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Lateraliteit staat niet meer zo centraal in het neuropsychologisch onderzoek als zo’n twintig, dertig jaar
geleden, maar er lijkt een (kleine) opleving te zijn.
In dit boek gaat het niet om nieuw laboratoriumonderzoek, maar om historische analyses van oude
verschijnselen en gebeurtenissen. Lauren Harris is
daar al tientallen jaren mee bezig. Hij weet de meest
onwaarschijnlijke bronnen op te sporen en in uiterst
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Dit boek is een Engelse vertaling van de originele
Duitse versie Das autobiographische Gedächtnis,
dat het resultaat was van een groot onderzoeksproject waarbij de meer cognitief georiënteerde
Markowitsch en de meer sociaal-psychologische
Welzer de handen ineen hadden geslagen. Maar het
boek gaat niet zozeer over specifieke onderzoeksresultaten maar over de visie van de auteurs op het
autobiografisch geheugen. Het autobiografisch geheugen is geen ander geheugen dan het episodisch
geheugen, maar het scheelt wel of je het hebt over
een woordlijst of over gebeurtenissen die je hebt
meegemaakt, inclusief de emoties die erbij optraden. De term ‘development’ suggereert misschien
dat het hier om kinderen gaat, maar hij heeft betrekking op de groei van een individu tot persoon.
Om een persoon te begrijpen helpt het als je weet
wat iemand allemaal heeft meegemaakt. Die grondgedachte wordt toegelicht in dertien hoofdstukken,
verdeeld over drie delen. In het eerste deel wordt de
basisgedachte uitgelegd, de interdisciplinaire benadering. Deel II handelt over de ontwikkeling van het
brein en van het geheugen, waarbij emotie en taal
een belangrijke rol krijgen. Deel III richt zich op de
levensloop. Het culmineert in hoofdstuk 13: ‘Autobiographical memory: a biocultural relay between the
individual and the environment’. Alles hangt met alles samen en dat is goed om je te realiseren, vooral
voor neuropsychologen die het geheugen graag opdelen in deelsystemen en voor elk deelsysteem een
test hebben. Een aanrader voor elke klinisch werkende neuropsycholoog.

2010

Aglaia Zedlitz

The development of autobiographical memory.
Hans J. Markowitsch en Harald Welzer
Hove: Psychology Press, 2010
279 pagina’s

Tijdschrift voor Neuropsychologie

kritische kanttekening: alles is uitsluitend gericht op
de Verenigde Staten. Het biedt daardoor hulpverleners buiten de vs wellicht wel een interessante kijk
in de keuken, maar geen enkel praktisch handvat.
Wat heeft dit boek nu te bieden aan hulpverleners
in Nederland? Dat zijn voornamelijk de besproken
behandelstrategieën. Deze waren tijdens het lezen
van het eerste gedeelte van het boek steeds een
verademing. Want hoewel ook hier een update van
de huidige kennis op zijn plaats is, is een groot aantal principes gelukkig nog steeds van toepassing en
worden de strategieën over het algemeen helder en
praktisch toepasbaar weergegeven.
Kortom, in het eerste gedeelte van het boek Rehabilitation of neuropsychological disorders: A practical guide for rehabilitation professionals wordt een
aantal belangrijke maar verouderde aspecten uit de
cognitieve revalidatie behandeld. In het tweede gedeelte komt de Amerikaanse gezondheidszorg aan
bod. Hoewel er zeker bruikbare behandelstrategieën besproken worden, lijkt het me voor diegenen die
wel het eerste maar niet het tweede gedeelte willen
lezen, een goede optie om bij De Slegte of op internet naar de eerste en wellicht goedkopere versie op
zoek te gaan.
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