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de kant is waar je duim rechts zit... Met die flauwe grappen valt te
leven. Maar er zijn toch wel erg veel gebieden waarop mijn linksrechtsprobleem voor verwarring zorgt. Zo kies ik dikwijls het tegenovergestelde woord van wat ik bedoel te zeggen. Als ik reken zeg ik
het ene getal en schrijf een ander terwijl ik een derde getal in gedach-

Program (PEP) is ontwikkeld
door Patricia Theisen. Sinds
1973 doet zij onderzoek naar de
neurologishe relatie tussen
waarneming en cognitie. In 1982
formuleerde zij zowel voor mensen met leermoeilijkheden als

ten had. Het ergste is nog wel dat ik het dikwijls pas merk door de
reacties uit mijn omgeving. Het helpt niet of ik me goed concentreer,
integendeel, het lijkt wel of het er alleen maar erger van wordt.
Redelijk wanhopig waag ik me aan het Perceptual Enrichment Program
(PEP). Dit trainingsprogramma kon PatriciaTheisen ontwikkelen

voor patiënten met een hersenbeschadiging het PEP, dat nog
tot op de dag van vandaag verfijnd wordt. Trainingen worden
overal ter wereld gegeven. Voor
Europa bezoekt Patricia
Denemarken, Engeland

dankzij haar jarenlange ervaring met mensen met een hersenbeschadi-

en Nederland

ging. In Nederland wordt het PEP gegeven door o.a. Toos Tiessink.

N

a een test waar ik geen moeite mee heb (denk ik!) en
enkele makkelijke sorteeroefeningen pakt Toos een
memoryspel uit de kast. Ja hoor, die ken ik nog van
de kleuterschool! Ik twijfel inmiddels ernstig aan het nut van
de behandeling. Hoe leer ik hierdoor ooit om links van rechts
te onderscheiden? Maar goed, ik geef Toos nog een kans en
pak het spel aan.
Mijn neiging om alle kaartjes over tafel uit te spreiden
en dan de paren bij elkaar te zoeken, wordt vakundig onderdrukt:"één voor één kijken!"Verbaasd kijk ik op. Moet dat?
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Vooruit dan maar. Gehoorzaam volg ik de instructie en leg vier
stapeltjes neer, één waarop vooraan een huis staat, één waarop
vooraan een boom staat, één waarop vooraan een jongen staat
en één waarop vooraan een hond staat. Jeetje wat simpel! Ik
krijg de stapels naar me toegeschoven en mag de exercitie herhalen. Alleen moet ik nu per stapel kleine groepjes maken met
achteraan huisje, boompje beestje, poppetje. Enigszins verveeld luister ik naar de volgende opdracht. Ja nu is het een
makkie, alles is al uitgezocht, ik hoef alleen nog maar te kijken
naar de twee middelste figuurtjes. Maar helaas, hier bots ik

____________
Drijfzand

Links- rechts lijkt na een week beter te gaan, soepeler.
Trots meld ik dat ik tijdens mijn yoga-oefeningen niet meer zo
veel moeite hoef te doen om te weten of ik links of rechts ben
gebleven. In plaats van het hele woord onthoud ik alleen nog L
of R en dat is veel gemakkelijker. Helaas, Toos is niet tevreden.
"Je gebruikt nog steeds een trucje", zegt ze. Wacht maar, het
zal vanzelf wel veranderen". En inderdaad, enkele dagen later
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Mijn nek trekt in een rare

onderkant van het bord, ik kan nog net een lelijk woord
inslikken; daar staan nog een reeks kleurvakjes. Wanhoop en
woede strijden om voorrang, tranen prikken in mijn ogen.
Waarom heb ik dat niet gezien? Ik ben toch niet achterlijk? Ik
haal diep adem en begin nogmaals. Het kost me enorme
moeite om de plaatjes zo neer te leggen dat ze corresponderen met alle vier de kanten van de twee borden. Met moeite
bedwing ik mijn tranen, wat een rotspel!
De rest van de sessie verloopt zonder drama maar thuis gaat
alles fout; kopjes breken, ik loop de deur door voor ik hem
open doe, een in te vullen formulier verandert in een waar
kunstwerk van doorhalingen en verbeteringen."Ja", zegt Toos,
"dat kan, in het begin kan het erger worden". Daar zit ik dan
mooi mee. Tot overmaat van ramp moet ik die week twee
belastingfomulieren invullen: die van vorig jaar en die van het
jaar daarvoor. Hiermee overschrijd ik mijn tolerantiegrens. Na vier uur ploeteren met bovenstaand resultaat (wijselijk gebruik ik deze keer
typex) explodeer ik. Een discussie over een te volgen route heeft hetzelfde resultaat. Gelukkig heb
ik een stevig huwelijk, anders was het nu stuk.
Toos troost me:"Het heeft even zijn tijd nodig, je
gebruikt voor het eerst in je leven bepaalde
zenuwverbindingen en dat veroorzaakt stress".
De neurolog isc he ontwikkeling
van de waar neming
Tijdens de ontwikkeling van baby tot een
jaar of zeven wordt er een geweldige groei doorgemaakt, ook letterlijke groei in de hersenen. Je
leert hoe je uit een beker kunt drinken zonder
morsen en later kun je dat zelfs terwijl je loopt.
Ook leer je diepte zien of de snelheid van de bal
in te schatten die naar je toe wordt gegooid. Dit
ontwikkelt zich gewoon tijdens het samen bezig
zijn met de moeder en spelenderwijs met andere
kinderen of later op school. Ook het ervaren
wat links en rechts is hoort hierbij.
De werking van de waarneming is echter
een stuk ingewikkelder dan waar doorgaans van
wordt uitgegaan. Wat je ziet, wordt steeds
getoetst aan wat je in de ontwikkeling aan
mogelijkheden hebt opgebouwd, en zo treden
er individuele verschillen in de waarneming op.
Het kan dus echt zo zijn dat iemand 'niet ziet
wat jij ziet', omdat de hersenen de mogelijkheid
om te interpreteren wat het oog ziet niet goed
hebben opgeslagen. Dan zoekt iemand een
andere manier om met de gestelde uitdaging om
te gaan. Bijvoorbeeld door de aandacht af te leiden naar iets anders
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Linksaf. Nee! De andere linkerkant! Inmiddels weet ik allang dat links

Door van voor af aan de ontwikkelingsfasen weer door te lopen wordt het
raamwerk voor informatieverwerking stapje voor stapje opnieuw opgebouwd

voel ik opeens in mijn lijf waar links en rechts zit. Ik ben helemaal enthousiast, wat helaas niet overkomt bij mijn nuchtere
omgeving. Die kijkt glazig en vraagt zich af of ik ze nog allemaal op een rijtje heb. Eerst niet, maar nu wel! doorgaans verdwaalde ik in het drijfzand van mijn brein, want dáár zocht ik
altijd de oplossing van het links-rechtsraadsel. Als ik het daar
niet vond, had ik altijd nog een ring, een horloge of, heel stiekem, een schrijfbeweging: de hand die als eerste de beweging
maakte zat aan de rechterkant. Als ik eenmaal zo ver was hoefde ik alleen nog maar de richting te bepalen, wat nog een vertaalslag vergde, maar dan was het doorgaans te laat.
Vol goede moed ga ik verder, van de ene naar de andere
sorteeroefening. Het gaat redelijk, hoewel ik geregeld stom-
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MARIJKE SLUIJTER

verbaasd sta te kijken
naar een blokje waarprobleem voor verwarring
van ik zeker wist dat
ik het daarnet nog
zorgt
ergens anders had
neergelegd. Net als
ik denk; "Nu heb ik het wel te pakken", komt Toos met twee
legborden. Ze legt er één links en één rechts voor me neer.
Ha, vier soorten poppetjes met telkens een ander voorwerp,
dat lukt wel. Verwoed stort ik me op de opdracht. Eén voor
één leg ik de kaartjes in de goede vakjes, dacht ik. Al snel
loop ik vast, er zijn niet genoeg vakjes... O jee, nu pas zie ik
dat rechts van het bord nog kleur is aangegeven, dat moet je
ook sorteren! Iets minder overmoedig begin ik opnieuw en
loop weer vast! Hoe kan dat nou? Dan valt mijn oog op de
waarop mijn links-rechts-
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Er zijn veel gebieden

c Patricia Theisen

Je kijkt met je neus!

pijnlijk op mijn gebreken. Binnen enkele
minuten zit ik scheef op mijn stoel. Mijn
nek trekt in een rare bocht en zwetend
herstel ik de ene vergissing na de andere.
Een gemene hoofdpijn kruipt tergend uit
mijn nek mijn hoofd binnen, wanhoop
kruipt in mijn lijf.
Wat overkomt me nu? Ik krijg het
met geen mogelijkheid voor elkaar om
alleen naar de middelste figuurtjes te kijken. Telkens zie ik alle vier de figuurtjes.
En die figuurtjes hebben de onhebbelijke
gewoonte om niet op hun plaats te blijven. Toos blijft geduldig: "Kijk nog eens
goed, neem je tijd". Inmiddels ben ik
aangeland op het punt dat ik de tafel een
schop wil geven of het spel het raam uit
wil gooien. Ik hou me in en maak het
kleuterwerkje af, boos, vooral op mezelf.
Gelukkig duurt dit drama maar enkele minuten. We maken de sessie gezusterlijk af met een spelletje, dat ik, kinderlijk gelukkig, win. Hierdoor strekt mijn
rug zich en zakt mijn hoofdpijn.
Onderweg naar huis voel ik me nog wel
een beetje dizzy.
Vol vragen meld ik me enkele dagen
later voor de volgende sessie. Toch
besluit ik de vragen te bewaren en alles
eerst maar eens te ondergaan. De ene na
de andere sorteeroefening (dezelfde die
ik jarenlang als kleuterjuf aan mijn eigen
kleuters voorzette) werk ik af. Het gaat
redelijk goed.
Het valt me op dat ik de meeste fouten in het gebied rechtsonder maak. Kijk
ik soms met mijn neus zoals mijn moeder altijd zei? Misschien had ze gelijk,
mijn linkeroog is dominant, misschien neemt mijn rechteroog
het niet over? Sorteren kan ik beter op vorm dan op kleur.
Hier en daar is er weer een stressmoment maar deze keer ga
ik met meer vertrouwen in mijzelf naar huis.
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Nu begrijp ik de scènes van mijn leerlingen die vaker
voorkwamen naarmate ze meer hulp kregen. Zo'n onderontwikkeld waarnemingsvermogen veroorzaakt enorme stress. En
ik maar roepen:"Kijk dan, luister", terwijl zo'n kind dat met
alle macht doet! Hij rent zich rot in zijn hoofd en doet het
dan toch nog fout.
Ko p p e l i n g t u s s e n c o g n i t i e e n e m o t i e
Toos legt uit:"Tijdens de ontwikkeling van de waarneming
worden ook de emoties die erbij komen kijken opgeslagen.
Denk even aan een kind dat met blokken een toren bouwt,
dan kun je je het stralende gezicht voorstellen als de toren
inderdaad staat.Vooral als moeder of vader ook nog aanwezig
is om het plezier te delen. Dit plezier, die blijheid wordt ook
in de hersenen opgeslagen. Uiteraard wordt ook het verschrikkelijke gevoel dat je hebt als iets steeds maar niet wil lukken
of er nooit iemand is om je gevoel mee te delen, opgeslagen.
Deze emoties, zowel positief als negatief, worden steeds weer
aangeraakt, wanneer een taak die samenhangt met dit ontwikkelingsgebied moet worden uitgevoerd. Behalve de straf van
ouders of leerkracht heeft het kind dus ook innerlijk,telkens
wanneer het een fout maakt, een negatieve ervaring. Dit wordt
zichtbaar door een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, vaak met bijbehorend compenserend gedrag (druk, afleiden van de aandacht). De beste manier om dit te doorbreken
is rechtstreeks aan het waarnemingsproces te werken en dit
vanonder af aan opnieuw op te bouwen. Een spelprogramma
zoals PEP is daarbijeen goed hulpmiddel."
E e n r a a m we r k v o o r i n f o r m a t i e v e r we r k i n g
Scholen werken traditioneel met informatie en vaardigheden. Het hele systeem gaat ervan uit dat het onderliggende
raamwerk dat nodig is om de informatie te verwerken in iedere leerling aanwezig is. Helaas is lang niet elk kind klaar om
de kerndoelen op de juiste wijze in het eigen systeem op te
kunnen nemen. Scholen proberen het manco dikwijls op te
heffen door middel van talige activiteiten.
Piaget stelt echter dat de bronnen van de taal gezocht moeten worden in de pre-verbale senso-motorische handelingen
die van nul tot twee jaar worden uitgevoerd. Daarop wordt de
perceptie verder uitgebouwd. Dat betekent dat iemand die in
de periode tot een jaar of zeven dat raamwerk niet heeft
gelegd, op school veel meer moeite moet doen dan een ander.
Hij zal dikwijls gestraft worden wegens slordigheid, onoplettendheid of zelfs te horen krijgen dat hij dom is. Intussen
wordt de ingewikkelde neurale omweg waarmee hij werkt
steeds sterker terwijl de kortste weg een slapend bestaan leidt.
Hoe komt het dat sommige mensen zo'n onderliggende
structuur niet ontwikkelen?

EDUCARE ZOMER 00

Dat kan komen
bocht en zwetend herstel
door trauma's, verhuiik de ene vergissing na
zingen, echtscheiding, ziekten (oorontde andere
steking). Ook kan het
zijn dat de noodzakelijke handelingen om de neurologische verbindingen in de hersenen aan te leggen niet verricht konden worden omdat er niets
was waarmee het kind kon spelen. Het kan zijn dat het niets
mocht. Misschien werd alles wat het uitprobeerde uit handen
genomen door liefhebbende: "Laat mij dat maar doen", respectievelijk ongeduldige ouders:"Wat ben jij toch een sufferd".
Door van voor af aan de ontwikkeling weer door te lopen
wordt het raamwerk voor informatieverwerking stapje voor
stapje opnieuw opgebouwd. Oude patronen worden zo geleidelijk aan op non-actief gesteld en het nieuwe, veel eenvoudigere systeem ontwikkelt zich tijdens het programma en groeit
nog tot maanden daarna door."
Er is nog hoop
In totaal kom ik acht keer bij Toos terug. Gelukkig zijn er
naast de hobbels voldoende succesmomenten om door te zetten. Ik krijg ineens plezier in spelletjes spelen! Eindelijk zie ik
snel genoeg wat ik weg moet leggen. Fanatiek speel ik Toos
uit, een nieuwe ervaring die maakt dat ik steeds meer moed
vat. Allerlei taken die verwant zijn aan het bepalen van richting gaan steeds makkelijker. Je bent inderdaad nooit te oud
om te leren!
Of ik ooit een rustig stabiel waarnemingsvermogen zal
bezitten weet ik niet. Het proces van rijping verloopt de
komende jaren verder. Ik hoef niet te oefenen en mag pas
over een half jaar terugkomen voor een volgend niveau. Ik
moet het nog even doen met het waarnemingsvermogen (op
het gebied van vorm/achtergrond-discriminatie) van een vijfjarige. Maar voorlopig ben ik tevreden. Nu links en rechts
eindelijk in mijn lijf zitten, merk ik pas hoeveel ruimte er in
mijn hoofd overblijft voor andere taken!
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