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Op een warme zomerse middag gingen 20 wijkzorgwerkers uit Osdorp met elkaar aan de 

slag tijdens een workshop Breinfit van Laura Kerszenblat. Nadat de deelnemers hun vragen 

gedeeld hebben over de mogelijkheden van hersentraining bij bijvoorbeeld bij het 

voorkomen van geheugenproblemen, neerslachtigheid of eenzaamheidsgevoelens is het tijd 

om zelf in actie te komen.  

 
Presentatie Laura Kerszenblat 
Laura Kerszenblat (1969) is bewegingswetenschapper en gespecialiseerd in cognitieve 
stimulatie. Vandaag verzorgt ze een mini workshop voor wijkzorgprofessionals en 
vrijwilligers zodat zij de inzichten kunnen gebruiken in het contact met hun cliënten.   
 
Voordat zij met haar inleiding begint vraagt Laura de deelnemers welke vragen zij hebben. 
Vragen zijn er genoeg: ‘Hoe kun je met hersentraining je geheugen verbeteren?’ ‘Kun je me 
helpen om te zorgen dat ik niet meer elke keer vergeet of ik al uitgecheckt heb in de tram?’ 
‘Kunnen wij deze oefeningen met onze cliënten doen?’ ‘Zijn er oefeningen die helpen om 
eenzaamheid te voorkomen of verminderen?’  
 
Laura legt uit dat het brein flexibel is en dat het daarom zeker mogelijk is om door middel 
van hersentraining nieuwe verbindingen te leggen en je hersenen daarmee nog beter laten 
werken. Zodat je niet alleen beter kunt onthouden, maar je je ook beter kunt concentreren 
en de informatie die je nodig hebt makkelijk kunt ‘opvissen’ uit je geheugen op het moment 
dat je dat wilt. Sociaal contact draagt bij aan stimulatie van het brein. Andersom kun je je 
ook voorstellen dat een fit brein het gemakkelijker maakt om sociaal contact te hebben.  
 
Er zijn oefeningen voor diverse hersenfuncties:  
 

- Waarneming 
- Concentratie (oppervlakkig en langdurig) 
- Geheugen (korte en lange termijn) 
- Ruimtelijke oriëntatie 

In deze functie zit ook logica en rekenen. Als iemand dementeert gaat deze functie 
heel hard achteruit.  

- Motoriek (grove, fijne, conditie en kracht).  
Beweging is heel belangrijk voor het trainen van motoriek. Hersenscans laten zien dat 
55-plussers die minimaal drie keer per week wandelen, fietsen of zwemmen een 
groter hersenvolume hebben dan leeftijdsgenoten die hun dagen grotendeels zittend 
doorbrengen.  

- Taal  
Taal zit in hetzelfde deel van de hersenen als motoriek. Het taalcentrum kun je 
stimuleren door sociaal contact. Een hele goede oefening is het samenvatten van 
informatie. Daarmee train je de hele hersenen. Een simpele manier om iemand te 
laten samenvatten is bijvoorbeeld door hen te vragen wat zij gisteravond gezien 
hebben op het journaal.  



 
Na de inleiding gaan we zelf aan de slag. Door het overtikken van een ballon worden diverse 
functies van het brein gestimuleerd: waarneming, concentratie, ruimtelijke oriëntatie 
motoriek. Wanneer we dan ook nog elke keer dat je de ballon aantikt een nieuwe 
vrouwennaam, de tafel van drie of een beroep moeten zeggen worden ook het geheugen en 
de taalfunctie aangesproken.   
Ook rollen met een bal, vergooien en lummelen zijn leuke oefeningen waarbij je lekker in 
beweging bent, plezier maakt en tegelijk de hersenen stimuleert. Al deze oefeningen zijn aan 
te passen aan verschillende niveaus.  
 

     
 
 
Ten slotte nog een tip voor de mensen die steeds vergeten of ze nu al hebben uitgecheckt bij 
de tram. Dit zijn automatische handelingen die je snel vergeet. Door je andere hersenhelft te 
betrekken door iets lichamelijks te doen wordt je bewuster van de handeling en zul je het 
minder snel vergeten. Stamp bijvoorbeeld even op de grond wanneer je uitcheckt. Als je dan 
ook nog hardop zegt ‘ik check uit’ zul je het zeker niet meer vergeten.  
 
Meer informatie 
 

Laura verzorgt diverse workshops en trainingen voor mensen die mentaal fit willen blijven 

en voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die familieleden of cliënten willen 

stimuleren. Kijk voor meer informatie op http://www.kerszenblatevents.com.  

 

 

http://www.kerszenblatevents.com/

