Hoe werkt het
geheugen bij kinderen
met epilepsie?
Er zijn allerlei typen geheugens: we komen nieuwe informatie tegen, nemen deze
op, koppelen deze aan al bestaande informatie, we slaan de informatie op... en
we roepen de informatie weer terug. De verschillende geheugens zijn druk bezig
in netwerken overal in het brein. Geen wonder dat als epilepsie het netwerk
verstoort, er een kans is dat er geheugenproblemen ontstaan. Loretta van Iterson
beschrijft het proces en gaat dieper in op de rol van de leerkracht hierbij.
Tekst: Loretta van Iterson

n grote lijnen gaat het bij het geheugen om het opnemen
van informatie (encoderen), het opslaan en het terughalen
van informatie. Dat kan allerlei informatie zijn, samenhangend of zonder samenhang, informatie die je hoort (auditief
geheugen) of ziet (visueel geheugen) of die je zelf beleeft
(episodisch geheugen). In eerste aanleg neem je deze informatie op, daarna sla je hem op, vaak bewerkt in samenhang met
wat je al eerder wist. De informatie gaat van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen. Later, bijvoorbeeld
bij een toets, haal je de informatie weer terug.

I

Daarnaast is er een ander type geheugen, dat steeds meer
in het centrum van de aandacht komt te staan: het werkgeheugen. Dit is het geheugen dat op dit moment aan het werk
is. Het geheugen dat informatie opneemt, combineert met
eerdere informatie, er een bewerking op uitvoert, en dan met
een antwoord komt. Het werkgeheugen bedient zich daarvoor van een visueel ‘kladblokje’ en van de mogelijkheid om
auditieve informatie te repeteren, zodat de informatie zo lang
behouden blijft als nodig is om de bewerking uit te voeren.
Bijvoorbeeld, een kind dat een moeilijk dictee-woord opschrijft,

Wist u dat...
• Er veel geheugens bestaan?
• De geheugens op verschillende plekken in het
brein aan het werk zijn?
• Epileptische verstoringen ergens in een netwerk
tot een verstoring van het geheugen kunnen
leiden?
• Dat kinderen met epilepsie het vaker beter doen
op auditieve taken dan op visuele?
• Dat kinderen en jeugdigen met epilepsie versneld
vergeten?
• Dat sommige kinderen alleen frequente nachtelijke
epileptische activiteit hebben – en dat deze juist de
informatie uithaalt die de leerkracht erin breit?
• Dat het belangrijk is om te begrijpen hoe kinderen
met epilepsie onthouden (en vergeten), om hen
daarbij te kunnen helpen?
Foto: René de Gilde

18

lbbo Beter Begeleiden november 2016

zal het woord dat de juf dicteert moeten onthouden, de grafemen (lettercombinaties) een voor een analyseren, tegelijkertijd
de spellingsregel die erbij hoort uit zijn langetermijngeheugen
ophalen, en het gehoorde woord volgens deze regels omzetten in een geschreven woord. Het werkgeheugen geeft een
ontwikkeling te zien in de kinderjaren en de tienertijd (Gathercole et al., 2004).

Verschillende geheugens
Informatie opslaan speelt zich niet slechts op één plek van de
hersenen af. Vaak zijn er allerlei gebieden, met elkaar verbonden. Deze verbonden gebieden worden netwerken genoemd.
Verstoringen ergens in het netwerk, zoals bij epilepsie, kunnen
tot geheugenproblemen leiden.
Neuropsychologen proberen uit te pluizen of de verschillende
soorten geheugen bij voorkeur op verschillende plekken van
de hersenen worden opgeslagen. Ze onderzoeken bijvoorbeeld waar in de hersenen de eerste kennismaking met nieuw
materiaal gebeurt, en waar de informatie heen wordt gestuurd
wanneer deze op de iets langere termijn wordt bewaard. Zo
weet men dat er (althans bij volwassenen) voor het leren en
de eerste consolidatie van informatie een rol is weggelegd
voor de hippocampus (Ricci, et al., 2015). De hippocampus is
een kwetsbare subcorticale structuur, diep in de hersenen. Na
bijvoorbeeld een paar dagen, houdt de hersenschors (cortex)
zich bezig met het vasthouden van informatie. In de hersenschors zetelt het langetermijngeheugen. Het is ook de hersenschors die de informatie oproept. Ook van het werkgeheugen
is onderzocht dat het zich vooral in de cortex afspeelt – maar
er zijn ook aanwijzingen dat subcorticale structuren hierbij een
rol spelen. Studies met volwassenen met epilepsie laten zien
dat, als er een epileptische laesie (een afwijking in het brein
die gerelateerd is aan epilepsie) is in of rond de hippocampus,
mensen minder makkelijk informatie leren. Is er een laesie in
de cortex, dan hebben ze meer moeite met het terughalen van
de informatie (Ricci et al., 2015).
Vergelijkbaar is de vraag, of de rechterkant van de hersenen
zich misschien meer bezighoudt met visueel materiaal en de
linker met vooral verbaal en auditief materiaal. Ook hier moet
gezegd worden, dat hoewel hiervoor wel aanwijzingen zijn,
er ook studies zijn die geen verschillen waarnemen (Bouman
et al., 2016). Deze hooginteressante studies zijn echter niet
zonder meer over te dragen op kinderen met epilepsie.

Epilepsie bij kinderen
Waarom zijn deze studies met volwassenen zo gecompliceerd
en waarom zeggen ze betrekkelijk weinig over kinderen met
epilepsie? Wanneer mensen pas op latere leeftijd epilepsie
krijgen, hebben de verschillende geheugens al de kans gehad
om zich op de gebruikelijke wijze te ontwikkelen. Wanneer
mensen al op jonge leeftijd epilepsie krijgen, dan treden er
in de loop der tijd allerlei veranderingen op in het brein. De
hersenen zullen er alles aan doen om toch zo goed mogelijk te
blijven functioneren. Dat doen ze, al moeten ze daarvoor omwegen bewandelen of makkelijke dingen moeilijk maken. Dat
doen ze, ook al moeten ze andere plekken in het brein kiezen
om zich met de taak bezig te houden, al moeten ze netwerken
omleggen die meer tijd in beslag nemen om bij hetzelfde uit te
komen. Zo kan het zijn dat het brein van een volwassene, die

Diverse soorten epilepsie
Niet alle epilepsie is zichtbaar voor de leerkracht.
Bij ESES/CSWS (Electrical Status Epilepticus/
Continuous Spike and Waves during Slow Sleep),
en bij het Landau-Kleffner-syndroom is er sprake
van epileptische activiteit in de diepe slaap. Deze
epileptische activiteit kan tot een ernstige verstoring leiden van het geheugen van het kind, en van
de cognitieve ontwikkeling in algemene zin. Een
Italiaanse onderzoeker heeft deze verschijnselen
wel eens ‘het Penelope-syndroom’ genoemd (Tassinari, et al., 2009). Informatie die de leerkracht er
overdag ‘inbreit’, wordt er ’s nachts weer uitgehaald.
Onlangs hebben we een onderzoekje gepresenteerd
in Cancún, Mexico (van Iterson & Augustijn, 2016),
gebaseerd op een klein aantal kinderen. Nadat deze
kinderen zich enige tijd prima ontwikkeld hadden,
trad er een stagnatie op in het leren en zelfs verlies
van eerdere vaardigheden. Bij nachtelijk EEG-onderzoek werd een overdaad aan epileptische activiteit
waargenomen. In diezelfde periode boden we het
kind een verhaaltje aan, dat het moest leren en onthouden. Op de ene dag leerde het kind een verhaal
met vragen, later op de dag, én een dag later, werd
er nagevraagd. Uit dit onderzoekje bleek dat de kinderen de informatie nog steeds (bovengemiddeld)
goed opnamen, maar al op de eerste dag sprake was
van significant vergeten van het geleerde, en dat
dit vergeten van de ene dag op de andere nog eens
significant toenam. Of anders gezegd: wat Penelope
er inbreide werd al meteen de eerste dag uitgehaald,
daarna ging dat uithalen ’s nachts verder.

Informatie opslaan speelt
zich niet slechts op één plek
van de hersenen af
als kind epilepsie heeft gekregen niet meer op dezelfde wijze
functioneert als dat van een volwassene die pas later in zijn
leven epilepsie krijgt. Neuropsychologen kennen dit fenomeen
als reorganisatie en ‘plasticiteit’ van het brein. Het brein past
zich aan allerlei omstandigheden aan.
Wat deze studies ons wel leren is dat de geheugens overal in
het brein verscholen werken aan het leren, onthouden, en opdiepen. Net als dat epilepsie op allerlei plekken van het brein
een begin kan hebben, en zich naar allerlei andere plekken kan
verspreiden. Ongeacht de plaats waar de aanvallen hun oorsprong hebben, kan er sprake zijn van geheugenproblemen.
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Onderzoek naar kinderen met centro-temporale of temporale
aanvallen (Hermann et al., 2002; Northcott et al., 2007) geeft
zowel verbale als visuele geheugenproblemen aan; onderzoek
naar frontale aanvallen vooral visuele geheugenproblemen
(Braakman et al., 2012).
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Kinderen met epilepsie hebben vaak al cognitieve problemen
voordat er gestart wordt met medicatie. Van de meestgebruikte medicijnen bij kinderen is bekend dat ze of licht negatieve
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manifesteren in geheugenzwaktes. Positieve effecten (bij
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kinderen geholpen worden om leerstrategieën te ontwikkelen waarin ze bijvoorbeeld vaker
en systematisch oefenen, de informatie die ze moeten leren niet alleen zien maar
horen.het effect zal zijn van een anti-epilepticum op
Watook
precies
Het is belangrijk dat kinderen leren om actief verbanden te leggen om ervoor te zorgen dat
geheugen bij een individueel kind (Eddy et al., 2011) of op de
de informatie beter beklijft. De rol van de leerkracht is hier van cruciaal belang.

Het is belangrijk dat het
kind veel kansen krijgt om
informatie te horen

cognitie in bredere zin (Braakman et al., 2012; van Iterson,
Zijlstra, et al., 2014) is niet in algemene termen weer te geven.
Loretta van Iterson is kinderneuropsycholoog bij de Stichting Epilepsie Instellingen
WelNederland
is het raadzaam om bij veranderingen in medicijnen alert
(SEIN Heemstede) en de eraan verbonden school De Waterlelie voor kinderen met
epilepsie.
te zijn
op veranderingen in cognitie, evenals op veranderingen
Ze promoveerde op onderzoek naar cognitieve patronen – en hun veranderingen door de tijd
in het opnemen, opslaan of het oproepen van informatie.
– bij kinderen met epilepsie. Ze ontwikkelde de (experimentele) Verhalenleertest iter‐SEIN.

Het concept van versneld vergeten
Foto: René de Gilde
< Kader 2 zou ergens op bladzijde 2 kunnen komen. >

In een onderzoek volgden we het geheugen van tieners door
de tijd heen. We lazen jeugdigen van 14 en 15 jaar een verhaal
<Kader 2> Diverse soorten epilepsie
voor en vroegen hen om het na te vertellen. De onderdelen
Niet alle epilepsie is zichtbaar voor de leerkracht. Bij ESES/CSWS (Electrical Status
die naverteld werden, leverden punten op. Deze jeugdigen
Epilepticus/ Continuous Spike and Waves during Slow Sleep), en bij het Landau‐Kleffner‐
syndroom is er sprake van epileptische activiteit in de diepe slaap. Deze epileptische
werden (statistisch) aan elkaar gekoppeld: ieder 14-jarig meisje
activiteit kan tot een ernstige verstoring leiden van het geheugen van het kind,
en van epilepsie
de
zonder
en een bepaald resultaat op het verhaal,
cognitieve ontwikkeling in algemene zin. Een Italiaanse onderzoeker heeft deze
vormde een paar met een 14-jarig meisje met epilepsie en
verschijnselen wel eens ‘het Penelope‐syndroom’ genoemd (Tassinari, et al., 2009).
met hetzelfde aantal punten. Zo ontstond een groepje tieners
die precies dezelfde leeftijd en geslacht hadden én identieke
beginscore bij de geheugenopdracht. We volgden ze door de
tijd heen. Een half uur later op dezelfde dag, maar ook een dag
later en/of een week later vroegen we wat ze nog wisten. Een
half uur later waren de resultaten van de kinderen vergelijkbaar, een dag later ook. Een week later, echter, zagen we dat
de kinderen zonder epilepsie de informatie nog behouden
hadden, maar deze bij de kinderen mét epilepsie grotendeels
verloren was gegaan (van Iterson, Davelaar, et al, 2014).
Figuur 1 bovenaan de pagina geeft het beloop van de leercurve weer. Als je je oor te luister legt bij ouders en jeugdigen
hoor je soms hetzelfde: ‘hij/ik wist het zo goed, toen de toets
kwam was hij/ik alles kwijt!’ Bij kinderen met epilepsie kan dat
inderdaad gebeuren: ze wisten het zo goed, maar ze zijn het
versneld vergeten.

De rol van de leerkracht
Uit het voorbeeld over versneld vergeten blijkt hoe belangrijk
de leerkracht is voor het leren bij kinderen met epilepsie –
uiteraard bij alle andere kinderen ook! Het is belangrijk dat een
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leerkracht begrijpt dat een leerling die vandaag alles zo goed
wist, het morgen of komende week ineens ‘vergeten’ kan zijn.
Bij een ander kind met epilepsie kan het beeld van leren en
vergeten er weer anders uitzien. Een neuropsychologisch onderzoek kan inzicht geven in waar het probleem vooral zit. Het
is belangrijk dat er door de leerkracht in de klas teruggegrepen
wordt naar de stof die al eerder is behandeld en dat voorkennis opnieuw wordt geactiveerd. Het is belangrijk dat het kind
veel kansen krijgt om informatie te horen – bijvoorbeeld omdat
andere kinderen het goede antwoord geven. Het is belangrijk
dat kinderen geholpen worden om leerstrategieën te ontwikkelen waarin ze bijvoorbeeld vaker en systematisch oefenen,
de informatie die ze moeten leren niet alleen zien maar ook
horen. Het is belangrijk dat kinderen leren om actief verbanden te leggen om ervoor te zorgen dat de informatie beter
beklijft. De rol van de leerkracht is hier van cruciaal belang.

Het brein past zich aan
allerlei omstandigheden aan
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Tip van de redactie
In de materialenbank op www.lbbo.nl zijn onder meer
de volgende artikelen over epilepsie te vinden:
– ‘Laat kinderen met epilepsie niet vallen’ (juni 2015)
– ‘De ongrijpbare leerling’ (februari 2014).

Loretta van Iterson is kinderneuropsycholoog bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
(SEIN Heemstede) en de eraan verbonden school De Waterlelie voor kinderen met epilepsie.
Ze promoveerde op onderzoek naar cognitieve patronen – en hun veranderingen door de tijd –
bij kinderen met epilepsie. Ze ontwikkelde de (experimentele) Verhalenleertest iter-sein.
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