
IV. TIJD SPAREN (PREVENTIE)
In deze categorie storten mensen bij op

de tijdspaarrekening en rekken ze de tijd dat ze daarna 
of daarvoor actief met iets bezig kunnen zijn op

BEWEGING
Sporten, dansen, fysiek in de weer zijn 
helpt om de vertraging te verlichten

MEDICATIE 
De medicijnen op tijd innemen
zorgt ervoor dat je tijdkrimp vermijdt,

RUST EN REGELMAAT
Goed slapen, eten, rust inbouwen, niet
teveel prikkels en het inbouwen van een 
vaste structuur houd de vertraging in toom 

EEN ROZE BRIL
Als het bijvoorbeeld lukt te genieten van de 
dingen die wel lukken en als het lukt om 
niet zo streng voor jezelf te zijn, stort je tijd
bij op de tijdspaarrekening

I. SNELHEID BEHOUDEN

DOORGAAN
Als je niet snel genoeg het goede kunt 
doen, doe je iets wat letterlijk of �guurlijk
voor de hand ligt.
Als iemand bijvoorbeeld niet op een woord 
kan komen, maar wel mee wil blijven doen
in het tempo van het gesprek,  vervangt 
iemand  bijvoorbeeld woord A voor 
woord B. Een ander voorbeeld is dat 
iemand alleen naar een deel van 
de vraag/opdracht luistert en daar dan 
een (verkeerd) antwoord op geeft, etc. 

VERBLOEMEN
Je doet net of je mee kunt komen in het 
tempo van de ander maar dat is niet zo.

II. DE (ACTIVI)TIJD NAAR JE HAND ZETTEN 

Er wordt  links- of rechtsom ruimte gemaakt voor de vertraging, door de tijd te buigen 
of minder tijd in een activiteit te stoppen door deze uit te kleden. Allemaal met als 

doel om de activiteit zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 

Tijd BEVRIEZEN 
Een moment nemen om iets meteen te 
doen en daar even je onverdeelde aan-
dacht aan te geven

Tijd CONCENTREREN
Alle tijd die je over hebt in een moment 
stoppen en de rest van de tijd met rente 
terugbetalen 

TIJD VERPLAATSEN
Uitstel vragen of een time-out nemen

TIJD UITSMEREN
Meer tijd nemen om hetzelfde te doen 
(bijvoorbeeld gewoon doorpraten als je 
een woord niet wee, jezelf herhalen om 
iets te onthouden)

WARM LOPEN
De taak zodanig van tevoren 
voorbereiden, structureren, in stukjes 
knippen , visualiseren of ezelsbruggetjes 
bedenken dat iemand tijdens de activi-
teit minder last heeft van de vertraging 

NASUDDEREN
Jezelf na de activiteit controleren

DE TIJD BUIGEN 

DE ACTIVITEIT

NAAR JE HAND 

ZETTEN 

GRENZEN STELLEN, 

DOSEREN 
Bepaalde aspecten uit een activiteit 
weglaten. Bijvoorbeeld wel 
gezelschap, maar niet zoveel of niet 
zo lang, wel het gezelschap, maar 
niet de muziek erbij. Etc.  

MINDER ACTIEVE 

ROL INNEMEN
Hier vermindert iemand zijn/haar 
inbreng in de activiteit, bijvoorbeeld 
door alleen te luisteren in plaats van 
te preaten 

Varieren/INRUILEN
Een bepaalde activiteit inruilen voor 
iets heel anders waar de vertraging  
(op dat moment) minder optreedt of 
waar iemand het minder erg vindt 
om te vertragen. 

III. TIJDBEWAKER

AANSTELLEN

HULPMIDDEL 

GEBRUIKEN
Een deel van de taak uitbesteden aan 
een hulpmiddel, bijvoorbeld een 
alarm om medicatie niet te vergeten

ONDERTITELING 

GEVEN
Uitleggen hoe cognitieve obstakels 
bij parkinson werken, de spelregels 
toelichten en daarmee anderen de 
gelegeheid geven mee te vertragen  

HULP VRAGEN
Hulp vragen aan de ander om te 
helpen bij (een deel van) de taak te 
assisteren of om een deel van de taak 
te doen (bijvoorbeeld samen koken 
waar je dat eerst altijd alleen deed)

UITBESTEDEN
De taak door iemand anders laten 
doen

In deze categorie ‘delegeert’ iemand 
(een deel) van zijn/haar vertraging 
aan de ander of aan een hulpmiddel 
zoals een alarm (Een tijdbewaker). 
Hier staat snel EN goed op de voor-
grond. Wat mensen dan - al dan niet 
bewust - op de koop toenemen, is dat 
ze een stukje autonomie verliezen.  

Hier kiezen mensen - al dan niet 
bewust - voor meedoen met het 
tempo van anderen. Ze kiezen 
daarbij snelheid boven
accuratesse. Daarbij moeten ze  
op de koop toenemen dat ze 
fouten maken, niet alles 
meekrijgen en de verbinding 
met anderen mogelijk 
alsnog verliezen.   

DE NOODUITGANG

AFHAKEN
Hier lukt niet meer om mee te doen of om het obstakel te

omzeilen en iemand haakt af 

In deze categorie omwegen merkt iemand op dat hij/zij 
vastloopt, zet iemand zichzelf letterlijk of �guurlijk stil om 

daarna van omweg te kunnen switchen.  
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(H)ERKENNEN
Herkennen en erkennen wat er is, 
schept ruimte voor de vertraging
 precies zoals die is

RESETTEN
Jezelf resetten, bijvoorbeeld 
door jezelf fysiek een klap te geven of
 jezelf toe te spreken 

REFLECTEREN
Re�ecteren om zo tot nieuwe 
strategieen te komen.

LEREN VAN ANDEREN
Door feedback van anderen op nieuwe
omwegen komen

ZIEKTEINZICHT 

OPDOEN
Kennis over je ziekte maakt het mogelijk 
om op nieuwe omwegen te komen 
die ook echt werken

SUPERVERTRAGERS

TIJD OPNEMEN
In deze categorie wordt er versneld van 

de tijdspaarrekening opgenomen en wordt 
de vertraging erger en/of de omweg moeilijker 

VERMOEIDHEID
Vermoeidheid door slecht slapen 
of energieslurpende activitieten

SLECHTE ZELFZORG
De medicijnen niet op tijd innemen, slecht 
eten, etc. 

AFLEIDING en STRESS
Afgeleid en gestressd worden door prikkels 
in de omgeving, door meerdere dingen die
tegelijk gebeuren, mensen die door elkaar 
praten, tijdsdruk, etc.  

ONBEKEND TERREIN
Vastlopen door onverwachte en 
nieuwe situaties en omgevingen

NEGATIEVE REACTIES
Vertraging door de eigen negatieve 
emotionele reactie  (angst, schuldig voelen, 
etc.), strenge normen en waarden over hoe 
het zou moeten zijn en/of onbegrip vanuit 
de omgeving

COMPLEXITEIT
Moeilijke taken die uit veel deelstappen 
bestaan doen een aanslag op de
 tijdspaarrekening

HOE GAAN MENSEN MET pARKINSON OM MET COGNITIEVE VERTRAGING?

Zie https://www.copiedstudie.nl

De vertraging die toch al optreedt bij mensen met parkinson kan door 

de dag heen nog eens vers
terkt worden door zogeheten superver

tragers. 

Als deze supervertragers in
 het spel zijn, loopt he

t saldo op de tijd-

spaarrekening nog een
 stuk verder terug.  

COGNITIEVE VERTRAGING BIJ 

PARKINSON IN HET KORT 

Bij mensen met de ziekte van Parkinson vertraagt de 
verwerking van informatie. Hun automatische piloot 
laat het steeds meer afweten. En laat die nu juist 
gemaakt zijn om het verwerken van informatie te
versnellen. Door een tekort aan zogeheten 
neurotransmitters - boodschappersto�es - worden 
opdrachten minder snel van cel tot cel door-
gegeven en slordiger uitgevoerd. 

De vertragingen op de lijn leiden tot allerhande 
problemen in de informatieverwerking. De COPIED 
studie richt zich speciaal op de obstakels in het denken 
die de ziekte van Parkinson met zich mee kan brengen. 
Denk dan bijvoorbeeld aan moeite met het richten van 
de aandacht, met plannen en overzicht houden, met 
het herinneren van afspraken, woorden, dingen die je 
ging doen, waar dingen liggen, met meerdere dingen 
tegelijk doen, met het maken van keuzes, met op gang 
komen en blijven, met de dingen doen die je van plan 
was maar ook met het op tijd op de rem stappen om 
jezelf weer te kunnen stoppen. 

Een mens met parkinson loopt gemakkelijk achter de 
feiten, neemt onderweg vaker de verkeerde afslag en 
raakt eenvoudig out-of-sync met de omgeving.

HET COPIED onderzoek is een onderzoek naar 
obstakels in het denken bij de ziekte van Parkinson 
en de omwegen die mensen zelf hebben gevonden 
om daar mee om te gaan.

Uit de eerste fase van dit onderzoek komt het beeld 
naar voren dat mensen met parkinson de vertraging 
die kenmerkend is voor hun ziekte  te lijf gaan door 
op creatieve manieren te spelen met de tijd. In deze 
poster laten we zien op welke manieren zij dit doen. 

OVER DEZE POSTER

Stel, mensen hadden een tijdspaarrekening. Door de vertraging die 

optreedt, moeten mensen met parkinson meer tijd opnemen om de dingen 

gedaan te krijgen dan ‘normale mensen’, Om zo min mogelijk last te 

hebben van de gevolgen van een laag saldo op de tijdspaarrekening 

gebruiken mensen met parkinson allerhande creative omwegen

Als mensen met parkinson tegen een lege tijdspaarrekening aanlopen, 
lopen ze zichzelf letterlijk en figuurlijk vast. De zogeheten 
omwegswitchers maken het mogelijk een nieuwe omweg uit te proberen. 


