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 1. Inleiding 

Je allereerste schooldag.  
De dag dat je een gat in je hoofd viel.  
De geur van gemaaid gras in die bijzondere zomervakantie.  
De smaak en geur van de vers gebakken koekjes van oma........ 
Het zijn allemaal herinneringen. 
Ze liggen opgeslagen in je geheugen opgeslagen.   
Die herinneringen kwamen ooit via je ogen, oren, neus, tong of  
huid je hersenen binnen. Ze werden opgeslagen in het geheugen. 
Dit boek gaat over het geheugen.  
 
In dit boek krijg je antwoord op de volgende vragen: 
 Hoe werkt je geheugen. 
 Welke soorten geheugen zijn er? 
 Welke hulpmiddelen kun je gebruiken om beter te onthouden?  
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 2. Het geheugen 

Moeilijk 
Veel mensen praten over het 
geheugen alsof  het een lichaams-
deel is net als de neus, de ogen, 
de oren of  het hart. 
Maar zo simpel is het niet.  
Je geheugen kun je niet vastpak-
ken, zoals je neus.  
Bovendien is het moeilijk om je 
geheugen precies aan te wijzen. 
Samenwerken 
Geleerden weten dat alle delen 
van je hersenen meewerken om 
alle informatie te verwerken en op 
te slaan (zie plaatje 1). 
Het is een heel systeem van  het 
scheppen van de herinnering, het 
opslaan ervan en het terugroepen 
van de herinnering. En dat alles 
gebeurt in een paar seconden, 
waarbij echt het hele brein samen-
werkt. 

Werkgeheugen: 
Belangrijk voor het 
terughalen van de 
herinnering. 

Opslagplaats voor het geheugen 

Opslagplaats voor 
alles wat je hoort. 

Opslagplaats 
ruimtelijke 
herinnering 

Opslagplaats voor 
alles wat je ziet. 

Dit deel verstevigt 
de herinnering. 

Opslagplaats voor alle  
dingen die onbewust 
geleerd worden. 

Belangrijke plek voor 
opslag van nieuwe 
informatie 

Opslagplaats voor 
aangeleerde emoties 
zoals angst 

HOE KAN HIJ 29 WACHTWOORDEN ONTHOUDEN, MAAR 
ALTIJD VERGETEN ZIJN KLEREN OP TE RUIMEN. 
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 3. De herinnering 

Woorden en beelden 
Als je aan het woord “ziekenhuis” denkt, 
gebeuren er plotseling allerlei dingen in je 
hoofd. Woorden en beelden flitsen door je 
hoofd. Die woorden en beelden zijn voor 
iedereen anders.  
Was je patiënt, bezoeker van de eerste hulp 
of  gewoon bezoeker bij een andere patiënt? 
Minifilm 
Uit je geheugen wordt van alles opgediept: 
de vorm van het ziekenhuis, kleuren, geuren, 
geluiden van liften, namen van een dokter 
en van het ziekenhuis, het gevoel van een 
koude stethoscoop op je borst. Alles flitst 
langs en door elkaar in enkele seconden. 
Verschillende delen van de hersenen 
werken samen en smeden een beeld: de 
herinnering. 
Een soort levend beeld dat als een minifilm  
wordt afgespeeld. 
Je kunt zelf  de proef  doen door de 
herinnering aan gisteren of  een week 

geleden op te roepen. 
Wat deed je precies? 

 

pijn 

stethoscoop 

vallen 

zuster 
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 4. Soorten geheugen 

Via je zintuigen de ogen, de oren, de neus, je tong en je 
huid komt alle informatie je hersenen binnen (1).  
De zintuigen werken als een soort filter. Het is onmogelijk 
om alles te zien, te horen, te ruiken, te proeven en te 
voelen. Daarom zie je alleen wat je op dat moment denkt 
dat belangrijk is. Wat is de moeite waard om te ont-
houden? Je zintuigen maken al een soort keuze.  
Op die manier wordt voorkomen dat het geheugen te vol 
raakt. Kijk naar het filmpje hiernaast hoe dat precies 
werkt.  
Via de zintuigen komt informatie eerst in: 
A. Het kortetermijngeheugen (werkgeheugen) 
Dit geheugen zit in het voorste deel van de hersenen in het 
voorhoofd. Hier blijft informatie maximaal een half  uur 
zitten, maar meestal veel korter.  
Het is informatie die je maar even nodig hebt.  
Een telefoonnummer, een paar boodschappen of  dingen 
die je straks even aan iemand wilt vragen. Vandaar gaat 
alles wat je wilt onthouden naar de hippocampus (2).  
Dit kleine deel van de hersenen slaat geen herinneringen 
op, maar zet alle informatie om en stuurt ze door naar: 
B. Het  langetermijngeheugen 

Je leest meer over dit geheugen in 
het volgende hoofdstuk. 

TEST 
 

Bekijk het filmpje 

AAA    
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=mXm99a8FuoM
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 5. Het langetermijngeheugen 

feiten en  
gebeurtenis-

Niet alle informatie wordt in hetzelfde 
geheugen opgeslagen.  
Je kunt drie soorten informatie onder-
scheiden.  
Ze komen allemaal in een verschillend 
deel van het geheugen terecht. 
A. Feiten en gebeurtenissen 
Denk aan klokkijken, je vakantie-
herinneringen, kennis van taal en 
rekenen, jaartallen en topografie.  
Ze zitten in een apart geheugen. 
B. Gewoonten en vaardigheden 
Fietsen, veters strikken, zwemmen en 
een appel schillen zijn dingen die je als 
je ze eenmaal geleerd hebt, nooit meer 
verleerd.  
Het gaat automatisch. 
C. Emoties 
Alle indrukken die iets met emoties, 
zoals angst, verdriet, blijdschap, 
medelijden te maken hebben, zitten 
ook in een apart geheugen.  

gewoonten en 
vaardigheden 

emoties 

Wat slaat het langetermijngeheugen op? 
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 6. Opslaan, vasthouden en terugzoeken 

Alles wat lang genoeg herhaald wordt in het korte-
termijngeheugen, komt vanzelf  terecht in het 
langetermijngeheugen.  
Daarom helpt studeren bij het vasthouden van 
kennis. Er vinden drie stappen plaats in het proces 
van leren: 
A. Opslaan 
Hoe meer iets herhaald wordt, hoe vaster het in 
het geheugen komt te zitten. 
B. Vasthouden 
Alle opgeslagen informatie blijft zitten, maar niet 
altijd even goed. Als de informatie heel lang 
geleden in het geheugen is terechtgekomen, wordt 
die soms vergeten.  
Ook wordt oude informatie soms “overschreven” 
door nieuwe informatie. 
C. Terugzoeken 
Soms heb je opgeslagen kennis weer nodig.  
Dan haal je die kennis terug uit je geheugen of  je 
herinnert je delen. Soms laat je geheugen je in de 
steek. Je kunt dan iets niet meer terugvinden: je 
bent het vergeten. De informatie zat niet vast 

genoeg in het geheugen.  

VOOR REPETITIES MOET JE STUDEREN SUFFIE! 
EEN USB-STICK IN JE OOR ZAL JE NIET HELPEN. 



 inhoud 

1. Inleiding 3 

 2. Geheugen 4 

 3. De herinnering 5 

 4. Soorten geheugen 6 

 5. Opslaan, vasthouden en terugzoeken 7 

6. Een netwerk 8 

7.  Drie soorten langetermijngeheugen 9 

8.  Aandacht 10 

9. Gedachtenkaart 12 

10. Foutje 13 

11. Supergeheugen 13 

12. Namen 14 

13. Test 15 

14. Filmpje 16 

 Bronnen en foto’s 17 

 Colofon en voorwaarden 18 

 7. Een netwerk 

Zenuwcellen 
Iets onthouden begint altijd bij een indruk die 
je krijgt door je zintuigen. In je hersenen 
worden die indrukken omgezet in elektriciteit 
en chemische stoffen.  
Zenuwcellen of  neuronen (1) maken contact 
met elkaar. Ze maken een verbinding van kop 
aan staart (2). Zo ontstaat een netwerk (3) van 
zenuwcellen. Het netwerk verandert steeds.  
Soms wordt er nieuwe kennis tussengevoegd. 
Zo breidt het netwerk en je kennis zich steeds 
verder uit.  
Trainen 
Hoe meer je je brein traint, hoe groter het 
netwerk wordt. 
Als je een stuk muziek op de piano veel oefent, 
speel je het steeds beter. Dat betekent dat de 
stroompjes door het netwerk steeds sneller 
van je hersenen naar de spieren in je vingers 
gaan, omdat de weg bekend is. Als je een tijdje 
niet oefent, kost het weer iets meer moeite om 
de weg in het netwerk terug te vinden. 
 

222   
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Wat moest ik ook weer 
doen? Ligt er weer een 
neuron dwars. 
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 8. Aandacht 

Onthouden begint bij aandacht of  concentratie. 
Als je wilt dat informatie goed opgeslagen wordt, 
moet je koppie er helemaal bij zijn.  
Als iets interessant of  leuk is, is dat niet zo’n 
probleem. Aandacht wordt moeilijk als iets saai 
en vervelend is. De kans dat je iets saais 
onthoudt, is een stuk kleiner. 
Om iets saais toch te kunnen onthouden kun je de 
volgende drie hulpmiddelen gebruiken: 
A.  Je verbeelding (Maak er een plaatje van). 
Heb je bijvoorbeeld moeite om te onthouden 
wanneer er wel of  niet een ‘t’  achter een 
persoonsvorm komt in de tegenwoordige tijd? 
Maak dan bijvoorbeeld dit beeld: 
Ik houd niet erg van thee (t). Je ziet jezelf  zitten 
tegen de stam van een boom. (Bij ik in de 
tegenwoordige tijd geen t achter de stam.) 
Hij houdt wel erg van thee. Je ziet een ander 
tegen de boomstam zitten. Bij een hij-vorm komt 
er wel een  “t’ achter de stam.  
Het beeld versterkt de herinnering.  
Als je het beeld overdrijft of  grappig maakt, blijft 

het des te beter opgeslagen 
in je geheugen. 

 

ik 

hij 

drink 

drinkt 

Geen thee 

Wel thee 
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Een ander hulpmiddel is: 
B. Associatie 
Bij dit hulpmiddel ga je in gedachten verbanden 
tussen twee of  meerdere dingen aanbrengen.  
Bijvoorbeeld bij het woord zon kun je een associatie 
hebben. Aan welke verbanden denk jij bij zon? Je 
kunt denken aan: strand, vakantie, zonnebril, 
parasol, verbrand enz. Zo ontstaat een soort netwerk 
van begrippen.  
Dit netwerk lijkt op het netwerk van neuronen in je 
hersenen ( zie hoofdstuk 6). 
De Engelsman Tony Buzan is de uitvinder van de 
Mindmap (gedachtenkaart). Zo’n mindmap is een 
netwerk. Het helpt je om iets te leren en om iets te 
onthouden. Op de volgende bladzijde vind je een 
voorbeeld van een mindmap met alles erin over het 
geheugen. 
C. Ontspannen en positief 
Met stress in je lijf  kun je slecht onthouden.  
Dus als je je de zenuwen maakt, zul je informatie niet 
opslaan. Probeer te ontspannen en wees ook 
positief.  
Zeg niet: dat moet ik niet vergeten, maar zeg: dat 
moet ik onthouden. Als je je zorgen maakt over 

vergeten, dan vergeet je het ook 
vaak. 

 

ONTSPANNEN  
EN  

POSITIEF. 



 inhoud  9. Een gedachtenkaart 

zintuigen 

GEHEUGEN 

informatie 

netwerk 

verbinding 

filter 

neuronen 

pro
ces 

1. opslaan 

2. vastzetten 

3. terugvinden 

soo
rten

 

kortetermijn 

langetermijn 
boodschap 

telefoonnummer 

feiten gebeurtenis vaardigheid 

positief 

aandacht 

verbeelding 

ontspannen 

associatie 
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 10. Foutje 

In ons geheugen zit ook informatie die hele-
maal niet klopt.  
Soms maak je bij het onthouden van feiten zelf  
bepaalde beelden in je hoofd. Je verzint er 
soms dingen bij. Dat gebeurt niet met opzet. 
Daarom zijn verslagen van ooggetuigen bij een 
ongeluk niet altijd echt betrouwbaar.  
Mensen vergeten letterlijk wat ze er zelf  bij 
bedacht hebben en wat echt gebeurd is.  

 inhoud  11. Supergeheugen 

Sommige mensen bezitten een absoluut geheugen. 
Ze kunnen niks vergeten.  
Zelfs de kleinste details worden opgeslagen.  
Ze weten bijvoorbeeld precies wat ze deden op 
maandag 28 juli in het jaar 2003. 
Waar mensen met een normaal geheugen gemiddeld 
zeven woorden van een lijstje kunnen onthouden, 
kunnen mensen met een supergeheugen of  een 
olifantsgeheugen er met gemak zeventig onthouden. 

 

GEEN PROBLEEM 

MET ONTHOUDEN. 

.. 

U BENT DE ENIGE OOGGETUIGE.  
IS DIT ECHT HET BESTE WAT U ZICH HERINNERT? 



 inhoud 

1. Inleiding 3 

 2. Geheugen 4 

 3. De herinnering 5 

 4. Soorten geheugen 6 

 5. Opslaan, vasthouden en terugzoeken 7 

6. Een netwerk 8 

7.  Drie soorten langetermijngeheugen 9 

8.  Aandacht 10 

9. Gedachtenkaart 12 

10. Foutje 13 

11. Supergeheugen 13 

12. Namen 14 

13. Test 15 

14. Filmpje 16 

 Bronnen en foto’s 17 

 Colofon en voorwaarden 18 

 12. Geheugenweetjes 

 Oneindig 
De hersenen van de mens bevatten een miljard neuronen.  
Die maken samen een triljoen verbindingen. Het maakt de opslag-
ruimte oneindig. Geleerden hebben berekend dat ons brein 2,5 
miljoen Gigabyte kan opslaan. Dat is gelijk aan ongeveer 300 jaar 
televisieprogramma’s opslaan. 

 

 

NEGEN UUR OP INTERNET! 
DENK JE DAT DAT GOED IS 
VOOR JE COMPUTER. Internet 

Vroeger leerden kinderen op school veel feiten. Het werd opgeslagen 
in het geheugen. In de tijd van het internet is dat veranderd.  
Er wordt nu veel opgezocht via internet, maar het wordt veel minder 
onthouden. Internet wordt steeds meer ons geheugen. 

In de moederbuik 
Baby’s in de moederbuik bouwen na vier maanden al een geheugen op. 
Het gaat vooral om geluiden van de moeder en de omgeving.  
Dat geheugen is belangrijk in het vormen van een band tussen kind en 
moeder. 
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 13. Test je geheugen. 

Hiernaast staan tien woorden.  
Die woorden mag je één minuut lang 
bekijken.  
Je gebruikt natuurlijk de tips en trucs 
(associatie, verbeelding) die je geleerd 
hebt in de vorige hoofdstukken. 
Nadat je 1 minuut de woorden bestudeerd 
hebt, ga je 20 minuten iets anders doen.  
Je mag tussendoor niet meer naar de 
woorden kijken.  
Na 20 minuten schrijf  je zoveel mogelijk 
woorden op die je je nog herinnert. 
Score: 
 8 of  meer woorden onthouden is een 

prima score. 
 7 tot 4 woorden onthouden. Ook goed, 

maar je moet de tips en trucs nog iets 
beter toepassen voor een beter 
resultaat. 

 Minder dan 4 woorden onthouden. Oefen 
veel op associatie en verbeelding om 
beter te gaan onthouden. 

Speld 
Piloot 
Wortel 
Voet 

Limonade 
Krokodil 

Oorlelletje 
Computerspel 

Geheugen 
Supermarkt  

 Mijn geheugen is zo slecht? 

 

 

Hoe slecht, Toos? 

Hoe slecht is 
wat? 



 14. Filmpjes 

 

Het Klokhuis 

Geheugen 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

geheugen/#q=geheugen 

 

Het Klokhuis 

Alzheimer 
 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-alzheimer/

#q=alzheimer 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-geheugen/#q=geheugen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-geheugen/#q=geheugen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-alzheimer/#q=alzheimer
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-alzheimer/#q=alzheimer






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(mens) 

http://health.howstuffworks.com/human-memory.htm 

http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html 
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