
 
 

Waar stond de auto ook alweer? 
Het Weekend van de Wetenschap zoekt respondenten voor onderzoek naar navigerend gedrag 

 
Amsterdam, 21 december 2017 - Na het bezoek aan de kerstmarkt in een andere stad geen idee 
meer hebben waar de auto geparkeerd staat. Herkenbaar? Uit de eerste resultaten van het 
onderzoek ‘Navigeren kun je leren’ van het Weekend van de Wetenschap en Universiteit Leiden 
blijkt dat vooral mensen wonend in stedelijk gebied minder goed zijn in het opnemen van hun 
omgeving en herkenningspunten minder goed onthouden dan mensen die in landelijk gebied 
wonen. Tot nu toe deden ruim 4500 deelnemers mee aan de navigatietest. Om een goed beeld te 
krijgen van de invloed van factoren als leeftijd en geslacht op het navigatievermogen hebben de 
Leidse onderzoekers, onder leiding van neurowetenschapper Ineke van der Ham, behoefte aan een 
bredere groep respondenten. Iedereen vanaf 8 jaar kan meedoen, in het bijzonder de 
leeftijdsgroepen 8 – 17 en 60+ zijn nog ondervertegenwoordigd en worden daarom met name 
opgeroepen een bijdrage te doen aan het onderzoek. 
 
Ineke van der Ham: “De 8-17 jarigen en 60+ kunnen we enorm goed gebruiken omdat het ons de 
unieke kans biedt om over de gehele levensloop het navigatievermogen te bepalen, dit is in de 
wetenschap nog nooit gebeurd en kan mooie inzichten bieden in wanneer we dit vermogen aanleren 
en hoe bepaalde aspecten ervan weer afnemen als we ouder worden. Vooral omdat we onze 
patiënten (40 – 80 jaar) willen gaan helpen is het van groot belang om hun gezonde leeftijdsgenoten 
ook te meten. Ook interessant, zijn de zeer oude deelnemers in verband met het fenomeen 
‘superaging’. Sommige ouderen blijven heel lang op jong niveau functioneren, hoe komt dat? Zijn er 
beschermende factoren, zoals waar je woont en of je nog veel op pad gaat?” 
 
Hoe kun je beter navigeren?  
Uit objectieve testen die de onderzoekers hebben afgenomen blijkt dat het veel naar nieuwe plekken 
gaan een duidelijk voordeel heeft. Mensen met veel ervaring kunnen hun omgeving beter 
herkennen, onthouden beter hoe ze zelf zijn gelopen en hebben een beter overzicht van de 
omgeving. Vooral voor mensen die van nature veel om zich heen kijken is het in deze donkere dagen 
aan te raden je omgeving goed in je op te nemen voor je je verplaatst.  

       

 
Landelijk publieksonderzoek  
Sinds 2014 voert het Weekend van de Wetenschap jaarlijks een landelijk publieksonderzoek uit. Heel 
Nederland krijgt zo de kans om naast de te bezoeken activiteiten in het eerste weekend van oktober, zich ook 
op deze manier te verdiepen in de wereld van wetenschap en technologie.  

 

Doe de test! 
Wil je weten hoe jij navigeert? Doe dan mee aan het onderzoek. De test bestaat uit een game waarin je een 
aantal opdrachten uitvoert. De test duurt ongeveer 10 minuten. Daarna krijg je direct de uitslag over jouw 
navigatievermogen. Ga voor de test naar: www.navigerenkunjeleren.nl  

http://www.navigerenkunjeleren.nl/


 
 

Het Weekend van de Wetenschap  
Tijdens het Weekend van de Wetenschap, op 6 en 7 oktober 2018, kun je door heel Nederland live wetenschap 
en technologie beleven. Alleen in dat weekend ga je backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, 
(onderzoeks-)instellingen en musea. Inmiddels openen al meer dan 250 organisaties hun deuren. Door heel het 
land worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. www.weekendvandewetenschap.nl. 
 
Jaarlijks organiseert NEMO met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Weekend 
van de Wetenschap. Dit grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van Nederland wordt 
gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen. Het 
doel hiervan is om Nederland te laten ervaren hoe belangrijk en interessant wetenschap en technologie zijn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BAAS Amsterdam via 020 -2237490 of via 
mirjam@baasamsterdam.com 

Wil je geen persberichten meer ontvangen, mail “afmelden” naar mirjam@baasamsterdam.com.  
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