
Cognitieve functies
De cogni� eve vaardigheden die nodig zijn voor een 
beslisproces zijn divers en zeer bepalend voor de 
uitkomst. Ze worden beïnvloed door neurologische 
veranderingen, maar ook door bijvoorbeeld stress 
en vermoeidheid. Het gevolg kan zijn dat informa� e 
minder goed geïnterpreteerd en beoordeeld wordt.

Structureren
In een beslisproces moeten allerlei cogni� eve en 
gedragsprocessen gelijk� jdig gecoördineerd worden. 
Door het STARR-model te gebruiken, wordt het 
proces in duidelijke stappen gestructureerd. Men 
hoe�  op deze manier minder cogni� eve func� es 
tegelijker� jd te gebruiken en minder informa� e in 
één keer te verwerken.

Kan iemand met cognitieve beperkingen beslissingen nemen?

Inzicht
Welke beslissingen?

Compenseren
Welke (hulp)middelen?

Oefenen
Welke doelen?

Beslisproces ondersteunen met STARR

Hoofddoel
De cliënt is in staat beslissingen te nemen, waarbij rekening gehouden wordt met:
• De eigen behoe� en en wensen
• De behoe� en en wensen van naasten
• De mogelijkheden en beperkingen van de huidige situa� e
• Het advies van professionals

Subdoelen           De cliënt is in staat...

S
Situa� e ...zich een beeld te vormen van de huidige situa� e en de factoren die hier invloed op hebben.

T
Taak ...hoofd- en bijzaken te scheiden en doelen te prioriteren.

A

Aanpak ...te bedenken hoe een bepaald doel behaald kan worden en hiermee te oefenen.

R

Resultaat ...de huidige situa� e te vergelijken met het startpunt en eventuele veranderingen te herkennen.

R

Refl ec� e ...een mening te vormen over de manier waarop dit resultaat bereikt is.
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Door stapsgewijs toe te werken naar een 
beslissing, kun je de juiste ondersteuning bieden. 
Zo lukken delen van het beslisproces 
zelfstandig en bied je alleen hulp waar dat nodig is. 

Je kunt de beperking compenseren: door het 
denkproces te ondersteunen met hulp en 
strategieën.

Wanneer duidelijk is waar de beperking ligt, 
kan er geoefend worden. Denk aan communica� e 
en informa� everwerking, maar ook aan logisch 
redeneren en evalueren.

Met elke stap kun je oefenen: per stap kunnen 
vaardigheden worden gekozen als 
behandeldoel.

Elk deel van het beslisproces vraagt om andere 
cogni� eve func� es. Door het proces te 
structureren kun je achterhalen met welk deel van 
het proces de cliënt moeite hee� .

Het structureren van een beslisproces gee�  inzicht: 
het maakt duidelijk welke beslissingen iemand kan 
nemen en welke complexiteit de cliënt aankan.


