemiddelden
van het opleidingsniveau HBO uit 8 proefpersonen en de gemiddelden van het opleidingsniveau
Universitair uit 15 proefpersonen.
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Grafiek 13 - resultaten Studenten gemiddelden per leeftijd

In grafiek 13 zijn de gemiddelde scores van de studenten per leeftijd weergegeven. Per test is dus
boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de desbetreffende leeftijd is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van de leeftijd 18 jaar zijn berekend uit 6 proefpersonen, de gemiddelden van de
leeftijd 19 jaar uit 4 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 20 jaar uit 5 proefpersonen, de
gemiddelden van de leeftijd 21 jaar uit 2 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 22 jaar uit 3
proefpersonen en de gemiddelden van de leeftijd 27 jaar uit 4 proefpersonen
De scores van de leeftijden 23 jaar, 26 jaar en 28 jaar bestaan elk uit 1 proefpersoon.
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Vergelijking jaar van studie studenten
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Grafiek 14 - resultaten studenten gemiddelden per jaar van studie

In grafiek 14 zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de studenten per jaar van studie
weergegeven. Per test is dus boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van het
desbetreffende jaar van de studie is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van jaar 1 zijn berekend uit 6 proefpersonen, de gemiddelden van jaar 2 uit 8
proefpersonen, de gemiddelden van jaar 3 uit 6 proefpersonen, de gemiddelden van jaar 5 uit 2
proefpersonen, de gemiddelden van jaar 6 uit 2 proefpersonen en de gemiddelden van jaar 8 uit 3
proefpersonen.

43

5.4 Volwassenen
Leeftijd
31
31
32
32
33
33
36
38
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47
47
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52
54
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57
58
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V
M
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M
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M
M
M
V

Kleurenblind
Nee
Nee
Nee
Nee
Licht
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Test 1
9
9
5
9
5
5
7
9
4
9
7
7
9
7
5
7
9
9
7
7
9
7
9
9
9
7
6
9
5
9
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9
6
6
2
7
7
7
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3
7
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8
4
4
5
6
8
5
6
7
6
7
2
4
9
4
6
3
7

Test 3
7
8
6
5
7
6
5
7
5
4
8
8
8
3
5
6
7
4
4
9
5
7
6
4
6
2
4
7
4
4

Test 4
5
4
4
3
5
1
4
5
3
3
7
4
5
3
4
4
6
2
4
5
5
2
3
5
5
6
4
3
4
4

Tabel 8- resultaten volwassenen

In tabel 8 zijn de resultaten van de volwassenen te zien. De resultaten zijn eerst gesorteerd op
leeftijd en vervolgens op geslacht. Als laatste zijn de resultaten gesorteerd op hoogte van de score
van laag naar hoog.
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Gemiddelden volwassenen
9
8

7,5

7

6,1

6

5,8

5,7

5

Test 1
Test 2

4,1

4

Test 3

3

Test 4
Gemiddelde

2
1
0
Volwassenen
Grafiek 15 - resultaten volwassenen gemiddelden

In grafiek 15 zijn de gemiddelde scores van de volwassenen per test weergegeven.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 30 proefpersonen.
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Grafiek 16 - resultaten volwassenen gemiddelden per geslacht

In grafiek 16 zijn de gemiddelde scores van de volwassenen per geslacht weergegeven. Per test is dus
boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de mannen is en wat de gemiddelde
score van de vrouwen is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 30 proefpersonen, bestaande uit 15 mannen en 15
vrouwen.
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Vergelijking leeftijden volwassenen
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Grafieken 17 - resultaten volwassenen gemiddelden per leeftijd

In grafiek 17 zijn de gemiddelde scores van de volwassenen per leeftijd weergegeven. Per test is dus
boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de desbetreffende leeftijd is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden van de leeftijd 31 jaar zijn berekend uit 2 proefpersonen, de gemiddelden van de
leeftijd 32 jaar uit 2 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 33 jaar uit 2 proefpersonen, de
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gemiddelden van de leeftijd 46 jaar uit 2 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 47 jaar uit 2
proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 51 jaar uit 4 proefpersonen, de gemiddelden van de
leeftijd 52 jaar uit 2 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 54 jaar uit 3 proefpersonen, de
gemiddelden van de leeftijd 56 jaar uit 2 proefpersonen en de gemiddelden van de leeftijd 59 jaar
zijn berekend uit 2 proefpersonen.
De scores van de leeftijden 36 jaar, 38 jaar, 44 jaar, 48 jaar, 55 jaar, 57 jaar en 58 jaar bestaan elk uit
1 proefpersoon.
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5.5 Ouderen
Leeftijd
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Tabel 9 - resultaten ouderen

In tabel 9 zijn de resultaten van de ouderen te zien. De resultaten zijn eerst gesorteerd op leeftijd en
vervolgens op geslacht. Als laatste zijn de resultaten gesorteerd op hoogte van de score van laag naar
hoog.
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Grafiek 18 - resultaten ouderen gemiddelden

In grafiek 18 zijn de gemiddelde scores van de ouderen per test weergegeven.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 30 proefpersonen.

Vergelijking geslacht ouderen
9
8
7
6

5,9 5,9
4,9

5
3,9

4

4,4
4,2

3,7 3,6
3,1 3,1

Mannen
Vrouwen

3
2
1
0
Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Gemiddelde
testen

Grafiek 19 - resultaten ouderen gemiddelden per geslacht

In grafiek 19 zijn de gemiddelde scores van de ouderen per geslacht weergegeven. Per test is dus
boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de mannen is en wat de gemiddelde
score van de vrouwen is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
De gemiddelden zijn berekend uit de scores van 30 proefpersonen, bestaande uit 13 mannen en 17
vrouwen.

49

Vergelijking leeftijden ouderen
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Grafieken 20 - resultaten ouderen per leeftijd

In de grafieken 20 zijn de gemiddelde scores van de ouderen per leeftijd weergegeven. Per test is dus
boven het staafdiagram te zien wat de gemiddelde score van de desbetreffende leeftijd is.
De hoogste score die behaald kan worden is 9, de laagste score die behaald kan worden is 0.
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De gemiddelden van de leeftijd 61 jaar zijn berekend uit 4 proefpersonen, de gemiddelden van de
leeftijd 62 jaar uit 2 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 67 jaar uit 3 proefpersonen, de
gemiddelden van de leeftijd 69 jaar uit 2 proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 73 jaar uit 2
proefpersonen, de gemiddelden van de leeftijd 79 jaar uit 2 proefpersonen, de gemiddelden van de
leeftijd 82 jaar uit 2 proefpersonen en de gemiddelden van de leeftijd 83 jaar zijn berekend uit 2
proefpersonen
De scores van de leeftijden 65 jaar, 70 jaar, 71 jaar, 74 jaar, 78 jaar, 84 jaar, 86 jaar, 89 jaar, 90 jaar,
92 jaar en 94 jaar bestaan elk uit 1 proefpersoon.
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6

Conclusie en discussie

Als eerste gaan wij de gemiddelde testuitslagen per groep vergelijken. Dit is te zien in grafiek 21. Wat
opvalt, is dat bij test 1 de studenten en volwassenen het hoogst scoren en ouderen het laagst.
Basisschool en middelbare school zitten daar tussen in. Bij test 2 scoort de basisschool het laagst, dit
is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de basisschoolleerlingen erg veel moeite hadden met de
tweede test doordat ze ook woorden moesten gaan onthouden en niet een beeld, omdat je de
kleuren daarna op moet schrijven. De basisschoolleerlingen hebben in vergelijking tot de middelbare
schoolleerlingen hiervoor nog geen trucjes geleerd om woorden te onthouden. Bij test 2 scoren ook
de ouderen vrij laag. De studenten en volwassenen scoren het hoogst en de middelbare school zit er
weer tussen in. Bij test 3 scoort de basisschool weer hoger dan de ouderen, waarschijnlijk doordat ze
na de tweede test nu begrijpen wat ze moeten doen en het minder spannend is. De studenten en
volwassenen scoren weer het hoogst en weer scoort de middelbare school er tussen in. Bij test 4 valt
op dat de volwassenen een stuk hoger scoren dan de studenten. Bij test 4 scoren de ouderen
gemiddeld ongeveer net als de studenten en middelbare school. De basisschool scoort hier het
laagst, waarschijnlijk hebben zij dus veel moeite met het mondelinge gedeelte.
Als we het gemiddelde van alle testen tussen de groepen vergelijken blijkt dat de ouderen het laagst
scoren. Dit is wat wij ook verwachtten en verklaren door de achteruitgang van de hersenen, al zit de
score van de basisschool niet ver af van de score van de ouderen. De volwassenen scoren het hoogst,
vervolgens de studenten en daarna de middelbare schoolleerlingen. Dit klopt niet met onze
verwachting, wij verwachtten namelijk dat de studenten het hoogst zouden scoren en ongeveer
gelijk met de basisschool en middelbare school. Bij test 1 scoren de basisschoolleerlingen wel hoger
dan de ouderen, zoals verwacht, maar blijven grotendeels achter bij de overige tests. Wij denken dat
de lage score van de basisschoolleerlingen komt doordat zij de test erg moeilijk en spannend vonden.
Dat de volwassenen zo hoog scoren is ook geheel tegen onze verwachting in. Wij denken dat de
volwassenen misschien zo hoog scoren doordat volwassenen veel ervaring hebben, maar het kan ook
veroorzaakt zijn door de kleine onderzoeksgroep.
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Grafiek 21 - resultaten alle groepen gemiddeld

52

Gemiddelde
testen

Vervolgens vergelijken wij de geslachten binnen en tussen de groepen. Als eerste bij het gemiddelde
bij de testen, zie grafiek 22. Hieruit blijkt dat mannen gemiddeld slechter presteren dan vrouwen bij
deze kortetermijngeheugentest. Bij de basisschool is het verschil tussen mannen en vrouwen het
grootst, bij middelbare school en ouderen is dit verschil het kleinst.
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Grafiek 22 - gemiddelde resultaten geslachten gemiddelde testen

Wanneer we naar de verschillen kijken tussen de geslachten, zie grafiek 23 tot en met 26, zien we dat
niet bij alle testen vrouwen beter scoren.
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Grafiek 23 – gemiddelde resultaten geslachten test 1

Bij test 1, zie grafiek 23, is te zien dat de vrouwen bij alle groepen beter scoren, behalve bij de
ouderen, hier scoren de mannen beter al is dit verschil zeer klein.
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Grafiek 24 – gemiddelde resultaten geslachten test 2
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Grafiek 25– gemiddelde resultaten geslachten test 3
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Grafiek 26 – gemiddelde resultaten geslachten test 4
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Bij test 2 en test 3, zie grafiek 24 en 25, scoren de vrouwen bij alle groepen beter, met als
uitzondering de ouderen bij test 3, waar de vrouwen en mannen gelijk scoren. Wij verklaren dit met
behulp van een bron waarin staat dat vrouwen een beter geheugen hebben. 37
Bij test 4, zie grafiek 26, scoren bij alle groepen de mannen beter, behalve bij de ouderen, waar de
vrouwen nipt beter scoren. Dat mannen beter scoren bij de mondelinge test kunnen wij lastig
verklaren en is in tegenspraak met verschillende literatuur. 40, 41
Ook vergelijken wij de niveaus binnen en tussen de groepen middelbare school en studenten. Wij
hebben gemiddelden gemaakt van laag, gemiddeld en hoog opleidingsniveau per test en een
gemiddelde van de testen, zie grafiek 27.
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Grafiek 27 – gemiddelde resultaten per opleidingsniveau Middelbare school en Studenten

In deze grafiek is te zien dat laag opleidingsniveau (VMBO + MBO) het laagst scoort, maar gemiddeld
opleidingsniveau (HAVO + HBO) hoger scoort dan hoog opleidingsniveau (VWO + Universitair). Dit is
tegen onze verwachting dat de score zou toenemen met het opleidingsniveau: laag opleidingsniveau
de laagste score, gemiddeld opleidingsniveau tussen laag en hoog opleidingsniveau in en hoog
opleidingsniveau de hoogste score. Opvallend is dat hoog opleidingsniveau bij test 1, 2 en 3 wel het
hoogst scoort, maar achterblijft bij test 4, waar het gemiddeld opleidingsniveau uitblinkt. Wij denken
dat het hoog scoren van het gemiddelde opleidingsniveau komt doordat zij meer praktijkgericht zijn
dan het hoge opleidingsniveau, waardoor zij beter een test in de praktijk kunnen uitvoeren. En
doordat zij meer wetenschappelijk gericht zijn dan het lage opleidingsniveau die moeite hebben met
de vreemde woorden.
Bij de resultaten van de middelbare school per niveau, zie grafiek 28, is te zien dat de verschillen
tussen VMBO, HAVO en VWO gemiddeld niet zo groot zijn. VWO scoort het hoogst, vervolgens
VMBO, HAVO scoort het laagst. Wanneer we kijken naar de resultaten per test bij de middelbare
school blijkt dat bij test 4 een duidelijke opbouw zit in hoogte van resultaat met hoogte van
opleidingniveau. Oftewel VMBO is het laagste opleidingsniveau en scoort bij test 4 het laagst, HAVO
is het gemiddelde opleidingsniveau dat tussen VMBO en VWO in scoort en ten slotte VWO is het
hoogste opleidingsniveau en scoort hierbij het hoogst. Wij denken dat dit komt door de hoeveelheid
aandacht die bij ieder opleidingsniveau besteedt wordt aan taal, deze hoeveelheid is bij VMBO het
laagst en bij VWO het hoogst.
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Grafiek 28 – resultaten Middelbare school gemiddelden per niveau

Bij de resultaten van de studenten per niveau, zie grafiek 29, is bij het gemiddelde van de testen de
hoogste score behaald door het HBO; het gemiddelde opleidingsniveau, vervolgens door universitair,
en de laagste score is behaald door het MBO. Dit is vooral veroorzaakt door de hoge piek bij test 4
ten opzichte van de scores van MBO en universitair die vrij laag uitkomen bij test 4. Net als bij grafiek
27 denken wij dat dit komt doordat zij meer praktijkgericht zijn dan het hoge opleidingsniveau,
waardoor zij beter een test in de praktijk kunnen uitvoeren.
Verder scoort universitair bij de andere drie testen het hoogst. MBO scoort bij test 2, 3 en 4 het
laagst van de opleidingsniveaus.
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Grafiek 29 – resultaten Studenten gemiddelden per niveau
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Ten slotte kijken wij per groep of de resultaten van de gemiddelde testen samen per leeftijd op- of
aflopen en of dit overeenkomt met de gemiddelde resultaten van de groep daarvoor en daarna.
Bij de groep basisschool, zie grafiek 30, zien we hogere resultaten bij hogere leeftijden. De enige
uitzondering is 11 jaar, die hoger uitkomt dan 12 jaar. Wij wijten dit aan het feit dat de test bij slechts
één leerling van 12 jaar is uitgevoerd, in tegenstelling tot de groep van 11 jaar, waarbij meerdere
leerlingen zijn getest. De score voor de groep van 11 jaar is daardoor een gemiddelde. De score voor
12 jaar is mogelijk niet representatief voor de leeftijd doordat slechts één leerling is getest. Na de
groep basisschool komt de groep middelbare school. Wanneer we naar grafiek 21 kijken klopt het dat
er een stijgende lijn in de resultaten van de basisschoolleerlingen zit, met het gegeven dat de
middelbare school gemiddeld hoger heeft gescoord dan de basisschool.

Grafiek 30 – resultaten Basisschool
gemiddelden per leeftijd, gemiddelde testen

Grafiek 31 – resultaten Middelbare school
gemiddelden per leeftijd, gemiddelde testen

Bij de groep middelbare school, zie grafiek 31, zien we een minder duidelijke oplopende score dan bij
de groep basisschool, maar er is nog steeds een stijgende lijn zichtbaar, met uitzondering van de
groep 14 jaar. Wanneer we weer kijken naar grafiek 21, zien we dat de groep voor de middelbare
school, de basisschool, een lagere gemiddelde score heeft dan
de middelbare school, dit zou dus kloppen voor de stijgende lijn.
De groep na de middelbare school, de studenten heeft een
hogere gemiddelde score dan de middelbare school, dit is dus
ook kloppend voor de stijgende lijn in grafiek 31.
Bij de groep studenten, zie grafiek 32, is geen duidelijke lijn
zichtbaar in de hoogte van de resultaten. De groep 18 jaar heeft
de hoogste score, maar 28 jaar heeft niet de laagste score en
tussen deze leeftijden in zijn de resultaten heel wisselend.

Grafiek 32 – resultaten Studenten
gemiddelden per leeftijd, gemiddelde testen
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Bij de groep volwassenen, zie grafiek 33 en 34, is een redelijke dalende lijn te zien. De hoogte van de
resultaten bij de lagere leeftijden is hoger dan de resultaten bij de hogere leeftijden van de
studenten. Dit komt overeen met grafiek 21, waarbij de groep studenten, die voor de groep
volwassenen komt, een lagere gemiddelde score heeft dan de groep volwassenen. De dalende lijn bij
de volwassenen komt ook overeen met grafiek 21, waarbij de groep ouderen, die na de groep
volwassenen komt, een gemiddeld lagere score heeft dan de groep volwassenen.

Grafiek 33 – resultaten Volwassenen, lagere leeftijden
gemiddelden per leeftijd, gemiddelde testen

Grafiek 34 – resultaten Volwassenen, hogere leeftijden
gemiddelden per leeftijd, gemiddelde testen

Ten slotte is er bij de groep ouderen, zie grafiek 35 en 36, geen duidelijke dalende of stijgende lijn te
zien. Er is een aantal opvallende resultaten te zien zoals de score van de vrouw van 94 jaar, die voor
haar leeftijd nog ontzettend veel kon en haar best deed nog van alles te leren. Ook is de 86 jaar een
opvallende score, omdat deze zeer laag is. Dit was een persoon die eigenlijk al niet zo veel meer kon
en daardoor was deze test voor haar dan ook niet te doen. De groep volwassenen die voor de groep
ouderen komt heeft een hogere gemiddelde score dan de groep volwassenen. De scores van de
hogere leeftijden van de groep volwassenen zijn dan ook hoger dan de meeste scores van de groep
ouderen.

Grafiek 35 – resultaten Ouderen, lagere leeftijden
gemiddelden per leeftijd, gemiddelde testen

Grafiek 36 – resultaten Ouderen, hogere leeftijden
gemiddelden per leeftijd, gemiddelde testen
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Dan zullen we nu antwoord geven op al onze deelvragen en hiermee als overkoepelend geheel onze
hoofdvraag beantwoorden.
De antwoorden of samenvattingen van onze deelvragen:
 “Hoe werkt het geheugen in de hersenen?”
Met als verdieping: “Hoe werkt het geheugen in het algemeen?”
Het geheugen blijkt ingenieus in elkaar te zitten. Er zijn meerdere gebieden die verwantschap
hebben met het geheugen. De hersenkwab waar het grootste deel van deze gebieden ligt is de
temporaalkwab.
Ook is er psychologisch een verdeling wat betreft het geheugen. Er bleken in het
langetermijngeheugen twee subgebieden te zijn, het declaratief en het impliciet geheugen. Het
declaratief geheugen is ook weer onder te verdelen in twee gebieden, het episodisch en
semantisch geheugen. Het impliciete geheugen is in drie gebieden te verdelen: Procedureel
geheugen, priming en conditionering. Neurologisch gezien blijkt het geheugen te bestaan uit
zenuwcellen die verbindingen aan gaan, waardoor informatie aan elkaar werd gelinkt.
 “Hoe werkt het kortetermijngeheugen in de hersenen?”
Het kortetermijngeheugen heeft een beperkte capaciteit en informatie die hierin is opgeslagen
is maar voor enkele seconden tot enkele minuten beschikbaar. De capaciteit is door George
Miller vastgesteld op 7 woorden/cijfers, maar recent onderzoek brengt het magische getal 4 naar
voren als bepalend voor de capaciteit. Er blijkt een afname van snelheid van prikkelgeleiding en
synaptische overdracht te zijn en een verminderde concentratie naarmate men ouder wordt. Dit
is een belangrijk gegeven voor onze hoofdvraag die wij later zullen beantwoorden.
 “Hoe werkt het langetermijngeheugen in de hersenen?”
Het langetermijngeheugen heeft drie belangrijke gebieden: de hippocampus, het cerebellum en
de entorinale schors. Het langetermijngeheugen slaat informatie op die nog jaren later
beschikbaar is. Er zijn meerdere processen waardoor de informatie terechtkomt in het
langetermijngeheugen. Als er informatie verloren is gegaan, kan dit op meerdere tijdstippen in
het systeem zijn gebeurd. Geheugensteuntjes verbeteren de prestaties van het
langetermijngeheugen drastisch. Op het verlies van informatie uit het langetermijngeheugen
blijkt de leeftijd minder invloed te hebben dan op verlies van informatie uit het
kortetermijngeheugen.
 “Hoe wordt informatie vanuit het kortetermijngeheugen in het langetermijngeheugen
opgeslagen?"
De wegen die de informatie vanuit het korte- naar het langetermijngeheugen aflegt zijn zeer
divers. Allereerst zijn er psychologisch gezien twee mogelijkheden: vergeten of onthouden. Het
onthouden gaat door middel van het proces genaamd LongTermProliferation. Biologisch wordt
de informatie verplaatst door meerdere delen van de hersenen, maar de hersenen hebben ook
een afsnijdweg gecreëerd bij hevige emotie. Deze weg is via de amygdala.
 “Welke gevolgen hebben ziektes voor het kortetermijngeheugen, met in het bijzonder
Alzheimer?”
Er zijn meerdere vormen van dementie (het verlies van geheugen), waarbij de ziekte van
Alzheimer de allerbekendste is. Mensen met deze ziektes zullen op een gegeven moment niks
meer onthouden. Zij verliezen daardoor essentiële vaardigheden die nodig zijn om te kunnen
leven en zullen uiteindelijk sterven. Dit komt doordat de hersenen niet goed meer kunnen
functioneren. Genetisch gezien blijken er enkele chromosomen de ‘boosdoeners’ te kunnen zijn
voor de ziektes, maar er zijn ook nog andere factoren die van invloed kunnen zijn. Artsen testen
of mensen dementie hebben met behulp van een MMSE-test of MOCA-test, wanneer hier een
lage score uitkomt zal er een groter neuropsychologisch onderzoek worden uitgevoerd. In het
geval van Alzheimer is er een verlies van neurotransmitters, waardoor impulsoverdrachten
minder of minder snel zullen plaatsvinden.
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Ten slotte geven wij antwoord op onze hoofdvraag, die luidt: “Wat zijn de verschillen tussen het
kortetermijngeheugen van mensen en wat veroorzaakt deze verschillen?”.
Uit ons onderzoek blijkt dat ouderen het slechtste kortetermijngeheugen hebben, daarna de
basisschoolleerlingen, vervolgens de middelbare schoolleerlingen, dan de studenten en ten slotte als
beste de volwassenen. Dit was geheel tegen onze verwachting in, aangezien wij de
basisschoolleerlingen als beste hadden ingeschat. Volgens verschillende literatuur die wij
geraadpleegd hebben blijkt dat het kortetermijngeheugen dan ook afneemt naarmate men ouder
wordt, wat klopt met onze verwachting.
De verschillen tussen het kortetermijngeheugen worden veroorzaakt door het verlies van
concentratievermogen naarmate de leeftijd vordert, een slechter functionerend geheugen door het
afsterven van verbindingen tussen zenuwcellen en zenuwcellen zelf en een afname van
neurotransmitters die nodig zijn voor de impulsgeleidingen.
Ons onderzoek heeft het resultaat opgeleverd dat de ouderen het slechtst hebben gepresteerd, maar
dat de basisschoolleerlingen daar maar iets bovenuit kwamen. De middelbare schoolleerlingen,
studenten en volwassenen scoren hoger. Wij denken dat de lage score van de basisschoolleerlingen
veroorzaakt wordt door spanning voor de tests en dat de test vrij moeilijk voor ze was omdat ze ook
moesten schrijven. Ook is ons onderzoek uitgevoerd op 149 proefpersonen, wat een relatief klein
aantal is vergeleken met de wereldbevolking. Hierdoor levert dit mogelijk geen representatieve
uitkomst op voor onze conclusie. Ook leverde ons onderzoek op dat de volwassenen het best hebben
gepresteerd, wat veroorzaakt kan worden door een niet representatieve onderzoeksgroep. Ook is bij
de volwassenen geen rekening gehouden met verschil in opleidingsniveau, waardoor het zou kunnen
zijn dat het grootste deel van de onderzochte volwassenen een hoog opleidingsniveau had waardoor
er een hoge score uitgekomen is.
Bij een later onderzoek zouden er verschillende dingen verbeterd kunnen worden.
Allereerst is volledige isolatie van de proefpersonen onmogelijk en het was voor ons niet mogelijk om
volledig betrouwbare resultaten te krijgen. Wij hebben uiteraard geprobeerd dit zo nauwkeurig
mogelijk te doen en vinden dat we hier goed geslaagd in zijn. Enkele factoren waren:
 Geluid op de achtergrond waardoor proefpersonen afgeleid konden worden.
 Proefpersonen die de kleuren niet goed konden zien door belichting en daardoor kleuren
verkeerd benoemden.
 Proefpersonen die de uitleg niet goed begrepen en de opdracht verkeerd uitvoerden. Dit was
maar bij een enkeling het geval.
 Proefpersonen die de kleuren anders benoemen dan de bedoeling was, waardoor er geen
volledige garantie is dat zij de goede kleur benoemden of niet. Voorbeelden hierbij zijn
lichtpaars, roze, lila, paars, rood, oranje. Het was een opvallend gegeven dat sommigen de
kaartjes met de kleur oranje benoemden.
 Proefpersonen die niet blanco de proef deden. Wij konden niet garanderen dat de
proefpersonen geen enkele voorkennis hadden, maar uit onze waarnemingen tijdens de
proeven denken we dat we hier toch geslaagd in zijn.
Bij een volgend onderzoek naar het kortetermijngeheugen is het misschien beter om niet gebruik te
maken van opschrijven. Het viel ons namelijk op dat het vaak voorkwam dat bij de tweede test, na
het weghalen van de kaartjes, wanneer de proefpersoon de kleuren op moet gaan schrijven, deze
proefpersoon aangeeft alles te zijn vergeten. Het overschakelen van kaartjes bestuderen naar het
opschrijven van de kleuren is blijkbaar moeilijk. Echter, meestal kwam er na even nadenken toch veel
van de kleuren nog terug en kon de proefpersoon nog veel kleuren invullen.
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Kleurenblindheid was een factor waar wij van tevoren aan gedacht hebben. Wij hebben in de
conclusie hier geen rekening mee gehouden, omdat de hoeveelheid proefpersonen die kleurenblind
waren zeer laag was. Kleurenblindheid was voor test 4 geen beperkende factor, doordat hierbij
woorden werden gebruikt en geen kleuren. Test 1 bleek ook geen beperkende factor, doordat
proefpersonen met kleurenblindheid aangaven dat ze alle kleuren konden onderscheiden.
Bij test 3 is er ook geen beperkende factor als men alleen de vormen in beschouwing neemt. Het is
dus alleen van belang bij test 2 en het kleurengedeelte van test 3, maar grote verschillen hebben wij
niet gezien bij de kleurenblinden die de proef hebben gedaan.
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7

Gebruikte technieken

Tijdens het onderzoek hebben wij een deel van de mensen gevraagd ons te vertellen wat voor
technieken ze gebruikten om de volgorde van de kaartjes te onthouden. Zo werden ons verschillende
technieken verteld als:
 de eerste zes kaartjes proberen te onthouden, vervolgens vlak voordat de tijd om is de
laatste drie kaartjes kijken. De laatste drie kaartjes dan zo snel mogelijk
neerleggen/opschrijven en vervolgens de eerste 6 kaartjes weer herinneren en
neerleggen/opschrijven
 in het hoofd/hardop de volgorde van de kleuren opzeggen en deze blijven herhalen.
 in het hoofd/hardop een melodietje maken van de kleuren en deze blijven herhalen.
 in het hoofd/hardop de eerste letters van de kleuren achter elkaar zetten en deze blijven
herhalen.
 bij de eerste test: de kleuren van de kaartjes op de hoek onthouden door middel van de
letter ‘r’ in de kleuren: rood, groen, paars en roze. Daarna de kleuren van de kaartjes midden
onder en midden boven onthouden: zwart en grijs en ten slotte het middelste rijtje kaartjes
onthouden: wit, geel, blauw.
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8

Nawoord

Het profielwerkstuk is eindelijk klaar. Het heeft ons veel tijd en moeite gekost, maar persoonlijk
vonden we het wel erg leuk om te doen. Enerzijds omdat we graag wilde weten wat het antwoord
was op onze hoofdvraag, maar anderzijds ook omdat het het grootste project is dat je in je hele
schoolcarrière doet. We vonden het een interessant onderwerp en wilden er steeds meer over te
weten komen.
Het was een behoorlijke uitdaging om alle proefpersonen te vinden, ook na de tegenvaller bij het
Woonzorgcentrum Lorentzhof, waar we uiteindelijk maar 3 proefpersonen hebben kunnen testen,
terwijl we er veel tijd in gestoken hadden om het te regelen. Daarnaast was 150 proefpersonen een
enorm aantal om te halen, wat we ook hebben gehoord van mensen in onze omgeving die met
verbazing reageerden op dit grote aantal. Wij hebben ons best gedaan om de 150 proefpersonen te
halen. Dit is gelukt op drie proefpersonen na; drie studenten, maar we hebben wel 2 middelbare
schoolleerlingen extra. Dus uiteindelijk hebben wij op 1 proefpersoon na ons streven bereikt. Wij
hadden vooral moeite met het vinden van voldoende MBO-studenten, toen we merkten dat we er
echt niet meer konden regelen hebben we ervoor gekozen drie studenten minder in ons onderzoek
op te nemen. We hebben er niet voor gekozen om als alternatief nog drie extra universitaire
studenten toe te voegen aan ons onderzoek, waar we wel veel mensen van in onze omgeving
hebben, om de verdeling van MBO, HBO en universitair zo goed mogelijk gelijk te houden.
Tim: Ik ben van mening dat de communicatie met Karlijn over het algemeen goed verliep. We hadden
enkele misverstanden, maar deze waren niet noemenswaardig bij het totale project dat we samen
hebben gedaan. We vulden elkaar goed aan. We hadden een duidelijke taakverdeling die in de loop
van het project iets moest worden aangepast wegens privéomstandigheden van Karlijn. Ik zocht de
informatie op en zette dit in een document, waarna Karlijn de spelling en het verhaal aanpaste en
wat extra informatie toevoegde, zodat alles goed liep. Ook stuurden we alle stukken naar elkaar,
waarna de ander hier opmerkingen en aanpassingen kon plaatsen, totdat we allebei tevreden waren
over het eindresultaat.
Ik heb veel geleerd terwijl ik bezig was met dit werkstuk. Allereerst was het aanpakken van zo’n groot
project een hele nieuwe ervaring. Ik ben veel te weten gekomen over hoe je dit het beste kan doen.
Ook het regelen van proefpersonen, het goed inlichten van de proefpersonen en alle gegevens te
ordenen waren vaardigheden die ik aan heb moeten leren.
Zelf moest ik me soms in bedwang houden niet te veel informatie in het profielwerkstuk te
verwerken. Dit kwam omdat er zo veel te vinden is over de hersenen en alles wat met ons onderwerp
te maken had, dat de hoeveelheid informatie overweldigend was. Om alleen de kern van de
informatie te vinden en deze in je eigen woorden op te schrijven was iets wat gaandeweg beter ging.
Ook was veel informatie in het Engels, waardoor mijn talenkennis zeer van pas kwam om alles goed
te kunnen begrijpen. Veel informatie was in lastige wetenschappelijke taal geschreven, waardoor het
soms moeilijk was te begrijpen.
Na alle uren in het profielwerkstuk te hebben gestopt ben ik zeer tevreden met het eindresultaat en
ik denk dat Karlijn en ik met een voldaan gevoel op dit alles terug kunnen kijken.
Karlijn: Ik heb veel geleerd van dit profielwerkstuk. In het begin ging de communicatie met Tim wat
moeizamer, doordat we allebei wat andere ideeën hadden over hoe het profielwerkstuk aan te
pakken. Later zijn we erachter gekomen dat we elkaar juist ontzettend goed aan konden vullen,
bijvoorbeeld bij de resultaatverwerking waar Tim precies wist hoe hij grafieken met Excel kon maken,
waar ik wist welke gegevens we moesten vergelijken in welke grafiek. Ook konden we met het
schrijven van de theorie elkaar goed aanvullen.
Door privéomstandigheden hebben we op een gegeven moment besloten de taakverdeling iets te
veranderen, zodat Tim meer aan de theorie ging werken en ik alle resultaatverwerking zou gaan
doen. Dit bleek een goede verdeling te zijn.
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Na alle uren die wij in het profielwerkstuk hebben gestoken denk ik dat we met een voldaan gevoel
terug kunnen kijken. We hebben veel geleerd over samenwerking, het aanpakken van een groot
project als deze waar we veel aan zullen hebben in onze verdere studies die we gaan doen en het
regelen van proefpersonen.
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21. Brain Behavior Optimization Center Memory.
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http://www.dementiedebaas.nl/hoe_blijf_ik_dementie_de_baas/wat_is_dementie/
a. frontotemporale_dementie
b. lewy_body_dementie
35. Cst1991 (17 maart 2011) Dementie: Erfelijkheid.
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/68316-dementie-erfelijkheid.html
36. Hart en Ziel (22 april 2009) Alle klokken zeggen tiktak.
http://www.hartenziel.nl/artikel/alle_klokken_zeggen_tiktak
37. 10voorbiologie Impulsoverdracht.
http://www.10voorbiologie.nl/afbfczw/9.26_synaps.jpg
38. Wetenschap in beeld (17 augustus 2010) Intelligentie verschilt per geslacht.
http://wibnet.nl/mens/hersenen/intelligentie-verschilt-per-geslacht
39. Zobegaafd.nl Fotografisch geheugen.
http://www.zobegaafd.nl/artikelen/fotografisch-geheugen/
40. Peak Experience Man vs vrouw:verschillende hersenen (3)
http://www.peak-experience.nl/?q=node/269
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10 Dankwoord
Voor het mogelijk maken van het uitvoeren van ons onderzoek willen wij verschillende personen en
instanties bedanken. Zo danken wij de openbare Jenaplanschool ‘de Hasselbraam’ te Leiderdorp, de
middelbare school ‘Da Vinci College vestiging Kagerstraat’ te Leiden, woonzorgcentrum ‘Lorentzhof’
te Leiden en alle studenten, volwassenen en ouderen die hebben meegedaan aan ons onderzoek. Wij
danken in het bijzonder oud-oppas José en buurvrouw Loes voor het regelen van vele proefpersonen.
Ook bedanken wij buurvrouw Ria voor het geven van informatie en het regelen van een MMS-test en
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het maken van onze voorkant met Photoshop.
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11 Bijlagen
11.1 Plan van aanpak

Hoofdvraag:
“Wat zijn de verschillen tussen het kortetermijngeheugen van mensen en wat veroorzaakt deze
verschillen?”
Hierbij definiëren wij de verschillen in percentages. Het percentage bij een persoon is het aantal
onthouden kaartjes van het geheel aantal kaartjes.
Deelvragen:
 “Hoe werkt het geheugen in de hersenen?”
o
“Hoe werkt het geheugen in het algemeen?”
 “Hoe werkt het kortetermijngeheugen in de hersenen?”
 “Hoe werkt het langetermijngeheugen in de hersenen?”
 “Hoe wordt informatie vanuit het kortetermijngeheugen in het langetermijngeheugen
opgeslagen?" (inclusief amygdala)
 “Welke gevolgen hebben ziektes voor het kortetermijngeheugen, met in het bijzonder
Alzheimer?”
 “Wat zijn de verschillen in kortetermijngeheugen tussen verschillende leeftijdsgroepen?”
Hierbij hebben we de volgende leeftijdsgroepindelingen gemaakt:
 Basisschoolleerlingen: 6 jaar t/m 11 jaar
 Middelbare schoolleerlingen: 12 t/m 18 jaar
 Studenten: 18 t/m 30 jaar
 Volwassenen: 31 t/m 60 jaar
 Ouderen: 61 en ouder
 “Wat zijn de verschillen in kortetermijngeheugen tussen geslacht?”
 “Wat zijn de verschillen in kortetermijngeheugen tussen verschillende opleidingsniveaus?”
Hierbij hebben we de volgende opleidingsniveau-indelingen gemaakt:
 Middelbare school: VMBO, HAVO, VWO
 Studenten: MBO, HBO, Universitair
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Onderzoeksplan en onderzoeksmethoden:
1e onderzoek: mensen krijgen 9 kaartjes in een vierkant van 3x3 voor zich, met ieder kaartje een
andere kleur. Na 20 seconden worden deze kaartjes weggehaald en krijgt de persoon de kaartjes
door elkaar geschud. Deze persoon moet zelf het vierkant weer na proberen te maken.
2e onderzoek: mensen krijgen 9 kaartjes in een vierkant van 3x3 voor zich, met ieder kaartje een
andere kleur. Na 20 seconden worden deze kaartjes weggehaald en krijgt de persoon een vel papier
en 14 kleurpotloden met andere kleuren, waaronder de 9 kleuren van de kaartjes. Deze persoon
moet zelf het vierkant na tekenen met de kleuren op de juiste plaats.
3e onderzoek: mensen krijgen 9 kaartjes in een vierkant van 3x3 voor zich, met ieder kaartje een
andere kleur + ander figuur. Ieder figuur heeft zijn eigen kleur. Na 20 seconden worden deze kaartjes
weggehaald en krijgt de persoon een vel papier en 14 kleurpotloden met andere kleuren, waaronder
de 9 kleuren van de kaartjes. Deze persoon moet zelf de het vierkant met de 9 kaartjes natekenen
met de kleuren en figuren (bijv. geel driehoek, rood vierkant, blauwe cirkel etc.) op de juiste plaats.
4e onderzoek:
Als mondelinge test wordt de proefpersoon 9 niet-bestaande woorden achter elkaar voorgelezen. De
proefpersoon krijgt deze woordenreeks maar één keer te horen. De proefpersoon moet hierna
zoveel mogelijk voorgelezen woorden nazeggen.
Bij alle bovenstaande experimenten geldt dat het aantal goed gelegde/getekende kaartjes staat voor
de sterkte van het kortetermijngeheugen, hoe hoger het percentage kaartjes goed gelegd/getekend,
hoe sterker het kortetermijngeheugen. Ook bij de mondelinge test is hoe hoger het percentage goed
onthouden worden, hoe sterker het kortetermijngeheugen.
Samenwerking:
Karlijn Joosten en Tim van der Lippe
Begeleiding:
Mevrouw Regensburg (biologie)
Presentatievorm:
Powerpoint met filmpjes en foto’s
Tijdplan:
Activiteit
Experiment beschreven
Proefpersonen gecontacteerd
Plan van Aanpak
Deelvraag Kortetermijngeheugen af
Deelvraag Langetermijngeheugen af
Deelvraag Overgang korte- naar
langetermijngeheugen af
Deelvraag ziekte af
Onderzoek af
Literatuur af
Eindproduct af
Presentatie af

Deadline
Week 38
Week 38
Week 38
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49
Week 43
Week 49
Week 51
Week 02
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11.2 Taakverdeling
Taken:




















inleiding
verwachting
inhoudsopgave
waarom we dit hebben gekozen -> in inleiding
logboek
experiment beschrijven
experiment uitvoeren
resultaatverwerking
conclusies trekken uit resultaten
algemeen hoe geheugen werkt
kortetermijngeheugen hoe het werkt
langetermijngeheugen hoe het werkt
doorstroom korte naar lange termijngeheugen (inclusief amygdala)
ziekteleer als verdieping: aantasting (kortetermijn)geheugen: dementie (hersenen: welke
delen zijn weggevallen en welke gevolgen heeft dit) + diepe uitwerking Alzheimer
nawoord
discussie + foutenbespreking
bronnenlijst
dankwoord
opmaak

Taakverdeling (ongeveer: we hebben elkaar steeds aangevuld met alle taken)
Karlijn:
 inleiding
 inhoudsopgave
 opmaak
 experiment beschrijven
 experiment uitvoeren
 resultaatverwerking
 conclusies trekken uit resultaten
 kortetermijngeheugen hoe het werkt
 dementie
 nawoord
 dankwoord
 logboek
Tim:












verwachting
inhoudsopgave
experiment uitvoeren
algemeen hoe geheugen werkt
langetermijngeheugen hoe het werkt
doorstroom korte naar langetermijngeheugen
conclusies trekken uit resultaten
nawoord
logboek
bronnenlijst
lijst met klassen en data onderzoeken
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11.3 Lijsten voor onderzoeken Da Vinci College Kagerstraat Leiden
4e en 5e uur met lokalen en leraren van deze klassen:
Klas
Uur
Lokaal
1A
5
B14
1E
5
C70
1K
5
D08
2A
5
D11
2F
4
D13
2K
5
D10
3A
4
C03
3F
5
C11
3M
4
B14
4B
4
A68
4E
5
P01
4K
5
B06
5A
5
C02
5E
5
A72
6VWO
4+5
B01+B03
Uitvoeren onderzoeken data:
Klas
1A Da Vinci College
1E Da Vinci College
1K Da Vinci College
2A Da Vinci College
2F Da Vinci College
2K Da Vinci College
3A Da Vinci College
3F Da Vinci College
3M Da Vinci College
4B Da Vinci College
4E Da Vinci College
4K Da Vinci College
5A Da Vinci College
5E Da Vinci College
6VWO Da Vinci College
Basisschool
Woonzorgcentrum Lorentzhof

Datum
15-11-2012
15-11-2012
22-11-2012
1-11-2012
8-11-2012
1-11-2012
8-11-2012
1-11-2012
1-11-2012
1-11-2012
8-11-2012
8-11-2012
8-11-2012
15-11-2012
15-11-2012
19-11-2012
10-11-2012

Docent
Warmer
Mulder
Jacobs
Lierop
Stuivenberg
Oosten
van Rhijn
Gelder
Visser
Kip
Guijking
Meijer
Schiedon
Autsema
-

Uur
5e
5e
5e
5e
4e
5e
4e
5e
4e
4e
5e
5e
5e
5e
4e
hele dag
hele dag
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e-mailadres
mwar
amul
jjac
Jlie
Astu
boos
erhi
agel
evis
rkip
agui
lmei
hsch
jaut
-

11.4 Teksten voor onderzoek
Tekst voor onderzoek: voor basisschool
Test 1: Je gaat een test doen waarbij je 9 kaartjes in een vierkant voor je krijgt. Deze 9 kaartjes
hebben ieder een andere kleur. Je moet onthouden welke kleur waar ligt. Hiervoor krijg je 20 tellen.
Na deze 20 tellen worden de kaartjes geschud. Je moet de kaartjes op dezelfde plek terugleggen.
Hiervoor krijg je 30 tellen.
Test 2: Je gaat een test doen waarbij je 9 kaartjes in een vierkant voor je krijgt. Deze 9 kaartjes
hebben ieder een andere kleur. Je moet onthouden welke kleur waar ligt. Hiervoor krijg je 20 tellen.
Na deze 20 tellen worden de kaartjes weggehaald en moet je op een papier de juiste kleuren
schrijven in de vierkantjes; dus zoals de kaartjes lagen. Hiervoor krijg je 30 tellen.
Test 3: Je gaat een test doen waarbij je 9 kaartjes in een vierkant voor je krijgt. Deze 9 kaartjes
hebben ieder een ander figuur met een eigen kleur. Je moet onthouden welk figuurtje met welke
kleur waar ligt. Hiervoor krijg je 20 tellen. Na deze 20 tellen worden de kaartjes weggehaald en moet
je op een papier in de vierkanten het juiste figuur met de juiste kleur tekenen en schrijven. Hiervoor
krijg je 60 tellen.
Test 4: Nu gaan we 9 verzonnen woorden zeggen, je moet proberen zo veel mogelijk van deze
woorden te onthouden. Daarna moet je in 30 tellen zoveel mogelijk van die woorden herhalen, maar
dat hoeft niet op dezelfde volgorde als dat ik ze gezegd heb.
Tekst onderzoek: voor ouderen/volwassenen
Test 1: U gaat een test doen waarbij u 9 kaartjes in een vierkant van 3 bij 3 voor u krijgt. Deze 9
kaartjes hebben ieder een andere kleur. U moet de volgorde van de kaartjes onthouden zoals deze
neergelegd zijn. Hiervoor krijgt u 20 seconden de tijd. Na deze 20 seconden worden de kaartjes
geschud. U moet de kaartjes in dezelfde volgorde terugleggen zoals ze lagen. Hiervoor krijgt u 30
seconden de tijd.
Test 2: U gaat een test doen waarbij u 9 kaartjes in een vierkant van 3 bij 3 voor u krijgt. Deze 9
kaartjes hebben ieder een andere kleur. U moet de volgorde van de kaartjes onthouden zoals deze
neergelegd zijn. Hiervoor krijgt u 20 seconden de tijd. Na deze 20 seconden worden de kaartjes
weggehaald en krijgt u een papier met 9 vierkanten. U moet dan in deze vierkanten schrijven welke
kleur waar lag. Hiervoor krijgt u 30 seconden de tijd.
Test 3: U gaat een test doen waarbij u 9 kaartjes in een vierkant van 3 bij 3 voor u krijgt. Deze 9
kaartjes hebben ieder een andere figuur met een bepaalde kleur. U moet de volgorde van de kaartjes
onthouden zoals deze neergelegd zijn. Hierbij moet u de combinatie van het figuur, de kleur en de
volgorde onthouden. Hiervoor krijgt u 20 seconden de tijd. Na deze 20 seconden worden de kaartjes
weggehaald en krijgt u een papier met 9 vierkanten. U moet in deze vierkanten het juiste figuur met
de juiste kleur tekenen en schrijven. Hiervoor krijgt u 1 minuut de tijd.
Test 4: U gaat een test doen waarbij u 9 niet-bestaande-woorden te horen krijgt. U moet proberen zo
veel mogelijk van deze woorden te onthouden. U hebt dan 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk
van deze woorden hardop te herhalen, dit hoeft niet in dezelfde volgorde als ik deze heb opgezegd.

73

Tekst onderzoek: voor middelbare school/studenten/volwassenen
Test 1: Je gaat een test doen waarbij je 9 kaartjes in een vierkant van 3 bij 3 voor je krijgt. Deze 9
kaartjes hebben ieder een andere kleur. Je moet de volgorde van de kaartjes onthouden zoals deze
neergelegd zijn. Hiervoor krijg je 20 seconden de tijd. Na deze 20 seconden worden de kaartjes
geschud. Je moet de kaartjes in dezelfde volgorde terugleggen zoals ze lagen. Hiervoor krijg je 30
seconden de tijd.
Test 2: Je gaat een test doen waarbij je 9 kaartjes in een vierkant van 3 bij 3 voor je krijgt. Deze 9
kaartjes hebben ieder een andere kleur. Je moet de volgorde van de kaartjes onthouden zoals deze
neergelegd zijn. Hiervoor krijg je 20 seconden de tijd. Na deze 20 seconden worden de kaartjes
weggehaald en krijgt je een papier met 9 vierkanten. Je moet dan in deze vierkanten schrijven welke
kleur waar lag. Hiervoor krijg je 30 seconden de tijd.
Test 3: Je gaat een test doen waarbij je 9 kaartjes in een vierkant van 3 bij 3 voor je krijgt. Deze 9
kaartjes hebben ieder een andere figuur met een bepaalde kleur. Je moet de volgorde van de
kaartjes onthouden zoals deze neergelegd zijn. Hierbij moet je de combinatie van het figuur, de kleur
en de volgorde onthouden. Hiervoor krijg je 20 seconden de tijd. Na deze 20 seconden worden de
kaartjes weggehaald en krijg je een papier met 9 vierkanten. Je moet in deze vierkanten het juiste
figuur met de juiste kleur tekenen en schrijven. Hiervoor krijg je 1 minuut de tijd.
Test 4: Je gaat een test doen waarbij je 9 niet-bestaande-woorden te horen krijgt. Je moet proberen
zo veel mogelijk van deze woorden te onthouden. Je hebt dan 30 seconden de tijd om zoveel
mogelijk van deze woorden hardop te herhalen, dit hoeft niet in dezelfde volgorde als ik deze heb
opgezegd.
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11.5 Logboeken
Logboek Tim:
Week 36
Plan
Onderzoek opstellen

Tijd besteed: 9 uur
Resultaat
Onderzoek bedacht en
onderzoeksmethode verzonnen

“Gemaakte afspraken over het
pws” invullen

Globale deadlines gesteld en
algemene informatie
opgeschreven.
Groot deel van tijdplan
gemaakt.

Tijdplan maken

Plan van aanpak maken

Verder gewerkt aan plan van
aanpak

Definiëren onderzoek

Onderzoek opgesteld en
gedefinieerd

Literatuuronderzoek starten

Literatuuronderzoek gestart en
feedback ontvangen. Begin
gemaakt met de definities.
Bronnen opgezocht en
bestudeerd

Week 37
Plan
Plan van aanpak maken

Tijd besteed: 3 uur
Resultaat
Definitieve deelvragen
opgesteld en de proefpersoonindeling gemaakt.
Leeftijdsgroepen ingedeeld voor
het onderzoek door te
bedenken waar de grootste
verschillen in geheugen zitten
en wat mensen op die leeftijd al
weten hoe ze moeten leren
Opleidingsniveaugroepen
ingedeeld voor het onderzoek,
besloten om deze verschillen
alleen te onderzoeken bij
middelbare school en studenten
Inzicht gekregen in tijden die
nodig zijn per proefpersoon
voor het onderzoek, een idee
gekregen hoe het onderzoek in
zijn werk gaat
Geen

Leeftijdsgroepen onderzoek
indelen

Opleidingsniveaugroepen
onderzoek indelen

Onderzoek uittesten op een
aantal personen

Instanties mailen
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Verbeterpunt
Nog niet helemaal af en
moeten nog de puntjes op de i
zetten
Precieze deadlines ontbreken
nog.
Enkele deadlines konden nog
niet worden opgesteld. Moet
nog gebeuren
Proefpersoon-indelingen en
een paar deadlines ontbreken
nog.
Mondelinge test moet nog
worden uitgebreid en alle tests
moeten nog iets meer worden
uitgetest.
Het was nog erg lastig om de
definities op te stellen en
taalgebruik kon nog iets beter.

Verbeterpunt
Deadlines moeten nog
beoordeeld worden op
haalbaarheid.
Geen, we hebben het goed
overlegd en een goede indeling
gemaakt

Geen, we hebben het goed
overlegd en een goede indeling
gemaakt

Tijden die proefpersonen
kregen in het onderzoek
bijgesteld

Logistieke indeling moet eerst
worden gemaakt, voordat
instanties kunnen worden
gemaild.

Week 38
Plan
Plan van aanpak afmaken

Mondelinge test uitwerken
Gesprek met meneer
Bronsgeest voor de logistieke
indeling op de middelbare
school

PWS opnieuw typen

Week 39
Mondelinge test perfectioneren

E-mails opstellen

Tijd besteed: 3 uur
Resultaat
Alle deadlines zijn gesteld en
extra deelvraag verzonnen.
(pathologie)
Verschillende 1- 2- en 3lettergreepwoorden verzonnen.
Lokaal gereserveerd, lijst
gemaakt van mogelijke klassen
die in aanmerking komen voor
het onderzoek. Betreffende
leraren die op het 4e en 5e uur
op donderdag deze klassen
lesgeven.
Deel van het PWS moest nog
een keer worden getypt i.v.m.
een technisch probleem met de
mail.

Verbeterpunt

Test moet nog worden
uitgetest.
Lokaal moet nog nader worden
bekeken om te kijken of
onderzoek hier mogelijk is.
Mailtjes leraren moeten nog
worden verzonden.

Meer backups maken, bijv. USB,
mail en internet, zodat in het
vervolg dit niet meer voorkomt.

Tijd besteed: 2 uur
Mondelinge test uitgeprobeerd,
enkele logistieke veranderingen
aangebracht en feedback
gebruikt om de test te
verbeteren.
E-mails voor docenten
opgesteld.

Week 40
Logistiek indeling praktisch
gedeelte maken

Tijd besteed: 2 uur
Logistieke indeling gemaakt.
Tijdplanning hier op aangepast.

E-mails verzenden

E-mails verzonden

Zeer veel tijd nodig, dus
tijdplanning deelvragen moet
misschien bijgesteld worden.

Bespreking 4-10-2012:
Logistieke indeling moet komen, (voor examenweek dus progress weinig), deelvragen voor
praktische gedeelte, dus helft deelvragen in herfstvakantie.
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Week 41
Plan
Naar Woonzorgcentrum
Lorentzhof gaan om te
informeren of we daar deel
onderzoek uit kunnen voeren
Deelvragen verdelen
Mailtje sturen naar coördinator
voor vrij vragen om onderzoek
uit te kunnen voeren op
basisschool
Week 42
Plan
Afspraak met zorgleider
bejaardentehuis

Hoeveelheid proefpersonen
bijstellen

Oriënteren en doorlezen
informatie voor deelvragen

Week 43
Plan
Verder uitwerken verwachting
E-mails verzenden i.v.m. data
veranderingen van onderzoek
met middelbare scholieren
Schema hersenen opstellen

Deelvraag
langetermijngeheugen maken
Week 44
Plan
Brieven opstellen om leraren te
herinneren aan afspraak omdat
ze niet allemaal gereageerd
hebben
Onderzoek doen op middelbare
school

Tijd besteed: 2,5 uur
Resultaat
De directie was in bespreking
dus hebben we een
telefoonnummer gekregen om
morgen met de teamleider te
bellen
Deel vragen verdeeld
Mailtje gestuurd

Tijd besteed: 2 uur
Resultaat
Lijst met ouderen ontvangen
die mee zouden kunnen doen
met het onderzoek.
Vervolgafspraken gepland.
In overleg met Karlijn hebben
we besloten om de hoeveelheid
proefpersonen van 50 naar 30
te reduceren. Dit om
haalbaarheid van het
onderzoek te verhogen.
Verder oriënteren voor het
beantwoorden van de
deelvragen en grof de inhoud
opgesteld.

Verbeterpunt
Regelen dat we daar onderzoek
mogen doen, en anders op zoek
gaan naar een ander
Woonzorgcentrum

Verbeterpunt

De betrouwbaarheid van de
data wordt helaas wel minder.

Bronnen zijn lastig te vinden of
zijn soms onbetrouwbaar.
Goede methode verzinnen om
dit te checken.

Tijd besteed: 8 uur
Resultaat
Verwachting opgesteld
E-mails verzonden

Verbeterpunt
Nog enkele bronnen opzoeken

Schema hersenen opgesteld
met daarin alle sub-gebieden
aangegeven
Eerste alinea’s deelvraag
geschreven.

Onvoltooid, doordat er nog veel
meer gebieden zijn
Afbeeldingen bronnen moeten
nog ingescand worden

Tijd besteed: 3 uur
Resultaat
Brieven opgesteld en in
postvakjes gedaan. 1 afzegging
ontvangen.
8 scholieren de test laten doen
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Verbeterpunt

Week 45
Plan
Onderzoek doen op middelbare
school

Tijd besteed: 9 uur
Resultaat
10 scholieren de test laten
doen

Onderzoek doen bij bejaarden
in bejaardentehuis

3 bejaarden de test laten doen

Onderzoek doen bij kennissen
en familie

6 kennissen en familieleden de
test laten doen

Week 46
Plan
Uitbreiden deelvraag
langetermijngeheugen

Tijd besteed: 5 uur
Resultaat
Deelvraag 2 kantjes, anatomie
ontbreekt nog. Al feedback
gekregen en erin verwerkt
10 scholieren de test laten
doen

Onderzoek doen op middelbare
school
Week 47
Plan
Onderzoek doen op basisschool
Resultatenverwerking
basisschool
Onderzoek doen op middelbare
school

Tijd besteed: 6 uur
Resultaat
30 leerlingen de test laten doen
Grafiek geproduceerd
2 scholieren de test laten doen
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Verbeterpunt
1 docent was niet in het
aangewezen lokaal en had mails
niet ontvangen
Veel bejaarden bleken niet in
staat de test te doen of wilden
niet. Verzorgingsleider had te
veel aangegeven, dus hadden
we een backup moeten
verzinnen
Moet nog een paar langsgaan,
maar had geen tijd meer, want
ik moest naar werk

Verbeterpunt

Verbeterpunt
Meerdere grafieken en opmaak
moet nog worden bekeken.
Enige miscommunicatie over
tijdstip gegevensverwerking,
maar datum bijgesteld.

Week 48
Plan
Gegevensverwerking uitwerken

Herverdeling taken

Geheugen algemeen bijwerken

Onderzoek doen bij kennissen
en kennissen van kennissen.
Meer proefpersonen regelen
Week 49
Plan
Uitwerken
langetermijngeheugen en
geheugen algemeen
Onderzoek doen bij studenten
en meer regelen met leraren

Week 50
Plan
Onderzoek doen bij ouderen
Regelen proefpersonen

Verder uitwerken deelvragen en
algemene delen

Tijd besteed: 8 uur
Resultaat
Gegevensverwerking
middelbare school is af. Eerste
resultaten bekeken.
Afspraak gemaakt wegens privé
omstandigheden Karlijn: Tim
werkt meer aan de deelvragen
en Karlijn werkt meer aan de
resultaatverwerking. Daardoor
worden de deelvragen ook
meer samen gemaakt ipv apart.
Afbeeldingen gezocht in
Sobotta en op internet met
moeder (heeft geneeskunde
gestudeerd). Afbeeldingen
gevonden en indeling
uitgebreid.
14 onderzoeken gedaan

Verbeterpunt
Overleggen met Karlijn over
welke informatie er in moet.
Nieuwe aanpak is nog niet
getest op succes. We kunnen
niet voorspellen of het een
verbetering is.

Duurde langer dan gedacht,
omdat ik niet gerekend had op
meer proefpersonen deze dag.

Tijd besteed: 4 uur
Resultaat
Versies bijna af. Moeten nog
worden doorgelezen door
ouders en mevrouw
Regensburg
8 studenten onderzocht. 4
studenten geregeld en nieuwe
afspraak gemaakt met meneer
Parlevliet voor 4 MBOstudenten
Tijd besteed: 4 uur
Resultaat
4 ouderen onderzoek gedaan.
Meer proefpersonen geregeld
(we hebben ze bijna allemaal =]
)
Deelvragen weer uitgebreid en
algemene delen
veranderd/geupdated
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Verbeterpunt

Onduidelijk wie we gaan testen
en waar we dat gaan doen.

Verbeterpunt

Zeer veel informatie gevonden,
moet nog worden gekeken of
het wel relevant is voor het
onderzoek

Week 51
Plan
Afnemen laatste 3 onderzoeken
Doorlezen stuk Alzheimer

Verder werken deelvragen

Week 52
Plan
Uitwerken deelvraag
kortetermijn naar langetermijn
College bekijken van
nobelprijswinnaar

Tijd besteed: 5 uur
Resultaat
Onderzoeken afgenomen
Stuk doorgelezen, opmerkingen
geplaatst en stuk erbij
geschreven
Bronnenlijst opgeruimd en
langetermijngeheugen nu
definitief af (?)

Verbeterpunt

Bronnenlijst nog niet volledig,
omdat sommige data nog
missen. Deze data is niet terug
te vinden in de bronnen.

Tijd besteed: 8 uur
Resultaat
Deelvraag uitgewerkt

Verbeterpunt

College gekeken. Erg
interessant!

Meer gekeken dan nodig was.
Lastig om alleen dat waar ons
onderzoek mee te maken heeft
er uit te halen.
Kostte veel tijd. Had misschien
handiger gekund, maar het
resultaat is hetzelfde.

Grafieken bewerken

Grafieken bewerkt en in het
bestand gezet

Week 1
Plan
Schrijven reflectie
foutenbeschouwing

Tijd besteed: 10 uur
Resultaat
Verbeterpunt
Reflectie, foutenbeschouwing
start gemaakt en naar Karlijn
opgestuurd.
Conclusie en nawoord
geschreven en opgestuurd.
Enkele nieuwe bronnen
opgezocht.
Bronnen opgezocht, afgemaakt Bronnenlijst weer veranderd.
en bronnenlijst afgemaakt
Kost veel tijd, maar dan heb je
ook wat.
Opmerkingen bekeken en
verbeterd

Schrijven nawoord en conclusie

Opnieuw schrijven bronnenlijst
en bronnen opzoeken
Bekijken en verbeteren
opmerkingen vader
Week 2
Plan
Beantwoorden deelvragen

Verwerken opmerkingen
mevrouw Regensburg

Tijd besteed: 4 uur
Resultaat
Deelvragen beantwoord met
samenvattingen van de
hoofdstukken
Opmerkingen deels verwerkt.
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Verbeterpunt
Veel gebruik van het
werkwoord blijken. Moet met
synoniemen worden opgelost.
Enkele opmerkingen nog
bespreken met Karlijn hoe te
verwerken.

Week3
Plan
Opnieuw nummeren
bronnenlijst
Schrijven conclusie en discussie
Opmaak en indeling bewerken

Verbeterpunten bijwerken
logboek en opmerkingen
mevrouw Regensburg
verwerken.
Veranderen gegevens opsturen

Volledig doorlezen
profielwerkstuk en spelling
checken

Tijd besteed: 7 uur
Resultaat
Bronnenlijst opnieuw
genummerd
Conclusie en discussie
afgemaakt.
Opmaak veranderd en indeling
bewerkt. Inhoudsopgave up to
date gemaakt.
Verbeterpunten bijgewerkt en
opmerkingen verwerkt.

Wegens technische problemen
kwamen sommige e-mails niet
bij mevrouw Regensburg aan.
We hebben hier een
ontvangstbevestiging
bijgevoegd om er zeker van te
zijn dat ze aankomen. Ook kom
ik elke biologie les langs met
een usb stick als de e-mail niet
is aangekomen.
Profielwerkstuk doorgelezen,
enkele dingen aangepast.

Verbeterpunt
Moet nog worden gecheckt of
alles goed is overgezet
Moet nog door ouders worden
doorgelezen qua spelling

Karlijn moet alle opmerkingen
nog goedkeuren.

Overige zaken: Geschatte tijd besteed ruim 5 uur
Deze categorie is voor activiteiten die op zichzelf nauwelijks tijd in nemen (van 1 tot 10 minuten),
maar bij elkaar toch op een behoorlijke tijdbesteding betreffen. Hieronder vallen onder andere:












uitprinten van invulformulieren;
inscannen van foto’s;
e-mails opstellen en verzenden;
bellen met proefpersonen;
overleg met Karlijn via Facebook en op school;
regelen ruimtes waar onderzoek gedaan kan worden;
overleg met ouders met betrekking tot profielwerkstuk en werkwijze;
opzoeken contactgegevens proefpersonen;
enkele gegevens in de computer zetten zodat deze naar Karlijn opgestuurd konden worden;
uitleg aan familieleden tijdens verjaardag met betrekking tot voortgang en waarnemingen
van het pws; opmerkingen van familieleden verwerken in pws;
boeken regelen bij bibliotheek en uit huis, schrijven logboek, lezen e-mails en opmerkingen
opschrijven en verwerken.
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Logboek Karlijn:
Week: 35 - 2012
Plan
Bespreking begeleider

Week: 36 - 2012

Plan
Onderzoek precies bedenken
Bespreking begeleider

Tijd: 1 uur
Resultaat
Boekjes ontvangen en afspraak
gemaakt voor een volgende
keer. Duidelijkheid gekregen
over inleverdata.

Verbeterpunt
Nog meer algemene vragen
over profielwerkstuk in
volgende afspraak stellen.

Tijd: 2 uur + 1 uur + 30 minuten + 15 minuten +
15 minuten +2,5 uur +0,5 uur
Resultaat
Onderzoek bedacht en beter
gedefinieerd
We hebben vragen besproken
die wij nog hadden over
vereisten in het profielwerkstuk
en over ons experiment, zoals
indeling leeftijdsgroepen en
over hoe diep we moesten
gaan in de literatuur

Invullen blad ‘Gemaakte
afspraken over het pws’

Deadlines bepaald

Tijdplan maken
Plan van Aanpak maken

Grootste deel van het tijdplan
gemaakt
Grotendeels gemaakt

Definiëren onderzoek

Gehele onderzoek gedefinieerd

Overleg
Bekijken stuk Tim over
algemeen geheugen
Stuk over onderzoek opsturen
naar Tim

Afspraken gemaakt over
bekijken van elkaars stukken
Tim’s stuk over algemeen
geheugen doorgelezen en tips
gegeven over hoe te
verbeteren
Stuk over onderzoek opsturen
naar Tim
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Verbeterpunt
Laatste deel van onderzoek nog
precies bedenken
Zelf nog bedenken wat onze
precieze deelvragen worden.
Op internet opzoeken naar
andere experimenten rond
kortetermijngeheugen, op basis
daarvan beslissen op welke
manier we de verschillen in
kortetermijngeheugen
definiëren
De precieze deadlines nog
bepalen
Nog een paar deadlines vast te
stellen van de deelvragen
Proefpersooninstellingen nog
zoeken, aantal deadlines nog
vaststellen
Nog overleggen met Tim wat
de precieze mondelinge test
wordt.
Alle testen uitproberen voordat
we beginnen aan ons
onderzoek.
Wennen aan elkaars manier
van schrijven en hoe elkaar
commentaar/tips te geven.

Week: 37 - 2012
Plan
Plan van Aanpak afmaken

Leeftijdsgroepen onderzoek
indelen

Opleidingsniveaugroepen
onderzoek indelen

Onderzoek uittesten op een
aantal personen

Instanties mailes
Onderzoek kleuren test 2
aanpassen
Mevrouw Regensburg mailen

Week: 38 - 2012

Tijd: 2 uur + 1 uur
Resultaat
Deelvragen besloten, besloten
hoe de verschillen tussen
verschillende proefpersonen te
definiëren
Leeftijdsgroepen ingedeeld
voor het onderzoek door te
bedenken waar de grootste
verschillen in geheugen zitten
en wat mensen op die leeftijd
al weten hoe ze moeten leren
Opleidingsniveaugroepen
ingedeeld voor het onderzoek,
besloten om deze verschillen
alleen te onderzoeken bij
middelbare school en
studenten
Inzicht gekregen in tijden die
nodig zijn per proefpersoon
voor het onderzoek, een idee
gekregen hoe het onderzoek in
zijn werk gaat
Geen
Kleuren aangepast
Plan van Aanpak, Onderzoek en
deel Geheugen algemeen
opgestuurd

Verbeterpunt
laatste deadlines van de
deelvragen nog besluiten

Geen, we hebben het goed
overlegd en een goede indeling
gemaakt

Geen, we hebben het goed
overlegd en een goede indeling
gemaakt

Tijden die proefpersonen
kregen in het onderzoek
bijgesteld

Nog eerst adressen van
instanties opzoeken
Geen
Nog reactie op krijgen

Tijd: 2 uur + 1 uur

Plan
Bespreking begeleider

Resultaat
op een rijtje gezet wat we nog
moeten doen
besloten kleurenblindheid niet
in het onderzoek te betrekken

Plan van Aanpak afmaken

laatste deadlines gesteld en
besloten welke ziekte we
verder op in gaan
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Verbeterpunt
in het pws nog de verwachting
verbeteren, bij het mondelinge
gedeelte van het onderzoek
ook 2- en 3lettergreepwoorden
toevoegen, vragenlijst voor
proefpersonen opstellen en
opstellen wat te vertellen voor
het onderzoek aan de
proefpersonen

Proefpersoonindeling maken

Mondelinge deel onderzoek
uitbreiden

met meneer Bronsgeest praten
over onderzoek op school

PWS bijwerken met wat we
geschreven hadden tijdens de
schooluren, maar doordat het
niet opgeslagen was opnieuw
typen

Week: 39 - 2012

opgesteld hoeveel personen we
per proefpersoongroep willen
gebruiken
Mondelinge deel onderzoek
uitgebreid met 2- en 3lettergreepwoorden

lijstje opgesteld met klassen die
we op donderdag het 4e en 5e
lesuur willen gaan gebruiken
voor het onderzoek, hierbij ook
uitgezocht welke klassen waar
zitten op die tijden
Opnieuw getypt van gegevens

Proberen zo vaak mogelijk op
te slaan via mail/usb-stick wat
we gemaakt hebben, omdat we
niet kunnen vertrouwen op de
schoolcomputers

Tijd: 2 uur + 1 uur

Plan
Bespreking met begeleider

Resultaat
Feedback gekregen over ons
idee met hoeveelheid
proefpersonen.

Brief aan docenten Da Vinci
opstellen
Mail verzenden aan docenten
Da Vinci

Brief opgesteld voor de
docenten van het Da Vinci
Nog niet aan toe gekomen

Woordonderzoek uittesten

Woordonderzoek op een aantal
personen uitgetest waardoor
we besloten hebben hoeveel
tijd de proefpersonen krijgen
voor het bedenken van de
woorden en hoeveel woorden
we doen.
Vragenlijsten opgesteld

Vragenlijst voor verschillende
proefpersoongroepen opstellen
Lijst benodigdheden onderzoek
opstellen

kijken of dit mogelijk is in
verschillende instellingen als
scholen, bejaardentehuizen etc.
nog uittesten op een aantal
mensen voor bepaling of het te
moeilijk/makkelijk is en hoe
vaak de persoon dit te horen
krijgt
nog leraren van die klassen
mailen of dit mogelijk is

Lijst benodigdheden onderzoek
opgesteld
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Verbeterpunt
Eventueel minder
proefpersonen nemen, dit nog
beslissen tijdens onderzoek.
Nog logboeken en bijgewerkt
profielwerkstuk opsturen voor
feedback.
Geen, door overleg konden we
hier goed uitkomen.
Eerst uitrekenen hoeveel tijd
we denken per klas kwijt te zijn,
waardoor we kunnen zeggen
welke datum we leerlingen als
proefpersonen uit hun klassen
zullen gebruiken.
De woorden opnemen op een
bandje dat verschillende
nadruk in de spraak op
verschillende momenten geen
invloed hebben.

Deze nog uitprinten; regelen
met mevrouw Regensburg
Deze benodigdheden regelen

Week: 41 - 2012

Plan
Tekst opstellen voor eventueel
in nieuwsbrief
Woonzorgcentrum

naar Woonzorgcentrum
Lorentzhof gaan om te
informeren of we daar
onderzoek kunnen doen
Deelvragen verdelen
Mailtje sturen naar coördinator
voor vrij vragen om onderzoek
uit te kunnen voeren op
basisschool
Kaartjes voor onderzoek
uitprinten en plastificeren

Onderzoek uitvoeren bij
studenten bij familie en
vrienden

Week: 42 - 2012

Tijd: 0,5 uur + 0,5 uur + 0,5 uur + 0,5 uur + 4 uur
+ 1 uur
Resultaat
Tekst opgesteld voor eventueel
in nieuwsbrief
Woonzorgcentrum
Als het lukt om in een
Woonzorgcentrum ons
onderzoek te mogen uitvoeren
vragen of dit gewenst is of dat
we een brief in veelvoud
moeten uitprinten zodat zij
deze in de postvakjes van de
bewoners kunnen doen
De directie was in bespreking
dus hebben we een
telefoonnummer gekregen om
morgen met de teamleider te
bellen
Deelvragen verdeeld
Mailtje gestuurd

Verbeterpunt

Kaartjes voor onderzoek
uitgeprint en geplastificeerd,
dit kostte meer tijd dan
gedacht
2 MBO-studenten geregeld en
3 Universitair-studenten

Dit kostte meer tijd dan
gedacht, voor volgende keer
uitzoeken hoe dit sneller kan

Regelen dat we daar onderzoek
mogen doen, en anders op
zoek gaan naar een ander
Woonzorgcentrum

Tijd: 1 uur + 0,5 uur + 0,5 uur + 1 uur + 20
minuten + 3 uur + 10 minuten

Plan
Bellen met Lorentzhof voor
gesprek
Regelen toestemming
uitvoering onderzoek in
Lorentzhof

Resultaat
Afspraak geregeld

Verbeterpunt

Toestemming gekregen

Zorgen voor briefjes in
brievenbussen inwoners
Lorentzhof en een datum
kiezen om het onderzoek uit te
voeren

Briefjes schrijven en uitprinten
voor in brievenbussen
inwoners Lorentzhof

Briefjes geschreven en
uitgeprint voor in
brievenbussen inwoners
Lorentzhof
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Een oplossing bedenken voor
het feit dat er niet zoveel
ouderen beschikbaar zijn voor
het onderzoek en dat te veel
werk is
Briefjes in brievenbussen
inwoners Lorentzhof doen
Bespreking data voor
basisschool en Lorentzhof en
verdeling dingen die moeten
worden geregeld voor het
onderzoek met Tim
Persoon groepsindeling aantal
wijzigen
Extra sets kaartjes maken
Invulvierkanten op papier
zetten dat deze kunnen worden
afgedrukt en gebruikt bij het
onderzoek
Gebruikte technieken
opschrijven

Besloten 30 personen per
groep te gebruiken in plaats
van 50

Goede beslissing.

Briefjes in brievenbussen
inwoners Lorentzhof gedaan
Data gekozen en verdeling
gemaakt

Persoon groepsindeling aantal
gewijzigd
Extra sets kaartjes gemaakt
Invulvierkanten op papier gezet

Gebruikte technieken die
proefpersonen zeiden te
gebruiken in het pws
opgeschreven

Week: 43 - 2012

Nog veelvuldig uitprinten en
kijken of het vervelend is als
het dubelzijdig is geprint met
Nog meer technieken bij
mensen vragen om te kunnen
vergelijken

Tijd: 1,5 uur + 50 minuten + 1 uur

Plan
Boeken lenen in bieb over
kortetermijngeheugen en
Alzheimer
Informatie zoeken over
kortetermijngeheugen op
internet en in boeken
Mooi gedicht over geheugen
overtypen voor eventueel in
pws

Resultaat
Boeken geleend

Verbeterpunt
Zoeken naar extra boeken: de
bieb had vrij weinig.

Informatie gevonden over
kortetermijngeheugen, maar
nog veel te weinig
Gedicht overgetypt

Nog beter zoeken

Informatie zoeken over
kortetermijngeheugen op
internet en stuk schrijven in
deelvraag
Data verbeteren in schema

Informatie gevonden over
kortetermijngeheugen en
stukje geschreven in deelvraag
Data verbeterd in schema
(woonzorgcentrum)
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Laten lezen aan Tim, het
gedicht gaat niet specifiek over
kortetermijngeheugen dus
misschien niet perfect voor op
de voorkant.
Nog meer informatie zoeken en
meer schrijven in deelvraag

Data bepalen voor basisschool

Week: 44 - 2012

Tijd: 0,5 uur + 2 uur + 2 uur

Plan
Uitprinten invulformulieren
volwassenen en ouderen en
invulvierkanten

Resultaat
Uitgeprint

Onderzoek uitvoeren onder
bewoners in straat

Onderzoek uitgevoerd onder 5
personen; 4 volwassenen en 1
oudere
Onderzoek uitgevoerd op 8
personen op school

Onderzoek uitvoeren in 4
klassen op school

Week: 45 - 2012
Plan
Uitprinten invulformulieren
ouderen en invulvierkanten
voor Lorentzhof
Onderzoek uitvoeren in
Lorentzhof

Onderzoek uitvoeren bij
persoon van acrobatiek
Alle gegevens van de tot nu toe
uitgevoerde onderzoeken
sorteren en handig opbergen

Week: 46 - 2012

Verbeterpunt
Bepalen hoeveel
invulformulieren er nog nodig
zijn, zodat we niet elke keer
een klein deel hoeven uit te
printen.

Tijd: 20 min + 1,5 uur + 15 minuten + 20 minuten
Resultaat
Uitgeprint

Verbeterpunt

Onderzoek uitgevoerd onder 3
mensen. Veel mensen lagen
nog in bed, of wilden niet
meedoen met het onderzoek.
Onderzoek uitgevoerd bij
meisje van 17 jaar.
Alle gegevens gesorteerd en in
een overzichtelijke map gedaan

Op zoek gaan naar andere
ouderen die we voor ons
onderzoek kunnen gebruiken.

Tijd: 4 uur + 2 uur + 1 uur + 1 uur en 15 minuten

Plan
Informatie zoeken over
kortetermijngeheugen en
deelvraag schrijven

Resultaat
Informatie gezocht en groot
stuk deelvraag geschreven

Laatste middelbare
schoolleerlingen onderzoeken
Leeftijden aanpassen rond 18
jaar; bij middelbare school en
studenten

11 middelbare schoolleerlingen
onderzocht
Leeftijden aangepast in het
profielwerkstuk met uitleg
waarom we hiervoor hebben
gekozen
Deelvraag toegevoegd

Kortetermijngeheugen
deelvraag tot nu toe in
profielwerkstuk bijvoegen

Alle uitgevoerde onderzoeken
tellen zodat we weten hoeveel
onderzoeken er nog uitgevoerd
moeten worden bij welke
groepen.
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Verbeterpunt
Deelvraag afschrijven, nog op
andere manieren op zoek gaan
naar informatie naast internet
en bibliotheek

Onderzoeksuitleg veranderen
door dat we met ervaring met
het van te voren uitproberen
met het onderzoek besloten
hebben het onderzoek iets
anders uit te voeren; dit
hebben we tot nu toe steeds
toegepast

Onderzoeksuitleg veranderd

Tim na laten lezen of het zo
compleet is.

Onderzoek uitvoeren bij 4
studenten en 1 volwassene bij
teametentje zus

Onderzoek uitgevoerd

Nog 1 extra
studenteninvulformulier
uitprinten, nu opgeschreven op
invulvierkant -> invullen in
studenteninvulformulier.

Week: 47 - 2012
Plan
Onderzoek uitvoeren op
basisschool
Gesprek Mevrouw Regensburg

Resultatenverwerking
bespreken hoe vorm te geven

Tijd: 5 ½ uur + 1 uur + 20 minuten + 30 minuten
Resultaat
Onderzoek op 30 kinderen
uitgevoerd van groep 3 t/m
groep 8
Logboek en
Kortetermijngeheugen tot nu
toe besproken
Bepaald hoe we de
resultatenverwerking gaan
vormgeven en opbouwen

Verbeterpunt

Kortetermijngeheugen nog
verder uitbreiden
Uitzoeken hoe de grafieken
met Excel gemaakt moeten
worden en welke gegevens in
welke grafiek komen te staan

Op 2 laatste middelbare
schoolleerlingen onderzoek
uitvoeren
Opbouw bepalen van
profielwerkstuk

Laatste onderzoek op
middelbare schoolleerlingen
uitgevoerd
Bepaald hoe de opbouw van
het profielwerkstuk wordt:
volgens een
natuurwetenschappelijk
onderzoek, en dit in de
inleiding gezet.

Week: 48 - 2012

Tijd: 40 minuten + 10 minuten + 2 uur + 2 ½ uur
+ 20 minuten + 40 minuten
Resultaat
Verbeterpunt
Resultaten middelbare school
Nog grafieken maken: daarvoor
in de computer gezet
afspreken welke grafieken we
precies gaan maken
Foto’s gemaakt van
Nog in de computer zetten, en
invulvierkanten, een persoon
in de onderzoeksuitleg
als voorbeeld genomen om in
de onderzoeksuitleg te zetten

Plan
Resultaten middelbare school
in de computer zetten
Foto’s maken van
invulvierkanten met kleuren en
figuren met kleuren
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Zorgen dat de opbouw van een
natuurwetenschappelijk
onderzoek in het
profielwerkstuk herkenbaar is

Bespreking mevrouw
Regensburg en daaropvolgend
bespreking met Tim

Afspraak gemaakt wegens privé
omstandigheden Karlijn: Tim
werkt meer aan de deelvragen
en Karlijn werkt meer aan de
resultaatverwerking. Daardoor
worden de deelvragen ook
meer samen gemaakt ipv apart.
Resultaatverwerking deels van
Middelbare school gedaan,
erachter gekomen hoe
grafieken te maken met Excel
We kwamen erachter dat we
met het maken van grafieken
elkaar goed konden aanvullen
door Tim’s kennis over Excel en
Karlijn’s ideeën over welke
resultaten met elkaar te
vergelijken en hoe deze in de
grafieken te zetten
Resultaatverwerking
Middelbare school geheel
gemaakt: grafieken en tabellen
af
Uitgezocht hoeveel
onderzoeken nog moeten
uitgevoerd: 20 studenten, 20
volwassenen en 21 ouderen,
basisschool en middelbare
school is afgerond
Deelvraag ‘Anatomie hersenen
en indeling gebieden’
doorgelezen, en aantal
verbeteringen aangebracht in
de informatie, spelling,
zinsbouw en indeling alinea’s.

Zorgen dat de taakverdeling
duidelijk is.

Verwachting beoordelen en
verbeteren

Verwachting doorgelezen, en
verbeteringen aangebracht.
Hierbij ook alle voetnoten
aangebracht.

Zorgen dat alle voetnoten
kloppend zijn en dat dezelfde
sites op verschillende plekken
het zelfde nummer hebben.

Week: 49 - 2012

Tijd: 20 minuten + 15 minuten + 1 uur en 15
minuten + 1 uur + 15 minuten + 20 minuten + 2
uur en 30 minuten
Resultaat
Verbeterpunt
Foto’s van invulvierkanten (leeg
en ingevuld) in het onderzoek
gezet
Informatie uit stuk uit Metro in nog op www.faqt.nl kijken of er
deelvraag
meer informatie over het stuk
Kortetermijngeheugen gezet
te vinden is

Resultaatverwerking van een
groep doen zodat deze
duidelijk is voor alle groepen

Resultaatverwerking
middelbare school geheel
maken
Uitzoeken hoeveel
onderzoeken nog moeten
worden uitgevoerd

Deelvraag ‘Anatomie hersenen
en indeling gebieden’
beoordelen en verbeteren

Plan
Foto’s van invulvierkanten in
onderzoek zetten
Gevonden stuk uit krant in
deelvraag
Kortetermijngeheugen zetten
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We kwamen erachter dat er 2
personen in de tabel misten,
dus deze moeten er nog bij
gezet worden en dan de
grafieken opnieuw gemaakt
worden, hoe de grafiek
gemaakt moet worden is al
uitgezocht en afgesproken

Alle gegevens in de grafieken
controleren met de
invulformulieren.

Nog door moeder laten lezen of
het helemaal klopt.

Op papier opgeschreven
onderzoeksresultaten op nog
uit te printen invulformulieren
invullen

Onderzoek uitvoeren op
studenten op Universiteit
Leiden

Langetermijngeheugen
doorlezen en verbeteren

Gesprek Regensburg

Via leraren op school nog meer
studenten regelen

Langetermijngeheugen
doorlezen en verbeteren

Informatie opzoeken dementie
en langetermijngeheugen

Gehele profielwerkstuk
doorkijken en een structuur
erin maken

Invulformulieren uitgeprint en
onderzoeksresultaten hierop
ingevuld, de op papier
geschreven
onderzoeksresultaten
weggegooid
Onderzoek bij studenten op
Universiteit Leiden, met tim
besproken hoeveel studenten
er nog moeten en in welke
niveaugroepen dit dan moet
gebeuren
Langetermijngeheugen
doorgelezen en wijzigingen
doorgevoerd, ook overleg met
tim wat er nog moet gebeuren,
wie wat doet en wanneer wie
wat af heeft
Gesprek met Regensburg gehad
over onderzoeksresultaten,
hoeveel onderzoeken nog
uitgevoerd moeten worden en
hoe we nog meer studenten
gaan regelen voor ons
onderzoek
Met Hanhart gepraat over
regelen studenten, samen op
het idee gekomen stagiaires op
school te gebruiken, daardoor
naar mevrouw Regensburg van
LO en meneer Parlevliet gegaan
en daar afspraken gemaakt met
stagaires om de onderzoeken
uit te voeren
Langetermijngeheugen
doorgelezen, verbeteringen
doorgevoerd en extra stukken
bij geschreven
Beetje informatie dementie
gevonden en informatie
langetermijngeheugen
gevonden en in het stuk erbij
geschreven
Gehele profielwerkstuk
doorgekeken en een structuur
erin aangebracht
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Zorgen dat ik altijd
invulformulieren uitgeprint
heb.

Meer mensen vragen die
eventueel studenten voor ons
kunnen regelen.

Meer informatie dementie
zoeken.

Met Tim overleggen over de
structuur, of deze goed is.

Week: 51 - 2012
Plan
Inleiding schrijven
Resultaatverwerking
middelbare school in tabellen
zetten ipv los in rijtjes zoals het
nu staat
Gehele pws op orde brengen,
in de goede volgorde zetten en
een inhoudsopgave maken
Onderzoek uitvoeren in straat

Plaatje voor voorkant zoeken
Basisschool resultaten
verwerken

Onderzoek uitvoeren bij
vriendin uit Leeuwarden en
jongen die bij buren op bezoek
komt

Week: 52 - 2012

Plan
Resultaatverwerking
basisschool afmaken
Deelvraag dementie maken,
informatie zoeken + deelvraag
schrijven

Onderzoek uitvoeren bij buren

Dementie bijwerken
Onderzoek uitvoeren bij MBOstudent

Tijd: 45 minuten + 50 minuten + 30 minuten + 1
uur + 10 minuten + 30 minuten + 30 minuten
Resultaat
Verbeterpunt
Inleiding geschreven
Resultaatverwerking
middelbare school in tabellen
gezet
Gehele pws op orde gebracht,
in de goede volgorde gezet en
een inhoudsopgave gemaakt
Onderzoek uitgevoerd: 3
volwassene, 1 oudere
Een hbo-student en stuk of 6
ouderen geregeld via
buurvrouw. Extra gebruikte
technieken in het
profielwerkstuk gezet.
Plaatje voor voorkant gezocht
en bewerkt
Grafiek van gemiddelden totaal
van de testen gemaakt en
tabellen van alle gegevens
gemaakt
Onderzoek uitgevoerd: 2 HBOstudenten

Nog meer technieken vragen bij
proefpersonen.

Met Tim overleggen voor
eventueel nog andere voorkant
Alle gegevens in grafieken en
tabellen controleren met
invulformulieren.

Tijd: 1 uur + 3,5 uur + 1,5 uur + 0,5 uur + 15
minuten + 1,5 uur + 2 uur + 2 uur + 0,5 uur + 1,5
uur + 10 minuten + 2 uur en 45 minuten + 2,5
uur
Resultaat
Verbeterpunt
Resultaatverwerking
Alle gegevens in grafieken en
basisschool geheel gedaan:
tabellen controleren met
grafieken + tabellen gemaakt
invulformulieren.
Deelvraag dementie
Door iemand anders laten
grotendeels gemaakt
nakijken en aanwijzingen
vragen omdat ik er een beetje
in vastloop door de vele
informatie door elkaar
Op 4 ouderen + 1 volwassene
Meer informatie opzoeken over
onderzoek uitgevoerd, tip van
MMSE-test etc!
buurvrouw die in zorg werkt
gekregen over MMSE-test.
Stukje van dementie bijgewerkt
Onderzoek uitgevoerd bij een
Nog meer MBO-studenten
MBO-student
regelen

91

Onderzoek uitvoeren in straat

Resultaten invoeren in Excel

Resultaatverwerking
volwassenen alle grafieken en
tabellen maken
Hele profielwerkstuk
doorkijken, opmaak mooi
maken en verbeteringen
aanbrengen
Dementie verder schrijven en
stukken die Tim aan pws heeft
toegevoegd bekijken en in het
document zetten
Onderzoek uitvoeren laatste
oudere
Resultaatverwerking ouderen
en studenten helemaal maken.

Laatste resultaatverwerking
afmaken

Onderzoek uitgevoerd bij 2
ouderen, 1 volwassene en 1
student. Informatie gekregen
via buurvrouw over MMSE-test
en andere testen, waarschijnlijk
mogelijk om een MMSE-test
met uitwerking te krijgen en
eventuele andere informatie.
Alle resultaten ingevoerd in
Excel; mist nog 1 oudere en 3
studenten. Duurde langer door
uitvallende computer waardoor
een groot deel opnieuw moest.
Resultaatverwerking
volwassenen geheel af

Vaker opslaan!

Grafiek met leeftijden is erg
onoverzichtelijk door de vele
leeftijden ; hier nog een
oplossing voor verzinnen.

Hele profielwerkstuk
doorgekeken en verbeterd.

Groot deel dementie verder
geschreven

Onderzoek uitgevoerd bij
laatste oudere
Grafieken en tabellen ouderen
en studenten bijna helemaal
gemaakt. Grafiek volwassenen
leeftijden aangepast omdat er
teveel leeftijden in een grafiek
stonden waardoor het
onoverzichtelijk werd. Grafiek
basisschool geslacht aangepast,
omdat man en vrouw
andersom stond dan bij alle
anderen geslacht-grafieken.
Laatste resultaatverwerking
afgemaakt.
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Nog maken: grafieken en
tabellen van studenten niveaus
en studenten jaar van studie.

Zorgen dat alle grafieken
duidelijk leesbaar zijn, en even
groot zijn in de verschillende
groepen.

Stukken Tim erin zetten + alles
doorlezen en verbeteren.

Stukken Tim erin gezet, gehele
profielwerkstuk doorgelezen en
aantekeningen van ouders van
Tim doorgekeken en
verbeteringen aangebracht.
Afbeelding in korte- naar
langetermijngeheugen
gemaakt. Resultaatverwerking
inleiding geschreven. Alle
afbeeldingen, tabellen en
grafieken genummerd en
namen gegeven

Week: 01 - 2013

Tijd: 30 minuten + 2,5 uur + 1 uur en 15
minuten, 0,5 uur + 4,5 uur + 1,5 uur
Resultaat
Verbeterpunt
Punten van Tim verwerkt in
profielwerkstuk
Paginanummers toegevoegd en Aan Tim vragen of hij nog
inhoudsopgave gemaakt,
speciale mensen in het
dankwoord geschreven
dankwoord wil noemen.
Tim’s gescande afbeeldingen
erin verwerken, alle
afbeeldingnummers
veranderen zodat het weer op
volgorde is, bronnen kloppend
maken bij deze afbeeldingen,
dingen aan opmaak veranderd
en, aantal dingen aan grafiek
toegevoegd van conclusie die
Tim had gemaakt.
Nawoord geschreven,
Na bespreking met Tim
foutenbespreking afgemaakt,
kwamen we erop uit dat we
dementie afgemaakt,
alle bronnen niet meer aan het
bronvermelding gemaakt
eind van de paragraaf wilden
zetten maar in de
bronvermelding en de stukjes
na de paragraaf verwijderen.
Daardoor moest de gehele
bronvermelding opnieuw
gedaan worden omdat er geen
voetnoten in stonden, dit heeft
Tim gedaan.
Eerste deel conclusie
geschreven, ook overleg met
Tim gehad tussendoor over de
conclusie.

Plan
Punten van Tim verwerken in
profielwerkstuk
Paginanummers toevoegen en
inhoudsopgave maken
Tim’s gescande afbeeldingen
erin verwerken, opmaak gehele
document gelijk maken en
grafiek conclusie van Tim
veranderen

Nawoord schrijven,
foutenbespreking Tim
doorlezen en toevoegingen
maken, reflectie Tim lezen en
toevoegen aan nawoord,
toevoegingen maken aan
Dementie na verkregen
informatie en MMSE-test en
MOCA-test van buurvrouw.

Conclusie schrijven
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Conclusie schrijven, opmaak
verbeteren, gebruikte
technieken schrijven, alle rode
punten in het profielwerkstuk
opzoeken en verbeteren,
bronvermelding afmaken

In resultaatverwerking in
tabellen toevoegen uit hoeveel
personen ieder gemiddelde
bestaat, nederlands verbeteren
in gehele profielwerkstuk,
aanwijzingen tim’s vader + mijn
moeder verwerken,
afbeeldingverwijzingen in tekst
zetten

Week: 02 - 2013
Plan
Afbeeldingverwijzingen in tekst
afmaken, kijken of alle
grafieken in
resultaatverwerking even groot
zijn en eventueel aanpassen

Conclusie antwoord op
deelvragen van tim nakijken en
verbeteren, in tabellen ‘van de
9 goed’ aanpassen -> in balk
zetten bij alle tabellen

Conclusie geheel geschreven,
opmaak verbeterd, gebruikte
technieken geschreven, bijna
alle rode punten in het
profielwerkstuk de informatie
opgezocht en verbeterd,
bronvermelding bijna geheel
afgemaakt
In resultaatverwerking in
tabellen n=getal toegevoegd,
nederlands in gehele
profielwerkstuk verbeterd,
aanwijzingen in profielwerkstuk
verwerkt,
afbeeldingverwijzingen in tekst
gezet t/m afbeelding 16.
Met tim overleg gehad over
indeling tabellen
resultaatverwerking, volgorde
van alle paragrafen en andere
punten.

Laatste rode punten overleggen
met Tim en verbeteren.

Nog over aantal punten over
profielwerkstuk beslissingen
nemen, afbeeldingverwijzingen
in tekst afmaken.

Tijd: 30 minuten + 15 minuten + 1,5 uur
Resultaat
Alle afbeeldingverwijzingen in
tekst die nodig waren er in
gezet, aantal punten die nog
moeten nagekeken worden in
profielwerkstuk gezet, alle
grafieken van ieder
deelonderwerp even groot
gemaakt tussen de groepen
Conclusie antwoord op
deelvragen van tim nagekeken
en dingen toegevoegd en
aangepast, in tabellen ‘van de 9
goed’ aangepast -> in balk
gezet bij groot deel tabellen.
Aangezien we in hetzelfde
document hadden gewerkt,
moest het ‘van de 9 goed’ in de
tabellen opnieuw.
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Verbeterpunt

Zorgen dat we niet meer in
hetzelfde document tegelijk
werken.
In de conclusie was door Tim
gelukkig niet gewerkt waardoor
we deze konden kopiëren naar
een nieuw document en deze
alsnog toevoegen aan het
nieuwste pws-document

Resultaten: alle gegevens uit de
tabellen in de grafieken
plaatsen en uitleg van de
grafieken schrijven bij de
grafieken. Alle opmerkingen
van het uitgeprinte
profielwerkstuk van mevrouw
Regensburg zetten in het
profielwerkstuk

Van de basisschool alle
gegevens uit de tabellen in de
grafieken geplaatst en tekst
erbij geschreven . Alle
opmerkingen van het
uitgeprinte profielwerkstuk van
mevrouw Regensburg in het
profielwerkstuk gezet.

Week: 03 - 2013

Tijd: 1 uur + 2 uur + 1 uur + 1 uur en 15 minuten
+ 30 minuten + 15 minuten + 2 uur + 0,5 uur +
3,5 uur
Resultaat
Verbeterpunt
Resultatenverwerking
In sommige grafieken is de y-as
afgemaakt t/m studenten
met één getal achter de
komma en andere grafieken
zonder getallen achter de
komma: dit nog overal zonder
getallen achter de komma
maken.
Met Tim: conclusie afgemaakt, Idee bedenken voor voorkant
foto’s voor op de voorkant
profielwerkstuk met foto’s
gemaakt, inleiding uitgebreid,
in materiaal en methoden doel
onderzoek en aantal
proefpersonen gezet, indeling
gehele profielwerkstuk
aangepast en discussie
geschreven.

Plan
Resultaatverwerking afmaken

Met Tim conclusie afmaken
door te antwoorden op
hoofdvraag en deelvragen,
foto’s voor op de voorkant
maken, inleiding uitbreiden, in
materiaal en methoden doel
onderzoek en aantal
proefpersonen zetten, indeling
gehele profielwerkstuk
aanpassen, discussie schrijven.
Resultaatverwerking helemaal
afmaken. Voorkant mooi
maken. MMSE-test en MOCAtest inscannen en in paragraaf
van ziekteleer zetten.
Voorkant mooi maken,
spellingscontrole doen,
bronnen aan het eind van de
paragraaf verwijderen

Voorkant maken
Alle afbeeldingnummers
opvolgend maken en
tekstverwijzingen naar
afbeeldingen kloppend maken
met afbeeldingnummers

Het plaatsen van de gegevens
uit de tabellen in de grafieken
bleek ongelofelijk veel werk te
zijn en aangezien we alle
grafieken en tabellen al
gemaakt hadden kostte het
geheel veel tijd.
Bij alle andere groepen nog de
gegevens uit de tabellen in de
grafieken plaatsen.

Resultaatverwerking helemaal
afgemaakt, wat geprobeerd
met voorkant maar is nog niet
echt mooi geworden.

Voorkant nog mooi maken,
MMSE-test en MOCA-test nog
inscannen!

Geprobeerd een mooie
voorkant te maken: mensen
nog vragen naar hun mening.
Bronnen aan het eind van de
paragraaf verwijderd. Gehele
spellingscontrole gedaan
Voorkant gemaakt
Alle afbeeldingnummers
opvolgend gemaakt en
tekstverwijzingen naar
afbeeldingen kloppend
gemaakt met
afbeeldingnummers.

Met verschillende mensen
overleggen wat zij een mooie
voorkant vinden.
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Op het laatst nog een keer alle
afbeeldingnummers en
tekstverwijzingen controleren.

Bespreking met mevrouw
Regensburg over de laatste
wijzigingen, deze wijzigingen
aanbrengen in het
profielwerkstuk, laatste
spellingscontrole uitvoeren
over het gehele profielwerkstuk
en alles nog een keer goed
doorlezen.
Logboek verbeterpunten
toevoegen

Gehele profielwerkstuk
doorlezen: alle grammaticaspel- en zinsbouwfouten eruit
halen. Alle fouten die Tim eruit
had gehaald bekijken en
beoordelen en vervolgens
verbeteren. Logboek in het
profielwerkstuk zetten. Alle
afbeeldingnummers
controleren, inhoudsopgave
controleren.

Bespreking met mevrouw
Regensburg gehad, laatste
verbeterpunten te horen
gekregen, deze verbeterpunten
in het profielwerkstuk
aangebracht, begonnen aan
laatste spellingscontrole en
geheel doorlezen.

Voorkant nog verbeteren,
blauwe gemarkeerde woorden
nog navragen hoe ze gespeld
moeten worden.

In het gehele logboek
verbeterpunten toegevoegd,
nog wat aantekeningen van
eerder opgezocht om deze
weer allemaal te kunnen
herinneren.
Gehele profielwerkstuk
gecontroleerd op fouten en
verbeterd. Logboek erin gezet,
alle afbeeldingnummers
gecontroleerd, inhoudsopgave
gecontroleerd. Gecontroleerd
of alle opmaak klopt.

Voortaan meteen
verbeterpunten invullen.

Dit had sneller gekund als ik
minder moe was geweest.

Overige zaken: Geschatte tijd besteed ruim 5 uur
Deze categorie is voor activiteiten die op zichzelf nauwelijks tijd in nemen (van 1 tot 10 minuten),
maar bij elkaar toch op een behoorlijke tijdbesteding betreffen. Hieronder vallen onder andere:












uitprinten van invulformulieren;
e-mails opstellen en verzenden;
bellen met proefpersonen;
overleg met Tim via Facebook en op school;
regelen ruimtes waar onderzoek gedaan kan worden;
overleg met ouders met betrekking tot profielwerkstuk en werkwijze;
opzoeken contactgegevens proefpersonen;
enkele gegevens in de computer zetten zodat deze naar Tim opgestuurd konden worden;
uitleg aan familieleden van buren op eerste kerstdag met betrekking tot voortgang en
waarnemingen van het pws; opmerkingen van familieleden verwerken in pws;
gesprek met buurvrouw die in psychiatrie werkt over extra informatie over dementie en
Alzheimer
boeken regelen bij bibliotheek en uit huis, schrijven logboek, lezen e-mails en opmerkingen
opschrijven en verwerken.
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