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Hoewel toenemende leeftijd over het algemeen geassocieerd wordt met neurocognitieve 
achteruitgang, wordt in recente onderzoeken gesuggereerd dat deze achteruitgang kan worden 
vermeden of vertraagd, of het functioneren verbeterd, door middel van cognitieve training. Het 
doel van dit proefschrift was om te bepalen of regelmatig gebruik van een cognitieve 
flexibiliteitstraining  een effectieve manier is om cognitief en subjectief functioneren in gezonde 
oudere mensen te behouden en te verbeteren.   

Aan het begin van dit project was er een grootschalige ontwikkeling van cognitieve 
trainingsonderzoeken gaande. Hoewel deze ontwikkeling veelbelovend was, miste er een 
duidelijke richtlijn omtrent de cruciale trainingsaspecten van een effectieve interventie voor 
oudere mensen. Om deze reden hebben we een overzicht (hoofdstuk 2) gecreëerd van de 
beschikbare trainingsliteratuur tot 2012, waarin beoordeeld wordt welke specifieke 
trainingselementen het beste bewijs voor gunstige effecten laten zien. In dit overzicht wijzen 
we tevens op verschillende methodologische beperkingen in de literatuur, zoals afwezigheid 
van controlegroepen en te korte trainingen. Daarnaast voeren we aan dat executieve functies 
een essentiële component van training moeten zijn, gezien de cruciale rol in het sturen en 
bewaken van dagelijks functioneren en de gevoeligheid voor leeftijdsgebonden achteruitgang. 
We bespreken veelbelovende methodes voor het trainen van schakelvermogen, werkgeheugen 
en inhibitie, en leggen met name de nadruk op het toevoegen van aspecten van cognitieve 
flexibiliteit, die vooral duidelijk zijn bij het schakelen tussen taken, gezien de verbetering van 
ongetrainde functies (far transfer) die in de literatuur naar voren komt.   

Daarnaast lijken een aantal relatief ononderzochte kwesties bijzonder relevant voor training in 
de vergrijzende populatie. Ten eerste biedt het opnemen van decision learning in 
trainingsonderzoek mogelijkheden voor het optimaliseren van resultaten, gezien de 
leeftijdsgerelateerde verschillen in gedrag en activatiepatronen bij het maken en leren van 
beslissingen. Ten tweede opperen wij dat zowel het integreren van nieuwe items binnen 
trainingssessies als het creëren van interventies rondom nieuwe vaardigheden kunnen leiden 
tot functieverbetering, door het neuronale systeem voor te bereiden op het leren en nieuwe 
verbindingen te stimuleren. Als derde adviseren we om meer aandacht te besteden aan het 
trainen van geheugenstrategieën, met voldoende oefening en eigen keuzes, om na te gaan of 
transfer na het leren van specifieke geheugenstrategieën oudere mensen kan helpen om te 
gaan met dagelijkse situaties waarin het geheugen een rol speelt. Als vierde stellen we de 
kwestie van individuele variatie aan de orde, die kan worden aangepakt door het maken van 
adaptieve trainingsprogramma’s en het identificeren van voorspellers van trainbaarheid. 

De meeste van bovengenoemde aspecten zijn opgenomen in onze eigen interventie: het 
Trainingsproject Amsterdamse Senioren en Stroke (TAPASS), een gerandomiseerd onderzoek 
met controlegroep, waarvan de cognitieve effecten worden beschreven in hoofdstuk 3. Deze 
studie bestond uit drie programma’s, waarbij het spelen van korte computerspelletjes 
gedurende 30 minuten per dag, 12 weken lang, centraal stond. Spellen voor de eerste twee 



interventies waren divers, adaptief en cognitie-stimulerend. Het derde programma, een 
neptraining, was bedoeld als actieve controle. De eerste interventie vereiste dat deelnemers 
elke drie minuten schakelden tussen spellen van verschillende domeinen (werkgeheugen, 
redeneren en aandacht) waarmee cognitieve flexibiliteit werd gestimuleerd. De tweede 
interventie was bedoeld als controle voor de adaptibiliteit en diversiteit van de spellen, en 
verschilde slechts van de eerste door de vereiste elke 10 minuten tussen spellen te moeten 
schakelen. In de neptraining waren de spellen slechts visueel aantrekkelijk, en boden minimale 
cognitieve stimulatie en adaptibiliteit. Cognitieve effecten werden gemeten op vier tijdstippen: 
vóór de training, na 6 weken training, direct na de training en 4 weken na de training. Hoewel 
de meeste vooruitgang op de trainingsspellen binnen de twee interventies werd gevonden, 
verbeterden alle drie de condities evenveel op maten van schakelen, redeneren, plannen, 
werkgeheugen en psychomotorische snelheid. Verdere vooruitgang werd 4 weken na de 
training in alle condities gevonden. Individuele eigenschappen hadden geen aparte invloed op 
voordelen van training. Gezien we geen bewijs van trainingsspecifieke verbetering vonden, 
interpreteren we deze tijdsgebonden toenames als effecten van motivatie, verwachting en 
testbekendheid, en niet als verbetering van onderliggende functiemechanismen door specifieke 
trainingselementen. Met het oog op deze resultaten willen we het belang benadrukken van het 
gebruik van zowel passieve- als actieve controlegroepen en paralleltests om hertesteffecten in 
trainingsonderzoek te beperken. 

Naast de cognitieve effecten hebben we ook de invloed van de training op het subjectief 
mentaal functioneren onderzocht (hoofdstuk 4). Effecten op subjectieve cognitieve fouten en 
executieve disfuncties, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, depressieve symptomen en 
angst werden voor- en na de training gemeten. Zowel subjectieve cognitieve fouten als 
executieve disfuncties werden tevens 4 weken na de training beoordeeld, en bovendien door 
proxy’s van de deelnemers ingevuld. Direct na de training werden geen veranderingen 
gevonden. Op subjectieve cognitieve fouten en executieve disfuncties werd 4 weken na de 
training verbetering gerapporteerd, maar met minimale effectgroottes en zonder verschil 
tussen de groepen. Deelnemers’ zelfbeoordelingen van cognitieve fouten waren op beide 
tijdstippen aanzienlijk lager dan die van hun proxy’s, maar proxy’s gaven geen indicatie van 
verandering over de tijd. Ondanks bepaalde onderzoeksbeperkingen concluderen we dat 
gecomputeriseerde cognitieve flexibiliteitstraining geen voordelen biedt voor subjectief 
mentaal functioneren. 

Individuele variatie binnen een groep kan leiden tot een over- of onderschatting van de waarde 
van een interventie: zo zou een training voordelen kunnen bieden voor de één, maar niet voor 
de ander. Aangezien striatale dopaminerge activiteit sterk geassocieerd is met 
leeftijdsgerelateerde achteruitgang, hebben we spontane oogknipperfrequentie (EBR) 
gemeten, een indirecte maat voor dopaminerge functie, om executief functioneren en 
trainbaarheid bij oudere mensen te voorspellen (hoofdstuk 5). Knipperfrequentie werd voor- 
en na de training gedurende 5 minuten gemeten terwijl deelnemers naar een fixatiekruis 
keken. Met de frequentie per minuut werd getracht schakelvermogen, werkgeheugen en 
inhibitie, verbetering op de training, en transfer in de verschillende condities te voorspellen. 
Oogknipperfrequentie voorspelde prestatie van twee werkgeheugentaken, maar niet van 



schakelen en inhibitie. Oogknippers voorspelden ook transfer op een van de 
werkgeheugentaken, maar niet op andere taken of vooruitgang op de trainingstaken. Hoewel 
deze resultaten bescheiden mogelijkheden bieden voor het voorspellen van prestaties van het 
werkgeheugen in oudere mensen, is verder onderzoek noodzakelijk om deze relatie, en de 
associatie met dopamine, beter te kunnen interpreteren.     

Conclusie 

Samenvattend kunnen we concluderen dat onze gecomputeriseerde cognitieve 
flexibiliteitstraining, volledig gebaseerd op elementen die in eerder onderzoek als effectief 
werden bevonden, geen verder voordeel biedt voor cognitief of subjectief mentaal 
functioneren bij gezonde oudere volwassenen, vergeleken met een cognitieve training zonder  
flexibiliteit of een neptraining. Er is slechts beperkt bewijs gevonden voor het voorspellen van 
cognitieve testprestaties met individuele verschillen. Gezien de methodologische beperkingen 
van veel eerdere trainingsonderzoeken is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van 
hun (positieve) conclusies. 

 


