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TEKST: SANNE WOLTERS

Onze hersenen mogen nog heel wat 
raadselen bevatten, we weten wel hoe 
we ze het beste kunnen behandelen 
om ze zo lang en goed mogelijk te 

laten functioneren. Sanne Wolters 
ging te rade bij kenners

O
nze hersenen zijn een 
raadsel. We weten 
alleen zeker dat ons 
brein samen met het 
ruggenmerg en de 

zenuwen deel uitmaakt van het 
zenuwstelsel. Via de zintuigen 
krijgen de hersenen informatie bin-
nen. Continu zijn ze bezig om die 
informatie te verwerken. En voor 
elke soort informatie – taal, emotie, 
geheugen, beweging – is een apart 
deel gereserveerd. Hoewel de her-
senen niet veel groter zijn dan twee 
gebalde vuisten, gebruiken ze 20 
procent van onze energie. 
Dat is niet voor niets. Ze moeten 
hard werken. Daarom is het erg 
belangrijk om je brein gezond 
te houden, net als de rest van je 
lichaam. Als je je hersens en lijf in 
goede conditie houdt, verklein je 
de kans op een aandoening in de 
hersenen. Bovendien heb je met 
een gezond brein minder snel last 
van psychische klachten. 
De meest voorkomende psychische 
klacht is de burn-out. In 2014 had 
ruim 14 procent van de werknemers 
in Nederland burn-outklachten. 
Jaarlijks lopen meer dan 1 miljoen 
mensen het risico om een burn-out 
of andere werkgerelateerde psychi-
sche aandoeningen te krijgen. Mo-
nique Ensing (25), neuropsycholoog 
bij het Utrechts Medisch Centrum: 
‘Dat geldt vooral voor jonge, hoog-
opgeleide vrouwen tussen de 25 
en 35 jaar die graag carrière willen 
maken.’ 
Een burn-out hebben, betekent 
dat je opgebrand bent. Je bent te 
vaak over je grenzen heen gegaan. 
Terwijl de vermoeidheid toeslaat, 
werk je toch nog een avond door 
omdat die belangrijke opdracht af 
moet. Een keer is zoiets niet erg, 
maar als je dit te vaak doet, krijg je 
last van slapeloosheid, kun je op 
een gegeven moment niets meer op 
papier krijgen en kun je niet meer 
ontspannen tijdens het sporten of 
als je met vrienden afspreekt. Dan 
is het te laat. 
Burn-outs ontstaan door langdu-
rige stress. Stress betekent ‘span-

BREIN

Als je je hersens in 
goede conditie houdt, 
verklein je de kans op 
hersenaandoeningen.
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is gebleven, zijn de voorwaarden 
om die te activeren wel veranderd. 
En het mechanisme is onschuldig 
want je lichaam komt weer snel 
tot rust. Tenzij de spanning te lang 
aanhoudt. 
Het is overigens niet zo dat ieder-
een een burn-out krijgt bij te veel 
stress. Hoe je op stressveroorzakers 
reageert, hangt af van je persoonlijk-
heid, van wat je hebt meegemaakt 
in het verleden, of je veel of weinig 
adrenaline hebt en van omgevings-
factoren. 

Wegdenken
Wel kun je leren met spanningen 
om te gaan. Je kunt een situatie re-
lativeren en de angst ‘wegdenken’. 
Ook kun je ervoor zorgen dat je 
brein minder vol raakt. Multitasken 
hoeft niet per se een boosdoener 
te zijn. ‘In principe kunnen we met 
twee dingen tegelijk bezig zijn, als 
één ervan maar niet te veel van je 
brein vraagt,’ zegt Ensing. Volgens 
Tim Metz, bedenker van het han-
dige apparaatje Saent, dat afleiding 
blokkeert, kan het simultaan uit-
voeren van taken er wel voor zorgen 
dat we langzamer worden en meer 
fouten maken. 
Daarnaast is het vooral belangrijk 
om je brein gezond te houden. Dit 
doe je door voldoende te bewegen, 
gezond te eten, genoeg te slapen en 
te ontspannen. Sociaal contact en 
hobby’s hebben een positief effect 
op de hersenen. 
David Brudö (37) is medeoprichter 
van de app Remente, voor persoon-
lijke ontwikkeling en mentale ge-
zondheid. ‘Zie je brein als een spier. 
Hoe meer je traint, hoe sterker die 
wordt.’ Iets nieuws leren, lezen 
over een onderwerp dat je interes-
sant vindt of een sudoku maken, 
dat houdt je brein fit. Hetzelfde 
geldt voor creatief denken. Brüdo 
geeft een paar tips: ‘Een manier is 
om dingen in je dagelijkse routine 
anders te doen. Neem een an-
dere route naar je werk, maak een 
andere lunch of ga koffie halen bij 
een nieuwe koffietent.’ Deze kleine 
veranderingen maken nieuwe 

ning’. Wij hebben spanning nodig 
om te kunnen functioneren in het 
dagelijks leven. Spanning zorgt 
er namelijk voor dat je lichaam 
klaar is om in actie te komen in 
een onverwachte situatie: de fight 
or flight response. Als we stress 
voelen, zorgen de hersenen voor 
adrenaline. Hierdoor gaat je hart 
sneller kloppen, versnelt de adem-
haling en spannen de spieren zich. 
Je bent klaar om te vechten of weg 
te rennen. Deze reactie komt uit het 
oerbrein, waar ons moderne brein 
uit is voortgekomen. In de moderne 
tijd lijkt dit mechanisme wellicht 
onnodig: we kunnen niet meer 
elke moment worden aangeval-
len door wilde dieren. Hoewel de 
fight or flight modus onveranderd 

ZORG GOED VOOR JE BREIN

Tim Metz (37), bedenker 
van het slimme produc-
tiviteitsapparaatje Saent, 
specialiseerde zich in 

productiviteit en verzamelde 
tips om je brein optimaal te 
gebruiken. Belangrijk is dat je je 
brein goed kent, want als je dit 
‘gereedschap’ niet kent, kun je 
het ook niet goed inzetten. 
Verwijder losse eindjes Begin 
met het leegmaken van je hoofd. 
Alles wat onopgelost is, haal je 
uit je brein en sla je op in een 
‘extern’ geheugen. Dit kan een 
to-do-lijstje zijn, een agenda, 
smartphone of een vel papier. 
Zorg dat je je brein niet te veel 
gebruikt om dingen te onthou-
den. Zo heb je meer ruimte om 
je te concentreren op moeilijke 
activiteiten. 
Vermijd vooroordelen Psycho-
logisch onderzoek toont aan 
dat zelfs de slimste mensen 
verrassend veel vooroordelen 
hebben en dus slecht oordelen. 
Vermijd irrationeel denken en 
wees je bewust van verkeerde 
oordelen. Dit kan je helpen om 
ze te vermijden en je denken te 
verbeteren en te verhelderen. 
Je bent geen supertasker 
Slechts 3 procent van de mensen 
valt in de categorie ‘supertas-
kers’, individuen die beter en 
sneller werken naarmate ze 
meer taken krijgen. Voor de rest 
van ons geldt: meer dan één 
ding tegelijk doen, leidt ertoe dat 
we langzamer worden en meer 
fouten maken. 
Stel prioriteiten Bepalen wat 
je wel en niet moet doen, is 
moeilijk. Het heeft te maken 
met weten wat belangrijk voor 
je is en wat niet. Je moet ook 
erg goed zijn in nee-zeggen om 
prioriteiten te stellen en je geen 
zorgen maken of je wel de per-
fecte beslissing hebt genomen. 
Dit kost veel brain power. Het 
helpt om de avond van tevoren 

een to-do-lijstje op te stellen. Als 
je dit moeilijk vindt, ruim dan de 
eerste vijf tot tien minuten van je 
dag hiervoor in. 
Zoek de stressveroorzaker Onze 
natuurlijke reactie op span-
ning is wegrennen of meteen 
in actie komen. Dit werkte toen 
we nog in grotten woonden. In 
de moderne wereld werkt het 
vaker tegen ons dan voor ons. 
Een van de beste manieren om 
van stress af te komen, is je 
hoofd opruimen. Vraag je hierbij 
af: wat zijn de dingen die me het 
meest dwarszitten? Schrijf ze op 
en het zal duidelijk worden waar 
je stress vandaan komt.
Analyseer het probleem Onze 
voorkeur voor actie zorgt ervoor 
dat we vaak vergeten het pro-
bleem te analyseren. We denken 
te weten wat het probleem is 
zonder echt te kijken naar de 
situatie en de oorzaak van het 
probleem. Probeer jezelf eerst 
een paar vragen te stellen en 
rustig een effectief plan van aan-
pak op te stellen.
Concentreer je op wat je kunt 
veranderen Laat je niet afleiden 
door zaken die buiten je macht 
liggen, zoals de economie, het 
weer en de emoties van ande-
ren. Die kun je niet veranderen. 
Waar je wel wat aan kunt doen, 
zijn je eigen emoties, oordelen, 
creativiteit, gedrag, perspectief, 
wensen, beslissingen en doelen. 
Focus je alleen hierop. 
Probeer mindfulness Als je 
mindful bent, ben je je bewust 
van je gedachten. Dit maakt het 
mogelijk om ze te observeren 
zonder daar meteen emoties, 
acties of volgende gedachten 
aan te hangen. Sommige maken 
dat je je schuldig, angstig of 
gestresst voelt. Door mindful-
ness kun je deze gedachten zien 
ontstaan en ze rustig voorbij 
laten gaan, zodat je er effectief 
op kunt reageren. 

ZET JE BREIN 
BETER IN: TIPS 
VAN TIM

Boven: Genoeg bewegen verbetert cognitieve functies  
Onder: Slim apparaatje Saent blokkeert afleiding

Frida Harju (27) voedingsdeskundige van 
gezondheids- en bewegingsapp Lifesum: 

‘Sla nooit het ontbijt over’

TIPS VOOR EEN 
TIPTOP BREIN

BEWEEG MINIMAAL  
20 TOT 30 MINUTEN 
PER DAG

SLAAP ZEVEN  
TOT ACHT UUR 

ZORG DAT JE VEEL  
IN HET DAGLICHT 
BENT

DOE DINGEN  
DIE NIEUW EN 
UITDAGEND ZIJN

NEEM TIJD OM TE  
ONTSPANNEN

MAAK TIJD EN 
RUIMTE VOOR 
SOCIALE CONTACTEN

Een overvol 
brein kan 
stress 
opleveren

M
ag

nu
s 

La
up

a



ELSEVIER  7978 ELSEVIER 

zenuwbanen aan die je creativiteit 
vergroten. Daarnaast is het goed om 
af en toe je gedachten te laten af-
dwalen. ‘Er is dan minder activiteit 
in de frontale kwab en dan kunnen 
er nieuwe ideeën opkomen.’
Daarnaast benadrukt Brudö dat we 
de rest van ons lichaam fit moeten 
houden. ‘Zorg ervoor dat je regel-
matig beweegt. Dat houdt niet al-
leen je lijf gezond, maar geeft ook je 
hersens energie.’ Geregeld bewegen 
heeft een positief effect op de hip-
pocampus, het deel in het brein dat 
verantwoordelijk is voor leren en 
onthouden. Bij het ouder worden 
verliezen de neuronen in ons brein 
een aantal verbindingen. Door te 
bewegen wordt dit proces gedeel-
telijk afgeremd. ‘Dit komt door de 
verbeterde bloedtoevoer naar het 
brein,’ zegt Brudö. Frida Harju (27), 
voedingsdeskundige van gezond-
heids- en bewegingsapp Lifesum, 
zegt: ‘Twintig minuten bewegen per 
dag is al genoeg om je cognitieve 
vaardigheden te verbeteren.’ 
Wat betreft gezonde voeding bena-
drukt neuropsycholoog Monique 
Ensing dat alles draait om even-
wicht. Gezond eten betekent dat je 
alle benodigde voedingsstoffen bin-
nenkrijgt. ‘Balans is heel belangrijk 
voor je brein. Het heeft geen zin 
om ineens meer bananen te gaan 
eten omdat dat de concentratie zou 
verhogen,’ zegt Ensing. Natuur-
lijk ga je beter presteren als je die 
mueslireep met chocolade vervangt 
door fruit, maar dat heeft te maken 
met het effect van suiker. 
‘Suiker zorgt ervoor dat er insuline 
vrijkomt, wat leidt tot een toename 
van het aminozuur tryptophan, 
dat weer wordt gebruikt om de sig-
naalstof serotonine aan te maken,’ 
vertelt voedingsdeskundige Harju. 
Serotonine is een neurotransmitter 
die invloed heeft op emotie, stem-
ming en (eet)lust. Je voelt je even 
energieker en gemotiveerder, maar 
dat gaat snel over in vermoeidheid 
en de bekende suikerdip. Niet al-
leen suikers kun je beter vermijden, 
dat geldt ook voor geraffineerde 
koolhydraten zoals die zitten in 

PIP
De Pip geeft je inzicht in je ge-
moedstoestand. Het apparaatje 
meet via je vinger de variaties in 
je EDA (electrodermal activity), 
de elektrische geleiding in de 
huid. Die verandert als je stress 
ervaart. Via de Pip zie je of je op 
dat moment stress hebt. In een 
speciale app krijg je feedback 
in de vorm van een animatie die 
aantoont in wat voor staat je 
verkeert. Zo word je je bewust 
van stressmomenten en kun je 
ermee leren omgaan. Circa  
€ 179 

SPIRE
Beter inzicht in je dagelijkse 
stressniveau? Dan is de Spire 
een handig ding. Dit apparaatje 
bevestig je met een clip aan je 
broek. Het houdt je ademhaling 
bij. Op basis hiervan weet de 
Spire of je gestrest bent. Omdat 
dit apparaat op de hoogte is van 
je agenda en je locatie, kun je 
later in de app terugkijken hoe 
je dag is verlopen en wat de 
eventuele stress kan hebben 
veroorzaakt. Circa € 125

SAENT 
Door te oefenen kun je beter 
worden in het focussen op één 
taak. Tijdens het werk is het 
vaak lastig om langere tijd on-
gestoord met iets bezig te zijn. 
Afleiding ligt op de loer. Er komt 
altijd wel een mailtje binnen, 
of je gedachten dwalen af en 
opeens beland je op Facebook. 
Het apparaatje Saent blokkeert 
deze factoren, geeft je een dead-
line en helpt je om te focussen. 
Bij een bezoekje aan Facebook 
krijg je een rood scherm te zien. 
Zo’n herinnering helpt al om je 
taak op tijd af te krijgen. Circa 
€ 75

GADGETS

1:  Kleine  
hersenen

De kleine hersenen, of ce-
rebellum, maken ongeveer 
een achtste deel uit van de 
hersenmassa. Hierin bevindt 
zich meer dan de helft van alle 
zenuwcellen. De kleine her-
senen hangen in twee helften 
onder de grote hersenen aan 
de achterkant in de schedel. 
Belangrijkste taak is het con-
troleren van de uitvoering van 
bewegingen. Het cerebellum 
is erg gevoelig voor alcohol en 
verliest tijdelijk zijn functie bij 
dronkenschap.

2:  Grote  
hersenen

De buitenste laag van de 
grote hersenen bestaat uit 
de hersenschors, ook wel de 
grijze stof genoemd. Hierin 
bevinden zich de neuronen. In 
de witte stof eronder vind je 
de uitlopers van de neuronen. 
Deze stof vormt dan ook de 
verbinding tussen de verschil-

lenden hersengebieden. De 
grote hersenen bestaan uit 
de frontaalkwab, de pariëtale 
kwab, de achterhoofdskwab en 
de temporaalkwabben. 

3: Amygdala
Dit deel is betrokken bij het 
aansturen en verwerken van 
emoties. De amygdala legt 
verbanden tussen informatie 
afkomstig van de verschillende 
zintuigen en koppelt deze aan 
emoties. Dit deel van de herse-
nen is betrokken bij agressie, 
angsten en seksueel gedrag. 

4:  Basale  
ganglia 

Dat is de naam voor een groep 
kernen in de hersenen die sa-
men één regelsysteem vormen. 
De basale ganglia zijn nauw 
betrokken bij de frontaalkwab 
en hebben een start-stop-
functie voor de effecten van de 
rollen van de frontaalkwab. Ze 
zijn betrokken bij het plannen 
van bewegingen en het aanle-
ren van complexe handelingen 

zoals schoenveters strikken. 

5: Thalamus
Ook wel de grijze stof ge-
noemd. De thalamus ligt in 
beide hersenhelften, in totaal 
heb je er dus twee. Hier wordt 
informatie uit het lichaam 
beoordeeld en doorgestuurd 
naar de juiste plaats in het 
centraal zenuwstelsel. Het 
wordt daarom ook wel het 
schakelstation genoemd. 

6: Witte stof
In de hersenen bevindt zich 
ook witte stof. Dat bevat de 
lange uitlopers, ofwel de 
axonen, van de zenuwcellen. 
Axonen geleiden signalen af 
van het cellichaam. Een bundel 
axonen heet een zenuw. Om 
de axonen zit een witte laag 
van speciale isolerende cellen, 
myeline, waaraan de witte stof 
zijn naam ontleent. 

7: Hersenstam
Dit is het oudste deel van de 
hersenen en bevindt zich aan 
de onderkant van het brein. 
De hersenstam is de overgang 
tussen het ruggenmerg en de 
rest van het centraal zenuw-
stelsel en is belangrijk bij 
veel vitale basisfuncties zoals 
ademhaling, bloeddruk en 
hartslag. Functioneren van de 
hersenstam maakt het verschil 
tussen coma en hersendood. 

8:  Frontaal
kwab

Ook wel de voorhoofdskwab 
genoemd. Die neemt een derde 
van de hersenschors in beslag 
en wordt gezien als het meest 
geavanceerde deel. Hier wordt 
het menselijk zelfbewustzijn 
geregeld. Het voorste deel, de 
prefrontale kwab, ligt direct 
achter het voorhoofd en is ver-
antwoordelijk voor cognitieve 
en emotionele processen: de 
executieve functies. Hier vindt 
de impulsbeheersing plaats. 
Deze kwab moet tijdens de 
puberteit nog flink rijpen.

9:  Het gebied 
van Broca

Aan de oppervlakte van de 
frontaalkwab ligt het gebied 

van Broca. Dit ligt niet bij 
iedereen aan dezelfde kant van 
het brein. Bij rechtshandigen 
zit het vrijwel altijd in de linker 
hersenhelft. Bij linkshandigen 
komt het soms voor dat het 
in de rechterhelft zit. Belang-
rijk bij de motoriek van het 
spreken. Zonder het gebied 
van Broca is het begrip er wel, 
maar de uitvoering niet. 

10:  Pariëtale 
kwab

Van opzij gezien ligt dit deel 
aan de achterbovenzijde van 
de hersenschors. Deze kwab 
wordt ook wel de wand-
beenkwab genoemd en regelt 
de zintuiglijke en cognitieve 
functies, onder meer het ruim-
telijk inzicht, lezen en schrij-
ven, maar ook het besef waar 
je lichaam is in de ruimte. 

11:  Occipitaal
kwab

De achterhoofdskwab. Zit aan 
de achterkant van de her-
senschors en is de kleinste 
hersenkwab. Zeer belangrijk 
onderdeel van de occipitaal-
kwab is de visuele cortex. 
Hier komt informatie via de 
gezichts zenuwen binnen waar-
door er een beeld kan worden 
gevormd.  

12:  Temporaal
kwab

Deze kwab ligt net achter de 
oren, aan beide zijden van het 
hoofd. De temporaalkwabben 
bevatten onder meer de audi-
tieve cortex, die geluid ver-
werkt. Ze werken nauw samen 
met de hippocampus. 

13:  Hippo
campus

Dit hersengebied ligt aan de 
onder/voorkant van de tem-
poraalkwab en speelt een 
belangrijke rol bij de opslag 
van informatie in het geheu-
gen, de ruimtelijke oriëntatie 
en controle van gedrag. Bij 
alzheimer en dementie is dit 
deel vaak als eerste aange-
tast. De hippocampus lijkt op 
een zeepaardje en dankt zijn 
naam aan het Griekse woord 
hiervoor.
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ZORG GOED VOOR JE BREIN
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aardappels en witbrood. Je 
lichaam heeft veel energie nodig 
om dit soort voedsel te verteren, 
waardoor je je traag, moe en 
minder geconcentreerd voelt. 
Als je voldoende vitamines, 
mineralen en andere belangrijke 
voedingsstoffen binnenkrijgt, 
zoals omega-3 vetzuren, antioxi-
danten, zink en magnesium, zal 
je de dag prima doorkomen wat 
betreft je cognitieve vaardig-
heden. Harju: ‘Houd ook reke-
ning met wanneer je eet en hoe 
vaak. Sla nooit je ontbijt over, 
dit geeft je energie om de och-
tend door te komen en voorkomt 
dat je tijdens de lunch te veel 
koolhydraten eet.’ Een handje 
amandelen of een banaan hal-
verwege de dag kunnen je brein 
ook een boost geven. 
Maar maak het niet te bont met 
gezonde voeding, voldoende 
bewegen en het trainen van je 
brein. Het heeft geen zin om je 
er de hele dag zorgen over te 
maken of je wel het meeste uit je 
brein hebt gehaald. Want voor 
je het weet, heb je te veel stress, 
met alle gevolgen van dien. Vind 
een manier die voor jou werkt 
en die niet te veel moeite kost 
om vol te houden. ‘Begin een 
actief bewegingsregime, verbe-
ter je voedingspatroon en train 
je brein, maar zorg er ook voor 
dat je plezier hebt,’ benadrukt 
Brudö. 

ZORG GOED VOOR JE BREIN

→ HEADSPACE
Meditatie levert voordelen op – van beter slapen tot 
beter focussen. Met Headspace leer je op eenvou-
dige wijze te mediteren. Maar je kunt de app beter 
zien als personal trainer van je brein om rustiger te 
worden. Je begint elke dag met een meditatie van  
10 minuten, daarna kun je doorgaan met uitgebrei-
dere programma’s. www.headspace.com 

→ REMENTE
De app Remente is een mental coach voor iedereen 
die extra motivatie zoekt, richting in het leven mist, 
met stress wil omgaan of de geest fit wil houden. De 
app helpt bij elke gewenste persoonlijke ontwikke-
ling. Remente helpt doelen te stellen op basis van 
persoonlijke wensen en informatie. Via breintraining 
en opdrachten helpt de app je deze te bereiken. 
www.remente.com 

→ WUNDERLIST
Een goede manier om alles op een rij te krijgen 
en stress tegen te gaan is een to-do-lijst maken. 
Wunderlist is hiervoor de beste app. Je kunt taken 
samenstellen, organiseren en plannen. Aan de taken 
kun je herinneringen en notities hangen of verval-
data. Wunderlist biedt de mogelijkheid onderscheid 
te maken tussen hoofd- en subtaken. Werk je in een 
team? Dan deel je de takenlijst met je collega’s. 

→ LIFESUM
Lifesum helpt je je ideale levensstijl te ontwikkelen. 
Lifesum verzamelt gegevens over je gezondheid en 
maakt vervolgens een plan. Zo creëer je met een op 
maat gemaakt stappenplan nieuwe, goede gewoon-
tes. Je leert bijvoorbeeld hoe je je eetpatroon kunt 
aanpassen of meer lichaamsbeweging kunt krijgen. 

→ SLEEP CYCLE 
Je haalt meer uit je brein als je goed slaapt. De app 
Sleep Cycle analyseert je slaappatroon door gelui-
den van bewegingen op te vangen. In het half uur 
voor de wekker gaat, zoekt Sleep Cycle een moment 
waarop je licht slaapt en maakt je dan wakker. Zo 
schrik je niet van de wekker en begin je uitgerust 
aan je dag. Je kunt wakker worden met rustige 
muziek of je favoriete liedje. 

→ CALM
Moeite met ontspannen? De app Calm biedt gratis 
beelden van mooie natuur met geluid, maar ook 
meditatieprogramma’s die je helpen stress en angst 
te verminderen. Ook biedt Calm ademoefeningen en 
programma’s om beter te slapen. Er is een website-
tool die je kunt aanzetten tijdens het mediteren 
of als je op het werk behoefte hebt aan een rustig 
moment.

Een opgeruimd hoofd 
zorgt ervoor dat we 

productiever zijn op het werk

APPS


