
Foutloos leren: zelfmanagementondersteuning gericht op de persoon met 
dementie 

Het zelfmanagement van mensen met dementie wordt in de loop van de tijd steeds meer 
beperkt doordat ze alledaagse handelingen minder beheersen. We zijn geneigd te denken 
dat zij deze handelingen niet meer (opnieuw) kunnen leren. De afgelopen jaren is echter 
aangetoond dat op dit punt wel degelijk nog van alles mogelijk is. Dit vraagt wel om de 
juiste omstandigheden en aanpak (Helden 2014). Normaal gesproken leren we van onze 
fouten: leren gaat met vallen en opstaan. Maar mensen met dementie kunnen vanwege 
hun geheugenproblemen achteraf geen onderscheid meer maken tussen de goede en 
foute stappen die ze bij het leren hebben gezet. Zij leren dus niet van hun fouten. Toch 
hebben ook mensen met dementie lerend vermogen (meer informatie en filmpjes: 
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl). 

Om een alledaagse handeling opnieuw te leren, moeten de handeling en de omgeving zo 
worden geconstrueerd dat de verschillende stappen afzonderlijk en zonder fouten geleerd 
kunnen worden. Foutloos leren is daarom het bruikbaarst bij specifieke, rechtlijnige taken, 
die niet te complex zijn of gemakkelijk in deelstappen zijn op te delen. Van Helden (2014) 
beschrijft dit in een praktisch voorbeeld over hoe het ophangen van een jas bij de 
dagopvang geleerd kan worden, zodat hij gemakkelijker teruggevonden kan worden. Dat 
begint al met het begeleiden van de bezoeker naar de kapstok, zodat onderweg geen 
foute afslagen genomen kunnen worden. De route naar de kapstok is altijd dezelfde. Bij de 
kapstok hangt de bezoeker de jas op die met een wasknijper en naam worden 
gemarkeerd. 

Bij foutloos leren gaat het erom dat de activiteit in stapjes opgedeeld wordt en elk stapje 
net zolang voorgedaan wordt tot de persoon met dementie het zelf kan. Van belang is dat 
deze niet de kans krijgt om een fout te maken. Zodra het verkeerd dreigt te gaan, neemt 
de begeleider het over en doet het opnieuw voor. Op deze manier wordt de handeling 
‘ingeslepen’. 

Kessels (2008) was een van de eersten die het principe van foutloos leren beschreef, 
waarin fouten al tijdens het leerproces voorkomen worden. Dankzij de methode kunnen 
patiënten met geheugenstoornissen nieuwe informatie aanleren. Hiermee richt foutloos 
leren zich op praktische en cognitieve adaptatie van patiënten met milde cognitieve 
stoornissen (MCI) en ook mensen met beginnende dementie. 
Foutloos leren is gebaseerd op leertheoretische principes en wordt in de cognitieve 
revalidatie breed toegepast om beperkingen in het dagelijks leven te minimaliseren. 
Aanvankelijk werd gedacht dat de effecten van foutloos leren het gevolg waren van intacte 
impliciete, onbewuste geheugenfuncties bij patiënten met hersenaandoeningen, maar 
recentere bevindingen tonen aan dat de effectiviteit waarschijnlijk te danken is aan een 
combinatie van impliciete en expliciete, bewuste geheugenfuncties. Ook heeft onderzoek 
laten zien dat foutloos leren minder effectief is bij ernstigere geheugenstoornissen dan 
MCI of het beginstadium van de ziekte van Alzheimer. Foutloos leren is een effectief 
principe bij het aanleren van rechtlijnige, weinig complexe taken. De techniek is specifiek 
voor de geleerde kennis: er treedt geen generalisatie op naar niet-geleerde taken.

http://www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl/

