
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

Meten van Cognitieve kernfuncties 
• Screening middels een vijftal gevalideerde testen 
• 15 minuten afname duur 
• Rapportage met adviezen voor training 
• Internationale normen, correleert hoog met de CANTAB   
• Gedurende de training kan de meting herhaald worden 

 

Rapportage geeft inzicht in kernfuncties 

• Werkgeheugen, reactietijd, volgehouden aandacht, 
flexibiliteit, verwerkingssnelheid, episodisch geheugen 

• Elke kernfunctie wordt duidelijk uitgelegd 
• Uitleg over verbanden met het dagelijkse leven  
• Overzicht in zwakkere en sterke kanten 

 

Trainen van functies   
• Trainingen op basis van de voor- en tussenmetingen 
• Bouwt op in moeilijkheidsgraad 
• Naast geadviseerde oefeningen ook herhaling eerdere 

levels 
• Training 90 minuten per week (maximaal 1 jaar) 
• Coach kan voortgang volgen 

 

MyCognition ED is een cognitieve training met herhaalde assessments. Het is 
ontwikkeld door een internationaal team van neurologen, psychiaters en psychologen 
en is bedoeld als aanvullende tool op behandeling en/of begeleiding van kinderen. Het 
kan ingezet worden als preventieve training, ondersteuning van GGz trajecten en in de 
begeleiding van logopedisten, remedial teachers, ergotherapeuten en kindercoaches. 



 

                      

                              

            

                                                                       

 

 

Partners die betrokken zijn bij de verschillende  
MyCognition studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MyCognition ED start met een meting (test). De test correleert sterk met de Gouden Standaard op dit 
gebied: Cambridge Neuropsychological Automated Test Battery (CANTAB) 
 
De testuitslag leidt automatisch tot een gepersonaliseerde samenstelling van de oefeningen voor 
training. De test kan telkens herhaald worden. De training kan gedaan worden via de browser of een 
App. De training wordt niet als zwaar, maar vooral als leuk en boeiend ervaren. Het kan toegepast 
worden bij kinderen met leer- en of gedragsproblemen. 

ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT 

MyCognition is inmiddels in meer dan 20 studies 
onderzocht. Een deel van de studies richt zich op 
de validiteit van de tests. Ook de effecten op 
leerprestaties zijn onderzocht. Naast 
internationale studies bij meer dan 20 scholen 
en meer dan 2000 leerlingen is er ook een 
Nederlandse (n=600) studie met de eerst versie 
van het programma. Hier werden met name 
effecten op het geheugen gevonden. 

 

Meer info: www.kansrijk-rt.nl 


