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De Ware

H et programma Blind Getrouwd is mijn guilty 
pleasure. Gewone Vlamingen storten zich in een 
avontuur en trouwen met een man of vrouw die 

aan hen wordt gekoppeld door een groep psychologen. Ik 
leef mee en hoop altijd zo hard dat het lukt. Tegelijk zie 
je als buitenstaander beter waar het misloopt. Een wild-
vreemde vertrouwen en je helemaal geven, is niet gemak-
kelijk. De communicatie draait vierkant. De twee hebben 
andere verwachtingen. De een vindt de ander niet aan-
trekkelijk. Dit soort experiment lukt vaker niet dan wel. 
De liefde laat zich niet dwingen. Maar wat beweegt de 
kandidaten om hun lot uit handen te geven? Waarom lukt 
het hen zelf niet om ‘de ware’ te vinden? 

Daarin slagen blijkbaar steeds minder mensen. Er zijn 
steeds meer singles, en de huwelijken die er nog zijn, 
zijn vaak met tweede of derde partners. Zelfs seks lijkt 
ons minder te bekoren. Met z’n tweeën dan, want porno 
kijken en masturberen doen we wél graag, zo blijkt ten-
minste uit Amerikaanse cijfers. 

De manier om een partner te vinden ligt in deze tijden 
nochtans voor de hand. Datingapps als Tinder geven je 
de keuze uit duizenden mogelijke matches. Voor som-
migen pakt dat goed uit – ik heb vrienden die hun ‘ware’ 
vonden via Tinder en consorten. Voor anderen werkt dat 
grote aanbod contraproductief. Een partner verwordt 
tot een pot verf op het schap in een verfwinkel. Er is te 
veel keuze, je komt vaak niet verder dan een proefpotje 
vragen en loopt na een test toch maar weer naar de win-
kel om een andere kleur uit te proberen. Relaties worden 
wegwerpproducten, schrijft psycholoog Omri Gillath in 
dit magazine. Na een tijdje heb je weer zin in wat anders. 

Er zit iets in, maar ik ben het toch niet honderd pro-
cent eens met die analyse. Veel mensen, ook jongeren, 
staan nog steeds nuchter genoeg in het leven om te be-
seffen dat ‘De Ware’ – met hoofdletters – niet bestaat. 

Maar Tinder heeft zijn beperkingen. Terwijl je in real 
life vaak wel vertrouwen kunt hebben in een date, omdat 
die via via in je netwerk zit, weet je tijdens een afspraakje 
via een datingapp niet wie je voor je hebt. Is de ander wel 
echt vrijgezel? Kun je zomaar bij hem of haar thuis bin-
nenstappen? Is hij of zij op zoek naar een relatie of naar 
vrijblijvende seks? Of nog naar iets anders? Gebruikers 
van de homo-datingapp Grindr kijken allicht goed uit 
voor ze nog eens een afspraakje vastleggen. Eerder dit 
jaar werd een man gedood in een park toen de date waar 
hij mee afsprak, plots drie jongeren bleken te zijn met 
slechte bedoelingen.

Die betrouwbaarheid is alvast niet het probleem in 
Blind Getrouwd, dankzij een grondige screening. Maar of 
de vonk ook echt overspringt, weet je nooit. Vertrouwen, 
realistische verwachtingen en goede communicatie kun-
nen helpen. En daarover lees je meer in het dossier ‘liefde 
en lust’ in deze editie. Ik wens je een liefdevolle zomer! ■

Seks lijkt ons 
minder te bekoren. 
Met z’n tweeën dan, 
want porno kijken 
doen we wél graag

Liesbeth Gijsel,  hoofdredacteur  

  Liesbeth.Gijsel@eoswetenschap.eu

  @L_Gijsel
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In dit nummer

“  Ik voelde me 
vaak vernederd. 
Zeker als ik zo’n 
scheurjurk aan 
moest en een 
spuit in m’n 
billen kreeg”80
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42

56

GEZICHTEN ACHTER DE DSM

10 RUSTELOZEBENENSYNDROOM

DOSSIER - LIEFDE EN LUST
Liefde en seks: ze zijn dezer dagen niet makkelijk te krijgen, 

of te houden. Weten wat je wilt en een stevig potje kunnen 

ruziën kan helpen.

12 VEERTIG EN NOG STEEDS MAAGD 
Jongeren beginnen later met seks. Vooral 
mannen. De prestatiedruk ligt te hoog.

18 HAALT TECHNOLOGIE RELATIES 
ONDERUIT? 
We hebben geen zin meer in een vaste 
relatie, en zelfs niet in seks (toch niet met 
z’n tweeën). Sociale media en datingapps 
zitten daar voor iets tussen.

20 WAT JE SEKSUELE FANTASIE 
VERTELT
Je persoonlijkheid en je wildste fantasieën 
zijn nauw met elkaar verweven.

24 ZO MAAK JE HET BEST RUZIE 
Kibbelen moet je kunnen. Een goede ruzie 
maakt je relatie alleen maar beter.

COLUMN

29 DE ACTUALITEIT VAN SKINNER
Vittorio Busato

30 STILTE LAAT JE BREIN GROEIEN
Af en toe de stilte opzoeken is goed voor 
je gezondheid én voor je brein. Je maakt 
wellicht nieuwe neuronen aan, en het helpt 
tegen angst en depressie.

HET VERHAAL

38 ALS DE LOCKDOWN JE TIJDSBESEF 
VOLLEDIG VERSTOORT 

INTERVIEW

42 MARIE-ANNE VANDERHASSELT EN 
JOSEFIEN DEDONCKER 
“Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.”

48 HOE TOLKEN KEUZES MAKEN
Tolken gebarentaal maken voortdurend 
strategische keuzes.

50 WAAROM BLINDEN NOOIT
SCHIZOFREEN ZIJN
Er is geen enkel geval bekend van iemand 
die blindgeboren is en psychoses heeft. De 
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mogelijke verklaring daarvoor geeft inzicht in 
schizofrenie.

DOSSIER - EETSTOORNISSEN
Eetstoornissen zoals anorexia hebben meer oorzaken dan 

enkel psychische problemen. En ze hebben meer gemeen 

met obesitas dan je zou verwachten.

56 MEER DAN EEN PSYCHISCH 
PROBLEEM
Anorexia zit niet alleen tussen de oren. 
Bepaalde genen en een specifieke darmflora 
zorgen ervoor dat je snel met ondergewicht 
kampt.

64 ANOREXIA EN OBESITAS: ÉÉN POT 
NAT?
Eetstoornissen en obesitas hebben 

veel gemeen. Dat inzicht kan helpen 
om eetproblemen te voorkomen en te 
verhelpen.

70 INTELLIGENTE VOGELS
Vogels hebben miniscule breintjes en een 
pak minder neuronen, maar ze zijn even 
intelligent als veel zoogdieren. Hoe spelen ze 
dat klaar?

DE VRAAG

79 WAT IS EEN DÉJÀ VU? 

80 VOOR VETERANEN IS DE WERELD 
ZWART-WIT
Ex-militairen met een posttraumatische 
stressstoornis krijgen een nieuw soort 
therapie, die veelzijdiger is. 

88 HOOG TIJD OM BORE-OUT SERIEUS 
TE NEMEN
Te weinig uitdaging hebben op je werk kan 
even ernstige gevolgen hebben als een burn-
out. Welke mechanismen spelen er?

COLUMN

93 GEMASKEERD
Annabel Nijhof

94 LEES & LUISTER
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Kort

Bewegen helpt in elk stadium van de ziekte 
van Parkinson om de symptomen ervan af 
te remmen.

Een derde van de 
coronapatiënten 
krijgt psychische 
problemen of een 
neurologische 
aandoening.

Britse en Amerikaanse on-
derzoekers raadpleegden een 
elektronische database met 
patiëntgegevens, vooral van 
Amerikanen, om te onderzoe-
ken hoe vaak neurologische 
en psychische problemen 
voorkomen na een covid-

Onderzoekers onder leiding van neuroloog Bas Bloem heb-
ben 191 studies onder de loep genomen die tussen 1994 en 
2020 waren uitgevoerd op bijna tachtigduizend patiënten. In 
totaal werden twaalf vormen van bewegen vergeleken, gaande 
van gevechts sporten zoals tai chi en qigong, over dansen zoals 
tango, American ballroom en wals, tot exergames waarbij deel-
nemers hun lichaam als controller gebruikten. Vier tot twaalf 
weken lang kregen de patiënten drie à vier keer per week een 
trainingssessie van ongeveer een uur. 

Uit de resultaten blijkt dat alle vormen van bewegen in elk 
stadium van de ziekte zorgen voor significante verbeteringen 
van symptomen zoals beven, spierstijfheid, instabiliteit en een 
veranderd looppatroon, maar ook dat verschillende vormen van 
bewegen een verschillend effect hebben. Zo zorgt hydrothera-
pie (oefeningen in een zwembad) ervoor dat de valangst van de 
patiënten afneemt, aerobics-oefeningen resulteren in een ver-
beterd looppatroon en nordic walking verbetert het evenwicht. 
Vaak gaat ook de levenskwaliteit van de patiënten de hoogte in. 

Dat zoveel verschillende soorten sport helpen, is een op-
steker. Als patiënten namelijk een sport kunnen kiezen die ze 

leuk vinden, dan verhoogt dat hun motivatie en therapietrouw. 
Parkinson is nog steeds een ongeneeslijke ziekte. Er bestaat 
medicatie om de bevingen onder controle te houden, maar die 
heeft vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en een verlies 
van impulscontrole. – EV 

Bron: 6-Month Neurologica land Psychiatric 
Outcomes in 236.379 Survivors of COVID-19. 
A retrospective cohort study using electronic 
health records. Maxime Taquet e.a. in The 
Lancet, 2021.

Bron: Physiotherapy in Parkinson’s Disease. A meta-analysis of present treatment modalities. Bas 
Bloem e.a. in Neurorehabilitation and Neural Repair, 2020.

besmetting. Van de ruim 
tweehonderdduizend pati-
enten bleek meer dan dertig 
procent binnen zes maanden 
na de besmetting te kampen 
met een neurologische of psy-
chische aandoening. Vooral 
wie in het ziekenhuis of op de 
IC belandt, loopt een hoog 
risico. Zo’n twaalf procent 
kreeg voor het eerst te maken 
met die problemen.   

In de meeste gevallen kre-
gen de patiënten af te rekenen 
met een stemmings-, angst- of 
psychotische stoornis – bijna 
24% van alle patiënten kreeg 
daar last van. Ruim twee 

 procent kreeg een beroerte, 
zo’n zeven procent raakte ver-
slaafd aan middelen en meer 
dan vijf procent kreeg last van 
slapeloosheid.

De wetenschappers verge-
leken de coronapatiënten ook 
met patiënten uit de database 
die in diezelfde periode griep 
of een luchtweginfectie had-
den gehad. 

De meeste problemen 
kwamen vaker voor onder de 
coronapatiënten. Zij ontwik-
kelden bijna 1,5 keer vaker 
psychische of neurologi-
sche problemen dan griep-
patiënten. Bijna dubbel zoveel 

coronapatiënten kregen voor 
het eerst te maken met die 
aandoening. – AB

Psychisch ziek na covid-19

Meer bewegen, 
minder symptomen 

Hydrotherapie zorgt bij parkinsonpatiënten voor 
minder valangst.
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Bron: How Does Spectator Presence Af-
fect Football? Home advantage remains in 
European top-class football matches played 
without spectators during the COVID-19 
pandemic. Fabian Wunderlich e.a. in Plos 
One, 2021.

Publiek niet de grote motor 
achter thuisvoordeel
Heb je als supporter wel zoveel invloed op de prestaties van je ploeg als je denkt of hoopt? 
En op de beslissingen van de scheidsrechter? Vergelijkend onderzoek in lockdown-tijden 
bood een uitgelezen kans om voetbalwijsheden te toetsen aan wetenschappelijke feiten.

Wie deed het onderzoek?
Geen vage medewerkers van 
een obscuur instituut, op 
bestelling van gokbedrijven 
voor reclamespotjes, voor 
een goed begrip. Wel 
drie specialisten van de 
wereldvermaarde Deutsche 
Sporthochschule in Keulen, 
die de handen in elkaar 
sloegen met specialist in de 
sportpsychologie Matthias 
Weigelt (universiteit van 
Paderborn). 

Wat hebben ze onderzocht, 
en hoe?
Of het team dat in zijn 
eigen stadion speelt in 
het voordeel is, met dank 
aan zijn supporters. De 
onderzoekers gingen het 
na met een doorgedreven 
statistische vergelijking op 
Europese schaal: meer dan 
duizend profwedstrijden 
zonder publiek tijdens de 
pandemie versus meer dan 
vijfendertigduizend matchen 
met supporters van vóór de 
lockdowns.

Wat stelden ze concreet 
vast?
1. De thuisploeg maakte in 
beide omstandigheden meer 
goals dan de bezoekers, en 
ze haalde ook meer punten. 
Het onderlinge verschil 
daalde slechts lichtjes zonder 
supporters.
2. Het aantal doelpogingen van 
de thuisspelers nam af zonder 
publiek, net als het aantal 
schoten tussen de palen. Er 
vielen bijgevolg minder goals.

3. Zonder publiek floten 
de scheidsrechters minder 
overtredingen van de 
bezoekers, die ook minder 
gele en rode kaarten kregen. 

Wat concluderen ze 
daaruit?
Dat de lege stadions tijdens 
de covid-19-pandemie 
een impact hebben op 
de acties van de spelers 
en de beslissingen van de 
scheidsrechters. Maar de 
thuisploegen presteren nog 
altijd beter dan de bezoekers, 
wat impliceert dat het publiek 
niet de grote motor is achter 
het thuisvoordeel.

Wat is dan onze bedenking?
Dat er zich vervolgvragen 
aandienen voor verdere 
wetenschappelijke toetsing. 
Waaraan ligt het dan wel, 
bij de spelers? Aan de 
vertrouwde omstandigheden 
in eigen huis? Aan het 
wegvallen van een (verre) 
verplaatsing, of nog 
iets anders? En zijn de 
thuissupporters dan wél de 
motor achter het fluitgedrag 
van de scheidsrechters? 
– GDV

Voetbalclubs doen erg hun 
best om de fans toch een 
beetje aanwezig te laten zijn. 
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Kort

De jongste 
leerlingen in 
de klas krijgen 
vaker de diag-
nose ADHD.

Branko van der Hulst, Sander Werkhoven en Sarah Durston

Waarom ADHD een  
andere naam nodig heeft
We noemen ADHD een stoornis. Daardoor lijkt het alsof we de 
oorzaak ervan kennen en dat die oorzaak in het brein zit. Maar 
dat weten we niet.

In de psychiatrie bepalen 
handboeken welke namen 
(of classificaties) we geven 
aan de moeilijkheden waar 
mensen mee kampen. Geijkte 
termen als ADHD, schizofre-
nie of depressie zijn handig 
omdat iedereen min of meer 
weet wat we ermee bedoelen. 
Onderzoek bij groepen men-
sen met dezelfde classificatie 
geeft ons bovendien inzicht in 
mogelijke behandelingen en 
prognoses.  

Toch hangt er ook een 
ernstig neveneffect aan die 
namen vast, dat vaak over 
het hoofd wordt gezien: ze 
impliceren een oorzakelijk 
verband. De classificaties 
die we gebruiken, verwijzen 
steeds naar aandoeningen die 
symptomen veroorzaken. Zo 
lijkt het alsof we begrijpen 
waar de problemen in ge-
worteld zijn. Maar dat is niet 
zo. De term ‘stoornis’ lijkt te 
wijzen op een afgebakende 
causale structuur. Toch weten 
we intussen hoe heterogeen 
de oorzaken van psychiatri-
sche aandoeningen kunnen 
zijn. Door er personen mee 
te bestempelen, geven we 
bovendien de indruk dat die 
oorzaken in de eerste plaats 
bij het individu liggen.

Leeftijdseffect
De meest courante psychiatri-
sche handboeken (DSM-5 en 
ICD-11) zijn duidelijk over de 
status van hun classificaties: 
ze zijn louter beschrijvend en 
niet gebaseerd op onderlig-
gende oorzaken. Toch zeggen 

we in de praktijk dingen zoals 
‘Hij kan er zijn aandacht niet 
bij houden op school omdat 
hij ADHD heeft’. Zo draaien 
we in cirkels: het kind is niet 
aandachtig omdat het niet 
aandachtig is. Wanneer we 
zeggen dat iemand aandachts-
problemen heeft, zijn we 
geneigd te achterhalen hoe 
dat komt. Maar heeft diegene 
een aandachtsstoornis, dan 
lijkt het alsof we de oorzaak 
al gevonden hebben. Of dat 
we er in elk geval van mogen 
uitgaan dat die ergens in (het 
brein van) die persoon zit.

Dat lijkt misschien seman-
tische muggenzifterij, maar 
onderzoek toont aan dat we 
zo het probleem bij het indi-
vidu leggen. De context (de 
situatie thuis, op school of op 
het werk) waarin eigenschap-
pen tot problemen leiden, 
blijft zo onder de radar.

Het relatieve leeftijds-
effect bij ADHD is een interes-
sant voorbeeld. De jongste 
leerlingen in de klas krijgen 
vaker de diagnose van ADHD, 
en ze krijgen er vaker medica-
tie voor voorgeschreven dan 
oudere klasgenoten. Het lijkt 
dus ook een factor bij de diag-
nose van ADHD. De kinderen 
worden vergeleken met hun 
oudere klasgenoten, en die 
vergelijking is in hun nadeel.

Wanneer een relatief jong 
kind aandachtsproblemen 
vertoont, ligt de conclusie 
op een presenteerblaadje 
klaar: ADHD. Artsen, ouders 
en leerkrachten: iedereen 
is vertrouwd met die term. 
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Branko van der Hulst is psychiater in het UMC 
Utrecht, Sander Werkhoven is docent aan het 
Ethiek Instituut Universiteit Utrecht en Sarah 
Durston is verbonden aan het UMC Utrecht 
Hersencentrum.

Bron: Gene-Expression Correlates of the Oscillatory Signatures Supporting Human 
Episodic Memory Encoding. Genevieve Konopka e.a. in Nature Neuroscience, 2021.

Sleutelgenen 
voor geheugen 
Er zijn driehonderd genen gevonden 
die het mogelijk maken om nieuwe 
herinneringen te vormen.

B ovendien lijkt die te wijzen 
op een bekende oorzaak, 
waardoor zowel de verklaring 
als de behandeling meteen 
helder zijn. Daardoor ont-
snapt de context – het kind is 
jonger dan zijn klasgenoten 
– aan de aandacht, en missen 
we mogelijke aanknopings-
punten om in te grijpen. 

De vraag ‘Hoe kunnen we 
de moeilijkheden van het kind 
in deze context aanpakken?’ 
wordt vervangen door ‘Wat 
is de beste behandeling voor 
zijn ADHD?’ Interessant is dat 
de diagnose inder vaak blijkt 
voor te komen in schoolsyste-
men waarin kinderen een jaar 
kunnen wachten met school 
als dat beter aansluit bij hun 
persoonlijke ontwikkeling. 

In de persoonlijke sfeer 
kunnen zaken zoals een 
scheiding, slaapproblemen 
of armoede een rol spelen. 
Doordat artsen zich ervan be-
wust zijn dat ze die individuele 
situatie in aanmerking moeten 
nemen, is het risico van een 
vals oorzakelijk verband op 
dat vlak minder groot. Maar 
de maatschappelijke context, 
zoals de grootte van klassen, 
ligt buiten het blikveld van de 

geestelijke gezondheidszorg. 
Daarin schuilt volgens ons 
het grootste risico: wanneer 
we een psychiatrische clas-
sificatie zoals ADHD zien als 
een verklaring in plaats van 
een beschrijving, schuiven we 
de mogelijkheid om op maat-
schappelijk vlak in te grijpen 
terzijde.

Schrap de ‘D’
Wij pleiten voor een simpele 
maar doeltreffende ingreep 
in ons psychiatrisch classi-
ficatiesysteem. Je kan er de 
valkuilen van een zogenaamd 
bekende oorzaak mee vermij-
den, zonder te raken aan de 
kracht van een beschrijvende 
classificatie: schrap de term 
‘stoornis’. ADHD wordt voor-
taan aandachtsproblemen en/
of hyperactiviteit. Zonder de 
D voor disorder.

Voor de definitie, de duide-
lijkheid en de onderzoeksmo-
gelijkheden maakt dat geen 
enkel verschil, en het doet 
evenmin afbreuk aan de ernst 
van de problemen. Het enige 
wat we kwijtspelen, is de valse 
suggestie dat we weten waar 
de oorzaken van die proble-
men liggen. Het zou onze blik 
openen om het kind te zien in 
zijn volledige context, en ons 
ertoe aanzetten alle moge-
lijkheden te verkennen om de 
situatie te verbeteren. 

21%
Zoveel procent van de 
Vlaamse kinderen zegt bij 
het begin van het schooljaar 
gepest te worden. Dat blijkt 
uit een bevraging van de 
KU Leuven in dertien lagere 
scholen. Meer weten? 
www.eoswetenschap.eu

Wanneer de hersenen nieuwe gebeurtenissen opslaan, 
vuren verschillende clusters van zenuwcellen met iden-
tieke frequenties. Amerikaanse onderzoekers wilden 
weten welke genen deze zogenoemde synchrone oscilla-
ties aansturen. Ze bestudeerden de hersenen van zestien 
epilepsiepatiënten, die wegens hun ziekte elektroden 
ingeplant hadden gekregen om hun hersenactiviteit te 
meten, voorafgaand aan een operatie waarbij hersen-
weefsel werd verwijderd. Deze proefpersonen voerden 
enkele eenvoudige geheugentests uit. Daarbij werden 
de activiteitspatronen van de neuronen in detail opge-
tekend. Onmiddellijk na de operatie onderzochten de 
wetenschappers het hersenweefsel dat bij de patiënten 
was verwijderd en lazen ze de genen uit die in de verschil-
lende soorten hersencellen actief waren. In combinatie 
met de eerdere geheugentests konden ze in totaal drie-
honderd genen aanwijzen die verband lijken te houden 
met de oscillaties.

 Op basis daarvan bepaalden de wetenschappers 
vervolgens een twaalftal sleutelgenen die op hun beurt 
verschillende gennetwerken aanstuurden. Aan de top van 
al deze genen blijkt SMAD3 te staan, een gen dat volgens 
de auteurs fungeert als een soort hoofdregulator voor 
de sleutelgenen. Die sleutelgenen zijn verrassend genoeg 
niet actief in de neuronen zelf, maar in de gliacellen, die 
in de eerste plaats een ondersteunende en beschermen-
de functie vervullen. 

De onderzoekers hopen dat de genen die ze hebben 
geïdentificeerd op een dag een doelwit kunnen zijn voor 
de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met 
een verminderd leervermogen en geheugen, zoals de 
ziekte van Alzheimer, ADHD, bipolaire stoornis en schizo-
frenie. – DM

ADHD wordt 
voortaan 
aandachtsproblemen 
en/of hyperactiviteit. 
Zonder de D voor 
disorder
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Gezichten achter de DSM

M ijn moeder 
noemde het vroe-
ger haar schop-
voet. Ze voelde 

c onstant aandrang haar voet 
en haar been te bewegen. Die 
drang openbaarde zich bij mij 
op mijn achttiende, negen-
tiende. Het voelt aan als een 
stijf been, alsof ik heb gesport 
en mijn beenspieren zich onge-
wild samentrekken. Sommigen 
omschrijven dat gevoel als cola 
in je aderen, weer anderen als 
mieren die over je benen lopen.

Ik vertelde mijn huisarts 
destijds dat er iets in mijn li-
chaam zat, maar geen idee wat. 
Hij vermoedde stress, ik moest 
meer relaxen. Dat zal wel klop-
pen, dacht ik. Je vertrouwt toch 
op zijn kunde. Maar het werd 
alleen maar erger. Minimaal 
vijf avonden per week had ik 
die aandrang. Ook zat ik op 
de bank vaak ongecontroleerd 
te schoppen en te slaan. 

Inmiddels was ik verhuisd 
en had ik een andere huisarts. 
Mijn vriend dwong me min of 
meer naar de dokter te gaan. 
Die stuurde me naar een neu-
roloog. Na bloedonderzoek 
en heel veel vragen stelde de 
neuroloog de diagnose van 
ruste lozebenensyndroom 
(RLS) in combinatie met pe-
riodic limb movement disorder.

Mijn klachten openbaren 
zich meestal in rust ’s avonds 
en ’s nachts. Ben ik de hele dag 
bezig geweest en wil ik ’s avonds 

heeft, heb ik geleerd. Maar ik 
ken mensen met RLS die er 
voortdurend last van hebben, 
hoewel ze medicijnen slikken.

Ergens zorgde mijn diagnose 
voor rust. Je weet wat het is, je 
kunt je verdiepen in wat je hebt. 
Maar ik had ook vragen. Hoe 
kan het? Wat is de oorzaak? Wat 
kan ik er zelf tegen doen door 
sport, voeding, levensstijl? In 
bepaalde sociale kringen wordt 
er vreemd tegen RLS aange-

keken. Dat frustreert soms, 
zeker als mensen denken dat 
het tussen mijn oren zit of me 
ongevraagde adviezen geven.

Al jaren wordt RLS als neu-
rologische ziekte vermeld in de 
International Classification of 
Diseases (ICD), de wereldwijd 
gebruikte WHO-classificatie 
van ziektebeelden. Dat de aan-
doening ook als slaapziekte in 
de DSM staat, vind ik dubbel. 

relaxed op de bank televisie 
kijken, voel ik die drang. Ik heb 
het in beide benen, maar het 
begint meestal links. Bewegen 
helpt dan. Ook als ik wil gaan 
slapen, is die rusteloosheid 
er. Ik kan wel acht uur slapen, 
maar de kwaliteit van mijn 
slaap is verre van optimaal.

Drie jaar heb ik pramipexol 
geslikt, dat parkinsonpatiënten 
vaak krijgen voorgeschreven. 
Dat middel werkt goed tegen 

RLS en is ook effectief tegen 
de ongecontroleerde bewegin-
gen die zich door mijn PLMD 
manifesteren. Dat zijn een 
soort spasmes die heel heftig 
kunnen zijn. Ik heb eens mijn 
kat door de lucht geschopt, 
vreselijk voelde ik me!

Ik was mijn medicijn een 
keer vergeten en toen kreeg ik 
nergens last van. Wellicht kan 
ik zonder, dacht ik. In overleg 
met mijn arts slik ik de medi-
catie nu alleen nog in heftige 
periodes. Stress op mijn werk 
kan een trigger zijn, heb ik 
ervaren. Tot nu toe gaat het 
best goed, ook omdat overdag 
sporten een positief effect 

Het gaat me te ver RLS als 
psychische aandoening te la-
belen zoals dat handboek voor 
de psychiatrie doet. Uiteraard 
kun je psychisch lijden onder 
deze aandoening, en slecht 
slapen kan dat versterken. 
Zelf heb ik nog geen hulp bij 
een psycholoog of psychiater 
gezocht, maar ik kan me soms 
best wanhopig voelen. Zomaar 
naar de bioscoop gaan, kan ik 
niet, ik ben veel te bang dat 
mijn benen gaan bewegen.

Om aandacht te genereren 
voor RLS heb ik in 2019 een 
wandeltocht gemaakt van 
zeshonderd kilometer naar 
mijn zus in Denemarken. Die 
actie leverde veel publiciteit 
op. Publiekelijk uitkomen voor 
mijn aandoening is niet mak-
kelijk, maar het helpt zeker om 
haar te accepteren en ermee 
om te gaan. Bovendien krijg 
ik er veel energie van. Onder-
weg naar Denemarken was 
ik bij een vrouwenvereniging 
in Hamburg uitgenodigd om 
mijn verhaal te doen. Iemand 
kwam naar me toe die zich 
zo herkende en zich gehoord 
voelde dat ze besloot eindelijk 
actie te ondernemen. Voor 
die mensen doe ik het. ■

“ Zomaar naar 
de bioscoop, 
dat kan ik niet”

“Ik kan heel heftige spasmes 
hebben. Ik heb eens mijn kat 

door de lucht geschopt”

Lucy Hoekstra (33) 
Diagnose: rustelozebenensyndroom (RLS) 
en periodic limb movement disorder (PLMD)

In elke editie brengen we een getuigenis van iemand met een 
psychiatrische diagnose. Het verhaal wordt opgetekend door psycholoog 
en auteur Vittorio Busato. De foto is van Peter Valckx.
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Theodor Schaarschmidt

Onaangeroerd
Seks lijkt overal in onze samenleving. 
Toch blijven sommige mannen tot op 

hoge leeftijd maagd. Ongewild.

I k begon mijn verjaardagen te 
haten”, vertelt Mattias*. “Weer 
een jaar waarin ik gefaald had.” 
Mattias is dertig en werkt 

in een IT-bedrijf. “Zelfs dat klinkt 
helemaal cliché!” Mattias heeft een 
wat warrig kapsel en spreekt met een 
zachte stem. Hij denkt lang na voor 
hij iets zegt en antwoordt in netjes 
gevormde zinnen. Tot voor kort was 
het hele ‘gedoe’ rond seks, of beter 
gezegd het gebrek eraan, een pijnlijk 
onderwerp voor hem. Hij wilde wel, 
maar het lukte niet. Gelukkig nam 
zijn leven het afgelopen jaar een heel 
andere wending. Hij heeft nu een 

“ vaste relatie. Maar de weg ernaartoe 
was lang.

Als je datingsites zoals Parship 
of Tinder mag geloven, bestaan 
mensen als Karel niet. Seks lijkt 
alom tegenwoordig en makkelijk te 
krijgen – je moet het alleen maar 
willen. Toch zijn er mensen die aan 
het eind van hun jeugd nog geen 
enkele seksuele ervaring hebben. In 
Nederland en Vlaanderen is een op 
de tien mannen nog maagd op zijn 
25ste. Een op de twintig is dat (in 
Nederland) nog steeds als hij veertig 
wordt. Bij vrouwen liggen die cijfers 
een stuk lager.
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Bus, estem dis 
aut lacia cume 
etum, illorae 
ctatem cum que 
nestem. Ut dol

Bij een op de 
twintig mannen 
blijft de andere 
kant van het 
bed leeg.
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Seksloosheid kent verschillende 
oorzaken. Sommigen interesseert 
het gewoonweg niet – een fenomeen 
dat bekend staat als aseksualiteit. 
Anderen onthouden zich bewust, 
bijvoorbeeld vanwege hun geloof. En 
dan zijn er mensen die wel op zoek 
zijn naar een relatie of een avontuur-
tje, maar bij wie het gewoonweg niet 
lukt. Geïnspireerd door het gelijkna-
mige liedje van David Bowie noemen 
ze zichzelf ‘Absolute Beginners’. Hoe 
voelt het om als volwassene seksueel 
onervaren te zijn? En wat kun je er-
aan doen als je dat pijnlijk of verne-
derend vindt?

“Ik maakte als kind moeilijk 
vrienden en werd gepest”, vertelt 
Mattias. “Toch was ik tijdens mijn 
puberteit geïnteresseerd in seksu-
aliteit. Ik verslond de boeken die 
bij mijn moeder op de plank ston-
den – over seks vanuit feministisch 
oogpunt, over Tantra en Kamasutra 
– maar in het dagelijks leven was ik 
totaal geblokkeerd.” Mattias herin-
nert zich wel nog een paar flirts uit 
z’n jeugd. “Op internaat was er een 
meisje dat me probeerde te versie-
ren. Ik hield de boot af en zocht 
voortdurend naar redenen waarom 
ze niet de ware was voor mij. Ik 
stelde erg hoge eisen. Als een meisje 
niet aan alle voorwaarden voldeed, 
liet ik haar links liggen.”

Negatief lichaamsbeeld
Bij sommige mannen laat de eerste 
seksuele ervaring heel lang op zich 
wachten, en veel onderzoek is er 
naar deze groep nog niet verricht. 
In 2001 interviewde sociologe De-
nise Donnelly van de Georgia State 
University in Atlanta 82 seksueel 
geïsoleerde mensen, onder wie 34 
‘Absolute Beginners’. Bijna de helft 
van hen bleek een sterk negatief 
lichaamsbeeld te hebben. Ze vonden 
zichzelf bijvoorbeeld te dik. Velen 
beschreven zichzelf als verlegen en 
klaagden over een gebrek aan sociale 
vaardigheden.

Ze hadden het er ook erg moei-
lijk mee dat ze achterop leken te 
raken: “Ik ben verdorie al dertig! 
Iedereen die ik ken, is getrouwd 
en heeft kinderen”, zei een van de 
bevraagden. Iemand anders formu-
leerde het als volgt: “Het voelt alsof 
iedereen de ene na de andere grote 

stap zet  richting volwassenheid, en 
ik blijf achter in de speeltuin met de 
kinderen.” 

Donnelly spreekt van een sub-
jectieve ‘culturele deadline’ die de 
proefpersonen niet halen. In veel 
tienerfilms wordt de eerste seksuele 
ervaring gevierd als een belangrijk 
overgangsritueel. Films als American 
Pie of Popsicle gaan stuk voor stuk 
over hoe de jonge protagonisten 
hun maagdelijkheid verliezen. Zelfs 
nerds en buitenbeentjes komen uit-
eindelijk aan hun trekken.

Deze verheerlijking van de eerste 
seksuele ervaring laat bij veel adoles-
centen sporen na. Tijdens interviews 
met sociologe Laura Carpenter be-
schreef meer dan de helft van de jon-
ge mannen hun maagdelijkheid als 
een stigma waar ze van af wilden. Bij 
de bevraagde meisjes viel een andere 
insteek op: zij beschreven hun maag-
delijkheid eerder als een cadeau dat 
ze aan iemand konden geven – of dat 
kon worden afgenomen.

Prestatiedruk
Bovendien blijkt de seksuele 
prestatie druk bij mannen bijzonder 
groot. Dat verwachtingspatroon 
maakt alles nog erger. “In onze sa-
menleving wordt seksualiteit herleid 
tot een prestatie: de man moet het 
kunnen waarmaken, hij moet zijn 
vrouw kunnen bevredigen”, zegt 
Christoph Joseph Ahlers. Hij is sek-
suoloog en heeft het over sad singles, 
die alleen zijn als pijnlijk ervaren. 
De druk om te presteren weegt zo 
zwaar dat ze bang zijn om tekort te 
schieten tussen de lakens. Maar wie 
zich koste wat het kost wil bewijzen 
en wanhopig op zoek gaat naar een 
partner, blijft vaker met lege han-
den achter. Over dat cliché kunnen 
veel singles meepraten: hoe harder 
ze proberen de ware te vinden, hoe 
moeilijker het lijkt te worden. Ze 
verkrampen.

“Op een gegeven moment dacht 
ik: als ik dan toch zo lang moet 
wachten, wil ik voor mijn eerste 
keer meteen een trio”, vertelt Mat-
tias. “Misschien kwam dat idee er 
omdat ik dacht dat het toch niets 
zou worden. Als het allemaal zo 
onbereikbaar is, kan ik net zo goed 
superhoge eisen stellen.” Hij vertelt 
over mislukte afspraakjes, crisis-

IN HET KORT 
Een op de twintig 
mannen is nog 
maagd op zijn 
veertigste. 

Velen ervaren dat 
als een stigma. 
Sommige zo-
geheten incels 
doen zich voor als 
slachtoffer van het 
feminisme.

Sommige mannen 
hebben te hoge 
en onrealistische 
verwachtingen van 
de eerste keer.

“Mijn vader 
gaf me duizend 
euro voor een 
prostituee. 
Ik heb er een 
computer van 
gekocht”
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sen en tegenslagen – maar vooral 
over momenten waarop hij zichzelf 
tegen werkte. Als het alleen maar om 
seks zou gaan, lag de oplossing voor 
de hand. “Ik heb erover nagedacht 
om naar een prostituee te gaan. Mijn 
vader gaf me zelfs duizend euro met 
de boodschap: daarmee zal het wel 
lukken. Maar ik heb met dat geld een 
nieuwe computer gekocht.”

Als je hem hoort vertellen, lijkt 
het alsof hij zich had neergelegd 
bij de situatie. “Soms denk ik dat 
het helemaal anders had kunnen 
lopen.” Zo vroeg een vrouw hem 
ooit om naaktfoto’s van haar te 

maken. “Misschien was dat een ver-
borgen hint, misschien ook niet”, 
zegt Mattias lachend. Hij is er nooit 
achter gekomen. “Ik heb zoiets 
altijd afgeblokt en zei dan achteraf 
tegen mezelf: weer een gemiste 
kans. Eigenlijk heb ik vooral mezelf 
gesaboteerd.”

Slachtoffer van feministen
Hoe gaan mensen om met de ge-
dachte dat ze seksueel gefaald heb-
ben? “Als je geen partner vindt die 
jou waardeert, raak je vroeg of laat 
het noorden kwijt”, meent Mat-
tias. De meeste ongelukkige singles 

 kijken in de eerste plaats naar zich-
zelf – en daar is op zich niets mis 
mee. Op online ‘Beginners’-fora gaat 
het bijvoorbeeld vooral over zelfhulp 
en elkaar ondersteunen. 

Een ander beeld zien we in de 
online  gemeenschap van de zo-
genaamde incels (van het Engels 
involuntary celibate of onvrijwillig 
celibatair). Deze meestal blanke, he-
teroseksuele mannen slagen er niet 
in om een vrouw vinden, en trekken 
daaruit radicale conclusies. Ze zien 
zichzelf als slachtoffers van een 
systeem, of sterker nog: als politiek 
onderdrukte groep.

In de serie Sex Education
worstelt hoofdpersonage 
Otis met masturbatie 
en seks. De druk voor 
jongens en mannen om te 
‘presteren’ ligt vaak hoog. 

Netflix
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Sommigen ontwikkelen een 
bizarre filosofie die wordt gevoed 
door frustraties, zelfmedelijden 
en vrouwen haat. Volgens hen heb-
ben het feminisme en de daarmee 
gepaard gaande lichamelijke zelf-
beschikking van de vrouw de sek-
suele hiërarchie uitgehold. Vroeger 
zouden ‘bètamannetjes’ als zij ook 
een partner hebben gevonden. Maar 
vandaag willen vrouwen alleen nog 
maar aantrekkelijke ‘alfamannetjes’, 
terwijl de rest met lege handen 
achterblijft. Kortom, het zijn in de 
eerste plaats de vrouwen die schuld 
hebben aan hun seksueel falen.

Het is maar een kleine stap van 
frustratie naar wraak. In 2014 dood-
de de zelfverklaarde incel Elliot Rod-
ger zes willekeurige mensen in Isla 
Vista, Californië. Voor sommigen in 
de incel-gemeenschap is hij een held, 

en ook andere daders van schiet-
partijen haalden Rodger aan als 
v oorbeeld. Vlak voordat een schutter 
in 2018 tien mensen vermoordde in 
Toronto, schreef hij op het internet: 
“De incel-rebellie is begonnen!”

Toch zou het niet correct zijn om 
dergelijke gewelddaden in de eerste 
plaats toe te schrijven aan seksuele 
frustraties. Het is hooguit een van 
de vele ingrediënten in een potenti-
eel gevaarlijke cocktail. Een andere 
factor is het gebrek aan middelen 
om mensen te helpen die worstelen 
met romantische of seksuele rela-
ties. Gespecialiseerde ondersteuning 
zou kunnen helpen om radicalisering 
in de kiem te smoren.

Ook Mattias vond nauwelijks 
hulp voor zijn probleem. “Op de 
zelfhulpfora klaagde iedereen er 
vooral over hoe beu ze het waren. 

Het draaide doorgaans over het ei-
gen lijden.” En seksuele voorlichting 
legt vooral de nadruk op de lichame-
lijke aspecten, onder het motto: alles 
komt goed, als je maar een condoom 
gebruikt. “Maar wat moet ik doen als 
ik problemen heb met mijn seksuali-
teit? Goedele Liekens bellen?”

Sekstherapie
In zijn praktijk voor relatie- en 
sekstherapie in Berlijn behandelt 
Christoph Joseph Ahlers mensen 
voor wie het gebrek aan contact een 
echte lijdensweg is. “Dat zijn vooral 
mannen, ongeveer tien keer meer 
dan vrouwen”, schat Ahlers. Veel van 
zijn cliënten hebben problematische 
ideeën over seksualiteit. Porno is 
voor hen een streefdoel. Ze denken: 
zo zit seks in elkaar. Je moet groot 
geschapen zijn en altijd klaarstaan. 

Grijze Cellen presenteert:

In samenwerking met

Online event

LGBTQIA+ Elk jaar lijkt er wel een lettertje bij te 
komen, en groeit het aantal mogelijkheden qua 
gender en seksuele oriëntatie. Hoe weet je wie 
en wat je bent? Waren al die schakeringen er 
vroeger ook al, en hoe uitten die zich dan? Welke 
biologische mechanismen kunnen leiden tot 
genderdysforie? 

Historicus Henk De Smaele (Universiteit 
Antwerpen) en neurowetenschapper Julie 
Bakker (Universiteit Luik) laten hun licht 
schijnen over deze onderwerpen tijdens een 
online live event. Na afloop gaan ze in op vragen 
uit het publiek.

Van m/v naar

Van m/v naar

de regenboog

Inschrijven: www.eoswetenschap.eu/grijze-cellen
20 mei 2021 20u-21u30
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Theodor Schaarschmidt is psycholoog en 
wetenschapsjournalist. 

MEER OVER DIT ONDERWERP

Sexuality (and lack thereof) in 
Adolescence and Early Adulthood. A 
review of the literature. Marie-Aude 
Boislard e.a. in Behavioral Sciences, 2016.

Involuntary Celibacy. A life course 
analysis. Denise Donnelly e.a. in Journal of 
Sex Research, 2001.

Alphas, Betas, and Incels. Theorizing the 
masculinities of the manosphere. Debbie 
Ging in Men and Masculinities, 2017.

Voor Ahlers is het doorprikken 
van dergelijke denkpatronen een 
eerste stap in de behandeling. Ver-
volgens werkt hij met zijn cliënten 
een ander, minder intimiderend 
beeld uit van seksualiteit. “Seks is 
de meest intieme vorm van com-
municatie. Het gaat over de behoefte 
om aanvaard en geliefd te worden, 
en dat ook fysiek te voelen door 
huidcontact. Dat is de reden waarom 
we überhaupt een koppel willen 
vormen. Louter seksuele opwinding 
of voortplanting lukt ook zonder 
partner”, legt Ahlers uit. Als ze tot 
dat besef komen, barsten veel man-
nen in tranen uit. Het is voor hen 
een opluchting om te begrijpen dat 
je geen beest in bed hoeft te zijn om 
geliefd te worden.

Ahlers leert zijn cliënten om 
seksuele opwinding te verbinden 
met ontspanning – met iets aan-
genaams, zonder druk. Dat begint 
als een denkoefening, maar daarna 
moet het resultaat ook in het echte 
leven worden uitgeprobeerd. “We 
werken bij sekstherapie vaak met 
surrogaatpartners. Dat zijn vrouwen 
die een speciale opleiding hebben 
gevolgd. Ze helpen de mannen om 
hun therapeutische vooruitgang op 
een fysieke manier te ervaren”, aldus 
de seksuoloog.

Het gaat dan over praten, naakt 
zijn, aanrakingen en tederheid. De 
sessies vinden plaats in een thera-
peutische driehoek: therapeut, cliënt 
en surrogaatpartner. “Een dergelijke 
blootstellingstraining is een beetje 
als zwemles”, vertelt Ahlers. Je kan 
perfect schoolslag oefenen naast 

het zwembad, maar dan moet je het 
koude en natte water in. Dan kan het 
helpen als bij de eerste zwempoging 
niet alleen een badmeester (de the-
rapeut) in de buurt is, maar ook een 
zwemcoach (de surrogaatpartner).

Surrogaatpartner
Het concept van surrogaattherapie 
is niet nieuw. Het werd al in de jaren 
1970 ontwikkeld door William Mas-
ters en Virginia Johnson, twee pio-
niers in het onderzoek naar seksuali-
teit. Hoe goed surrogaat behandeling 
werkt voor mensen die te lijden heb-
ben onder een gebrek aan contact, is 
echter nooit onderzocht. Therapieën 
voor andere seksuele problemen, 
zoals erectiestoornissen, zijn wel 
sporadisch tegen het licht gehou-
den. Meestal wordt daarbij gewag 
gemaakt van hoge slaagpercentages, 
maar op zich zeggen die resultaten 
niet zoveel.

In de Verenigde Staten is het 
aantal surrogaattherapeuten sinds 
de jaren 1970 gedaald tot enkele 
tientallen. Hoeveel er in Vlaanderen 
of Nederland werken, is lastig te 
achterhalen. 

Critici hebben bedenkingen en 
zien surrogaattherapie als een ver-
doken vorm van prostitutie. “Het 
onderwerp wordt in de media vaak 
verkeerd voorgesteld. Surrogaat-
therapie draait niet rond seksuele 
stimulatie en orgasmes – daarvoor 
zijn er bordelen en dat is trouwens 
meestal niet het probleem”, bena-
drukt Ahlers. “Cliënten leren dankzij 
surrogaattherapie dat je intiem 
kunt zijn met een ander en dat je 
je daarbij ontspannen kunt voelen 
omdat je niet hoeft te presteren. Er 
kan seksuele opwinding ontstaan 
en weer wegebben, maar dat is geen 
doel op zich en het wordt ook niet 
aangemoedigd.”

Mattias heeft inmiddels zijn 
therapie afgerond, zonder surrogaat-
partner. Hij is ondertussen ook geen 
‘beginner’ meer. Hoe heeft hij de 
vloek kunnen verbreken? “In de loop 
van de therapie ben ik gaan beseffen 
dat opwindende momenten vanuit 
een buikgevoel komen en niet vanuit 
de onderbuik. Ik heb leren afstand 
nemen van mijn pessimistische ana-
lyses en kan nu eindelijk gewoon op 
mijn gevoelens afgaan.”

En dat heeft hij ook gedaan met 
Julia. Eigenlijk was Julia de vriendin 
van zijn goede vriend Stefan, vertelt 
Mattias. Maar met hem was ze ook 
goed bevriend. Toen het slecht ging 
tussen haar en Stefan, zocht Julia 
hem regelmatig op om in vertrouwen 
met iemand te kunnen praten. “Op 
een dag stond ze aan m’n deur. Ze 
wilde hier echt graag blijven slapen, 
zei ze. Ze had zelfs haar tandenbor-
stel meegebracht”, herinnert Mattias 
zich. “Ze wilde bij mij in bed slapen, 
maar dat wilde ik eerst niet. Toen zei 
ze: oké, dan kom ik morgenochtend 
gewoon knuffelen.”

Maar daar bleef het niet bij. Niet 
veel later is Julia bij Stefan weg-
gegaan. Ondertussen vormen zij 
en Mattias een stel. Er is vandaag 
duidelijk meer aan de hand in het le-
ven van Mattias. Hij heeft een vaste 
vriendenkring en woont al bijna een 
jaar samen met Julia. Wat vindt hij 
daarvan? Mattias aarzelt. “Sinds ik 
samen ben met Julia, ben ik vaker 
ziek. Alsof mijn onderbewustzijn 
zegt dat ik niet gelukkig mag zijn.” 
Het is heel anders dan hij zich had 
voorgesteld, vertelt hij. Jarenlang 
dacht hij dat de eerste keer sowieso 
een triootje zou zijn, maar dat is nu 
helemaal niet meer belangrijk voor 
hem. Ergens heeft hij het gevoel 
dat hij een beetje kleinburgerlijk is 
geworden. “Maar ik wil in geen geval 
terug naar hoe het vroeger was.” ■

* Mattias, Julia en Stefan zijn 
schuilnamen.

Incels 
wijten hun 
maagdelijk-
heid aan het 
feminisme
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Omri Gillath

Haalt technologie 
relaties onderuit?
We hebben met z’n allen 
nog weinig zin in relaties. 
En ook seks kan ons minder 
en minder bekoren. Onze 
omgang met technologie zit 
daar voor iets tussen.

D e huwelijksreis is het symbool bij uitstek van 
het prille geluk van jonggehuwden. Maar 
de jongste tijd duikt in de Verenigde Staten 
een alternatief op voor die honeymoon: de 

solomoon. Voor reisbureaus is die trend misschien goed 
nieuws, maar dat kan allerminst gezegd voor de rest van 
de wereld.

De solomoon, zo stond onder meer te lezen in The New 
York Times, is een nieuw fenomeen waarbij de pasgehuw-
den na de trouwpartij elk apart op huwelijksreis gaan. 
Het is misschien een sociocultureel randfenomeen, maar 
de trend is wel tekenend voor hoe steeds meer mensen 
aankijken tegen en omgaan met relaties. Ook andere in-
dicatoren wijzen op die verschuiving in de westerse cul-
tuur. De huwelijkscijfers dalen en partners zijn minder 

Het gebruik van 
datingapps zoals 
Tinder heeft de 
manier waarop 
we aankijken 
tegen de liefde 
veranderd.

vaak intiem met elkaar – maar des te meer met zichzelf. 
We kijken met z’n allen meer porno, en steeds meer 
mannen en vrouwen vinden het niet de moeite waard om 
te investeren in relaties. 

Meer en meer singles
Onze relationele toekomst ziet er dus niet zo rooskleu-
rig uit. In 2006 vormden getrouwde stellen niet langer 
de meerderheid in de Verenigde Staten, en hun aantal 
is sindsdien steeds verder gezakt. In Nederland loopt 
het niet zo’n vaart. Er zijn weliswaar minder en minder 
huwelijken – sinds de jaren 1970 is het aantal huwelijken 
gehalveerd tot goed 60.00 per jaar – maar sinds enkele 
jaren kiezen veel stellen voor een geregistreerd partner-
schap als alternatief. Wel opvallend: ruim drie miljoen 
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Er wordt minder getrouwd, we hebben minder 
seks en we kijken meer porno dan vroeger
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Nederlanders is alleenstaand. Ook in Vlaanderen is het 
aantal huwelijken ten opzichte van de jaren 1970 gehal-
veerd. De afgelopen jaren blijft het cijfer stabieler, maar 
een op de drie huwelijken is vandaag een tweede of derde 
trouwpartij. Vier op de tien huishoudens bestaan uit sin-
gles. Jongeren beginnen later aan seks en we ‘doen’ het 
minder. Vijf van de zes 25-plussers in Nederland heeft 
minder dan een keer per week seks, dat is een pak min-
der dan 25 jaar geleden.  

Een relatie als wegwerpproduct
Wat zit er achter die trends? Technologie lijkt in ieder 
geval een rol te spelen. Meer bepaald: hoe wij ermee om-
gaan. Samen met mijn collega’s heb ik bestudeerd hoe we 
met sociale media onze persoonlijke relaties schade kun-
nen berokkenen.

Ons eerste onderzoek bracht alvast een interessant 
fenomeen aan het licht. Als je je gevoelens persoonlijk 
blootgeeft aan een vriend of partner, maakt dat jullie 
band sterker. Maar als je ze online deelt met al je vrien-
den, op Facebook bijvoorbeeld, of in een tweet, dan krijg 
je het omgekeerde effect. Mogelijk komt dat doordat je 
partner of vriend het gevoel krijgt de laatste te zijn die 
ervan hoort, en zich daardoor minder speciaal voelt.

In een andere reeks onderzoeken beschrijven we nog 
een tendens die nadelig zou kunnen zijn: relaties wor-
den steeds meer als wegwerpproduct beschouwd.In de 
westerse wereld vieren consumentisme en materialisme 
hoogtij. Mensen blijven maar spullen kopen, ook al heb-
ben ze niets nodig. Smartphones, computers en auto’s 
- alles is vervangbaar. Een nieuwe iPhone koop je niet 
omdat je oude de geest heeft gegeven, maar omdat je het 
leuk vindt om iets nieuws te hebben. We ontdekten een 
verband tussen de geneigdheid om spullen af te danken 
en die om sociale banden te verbreken. Daarnaast bleek 
ook dat mensen die vaak verhuizen makkelijker spullen 
weggooien én relaties stopzetten. Tot slot concludeerden 
we uit ander onderzoek dat louter nadenken over verhui-
zen de bereidheid vergroot om voorwerpen, mensen en 
relaties af te danken. 

Die bevindingen over de ‘wegwerprelatie’ stroken 
met wat het Tinder-effect wordt genoemd. Het gebruik 
van datingwebsites en -apps, zoals het immens popu-
laire Tinder, heeft geleid tot een verschuiving in hoe we 
aankijken tegen romantiek en duurzame relaties. Vaste 
verkering wordt vervangen door een cultuur van vrijblij-
vende contacten. De overvloed van potentiële afspraakjes 
kan ook overweldigend aandoen, waardoor sommigen er 

licht over gaan. Eerdere teleurstellingen doen hen terug-
deinzen voor vaste verkering (of voor seks).

Compromissen
Met prangende problemen zoals oorlog, klimaatverande-
ring en natuurrampen op ons bord lijken die persoonlijke 
relaties misschien een futiliteit. Maar ze hebben een 
grote impact op onze gezondheid en toekomst – als indi-
vidu en als maatschappij. In West-Europa en Japan staat 
de bevolkingspiramide vandaag al op haar kop. Er wor-
den minder baby’s geboren en de ouderen leven langer. 
Dat veroorzaakt een demografisch onevenwicht dat het 
socio-economische systeem kan doen instorten.

Het is dus hoog tijd dat we werk maken van relaties. 
We moeten inzien hoe belangrijk het is om open te com-
municeren, verwachtingen af te toetsen, respect te heb-
ben voor de ander en samen problemen aan te pakken. 
Daarbij kan het helpen als je je bewust bent van de trend 
van de wegwerprelatie. Probeer je in te leven in het ge-
zichtspunt van anderen en op prijs te stellen wat je hebt. 
Minder vastgelijmd zitten aan je telefoon en de ander in 
de ogen kijken is nog een stap in de juiste richting. 

Als maatschappij moeten we investeren in de vorming 
van jonge mensen. We moeten hen leren hoe belangrijk 
relaties zijn, zeker in hun door technologie gedomi-
neerde wereld. Hoe vind je een partner? Hoe hou je een 
relatie gezond, en hoe ga je om met uiteenlopende ver-
wachtingen en conflicten?

Aan je relatie moet je werken. Zelfs kleine verande-
ringen, zoals eens in de week of maand een avondje uit, 
kunnen helpen. Het draait ook om compromissen. Mis-
schien schiet je droombestemming voor de huwelijksreis 
er wel bij in. Maar de gulden middenweg kan wel de sleu-
tel zijn om je relatie te redden, en kan je op een levens-
pad brengen waar je zoveel meer voldoening uit haalt. ■
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J e seksuele fantasieën zeggen iets over je per-
soonlijkheid, zo blijkt uit onderzoek. Dat klinkt 
best logisch: iemand die fantaseert over druipen-
de kaarsen, latex en middeleeuwse werktuigen 

is op z’n minst enigszins avontuurlijk, zou je denken. En 
iemand die maar niet kan stoppen met dagdromen over 
een orgie, die is waarschijnlijk sociaal ingesteld.

Het werkt ook de andere kant op, ontdekte de Ame-
rikaanse psycholoog Justin Lehmiller. Hoe je scoort op 
de ‘Big Five’ – de vijf trekken die de persoonlijkheid het 
best omschrijven volgens de psychologie – kan een en 
ander zeggen over je seksuele fantasieën. Lehmiller ana-
lyseerde in 2018 de data van vierduizend Amerikanen en 
zag een samenhang tussen persoonlijkheidstrekken en 
prettig gevonden fantasieën.

Wie introvert is, fantaseert vaker over iets waar een 
taboe op rust, zoals sadomasochisme of een pikant rol-
lenspel. Wie neurotisch aangelegd is, fantaseert meer 
over warme ontmoetingen, over passie en romantiek, 
dan over fysieke seks.

Vier categorieën
Het idee dat de beleving van seksualiteit te maken heeft 
met je persoonlijkheid is zo oud als de psychologie zelf. 
Sigmund Freud zag in de onderdrukking van seksuele 
driften een vruchtbare voedingsbodem voor neuroses. 
Vrouwelijke hysterie bijvoorbeeld zou te wijten zijn aan 
de strenge maatschappelijke normen die heersten in het 
Victoriaanse tijdperk.

Een van zijn leerlingen, Wilhelm Reich, postuleerde 
rond 1920 dat geblokkeerde seksuele energie in een 
menselijk lichaam leidt tot een ‘lichaamspantser’, wat 
verregaande consequenties voor de persoonlijkheid zou 
hebben. Het zou leiden tot lusteloosheid en chronische 
angst. We moeten de seksuele kracht bevrijden, zo klonk 
het, opdat de mens zich vrijer en levendiger zou voelen.

Het onderzoek naar de relatie tussen seksualiteit 
en persoonlijkheid nam na de geboorte van de psycho-
analyse geen hoge vlucht. Pas in 1976 kwam de Duits-
Britse professor Hans Eysenk met een dik boek – Sex and 
Personality – waarin hij verslag deed van een grootschalig 
onderzoek naar het verband tussen persoonlijkheid 
en seksualiteit. In het boek, dat vol staat met tabellen, 
percentages en vragenlijsten, concludeert Eysenck dat 
er vier categorieën te onderscheiden zijn als het gaat 
om ‘seksuele attitudes en gedragingen’. Alles draait om 
libido en een al of niet bevredigend seksleven. Er zijn 
mensen met een laag libido maar een grote seksuele te-
vredenheid. Dan zijn er de ‘gelukkige beroeps flirters’, die 
veel seksuele contacten hebben (hoog libido, hoge tevre-
denheid). Een derde groep zijn de neuroten (laag libido, 
lage tevredenheid), en ten slotte zijn er de mensen die 
wel aandrang hebben, maar seks zien als een biologische 
noodzaak (hoog libido, lage tevredenheid). Je persoon-
lijkheid is daarbij van grote invloed, aldus Eysenk.

Hoewel de tijd van Freud en de zijnen al lang voorbij 
was, zag Eysenck wel dat er nog het nodige schortte aan 
de maatschappelijke normen wat betreft seks. “Het valt 
te betwijfelen of de geroemde bevrijding van de Victori-
aanse onderdrukking, die de moderne maatschappij heeft 
bereikt, alleen maar heilzaam is geweest (…). Vele man-
nen die geen olympische prestaties leveren in bed, voe-
len zich inferieur. Zulke gevoelens maken de zaken alleen 
maar erger en kunnen impotentie veroorzaken”, aldus de 
bezorgde wetenschapper. Voor Eysinck ook een doorn in 
het oog: vrouwen konden zich nog altijd schamen voor 
hun seksualiteit.

Seks en de Big Five
Inmiddels zijn er ernstige vragen gerezen over de we-
tenschappelijke kwaliteit van Eysencks werk. Toch is het 
een dankbaar vertrekpunt gebleken voor psychologen, 
die een aantal van zijn claims over de samenhang tussen 

Gefnuikte seksuele driften 
veroorzaken psychische 
problemen, zei Sigmund Freud 
honderd jaar geleden. Wat blijft 
er over van zijn theorieën? Hoe 
sterk is het verband tussen 
seks en persoonlijkheid?

Wat je seksuele 
fantasie vertelt
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Wie extravert 
is, heeft een 
hedonistische 
kijk op het 
leven. En meer 
sekspartners.
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persoonlijkheidsfactoren en seksualiteit opnieuw langs 
de meetlat hebben gelegd. De ‘Big Five’ – extraversie, 
emotionele stabiliteit, openheid voor ervaringen, consci-
entieusheid en altruïsme – blijken inderdaad gepaard te 
gaan met bepaald seksueel gedrag en seksuele neigingen.

Extraverte mensen zijn jonger bij ‘de eerste keer’ 
en hebben vaak meer seksuele partners dan introverte 
mensen. Wie extravert is, is vaak nieuwsgierig, en heeft 
een meer hedonistische kijk op het leven, concludeerde 
onderzoekspsycholoog Gordon Barnes in 1984.

Openheid (voor ervaringen, maar ook voor creativi-
teit en intellectuele uitdagingen) gaat samen met een 
lagere nervositeit tijdens seks, ontdekte de Australische 
psycholoog Patrick Heaven in 2003. Open mensen heb-
ben ook een grotere interesse in seksualiteit, ook in za-
ken als groepsseks en porno.

Emotionele instabiliteit blijkt, zoals je zou verwach-
ten, samen te gaan met een zekere geremdheid en span-
ning. Neuroten ervaren vaker problemen in hun seks-
leven en hebben vaker negatieve attitudes ten opzichte 
van seks. Hun relaties houden vaak minder lang stand en 
ze zijn vaker ‘obsessief verliefd’, zo blijkt uit Amerikaans 
onderzoek.

Een gebrek aan altruïsme lijkt dan weer gepaard te 
gaan met seksueel risicovol gedrag. Uit onderzoek van 
Joshua Miller (University of Kentucky) uit 2004 blijkt 
dat mannen die laag scoren op deze persoonlijkheidstrek 
sneller vreemdgaan. Ze zijn manipulatief en hebben va-
ker een geheime affaire.

Ook consciëntieusheid heeft invloed op seksueel 
risico gedrag. Andreas Wismeijer en Marcel van Assen 
van de Universiteit van Tilburg ontdekten in 2013 dat 
wie helemaal niet consciëntieus is, vaak wisselende sek-
suele contacten heeft en risicogedrag stelt. In hetzelfde 
onderzoek ontdekten zij dat BDSM (bondage, discipline, 
sadisme, masochisme) niet iets is van emotioneel labiele, 
psychisch ongezonde mensen. BDSM-beoefenaars zijn 
net minder neurotisch dan wie zich tot reguliere seks 
beperkt, zo blijkt. Ze zijn ook – weinig verrassend – meer 
open voor ervaringen, consciëntieuzer en hebben een ho-
ger niveau van welbevinden. BDSM is allesbehalve ‘ziek’. 
Het gaat om psychisch gezonde mensen die het leuk vin-
den om een afwijkend seksueel spel te spelen.

Veilige hechting
Tot zover het verband tussen seks en persoonlijkheids-
trekken. Hoe zit het eigenlijk met persoonlijkheids-
stoornissen? Een persoonlijkheidsproblematiek blijkt 
vaak samen te gaan met seksuele problemen, weet Noor-
tje Roussel. Zij werkt als klinisch psycholoog-psychothe-
rapeut en seksuoloog in het Amsterdam UMC.

“Vaak worden er mensen die al een heel traject heb-
ben gehad in de hulpverlening bij ons aangemeld met een 
seksueel probleem”, vertelt Roussel. “Vrouwen die pijn 
ervaren bij het vrijen, bijvoorbeeld, of mannen met een 
erectieprobleem die meestal ook nog andere psychische 
of lichamelijke problemen hebben.” Soms ligt een trau-
ma aan de basis van het probleem. “Seksueel misbruik in 
de voorgeschiedenis komt vaak voor, maar ook verwaar-
lozing of mishandeling. Zulke ervaringen hebben veel 

effect op je zelfbeeld en het beeld dat je je van anderen 
vormt. Deze mensen hebben vaak moeite met nabijheid 
en afstand.”

Als het gaat om een gezonde en prettige intimiteitsbe-
leving, is er volgens Roussel één belangrijke factor in de 
persoonlijkheidsontwikkeling: een veilige hechting. “Wie 
uit een warm nest komt, zich geliefd en veilig voelt, kan 
zich makkelijker emotioneel binden met anderen, vanuit 
een gevoel van eigenwaarde en een goed zelfbeeld. Daar-
naast moet je ook in staat zijn om lust te ervaren.”

Stress
Roussel maakt wel duidelijk dat er naast hechting nog tal 
van andere factoren een rol spelen in de seksuele ontwik-
keling. “We kijken op verschillende manieren, bio-psy-
chosociaal, naar een klacht. Is iemand ziek, of is hij of zij 
depressief? Waar komt de patiënt vandaan, uit welke cul-
tuur? Ook de opvoeding speelt een grote rol, net als de 
kennis die je hebt meegekregen over seks. Niet iedereen 
weet van de hoed en rand als het om seksualiteit gaat. Ik 
moet soms mensen stap voor stap meenemen in wat het 
betekent en hoe seksualiteit precies werkt.”

Als het gaat om seksuele problematiek, is het ook 
erg belangrijk om aandacht te hebben voor de spanning 
in de bekkenbodem, weet Roussel. “Veel van onze pa-
tiënten reguleren stress en opgedane spanning op een 
verkeerde manier. Ze slaan de spanning op, waardoor de 
bekkenbodemspierspanning te hoog is, wat seksueel dis-
functioneren in de hand kan werken. Als je geen optimale 
spierspanning hebt, kan er geen optimale doorbloeding 
plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld een erectie probleem 
in de hand werken. Anders leren omgaan met stress en 
spanningen, de verwerking van trauma’s en de bekken-
bodem leren ontspannen zijn belangrijke onderdelen van 
de behandeling.”

De psychotherapie die ze toepast, is toegespitst op 
het individu, zegt Roussel, en hoe lang het duurt, is sterk 
afhankelijk van de persoon en de aard van de problema-
tiek. “Soms duurt het jaren. Vaak is er sprake van geringe 
autonomie bij mensen met persoonlijkheidsproblema-
tiek, ook op seksueel gebied. Mensen hebben nog niet, of 
onvoldoende, geleerd wat hun eigen wensen, grenzen en 
behoeften zijn. Ze hebben moeite om aan te geven wat 
ze wel of juist niet willen. Dan is empowerment nodig. We 
leren hen om assertiever en zelfstandiger te zijn.”

Bindingsangst
Seksuele problemen komen soms pas in tweede instantie 
aan het licht. Roussel: “De eerste maanden in een relatie 
zijn er geen problemen met seks, omdat er nog weinig 
verbinding met de ander is ontstaan. Als de partners zich 
beginnen te hechten, dan krijgen ze het lastig om lust en 
intimiteit samen te brengen. Als ze zich verbonden voe-
len, krijgen ze moeite met het seksuele contact.”

Bij vrouwen met borderline speelt misbruik een rol. 
“Deze vrouwen ervaren een leegte en zijn bekend met 
het aantrekken en afstoten van de ander. Daarnaast kun-
nen ze impulsief zijn en gaan ze herhaaldelijk over hun 
eigen grenzen. Ongeveer tachtig procent van deze groep 
is ooit seksueel misbruikt. Dat is ongelooflijk veel.”
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Moeite met autonomie en hechting zorgen voor 
complexe partnerrelaties. Het is een dynamiek die 
Roussel geregeld tegenkomt bij mensen met een 
p ersoonlijkheidsproblematiek. “Soms kan het een door-
braak in de therapie zijn als iemand voor zichzelf kiest en 
de relatie wordt verbroken.”

Perfectionisme
Plezier beleven aan seksualiteit, seks die past bij jezelf 
en in de relatie. Dat stipt Roussels collega Bianca van 
Moorst aan als belangrijk voor een goede seksuele ge-
zondheid, voor iedereen. Van Moorst is klinisch psycho-
loog en seksuoloog bij het OLVG, het stadsziekenhuis 
van Amsterdam. “Je moet geen dingen doen waar je geen 
zin in hebt, of waarmee je jezelf schade berokkent. Dat is 
altijd de insteek van een behandeling.”

Gevraagd naar wat ze het mooist vindt in haar werk, 
zegt ze dat ze veel vrouwen iets kan leren over seksueel 
plezier. “Als je iemand kan helpen louter door psycho-
educatie (informatie geven, red.): dat raakt me. Daar-
door kunnen bijvoorbeeld Somalische besneden vrouwen 
toch plezier beleven aan seksualiteit. Dat vind ik heel 
mooi.”

Persoonlijkheidsproblematiek of niet: seksuele my-
thes zijn er nog altijd volgens Roussel. “De man zou 

dominant moeten zijn, en de vrouw passief. Terwijl het 
ook heel mooi is als een man geduldig en lief is. Maat-
schappelijke standaarden spelen nog steeds een rol.”

Van Moorst: “Als er op televisie gezegd wordt dat stel-
len in Nederland gemiddeld twee keer per week seks heb-
ben, dan worden wij platgebeld. ‘Wij zijn niet normaal, 
dus!’, horen we dan. We zouden er baat bij hebben om 
flexibeler te denken. Het ‘moeten’ en het perfectionisme, 
al dan niet ingegeven door maatschappelijke normen, 
kunnen loslaten. Als je kunt denken ‘het gaat erom dat ik 
plezier kan hebben in seks’, dan denk ik dat dat al enorm 
veel problemen kan verhelpen.” ■
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Een veilige hechting in de 
kindertijd bepaalt sterk 
of je later een gelukkige 
partnerrelatie en goede seks 
zult hebben
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Jezelf voornemen 
minder ruzie te maken 
met je partner lijkt een 
goed idee. Maar dat is 
het niet. Kibbelen is 
goed voor een koppel: 
het is verrijkend en 
brengt je dichter bij 
elkaar. Als je het goed 
doet, tenminste.

Wim Swinnen

Waarom  
      
    
dicht bij 
elkaar 
liggen

haat
liefde en

zo
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“ W anneer wil je nu gaan wandelen?” Ik 
r eageer als door een wesp gestoken. “Dat 
ben ik nu zo beu. Alsof we iets met het 
gezin moeten doen omdat ík het wil.” K. 

trekt bleek weg en draait zich om. “Als het zo zit, hoeft 
het niet meer voor mij.” Olie op het vuur. “Ja, typisch. 
Verknal de sfeer maar helemaal.”

De bom barst. Voor we het weten, zitten K. en ik in 
aanvalsmodus en staan we met getrokken messen te-
genover elkaar. “Ik kan niet wachten tot je met pensioen 
bent en in Frankrijk gaat wonen”, schreeuwt ze. Dat we 
vanochtend nog liefdevolle gevoelens voor elkaar koes-
terden, blijkt plots een gruwelijke vergissing.

De keiharde waarheid is dat we elkaar hartsgrondig 
haten. En dat we alles uit de kast halen om elkaar te ra-
ken waar dat het meest pijn doet. We vernederen, beledi-
gen en kleineren elkaar dat het niet mooi meer is.

“Oké. Gaan we die toer op? Je moest jezelf eens bezig 
horen. Net een klein kind.” K. gaat in overdrive. “Je bent 
een echte eikel. Het heeft totaal geen zin dat we nog 
samenblijven.”

Zo kan het wel weer voor mij. Ik hou mijn mond, sta 
op en vlucht de kamer uit. “Voilà! Zeer volwassen gedrag. 
Weet je wat? Je kunt de pot op.” En dan zwijgt K. ook. 
We zijn vertrokken voor een crisissituatie die uren- en in 
het ergste geval dagenlang kan aanslepen.

Haar in de boter
Twee dagen later. Het is weer koek en ei tussen K. en 
mezelf. “Ik ben onze ruzie aan het uitschrijven voor mijn 
artikel”, zeg ik tussen neus en lippen. Onvoorstelbaar dat 
we eergisteren elkaars bloed nog konden drinken. 

Of toch niet? “Dat jullie weleens stevig in de clinch 
gaan met elkaar, is absoluut geen reden om je zorgen te 
maken”, zegt Lesley Verhofstadt, hoofddocent gezins-
psychologie aan de Universiteit Gent. “Conflicten zijn 
inherent aan een relatie en ontstaan als noden, doelen of 
voorkeuren van partners elkaar doorkruisen.”

Conflicten tussen partners zijn onvermijdelijk, be-
aamt communicatiewetenschapper Catalina Toma (Uni-
versity of Wisconsin-Madison, VS). Dat we als geliefden 
heel wat raakvlakken hebben, sluit niet uit dat er tussen 
ons ook uitgesproken verschillen bestaan. Dat is hele-
maal niet ongewoon, aldus Toma.

Er zijn uiteenlopende manieren om met conflict om 
te gaan, aldus Verhofstadt. “Je kunt het meningsverschil 
tijdens een rustige discussie uitpraten, maar in het ergste 
geval komt het tot een escalatie, waarbij onenigheid uit-
mondt in verbale agressie en soms ook fysiek geweld.”

Een meningsverschil en een (geëscaleerd) conflict 
mag je niet over één kam scheren, preciseert de Neder-
landse advocaat en auteur Aernoud Bourdrez. “Bij een 

“Als je een 
conflict vermijdt, 
gaat de pijn niet 
over. Je krijgt 
er eerder een 
maagzweer van”
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meningsverschil ligt de focus op de inhoud. Het gaat 
over de manier waarop tegen een bepaald onderwerp 
wordt aangekeken. Dat kan er keihard aan toegaan, maar 
daarmee is nog geen sprake van een conflict. Dat is er pas 
als de focus verschuift van de inhoud of het onderwerp 
van het meningsverschil naar de persoon tegenover je die 
iets wordt verweten – bepaald gedrag of een karakterei-
genschap. Zonder verwijt is er geen conflict.”

Eerlijk en veilig ruziën
Een conflict ontstaat volgens Bourdrez doordat de ander 
iets doet wat gevoelig ligt, of zelfs pijnlijk is. “Dat gevoel 
uitspreken of daarover de strijd aangaan heeft als voor-
deel dat partners van elkaar gaan begrijpen wat belang-
rijk is voor de ander. Een relatie zonder conflict brengt 
ons dus ook minder bij elkaar. Van het wegstoppen van 
die pijn gaat de pijn niet over. Het leidt eerder tot een 
maagzweer.”

Ruziemaken is een teken van een goede en gezonde 
relatie. Maar wel op voorwaarde dat je het op de juiste 
manier doet. En laat het daar net vaak foutlopen. Een 
conflict ontspoort al gauw in een meedogenloze strijd, 
waar geen van beide partners beter van wordt

Maak je daarentegen eerlijk en veilig ruzie, zelfs als je 
nog maar pas een stel bent, dan heeft je relatie een grote-
re kans op slagen. “Voor goed en dus ook veilig ruziema-
ken moeten partners leren naar elkaar te luisteren, zodat 
duidelijk wordt waarom iets gevoelig ligt”, legt Bourdrez 
uit. “Van slecht ruziemaken is sprake als de verwijten 
zich opstapelen, groter worden en zich steeds meer op 
de persoon richten.”

“Een bekende manier om conflicten kleiner te maken, 
is om terug te gaan. Te vragen aan de ander: ‘Waar begon 
de ruzie volgens jou?’ Als je teruggaat naar waar het van-
daan komt, kom je weer terecht bij die haar in de boter 
en kun je er eerder om lachten.”

Elkaar de mantel uitvegen is nodig om je ongenoe-
gen te ventileren, je frustraties de vrije loop te laten, er 
eens uit te gooien wat op je lever ligt. “Zo leer je elkaar 
beter kennen en begrijpen”, merkt Bourdrez op. Precies 
daarom kan ruzie verrijkend zijn en meer verbondenheid 
tussen partners bewerkstelligen. “Je deelt iets van jezelf, 
wat maakt dat je samen iets opbouwt.”

Volgens psycholoog Ramana Durvasula (California 
State University) duidt ruziemaken erop dat je geeft om 
je relatie. Als een koppel niet meer ruziet, betekent dat 
vaak dat een van beide partners de relatie voor bekeken 
houdt en ze dus niet meer de moeite waard vindt om 
voor te vechten. Helemaal uitzichtloos wordt het als de 
partners het allebei hebben opgegeven en er alleen nog 
rimpelloze onverschilligheid rest.

Conflictstrategie
“Als uitlaatklep kan ruzie beslist een positief effect 
hebben, maar wel op voorwaarde dat je samen op een 
constructieve manier naar een oplossing van het me-
ningsverschil gaat zoeken en tot een consensus probeert 
te komen”, stelt Verhofstadt. “Uit onderzoek blijkt dat 
koppels die rapporteren dat ze tevreden zijn over hun re-
latie, vaker opbouwende conflictstrategieën gebruiken.”

Een conflictstrategie die Bourdrez naar eigen zeggen 
vaak toepast, is de vraag stellen hoe partners over tien 
jaar op het onderwerp van de ruzie willen terugkijken. 
“Dat helpt om over een irritatie heen te stappen. Ook 
adviseer ik een duidelijk onderscheid te maken tussen 
het gespreksonderwerp en de ander. Over het onderwerp 
kun je het voor de rest van je leven hartsgrondig oneens 
zijn, terwijl je nog steeds in pais en vree met de ander 
leeft. Zolang je maar respectvol bent, en dus ook zijn of 
haar visie respecteert.”

Zelfs tussen redelijke, nuchtere en verstandige men-
sen kan een schijnbaar onbeduidend meningsverschil 
uitmonden in een kletterende ruzie, met alles erop en 
eraan. “Op dat moment vormen emoties de motor van 
ons gedrag”, licht Verhofstadt toe. “Aan de basis van zo’n 
escalerend conflict ligt doorgaans behoeftefrustratie: we 
voelen ons onvoldoende verbonden met elkaar, krijgen te 
weinig aandacht of voelen ons gecontroleerd.”

“De ruzie wordt dan volgens het principe van oog 
om oog, tand om tand uitgevochten. We beantwoorden 
negatief gedrag met negatief gedrag, beschuldigingen 
met tegenbeschuldigingen. Gaat de een in het defensief, 
dan doet de ander dat ook. Uiteindelijk belanden we in 
een negatieve spiraal waar we nog moeilijk uit geraken. 
Als we met elkaar beginnen te wedijveren en niet meer 
bereid zijn toegevingen te doen, wordt het nagenoeg 
onhaalbaar om nog tot een uitkomst voor het conflict te 
komen.”

IN HET KORT
Ruzie is inherent 
aan een relatie. 
Het betekent dat 
je om elkaar geeft.

Conflicten hoeven 
een koppel niet 
uiteen te drijven, 
maar kunnen 
wederzijds begrip 
en verbondenheid 
stimuleren.

Eerlijk en veilig 
r uziën kun je leren. 
Belangrijk is voor 
jezelf op te komen 
zonder de ander te 
beschuldigen of te 
kwetsen.

“Er is pas sprake 
van een conflict 
als de focus 
verschuift van het 
onderwerp van het 
meningsverschil 
naar persoonlijke  
verwijten”
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Als een koppel 
niet meer 
ruziet, betekent 
dat dat een van 
de partners 
de relatie niet 
meer de moeite 
waard vindt om 
voor te vechten

De do’s en don’ts van een 
goede ruzie
• Benoem uitdrukkelijk wat je ergert, waar je last 

van hebt, wat je raakt. Maar zorg ervoor dat het 
niet als een verwijt overkomt.

• Focus niet op je eigen visie. Wees niet alleen bezig 
met wat jij zo meteen gaat zeggen, waar jij staat 
in deze ruzie, wat jij allemaal niet goed vindt.

• Beschouw je partner als je gelijke. Je bent niet be-
ter dan hij of zij. Minachting werkt aanstekelijk.

• Probeer niet je slag thuis te halen. Stap af van het 
idee dat ruzie een winnaar en een verliezer moet 
hebben. Ga er desnoods met je partner mee ak-
koord dat jullie het oneens zijn.

• Ruzie te allen prijze omzeilen is een heilloze stra-
tegie omdat het conflict op die manier niet ver-
dwijnt, maar onderhuids blijft smeulen.

• Veronderstel niet dat je partner wel zal weten wat 
je dwarszit, bijvoorbeeld wanneer je slechtgehu-
meurd thuiskomt. Hij of zij kan echt niet dwars 
door je heen kijken.

• Denk niet dat je partner iets doet of zegt met de 
bedoeling je pijn te doen of op stang te jagen, wat 
je vervolgens met gelijke munt meent te moeten 
terugbetalen. Vergelding is een contraproduc-
tieve conflictstrategie.

• Laat het niet tot een machtsstrijd komen. En als 
het daar toch op uitdraait, probeer er dan zo snel 
mogelijk uit te stappen.

• Stuur aan op een wapenstilstand. Bijt op je tong, 
slik je beschuldigingen in en gun elkaar een adem-
pauze. Laat na de emotionele uitbarsting de ratio 
weer de overhand nemen.

• Vraag je niet af wie er begonnen is, maar hoe jul-
lie uit de impasse kunnen geraken. Laat je niet 
verleiden tot een welles-nietesspel.

• Grijp elke woordenwisseling aan om elkaar beter 
te doorgronden. Bekvechten kan de aanleiding 
zijn om, zodra de ruzie is bijgelegd, duidelijke af-
spraken te maken voor toekomstige wrijvingen.

• Kom niet alleen op voor jezelf door je gevoel van 
miskenning te benoemen zonder de ander te be-
kritiseren, maar help je partner ook om assertief 
te zijn.
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Toch blijft het volgens Verhofstadt mogelijk om zo’n 
destructieve strategie alsnog om te buigen en er zelfs 
voordeel uit te halen. “Om de hevige emoties te tempe-
ren is het aangewezen een time-out in te lassen, er een 
nachtje over te slapen.”

Tijdens het bestand kunnen we alles wat we elkaar 
naar het hoofd slingerden, laten bezinken en in perspec-
tief plaatsen. “Daarna loont het de moeite om te probe-
ren het conflict constructief uit te praten. Want als het 
niet opgelost raakt, zal het telkens weer de kop blijven 
opsteken en dreigt het uiteindelijk de relatie kapot te 
maken.”

Louterend effect
Zodra we er – al dan niet met professionele hulp – in zijn 
geslaagd ons te verzoenen en de ruzie bij te leggen, staat 
de deur open om opnieuw tot een zekere verbonden-
heid te komen en inzicht te krijgen waarin we precies 
van elkaar verschillen, meent Verhofstadt. “Bovendien 
kunnen we op die manier ook meer te weten komen over 
elkaars bereidheid tot het aanvaarden van onderlinge 
verschillen.”

De strijdbijl begraven en het meningsverschil uit-
praten zonder dat de gemoederen weer verhit raken, 
betekent dat de empathische accuraatheid in onze relatie 
sterker wordt, aldus Verhofstadt. “Dat is de mate waarin 
we de ander tijdens een gesprek begrijpen, onder meer 
door zijn of haar onuitgesproken gedachten en gevoelens 
te kunnen inschatten.”

Leeft een koppel dag in dag uit samen, dan is weder-
zijds begrip noodzakelijk om te vermijden dat meningen 
voortdurend botsen en partners elkaar consequent mis-
kennen. “Empathische accuraatheid is een belangrijk me-
chanisme voor de dagelijkse coördinatie die nodig is in 
een relatie, bijvoorbeeld bij de opvoeding van kinderen.”

Op zich is ruzie misschien onaangenaam, maar dat 
betekent nog iets anders dan negatief of te vermijden, 
vindt voormalig legercommandant Serge Ornelis, tegen-
woordig conflictbemiddelaar en trainer bij Expert Aca-
demy op het vlak van sociale vaardigheden. “Ruzie ont-
staat per definitie wanneer er sprake is van miskenning 
die een emotionele reactie losweekt. Maar misschien 
heeft je partner helemaal niet de intentie je te kwetsen, 
bedreigen of overtroeven, ook al heb je de stellige indruk 
van wel.”

“Een vruchtbare ruzie houdt in dat je het moment 
van vermeende miskenning op een zinvolle manier kunt 
aanpakken. Als je dat niet doet, riskeer je over je heen 
te laten lopen. De kunst is communicatie niet als een 
aanvalswapen te hanteren om je partner in het nauw te 
proberen drijven. Gebruik ruzie juist als een manier om 
elkaar beter te leren kennen.”

Conflicten drijven ons dus niet noodzakelijk uit el-
kaar, maar kunnen ons net dichter bij elkaar brengen. 
Zonder ruzies schort er iets in de relatie, het ondermijnt 
de intimiteit. Als je conflict uit de weg gaat, relativeer 
je de verschillen tussen je partner en jezelf weg. En dat 
vormt een bedreiging voor je relatie.

Nee, dan liever op tijd en stond woorden hebben, 
bij voorkeur met de bedoeling tot een vergelijk te ko-
men. “Tijdens het kibbelen de plooien proberen glad te 
strijken kan een boost geven aan je relatie”, besluit Ver-
hofstadt. “Ruzie kan dan een louterend effect hebben.”

En K. en ik? Na een tijdje hebben we het gehad met 
onze wandelruzie. We kijken elkaar aan. Enkele beladen 
seconden verstrijken. En dan barsten we tegelijkertijd 
in een bevrijdende lachbui uit. Hoe is het mogelijk dat 
we ons zo hebben laten gaan om niks? In elkaars armen 
spreken we af ons daar niet meer aan te laten vangen. 
Althans, tot het er weer bovenarms op zit. “Oh, waarover 
ging die weer?” Te gek voor woorden dat het allemaal be-
gon met een haar in de boter, maar hopeloos uit de hand 
liep. ■

“Aan de basis van een ruzie ligt vaak een 
behoeftefrustratie: je voelt je niet genoeg 
verbonden met elkaar, krijgt te weinig 
aandacht of voelt je gecontroleerd”
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Column

De utopische roman Walden Two uit 1948 van B.F. Skinner (1904-1990) 
beschrijft een ideale samenleving door praktische toepassingen van het 
b ehavorisme, de psychologische stroming waarvan Skinner een van de grond-
leggers was. Veel literaire lof is Skinner voor die roman niet ten deel gevallen.

Voor wat mijn oordeel waard is: dat begrijp ik wel. Vermoedelijk ben ik in 
geen boek zo vaak begonnen, en weer gestopt, wegens te saai. Maar omdat 
ik hou van de eenvoud van Skinners psychologie, heeft hij nogal wat krediet 
bij me. Bovendien staat ons gedrag sinds de uitbraak van de coronapandemie 
n adrukkelijk in de belangstelling. En met de rap naderende klimaatcrisis zal 
dat voorlopig wel even zo blijven. Van ons gedrag zijn we nog lang niet af.

In de periode rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen deed ik weer 
eens een poging in Walden Two. Ik heb een herdruk uit 1976, en het trof me 
hoe tijdloos Skinners voorwoord was. Ik citeer daaruit graag twee zinnen: ‘It 
is now widely recognized that great changes must be made in the American way of 
life. Not only can we not face the rest of the world while consuming and polluting as 
we do, we cannot for long face ourselves while acknowledging the violence and chaos 
in which we live.’ Alsof het gisteren geschreven is ... Alsof Skinner met deze 
observatie de puinhoop van Donald Trump had voorzien.

Binnen de psychologie is het behaviorisme al lang geen toonaangevende 
stroming meer. De kritiek komt er in hoofdzaak op neer dat de analyse van 
alleen uiterlijk registreerbaar gedrag – stimulus-respons-relaties in psycho-
logenjargon – te simplistisch is. Wat er in onze black box, onze hersenen, 
omgaat, is volgens behavioristen louter speculatie. Cognitief psychologen 
en neurowetenschappers willen nu juist wél weten waarom wij ons gedragen 
z oals we ons gedragen, wat het geheim is van ons brein. Er valt over te twis-
ten hoeveel vooruitgang daarmee is geboekt. Net zoals het behaviorisme te 
simplistisch zou zijn, kun je je afvragen of ons brein niet te complex is om 
met onze eigen hersenen te begrijpen. Niet zelden doen cognitief-neuro-
wetenschappelijke theorieën – of speculaties – nogal mechanistisch aan. Of 
zoals de Amerikaanse filosoof en cognitief neurowetenschapper Alva Noë in 
zijn boek Out of our Heads (2010) de mens in de huidige psychologie typeert: 
een brein op een stokje.

Als je het mij vraagt, is het behaviorisme nog altijd springlevend. Wie zijn 
billen brandt, moet op de blaren zitten – nog altijd dé manier om iets af te 
leren. Veel mensen met een fobie zijn gebaat bij de blootstelling aan datgene 
waarvoor zij bang zijn. En Skinners wetten van het operante conditioneren 
– gedragspatronen worden aangeleerd en in stand gehouden door hun gevol-
gen: positieve versterken het gedrag, negatieve verzwakken het – staan nog 
altijd als een huis. Dat zou basiskennis moeten zijn voor alle deskundigen in 
mondiale Outbreak Management Teams die ons gedrag als dé remedie zien 
tegen de verspreiding van het coronavirus. Of neem big data, een ontwikke-
ling die min of meer geruisloos ons hele leven begint te beheersen door de 
talloze digitale sporen die we achterlaten. Big data zegt iets over ‘hoe we ons 
gedragen’, niet ‘waarom we ons zo gedragen’. Ook big data registreert alleen 
uiterlijk gedrag en is daarmee te beschouwen als een overwinning van het 
behaviorisme.

Maakt mijn bewondering voor Skinner van mij een behaviorist? Nee, dat 
ook weer niet. De reden is een mopje:

Twee behavioristen gaan met elkaar naar bed.
Zegt de een na afloop tegen de ander:
‘Zo dat was lekker voor jou! Hoe was het voor mij?’ ■

De actualiteit
van Skinner

Is ons brein te 
complex om het 
met onze eigen 
hersenen te 
begrijpen?
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De Kalmthoutse heide is 
een officieel stiltegebied. 
Gemiddeld hoor je er 
niet meer dan 35 decibel, 
en het geluid is bijna 
allemaal natuurlijk.



Anna von Hopffgarten

Stilte

laat
je brein

groeien
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Nergens is het 
nog stil. We staan 
voortdurend bloot 
aan geluiden en 
lawaai. Pas als het 
bombardement even 
ophoudt, merken we 
hoeveel deugd dat 
doet. De wetenschap 
beaamt: stilte is een 
weldaad voor het 
brein. Als ze niet te 
lang duurt, tenminste.

IN HET KORT
Leven met lawaai 
maakt je ziek. Toch 
is er overal geruis, 
gezoem of kabaal.

Momenten van 
stilte laten de 
bloeddruk dalen 
en zorgen bij mui-
zen voor de aan-
maak van nieuwe 
hersencellen.

Maar stilte kan 
ook storend zijn. 
Mogelijk wekt ze 
gevoelens van een-
zaamheid op.

Z in in een experiment? 
Neem dit magazine mee 
naar de keuken, zet de 
afzuigkap op de hoogste 

stand en draai de volumeknop van 
de radio ver open. Pak een stoel en 
ga gezellig zitten. Nu kun je verder 
lezen. Het hinderlijke lawaai dat je 
oren binnendringt, is natuurkundig 
gezien niet meer dan een bonte 
mengeling van geluidsfrequenties. 
In het begin zal het je storen bij het 
lezen, maar het went snel.

Misschien kun je je zelfs beter 
concentreren als je aan lawaai wordt 
blootgesteld. Vooral wie lijdt aan 
hyperacusis heeft daar baat bij. Dan 
ben je overgevoelig voor geluid. Elk 
krakend of knappend geluid laat je 
schrikken. Een mix van geluiden, 
zoals in ons keukenexperiment, kan 
die onaangename klanken maskeren.

Voor wie voortdurend ruis wil, 
bestaan er white noise-machines, die 
het gehoor overspoelen met een 
constante ruis. Oorspronkelijk zijn 
ze ontwikkeld als ondersteuning 
bij de behandeling van oorsuizen, 

maar nu kopen steeds meer mensen 
ze om in te slapen, geconcentreerd 
te kunnen werken of gewoon om te 
ontspannen.

Is het wel een goed idee om je 
brein permanent bloot te stellen aan 
allerlei geluiden? In ons dagelijks 
leven worden er we voortdurend 
mee overspoeld, of het nu gaat 
om muziek tijdens het winkelen, 
zoemende elektrische apparaten of 
verkeerslawaai. Vaak zijn we ons er 
niet meer van bewust, omdat we er 
zo aan gewend zijn geraakt. Pas als 
het helemaal stil is, merken we hoe 
bevrijdend dat kan zijn – tijdens een 
wandeling door een winters sneeuw-
landschap, bijvoorbeeld, aan de 
rand van een meer waar nevel over 
hangt, of gewoon ’s avonds op de 
bank, wanneer de kinderen eindelijk 
slapen.

Stresshormoon
Dat lawaai je op lange termijn ziek 
kan maken, weten onderzoekers al 
lang. Talrijke studies hebben het 
verband aangetoond tussen hart- 
en vaatziekten en leven naast een 
luchthaven of snelweg. Vanaf een 
gemiddelde blootstelling rond 55 
decibel neemt volgens de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) het 
risico op gezondheidsproblemen toe. 
’s Nachts blijft het gemiddelde best 
onder de 45 decibel. Om dat voor 
iedereen te halen, is er nog veel werk 
aan de winkel. In steden als Utrecht 
en Antwerpen bijvoorbeeld, wordt 
meer dan een op de vijf inwoners ge-
middeld blootgesteld aan meer dan 
55 decibel. Grootste bron van lawaai 
is het verkeer.

Onze hersenen reageren bijzon-
der snel op geluiden, zelfs als we 
slapen en ons bewustzijn op pauze 
staat. Onbekend of potentieel stres-
serend geluid activeert de amygdala 
– een kerngebied diep in de tempo-
raalkwab dat wordt ‘aangezet’ bij 
angst en andere negatieve emoties. 
Ook het stresssysteem schiet in 
actie, waardoor grote hoeveelheden 
cortisol in het bloed terechtkomen. 
Het stresshormoon signaleert aan 
het lichaam: ‘Attentie, er dreigt 
gevaar!’

Op korte termijn verhoogt dat 
onze prestaties. Je bloeddruk stijgt, 
je hart gaat sneller kloppen en je 
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Je profiteert 
meer van de 
voordelen van 
de stilte als die 
volgt op geluid 
dan als het al 
urenlang stil is

Wat doet je brein  
als je nikst?
Als je je gedachten op een rustig moment de 
vrije loop laat, wordt een netwerk van vier 
schakelpunten in het brein actiever. Onderzoekers 
noemen dat het default mode network of 
ruststand-netwerk. Zodra je je weer op een 
bepaalde taak richt, stopt die activiteit.

bovenste pariëtaalkwab

linker hersenhelft
buitenaanzicht

mediale 
prefrontale 
cortex

achterste cingulate cortex

rechter hersenhelft
doorsnede

mediale 
prefrontale 
cortex

mediotemporale cortex

spieren spannen zich aan. Maar op 
lange termijn kan deze toestand je 
lichaam beschadigen. In een rapport 
uit 2011 noemde de WHO de toe-
nemende geluidsoverlast zelfs een 
‘moderne plaag’. In Europa sterven 
jaarlijks twaalfduizend mensen door 
geluidsoverlast, stelt het Europees 
Milieuagentschap.

Het monotone geruis van een 
noiser is allicht niet een van die ge-
luiden die de amygdala alert maakt. 
Maar het toestel ontzegt onze her-
senen wel wat ze zo hard nodig heb-
ben: momenten van stilte. Zulke mo-
menten komen in ons dagelijks leven 
nauwelijks voor, zelfs zonder noisers. 
Denk er even over na: hoeveel keer 
per dag hoor je niéts?

Stilte na de storm
Hersenwetenschappers hebben bij 
toeval ontdekt hoeveel baat ons 
lichaam heeft bij akoestische time-
outs. De Italiaanse arts Luciano 
Bernardi (universiteit van Pavia) 
wilde eigenlijk achterhalen wat voor 
muziek hart en bloedvaten ten goede 
komt. Hij liet een groep proefperso-
nen luisteren naar zes verschillende 
muziekstijlen, van Beethoven tot 
techno en de Red Hot Chili Peppers, 
terwijl hun ademhaling, bloeddruk 
en hartslag werden gemeten. In het 
midden van elk muziekstuk was er – 
als controleconditie – een pauze van 
twee minuten waarin de deelnemers 
naar niets luisterden.

Alle muziekstukken deden de 
drie genoemde meetwaarden stijgen 
boven de waarden die waren gere-
gistreerd voor aanvang van het ex-
periment, waarbij de snelle muziek 
ze bijzonder hoog deed oplopen. Het 
gunstigste effect werd opgetekend 
tijdens de korte pauzes: de waarden 
daalden onder het aanvangsniveau.

De muziekstukken hadden blijk-
baar het effect van de stilte die erop 
volgde, versterkt. De proefpersonen 
werden ‘bevrijd’ van het aandachtig 
luisteren, en konden zich nu des te 
meer ontspannen. Als het dus de 
hele tijd stil is, lijken we daar minder 
van te profiteren dan wanneer geluid 
en stille fases elkaar afwisselen.

Probeer het zelf, en zet de afzuig-
kap en de radio nu even uit. Voel je 
die heerlijke stilte? En lijkt het niet 
opeens veel stiller dan voordat je 
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de toestellen aanzette? De manier 
waarop onze hersencellen werken, is 
verantwoordelijk voor die vervorm-
de waarneming. Neuronen houden 
immers van afwisseling. Ze ontladen 
liever als er iets verandert. Een nieu-
we ring om je vinger, bijvoorbeeld, 
voelt in het begin onwennig aan. 
Cellen in de somatosensorische her-
senschors, die tastgewaar wordingen 
verwerken, beginnen te vuren en 
geven ons een signaal van een aanra-
king. Maar op een gegeven moment 
worden ze moe en voelen we de ring 
niet langer. Neurowetenschappers 
noemen dat habituatie, wat ‘gewen-
ning’ betekent. Pas als we de ring 
uitdoen, laten de zenuwcellen ons 
weten: er is iets veranderd!

Hetzelfde geldt voor het gehoor. 
Zodra je een nieuw geluid hoort, 
zoals het ruisende lawaai van je 
afzuigkap, begint een neuronaal net-
werk in de auditieve hersenschors 
te vuren. Als de akoestische input 
een tijdlang constant blijft, vallen de 
cellen geleidelijk aan stil, omdat er 
niets nieuws te melden valt.

En wat gebeurt er als het lawaai 
afneemt? Dat heeft Michael Wehr 
(universiteit van Oregon) getest 
op laboratoriumratten. Hij liet de 
dieren geluiden horen en mat de 
a ctiviteit van individuele zenuwcel-
len in de auditieve cortex. Als een 
toon wordt gedempt, wordt een an-
dere groep synapsen actief dan wan-
neer de toon begint. Blijkbaar bevat 
het brein een neuronaal netwerk 
gespecialiseerd in stilte, dat altijd 
vuurt als de rust plotseling terug-
keert. Mogelijk brengt dat het sterke 
effect teweeg dat we ervaren als een 
aanhoudend geluid plots wegvalt.

Drie dagen lang zwijgen
Stilte. Steeds meer mensen zijn be-
reid er hun portemonnee voor open 
te trekken. Voor noise cancelling-kop-
telefoons, voor meditatiecursussen 
in de bossen of voor stilteretraites 
in een klooster. Een klooster in het 
Duitse Hessen, bijvoorbeeld, orga-
niseert geregeld een stilteweekend 
waar drie dagen lang wordt gezwe-
gen. Een weekend lang zonder ge-
klets, gerinkel van mobiele telefoons 
of gezoem van auto’s.

Is dat eigenlijk zinvol? Het stilte-
netwerk in de auditieve cortex zal 

niet veel om handen hebben. Het 
reageert immers uitsluitend op het 
begin van de rust.

Wat gebeurt er in je brein als 
je langere tijd afgeschermd bent 
van het dagelijkse tumult? Gerd 
K empermann van het Duitse 
C entrum voor Neurodegeneratieve 
Ziekten in Dresden vond de eer-
ste bewijzen in experimenten op 
muizen. Ook in die studie diende 
stilte alleen als controleconditie. 
Kempermann wilde achterhalen 
of bepaalde geluiden de groei van 
zenuwcellen konden stimuleren 
in de hippocampus van volwassen 
laboratoriummuizen.

Hij liet vier groepen dieren twee 
uur per dag luisteren naar lawaai, 
naar Mozart, naar de roep van jonge 
dieren en naar het gebruikelijke 
geritsel in de hokken van het lab. 
Een vijfde groep bracht de tijd door 
in absolute stilte. Op verschillende 
tijdstippen bepaalde Kempermann 
het aantal nieuwe zenuwcellen.

Vergeleken met het gebruikelijke 
achtergrondgeluid stimuleerden 
bijna alle condities de neurogenese 
– de creatie van nieuwe hersencellen 
– in de hippocampus al na één dag. 
Alleen het geritsel had geen enkel 
effect. Na zeven dagen bleken echter 
alleen de muizen die dagelijks twee 
uur van lawaai waren afgeschermd 
méér nieuwe neuronen te hebben 
gevormd. Regelmatig een lange peri-
ode van stilte is dus cruciaal.

Of dat ook voor mensen geldt, 
weten we niet. Dat is ook moeilijk 
te achterhalen. Een hersen scanner 
geeft slechts ruwe structurele ver-
schillen weer. Conclusies over af-
zonderlijke cellen of kleine clusters 
van cellen zijn niet mogelijk. En er 
schuilt nog een addertje onder het 
gras: MRI-scanners maken een hels 
kabaal! Zelfs met de beste koptele-
foon kun je nog geen stilte creëren.

Als je de groei van afzonderlijke 
neuronen in de hersenen wil bestu-
deren, moet je die eigenlijk in fijne 
plakjes snijden en onder de micro-
scoop onderzoeken – een procedure 
die voor studies bij de mens niet 
mogelijk is.

Denkbeeldige geluiden
Zelfs als het stil is, is het zelden ook 
helemaal stil in ons hoofd. Als je niets 
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Lawaai activeert 
de amygdala en zet 
het stresssysteem 
in gang. Je lichaam 
bereidt zich voor 
op gevaar

hoort, brengen de hersenen vaak zelf 
gedachten aan geluiden of gesproken 
zinnen voort. Denk maar aan je favo-
riete nummer dat je in de auto op de 
radio hoort. Plots rij je een tunnel in 
en de radio valt uit. Je zult de melo-
die blijven ‘zingen’ in je hoofd.

De auditieve cortex blijft in zo’n 
situatie actief, net alsof het liedje 
niet was gestopt. Het geheugen 
produceert denkbeeldige geluiden, 
die als ‘oorwormen’ soms even ver-
velend kunnen zijn als een nummer 
dat op repeat staat.

Zonder input van buitenaf pro-
duceert het brein zijn eigen film. 
Eind jaren 1990 ontdekte neuroloog 
Marcus Raichle (Washington Uni-
versity in St. Louis) de oorsprong 
van die bioscoop in ons hoofd: het 
zogenoemde default mode network
of netwerk in rusttoestand. Deze 
groep hersengebieden wordt actief 
als je niets doet en je gedachten laat 
afdwalen. Zodra je je aandacht weer 
op een taak richt, vallen de betrok-
ken neuronen stil. Ze bevinden zich 
in gebieden van de prefrontale cor-
tex, de cortex cingularis posterior, 
de mediale temporale kwab en het 
bovenste deel van de pariëtale kwab 
(zie ‘Wat doet je brein als je nikst?’, 
pag. 33).

Wat velen beschouwen als tijdver-
spilling of gebrek aan concentratie 
(welk dromerig kind krijgt niet gere-
geld te horen dat het zich moet con-
centreren?) is in feite een belangrijk 
talent van de hersenen. Zo nu en dan 
je gedachten de vrije loop laten, be-
vordert een rijkdom aan ideeën. Wie 
van tijd tot tijd dagdroomt, zou ook 
cognitief flexibeler zijn en gemakke-
lijker problemen kunnen oplossen.

Nieuwe ideeën
Psychologen onderscheiden twee 
vormen van dagdromen. Naast on-
willekeurig, spontaan je gedachten 
de vrije loop laten, is er een andere 
vorm waarbij je er bewust voor 
kiest om mentaal inactief te zijn. 
Wetenschappers van het Max Planck 
Instituut voor Menselijke Cogni-
tieve- en Hersenwetenschappen in 
Leipzig ontdekten in 2016 dat het 
tweede verband houdt met bepaalde 
veranderingen in de hersenen. “Bij 
mensen die zich vaak verliezen in 
hun gedachten, is de hersenschors 

4 minuten 
33 seconden 
stilte
De Amerikaanse componist 
John Cage (1912-1992) cre-
eerde in 1952 het muziekstuk 
4’33’’, dat geen enkele noot 
bevat. Het bestaat uit vier 
en een halve minuut stilte. 
Bij de première in New York 
klapte pianist David Tudor het 
klavierdeksel aan het begin 
van het stuk omhoog en zat 
daar verder gewoon. Het 
geïrriteerde publiek kon naar 
verluidt de stilte nauwelijks 
verdragen. Sommige toe-
schouwers begonnen te pra-
ten, anderen stapten op.
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Muizen die elke 
dag een tijdje 

in stilte kunnen 
doorbrengen, 
maken meer 

nieuwe neuronen 
aan dan muizen 
die voortdurend 

geluiden horen

dikker in bepaalde gebieden van de 
frontaalkwab”, zegt onderzoeker 
Johannes Golchert. Dat gebied is 
bijzonder belangrijk voor de beheer-
sing van de eigen handelingen.

Volgens de Attention Restoration 
Theory van omgevingspsychologen 
Rachel en Stephen Kaplan kunnen 
de hersenen hun cognitieve hulp-
bronnen beter opnieuw aanboren 
als ze zo weinig mogelijk zintuiglijke 
input ontvangen. Wanneer we voort-
durend aan veel verschillende prik-
kels worden blootgesteld, raakt ons 
concentratievermogen uiteindelijk 
uitgeput. We zijn niet langer in staat 
om onze gedachten voor een langere 
periode te focussen. De batterijen 
zijn leeg en we kunnen ze alleen 
weer opladen in een omgeving met 
weinig prikkels. 

De beste plek om dat te doen is 
de natuur: kijken naar een zons-
ondergang, sterren tellen aan de 
hemel of frisse boslucht inademen 
– daarvan wordt verondersteld dat 
ze de hersenen weer in staat stellen 
te presteren. Wordt verondersteld, 
want die theorie is niet zwart-op-wit 
bewezen. Volgens recente meta-ana-
lyses verbetert een time-out op het 
platteland wel bepaalde geheugen-
functies, althans op korte termijn, 
en versterkt het de visuele aandacht.

Geluksgevoel in de badkuip
In de natuur is het echter zelden 
helemaal stil. Wetenschappers on-
derzoeken hoe het lichaam reageert 
wanneer het voor korte tijd versto-
ken blijft van alle zintuiglijke prik-
kels met zogenoemde floating tanks. 
Dat zijn kuipen met geconcentreerd 
zout water, die ofwel een geluid- en 
lichtdicht deksel hebben, ofwel in 
een soortgelijke geïsoleerde ruimte 
staan. Afgesloten van de buitenwe-
reld drijven de proefpersonen bijna 
gewichtloos op het water. Door het 
hoge zoutgehalte kunnen ze niet 
zinken (zie ‘Time-out voor de zin-
tuigen’, hiernaast).

Nederlandse psychologen con-
cludeerden in 2005 dat deze zweef-
techniek (ook wel REST genoemd, 
voor restricted environmental stimu-
lation technique) symptomen van 
stress vermindert. Ze verlaagt het 
cortisol- en adrenalinegehalte en de 
bloeddruk en verhoogt het algemene 

te presteren. Wordt verondersteld, 
want die theorie is niet zwart-op-wit 
bewezen. Volgens recente meta-ana-
lyses verbetert een time-out op het 
platteland wel bepaalde geheugen-
functies, althans op korte termijn, 
en versterkt het de visuele aandacht.

Geluksgevoel in de badkuip
In de natuur is het echter zelden 
helemaal stil. Wetenschappers on-
derzoeken hoe het lichaam reageert 
wanneer het voor korte tijd versto-

Time-out voor 
de zintuigen
Bij floating-therapie lig je in 
een kuip die gevuld is met 
geconcentreerd zout water. 
Door het hoge zoutgehalte 
kun je moeiteloos op het 
wateroppervlak drijven. Be-
doeling is dat je aan zo weinig 
mogelijk prikkels wordt bloot-
gesteld. De ruimte is geïso-
leerd voor klank en licht. De 
blauwe ledlichten kun je op 
elk moment zelf uitschake-
len. In principe draag je geen 
kleding, omdat dat de tastzin 
zou stimuleren.
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welbevinden. De methode zou zelfs 
doeltreffender zijn dan klassieke 
ontspanningstechnieken zoals pro-
gressieve spierontspanning.

Verstoken zijn van zintuiglijke 
prikkels helpt ook mensen met 
angststoornissen, zo ontdekte Justin 
Feinstein van het Laureate Institute 
for Brain Research in Tulsa in 2018. 
Hij liet vijftig patiënten een uur in 
een floatation tank doorbrengen. On-
middellijk voor en na het bad gaven 
de deelnemers via vragenlijsten in-
formatie over hun conditie.

Bij elke angststoornis veroor-
zaakte sensorische deprivatie een 
gevoel van ontspanning. De proef-
personen voelden minder stress, 
waren minder angstig en ervoeren 
minder pijn. Tegelijkertijd verbe-
terde hun stemming: ze waren meer 
ontspannen en over het algemeen 
gelukkiger. Hoe meer ze tevoren last 
hadden gehad van angst, hoe groter 
het effect. Bij gezonde controle-
personen was het effect beduidend 
zwakker.

In je eentje in een met water ge-
vulde kamer, waar je alleen je eigen 
ademhaling en het kloppen van je 
hart hoort – alleen al de gedachte 
kan beangstigend zijn. Bij floating-
therapie kunnen patiënten echter 
via een luidsprekersysteem met de 
begeleiders praten en zelf het licht 
aandoen. Dat stelt gerust, net zoals 
de wetenschap dat de sessie op elk 
moment kan worden onderbroken.

Eenzaamheid
Zonder die zekerheid kan het gebrek 
aan prikkels een marteling worden. 
Het is een gevreesde foltermethode, 
die al in de middeleeuwen werd 
toegepast in de vorm van eenzame 
opsluiting. Na korte tijd beginnen de 
gevangenen te hallucineren, en ver-
schillende lichaamsfuncties zoals het 
slaap-waakritme en de spijsvertering 
raken in de war.

Minder extreme situaties, waarin 
het slechts enkele ogenblikken stil 
is, maken we allemaal wel eens mee. 
We ontmoeten bijvoorbeeld na jaren 
een oude schoolvriend, en het ge-
sprek wil maar niet op gang komen. 
Een paar seconden stilte kunnen al 
beklemmend zijn! We nemen snel 
onze toevlucht tot alternatieve 
handelingen: we rommelen in onze 

zakken, friemelen aan ons haar of 
zeggen iets onbenulligs.

Waarom hebben we het zo moei-
lijk met stilte, samen of alleen? Vol-
gens Michel Le Van Quyen (Inserm 
Parijs) hebben mensen een natuur-
lijk verlangen naar de stimuli die 
noodzakelijk zijn voor de ontwikke-
ling van de hersenen. Daarbij hoort 
ook de stem van andere mensen. 
“Stilte vertegenwoordigt een leegte 
die bij sommigen de vrees voor een-
zaamheid opwekt”, zegt de neuro-
wetenschapper. Het is ook vaak een 
kwestie van gewoonte. Wie nooit 
geleerd heeft stilte te verdragen, 
zal dat op latere leeftijd nog minder 
kunnen.

We zouden er dus goed aan doen 
onszelf en onze kinderen geregeld 
korte akoestische pauzes te gunnen. 
Hoe zit het nu, bijvoorbeeld? Je hebt 
het einde van dit artikel bereikt. 
Staat je afzuigkap nog steeds af? En 
hoe zit het met de radio? Niets te 
horen? Geniet ervan! ■
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Grégory Michel

Als de 
lockdown 
je tijdsbesef 
volledig 
verstoort

In volle lockdown 
raken Claire en 
Marion hun tijdsbesef 
helemaal kwijt. 
Tijdens hun drukke 
bestaan kwamen 
ze tijd tekort; nu 
hebben ze er te veel. 
Ze hebben geen 
houvast meer en zijn 
gedesoriënteerd en 
futloos.

relativeerde ik de situatie en reali-
seerde ik me dat ik nu eindelijk tijd 
zou hebben. Dat ik mijn achterstand 
op bepaalde gebieden nu kon inlo-
pen. Ik ervoer een gevoel van welzijn 
en kalmte.”

Wat heb ik de hele dag 
gedaan?
Maar al snel werd de tijd een pro-
bleem voor Marion, zelfs een raad-
sel: “Ik heb tijd, alle tijd die ik maar 
wil. Ik kan alles doen ... En uiteinde-
lijk ... doe ik niets! Elke avond rea-
liseer ik me dat ik de hele dag niets 
heb uitgevoerd. Ik boek helemaal 
geen vooruitgang met mijn achter-
stand. Het maakt me bang. Ik weet 
niet wat ik de hele dag gedaan heb...”

Het geval van Claire, 47, is op 
het eerste gezicht een ander verhaal 

I n het voorjaar van 2020, tijdens 
de eerste lockdown, kwam 
steeds hetzelfde onderwerp 
bovendrijven tijdens de online 

consultaties die ik toen deed. De 
manier waarop mensen tijd waarne-
men, aanvoelen en ermee omgaan.

Hier volgen de verhalen van twee 
vrouwen die hun notie van tijd ver-
loren, met alle gevolgen van dien. 
Marion is 36. Ze is single, heeft geen 
kinderen, en is kunst- en modejour-
nalist. Voor de lockdown begon, leed 
ze aan gematigde angst. Nu is ze 
aldoor alleen in haar appartement. 
“Nadat (de Franse) president Ma-
cron de maatregel had aangekon-
digd, voelde ik me twee dagen ang-
stig ... Ik was verlamd, verloren. Ik 
huilde, wist niet wat me overkwam 
en wat er zou gaan gebeuren. Dan 
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“De uren lijken uit te 
rekken ... Maar uiteindeljk 
doe ik er niets mee, want 
ze gaan te snel voorbij.”
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dan dat van Marion. Ze is een alleen-
staande moeder en woont samen 
met haar 14-jarige dochter Aurore. 
Hun bewegingsvrijheid is beperkt 
tot hun huis met tuin ... Claire is 
ambtenaar bij een grote administra-
tie. Ze heeft ADHD. “Mijn dochter 
en ik konden ons gemakkelijk neer-
leggen bij de aankondiging van de 
lockdown. Ik was niet bang voor 
covid-19, en aangezien ik al een dag 
per week van thuis uit werkte, dacht 
ik dat het gemakkelijk zou zijn en 
zelfs leuk. Meer tijd, meer vrijheid!”

Maar al snel raakte Claire gedesil-
lusioneerd. “Ontheemd, verdwaald, 
totaal gedesoriënteerd ... ik kwam 
nergens meer aan toe. Mijn maaltij-
den waren niet langer op elkaar afge-
stemd. Ik keek heel laat naar series 
en stond ’s morgens laat op. Soms 
moest Aurore me wakker maken.”

Tijd tekort
Vanwaar deze ‘desoriëntatie’? 
Omdat de gemeenschappelijke 
referentie punten ontbraken, zowel 
voor haar dagelijkse activiteiten als 
voor haar natuurlijke slaap-waak-
ritme. Ze zegt zelf: “Ik verloor mijn 
houvast. Het gevoel dat ik nergens 
controle over had, overviel me ... 
Terwijl ik niets te controleren had, 
behalve mijn werk.”

Naast dit gevoel, dat beide vrou-
wen plaagt, blijkt dat het isolement 
waarin je leeft en de social distancing 
leiden tot de vervaging van de tijd 
zoals die gewoonlijk door je sociale 
leven wordt bepaald. Voor mijn twee 
patiënten is hun relatie met de tijd 
complex geworden, verontrustend, 
en uiteindelijk ook onoverkomelijk, 
omdat ze die niet kunnen begrijpen. 
Die onduidelijke en vage verhou-
ding zorgde ervoor dat hun mentale 
problemen erger werden. Je kan dus 
zeggen dat afzondering een onvoor-
zien en ongewenst effect heeft, en 
dat een lockdown – hoe noodzakelijk 
ook – de symptomen van sommige 
mensen kan verergeren.

Terug naar Marion. Voor haar is 
de tijd altijd een bron van zorgen, 
stress en angstgevoelens geweest. Ze 
is bijzonder dynamisch, gedreven en 
een zelfverklaarde multitasker. Ze 
zuchtte onder het juk, in haar geval 
zelfs de slavernij, van de tijd. Ze 
jongleerde continu met de eisen en 

urgenties die haar onder druk zetten, 
maar die zij, paradoxaal genoeg, op-
zocht. “Ik zette mezelf onder druk”, 
zei ze voor de lockdown. “Ik heb niet 
genoeg tijd in een dag. Ik moet mijn 
activiteiten beheren door al wat ik 
moet doen te timen.” En ze bekent: 
“Ik stel mezelf uitdagingen en om-
dat ik die aanga, voel ik me sterk en 
krachtig. Mijn vrienden zeggen dat 
de eisen die ik aan mezelf stel vaak 
onmogelijk zijn. Maar ik ga ervoor!”

Het leven van Marion werd ge-
kenmerkt door een rits activiteiten, 
zowel op het gebied van mode als de 
organisatie van evenementen en het 
schrijven. Ze verrichtte al die taken 
buitenshuis: op de krantenredactie 
of op verplaatsing. Voor Marion 
hakte de lockdown er dan ook in, 
ze ervoer die als erg beangstigend. 
Het wakkerde haar stress aan, die 
ze probeerde ‘te temmen’, zoals ze 
zelf zegt.

Een ruimte ‘buiten de tijd’
Marions relatie met de tijd is ver-
stoord. Zij die, zoals een topsporter, 
elke dag een taak uitvoerde die 
eigenlijk meerdere dagen vereiste, 
is nu ontredderd en gedemotiveerd 
door haar totale gebrek aan produc-
tiviteit. Marion heeft alle tijd die ze 
nodig heeft, maar ze komt nergens 
meer toe. Ze slaag er niet meer in de 
tijd ten dienste te stellen van haar 
activiteiten. Voor de lockdown had 
ze geen keuze en kon ze zichzelf 
geen vragen stellen. Ze werd opge-
slorpt door al haar werk, dat ze rond 
moest zien te krijgen. De lockdown 
is voor haar een soort ruimte ‘buiten 
de tijd’ geworden, die ondraaglijk is.

Ook voor Claire is tijdsbeheer 
altijd haar grote angst geweest, maar 
op een andere manier dan voor Ma-
rion. Het organiseren, plannen, anti-
ciperen en inschatten van de nodige 
tijd om taken voor elkaar te krijgen 
was meestal een bron van teleur-
stelling, frustratie en ongerustheid. 
“Ik stelde altijd dingen uit. Ik orga-
niseerde mijn werk niet op een ef-
fectieve manier.” Haar ‘natuurlijke’ 
neiging om haar tijd niet goed te be-
heren was vóór de lockdown verbe-
terd. Wél bleef ze activiteiten zoals 
administratieve taken uitstellen.

Sinds haar ‘opsluiting’, zoals 
ze het zelf noemt, is Claire echter 

van de ene activiteit op de andere 
overgeschakeld, maar zonder door 
te zetten. “In het begin wilde ik in 
een positieve impuls mijn huis op 
orde brengen. Ik moest opruimen en 
klusjes doen. Met veel energie begon 
ik eraan... Maar dat duurde niet lang. 
Ik stop met alles waarmee ik bezig 
ben... Ik raak afgeleid, surf op het in-
ternet, hang wat rond. En dan word 
ik depressief.”

Drie vormen van tijd die 
botsen
Wat zeggen deze twee situaties ons 
over het probleem van de tijd? En 
allereerst, wat is ‘tijd’? Het woord 
komt van het Latijnse tempus, dat 
‘moment, ogenblik’ betekent, maar 
het heeft dezelfde wortel als het 
Oudgrieks voor ‘snijden’, namelijk 
temnein, dat verwijst naar een verde-
ling van de tijd in eindige elementen. 
Het wordt ook in verband gebracht 
met de term chronos, die in het 
Grieks een tijdsduur aangeeft, en 
het woord kairos, dat ‘opportuun 
moment, gelegenheid’ betekent. 
Tijd vertegenwoordigt dus zowel 
een duur als de momenten, veran-
deringen en onderbrekingen die er 
kenmerken van zijn.

Op een ander niveau kun je drie 
vormen van tijd onderscheiden: de 
biologische tijd – een soort interne 
klok die afhankelijk is van de natuur 
en het circadiaans ritme en die rela-
tief stabiel moet blijven; de gecon-
strueerde, pragmatische, meetbare 
tijd, onderbroken door onze sociale, 
gezins- en beroepsactiviteiten, die 
in de huidige situatie nagenoeg ver-
dwenen is; en de intieme, gevoelde 
tijd, die volgens de filosoof Maurice 
Merleau-Ponty (1908-1961) ‘geen 
voorwerp van onze kennis is, maar 
een dimensie van ons zijn’.

In de huidige omstandigheden 
botsen die drie vormen van tijd. Van-
daar de verwarring. Moeten we een 
pragmatische tijd aanhouden, geënt 
op onze gebruikelijke sociale ver-
plichtingen, om zo elke d iscrepantie 
te vermijden? Of moeten we toege-
ven aan een meer natuurlijke tijd, 
bepaald door onze diepere innerlijke 
neigingen? En wat te doen met deze 
subjectieve, verstoorde en ontwrich-
tende tijd, zoals Claire en Marion 
die beschrijven? “De uren lijken uit 
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te rekken... Maar uiteindelijk doe ik 
er niets mee, want ze gaan te snel 
voorbij”, zegt Marion. “Mijn dagen 
lijken erg traag te verlopen, maar ik 
moet toegeven dat ik nergens tijd 
voor heb en dat de uren voorbijvlie-
gen”, zegt Claire.

De tijd staat stil
Dit subjectieve, intieme tijdsverloop, 
dat schommelt tussen traag en snel, 
desoriënteert de twee vrouwen. Ze 
geven een goede beschrijving van de 
diepe kloof tussen hun perceptie van 
de tijd (een subjectieve ervaring) en 
wat ze ermee doen.

Deze discrepantie kan mis-
schien worden verklaard als we er 
het wetenschappelijk onderzoek op 
naslaan. Dat van Sven Thönes en 
Daniel Oberfeld uit 2015, bijvoor-
beeld. Hun onderzoek benadrukt dat 
negatieve emoties die gepaard gaan 
met angst en depressie, zoals die 
van Marion en Claire, de perceptie 
van de tijd veranderen, vaak door 
die te verlengen, alsof die vertraagt. 
Marion beschrijft het treffend: 
“Soms gaat de tijd heel langzaam, 
vooral als ik gestrest ben of wan-
neer ik sombere gedachten heb.” 
Inderdaad, een depressieve toestand 
leidt door de p sychomotorische ver-
traging die ermee gepaard gaat ook 
tot een bradypsychie, namelijk een 
trage opeenvolging van ideeën en 
een vermoeidheid die gepaard gaat 
met een negatieve tijdsperceptie ... 

die  vervolgens niet overgaat. Een 
‘emotioneel’ element waarmee je 
rekening moet houden tijdens een 
periode van isolement.

De soort activiteit die we uitoe-
fenen speelt ook een rol in de per-
ceptie van de tijd. Een saaie taak zal 
de tijd doen vertragen; als je lekker 
bezig bent, gaat hij sneller. Maar ook 
routinematige, vertrouwde taken, 
die minder aandacht vragen, zorgen 
ervoor dat de tijd sneller verstrijkt. 
Nieuwe dingen doen vertraagt dan 
weer de tijd, doordat je er meer 
moet bij nadenken.

Ongemakkelijke plek
Een lockdown plaatst je in een tus-
senstaat halverwege pauze en op-
winding, een ongemakkelijke plek 
waar je referentiepunten worden 
weggevaagd. 

Die toestand doet denken aan de 
‘liminale’ toestanden die antropo-
loog Arnold Van Gennep heeft ge-
identificeerd als de drie fundamen-
tele fasen van overgangsrituelen. 
Dat zijn: de scheidingsfase, waarin 
het individu is afgesneden van zijn 
of haar omgeving en de stroom van 
dagelijkse activiteiten; de limina-
liteitsfase (van het Latijnse limen: 
drempel), een overgang waarin 
het individu zich tussen twee toe-
standen of statussen bevindt; en de 
incorporatiefase, die de reïntegratie 
van het individu met een veranderde 
status, identiteit en toestand in zijn 
of haar omgeving aangeeft.

Samen met econoom Vanessa 
Oltra (Universiteit van Bordeaux) 
stel ik voor om – vertrekkende van 
die liminaliteit – deze ervaring van 
lockdown te begrijpen. Want het is 
juist in die overgangsfase dat desta-
biliserende maar ook transforme-
rende processen op gang komen. Die 
kunnen de voorwaarden scheppen 
voor diepgaande en blijvende veran-
dering. Dit concept werpt een licht 
op wat de lockdown bij Claire en 
Marion teweegbrengt. Zonder hun 
professionele en sociale omgeving 
verkennen ze hun vertrouwde ruim-
te in een onbekende en angstwek-
kende context. Die verlangt van hen 
dat ze nieuwe leefregels aannemen, 
omdat ze anders het gevaar lopen 
hun richtingaanwijzers te verliezen 
en gedesoriënteerd te raken.

Diepgaande verandering
Benader je een lockdown als een fase 
van liminaliteit, dan kun je hem zien 
als een overgangservaring die gunstig 
is voor ingrijpende veranderingen in 
onze manier van leven. Tijdens de 
vierde week stelde ik Claire en Mari-
on voor hun isolement aan te grijpen 
als een gelegenheid voor reflectie en 
als een therapeutische kans.

Sindsdien heeft hun isolement 
tot verscheidene veranderingen ge-
leid. In de eerste plaats moeten ze 
een pauze inlassen en zich vragen 
stellen over hun leven, zich bevrij-
den van het bekende en proberen 
de onzekerheid te aanvaarden. In de 
tweede plaats, en dat is het belang-
rijkste, gaat het erom te experimen-
teren, te leren en nieuwe psycholo-
gische strategieën te ontwikkelen 
in hun omgang met de tijd en de 
activiteiten die hen na de lockdown 
iets zullen opleveren.

Daarom heb ik met beide vrou-
wen concrete strategieën voor de 
volgorde van hun activiteiten geïm-
plementeerd, zodat ze hun aandacht 
gedurende een korte periode op één 
activiteit tegelijk konden richten of 
zelfs ‘hyperfocussen’. We ontwikkel-
den ook een prioriteitenlijstje voor 
hun taken. Daarnaast schreef ik ont-
spannings- en mindfulness-oefenin-
gen voor, op vaste tijdstippen, zodat 
ze hun dagelijks leven in evenwicht 
konden brengen. Marion heeft thuis 
nieuwe gewoonten ingevoerd alsof 
het rituelen waren: meditatiesessies, 
sumi-e of Japans schilderen, ver-
halend schrijven ... Mijn patiënten 
wennen geleidelijk aan hun nieuwe 
manier van leven. Die bevindt zich 
in de marge van alles wat hen voor-
heen typeerde en staat haaks op de 
prestatiedrang en het pragmatisme 
dat vroeger hun dagen bepaalde. ■
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Negatieve 
emoties 
veranderen 
de perceptie 
van tijd, en 
doen die 
vertragen
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Neurowetenschappers Marie-Anne Vanderhasselt
en Josefien Dedoncker

“Lichaam 
en geest zijn 
onlosmakelijk 
met elkaar 
verbonden”

Interview
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“Meditatie, yoga en spor-
ten zijn goede manieren 
om de juiste signalen aan 
de hersenen te geven en 
de vicieuze cirkel van ont-
stekingen en mentale pro-
blemen te doorbreken.”
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H oe werkt dat precies? 
En kunnen we de cir-
kel zelf doorbreken? 
Neurowetenschappers 

Marie-Anne Vanderhasselt en Jo-
sefien Dedoncker (Universiteit 
Gent) laten een hoopgevend licht 
schijnen op de autosnelweg in ons 
lichaam. “De initiële stressreactie 
van ons lichaam is belangrijk, maar 
het herstel is nog belangrijker.”

Het voorbije jaar was er door de 
corona crisis veel aandacht voor 
infecties, maar ook voor mentale 
klachten. Die werden echter vaak 
apart in de verf gezet. Zijn ze meer 
met elkaar verbonden dan we 
denken? 
Josefien Dedoncker: “Ik ben ervan 
overtuigd dat je biologische en men-
tale processen niet los van elkaar 
kunt zien. Verschillende onderzoe-
ken tonen een duidelijk verband tus-
sen een (chronische) ontsteking en 
mentale klachten zoals angst en de-
pressie, zelfs vele jaren later. Bij een 
infectie met het SARS-virus (een 
coronavirus dat in 2003 in Azië uit-
brak, red.) bleek dat zo te zijn, maar 
ook bij hepatitis en infecties in de 
urinewegen en geslachtsorganen.”

“In Denemarken bijvoorbeeld 
werden 3,5 miljoen mensen der-
tig jaar lang gevolgd. Ruim 90.000 
van hen ontwikkelden in die tijd 
een affectieve stoornis, zoals een 
depressie. Wie voordien ooit in 
het ziekenhuis was beland met een 
infectie, bleek 62 procent meer 
risico te lopen op mentale klach-
ten. Hoe meer infecties ze hadden 
opgelopen, hoe groter het risico.”

“Een ontsteking kan zorgen 
voor een ongunstige interactie 
tussen lichaam en geest. Ons au-
tonome zenuwstelsel, dat onder 
andere onze ademhaling, spijs-
vertering en hartslag beïnvloedt, 
lijkt daarbij een belangrijke rol te 
spelen. Vooral de nervus vagus.”

Marie-Anne Vanderhasselt: “De 
nervus vagus is de langste zenuw 
in ons lichaam. Bekijk hem als de 
neurale autosnelweg. Hij vormt een 
rechtstreekse koppeling tussen onze 
hersenstam en ons lichaam – tot in 
de darmen, de longen, het hart en 

andere weefsels. Tachtig procent van 
de zenuwvezels in de nervus vagus 
geeft informatie vanuit het lichaam 
door naar het brein. De overige twin-
tig procent geeft prikkels door van-
uit de hersenen naar het lichaam.”

Wat gebeurt er als een bacterie of 
een virus ons lichaam binnensluipt, 
en hoe kan dat mentale klachten 
veroorzaken? 
Dedoncker: “Bij een infectie wordt 
er een ontsteking in gang gezet 
en komen er pro-inflammatoire 
cytokines vrij. Het is de normale 
immuunrespons van het lichaam. 
Ons brein krijgt via de nervus va-
gus het signaal dat er iets aan de 
hand is en zet de hypothalamus-
hypofyse-bijnier(HPA)-as aan 
het werk. Het resultaat is een ver-
hoogde vrijgave van cortisol, een 
hormoon dat vrijkomt bij zowel 
fysieke als psychische stress.”

“Dat is dus een normale reactie 
van ons lichaam. Ze kan geen kwaad, 
als ze ook weer voorbijgaat. Cortisol 
kan de immuunrespons van ons 
lichaam onderdrukken. Maar als er 
sprake is van langdurige of intense 
ontstekingen, dan bestaat de kans 
dat onze immuuncellen minder 
gevoelig worden voor cortisol. Het 
cortisolniveau blijft hoog en de im-
muunrespons wordt minder goed 
tegengehouden. Het gevolg is een 
aanhoudende vrijgave van pro-
inflammatoire cytokines. Eerder on-
derzoek wees uit dat zo’n chronische 
ontstekingsactiviteit impact heeft op 
de werking van de neurotransmit-
ters (de signaalstoffen in het brein, 
red.) die van belang zijn voor een 
goed gevoel, zoals serotonine. Zo 
kunnen chronische ontstekingen 
mentale klachten veroorzaken.”

Uit een onderzoek blijkt dat kinde-
ren die gepest zijn meer risico lopen 
op ontstekingen op latere leeftijd. 
Wat dan ook weer het risico op 
mentale klachten verhoogt. Wordt 
er van jongs af aan een kettingreac-
tie in gang gezet?
Vanderhasselt: “We vermoeden 
meer en meer dat sociale uitsluiting 
en eenzaamheid belangrijke psycho-
sociale triggers zijn van chronische 

Ontstekingen kunnen 
mentale klachten 
veroorzaken. Omgekeerd 
blijkt dat je meer risico 
loopt op ontstekingen als je 
je niet goed in je vel voelt. 
De nervus vagus, een lange 
zenuw die lichaam en brein 
met elkaar verbindt, kan 
ons helpen om de vicieuze 
cirkel te doorbreken. 
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ontstekingsreacties. Als sociale 
wezens behoren we graag tot een 
groep en hebben we elkaar nodig. 
Dat is een evolutionair principe en 
een b asisbehoefte voor een mens. 
Kinderen die gepest worden, erva-
ren sociale uitsluiting, en dat zorgt 
voor een verhoogde stressreactie. 
Het zet mogelijk dezelfde mecha-
nismen in gang. Een hyperactieve 
HPA-as en een blijvende vrijgave 
van cortisol kunnen ontstekingen 
in de hand werken, die op hun beurt 
de immuniteit kunnen verzwak-
ken. Zo loop je op latere leeftijd 
inderdaad meer risico op lichame-
lijke en psychische klachten.”

“Stress heeft invloed op onze ge-
dachten. We blijven nadenken over 
vroeger en maken ons zorgen om de 
toekomst. En die angstige gedachten 
kunnen ons lichaam in een perma-
nente staat van stress houden, waar-
door er voortdurend cortisol wordt 
vrijgegeven. De prefrontale cortex 
(de voorste hersenregio), die er on-
der normale omstandigheden voor 
zorgt dat je je gedachten, emoties en 
reflexmatig gedrag kunt reguleren, 
gaat dan minder goed werken. Het 
put je lichaam uit en je hersenstam, 
die automatisch in actie schiet bij 
een bedreiging, krijgt de overhand.”

“Vaak beseffen we niet dat we 
voortdurend onder stress leven, 
maar bij een combinatie van biologi-
sche en psychosociale stressfactoren 
wordt het risico op lichamelijke 
en mentale problemen veel groter. 
We zien dat nu ook gebeuren tij-
dens de huidige coronapandemie. 
Elke dag horen we in de pers dat 
er nog meer psychische klachten 
zullen opduiken door covid-19. 
Maar het mechanisme erachter, 
daar horen we veel minder over.”

Dedoncker: “Veel mensen 
voelen zich vandaag eenzaam of 

Josefien Dedoncker behaalde haar masterdiploma 
Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent 
(2012) en haar masterdiploma Neurowetenschappen 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2015). Ze 
promoveerde in de Gezondheidswetenschappen 
aan de Universiteit Gent (2020) als lid van het 
Ghent Experimental Psychiatry Lab (GHEP) in het 
Universitair Ziekenhuis Gent.

“Een goede 
ademhaling kan 
ervoor zorgen dat je 
je beter voelt: adem 
kort in en lang uit”
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“Sociale uitsluiting 
en eenzaamheid zijn 
wellicht belangrijke 
triggers van chronische 
ontstekingen”
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uitgesloten. Je moet kiezen wie je 
knuffelcontact is, je mag geen be-
zoek ontvangen in het rusthuis, er 
is angst om dicht bij anderen in de 
buurt te komen. Er zijn conflicten 
in gezinnen en families. Je krijgt 
kritiek over het al dan niet naleven 
van de maatregelen. Onze hersenen 
verwerken deze stressprikkels en 
kunnen zo de HPA-as activeren, 
wat leidt tot meer vrijgave van 
cortisol en een biologische stress-
reactie. Onderzoek suggereert dat 
onze immuuncellen bij langdu-
rige psychosociale stress minder 
ontvankelijk worden voor het im-
muunonderdrukkende effect van 
cortisol, zelfs zonder dat er sprake 
is van een infectie. Ook dat kan lei-
den tot een ophoping van cortisol 
en aanhoudende ontstekingen. De 
processen houden elkaar in stand.”

“Ik denk dat er nog altijd on-
derschat wordt welke impact dit 
biologisch gezien op ons heeft. 
Ontstekingen en psychosociale 
stress hebben al een invloed op 
elkaar, maar wat gebeurt er als 
iemand lijdt onder beide? Een vi-
cieuze cirkel is dan niet veraf.”

We spraken over covid-19, wat een 
ernstige ontsteking kan veroorza-
ken. Moeten we ons zorgen maken 
om ons mentale welzijn bij kleine 
ontstekingen?
Vanderhasselt: “Infecties leiden 
tot acute ontstekingen. Dat is een 
immuunrespons die genezing in 
de hand werkt. De ontsteking ver-
dwijnt normaal gezien zodra de 
infectie verbetert. Het probleem 
zit eerder bij ontstekingen die aan-
houden, met mogelijk een continue 
vrijgave van cortisol als gevolg. 
Als je weinig veerkracht hebt, dan 
kan een minder ernstige ontste-
king toch het systeem in stand 
houden. Daarom geef je er toch 
best de nodige aandacht aan, ook 
al lijkt het niet zo ernstig te zijn.”

Jullie gaven aan dat mentale klach-
ten ook jaren na de infectie kunnen 
ontstaan. Is er een verklaring voor 
dat tijdsverschil?
Dedoncker: “Mogelijk vallen de 
fysieke symptomen van een chro-

nische ontsteking niet echt op of 
zijn ze niet aanhoudend genoeg, 
waardoor een behandeling niet altijd 
nodig lijkt. Of de ontsteking is na 
behandeling niet volledig hersteld. 
Volgens mij hangt het er ook van 
af in welke mate je geconfronteerd 
wordt met andere stressfactoren 
en hoe je daarmee omgaat. Wie 
een jaar later plots met financiële 
problemen kampt, kan mentale 
klachten krijgen, die dan weer een 
invloed kunnen hebben op de slui-
merende ontsteking. Die werkt dan 
op haar beurt de mentale klachten 
in de hand. Je kunt het hele sys-
teem moeilijk los van elkaar zien.”

Kunnen we iets doen om lichaam en 
geest weer in balans te krijgen?
Vanderhasselt: “Absoluut. De ner-
vus vagus waarover we spraken, de 
autosnelweg, kan helpen om onze 
stressreactie te verminderen en om 
ons tot rust te brengen. We kun-
nen hem bijvoorbeeld versterken 
via ademhalingsoefeningen.”

“Als je inademt, versnelt de 
hartslag. Bij de uitademing ver-
traagt hij en prikkel je de nervus 
vagus. Zo stimuleer je ook de pre-
frontale cortex en krijg je meer 
controle over je gedachten en 
emoties. Het is dus belangrijk om 
kort in en lang uit te ademen. Heel 
wat klachten verbeteren als je een 
goede ademhaling hanteert.”

Dedoncker: ‘Bij een confron-
tatie met stressfactoren zorgt het 
autonome zenuwstelsel voor een 
vlucht-of-vecht-respons. De nervus 
vagus kun je zien als de rem op deze 
reactie. Hij is nodig om bijvoor-
beeld je hartslag te kalmeren en om 
je bloeddruk te normaliseren.”

Vanderhasselt: “Bij psycho-
therapie werken we nog vaak in op 
angst- en andere stressgerelateerde 
gedachten, maar mogelijk zijn di-
recte interventies op het autonome 
zenuwstelsel ook een toegangspoort. 
Naast ademhalingsoefeningen 
zijn meditatie, yoga en sporten 
goede manieren om de juiste sig-
nalen aan de hersenen te geven.”

Is iedereen gebaat bij yoga, adem-
halingsoefeningen en sporten? 

Vanderhasselt: “Er is geen one-
size-fits-all-oplossing. Wat werkt 
het beste voor jou en wat motiveert 
jou het meest? Meditatie is aan 
mij bijvoorbeeld niet besteed, dus 
probeer ik best iets anders. Als je 
kiest voor sport, moet je er wel re-
kening mee houden dat je minstens 
twintig minuten zestig procent van 
je maximale hartslag moet aanhou-
den. Het gaat om activiteiten met 
een matige intensiteit. Slenteren 
in een park gaat dus niet helpen, 
maar stevig doorstappen wel.”

Dedoncker: ‘Bij yoga ga je bewust 
ademhalen en bewust bewegen, 
wat een goede invloed heeft op 
je hormonale respons (cortisol). 
Het kan bovendien je immuniteit 
verhogen en ervoor zorgen dat je 
je emoties en gedachten beter kunt 
reguleren via je prefrontale cor-
tex. Het grote voordeel van zulke 
interventies is dat iedereen ze kan 
doen en dat ze weinig neveneffecten 
met zich meebrengen. Al vraagt het 
natuurlijk wel een inspanning om 
het consequent vol te houden.”

“Een andere optie is om de ner-
vus vagus te prikkelen via een toe-
stelletje dat op een specifieke plek 
in de hals of het oor wordt geplaatst. 
Je hoeft dan zelf niets te doen. 
Bij depressieve patiënten blijken 
alvast de positieve effecten ervan. 
Maar deze elektrische stimulatie 
behoort nog niet tot de standaard 
behandeling – de mogelijkheden 
worden nog volop onderzocht.”

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Pleiten jullie 
voor een holistische aanpak?
Vanderhasselt: “Ja, zonder twijfel. 
Een biopsychosociale aanpak is 
cruciaal. In de lessen van de stu-
denten geneeskunde, revalidatie, 
kinesitherapie, tandheelkunde, 
enzovoort wordt daar tegenwoor-
dig veel aandacht aan besteed. 
We moeten het totaalplaatje 
bekijken. Als je weet dat een in-
fectie jaren later kan bijdragen 
tot een mentale stoornis of dat 
mentale klachten kunnen leiden 
tot chronische ontstekingen, 
dan is het duidelijk dat we meer 
moeten inzetten op die visie.” ■
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Hoe 
tolken 
keuzes 
maken
Gesproken taal omzetten in 
gebarentaal is veel meer dan 
woorden omzetten naar gebaren. 
Tolken maken voortdurend 
keuzes, en ze doen dat bewust.

Isabelle Heyerick

Een tolk laat 
dingen weg, 
voegt dingen 
toe of zegt het 
net iets anders

De tolk vertaalt het 
woord ‘beschadigd’ niet 
letterlijk, maar kiest voor 
‘gescheurd’ (links) en 
‘kapot’ (midden-rechts).
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Welke taalkundige strate-
gieën gebruiken tolken 
Nederlands-Vlaamse 
Gebarentaal en 

waarom? Taalkundige en culturele 
overwegingen spelen een rol, maar 
ook de persoonlijke ideologie van de 
tolk. Dat blijkt uit het onderzoek dat 
ik deed voor mijn proefschrift.

Tolken Nederlands-Vlaamse 
Gebarentaal zit in de lift. De tolken 
zijn ook veel zichtbaarder, nu ze 
standaard te zien zijn tijdens de vele 
persconferenties over de coronacri-
sis. Toch is het een relatief weinig 
onderzocht domein binnen de tolk- 
en vertaalkunde. 

Mijn onderzoek vertrok van-
uit het idee dat simultaan tolken 
een strategisch proces is. Een tolk 
maakt tijdens het tolken keuzes en 
laat dingen weg, voegt dingen toe, 
vervangt er, of formuleert het net 
iets anders. Ik ging dieper in op elf 
van die strategieën en onderzocht 
ook waarom tolken ze wel of niet 
gebruiken. 

De analyse is gebaseerd op acht 
vertolkingen met brontaal Neder-
lands en doeltaal Vlaamse Gebaren-
taal. Het ging om een instructie video 
over de taken van een voorzitter van 
een stembureau bij de federale ver-
kiezingen in België. 

De tolken bekeken samen met mij 
hun eigen vertolking en gaven com-
mentaar op de keuzes die ze maak-
ten. Zo kon ik beschrijven welke 
strategieën ze toepasten en was ik 
er zeker van dat het wel degelijk om 
een strategie ging. De tolken gaven 
namelijk zelf aan dat ze een bewuste 
keuze hadden gemaakt en konden 
ook verklaren waarom. 

De resultaten bevestigen dat 
tolken vaak heel bewust kiezen om 
iets op een specifieke manier over 
te brengen. Als de tolk bijvoorbeeld 
voor een bepaald woord geen gebaar 
kende, koos hij of zij soms voor een 
gebaar dat nauw aanleunt bij de be-
tekenis van het Nederlandse woord 
(substitutie). ‘Gewest’ werd bijvoor-
beeld ‘provincie’. Of iets werd op 
een andere wijze overgebracht, zo-
dat het duidelijk en begrijpelijk werd 
voor het dove publiek. Het ‘bescha-
digde stembiljet’ werd bijvoorbeeld 
geparafraseerd als een document dat 
gescheurd en stuk was. 

Geen ‘handicap’ maar 
‘beperking’
Waarom kiezen tolken voor een be-
paalde strategie? Uiteraard omdat er 
taal- en cultuurverschillen zijn. Het 
komische effect van een Nederland-
se woordspeling zoals ‘e-peritieven’ 
kan weleens verloren gaan in een 
vertaling.

Meestal gaf de tolk aan dat het 
dove publiek de achterliggende 
motivatie was om een bepaalde stra-
tegie wel of niet te gebruiken. Als 
de tolk bijvoorbeeld dacht dat een 
doorsnee dove persoon de erg speci-
fieke term ‘kanton’ niet zou kennen, 
dan werd die weggelaten. Sommige 
woorden bracht de tolk ‘politiek cor-
recter’: zo werd het woord ‘handi-
cap’ getolkt als ‘beperking’. 

Af en toe sijpelde ook de persoon-
lijke ideologie van de tolk door in de 
vertolking. Terwijl de Nederlandse 
video het had over ‘ons land’ werd 
dat in de vertolking van enkele tol-
ken ‘België’. Volgens een van de tol-
ken was dat gewoon duidelijker. Een 
andere gaf toe niet zo patriottisch 
te zijn en verving daarom ‘ons land’ 
door het meer neutrale ‘België’.

Tolken gebruiken niet alleen 
strategieën, ze verwerpen er ook, 
die ze in een andere context mis-
schien wel zouden gebruiken. Tot 
nu toe beperkten onderzoekers een 
strategie tot de positieve keuzes die 
een tolk maakt. Maar het gaat dus 
ook om negatieve keuzes – strate-
gieën die bewust niet worden ge-
hanteerd. Mijn onderzoek bevestigt 
dat tolken fundamenteel strategisch 
is. En dat geldt dus niet alleen voor 
het tolken van gesproken taal naar 
gesproken taal, maar ook voor het 
tolken naar gebarentaal. ■
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Waarom 
blinden 

nooit 
schizofreen 

zijn

Blinden zijn min-
der vatbaar voor 
een verkeerde 
interpretatie 
van zintuigljike 
prikkels.
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Corinna Hartmann

Er is op de wereld 
niemand die blind 
is geboren en aan 
schizofrenie lijdt. 
Tenminste, niet voor 
zover de wetenschap 
weet. Wat leert ons 
dat over psychoses?

S inds de jaren 1950 stellen 
wetenschappers geregeld 
een vreemd verband vast: 
wie blind is geboren, lijkt 

beschermd tegen schizofrenie. In 
psychiatrische instellingen, zieken-
huizen die blinden behandelen en in 
de vakliteratuur is geen enkel geval 
terug te vinden. Vreemd, want blind-
heid is vaak te wijten aan vroege 
infecties, erfelijke aandoeningen of 
hersenletsel – stuk voor stuk facto-
ren die het risico op een psychose 
juist verhogen.

Deze paradox houdt onder-
zoekers tot op vandaag bezig. Zo 
analyseerde de Australische epide-
mioloog Vera Morgan in 2018 de 
gezondheidsgegevens van bijna een 
half miljoen mensen, geboren tussen 
1980 en 2001. Zowat een op de twee-
honderd van hen had een psychose 
doorgemaakt – een cijfer dat over-
eenstemt met de verwachtingen.

Vervolgens ging Morgan kijken 
naar mensen die blind geboren wa-
ren of voor hun zevende verjaardag 
blind werden. Ze maakte daarbij 
een onderscheid tussen corticale 
blindheid – waarbij de verwerking 
van visuele prikkels in de hersenen 
verstoord is – en blindheid die te 
wijten is aan een oogaandoening 
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IN HET KORT
Er is geen enkel 
geval bekend van 
blindgeborenen 
die schizofrenie 
kregen.

Dat is vreemd, 
want mensen die 
niet goed zien, 
lopen juist een 
groter risico om 
de stoornis te 
ontwikkelen. En 
bij ziende mensen 
kun je hallucinaties 
opwekken door ze 
in het donker te 
zetten.

Mogelijk hebben 
blinden een stabie-
ler innerlijk model 
van de wereld en 
laat hun brein zich 
daardoor minder 
makkelijk vangen 
door illusies.

zoals glaucoom, schade aan de lens 
of een afwijking in het netvlies. Van 
de 613 mensen die blind waren door 
een oogdefect hadden er acht een 
psychotische stoornis ontwikkeld, 
wat neerkomt op 0,2 procent. Bij 
de mensen met corticale blindheid 
kreeg echter niemand deze ziekte. 
Is blindheid die in de hersenen ont-
staat een cruciale factor?

“Dat er geen gevallen bekend zijn 
van mensen die én blind zijn én schi-
zofreen, kan ook toeval zijn”, zegt 
Oskar Hougaard Jefsen (Universiteit 
van Aarhus, Denemarken). “Of het 
kan liggen aan geringe statistische 
waarden of fouten bij het verza-
melen van data. Het is moeilijk om 
een negatief verband tussen twee 
relatief zeldzame aandoeningen aan 
te tonen. Daar heb je een heel grote 
steekproef voor nodig.” In 2020 pu-
bliceerde Jefsen zelf een onderzoek 
met een soortgelijk opzet. Hij nam 
de gegevens van ruim 2,5 miljoen 
mensen onder de loep. Zijn uitkomst: 
er is geen duidelijk bewijs voor of 
t egen een beschermend effect.

Een ziekte met een bril
Het probleem hierbij is: hoe zwakker 
het effect, hoe groter de steekproe-
ven moeten zijn om het te kunnen 
vaststellen. Stel dat blindheid het ri-
sico op schizofrenie tot nul zou her-
leiden, dan heb je drie miljoen proef-
personen nodig om dat te kunnen 
aantonen, berekende het team van 
Jefsen. Maar als dezelfde aandoening 
het risico op een psychose slechts 
zou beperken, heb je er veel meer 
nodig. Bij een risico dat pakweg de 
helft lager ligt, kom je uit bij elf mil-
joen mensen. Of bepaalde vormen 
van blindheid bescherming bieden 
tegen psychotische stoornissen en 
hoe ze dat dan zouden doen, is dus 
nog niet sluitend aangetoond aan de 
hand van epidemiologische gegevens.

“Toch blijft het bijzonder opval-
lend dat er geen enkel geval bekend 
is van blindgeborenen met schizo-
frenie”, vindt Philipp Sterzer. De 
hoogleraar psychiatrie staat aan het 
hoofd van de werkgroep ‘visuele 
waarneming’ aan het universitaire 
Charité-ziekenhuis in Berlijn.

Eigenlijk is het bizar. Want wie 
slecht ziet, is juist gevoeliger voor 
psychosen. Tieners die een bril 

d ragen, krijgen er bijvoorbeeld vaker 
mee te kampen dan leeftijdgenoten 
die perfect zien. En als je kijkt naar 
broers, blijkt degene die slecht ziet 
meer risico te lopen op psychoses. 
Ook slechtziende ouderen worden 
geregeld voor de gek gehouden door 
hun brein.

Hallucineren met blinddoek
Bij mensen met een intact gezichts-
vermogen kun je hallucinaties uit-
lokken. Dat toonde Lotfi Merabet 
(Harvard Medical School) al aan 
in 2004. Dertien proefpersonen 
zonder psychische stoornis of vi-
suele beperking droegen vijf dagen 
ononderbroken een blinddoek. In 
die periode kregen tien van hen 
visuele hallucinaties. Soms ging het 
om lichtflitsen, soms ontrolden zich 
ook complexe scènes voor hun gees-
tesoog. Een vrouw zag bijvoorbeeld 

een groen gezicht met grote ogen 
toen ze geblinddoekt voor de spiegel 
stond, en een man ontwaarde een 
landschap van kiezelstenen en beek-
jes. Een andere proefpersoon meen-
de het silhouet van Elvis Presley 
te herkennen en bij één deelnemer 
bleven de beelden zelfs nog een paar 
uur hangen nadat hij de blinddoek 
had afgedaan.

Deze hallucinaties ontstaan in 
de hersengebieden die normaal 
visuele prikkels verwerken. Bij een 
intact gezichtsvermogen verdwijnt 
de spontane activiteit van de lo-
kale z enuwcellen in de ruis van 

 inkomende signalen. Maar bij een 
gebrek aan externe prikkels worden 
die toevallige ontladingen zicht-
baar. Letterlijk. Hogere cognitieve 
verwerkings processen proberen er 
automatisch een betekenis aan te ge-
ven. Doordat externe stimuli ontbre-
ken, kunnen de toevallig ontstane 
beelden zich dan een weg banen 
naar het bewustzijn.

Dankzij wetenschappelijke expe-
rimenten met volstrekte isolement 
kennen we dit soort fenomenen 
intussen goed. Zo zijn proefperso-
nen in een geluidsdichte donkere 
kamer opgesloten om het effect op 
hun psyche te onderzoeken. Slechts 
enkelingen hielden het langer dan 
twee dagen uit. Behalve hallucinaties 
lokte het volstrekte gebrek aan prik-
kels ook denkstoornissen en angsten 
uit. In bepaalde gevallen kregen de 
proefpersonen tegen het einde van 
het experiment symptomen die aan 
schizofrenie deden denken.

“Dat blindheid die vroeg ontstaat 
op de een of andere manier bescher-
ming zou bieden tegen schizofrenie 
is een opwindende hypothese”, vindt 
Peter Uhlhaas, professor voor vroege 
o psporing en behandeling van psychi-
sche aandoeningen aan het universi-
taire Charité-ziekenhuis in Berlijn.

Ons brein kent immers geen 
zekerheden, alleen waarschijnlijk-
heden. Hoe meer informatie er bij-
komt, hoe beter al die waarschijnlijk-
heden tot een nauwkeurige inschat-
ting gecombineerd worden. Zelfs 
vagere data doen het resultaat dan 
niet verwateren, maar maken het 
nog preciezer. Dit principe, gefor-
muleerd als de wiskundige stelling 
van Bayes, gebruiken we blijkbaar 
onbewust, zowel voor eenvoudige 
waarnemingen als voor complexe 
beslissingen. Tenminste, daar zijn 
steeds meer neurowetenschappers 
van overtuigd. Ze hebben het in dat 
verband over predictive coding.

Voorspellingsfout
Volgens dit principe maakt ons brein 
voortdurend voorspellingen aan de 
hand van vroegere ervaringen. Het 
toetst binnenkomende zintuiglijke 
prikkels aan met deze verwach-
tingen. Zo ontstaan er innerlijke 
modellen over de wereld, die ons 
in staat stellen om bliksemsnel 

Wie blind is 
geboren, kan 
geen verkeerde 
visuele 
voorstelling 
van de wereld 
creëren
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Psychose: een complex syndroom
Typische symptomen van een psychose zijn hallucinaties, waanvoor-
stellingen en ernstige denkstoornissen. Je verliest tijdelijk de band 
met de werkelijkheid en staat daarbij vaak doodsangsten uit. Dat 
gaat dikwijls gepaard met zintuiglijke indrukken en interpretaties die 
gezonde mensen zich totaal niet kunnen voorstellen. De een hoort 
stemmen die minachtend commentaar geven op zijn gedrag of die be-
velen uitdelen. Een ander ziet overal verborgen tekens of boodschap-
pen en voelt zich achtervolgd. Vaak komt daar ook een verstoorde 
ik-beleving bij en het gevoel van buitenaf bestuurd te worden. Enig 
ziektebesef is afwezig. De psychose wordt de nieuwe werkelijkheid.
Schizofrenie is de bekendste psychische stoornis waarbij dat syn-
droom ontstaat. Wereldwijd treft de aandoening zo’n 0,7 procent van 
de bevolking in de loop van hun leven. Bij sommigen is dit zo ernstig 
dat ze permanent in een instelling verblijven. Psychosen kunnen ook 
optreden bij zware depressies of manieën, of uitgelokt worden door 
drugs zoals lsd of cannabis. Zowat één op honderd mensen maakt 
ooit in zijn leven zo’n episode door, evenveel mannen als vrouwen.

 verbanden te leggen en gepast te 
reageren. We begrijpen een zin voor 
die helemaal is uitgesproken, we 
herkennen een gezicht aan de neus 
alleen. Voor de hersenen volstaat 
summiere informatie om tot een co-
herent totaalbeeld te komen.

Dat beeld kan echter misleidend 
zijn, bijvoorbeeld als het verhaal 
van een spreker een onverwachte 
wending krijgt, of het vermeende 
gezicht eigenlijk een toevallige in-
kerving in een boom blijkt. Hoe nut-
tig dit patroonherkenningssysteem 
meestal ook is, soms zit het fout. 
Als dat gebeurt, gaat er in het brein 
een alarm af, een signaal voor een 
voorspellingsfout. Mogelijk is dat 
alarm bij mensen met schizofrenie 
te scherp afgesteld. Het matchen 
van voorspellingsmodellen met zin-
tuiglijke data zou bij hen dan niet 
correct werken, waardoor alledaagse 
prikkels onverwacht en irritant 
overkomen, stelt een recente theorie 
gebaseerd op predictive coding.

“Een gezonde man of vrouw die 
een rode auto ziet voorbijrijden, 
ziet gewoon een rode auto. Iemand 
met schizofrenie kan die auto echter 
extreem opvallend en dus veront-
rustend vinden”, zegt psychiater 
Philipp Sterzer. Op zoek naar verkla-
ringen voor dit gevoel kunnen dan 
bizarre ideeën ontstaan die typisch 
zijn voor psychosen, zoals paranoïde 
wanen. “Een typische gedachte die 
dan opkomt, is dat er agenten van 
de geheime dienst in die rode auto 
zitten, die je achtervolgen”, zegt 
Sterzer. Door foutieve berekeningen 
worden irrelevante prikkels in ver-
houding te prominent, en hebben ze 
meer invloed op de overtuigingen 
over zichzelf en de wereld dan zou 
mogen. Hun interpretaties worden 
alsmaar minder logisch, waardoor 
ze in een soort parallelle wereld be-
landen die gekenmerkt wordt door 
waanideeën en hallucinaties.

Thomas Pollak (King’s College 
London) en Philip Corlett (Yale 
School of Medicine, New Haven) 
bedachten op basis van deze stel-
lingen een theorie over de be-
schermende werking van blindheid 
tegen psychosen. Ze publiceerden 
die theorie in 2019 in het vakblad 
Schizophrenia Bulletin. Daarin bena-
drukken ze de bijzondere rol die het 

Een schilderij van de Britse kunste-
naar Bryan Charnley. Charnley leed 
aan schizofrenie en verwerkte dat in 
zijn schilderijen. “Dit schilderij bevat 
een podium omdat ik mij bekeken 
voel”, zei hij over dit werk. Charnley 
stapte in 1991 uit het leven. 

Wellcome Collection
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Met alle zintuigen
Problemen met de zintuiglijke waar-
neming behoren tot de vroegste 
symptomen van schizofrenie. Op 
een eeg zijn opvallende zaken in de 
hersenactiviteit te vinden die wijzen 
op een verstoorde verwerking van 
zintuiglijke prikkels. Ook neurobiolo-
gische bijzonderheden komen voor, 
zoals het foutief functioneren van 
bepaalde zenuw cellen, een gewijzig-
de synapsdichtheid, een uitgedunde 
visuele en auditieve hersenschors of 
afwijkingen aan het netvlies.
Mensen met schizofrenie maken 
vaak al in een vroeg stadium van 
de ziekte melding van een veran-
derde visuele waarneming. Zo lijken 
voorwerpen kleiner of groter dan 
gewoonlijk, kleuren bonter of ble-
ker. Voorwerpen worden wazig voor 
hun ogen en duiken kort daarna 
weer duidelijk op, gezichten worden 
niet meer als geheel waargenomen, 
maar afzonderlijke elementen zoals 
neus of ogen treden op de voor-
grond. Indrukken kunnen ook leiden 
tot lang aanhoudende nabeelden, of 
letters lijken een andere volgorde 
aan te nemen op papier.
Dikwijls zijn er ook veranderingen bij 
het horen. In het begin nemen pa-
tiënten vaak een gezoem, geklop of 
gefluit waar dat er in werkelijkheid 
niet is. Soms worden ze een paar 
tellen doof, maar horen ze daarna 
wél weer. Geluiden die andere men-
sen niet storen, worden soms als 
extreem irritant ervaren. Muziek 
kan plots vervormd klinken en hun 
eigen woorden lijken uit de verte 
te komen. Soms lijken zintuigen 
voor een stuk zelfs in elkaar over te 
vloeien: beelden gaan gepaard met 
klanken, stemmen of melodieën, ge-
luiden triggeren bepaalde kleur- of 
vormwaarnemingen. Ook de reukzin 
raakt in een vroeg stadium van schi-
zofrenie soms verstoord.
Schizofreniepatiënten hebben het 
vaakst akoestische illusies: ze horen 
dingen die er niet zijn. Op twee 
staan visuele hallucinaties en fan-
toomgeuren. Maar ook illusies van 
de tast- en smaakzin komen voor.
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 gezichtsvermogen speelt. Van alle 
zintuigen vertelt dat ons het meest 
over onze omgeving. Dankzij onze 
ogen kunnen we niet alleen de kleur 
en het aantal objecten vaststellen, 
maar ook hun positie en bewegin-
gen. Dat is meer informatie in één 
keer dan ons gehoor, reukvermogen, 
smaak en tastzin kunnen doorgeven. 
Als de input uit verschillende zintui-
gen elkaar tegenspreekt, zal wat we 
zien dominant zijn.

Da of ba
Een beroemd voorbeeld is het 
M cGurk-effect: wat je ziet, be-
invloedt wat je hoort. Als je een 
klankopname van de lettergreep ‘ba’ 
bijvoorbeeld combineert met een 
geluidloze video waarop iemand de 
lettergreep ‘da’ uitspreekt, geloven 
we dat er ‘da’ te horen is. Pas als we 
onze ogen sluiten, herkennen we 

de correcte medeklinker. De lipbe-
wegingen halen het dus van wat we 
horen.

Loop je bijvoorbeeld rond in een 
druk winkelcentrum, dan leveren 
visuele indrukken de context om alle 
prikkels tot een geheel samen te voe-
gen. “Het zien vormt een soort frame 
waaraan alle andere zintuigen veran-
kerd worden”, legt Sterzer uit. “Als je 
slecht ziet, gaan je hersenen uit van 
meer veronderstellingen om de hia-
ten op te vullen. Het gebeurt dan wel 
eens dat de modellen de controle ver-
liezen, wat de ontwikkeling van een 
psychose in de hand kan werken.”

Dat betekent ook dat je geen ver-
keerd aangestuurde visuele voorstel-
lingen van de wereld kunt creëren 
als je blind geboren bent. Blinden 
vertrouwen sterker op hun andere 
zintuigen. Vermoedelijk is het model 
van de wereld dat zij construeren 
stabieler, stellen Pollak en Corlett 
in hun artikel. Er zijn inderdaad 
aanwijzingen dat blinden een be-
tere toegang hebben tot hun andere 
zintuigen.

Er is bijvoorbeeld bewijs dat blin-
den minder vatbaar zijn voor tactiele 
illusies. Blijkbaar is hun innerlijke re-
presentatie van de wereld maar moei-
lijk aan het wankelen te brengen.

Training en medicijnen
Vermoedelijk compenseert hun 
brein op die manier hun blindheid. 
Ook bij ongewone indrukken zal een 
stabiel innerlijk model minder gaan 
wankelen. Misschien beschermt dit 
mensen die vroeg blind werden wel 
tegen de vervormingen van de wer-
kelijkheid die zo typisch zijn voor 
schizofrenie.

Als andere zintuigen uitvallen, 
geldt dat niet. “Er zijn gevallen be-
kend van mensen met schizofrenie 
die doof geboren zijn – dat past in 
het plaatje”, bevestigt Peter Uhl-
haas. Tijdens een psychose horen zij 
dan geen stemmen, maar ervaren ze 
bijvoorbeeld indrukken van lipbewe-
gingen of handgebaren, wat overeen-
stemt met hun beleving van taal.

Tijdens de ontwikkeling van een 
blind brein zou de neurotransmit-
ter glutamaat een belangrijke rol 
spelen. Die signaalstof is onder meer 
betrokken bij de verwerking van 
zintuiglijke informatie. Glutamaat 
bindt aan NMDA-receptoren. Nor-
maal gezien wordt de subeenheid 
NR2B in de loop van de ontwikke-
ling vervangen door andere NMDA-
subtypes. Maar mogelijk blijven die 
bij blinde mensen in grote aantallen 
behouden – daarop lijkt dieronder-
zoek toch te wijzen. Onderzoekers 
vermoeden dat het brein zich op die 
manier aanpast aan het aangeboren 
defect, waardoor blinden een erg 
stabiele voorstelling van de wereld 
kunnen maken. En, opvallend: bij 
sommige schizofreniepatiënten 
werken die NR2B-receptoren niet 
zo goed. Volgens Pollak en Corlett 

is dat dan ook de neurobiologische 
achtergrond van de beschermende 
werking die aangeboren blindheid 
biedt.

“Hun verklaring voor het verband 
tussen blindheid en schizofrenie 
houdt steek”, zegt Sterzer, “maar 
het blijft voorlopig een hypothese.” 
Op lange termijn kunnen deze in-
zichten helpen om de stoornis beter 
te begrijpen en naar nieuwe behan-
delingsopties leiden, gelooft hij. Dan 
denkt hij bijvoorbeeld aan trainin-
gen die de zintuiglijke waarneming 
verbeteren.

“Glutamaat speelt waarschijnlijk 
een cruciale rol bij het ontstaan van 
schizofrenie”, schat Peter Uhlhaas 
in. “Misschien zijn geneesmiddelen 
die de werking van de NMDA-recep-
toren verbeteren, in de toekomst 
een optie”, meent Philipp Sterzer. 
Het vreemde verband met aangebo-
ren blindheid geeft ook aan dat er 
nog veel te leren valt over schizofre-
nie. Dat opent misschien wel nieuwe 
mogelijkheden om mensen met deze 
aandoening opnieuw voeling met de 
werkelijkheid te laten krijgen. ■
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“De signaalstof 
glutamaat 
speelt wellicht 
een cruciale 
rol bij het 
ontstaan van 
schizofrenie”
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Emmalyne Rose (39) 
kampte jarenlang met 
anorexia. Enkele jaren 
geleden slaagde ze erin 
meer vrede te sluiten 
met haar lichaam.
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Beate Herpertz-Dahlmann 
Foto’s Farida Lemeatrag

Anorexia nervosa is niet alleen een gevolg van 
problemen thuis. Sommige kinderen hebben 

een snelle stofwisseling en een genetische 
aanleg om ondergewicht te krijgen.

Niet alleen een 
psychologisch 

probleem

DOSSIER EETSTOORNIS

O p haar dertiende begon Catharina te vasten. 
Ze schrapte vlees van het menu, at steeds min-
der en braakte zelfs de kleinste hoeveelheden 
voedsel uit. Met haar leeftijdgenoten wilde 

ze niets te maken hebben en haar koppigheid dreef haar 
ouders tot wanhoop. Tevergeefs probeerden ze haar op 
andere gedachten te brengen. Catharina liet zelfverwon-
dend gedrag zien. Ze sloeg zichzelf vaak tot bloedens toe. 
Toch werd ze bewonderd om haar ijzeren wil. Toen ze 33 
was, overleed ze. Uitgemergeld.

We hebben het hier over Catharina van Siena (1347-
1380), een beschermheilige die een grote invloed had op 
het beleid van de katholieke kerk. Ze leed waarschijnlijk 
aan anorexia nervosa. Deze ziekte is dan ook helemaal 
geen modern fenomeen. De symptomen werden al in 
de middeleeuwen beschreven, alleen werden ze niet in 
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verband gebracht met een ziekte. Integendeel: heel wat 
vrouwen die om religieuze redenen radicaal begonnen te 
vasten, werden later vereerd als heiligen omdat ze blijk-
baar alleen door Gods genade werden gevoed. Het feno-
meen werd bekend onder de noemer anorexia mirabilis, 
ofwel een wonderbaarlijke afwezigheid van eetlust.

Pas vijfhonderd jaar later, in 1873, maakten William 
Gul en Ernest-Charles Lasègue komaf met het ‘wonder’ 
en vervingen ze het woord mirabilis door nervosa. Zij 
waren de eersten die magerzucht als een ziekte be-
schouwden die werd veroorzaakt door een ‘uitgeputte 
ziel’. Hoe deze mysterieuze aandoening precies ont-
stond, begrepen de artsen niet.

Het was wachten tot 1944 op verder onderzoek. De 
Amerikaanse voedingsexpert Ancel Keys voerde in volle 
Tweede Wereldoorlog een experiment uit met 36 Ame-
rikaanse dienstweigeraars. Zijn doel was om te zoeken 
naar de beste behandeling voor de talloze mensen die tij-
dens de oorlog honger hadden geleden. Hoewel de jonge 
mannen zich vrijwillig hadden aangemeld, zou geen en-
kel ethisch comité dit experiment vandaag goedkeuren. 
De deelnemers werden onderworpen aan sportieve en 
mentale proeven, terwijl ze op een streng, caloriearm 
dieet werden gezet. Al snel begonnen ze symptomen te 
vertonen die aan anorexia doen denken: ze voelden zich 
afgestompt en leeg, hun libido nam af en ze dachten 
voortdurend aan eten. Veel deelnemers werden depres-
sief en sommigen ontwikkelden zelfs dwangneuroses.

Zijn de genen de schuldige?
Anorexia nervosa is vooral een ziekte van jonge vrouwen 
en meisjes. Ruim negen op de tien patiënten zijn vrou-
wen. De aandoening treft tot een vrouw op vijfentwintig. 
De meeste patiënten vinden zichzelf ondanks hun ex-
treme ondergewicht nog altijd te dik. Ze proberen niet 
te eten en vermijden vet voedsel. Sommigen versnellen 
hun gewichtsverlies, bijvoorbeeld door over te geven of 
overmatig te sporten. Twee derde van de jonge patiën-
ten geneest uiteindelijk van deze aandoening, maar uit 
onderzoek is gebleken dat hun strijd gemiddeld meer 
dan tien jaar duurt. Ze hebben ook een ongeveer vijf keer 
groter risico om te overlijden dan gezonde mensen van 
dezelfde leeftijd.

Lange tijd werd weinig aandacht besteed aan de in-
vloed die het vasten op zich had op de symptomen van 
anorexia. In plaats daarvan keken psychologen en psychi-
aters vooral naar de omgeving van de patiënt. Ze zochten 
de oorzaak in de relatie met de ouders. Familiale moei-
lijkheden, zo luidde de theorie, manifesteerden zich in 
het kind, dat daardoor ‘symptoomdrager’ werd. Moeders 
(en vaders) piekerden zich suf over hoe ze de ziekte van 
hun dochter hadden veroorzaakt: ‘Wat heb ik toch ver-
keerd gedaan met onze dochter? Waarom heb ik het niet 
eerder gemerkt? Ben ik een overbezorgde, overbescher-
mende moeder? Of heb ik niet genoeg voor haar gezorgd 
door weer te gaan werken?’

Het zou een hardnekkig stigma blijven, ook in de 
medische wereld. Ik heb zelf nog meegemaakt hoe meis-
jes van veertien wekenlang hun bed niet uit mochten 
en maandenlang geen bezoek van hun ouders mochten 

 ontvangen, want die waren zogezegd de oorzaak van de 
problemen. Door de strenge gedragsregels en het gebrek 
aan steun van hun ouders voelden de patiënten zich ‘ge-
straft’ voor hun ziekte.

Pas in 2010 kwamen onderzoekers van de internati-
onale Academy of Eating Disorders tot de conclusie dat 
er geen wetenschappelijk bewijs was dat de familiale 
omgeving de enige of voornaamste oorzaak zou zijn van 
anorexia. Deze verklaring moet voor veel gezinnen een 
bevrijding zijn geweest.

Maar waar moeten we de onderliggende oorzaak van 
deze stoornis dan wel zoeken? Op die vraag bestaat geen 
eenvoudig antwoord. Bij vrijwel geen enkele andere ziek-
te zijn lichaam en geest zo nauw met elkaar verbonden 
als bij anorexia nervosa. In het Universitair Ziekenhuis 
in Aken hebben we in de eerste plaats gekeken naar hoe 
de lichaamsfuncties inwerken op de ontwikkeling en het 
verloop van anorexia nervosa. Ondertussen is duidelijk 
geworden dat naast psychologische factoren ook veel 
biologische elementen een rol spelen, zoals genetische 
aanleg, metabolisme en wijzigingen in de hersenen die 

IN HET KORT
Aan het begin 
van de jaren 2000 
werden familiale 
problemen nog 
gezien als de 
belangrijkste oor-
zaak van anorexia 
nervosa. Intussen 
is gebleken dat dat 
niet klopt.

Anorexiapatiënten 
hebben vaak een 
afwijkende darm-
flora. Dat kan een 
negatieve invloed 
hebben op het 
metabolisme, het 
immuunsysteem 
en de hersenen.

Daarom gaan 
onderzoekers 
momenteel na of 
het herstellen van 
het ‘microbioom’ 
de genezing kan 
bevorderen.

Tot tien jaar 
geleden 
werden ouders 
gezien als de 
schuldigen voor 
de eetstoornis 
van hun 
dochter

“Ik probeer nu op 44 
kilogram te blijven”, 
zegt Emmalyne 
Rose. Dat is nog 
altijd heel weinig, 
maar voor haar 
lengte net genoeg 
om uit de gevaren-
zone te blijven.
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door honger worden veroorzaakt. Die inzichten veran-
derden niet alleen onze kijk op de ziekte, maar maakten 
ook de weg vrij voor nieuwe behandelingsmogelijkheden.

Dat erfelijke factoren een belangrijke rol spelen, lijdt 
ondertussen geen twijfel meer. Het risico dat meisjes van 
wie de moeder of een zus aan anorexia nervosa of bouli-
mie lijdt, zelf een eetstoornis ontwikkelen, ligt elf keer 
hoger dan bij leeftijdgenoten. In 2019 analyseerde Cyn-
thia Bulik (University of North Carolina) de genetische 
data van bijna 17.000 anorexiapatiënten en vergeleek die 
met een gezonde controlegroep. Ze vond wijzigingen in 
acht loci – plaatsen waar een gen zich bevindt – op zes 
chromosomen. Die konden niet alleen worden gelinkt 
aan psychische problemen zoals obsessief-compulsief 
gedrag, depressies en angsten, maar ook aan lichaamsbe-
weging en een gewijzigde stofwisseling.

Tegenhanger van obesitas
Misschien is anorexia dus ook een stofwisselingsziekte. 
De patiënten blijken namelijk van nature een metabo-
lisme te hebben waardoor ze moeilijk aankomen.

Wat daarbij opvalt, is de genetische link met de 
productie van de hormonen insuline en leptine. Het 
eerste regelt de opname van suiker uit het bloed en de 
verwerking ervan in het lichaam. Hoe sterker de gene-
tische aanleg voor anorexia, hoe gevoeliger je reageert 
op het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt en 
hoe lager de insulinespiegel zal zijn als je vast. Dat is 
het exacte metabolische spiegelbeeld van obesitas, dat 
gepaard gaat met hoge insulinespiegels en verminderde 
insulinegevoeligheid.

Hetzelfde geldt voor leptine. Dat hormoon beïn-
vloedt de eetlust en remt de drang af om te bewegen. 
Bij acute anorexia daalt het leptinepeil tot een extreem 
laag niveau, waardoor je sterk de behoefte krijgt om te 
bewegen.

In 2020 zijn in Duitsland drie patiënten twee weken 
lang met synthetische leptine behandeld. Dat zorgde 
voor een aanzienlijke verbetering in het welzijn van 
twee van hen en verminderde ook hun angst om te dik 
te worden. De effecten verdwenen echter weer nadat de 
behandeling werd stopgezet. Dit is natuurlijk een eerste, 
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uiterst kleinschalig experiment. Het is wachten op ro-
buustere resultaten.

Wie kampt met overgewicht, weet hoe moeilijk het 
is om na een dieet je streefgewicht vast te houden. Het-
zelfde geldt voor mensen met anorexia. Met de juiste 
behandeling komen zij weliswaar vrij makkelijk wat kilo’s 
bij, maar dat nieuwe, gezonde gewicht handhaven is geen 
sinecure. Er is niet veel nodig om opnieuw te vermageren 
en te vervallen in oude gewoontes: een paar dagen diar-
ree, een verkoudheid waardoor je wat eetlust verliest of 
tandpijn.

Hebben meisjes met anorexia nervosa misschien 
een lagere ‘fabrieksinstelling’ voor lichaamsgewicht als 
gevolg van hun genetische aanleg? Die hypothese wordt 
ondersteund door een onderzoek uit 2019, waaruit bleek 
dat veel patiënten als kleuter al te weinig wogen. Uit 
deze vaststelling hebben we lessen getrokken voor de 
behandeling. We dringen er bij onze jonge patiënten op 
aan om hun gewicht te stabiliseren binnen een individu-
eel bepaalde vork en hun maaltijdporties onmiddellijk te 
vergroten als ze gewicht beginnen te verliezen als gevolg 
van stress, ongerustheid of lichamelijke aandoeningen.

Een andere darmflora
Behalve psychologische invloeden en genetische aanleg 
kan ook de darmflora voor problemen zorgen. De mens 
heeft een heel nauwe band met micro-organismen – al-
leen al in onze mond en in ons darmkanaal bevinden zich 
tot honderd miljard bacteriën per milliliter, verdeeld 
over drie- tot vijfhonderd soorten. Ieder mens heeft een 
uniek microbioom, een unieke samenstelling van micro-
organismen. Voeding, lichaamsbeweging, hormonen en 
medicatie zoals antibiotica spelen een rol.

Enkele experimenten leverden interessante resultaten 
op. Zo werden kiemvrij gekweekte muizen besmet met 
de ontlasting van soortgenoten met overgewicht, waarna 
zij zelf ook dik werden. In een ander onderzoek kregen 
muizen een extract van de ontlasting van ondervoede 
kinderen. De dieren begonnen daarop gewicht te verlie-
zen. Dat wekte nieuwsgierigheid op naar de darmflora 
van anorexiapatiënten. En inderdaad: die blijkt te ver-
schillen van die van gezonde mensen.

Er blijkt ook een wisselwerking te bestaan met de 
hersenen. Onderzoek met hersenscans heeft uitgewezen 
dat anorexiapatiënten vaak een ‘krimp’ laten zien in de 
hersenen. De hoeveelheid grijze stof (de neuronen) 
neemt af, en soms ook de witte stof, die bestaat uit de 
verbindingen tussen hersencellen.

Vermoedelijk wordt het afnemende hersenvolume 
veroorzaakt door een tragere celvorming. Dat is in 2020 
bevestigd door een van onze onderzoeken bij muizen. 
Vooral het aantal astrocyten daalde met meer dan de 
helft. Deze cellen werden lange tijd beschouwd als louter 
passieve, ondersteunende cellen, maar ze zijn in vele op-
zichten onontbeerlijk voor de werking van de hersenen.

Bovendien vertonen patiënten met anorexia nervosa 
vaak een tekort aan BDNF (brain-derived neurotrophic 
factor). Dat is een eiwit dat de neuronen ‘beschermt’ en 
de vorming van verbindingen (synapsen) stimuleert. 
Ook daar zou er een direct verband kunnen zijn met het 

micro bioom: als de darmflora bij muizen door middel 
van antibiotica werd vernietigd, maakten ze minder nieu-
we cellen in de hippocampus aan, met leerproblemen tot 
gevolg. Dat kon worden verholpen door toediening van 
bifidobacteriën en lactobacillen.

Daaruit blijkt dat wijzigingen in onze biologische sa-
menstelling een invloed kunnen hebben op onze emoties 
en cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld bij de verwer-
king van gevoelens, in het besluitvormingsgedrag en in 
ons geheugen. Toch spreken de gegevens elkaar nog te-
gen. Bij de behandeling van patiënten met acute anorexia 
nervosa moeten therapeuten en familieleden er echter 
rekening mee houden dat hun hersenen zich in een soort 
noodtoestand bevinden. Het goede nieuws is dat de her-
senen bij de meeste patiënten lijken te herstellen als ze 
genoeg eten en bijkomen in gewicht.

De rol van ontstekingen
De darmflora van anorexiapatiënten bevat meer bacterie-
stammen die het darmslijmvlies beschadigen en ont-
stekingen in de hand werken. Of anorexia samenhangt 
met ‘leaky gut’-syndroom (= lekkende darm) valt niet 
met zekerheid te zeggen, maar er zijn wel aanwijzingen 
in die richting. Bij deze aandoening wordt de bescher-
mende slijmlaag van de darm afgebroken wanneer het 
lichaam uitgehongerd raakt. Ziekmakende bacteriën, hun 
afbraakproducten of andere giftige stoffen kunnen dan 
door de darmwand heen geraken. Zo belanden ze via de 
lymfeklieren in de bloedbaan en komen ze uiteindelijk in 
de hersenen terecht.

Op basis van diermodellen en dankzij enkele onder-
zoeken op patiënten met een depressie weten we heel 
goed hoe ontstekingsreacties verlopen. Of dezelfde 
principes ook van toepassing zijn op anorexia nervosa is 
voorlopig nog de vraag, maar het blijkt wel uit verschil-
lende waarnemingen (zie: ‘Het verband tussen darmen 
en hersenen’ op pag. 55). Zo bevat het bloed van patiën-
ten meer eiwitten die een belangrijke rol spelen bij im-
munologische reacties en ontstekingsprocessen. Boven-
dien ontdekte Cynthia Bulik in 2019 na een grootschalig 
onderzoek in Zweden dat veel anorexiapatiënten vroeger 
glutenintolerantie of de ziekte van Crohn hadden gehad, 
of later hadden ontwikkeld. Als kind hadden ze vaak 
last van buikpijn. Daarom wordt in landen als Duitsland 
aanbevolen om voor de diagnose en behandeling van 
eetstoornissen altijd na te gaan of de patiënt aan een van 
deze aandoeningen lijdt of heeft geleden.

Ook interessant zijn de resultaten van dierproeven uit 
2019. Japanse onderzoekers dienden ontlastingsextract 
van patiënten met anorexia nervosa en van gezonde jon-
ge vrouwen toe aan twee groepen muizen. De jongen van 
de eerste groep dieren hadden een lager gewicht, minder 
eetlust en verteerden hun voedsel minder efficiënt dan 
de jongen van de controlegroep. Ze waren ook angstiger 
en vertoonden obsessief-compulsief gedrag – typische 
symptomen die ook voorkomen bij patiënten met ano-
rexia nervosa. De resultaten van dit onderzoek moeten 
wel nog worden bevestigd.

Samen met andere Europese onderzoeksteams wil-
len we nu verder nagaan hoe de darmen en hersenen 
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Patiënten hebben een andere darmflora. Plant je die over 
op muizen, dan verliezen ze gewicht en worden ze angstig

Het verband tussen darmen 
en hersenen

Hersenen/gedrag
De darmflora beïnvloedt de celgroei in de hersenen 
en wijzigt de stemming en het denkproces. Bepaalde 
stammen van bacteriën produceren zelf neuroactieve 
stoffen. Andere micro-organismen produceren stof-
fen die het immuunsysteem van het organisme ver-
anderen en zo indirect inwerken op het zenuwstelsel.

Immunologie
Anorexiapatiënten hebben meer bacterie-
soorten die de beschermende slijmlaag van 
het darmslijmvlies aantasten. Daardoor 
wordt de darmwand doorlaatbaar, en zo 
komen deeltjes van bacteriën in de bloeds-
omloop terecht. Ze werken als antigenen en 
kunnen een lichte ontsteking veroorzaken. 
Bij anorexiapatiënten zet het geactiveerde 
immuunsysteem ‘kruisreactieve’ antilicha-
men in tegen de lichaamseigen honger- en 
verzadigingshormonen.

Darmkanaal
Micro-organismen breken 
voedsel af en bepalen zo 
welke voedingsstoffen 
en calorieën uit de darm 
worden opgenomen. 

Darmbacteriën

Antilichamen

Vanuit de 
darm naar de 
bloedsomloop

Antigenen van 
bacteriën

Het verband tussen darmen Hersenen/gedrag
De darmflora beïnvloedt de celgroei in de hersenen 
en wijzigt de stemming en het denkproces. Bepaalde 
stammen van bacteriën produceren zelf neuroactieve 
stoffen. Andere micro-organismen produceren stof-
fen die het immuunsysteem van het organisme ver-
anderen en zo indirect inwerken op het zenuwstelsel.

darm naar de 
bloedsomloop

Antigenen van 

van p atiënten met anorexia nervosa elkaar beïnvloeden, 
zodat we nieuwe behandelingen kunnen ontwikkelen. 
Momenteel onderzoeken we bijvoorbeeld of voedings-
supplementen zoals omega-3-vetzuren of de inname van 
speciale bacteriestammen de darmflora verbeteren en zo 
gewichtstoename en –stabilisatie makkelijker maken.

Thuisbehandeling
We zullen waarschijnlijk meer dan één behandelings-
methode nodig hebben om anorexia op een doeltreffende 
manier te genezen. Naast medicatie kunnen ook nieuwe 
vormen van psychotherapie de kans op herstel vergro-
ten. Patiënten met anorexia nervosa vervallen vaak in 
hun oude eetgewoontes als ze na een behandeling in het 
ziekenhuis naar huis terugkeren. Heel wat ouders en jon-
geren melden hoe lastig het is om wat ze in het behande-
lingscentrum hebben geleerd om te zetten in de praktijk 
en zouden daarbij meer ondersteuning willen.

Terwijl vroeger werd aangenomen dat kinderen 
s neller herstelden als ze van hun ouders werden geschei-
den, gaan we er ondertussen van uit dat het beter is om 
hen actief bij het genezingsproces te betrekken. Bij de 
Family Based Therapy (FBT), die al op grote schaal in de 
Verenigde Staten wordt toegepast, worden de ouders op-
geleid tot ‘co-therapeuten’ en spelen ze een belangrijke 
rol in het genezingsproces.

Zelf zijn we gestart met thuisbehandeling. Patiënten 
die in het ziekenhuis terechtkomen, keren zo snel moge-
lijk naar hun vertrouwde omgeving terug. Het behande-
lingstraject binnen onze muren wordt beperkt tot maxi-
maal twee maanden. De meisjes en hun ouders worden 
in het ziekenhuis intensief voorbereid op het dagelijks 
leven thuis. We besteden aandacht aan de symptomen 
van de aandoening en de oorzaken ervan. Het moet voor 
alle partijen ook duidelijk zijn dat de ouders het laatste 
woord hebben over de omvang van de porties en erop 

Patiënten met anorexia nervosa hebben een 
andere darmflora dan gezonde mensen. Die 
bacteriën hebben invloed op de spijsverte-
ring, de hersenen en het immuunsysteem.
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“Anorexia, dat is het 
altijd koud hebben, 
je ziek voelen, 
flauwvallen”

De Gentse Emmalyne Rose is mode-ontwerpster en 
organiseert in december de Internationale Modeweek 
in België. Ze werkt daarvoor bewust met model-
len van allerlei slag, en niet alleen met ‘maatje zero’. 
“Kledij ontwerp je voor iedereen, niet alleen voor het 
typische model dat een ‘kapstok’ moet zijn”, zegt ze. 
“Mensen zijn geen kapstokken. Je moet de mensen 
niet aanpassen aan de kledij, maar de kledij aan de 
mensen.”
Emmalyne Rose is zelf nog altijd mager, maar niet 
meer de ‘kapstok’ die ze vroeger was. “Nu verzorg ik 
mezelf ook, en ik besef dat schoonheid niet samen-
hangt met je gewicht, maar met je uitstraling. Al heb 
ik het nog steeds moeilijk met het woord ‘mooi’. 
Niemand heeft me vroeger ooit mooi genoemd.” Ze 
werd gepest en afgewezen op school, omdat ze half-
Russisch is. “Het was nooit goed genoeg. Elke dag 
kwam ik gestresseerd thuis van school, en daardoor 
kon ik niet eten.”
Als jonge twintiger ging de ontwerpster zich spiegelen 
aan de graatmagere modellen waarvoor ze haar kledij 
creëerde. “Ik woog nog 39 kilogram. Het enige wat ik 
deed, was gaan werken. Kwam ik thuis, dan ging ik op 
bed liggen. Ik overleefde op een ijsje per dag. En kof-
fie. Ik ging ook overgeven. Het enige wat ik wou, was 
voldoen aan het collectieve beeld van perfectie.”
Ze ging in behandeling en raakte erbovenop, maar 
verviel vier jaar geleden weer in een crashdieet, om 
in de smaak te vallen bij een fotograaf op wie ze sta-
pelverliefd was geworden. Tevergeefs. Ze kroop uit 
een diep dal, maar staat er vandaag weer. “Ik wou 
me aan mezelf bewijzen en nam deel aan Top Model 
Belgium.” Ze eindigde bij de finalisten. Door haar con-
tact met de andere kandidaten realiseerde ze zich dat 
veel vrouwen zichzelf nooit mooi genoeg vinden, net 
als zij. Daar hoopt ze nu iets aan te veranderen door 
modellen te laten zien met een gezonder gewicht, 
met een rimpel hier of een tatoeage daar. 
“Anorexia, dat is het altijd koud hebben, je ziek voe-
len, flauwvallen. Ik heb intussen beseft dat ik voor 
mezelf moet opkomen en er ook actie voor moet 
ondernemen.” – LG
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zullen aandringen om samen aan tafel te gaan. Tijdens 
het weekend overnachten de patiënten al thuis en oefe-
nen ze om zelfstandig te eten. Kort voor ontslag wordt 
dan het streefgewicht vastgelegd dat ze tijdens de thuis-
behandeling moeten bereiken.

Spiegels afdekken
De thuisbehandeling gebeurt onder toezicht en duurt 
drie tot vier maanden. De eerste weken krijgt de patiënt 
om de twee dagen bezoek van het team, dat bestaat uit 
een voedingsdeskundige, een ergotherapeut, een arts, 
een ervaren verpleegkundige en de psychotherapeut die 
betrokken was bij de behandeling in het ziekenhuis. Die 
bezoeken worden langzaamaan afgebouwd, tot nog een 
keer per week in de vierde maand van de behandeling.

Tijdens de eerste twee maanden van de thuisbehande-
ling ligt de nadruk op een directe ondersteuning van het 
kind, maar ook op de opleiding en begeleiding van de ou-
ders. Soms is het nodig om de spiegels in huis af te dek-
ken om het meisje niet voortdurend te confronteren met 
haar vertekende lichaamsbeeld. Soms ruimen we samen 
haar kleerkast op, zodat ze kleding die te strak zit kan 
weggooien, of we zijn aanwezig tijdens een gesprek met 
vrienden met wie ze haar probleem wil bespreken.

We helpen ook bijna altijd met de terugkeer naar 
school. Meisjes met anorexia zijn vaak erg ambitieus 
en werken keihard. Ze nemen soms te veel hooi op hun 
vork met schoolwerk en hobby’s. Ze willen altijd bij de 
besten van de klas horen, zijn bijzonder ijverige violisten 
of p ianisten, of trainen hard om sportief aan de top te 
staan. Ze vinden het moeilijk om zichzelf te verwennen 
en rekening te houden met hun eigen lichaam en krach-
ten. Ook het contact met leeftijdgenoten verloopt niet 
altijd even makkelijk.

Bemoedigende resultaten
Wij voerden een pilotstudie uit met 22 patiënten en rap-
porteerden de resultaten daarvan in 2020. Het slaagper-
centage was bemoedigend. Slechts in één geval moest de 
behandeling voortijdig worden afgebroken om de patiënt 
verder te behandelen in het ziekenhuis. In de follow-
upperiode van een jaar werden slechts twee meisjes (9,5 
procent) opnieuw opgenomen. Tijdens ons onderzoek 
in 2014 met behandeling in het ziekenhuis waren dat er 
twee keer zoveel.

Bovendien stelden zowel de ouders als de kinderen de 
thuiszorg erg op prijs. De moeders van de meisjes met 
een eetstoornis hadden achteraf meer zelfvertrouwen 
om met hun dochter om te gaan en hadden minder last 
van depressies dan op het moment van de opname. Deze 
resultaten moeten uiteraard nog worden bevestigd in 
grotere onderzoeken.

Waarom is thuisbehandeling zo’n succes? Volgens de 
Britse eetstoornis-experts Ulrike Schmidt en Janet Trea-
sure speelt de interactie met het gezin een belangrijke 
rol bij het in stand houden van de ziekte. Zonder het 
te beseffen, werken veel ouders de eetstoornis van hun 
kind in de hand, bijvoorbeeld door caloriearm voedsel te 
kopen om conflicten te vermijden, maar ook door meer 
aandacht te besteden aan het ‘zieke’ kind dan aan haar 

broers en zussen. Vaak zien we ook dat de hele f amilie 
de wensen van de dochter inwilligt. Zo was er een gezin 
waar de thermostaat in het hele huis op 17 graden stond, 
zodat dochterlief door kou te lijden meer calorieën 
kon verbranden. In een ander gezin at iedereen uit een 
kinderbordje, zodat de porties kleiner waren. Ons team 
helpt het gezin om deze gevaarlijke bekrachtigers van 
anorexia te identificeren en tegen te gaan.

Strijd tegen schadelijke gewoontes
Ook de gewoontes van de patiënt spelen een grote 
rol bij de instandhouding van anorexia nervosa. Altijd 
maar kleine porties eten, een kilometerslange sprint 
na het eten, automatisch kleren kopen in een te kleine 
maat – dergelijke rituelen gaan een eigen leven leiden 
en worden als vanzelfsprekend beschouwd. Zo schrijft 
een meisje in een brief ‘aan haar anorexia’: “Je bent mijn 
leven geworden, een gewoonte, een deel van mij. Ik ben 
bang om los te laten, bang voor het gat dat je achter-
laat.” Dat is precies waar onze therapeuten op inspelen: 
ze helpen de patiënt de vicieuze cirkel van gewoontes en 
dwangmatig gedrag te doorbreken en terug te keren naar 
een normaal leven.

De afgelopen decennia zijn de genezingskansen van 
kinderen en adolescenten met anorexia aanzienlijk 
toegenomen. We begrijpen ondertussen ook beter hoe 
de biologische effecten van vasten in elkaar zitten. Het 
menselijk organisme is een combinatie van lichaam en 
geest. Hoe beter we het verband tussen de twee begrij-
pen, hoe beter we in staat zullen zijn om meisjes en 
jonge vrouwen met anorexia blijvend te genezen. Dat 
is ook waar onze patiënten naar verlangen, hoewel ze 
zichzelf vaak tegenwerken. Aan het einde van de therapie 
verwoordde een van hen het als volgt: “Jij, anorexia, hebt 
mijn lichaam geterroriseerd, mijn leven overhoop ge-
gooid, mijn vreugde weggenomen. Nu is het tijd voor jou 
om te gaan. Vaarwel!” ■
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Te dik of te dun? 
Eén pot nat

Obesitas, boulimie en anorexia hebben 
meer gemeen dan je zou denken. Dat 

schept kansen voor betere preventie en 
behandeling.

J ezelf uithongeren en jezelf volproppen: het lijken 
tegengestelden, maar sommige risicofactoren zijn 
dezelfde. Er zijn zelfs best wat mensen die tijdens 
hun leven een tijdlang aan obesitas lijden, en 

vervolgens aan anorexia. Toch worden ze doorgaans als 
afzonderlijke aandoeningen bestudeerd en behandeld.

In Nederland en Vlaanderen heeft zowat een op 
de zeven volwassenen een body mass index (BMI) 
van dertig of meer, de grenswaarde van obesitas. Naar 
schatting lijdt tien tot vijftien procent van de volwas-
senen aan een eetstoornis. Boulimie – eetbuien gevolgd 
door braken – komt het meest voor, gevolgd door ano-
rexia en binge eating, waarbij je ook eetbuien hebt maar 
niet overgeeft. Die laatste aandoening gaat vaak gepaard 
met overgewicht of obesitas. De overgrote meerder-
heid zijn vrouwen. In 2006 bleek dat het aantal Neder-
landse jongeren met anorexia nervosa in twee decennia 
tijd was verdubbeld. Of die trend zich sindsdien heeft 
voortgezet is niet bekend. De coronacrisis heeft hoogst-
waarschijnlijk voor meer eetproblemen gezorgd, al blijft 
het nog wachten op de cijfers. Uit een Italiaanse studie 
bleek alvast dat de helft van de mensen tijdens de eerste 
lockdown meer ging eten om zich beter te voelen, en 
dat zes op de tien mensen zich schuldig voelden over 
hun eetgewoonten.

Fastfood is over-
al. Dat maakt 
onze relatie met 
eten er niet mak-
kelijker op.
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Welke concrete overeenkomsten vertonen eetstoor-
nissen en obesitas? Laten we de specifieke risicofactoren 
een voor een nader bekijken.

Het slankheidsideaal
We kunnen een onderscheid maken tussen omgevings-
factoren en individuele factoren. De maatschappij waar-
in we leven is hoe dan ook een belangrijke omgevings-
factor. In het Westen is slank zijn onlosmakelijk verbon-
den met succes en erkenning. Tegelijk is voedsel meer 
beschikbaar dan ooit, en worden we voortdurend verleid 
door zoete of zoute calorierijke lekkernijen. Daardoor 
neemt het aantal mensen met obesitas en eetstoornis-
sen toe. 
De media, vooral televisie en sociale media, dragen daar 
wellicht aan bij. Het valt niet te ontkennen dat ze een 
grote invloed hebben op onze levensstijl, zeker die van 
jongeren. Niettemin discussiëren experts nog steeds 
over de ware impact van de media op het voorkomen van 
eetstoornissen en obesitas. Het onderzoek dat al is ge-
beurd, geeft uiteenlopende resultaten.

Daarnaast speelt het gezin waarin je opgroeit een cru-
ciale rol. Wat je thuis te eten kreeg, beïnvloedt je latere 
eetgewoonten. De ingesteldheid en het eetgedrag van ou-
ders kunnen soms zelfs voedselproblemen bij hun kind 
voorspellen. Als de ouders zich vaak wegen, te veel eten, 
ontevreden zijn met hun lichaam of op een obsessieve 
manier proberen slank te blijven, is het risico groter dat 
hun kind een eetstoornis ontwikkelt.

Plagerijen of opmerkingen over het uiterlijk kunnen 
het risico ook in de hand werken. ‘Eet eens wat meer’, 
‘Wat eet jij traag’, ‘Ga je dat allemaal opeten?’, ‘Je zou 
gezonder moeten eten’ … Het zijn allemaal opmerkingen 
die, als ze vaak worden gemaakt, een trigger kunnen 
zijn bij een zoon of dochter om anorexia te ontwikkelen. 
Anorexiapatiënten hebben bovendien vaak een slechte 
relatie met hun ouders en voelen zich alleen. Grappen en 
spottende opmerkingen van vrienden helpen ook niet, en 
dat geldt ook voor obesitas.

Gezinnen die vierkant draaien of ouders die autoritair 
of overbeschermend zijn, hebben hun invloed. Net als 
stressvolle levenservaringen die het gezin treffen, zoals 
de dood van een ouder of kind. Al die factoren kunnen 
een eetstoornis in de hand werken bij kinderen die daar 
gevoelig voor zijn.

Een goede gezinssituatie, daarentegen, beschermt 
kinderen. Een goede relatie met de ouders, maar ook 
routines die bijdragen aan goede eetgewoonten, zoals 
ontbijten of eten met het hele gezin. Andere bescher-
mende factoren zijn het opleidingsniveau van de ouders 
en hun aandacht voor de zorg van hun kinderen. Ook de 
mate waarin ze het zelfvertrouwen van het kind bevorde-
ren, speelt een belangrijke rol.

Het omgekeerde geldt voor slechte eetgewoonten in 
het gezin, een cultuur van weinig lichaamsbeweging of 
een stresserende dynamiek. Over het algemeen kunnen 
disfunctionele familieomgevingen – waar conflicten, 
slecht gedrag en zelfs misbruik constant op de loer lig-
gen – niet worden aangeduid als hoofdoorzaak, maar ze 
vormen wel een bijkomende risicofactor.

Een genetische aandoening
Niet iedereen die in een gezin opgroeit waar graag ge-
snoept wordt of nooit ontbeten, raakt in de problemen. 
Soms is er al een genetische kwetsbaarheid. Onderzoek 
heeft een uiteenlopende reeks genen geïdentificeerd: de 
genen die honger- en verzadigingssignalen regelen, an-
dere die samenhangen met de groei en differentiatie van 
vetcellen, en genen die betrokken zijn bij de regulatie 
van het energieverbruik.

Een van de belangrijkste genen betrokken bij eet-
stoornissen is het FTO-gen. Dat is verantwoordelijk voor 
de regulatie van het verzadigingsgevoel en de energie-
balans. Het zorgt ervoor dat je stopt met eten als je 
genoeg hebt. Een ander belangrijk gen is het BDNF-gen, 
waarbij BDNF staat voor brain-derived neurotrophic factor. 
Het is een soort groeihormoon voor neuronen. Bepaalde 
afwijkingen in het BDNF-gen en zijn receptor NTRK2 
hangen samen met anorexia en obesitas. Onderzoek met 
dieren heeft aangetoond dat een hoog gehalte aan BDNF 
het gevoel van verzadiging stimuleert. Een laag gehalte 
zorgt dan weer voor een tekort aan dergelijke signalen, 
wat een overmatige eetlust kan veroorzaken.

Maar dat is niet alles. Er is nog een reeks andere ge-
nen gevonden. Zoals het MC4R-gen, dat betrokken is bij 
eetlust, de energiebalans en het gevoel van verzadiging. 
Als onderzoekers de receptor van dat gen stimuleren, 
wordt het hongergevoel onderdrukt. Wat anorexia in 
de hand werkt. Uit meerdere studies blijkt dat mutaties 
in het MC4R-gen leiden tot een verzwakt verzadigings-
signaal, wat het omgekeerde effect heeft en kan aanzet-
ten tot overmatig eten. Het precieze verband met eet-
stoornissen is echter nog niet helemaal duidelijk.

Een ander gen dat als risicofactor wordt beschouwd, 
is het LEP-gen, ook het ob-gen genoemd, van obesitas. 
Het codeert voor leptine, een hormoon dat voornamelijk 
wordt aangemaakt door vetweefsel, en hangt samen met 
de ontwikkeling van obesitas. Het gen heeft verschil-
lende functies: het remt de productie van hormonen 
en chemische verbindingen die de eetlust opwekken en 
stimuleert het verzadigingssignaal in de hersenen. Met 
andere woorden: het zorgt ervoor dat je geen honger 
hebt en dat je niet te veel eet. Bovendien draagt het door 
middel van stofwisseling en calorieverbruik bij aan de 
energiebalans.

Bepaalde afwijkingen 
in de genen hangen 
samen met anorexia 
en obesitas

IN HET KORT
Obesitas en eet-
stoornissen als 
anorexia nervosa 
en boulimie wor-
den doorgaans 
als afzonderlijke 
ziekten behandeld. 
Nochtans heb-
ben ze heel wat 
gemeen.

Zo zijn er risico-
factoren op het 
vlak van gezin, 
persoonlijkheid en 
genen die zowel 
over- als onder-
gewicht kunnen 
veroorzaken.

Meer kennis hier-
over kan bijdragen 
aan een betere 
preventie.
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Daarnaast is er ook een verband gevonden tussen 
obesitas en bepaalde afwijkingen in het gen dat codeert 
voor de receptor van leptine (LEPR). LEPR-mutaties 
verhinderen dat de receptor zijn werk doet en reageert 
op de leptineprikkels, wat leidt tot overmatige honger en 
bijgevolg tot gewichtstoename. Nochtans hebben men-
sen met obesitas een hoge concentratie aan circulerende 
leptine, waaruit blijkt dat het niet de mutaties zelf zijn 
die obesitas veroorzaken. De mutaties zorgen er namelijk 
voor dat je resistentie ontwikkeld tegen leptine – verge-
lijk het met een resistentie tegen insuline (waarvan het 
gevolg diabetes is).

Bij anorexia nervosa, daarentegen, worden lage 
leptine gehaltes geconstateerd. Maar dat lijkt eerder een 
gevolg van ondervoeding dan de oorzaak ervan.

Er zijn dus talrijke genen die mee de aanleg voor ge-
wichtsstoornissen bepalen. Toch is het aantal mensen 
met obesitas en eetstoornissen met genetische afwijkin-
gen beperkt.

Hormoonhuishouding
Over naar de hormonen, want ook die beïnvloeden hoe-
veel je eet. Twee eetlustopwekkende neurotransmitters 
in de hypothalamus trekken de aandacht: neuropeptide 
Y (NPY) en het agouti-related peptide (AgRP). Die sig-
naalstoffen bevorderen de eetlust en remmen de omzet-
ting van energie in lichaamswarmte. Terwijl NPY direct 
op de hypothalamus inwerkt om de voedselopname te 
verhogen, doet AgRP dat indirect door MC4R – een eet-
lustremmende receptor – te blokkeren. De activering van 
eetlustremmende neuropeptiden doet de eetlust daarna 
weer afnemen.

Daarnaast zijn er ook in het perifere zenuwstelsel 
verscheidene hormonen aangetroffen die betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van een eetstoornis. Leptine, 
bijvoorbeeld, veroorzaakt in de maag een gevoel van 
verzadiging. Het ‘hongerhormoon’ ghreline stimuleert er 
de voedselopname. Het verbetert ook het verbruik van 
koolhydraten, vermindert de motorische activiteit en het 
verbruik van vetten en verhoogt de maagzuurproductie 
en het vermogen van de maag om energie om te zetten 
in arbeid. In tegenstelling tot mensen met anorexia, ver-
tonen obesitaspatiënten een opvallend lager gehalte aan 
circulerende ghreline. Daarom denken experts dat een 
hoog ghreline-gehalte anorexia kan veroorzaken, verge-
lijkbaar met de leptineresistentie bij zwaarlijvigheid.

Daarnaast is het YY-peptide (PYY) het vermelden 
waard. Het heeft een soortgelijke functie als leptine: het 
stimuleert de neuronen van de hypothalamus die een 
verzadigingssignaal geven en remt degene die voedselop-
name stimuleren. Bij anorexia zijn de PYY-waarden hoog, 
bij obesitas laag. Dat wijst erop dat het hormoon betrok-
ken kan zijn bij de ontwikkeling van eetstoornissen.

Ondanks deze vaststellingen is er nog een lange weg 
te gaan voor we echt weten in hoeverre deze biologische 
factoren bijdragen aan eetstoornissen en obesitas. Zijn 
deze hormonale verstoringen bijvoorbeeld de hoofd-
oorzaak of eerder een bijkomstige factor in het ontwik-
kelen van de aandoening?
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Onderzoekers hebben vastgesteld dat sommige ver-
anderingen normaliseren zodra de patiënt herstelt. Het 
lijkt er dan ook op dat hormonale verstoringen als gevolg 
van een slecht werkende hypothalamus worden veroor-
zaakt door veranderingen in voeding, gewicht, fysieke 
activiteit of stress. Kortom: ze hangen af van bepaalde 
gedragspatronen en gewoonten.

Competitief sporten
Dat risicogedrag ligt soms voor de hand. Lichaamsbewe-
ging bijvoorbeeld. (Te) veel bewegen is een van de meest 
risicovolle gedragspatronen om een eetstoornis te ontwik-
kelen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat fanatiek sporten 
het herstel moeilijker maakt. Topsport of uiterst compe-
titieve sporten kunnen een risicofactor vormen voor ano-
rexia. Daar staat tegenover dat een gebrek aan regelmatige 
lichaamsbeweging en zittende hobby’s als tv-kijken of 
g amen overgewicht en obesitas in de hand werken.

Persoonlijke eetgewoonten beïnvloeden dit soort 
stoornissen wel degelijk, maar toch is het gevoerde on-
derzoek inconsistent. Wat is wél aangetoond? Dat een 
dieet met weinig groenten en fruit geen goed idee is, net 

Impulsiviteit, 
behoefte aan 
beloningen en 
neuroticisme zijn 
risicofactoren om 
een eetstoornis 
of obesitas te 
ontwikkelen

Topsporters 
lopen een 
hoger risico 
om anorexia te 
ontwikkelen.
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als vaak gesuikerde frisdrank drinken en vette voeding 
eten. Ook tussendoortjes, fastfood, grote porties en uit 
eten gaan dragen bij aan deze aandoeningen.

Dat gedrag heb je soms zelf weinig in de hand. En daar 
komen psychologische factoren om de hoek kijken. Onte-
vredenheid over je eigen uiterlijk, bijvoorbeeld. Dat kan 
je motiveren om gewicht te verliezen, maar het is ook 
schadelijk voor je welzijn. Het veroorzaakt psychologisch 
lijden, wat invloed heeft op je gedachten, gevoelens en 
houding.

Omgekeerd vinden mensen met een depressie of 
angsten het vaak moeilijker om hun eetgewoonten onder 
controle te houden, regelmatig aan lichaamsbeweging 
te doen en een gezond gewicht te behouden. De meeste 
studies die de invloed van psychologische factoren op 
het gewicht onderzoeken, zijn echter gebaseerd op een 
momentopname. Daardoor blijft het onduidelijk wat oor-
zaak en gevolg is van de eetstoornis.

Neuroten eten meer … én minder
En dan is er nog de persoonlijkheid. Impulsiviteit, be-
hoefte aan beloningen en neuroticisme – ook bekend als 
emotionele instabiliteit – zijn duidelijke risicofactoren 
voor de ontwikkeling van eetstoornissen en obesitas. 
En terwijl een grote verantwoordelijkheidszin en sterke 
elfcontrole je behoeden voor overgewicht, hebben ze het 
omgekeerde effect bij anorexia.

Neuroticisme wordt gekenmerkt door een vertekend 
beeld van de werkelijkheid, met negatieve emoties, angst 
en overgevoeligheid voor stress en negatieve prikkels. 
Vaak kun je niet helder denken, beslissingen nemen 
valt je lastig en je kunt moeilijk om met stress. Zowel 
mensen met obesitas als anorexiapatiënten hebben vaak 
een neurotische persoonlijkheid. Al zijn er belangrijke 
verschillen. Een hoog BMI is vaak gekoppeld aan de 
impulsieve kant van neuroticisme: deze mensen slagen 
er niet in hun eetlust, verleidingen en eigen emoties te 
beheersen. Een laag BMI gaat vaak samen met een vorm 
van neuroticisme die met stressgevoeligheid te maken 
heeft: afhankelijkheid, hopeloosheid en het gevoel niet 
met stressvolle situaties om te kunnen gaan.

Veel onderzoek toont aan dat patiënten met eetstoor-
nissen in hoge mate pijn en leed proberen te vermijden, 
maar dat ze weinig zelfsturing hebben en nauwelijks 
bereid zijn om met anderen samen te werken. Bekijken 
we de verschillende aandoeningen afzonderlijk, dan krij-
gen we preciezere persoonlijkheidsprofielen. Doorgaans 
tonen mensen met anorexia bijvoorbeeld veel doorzet-
tingsvermogen en weinig interesse voor sensatie. Bij obe-
sitas, boulimia nervosa en eetbuistoornis overheersen 
dan weer eigenschappen als impulsiviteit en een hoge 
sensatiezucht. Er zijn ook verschillen in zelfsturing vast-
gesteld tussen mensen die overgewicht hebben als gevolg 
van de eetbuistoornis, en die bij wie dat niet het geval is. 
De eersten zijn minder in staat om doelen te stellen en 
hun eigen koers te bepalen.

Een ander brein
Dat alles hangt ook samen met hoe je brein werkt. Onder 
experts bestaat een brede consensus over de cognitieve 

afwijkingen die samengaan met eetstoornissen. Onder-
zoek wijst uit dat er problemen kunnen zijn op het vlak 
van emotionele controle, selectieve aandacht, het visueel 
geheugen, visueel-constructieve en visueel-ruimtelijke 
vaardigheden, het leervermogen en executieve functies. 
Die laatste zijn het ergst getroffen bij eetstoornissen en 
obesitas. Het gaat om de zogenaamd hogere denkpro-
cessen die zich in de prefrontale cortex, vooraan in het 
brein afspelen. Tot de belangrijkste executieve functies 
behoren impulsbeheersing, concentratie, cognitieve 
flexibiliteit en het beslissingsvermogen. Allemaal proces-
sen die mee bepalen hoeveel en wat je eet.

Personen met eetstoornissen vertonen afwijkingen in 
het beslissingsvermogen. Anorexiapatiënten én mensen 
met obesitas blijken de voorkeur te geven aan keuzes die 
een onmiddellijke en forse beloning opleveren, ongeacht 
de mogelijke nadelen op lange termijn.

Ook hun cognitieve flexibiliteit is anders dan bij men-
sen met een normaal gewicht. Anorexiapatiënten zijn 
minder flexibel. Obese mensen zijn impulsief en hebben 
weinig zelfcontrole.

Onderzoekers discussiëren nog over de vraag of im-
pulsiviteit en een gebrek aan impulsbeheersing aan het 
eetprobleem voorafgaan of erop volgen. Is het een risi-
cofactor of net een bijkomend gevolg van het probleem? 
Voor het beslissingsvermogen geldt dat er een verbete-
ring optreedt wanneer de patiënt een gezond gewicht 
bereikt na behandeling. Maar uit onderzoek blijkt dat de 
afwijkingen in de executieve functies wel voorafgaan aan 
de aandoening.

Obesitas, anorexia, boulimie en eetbuistoornis heb-
ben heel wat risicofactoren gemeen. Kunnen we deze 
allemaal identificeren, dan kan een preventieprogramma 
ontwikkeld worden voor het brede spectrum aan extre-
me gewichten dat onze samenleving teistert. Bovendien 
zou dat het risico verkleinen dat artsen ongewild een 
probleem uitlokken terwijl ze een ander probleem pro-
beren te verhelpen. Zo gebeurt het wel eens dat mensen 
met obesitas tekenen van anorexia beginnen te vertonen 
als hen een streng dieet wordt opgelegd. ■
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Onur Güntürkun

VOGELS 
MET BRAINS

Ze gebruiken gereedschap. Ze 
herkennen zichzelf in de spiegel. 
Ze kunnen plannen maken en 
samenwerken. Toch hebben 
vogels maar minihersenen. Hoe 
spelen ze dat klaar?
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G ertie kijkt in de spiegel. 
Vreemd, ze heeft een gele 
sticker op haar zwarte 
veren. Meteen probeert 

de ekster het plakbriefje kwijt te 
raken door aan haar hals te krabben 
of over de grond te schrapen. Als ze 
van het hinderlijke ding is verlost, 
checkt ze zichzelf nog even in de 
spiegel en wordt ze opnieuw rustig.

In mijn lab aan de Ruhr-Univer-
sität Bochum in Duitsland namen we 
in 2006 voor het eerst dit gedrag van 
zelfherkenning waar bij vogels. Die 
eigenschap was, behalve bij mensen, 
tot dan toe alleen nog maar vast-
gesteld bij enkele zoogdieren met 
grote hersenen, waaronder chimpan-
sees, orang-oetans, Indische olifan-
ten en grote tuimelaars. Dat eksters 
ook slagen voor de spiegelproef is 
maar één voorbeeld van de hogere 
cognitieve prestaties die de weten-
schap de afgelopen jaren bij kraai- en 
papegaaiachtigen heeft ontdekt.

Die bevinding stoot een ruim 
honderd jaar oude theorie van haar 
voetstuk. Die stelt dat je voor zulke 
prestaties een goed ontwikkelde 
hersen schors nodig hebt, zoals die 
van zoogdieren. Bij vogels ontbreekt 
die cortex. Zij zouden dus eigenlijk 
geen opvallende cognitieve presta-
ties mogen laten zien. De afgelopen 
twintig jaar hebben verschillende 
onderzoeken echter aangetoond 
hoe vogel- en mensenhersenen, 
ondanks hun grote anatomische 
en fysiologische verschillen, in de 
loop van honderden miljoenen jaren 
een verbazingwekkend soortgelijk 
prestatievermogen hebben ontwik-
keld, dat leren, zelfwaarneming en 
besluitvorming op een hoog niveau 
mogelijk maakt.

Om te begrijpen waarom biolo-
gen zo lang dachten dat vogels die 
complexe vaardigheden misten, 
moeten we naar de 19de eeuw. 
Neuro -anatoom Ludwig Edin-
ger (1855-1918) wijdde zijn hele 
c arrière aan de vraag hoe de her-
senen en het denkvermogen van 
gewervelde dieren zich tijdens de 
evolutie gevormd hebben. Hij was 
er rotsvast van overtuigd dat dat 
in stappen moest zijn gebeurd: het 
begon met eenvoudige vormen bij 
vissen en was dan via amfibieën, 
reptielen en vogels naar zoogdieren 

geëvolueerd, waarmee ook het hoog-
tepunt was bereikt. Hij ontdekte dat 
alle gewervelde dieren van in het 
begin al een hersenstam en enkele 
andere basisonderdelen bezaten.

Vergissing met impact
Eén essentieel gebied, namelijk de 
grote hersenen (het cerebrum), leek 
in de loop van de evolutie grondig 
veranderd. Daar ligt misschien de re-
den voor de explosie van cognitieve 
vaardigheden. Het cerebrum bestaat 
uit twee delen: helemaal bovenaan 
ligt het pallium (de mantel), daar-
onder het subpallium. Bij zoogdieren 
bestaat dit pallium grotendeels uit de 
hersenschors (de cortex), die opge-
bouwd is uit zes lagen en hogere cog-
nitieve functies mogelijk maakt. Ook 
de amygdala en de hippocampus – 
die onder meer instaan voor emoties 
en het geheugen – zitten hierin. In 
vergelijking daarmee lijkt het subpal-
lium, waartoe de basale ganglia beho-
ren, een homogene klomp neuronen 
die aangeleerde bewegingspatronen 
opslaat en later weer oproept.

Bij vogels ziet het beeld er heel 
anders uit. Als we het anatomische 
schema van Edinger als basis nemen, 
lijkt het pallium van vogels sterk 
op het subpallium van zoogdieren. 
Edinger dacht dus dat vogels een 
reusachtig subpallium bezaten en 
slechts een minuscuul pallium. 
Daarom dacht hij dat ze niet zo’n 
sterk denkvermogen hebben.

Dat was een grote vergissing. 
Maar Edinger was een wetenschap-
per met veel aanzien, en zijn the-
orie leek overtuigend te verklaren 
waarom de cognitie van zoogdieren 
die van alle andere soorten overtrof. 
Daarom hield zijn foutieve stelling 
meer dan een eeuw stand. Ze beïn-
vloedde zelfs nog in grote mate het 
neurowetenschappelijke denken in 
het begin van de 21ste eeuw.

Er was nog een reden waarom het 
vogelbrein als minderwaardig werd 
beschouwd. Vogel- en zoogdier-
hersenen verschillen ook in grootte. 
Van alle vogels heeft de struisvo-
gel het grootste brein: 25 gram. 
Chimpansee hersenen wegen zo’n 
400 gram, bij mensen is dat 1.300 
gram en de hersenen van de potvis 
wegen een indrukwekkende negen 
kilogram. Bij apen en mensen stemt 

de grootte van de hersenen ongeveer 
overeen met hun cognitieve niveau. 
Die vogels met hun kleine kopjes 
moesten dus wel redelijk dom zijn.

Maar waarom had Gertie de 
spiegel proef dan zo glansrijk door-
staan? Ze deed het zelfs beter dan de 
meeste zoogdieren. Zijn eksters de 
uitzondering op de regel?

Wipsnavelkraaien
Uitsluitsel kwam er van de 
wipsnavel kraaien of Nieuw-Caledo-
nische kraaien uit de gebieden in de 
Zuidelijke Grote Oceaan. Zij eten 
vooral larven, die ze uit spleten in 
boomschors halen. In 1996 werd 
ontdekt dat wipsnavelkraaien twee 
verschillende types gereedschap ma-
ken om aan hun buit te komen. Het 
maken van dat gereedschap is even 
complex als het vervaardigen van 
het materiaal dat wij mensen in de 
oude steentijd gebruikten.

Alexander Taylor (University of 
Auckland in Nieuw-Zeeland) on-
derzocht de mentale basis van dit 
gereedschapsgebruik bij wipsnavel-
kraaien. Uit zijn experimenten is 
gebleken dat deze kraaien meerdere 
problemen kunnen oplossen door 
conclusies over oorzaak en gevolg 
te trekken. Ze kunnen ook vooruit-
denken en plannen.

Wipsnavelkraaien botsen echter 
op hun grenzen als ze tijdens hun 
handelingen natuurkundige verban-
den moeten begrijpen. Zo kunnen 

Van alle vogels 
heeft de struisvogel 
het grootste brein: 
25 gram. Niks 
vergeleken bij de 
400 gram hersenen 
van een chimpansee

IN HET KORT
Kraaien, pape-
gaaien en andere 
vogels kunnen 
oorzaak en gevolg 
onderscheiden, 
toekomstge-
richt plannen en 
samenwerken.

Toch hebben ze 
kleine hersenen, 
die ook anders 
georganiseerd 
zijn dan die van 
zoogdieren.

Vogels hebben in 
de loop van de 
evolutie krachtige 
hersengebieden 
ontwikkeld, die 
met hun com-
plexe schakel-
schema’s verge-
lijkbaar zijn met 
zoogdierhersenen.
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ze bijvoorbeeld wel het gewicht van 
voorwerpen inschatten als ze zien 
hoe die wiegen in de wind. Maar ze 
snappen niet dat zware dingen die 
vallen, harder neerkomen dan lichte. 
Toch getuigen deze dieren in veel 
opzichten van een verbazingwekken-
de kennis bij de intelligente omgang 
met voorwerpen.

Theory of Mind
Kraaien zijn dus inventief. Maar zijn 
ze ook sociaal intelligent? Ze kun-
nen teams vormen, maar begrijpen 
niet dat ze, door samen te werken, 
veel meer kunnen bereiken dan al-
leen. Ze kijken wel naar voorwerpen 
die andere kraaien gebruiken. Maar 
eigenlijk niet naar hoe ze die maken. 
Ze visualiseren hoe een stuk gereed-
schap werkt en reconstrueren dat 
daarna vanuit hun geheugen.

Deze kraaien hebben dus een 
buitengewoon hoog cognitief niveau 

ontwikkeld in de omgang met voor-
werpen, maar dat gaat niet op voor 
de omgang met hun soortgenoten. 
Is die beperking typisch voor wip-
snavelkraaien of geldt ze ook voor 
andere vogels? Het antwoord komt 
van de raven.

Jonge raven die nog geen part-
ner of territorium hebben, troepen 
van tijd tot tijd in zwermen samen, 
bijvoorbeeld om een kadaver te 
verorberen. Op die manier kun-
nen ze grote roofdieren, die hun 
buit verdedigen, afleiden. Om zelf 
niet het slachtoffer van dieven te 
worden, verhinderen ze met listige 
strategieën dat hun soortgenoten 
zien waar zij hun voedsel deponeren. 
Omgekeerd observeren raven andere 
vogels om hun verborgen schatten 
te plunderen. Broedparen verdedi-
gen hun territorium tegen andere 
raven. Bij zulke confrontaties doen 
zowel partners als raven met veel 

 ‘vrienden’ het beter. Zij slagen erin 
om hun voedselvoorraad veilig te 
stellen.

Dit gedrag vloeit voort uit de 
vaardigheid om netwerken van 
andere vogels te begrijpen en de 
bedoelingen te doorzien van elk 
individu waarop ze tijdens hun dage-
lijkse strooptochten botsen. Raven 
letten ook op geroep dat wijst op 
een verandering in de rangorde. Ze 
gebruiken hun kennis over sociale 
netwerken als soortgenoten hen aan-
vallen. Ze alarmeren dan hun naaste 
verwanten. Maar als de partner van 
de aanvaller in de buurt is, blijven ze 
rustig.

Bij raven leidt een paring tot een 
hogere rang in de hiërarchie. Daar-
om houden de vogels de parings-
bereidheid van hun soortgenoten 
nauwlettend in de gaten en komen 
ze agressief tussenbeide om die daad 
te verstoren. Zo verhinderen ze dat 

Gertie de ekster ziet in 
de spiegel een storend 
vlekje op haar keel.

Tim Flach Photo
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Sensorisch systeem

Zelfde functies, 
andere plek
Tot 2004 luidde de hypothese dat het 
pallium van vogels (dat hogere cogni-
tieve processen toelaat) als een smalle 
band over het veel grotere subpallium 
lag. Intussen is gebleken dat dit pallium 
dimensies bereikt die vergelijkbaar zijn met 
de cortex (hersenschors) van makaken. Net 
zoals primaten hebben vogels hersenen met 
sensorische en cognitieve verwerkingscentra 
– maar wel in verschillende gebieden. Zo heeft 
het n idopallium caudolaterale (NCL) achteraan 
in het vogelbrein de functie van integratiestation 
voor het sensorische, limbische en motorische 
systeem. Functioneel komt het overeen met de pre-
frontale cortex (PFC) van primaten.
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optische zenuwbaan 1 (zien) palliumhippocampus (geheugen)

prefrontale cortex / NCL 
(hogere cognitieve functies)
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soortgenoten nieuwe coalities aan-
gaan en dwarsbomen ze de promotie 
van concurrerende raven.

Ten slotte merken raven ook 
wanneer ze bekeken worden en wan-
neer een andere vogel weet waar 
hun voedselvoorraad ligt. Kennelijk 
begrijpen raven wat andere vogels 
kunnen zien of niet zien, en schat-
ten ze zo in wat hun concurrent op 
dat moment weet – die vaardigheid 
staat bekend als Theory of Mind. Als 
het nodig is, leiden raven mogelijke 
voedseldieven zelfs om de tuin en 
lokken ze hen naar een plaats waar-
van ze doen alsof ze daar hun voed-
sel hebben opgepot.

Vooruitkijken en plannen
Behalve sociale vaardigheden heb-
ben raven ook zelfcontrole en voelen 
ze aan of het de moeite loont om ge-
weld te gebruiken tegen concurren-
ten of dat het beter is om zich terug 
te trekken. Can Kabadayi en Mathias 
Osvath (Universiteit van Lund in 
Zweden) hebben in 2017 vastgesteld 
dat raven vooruit kunnen plan-
nen. Geef je hen de keuze tussen 
een onmiddellijke, kleine beloning 
(voedsel) of het vooruitzicht op een 
grotere beloning (een steen die ze 
kunnen ruilen voor voedsel), dan 
kiezen ze voor het laatste. Met hun 
kleine brein van 14 gram zijn raven 
dus in staat om complexe cognitieve 
processen uit te voeren.

Raven en wipsnavelkraaien zijn 
maar twee voorbeelden die getuigen 
van een hoog cognitief prestatie-
niveau bij kraaiachtigen. In dezelfde 
vogelfamilie zijn struikgaaien de 
echte uitblinkers, toonde Nicola 
Clayton (University of Cambridge) 
tijdens twee decennia onderzoek 
aan. De struikgaai, die alleen in Flo-
rida voorkomt, is de eerste diersoort 
waarbij een episodisch geheugen is 
aangetoond. Met dat geheugen kun 
je je gebeurtenissen uit het verleden 
herinneren en toekomstige hande-
lingen plannen.

Sommige papegaaiachtigen kun-
nen zelfs het prestatieniveau van 
mensapen bereiken. Het schoolvoor-
beeld is de grijze roodstaart Alex, 
het proefdier van Irene Pepperberg 
(Harvard University). Zij kon aan-
tonen dat Alex voorwerpen en han-
delingen kan indelen in categorieën. M
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Wie heeft de grootste?
Vogels hebben een klein brein, maar hun 
neuronen zitten dichter op elkaar gepakt dan bij 
zoogdieren. De grafiek toont de hersenmassa en 
het aantal neuronen van een aantal diersoorten.
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het nog niet eens over de vraag in 
welke mate het pallium van vogels 
o vereenstemt met die zoogdieren-
cortex. Sommigen zijn ervan over-
tuigd dat het grootste deel van het 
vogelpallium alleen correspondeert 
met de amygdala en andere niet-cor-
ticale delen van het zoogdierpallium. 
Anderen interpreteren het echter als 
tegenhanger van bepaalde lagen of 
celtypes van de zoogdierencortex.

Mijn team kon in 2020 inderdaad 
bij duiven en kerkuilen aantonen 
dat de sensorische delen van het 
vogelpallium uiterst complex geor-
ganiseerd zijn, net als het neurale 
netwerk in de cortex. Het is nog niet 
duidelijk of vogels en zoogdieren die 
organisatie hebben overgenomen 
van een primitieve oercortex van 
hun laatste gemeenschappelijke 
voorouder, of dat er zich in beide 
diergroepen volkomen los van elkaar 
een cortex vol neurale verbindingen 
heeft gevormd.

Hetzelfde bouwplan
Dat zo’n convergente evolutie tot 
structuren kan leiden die verras-
send veel op elkaar lijken, maakt het 
voorbeeld van het prefrontale her-
sengebied duidelijk: als prefrontale 
cortex speelt die bij zoogdieren een 
hoofdrol bij alle hogere cognitieve 
processen.

Aan het begin van de jaren 1980 
meldden Jesper Mogensen en Ivan 
Divac (Universiteit van Kopenha-
gen) dat een gebied achteraan in het 
duivenpallium lijkt op de prefrontale 
cortex van zoogdieren. Vervolgens 
startte ik een reeks studies op die 
tot op vandaag lopen. Daarbij kon-
den we aantonen dat inkomende 
zintuiglijke signalen en uitgaande 
motorische bevelen elkaar in dit 
gebied – het Nidopallium caudo-
laterale (NCL) – tegenkomen om 
een handeling op te starten. Net 
als bij de prefrontale cortex speelt 
ook het NCL een cruciale rol bij alle 
cognitieve taken. De neuronen van 

woorden en fictieve woorden. De vo-
gels slaagden niet alleen in die spe-
cifieke opdracht, maar pasten hun 
kennis ook toe op nieuwe reeksen 
van echte en onbestaande woorden 
door spellingstrategieën toe te pas-
sen die lijken op die van kinderen in 
de basisschool.

Alles bij elkaar konden duiven 
het cognitieve niveau van kraaien 
en papegaaien evenaren. De duiven 
hadden wel meer tijd nodig om een 
taak te leren en moesten ook meer 
oefenen om een abstracte regel te 
begrijpen. Niet alle vogels zijn dus 
zo slim als kraaien of papegaaien, 
maar blijkbaar hebben ze toch meer 
brains dan gedacht.

Edinger op de schop
Als vogels in staat zijn om met hun 
kleine hersenen en ontbrekende cor-
tex toch zulke uiteenlopende taken 
uit te voeren, rijst de vraag hoe ze 
dat doen. Begin jaren 1960 begon 
neurowetenschapper Harvey Karten 
(Massachusetts Institute of Techno-
logy, VS) een antwoord te zoeken op 
deze vraag. Hij concludeerde dat een 
groot deel van wat Edinger bij vogels 
als subpallium had geïnterpreteerd 
in feite het pallium moest zijn. Tij-
dens zijn onderzoek bleek dat de 
sensorische en motorische zenuw-
banen die het vogelpallium met 
andere hersengebieden verbinden, 
identiek zijn aan die van de cortex 
bij zoogdieren. In 2002 analyseerde 
een internationaal consortium van 
neurowetenschappers alle tot dan 
toe verzamelde bevindingen. Het 
kwam tot de slotsom dat vogels 
duidelijk een groter pallium hebben 
dan werd aangenomen. Bovendien 
lijkt het op dat van zoogdieren en 
heeft het in principe ook dezelfde 
oorsprong.

Het pallium van zoogdieren be-
staat niet alleen uit de cortex, maar 
omvat ook andere hersengebieden, 
zoals de hippocampus en delen van 
de amygdala. Wetenschappers zijn 

Hij kan ook overweg met getallen tot 
acht. Daarnaast heeft Alex ook een 
goed begrip van relatieve grootte-
verhoudingen, hij merkt het op wan-
neer een voorwerp ontbreekt en hij 
kan zowel gelijkenissen als verschil-
len bij aparte voorwerpen herken-
nen. Hij is zelfs in staat om eenvou-
dige optelsommen te maken.

Ondanks deze indrukwekkende 
resultaten wierpen primatologen de 
vraag op of de cognitieve prestaties 
van deze vogels wel echt die van 
mensapen kunnen evenaren. Of ging 
het enkel om beperkte intelligente 
vaardigheden binnen een strak om-
lijnd kader? Als dat het geval was, 
zouden kraaien en papegaaien door 
de mand moeten vallen zodra ze ge-
confronteerd worden met een divers 
palet van cognitieve opdrachten. Om 
dat uit te klaren, zochten Thomas 
Bugnyar en ik studies bij elkaar over 
verschillende cognitieve vaardighe-
den bij mensapen en vergelijkbaar 
onderzoek bij kraaien en papegaaien. 
Uit die meta-analyse mag je beslui-
ten dat het cognitieve prestatie-
vermogen van kraaien en papegaaien 
zich wel degelijk kan meten met dat 
van mensapen.

Ook duiven hebben brains
Hoe is het met andere vogels ge-
steld? Neem nu de duif, die het moet 
doen met een breintje van amper 
twee gram. Zelfs die is slimmer dan 
verwacht. Dertig jaar geleden is al 
aangetoond dat deze vogels maar 
liefst 725 abstracte patronen kunnen 
onthouden en logische verbanden 
kunnen leggen door transitieve 
inter ferentie. Een voorbeeld daar-
van: als je weet dat Julia groter is 
dan Salima en Salima groter is dan 
Sarah, kun je daaruit afleiden dat 
Julia ook groter is dan Sarah.

In 2016 toonde Damian Scarf 
(University of Otago in Nieuw-Zee-
land) samen met onze werkgroep in 
Bochum aan dat je duiven het ver-
schil kunt leren tussen korte Engelse 

Raven begrijpen wat andere vogels kunnen zien of 
niet zien, en schatten in wat een concurrent weet
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Een struikgaai blijkt een geheugen-
wonder (bovenaan), een grijze 
roodstaartpapegaai doorgrondt 
een optische illusie (midden) en 
een raaf raakt aan een beloning 
met zijn gereedschap (onderaan).

Los van 
elkaar hebben 
zoogdieren en 
vogels hetzelfde 
bouwplan 
ontwikkeld 
voor complexe 
cognitieve 
vaardigheden
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het NCL coderen cognitieve functies 
zoals besluitvorming, het volgen van 
regels en de beoordeling van ver-
schillende keuzemogelijkheden.

Hoewel het NCL en de prefron-
tale cortex sterk op elkaar lijken, 
stammen ze hoogstwaarschijnlijk 
niet af van een gemeenschappelijke 
voorouder van vogels en zoogdie-
ren, aangezien hun ligging verschilt 
(vooraan respectievelijk achteraan 
in het pallium)en bepaalde gene-
tische bevindingen dat idee tegen 
lijken te spreken. Ze hebben wellicht 
andere functies gehad voordat ze 
in de loop van driehonderd miljoen 
jaar evolueerden tot gebieden voor 
de cognitieve integratie van zintuig-
lijke input en motorische output. 
Tijdens onze research naar het NCL 
van vogels heb ik geregeld aan de 
beroemde zin van Dr. Ian Malcolm 
uit Steven Spielbergs film Jurassic 
Park gedacht: “Life finds a way” – het 
leven vindt wel een weg. Als dieren 
een hersengebied nodig hebben voor 
complexe cognitie, zullen ze het ge-
bied daarvoor wel ontwikkelen.

Samen met Murray Shanahan 
(Imperial College London) on-
derzocht ik hoe het connectoom 
of schakelschema van het duiven-
pallium georganiseerd is. Omdat 
het vogelpallium zo totaal anders 
leek dan de cortex van zoogdieren, 
verwachtten we ook andere ver-
bindingspatronen. Maar na onze 
reconstructie van het connectoom 

bij duiven beleefden we een eureka-
moment. Het schakelschema in het 
vogelpallium – met telkens andere 
gebieden voor verschillende functies 
– leek verrassend goed op dat van de 
cortex bij zoogdieren. Onze bood-
schap is dus duidelijk: om vergelijk-
bare mentale functies te creëren, is 
tijdens de evolutie in beide diergroe-
pen los van elkaar hetzelfde bouw-
plan ontwikkeld, omdat soortgelijke 
mentale functies blijkbaar ook speci-
fiek opgebouwde netwerken vragen.

Kleine hersenen, hoge neuro-
nale dichtheid
Rest nog de vraag: hoe kan het dat 
vogels zo slim zijn, terwijl hun her-
senen zo klein zijn? Pavel Nĕmec 
(Karelsuniversiteit Praag) bepaalde 
bij benadering de hoeveelheid neu-
ronen bij 28 vogelsoorten. De herse-
nen van kraaiachtigen en papegaaien 
blijken dubbel zoveel neuronen be-
vatten als hij had verwacht op basis 
van hun hersengrootte. Vooral het 
pallium zit tjokvol neuronen, waar-
door deze vogels tot betere presta-
ties in staat zijn dan heel wat apen 
met grotere hersenen.

Toch hebben vogels nog altijd 
minder neuronen dan even slimme 
zoogdieren. Zo hebben raven en 
kea’s, een papegaaiensoort uit 
Nieuw-Zeeland, maar 1,2 miljard 
neuronen in hun pallium. Bij chim-
pansees zijn dat er 7,4 miljard.

Hoe slagen vogels er dan in 
om dat lage aantal hersencellen te 
compenseren? Hun neuronen lig-
gen dichter bij elkaar, is intussen 
gebleken. Door de kortere afstand 
tussen de neuronen zou informatie 
sneller worden doorgestuurd naar 
het dichte netwerk in het cerebrum 
(grote hersenen).

Al deze bevindingen leidden 
ook tot andere inzichten. Vogels en 
zoogdieren verspreidden zich los 
van elkaar over de hele wereld door 
bijna elke ecologische niche te bezet-
ten. Beide takken van het dierenrijk 
brachten daarnaast ook generalisten 
voort: soorten als ratten en duiven, 
die niet kieskeurig zijn en bijna over-
al op de wereld kunnen overleven. 
Om snel oplossingen te vinden voor 
geheel nieuwe problemen en om 
concurrenten te slim af te zijn, wa-
ren hogere cognitieve vaardigheden 

nodig. De sterke selectiedruk waar-
aan beide klassen gewervelde dieren 
blootgesteld waren, stimuleerde de 
vorming van goed uitgewerkte cog-
nitieve vaardigheden.

Dat er in beide diergroepen 
tijdens de evolutie ook steeds intel-
ligentere soorten opdoken, heeft 
minder te maken met hun verschil-
lend georganiseerde pallium. In 
essentie lag dat veel meer aan de 
ontwikkeling van identieke neu-
rale mechanismen. Voor zo’n hoog 
cognitief vermogen waren alsmaar 
meer neuronen nodig. Zoogdieren 
speelden dat klaar met hersenen die 
groter werden, terwijl vogels hun 
neuronale dichtheid verhoogden. 
Beide groepen ontwikkelden verge-
lijkbare ‘corticale’ schakelplannen 
voor de neurale paden in het pallium 
en vormden ‘prefrontale’ hersenge-
bieden met identieke fysiologische, 
neurochemische en functionele 
eigenschappen.

Hetzelfde geldt voor cognitie op 
zich: de manier waarop vogels en 
zoogdieren leren, hoe zij zich iets 
herinneren, vergeten, zich vergissen, 
veralgemenen of beslissingen ne-
men, volgt dezelfde principes. Deze 
verbazingwekkende gelijkenis is al-
leen maar mogelijk omdat de natuur 
zich niet veel vrijheden permitteert 
bij de vorming van neurale structu-
ren voor hogere cognitieve proces-
sen. Vogels en zoogdieren hebben 
soortgelijke neurale mechanismen 
en denkstrategieën ontwikkeld om 
via verschillende wegen uiteindelijk 
hetzelfde doel te bereiken. ■

De hersenen 
van kraaien 
en papegaaien 
bevatten 
dubbel zoveel 
neuronen als 
verwacht



De vraag

Als je het gevoel hebt dat je een bepaalde 
ervaring eerder meemaakte, maar tegelijk 
weet dat dat niet zo is, dan heb je een déjà 
vu. Wat is een déjà vu precies?

Er bestaan verschillende theorieën over 
waar een déjà vu vandaan komt. Weten-
schappers weten niet welke van die theo-
rieën juist is, want er wordt amper onder-
zoek naar gedaan. Het fenomeen is lastig 
in een laboratorium te bestuderen. Je kunt 
er als proefleider niet voor zorgen dat je 
proefpersonen spontaan een déjà-vu gevoel 
krijgen. Bovendien hebben weinig mensen 
last van hun déjà vu, het is vooral een gek-
ke of grappige ervaring. Meer onderzoek is 
dus ook niet noodzakelijk.

Er zijn wel verschijnselen die op een 
d éjà vu lijken en die psychologen in labs 
kunnen onderzoeken. Een daarvan is het 
zogenoemde false fame-effect. Om dat ef-
fect te creëren, laat je vrijwilligers een be-
paalde taak met gezichten uitvoeren. Tegen 
de proefpersonen zeg je niet dat de gezich-
ten belangrijk zijn. Heel wat later in het ex-
periment laat je de gezichten opnieuw zien, 
samen met een aantal nieuwe gezichten. Je 
vermeldt erbij dat er een aantal beroemd-
heden tussen zitten. De vrijwilligers zullen 
geneigd zijn de gezichten die ze eerder 
tijdens het experiment zagen als beroemd 
te bestempelen, niet de nieuwe gezichten. 
Toch weten ze verder niks te vertellen over 
deze ‘beroemdheden’. Ze hebben bijvoor-
beeld geen idee waar iemand beroemd door 
is geworden. Dat gevoel van herkenning, 
dat samengaat met het gebrek aan kennis, 
zie je ook bij een déjà vu. Mogelijk kunnen 
onderzoekers dit effect gebruiken om meer 
over déjà vu’s te weten te komen. 

In de hersenen ziet een déjà vu of het 
false fame-effect er mogelijk als volgt uit. 

Geheugensporen vormen zich in de hippo-
campus. Naast de hippocampus ligt de 
perirhinale cortex, een hersengebied dat 
activeert op het moment dat je iets of ie-
mand herkent. Als dat gebied actief wordt, 
haalt de hippocampus doorgaans de infor-
matie op die daarbij hoort. Mogelijk geeft 
de perirhinale cortex tijdens een déjà vu of 
tijdens het false fame-effect een signaal van 
bekendheid af, maar kan de hippocampus 
geen bijbehorende informatie vinden. Dat 
conflict zou dan voor een déjà-vugevoel 
zorgen. 

Een déjà vu kan ook voorkomen door-
dat de prefrontale cortex zijn werk tijdelijk 
niet goed doet. De prefrontale cortex ligt 
voorin de hersenen, en normaal gezien 

Je hersenen 
geven het 

signaal ‘dat 
ken ik’, maar 

er is geen 
geheugenspoor 

te vinden

filtert hij voortdurend herinneringen die 
opkomen uit de hippocampus. Dat gebeurt 
aan de lopende band. Als je bijvoorbeeld 
de naam van een bekende acteur kwijt 
bent, komen er allerlei namen naar boven. 
Als de juiste naam naar voren komt, dan 
weet je dat meteen. Daarvoor zorgt de 
hippocampus. Wie schade heeft aan de 
prefrontale cortex brabbelt vaak van alles. 
Mogelijk brengt je hippocampus bij een 
déjà vu dus onzin naar boven, en ontglipt 
dat de prefrontale cortex.

Psychologen onderzoeken nog andere 
geheugenillusies. Zo kun je proefperso-
nen bijvoorbeeld heel wat woorden laten 
zien die een link met slapen hebben. Bed, 
nacht, kussen, noem maar op. Het woord 
‘slapen’ zelf laat je ze niet zien. Vervolgens 
toon je deze vrijwilligers een rijtje woor-
den waar eerder getoonde woorden en 
nieuwe woorden tussen zitten, waaronder 
het woord ‘slapen’. Proefpersonen denken 
dan dat ze het woord ‘slapen’ wel degelijk 
eerder zagen, terwijl dat niet het geval 
is. Deze geheugenillusie is niet hetzelfde 
als een déjà-vugevoel. Maar met dit soort 
onderzoek kunnen geheugenonderzoekers 
mogelijk wel meer te weten komen over 
het fenomeen. ■

Jaap Murre is geheugenprofessor aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij doet onder 
andere onderzoek naar cognitieve modellen 
van leren en geheugen. Wetenschapsjournalist 
Anouk Bercht legde hem deze vraag voor en 
tekende zijn antwoorden op.

In deze rubriek beantwoordt een 
wetenschapper een vraag uit de 
Vlaamse Wetenschapsagenda. 
www.vraagvoordewetenschap.be

79



EOS Psyche&Brein80

“Voor 
oorlogsveteranen 
is de wereld vaak

Traumatherapie slaat bij veel oorlogsveteranen niet aan. 
Daarom heeft het Sinai Centrum in Amstelveen het roer 
omgegooid. De ex-militairen logeren er drie maanden 
en krijgen een uitgekiende mix van behandelingen en 
trainingen voor de kiezen. Dat lijkt te werken.

Maurice Timmermans 
Foto’s Peter Valckx



81

V eel ex-militairen heb-
ben niet alleen last van 
trauma’s, maar zijn ook 
verslaafd. Ze drinken of 

nemen drugs om hun frustraties 
en nachtmerries te onderdrukken. 
Daarbovenop kampen velen met 
een persoonlijkheidsstoornis. Ze 
hebben vaak een kort lontje, wat 
de sfeer in het gezin niet bepaald 
ten goede komt.” Aan het woord is 
Kathleen Thomaes, psychiater bij de 
Veteranen Intensieve Behandel Unit 

(VIBU) van het Sinai Centrum, van 
oudsher een Joods instituut gespe-
cialiseerd in trauma en posttrauma-
tische stressstoornis (PTSS).

In de gezamenlijke aanpak van 
trauma, verslaving en agressie 
schuilt het geheim van de VIBU, zegt 
Thomaes, die twee jaar geleden een 
nieuw behandelprogramma op touw 
heeft gezet. “De veteranen wonen 
drie maanden in het centrum. Zo 
halen we hen uit hun thuissituatie, 
zodat ze de spanningen van de the-
rapie niet afreageren op hun partner 
en kinderen.”

Wel moeten vóór aanvang een 
paar zaken kraakhelder zijn: de 
c liënt zet zich voor 100 procent in. 
En drugs zijn taboe.

De behandeling bestaat uit spor-
ten, mindfulness, traumatherapie 
en dialectische gedragstherapie. 
Thomaes: “Het trauma behandelen 
we ofwel met EMDR (een therapie 
waarbij je je trauma herbeleeft en 
tegelijk met je ogen de bewegende 
vingers van de therapeut volgt, red.) 
of met cognitieve gedragstherapie. 
Daarnaast bieden we dialectische 
gedragstherapie. Daarbij draait het 
om verandering en acceptatie, de 
twee polen waar het hele leven van 

doordesemd is. Som-
mige dingen kun je 
veranderen, andere 
niet. Je kunt bijvoor-
beeld stoppen met 
drinken, maar je zult 
moeten accepteren 
dat de gevoeligheid 
voor alcohol blijft. Zo 
goochelen we elke dag 
met die twee polen.”

Voor veteranen 
is de wereld vaak 
zwart-wit. “Soms is 
een cliënt boos op een 
begeleider omdat die 
een paar minuten te 
laat is. Die kan niets 
meer goed doen, want 

te laat betekent niet alert, en dus 
gevaarlijk. Zo werkt het in het leger, 
maar niet in het dagelijks leven. Dat 
is onvoorspelbaar en chaotisch.”

In de vaardighedentraining leren 
ze daarmee om te gaan, zegt psycho-
loog Shanna Teunissen. Ook oefenen 
ze met het beheersen van hun be-
hoeften, verlangens en emoties – tot 
tien tellen in plaats van uit hun vel 
springen. “Vaak zijn ze geïsoleerd 
geraakt doordat hun vrouw, kinde-
ren en vrienden bang voor hen zijn 
geworden. Ze worden gezien als een 
tikkende tijdbom.”

Op de VIBU koken de veteranen 
zelf en doen ze ook de boodschap-
pen – een vorm van exposure, waarbij 
ze hun angsten onder ogen zien. “Ze 

kopen vlees bij de islamitische sla-
ger of gaan de markt op, waar ze op 
hun missies vreesden voor mannen 
met bomgordels onder hun djellaba. 
Sommigen zetten vroeger geen stap 
buiten de deur zonder een overle-
vingsrugzak, met daarin een mes, 
tent, zaklamp. Die blijft nu thuis.”

De regie over het leven herwin-
nen. Dat is een belangrijk behan-
deldoel, zegt Thomaes, die ook als 
hoofdonderzoeker verbonden is 
aan het Amsterdam UMC. Op dit 
moment bereidt ze een studie voor 
die ‘Het heft in eigen handen’ heet. 
Daarin zal ze onderzoeken of het 
VIBU-programma, in het bijzonder 
de combinatie van trauma- en dia-
lectische gedragstherapie, z’n vruch-
ten afwerpt.

“Het is een illusie om te denken 
dat de cliënten na drie maanden 
volledig hersteld zijn. Daarom eisen 
we dat ze na hun vertrek ambulant 
in behandeling blijven bij een maat-
schappelijk werker en de GGZ. Wel 
zien we dat de meesten minder last 
hebben van nachtmerries en herbe-
levingen, weer over straat durven en 
emotioneel contact maken met hun 
naasten.”

DE AUTEUR

Maurice Timmermans is 
wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in 
psychiatrie, neurologie en GGZ.
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“Hun vrouw, 
kinderen en 
vrienden zijn 
bang voor hen. 
Ze zien hen als 
een tikkende 
tijdbom”
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“Het liefst wilde ik 
huilen, maar dat lukte 
pas na een maand”

Robbie (48) had al afscheid genomen van de 
hulpverleners en de andere cliënten. In novem-
ber 2020 was hij klaar met de intensieve behan-
deling op de VIBU – de Veteranen Intensieve 
Behandel Unit. Robbie was opgeknapt, maar 
toen naderden de feestdagen en het vuurwerk 
... “Zoals alle veteranen zie ik ontzettend op te-
gen dat geknal”, zegt hij met een stressballetje 
in zijn hand. “Al weken van tevoren merkte ik 
het aan mezelf. Ik sloot me emotioneel af, zette 
een masker op en begon excessief te sporten. Ik 
stapte om zeven uur ’s ochtends op de fiets en 
putte mezelf helemaal uit, reed meer dan hon-
derd kilometer over het strand. Ik doe dat om 
bij mijn gevoel te komen. Nu ben ik weer voor 
een paar weken terug op de VIBU om orde op 
zaken te stellen.”
Robbie is een van de Dutchbatters die in de 
zomer van 1995 getuige waren van de val van 
de enclave Srebrenica. De Bosnische Serviërs 
vermoordden er achtduizend moslimman-
nen en jongens. Hij zal de beelden, geluiden 
en geuren van toen nooit meer kwijtraken: de 
salvo’s, de lijken en de honger van de moslims 
in de enclave. “Ze aten uit onze vuilnisbakken 
en sloegen elkaar dood om eten, soms letterlijk. 
Ik zag mensen veranderen in beesten. Maar 
wat me echt de kop heeft gekost, is dat we als 
blauwhelmen niets konden doen. De onmacht. 

We vroegen om hulp, maar de wereld keek de 
andere kant op.”
Eenmaal thuis ontvluchtte hij zijn gezin en werd 
internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij sliep 
nauwelijks, vooral om de nachtmerries te ont-
lopen. Op een dag in 2000 zette hij zijn vracht-
wagen aan de kant en zeeg wezenloos neer op 
de vangrail. De politie pikte hem op, en volledig 
uitgeblust belandde hij in een psychiatrisch zie-
kenhuis in de buurt van Florence.
Sindsdien heeft hij in Nederland vele (trauma)
behandelingen gehad, maar die sloegen niet aan. 
“Ik was schijtbang. Handen die uitgestoken wer-
den, sloeg ik weg. Ik was fel, agressief en voelde 
me vaak vernederd. Zeker als ik zo’n scheurjurk 
aan moest en een spuit in m’n billen kreeg.”
In het Sinai Centrum vond Robbie zijn vertrou-
wen in de zorg terug. “Ik voelde me serieus 
genomen, gezien, gehoord. In het begin voelde 
ik niets. Ik vertelde mijn verhaal en viel soms 
helemaal stil, dissocieerde, zat met verschrikte 
ogen voor me uit te staren. Op andere mo-
menten sprong ik uit m’n vel. Het liefst wilde ik 
huilen, maar dat lukte pas na een maand. Toen 
ontdooide ik, toen kon ik weer voelen hoezeer 
ik mijn vrouw en kinderen miste, hoeveel ik van 
hen hield.”
Aan het eind van het gesprek wil hij nog één 
ding kwijt. “Van oudsher heeft de VIBU onder 
veteranen een slechte reputatie. Als je daar te-
rechtkomt, ben je zo ongeveer opgegeven. Wil 
je in je artikel schrijven dat daar niets van klopt? 
Dat deze unit, met zowel individuele als groeps-
behandelingen, een warm bad is?”

Ik was schijtbang. 
Ik was fel, agressief 
en voelde me vaak 
vernederd. Zeker als 
ik zo’n scheurjurk aan 
moest en een spuit in 
m’n billen kreeg
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Robbie toont 
een van de wer-
ken die hij maak-
te. Ook beel-
dende therapie is 
onderdeel van de 
behandeling.
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Miquel wachtte twintig jaar om 
professionele hulp te zoeken.
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“Ik voel me als een 
plant die wil groeien”
“Het land was helemaal kapot”, zegt Miquel 
(41), die in 1998 en 1999 naar Bosnië werd 
uitgezonden. Hij maakte deel uit van een Ne-
derlands bataljon dat de veilige routes in kaart 
bracht, maar ook voedselpakketten uitdeelde 
en peilde hoe de lokale bevolking eraan toe was.
“Ik zag voor het eerst met eigen ogen wat een 
oorlog doet met een land. Iedereen heeft de 
beelden op tv gezien, maar die vallen volledig in 
het niet bij de werkelijkheid. De kapotte wegen, 
de inslagen van bommen, de kogelgaten, de 
lijken, de massagraven, de armoede onder de 
Bosniërs.”
In Nederland dringt pas tot hem door wat hij 
heeft gezien en meegemaakt, maar tegen zijn 
vriendin en familie praat hij er niet over. Hij 
kan zijn draai niet vinden en komt al snel in het 
criminele circuit terecht, waar drugs en wapens 
de dienst uitmaken. Op zijn verjaardag, in 2000, 
wordt zijn broer vermoord. En dan stort hij in. 
Elke nacht is hij terug in Bosnië en wordt hij 
schreeuwend wakker, meer dan eens in een nat 
bed.
Toch heeft hij in de afgelopen twintig jaar geen 
professionele hulp gezocht. Het is zijn zoon die 
hem eind vorig jaar het beslissende zetje in de 

richting van de VIBU heeft gegeven. Miquel, 
bijna klaar, is zeer te spreken over de vertrou-
wensband die de staf met hem heeft gesmeed, 
hoe het hele team zich over hem heeft ont-
fermd. Niet alleen de hulpverleners maar ook 
de andere veteranen. “Het is vergelijkbaar met 
de kameraadschap in het veld.”
Hij heeft al meerdere sessies traumatherapie 
achter de rug, met herbelevingen. “Heel heftig. 
Ik zag mezelf weer in Bosnië rondlopen. Toch ga 
ik nu al anders met het verleden om, ik merk dat 
ik het aankan. Ik heb weer rust in mijn hoofd.”
Ook heeft hij met behulp van de dialectische 
gedragstherapie uitgeplozen hoe hij de wereld 
ervaart, erover denkt en waar zijn probleem-
gedrag vandaan komt. “Als ik nu de woede voel 
opborrelen, dan kan ik een stap terug doen, me-
zelf observeren. Ook heb ik geleerd om beter te 
communiceren, om mijn emoties te tonen.”
Nachtmerries heeft hij wel nog af en toe. Vroe-
ger blowde hij om ze weg te houden en sliep hij 
vaak niet meer dan twee uur. “Ik ging er ook bij 
voorbaat van uit dat ik nachtmerries zou krijgen. 
Nu niet meer, nu heb ik zelfs leuke dromen.”
Hij zegt dat hij zich herboren voelt, klaar om 
weer terug te keren in de samenleving. “Ik zou 
de zorg in willen. Behulpzaam was ik altijd al. 
Ook zoek ik naar meer liefde en vreugde in m’n 
leven. Ik voel me als een plant die wil groeien.”

Ik ga anders met 
het verleden om. 
Ik heb weer rust in 
mijn hoofd
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“Ik heb te lang in de 
overlevingsstand 
gestaan”

Bosnië in 2001. Irak in 2004. Afghanistan in 
2008. Mali in 2015. Zijn laatste uitzending, in 
2017, bestond deels uit een geheime missie. 
David (40)* werkte toen als traumaverpleeg-
kundige, die leiding gaf op medisch vlak én 
meeging naar het front. Dat hakte erin, zegt hij, 
vooral vanwege de zware verantwoordelijkheid, 
de werkstress en de constante spanning – vijf 
maanden lang. Ook omdat aan het front de 
v ijand niet ver van zijn groep verwijderd was. “Ik 
sliep altijd met één hand onder mijn hoofd, om 
bij gevaar het pistool onder m’n kussen te kun-
nen trekken. Ik slaap nog steeds in die houding.”
Terug in Nederland, zegt hij, heeft Defensie 
hem voor zijn gevoel laten vallen. Hij ambieerde 
een baan in een militair hospitaal, maar daar 
is van hogerhand een stokje voor gestoken. 
Waarom is nooit duidelijk geworden.
Ondertussen raakte hij, om zijn nachtmerries 
en frustraties te onderdrukken, verslaafd aan 
drank en cocaïne. “Ik gebruikte nooit thuis, in 
het bijzijn van mijn vriendin en haar zoontje. Ik 
nam een hotelkamer en verdween dagenlang 
van de radar. Thuis was ik gefrustreerd over de 
kleinste dingen, geïrriteerd en waakzaam. Soms 
was ik bang dat de vijand me zou traceren en 

wraak zou nemen met een aanslag.”
Hij zocht hulp in de verslavingszorg, bij een 
traumacentrum, en werd van het kastje naar de 
muur gestuurd. Tussendoor zwierf hij op straat 
en sliep hij bij de daklozenopvang. Uiteindelijk 
kon hij beginnen met een groepsbehandeling 
voor PTSS bij een traumacentrum. Maar toen 
brak de coronacrisis uit. Afgelopen kerst viel hij 
helemaal terug in zijn verslaving, en verwees het 
traumacentrum hem naar de VIBU.
David is gestopt met de drugs en zit nu halver-
wege de behandeling. Hij heeft voor het eerst 
zijn leven in kaart gebracht. “Ik voel me niet lan-
ger een patiënt, maar een trotse man van veer-
tig die erkent dat hij tools nodig heeft. Ik heb 
te lang in de overlevingsstand gestaan en me 
verstopt in mijn werk. In Nederland werkte ik 
als opleider bij Defensie en vormde alle ellende 
die ik tijdens de uitzendingen had meegemaakt, 
om tot lesmateriaal.”
Op de VIBU voelde hij zich veilig, gaf hij zich-
zelf over en kwam hij eindelijk toe aan de ver-
werking van alles wat hij heeft meegemaakt. 
“Vroeger stapte ik overal overheen, leefde ik 
grenzeloos en zocht ik gevaarlijke situaties 
op om het leven te kunnen voelen. Nu krijg ik 
weer controle over mijn emoties en lukt het 
me steeds beter om lief te zijn voor mezelf. Ik 
zou met niemand willen ruilen in dit leven, voor 
geen geld, status of wat dan ook.” ■

*David is niet zijn echte naam.

Ik slaap nog steeds met 
één hand onder mijn 
hoofd, om snel het 
pistool onder mijn kussen 
te kunnen trekken
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David dronk 
en gebruikte 
coke om zijn 
frustraties en 
nachtmerries te 
vergeten.
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Corinna Hartman

Verveel d,
verve e l d e r,
v e r v e e l d s t

Wie durft er toe te geven 
dat hij te weinig werk heeft, 
zich verveelt, geen greintje 
uitdaging vindt? Een bore-out 
is een taboe en wordt niet altijd 
ernstig genomen. Toch kan het 
verstrekkende gevolgen hebben.

Zaalwachter in 
een museum: 
mr. Bean ziet er 
duidelijk het nut 
niet van in.
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T ik. Tak. Tik. Tak … Een 
strakke kamer. Kale, witte 
muren. Alleen het tikken 
van de klok verbreekt de 

stilte. Je bent alleen met jezelf en je 
gedachten. Er zitten elektroden op 
je huid, met je ene hand hou je een 
knop vast. Druk je erop, dan gaat er 
een elektrische schok door je heen. 
Wat doe je?

Dit is een experiment van de 
Amerikaanse psycholoog Timothy 
Wilson. Hij stopte meer dan twee-
honderd proefpersonen in de kamer. 
Vooraf hadden ze allemaal een 
elektrische schok gekregen, zodat 
ze wisten hoe dat voelt. Stuk voor 
stuk beweerden ze dat ze nog liever 
vijf dollar zouden betalen dan nog 
eens die pijn te moeten voelen. Toch 
drukte een op de vier vrouwen en 
zelfs twee op de drie mannen in de 
‘eenzame kamer’ binnen het kwar-
tier minstens één keer op de knop. 
Verveling was blijkbaar een nog gro-
tere kwelling.

Verveling wordt vaak beschouwd 
als een luxeprobleem. Misschien 
is het daarom pas sinds kort een 
onderzoeks onderwerp. Om het ge-
voel in het laboratorium na te boot-
sen, hebben wetenschappers hersen-
loze bezigheden bedacht zoals foto’s 
van slakken bekijken, een drogende 
klodder verf observeren, adressen 
overschrijven of gewoon naar een 
witte muur staren.

In 2017 onderzocht econoom 
Alycia Chin de dagelijkse verveling 
van bijna vierduizend Amerikanen. 
Tien dagen lang moesten ze hun 
activiteiten en stemming doorgeven 
via een app. Om het half uur noteer-
den ze waar ze waren, wat ze deden 
en in wiens gezelschap ze zich be-
vonden. Ze duidden ook aan hoe ze 
zich op dat moment voelden: boos, 

opgewonden, gefrustreerd, blij, op-
gelucht, verveeld … Op die manier 
verzamelde Chin meer dan een mil-
joen statussen.

Twee derde van de vrijwilligers 
verveelde zich minstens één keer 
gedurende de tien dagen. Dat ging 
vaak gepaard met gevoelens van een-
zaamheid, boosheid of verdriet. Ver-
rassend genoeg verveelden de deel-
nemers zich vooral tijdens het leren 
of werken, met name als hun auto-
nomie beperkt was, bijvoorbeeld als 
ze samenwerkten met collega’s.

Toegewijd en getalenteerd
In 2007 doorbraken de Zwitserse 
management-consultants Peter Wer-
der en Philippe Rothlin een taboe: ze 
publiceerden een boek over verve-
ling op het werk. In Diagnose Bore-
out beschreven Werder en Rothlin de 
bore-out als tegenhanger van de be-
kendere burn-out of uitputting door 
professionele overbelasting.

Het woord bore-out is gebaseerd 
op het Engelse bored en betekent zo-
veel als ‘verveling tot de uitputting 
erop volgt’. Net zoals bij een burn-
out kun je je niet meer identificeren 
met je werk. Niet omdat je te veel op 
je bord krijgt, maar net te weinig of 
enkel eentonige taken. Dat valt vaak 
niet op, omdat werknemers doen 
alsof ze veel werk verzetten om geen 
aandacht te trekken. Terwijl ze ei-
genlijk alleen hun tijd verdoen.

Zij zijn niet lui, stellen Werder 
en Rothlin. Integendeel, het zijn 
vaak de toegewijde en getalenteerde 
medewerkers die het meest onder 
bore-out lijden.

Liever zinvol werk dan een 
goed loon
Zo verging het ook André. Hij was 
lange tijd in dienst van een soft-
warebedrijf en tevreden met zijn 
baan. Totdat een project dat hij zou 
leiden werd geannuleerd wegens een 
herstructurering. Het projectteam 
bleef aan en kreeg ‘resterende taken’ 
die de fulltime functies helemaal 
niet vervingen. Voor André werd de 
inactiviteit een krachtproef. Aanvan-
kelijk zocht hij werk en wilde hij zijn 
opleiding verderzetten. Maar dat 
leidde telkens weer tot niets.

Uiteindelijk bracht hij het groot-
ste deel van zijn werktijd door met 

online nieuws lezen en shoppen. 
Daar voelde hij zich steeds ongemak-
kelijker bij. “Ik was in een slecht 
humeur, bijna depressief. Ik had 
geen reden meer om ’s morgens op 
te staan, en een ontmoeting met 
vrienden na het werk verbeterde 
mijn stemming niet. Ik had hen niets 
te vertellen.”

Naast zijn gevoel van eigen-
waarde leed ook zijn concentratie 
onder de situatie. “Hoe minder ik 
uitvoerde, hoe slechter mijn focus 
werd. Als ik dan eens een opdracht 
kreeg, dan schoof ik die voor me uit. 
Ik kon niets meer aan.” André zag 
geen uitweg meer en nam ontslag.

Voor een op de drie werknemers 
die een andere baan willen, is ‘te 
weinig uitdaging’ de reden, zo blijkt 
uit een onderzoek van Randstad. 
Iets zinvols doen in je werk is voor 
nagenoeg iedereen belangrijk. In 
een onderzoek van de universiteit 
van Bielefeld in Duitsland zegt 93 
procent van de tweeduizend onder-
vraagden dat dat voor hen belangrijk 
is, belangrijker dan een goed salaris. 
Het onderzoek toont ook aan hoe 
nauw professionele ontplooiing en 
gezondheid met elkaar verbonden 
zijn: deelnemers die geen diepere 
voldoening in hun werk vonden, 
liepen meer risico om te lijden onder 
fysieke belasting.

Stress
“Als een bore-out lang duurt, kan 
dat je ziek maken”, zegt Wolfgang 
Merkle, hoofdarts van de psychoso-
matische kliniek van het ziekenhuis 
in Frankfurt. Hij behandelt niet alleen 
mensen die door een enorme werk-
druk zijn opgebrand, maar ook werk-
nemers die door professionele onder-
belasting in een crisis zijn beland.

Een bore-out is, net als zijn te-
genhanger, geen officiële diagnose. 
De ICD-10, de internationale clas-
siciatie van ziekten, bevat wel een 
sectie over ‘factoren die van invloed 
kunnen zijn op de gezondheidstoe-
stand en leiden tot het gebruik van 
gezondheidsdiensten’. Dat omvat 
‘werkgerelateerde vormen van belas-
ting’, die aanvullend op een officiële 
diagnose zoals depressie, kunnen 
worden geïdentificeerd.

“Onderbelasting kan net zo goed 
stress veroorzaken als overbelasting”, 

Verveling 
wordt vaak 
beschouwd 
als een 
luxeprobleem

IN HET KORT
Wie zich verveelt 
op het werk en 
het nut niet inziet 
van zijn taken, 
loopt risico op een 
bore-out.

In Vlaanderen 
kampt een op de 
twintig mensen 
met symptomen. 
Vaak worden hun 
klachten niet seri-
eus genomen.

Leidinggevenden 
moeten de vin-
ger aan de pols 
houden en indien 
nodig meer uit-
dagende, zinvolle 
taken aanbieden.
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zegt Merkle. “Wie lijdt aan een bore-
out is vaak prikkelbaar, kan zich niet 
concentreren en ontwikkelt psychoso-
matische symptomen zoals slaapstoor-
nissen, hoofdpijn of oorsuizingen. 
Een bore-out kenmerkt zich ook door 
een lage eigenwaarde, teruggetrok-
kenheid en in zeldzame gevallen door 
zelfmoordgedachten.”

In onze prestatiegerichte maat-
schappij is een burn-out bijna een 
eretitel. Over een bore-out hoor je 
nauwelijks. ‘Wees blij! Ik wou dat 
ik lekker kon achterover leunen’, is 
vaak de reactie als je zegt dat je je 
verveelt op het werk. Alsof niets-
doen iets is om van te dromen. Niets 
is minder waar. Een bedrijfscultuur 
waar aanwezigheid belangrijker is 
dan presteren ervaren veel werkne-
mers als zinloos.

Ontslag nemen is echter niet 
makkelijk. Alleen wie goede kansen 
heeft op de arbeidsmarkt kan zich 
dat veroorloven. Velen blijven trouw 

op post, ook al zijn ze ontevreden en 
hebben ze geen ruimte om binnen 
het bedrijf andere taken op zich te 
nemen.

Persoonlijke groei
Op de werkplek speelt simpelweg 
aanwezig zijn vaak een grote rol, 
zegt socioloog Elisabeth Prammer. 
Wie snel werkt, is misschien om 
twee uur ’s middags al klaar, maar 
moet dan nog drie uur blijven zitten 
voor hij of zij kan uitklokken. “We 
hebben meer flexibiliteit nodig in 
het beroepsleven”, stelt arbeidsso-
cioloog Gerd-Günter Voss.

Maar soms is er meer aan de 
hand. Er wordt soms doelgericht ge-
pest, stelt Merkle. “De onpopulaire 
collega wordt gepest met nietszeg-
gende activiteiten totdat hij of zij uit 
eigen beweging opstapt.”

Mogelijk zit er een systeem in die 
onzin. De Amerikaanse antropoloog 
David Graeber bedacht daarvoor de 

term bullshit jobs. Het gaat om banen 
die vaak behoorlijk betaald worden, 
maar eigenlijk geen nut hebben: de 
receptioniste in de ontvangsthal van 
het bedrijf, die weinig doet behalve 
zitten. De manager die alleen toe-
zicht houdt op ondergeschikten voor 
de baas. De administratief medewer-
ker die formuliergegevens overzet 
naar Excel-tabellen. Daarnaast zijn 
er de eindeloze ‘evaluaties’ zonder 
gevolgen, onbegrijpelijke zakelijke 
formuleringen en het beklemmende 
gevoel dat je je leven verspilt.

Het nut niet inzien van je eigen 
werk kan lastig zijn. Zulke schijnbaar 
nutteloze taken uitvoeren is voor 
veel mensen erger dan helemaal 
niets te doen hebben. “Bij bore-out 
gaat het eerder om de kwaliteit dan 
om de kwantiteit van het werk”, 
beaamt Ruth Stock-Homburg uit. Zij 
is hoogleraar Marketing en Human 
Resources Management aan de TU 
Darmstadt in Duitsland.

De meest toegewijde en getalenteerde 
medewerkers lijden het meest onder een bore-out

Het gaat 
vooral om 
de kwaliteit 
van je taken, 
niet om de 
kwantiteit.
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In een overzichtsartikel dat in 
2015 verscheen, definieerde ze 
bore-out als een combinatie van drie 
factoren: gebrek aan zingeving op 
het werk, gebrek aan mogelijkheden 
voor persoonlijke groei, en verve-
ling. Dan wordt het moeilijk om cre-
atieve oplossingen te vinden. Jezelf 
in een positief licht zien, actief bezig 
zijn met de wereld en groeien door 
uitdagingen zijn fundamentele men-
selijke behoeftes. In 2016 interview-

de Stock-Homburg medewerkers van 
23 tot 58 jaar die aan de slag waren 
in diverse sectoren, van de detail-
handel tot de horeca en van de tele-
com tot de logistiek. Stilstand op het 
werk bleek geen uitzondering.

“Wat ik op een werkdag moet 
doen, kan ik in minder dan een uur 
afhandelen”, zegt een hotelmanager. 
“Hoewel er bijna niets gebeurt, mag 
ik niets anders doen”, klaagt een col-
lega. “Mijn bedrijf maalt er niet om 
of ik een diepere betekenis in mijn 
werk zie, zolang ik maar functio-
neer”, zegt een medewerker van een 
callcenter.

Ondergewaardeerd
In Vlaanderen zou ruim een op de 
twintig mensen het risico lopen een 
bore-out te ontwikkelen. Bij ruim 1 
procent is dat risico erg hoog, want 
zij geven aan zich elke dag te verve-
len, zo blijkt uit een bevraging van 
de KU Leuven uit 2017. Vooral in 

de dienstensector – vaak overheids-
banen – is het probleem van verve-
ling groot. Daarnaast kampen meer 
jonge werknemers met een bore-out. 
Zij starten vaak in een baan die 
slecht aansluit bij hun diploma of 
capaciteiten.

De coronacrisis en het telewer-
ken hebben wellicht impact op 
deze cijfers. Volgens onderzoek van 
Stock-Homburg zou momenteel één 
op de vijf werknemers in Duitsland 
ondergewaardeerd kunnen zijn. Ter-
wijl sommigen gebukt gaan onder de 
dubbele belasting van kinderen en 
thuiswerk, hebben anderen te weinig 
om handen.

In Nederland hebben Madelon 
van Hooff (Radboud Universiteit 
Nijmegen) en Edwin van Hooft 
(Universiteit van Amsterdam) in 
2016 onderzoek gedaan naar de 
oorzaken en mechanismen van bore-
out-achtige omstandigheden bij 
werknemers van een grote multina-
tional. De proefpersonen werkten in 
sales, marketing, human resources 
en finance. Ze deelden informatie 
over de kenmerken van hun werk, 
hun motivatie en of ze zich ver-
veelden. Een gebrek aan variatie en 
autonomie en een gebrek aan iden-
tificatie met het werk hingen nauw 
samen met verveling en een gebrek 
aan motivatie. Ook de subjectieve 
betekenis van het werk en de directe 
feedback op de prestaties speelden 
een, weliswaar kleinere, rol.

Verlies van intrinsieke 
motivatie
Deze kenmerken gaan ook gepaard 
met een gebrek aan intrinsieke mo-
tivatie, zo blijkt uit het onderzoek. 
Dat is de innerlijke drive om iets te 
doen, omdat je dat zelf wilt en niet 
omdat het van je verwacht wordt of 
omdat er een beloning tegenover 
staat. Van Hooff en Van Hooft me-
nen dat dat verlies van intrinsieke 
motivatie een doorslaggevende 
factor is in bore-out. Maar wat oor-
zaak is en wat gevolg, is niet echt 
duidelijk.

“Niet iedereen is vatbaar voor 
verveling”, zegt Stock-Homburg. 
“Wie zich snel verveelt, veel sti-
mulansen nodig heeft om zich 
goed te voelen en zich moeilijk kan 
b ezighouden, loopt een risico.”

Moeders die een tijdje thuisblij-
ven bij de kinderen en daarna weer 
aan de slag gaan in een baan bene-
den hun kwalificaties, worden vaak 
getroffen. Hetzelfde geldt voor mi-
granten wier diploma’s niet worden 
erkend en die alleen als magazijn-
medewerker of schoonmaker aan de 
slag kunnen.

Soms begint het probleem al 
met de jobadvertentie, zegt Stock-
Homburg. “Functieprofielen moeten 
nauwkeurig zijn en niets verdoeze-
len. Als de kandidaat overgekwalifi-
ceerd is, zal hij of zij zich op de lange 
termijn niet goed in zijn vel voelen.”

Leidinggevenden kunnen via re-
gelmatige gesprekken nagaan of hun 
medewerkers goed worden ingezet, 
stelt de onderzoekster. Ze adviseert 
om getroffen werknemers een nieuw 
project aan te bieden, of een functie 
in een andere afdeling. Wie zoveel 
last heeft van de situatie dat het hu-
meur of de slaap eronder lijdt, moet 
de huisarts raadplegen of psychothe-
rapie overwegen.

André heeft intussen zijn zinge-
vingscrisis overwonnen. Hij heeft 
nieuwe uitdagingen gezocht in zijn 
persoonlijk leven, zoals sportieve 
doelen. Op dit moment heeft hij 
een nieuwe baan die hem uitdaagt: 
“Ik heb gemerkt dat ik het liever 
een beetje te druk heb dan dat ik te 
weinig werk heb.” Hij verveelt zich 
nog nauwelijks en rustige momenten 
beschouwt hij als vrije tijd waarvan 
hij geniet. ■

Verveling, 
nutteloze 
taken en geen 
mogelijkheden 
om te groeien. 
Die drie 
factoren zijn 
typisch voor 
een bore-out
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Annabel Nijhof

Column

Annabel Nijhof is als psycholoog en 
neurowetenschapper verbonden aan de 
Universiteit Gent, waar ze onderzoek doet 
naar autisme en sociale interacties.

Gemaskeerd

“Sorry meisje, met die mondmaskers versta ik dat allemaal niet meer zo 
goed”, verzucht de bakkersvrouw als ze me voor de derde keer moet vragen 
mijn bestelling te herhalen. Ik betwijfel nochtans of het aan mijn mondkapje 
ligt. Ook vóór de pandemie vond men het nog wel eens lastig mijn oer-Hol-
landse accent te begrijpen hier in Vlaanderen. Toch vormen mondmaskers 
voor sommigen wel degelijk een probleem in de communicatie. Doven en 
slechthorenden hebben het lastig. Gelukkig werd snel beslist dat het mond-
kapje af mag om liplezen mogelijk te maken. 

Maar er is nog een groep die last heeft met die mondmaskers: mensen met 
autisme. Een van de kenmerken van autisme is hyper- of hypo-reactiviteit 
op sensorische input. Dat wil zeggen dat mensen met autisme over- of juist 
onder gevoelig kunnen zijn voor de informatie die binnenkomt via bepaalde 
zintuigen, zoals licht of geluid, maar ook aanraking. Het gaat dan niet alleen 
om aanraking door andere personen, maar bijvoorbeeld ook om overgevoe-
ligheid voor de textuur van specifiek eten, kleding of knellende schoenen. 
Een gezichtsmasker dat ook nog eens de ervaring van je eigen ademhaling 
verandert, kan voor sommigen dan ook erg onprettig aanvoelen of zelfs tot 
paniekreacties leiden.

Ook het lezen van gezichtsuitdrukkingen kan problemen opleveren als dat 
gezicht half bedekt is. Om te zien of iemand blij, boos of angstig is, zijn de 
ogen en mond onze belangrijkste bronnen. Daarnaast kunnen lichaamstaal, 
gebaren en intonatie bijkomende informatie geven. Door de maskers valt de 
mond weg en blijven enkel de ogen zichtbaar. Dat is lastig als je autisme hebt, 
want uit onderzoek blijkt dat mensen met autisme minder vaak naar de ogen 
kijken als ze emotionele gezichten zien dan anderen (maar even vaak, en 
soms zelfs vaker, naar de mond). De mond is dus hun voornaamste bron om 
emoties te herkennen. 

Mogelijk speelt de amygdala, een hersengebied dat cruciaal is voor emo-
tieverwerking en emotionele reflexen, een rol bij deze atypische patronen 
van oogcontact. De verklaringen die wetenschappers hiervoor geven, zijn op 
het eerste gezicht tegenstrijdig. Aan de ene kant wordt gezegd dat mensen 
met autisme minder alert reageren als iemand hen recht aankijkt. De amyg-
dala zou bij hen minder actief zijn. Daardoor zou je hun aandacht moeilijker 
kunnen vasthouden met je ogen. Aan de andere kant kan direct oogcontact 
iemand met autisme juist té alert maken, met stressreacties en vermijding tot 
gevolg. Deze twee verklaringen hoeven elkaar niet uit te sluiten. We zien veel 
onderlinge variatie tussen personen met autisme. Die variatie is er ook in het 
herkennen van emoties. Hoewel je dat vaak hoort, zijn mensen met autisme 
daar niet per definitie slechter in. Mogelijk komt dat doordat zij meer aflei-
den uit het kijken naar de mond – die tegenwoordig in het openbare leven 
vrijwel altijd onzichtbaar is.

Wat te doen? De mondkapjes zijn er niet voor niets, en voorlopig zijn we 
ook nog niet van ze af. Voor mensen met autisme worden hier en daar al 
online trainingen aangeboden om aan de maskers te wennen, en er zijn meer 
luchtdoorlatende stofjes op de markt. Maar we kunnen allemaal iets bijdra-
gen, simpelweg door te beseffen dat mondmaskers voor sommige mensen 
écht geen evidentie zijn, en door daar begrip en geduld voor op te brengen. 
Voor mijn eigen communicatieproblemen bij de bakker is de oplossing geluk-
kig heel eenvoudig. Ik blijf gewoon hard oefenen op mijn Vlaams. ■

Mensen met 
autisme herkennen 
emoties aan de 
mond, niet zozeer 
aan de ogen
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Lees & luister Door Liesbeth Gijsel, Manu Sinjan en Cornelis Van Damme

HET MONSTER DAT ANGST HEET

Toen hij zeven was, moest Daan Heerma van Voss over een 
krakend bruggetje lopen om bij het buitenhuisje van de fami-
lie te komen. Het was de aanleiding voor zijn eerste paniek-
aanval, die nacht. Sindsdien leeft de historicus en schrijver 
permanent met angst. Vaak sluimerend, soms sterk aanwe-
zig. Dan trekt hij zich terug, slaapt slecht, stopt met wer-
ken. Zijn vriendin trekt dat niet langer, en dat is de aanlei-
ding voor Heerma van Voss om zijn angst te onderzoeken. 
Hij neemt een stapel boeken door en trekt onder meer naar 
Frankrijk en Indonesië. Zijn angst – die hij ‘het monster’ 
noemt – reist mee. 
Maar dit boek is veel meer dan een persoonlijk verhaal. Heer-
ma van Voss duikt in de wetenschap, de geschiedenis en de 
filosofie. Waar zit angst in je hoofd, en hoe komt het dat een 
nuttige emotie, die ons ooit aanzette te vluchten voor een 
sabeltandtijger, ons vandaag vaak zoveel ellende bezorgt? 
Hoe erfelijk is angst? En hoe zit het met de impact van je kin-
dertijd? Heerma van Voss zet de dingen ook in perspectief. 
De term angststoornis bestaat pas sinds 1980. Misschien is 
er weinig verschil met wat vroeger melancholie of hysterie 
heette, stelt hij. 
Een op de vijf Nederlanders ontwikkelt in z’n leven een 
angststoornis. Dat is veel, en dat komt volgens Heerma van 
Voss onder andere doordat individualisme en consumentis-
me hoogtij vieren en er, mede door de komst van internet 
en sociale media, geen ‘waarheid’ meer is. Daarnaast is angst 
vandaag gemedicaliseerd. ‘Maar waarom zou de man die zegt 
te lijden aan sociofobie niet gewoon verlegen kunnen zijn?’ Hij 
besluit: ‘Ik geloof niet meer in genezing, omdat ik ook niet meer 
heilig geloof in de ziekte.’ En zo beseft hij dat hij het monster er 
niet uit kan zetten, omdat het eigenlijk achter het stuur zit. 
De angst is een deel van zichzelf dat hij niet kan ontkennen. 
De bange mens is een veelomvattend, leerrijk boek van hoge 
literaire kwaliteit. Bij het boek hoort ook een podcast van  
vijf afleveringen. – LG

De bange mens
Daan Heerma van Voss
Atlas Contact
€ 14,99  

DE SPELENDE MENS

Filosoof Jeroen Vanheste gaat in het boek Animo in tegen de 
neurobiologische, natuurwetenschappelijke kijk op de mens. 
Wij zijn meer dan ons brein, we zijn niet alleen object maar ook 
subject, betoogt hij. Wij reflecteren over onszelf en over de we-
reld. En zelfs als de wetenschap de mens ooit volledig zou door-
gronden, dan nog is het een nuttige illusie om te geloven dat wij 
vrij zijn en kunnen ‘spelen’, meer bepaald: ons leven naar onze 
hand zetten. 
Met spel bedoelt Vanheste de mogelijkheid om je iets in te beel-
den, om je eigen persoonlijkheid vorm te geven, om ‘te doen 
alsof ’, om betekenis te vinden in het leven, in je relaties, in de 
liefde. Je eigen leven creatief vormgeven en je eigen verhaal  
schrijven, dus, er ‘iets van maken’ waar je je goed bij voelt en 
naar kunt leven. 
Een lovenswaardige visie, die eigenlijk niet zo gek afwijkt van 
wat wetenschappelijk onderzoek uitwijst: dat het belangrijk is 
om betekenis te vinden in je leven. In die zin is het ‘spel’ dat 
Vanheste bepleit misschien minder tegengesteld aan de ‘weten-
schap’ waar hij het tegenover plaatst. Zijn boek doet in elk geval 
nadenken, en hopelijk ook anders in het leven staan. – LG

Animo 
Jeroen Vanheste
Damon
€ 19,90

De angstpodcast
Daan Heerma van Voss 
en Remy van den Brand 
o.a. te beluisteren via vpro.nl

EOS Psyche&Brein94



Als onvermoeibare coach of bijtende criticaster: het stemme-
tje in ons hoofd laat voortdurend van zich horen. Psycholoog 
en neurowetenschapper Ethan Kross schreef een onderbouwd 
en leesbaar boek over de oorsprong, werking en bruikbaarheid 
van de stilzwijgende gesprekken die we met onszelf aangaan. 
Dat doet hij op basis van zijn eigen onderzoek. Zo verzamelde 
hij onder meer Amerikanen met een gebroken hart in zijn lab. 
Conclusie: als je last hebt van liefdesverdriet, luister je best 
niet naar dat stemmetje in je hoofd. Cen-
trale vraag in Kross’ werk: Waarom is het 
gesprek dat we met onszelf voeren soms 
heilzaam, maar vaak ook uitgesproken 
destructief? Om het antwoord daarop 
te kunnen uitleggen, begint Kross bij 
de eerste woorden van ieders innerlijke 
dialoog. 
Als peuters leren we onszelf te beheersen 
door instructies keer op keer te herha-
len. In het begin doe je dat hardop, maar 
na verloop van tijd wordt het volledig 
geïnternaliseerd. Als je vader doorheen 
je jeugd keer op keer herhaalde dat je geen geweld mag gebrui-
ken, ga je dat advies na verloop van tijd aan jezelf geven. De 
voornaamste bron van je hoogsteigen, talige gedachtestroom 
bevindt zich in je kinderjaren. 
De dialoog met onszelf is druk en haastig. Inwendig kletsen we 
erop los, en dat is ook nodig. Ons brein kan niet functioneren 
zonder die vorm van neurologisch leiderschap. Dankzij ons 
stemmetje kunnen we onze aandacht ergens op richten, ver-
standig redeneren en betekenis geven aan de enorme stroom 

indrukken die permanent op ons afkomt. We gebruiken onze 
innerlijke stem om een levensverhaal te schrijven, met onszelf 
in de hoofdrol. 
In zijn boek besteedt Kross vooral aandacht aan de vervelende 
en zelfs gevaarlijke dimensies van deze dynamiek, de momen-
ten waarop het stemmetje in ons hoofd ons onderuit probeert 
te halen. Heb je bijvoorbeeld wel eens geprobeerd een boek te 
lezen nadat je een heftige ruzie had gehad met een dierbare? 

Dat is bijna onmogelijk. Als je innerlijke 
criticus kwaad of verdrietig is, neemt hij 
doodleuk de controle in handen. Je maalt 
erop los en bent blind voor eenvoudige 
oplossingen die op rustige momenten 
voor de hand liggen.
Maar ook de oplossing ligt in het gebruik 
van onze innerlijke stem. ‘Ik’ vervangen 
door je eigen naam heeft bijvoorbeeld al 
een meetbaar effect. Zeg dus niet tegen 
jezelf ‘ik word gek van dit gepruts’, maar 
gebruik je naam en de negatieve span-
ning zal sneller wegebben. Verder kan je 

ook afstand nemen van het geratel in je hoofd door er op de 
juiste manier met anderen over te praten. Je gesprekspartner 
mag zich dan niet laat meeslepen in jouw emotionele storm. 
De dynamiek die Kross beschrijft, is voor iedereen herkenbaar. 
De auteur besluit met concrete tips en technieken om je inner-
lijke dialoog onder controle te houden. Dat kan met een aantal 
psychologische vaardigheden, maar ook met een amulet of een 
gebed, schrijft hij. Met wat handigheid laten we die bemoeial in 
ons binnenste eindelijk in de pas lopen. – CVD

Het stemmetje in je hoofd 
Ethan Kross 
Prometheus
€ 21,99

EEN INNERLIJKE BABBEL DIE DEUGD DOET 

We gebruiken onze 
innerlijke stem om 
een levensverhaal 
te schrijven, met 
onszelf in de 
hoofdrol
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Lees & luister

LACHEN MET JE EIGEN MISERIE

Opgenomen worden in de psychiatrie is bepaald geen lacher-
tje, maar voor Evelien Victor is zwarte humor en zelfspot de 
manier om haar opname te verteren. Net als vele andere pa-
tiënten sleept ze meerdere diagnoses met zich mee. In haar 
geval: depressie, dissociatieve identiteitsstoornis en een eet-
stoornis. Het verhaal begint bij haar meest recente opname, 
waarbij meteen opvalt hoezeer Evelien een ancien is in de we-
reld van de psychiatrische klinieken. Nee, ze geeft de arts geen 
inzage in haar medisch dossier, om te vermijden dat hij zich 
gaat fixeren op fout gebleken diagnoses uit het verleden. 
En dan begint de troosteloze opeenvolging van activiteiten en 
therapie die draaideurpatiënten zelden kunnen verrassen, en 
waar een intelligente vrouw als Evelien moeiteloos de wense-
lijke antwoorden kan opdissen. Toch is er niet alleen slecht 
nieuws: het personeel van de instelling, die ze flatterende 
pseudoniemen geeft zoals Bilspleet, Bloempotje en Taurien de 
werkmier, doet écht zijn best om haar te helpen. En met suc-
ces, want geleidelijk aan gaat het beter met Evelien. 
Tot het weer bergaf gaat en ze – uitgerekend dan - aan het 
voorgeprogrammeerde einde van haar ‘retraite’ komt. En dat 
is precies waar mensen zoals Evelien tegenaan lopen: stand 
proberen houden terwijl de storm in hun hoofd komt en gaat, 
maar zonder duidelijk perspectief op genezing. Een waarde-
volle en uiterst leesbare getuigenis, ergens halfweg tussen li-
teratuur en non-fictie. – MS

Indien nodig mieren toevoegen 
Evelien Victor
Brave New Books 
€ 17,95 

SPAGHETTISAUS EN WARE WETENSCHAP

Wetenschap en bijna-doodervaringen passen van nature niet 
echt bij elkaar, omdat de verhalen van stervende mensen die 
uit hun lichaam treden of geconfronteerd worden met een 
buitenaardse klank-en-lichtshow niet te verifiëren zijn. 
De gerespecteerde Amerikaanse psychiater Bruce Greyson 
dacht er niet anders over toen een patiënt hem in 1973 gede-
tailleerd vertelde over een gesprek tussen Greyson en haar ka-
mergenote. Dat was bizar, want ze had die conversatie onmo-
gelijk kunnen horen, omdat ze bewusteloos was en haar kamer 
een eind verderop lag. Nog griezeliger was dat ze vertelde over 
de spaghettisaus op Greysons das, die alleen even zichtbaar 
was geweest tijdens dat gesprek. 
In plaats van het gebeuren van zich af te schudden als zwe-
verige nonsens, ging Greyson deze verhalen bestuderen als 
een ware wetenschapper, met een open geest en een gezonde 
nieuwsgierigheid. Hij ging op zoek naar mogelijke oorzaken, 
patronen en gevolgen, legde een database aan met duizenden 
getuigenissen en stelde moeilijke vragen over de mogelijk-
heid van een leven na de fysieke dood. Zijn koppige volharding 
kostte hem bijna zijn carrière, maar Greyson was vastberaden 
om deze ervaringen uit het verdomhoekje te halen. 
En dat is nodig, want bijna-doodervaringen  komen verrassend 
vaak voor en hebben doorgaans een enorme impact. Velen 
gooien hun leven radicaal om na deze spirituele ervaring en 
richten zich op minder materiële zaken dan voorheen. Maar 
de gevolgen zijn niet altijd zo positief, getuige het feit dat heel 
wat ‘patiënten’ psychische bijstand nodig hebben. 
Een definitief antwoord over de aard van bijna-doodervarin-
gen kan Greyson niet geven, en hij zou zichzelf ook na vijftig 
jaar onderzoek niet als believer omschrijven. Hij stelt wél vast 
dat bijna-doodervaringen de typisch menselijke angst voor de 
dood wegnemen en dat je het idee van een leven na de dood 
wetenschappelijk niet kunt uitsluiten. Het eindoordeel laat hij 
terecht aan de lezer over. Een fascinerend en vlot l ezend re-
laas, ook voor nuchtere zielen. – MS

Daarna
Bruce Greyson 
Spectrum 
€ 20,99
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LEVENSLESSEN VOOR JONGENS

Drie jaar geleden bestormde Jordan B. Peterson de 
bestseller lijsten met zijn boek 12 regels voor het leven. Het 
was een hoogst onverwacht succes voor de Canadese hoog-
leraar psychologie, die blijkbaar een gevoelige snaar had ge-
troffen bij de mannelijke aanhangers van nieuw rechts. Hoe-
wel hij altijd heeft gepast voor een rol als boegbeeld van die 
beweging, mag het duidelijk zijn dat Peterson conservatieve 
ideeën uitdraagt, getuige (onder andere) zijn niet aflatende 
kritiek op politiek correct denken en zijn bewering dat het 
patriarchaat een soort natuurlijke orde is. 
In de jaren na zijn grote succes genoot Peterson voluit van 
de gloed van de schijnwerpers, maar maakte hij ook een 
hoop ellende mee in zijn persoonlijke leven. Misschien heeft 
dat hem geïnspireerd om in De orde voorbij wat voorzichtiger 
te werk te gaan. Zijn pleidooi om de waarde van tradities 
en de gevestigde orde te erkennen is nog steeds aanwezig, 
maar op de meeste van zijn regels valt weinig af te dingen. 
Het zijn levenslessen die de meeste ouders hun kinderen bij 
proberen te brengen. 
Een voorbeeld? Als je iets wil hebben dat werkelijk de moei-
te waard is, zal je daar moeite voor moeten doen. Sterker 
nog: het feit dat je er moeite voor moet doen, maakt het pas 
echt de moeite waard. Petersons lezers moeten vooral flink 
zijn, stoppen met prutsen in de marge en een vent uit één 
stuk worden: neem verantwoordelijkheid, streef naar bete-
kenis in je leven en ga moeilijkheden niet uit de weg. Klinkt 
dat als een zelfhulpboek uit de oude doos? Dan hebben we 
het goed uitgelegd. – MS

De orde voorbij  
Jordan B. Peterson 
Prometheus 
€ 24,99

GELUKKIGER MET POSITIEVE 
PSYCHOLOGIE

Bruto Nationaal Geluk. Zo heet de podcast die maakster Eva 
Moeraert en positief psycholoog Maaike Verstraete sinds kort 
om de twee weken publiceren. Ze willen naar eigen zeggen 
het BNG van de Lage Landen opkrikken. 
In een halfuurtje belichten de twee telkens één thema. De 
eerste drie afleveringen gaan bijvoorbeeld over extraversie en 
introversie, betekenis vinden in je werk en intuïtie en ratio. 
In een studiogesprek tussen beide vrouwen krijg je een in-
troductie in de wetenschap over elk onderwerp. Het verhaal 
van een getuige loopt als rode draad door dat gesprek. Erg 
bijzonder is het verhaal van het schoonmaakduo op de Gentse 
hogeschool waar Moeraert lesgeeft. Zij praten over je roeping 
vinden in je werk. De twee kicken allerminst op smetteloze 
aula’s, maar halen betekenis uit hun sterke band met de stu-
denten. Je voelt hun trots en ontroering als ze spreken over 
weer een generatie die afstudeert. 
Elke aflevering bevat ook een experiment dat de gastvrouwen 
uitvoeren – bijvoorbeeld je ideale dag samenstellen naarge-
lang je eigen extra- of introversie. Dat experiment kun je ook 
zelf uitproberen, en daarnaast bevat de bijbehorende website 
links naar de vernoemde onderzoeken, boeken en tests. 
Of je echt gelukkiger wordt van deze podcast? Geen idee. 
Maar het is wel aangenaam luisteren – al was het maar omdat 
je voelt dat de gastvrouwen dit vooral doen omdat ze het leuk 
vinden en er zelf in geloven, en niet zozeer om er geld mee te 
verdienen. Verwacht geen diepgaande, genuanceerde weten-
schappelijke inzichten, wel een toegankelijke introductie in 
aspecten van de positieve psychologie die meteen bruikbaar 
zijn in het dagelijkse leven. – LG

Bruto Nationaal Geluk 
Eva Moeraert en Maaike Verstraete
www.brutonationaalgeluk.net
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InZicht
In Eos Psyche&Brein nummer 3 (22 juli 2021)

Inhoud onder voorbehoud

Cannabis als pijnstiller
In Nederland kun je cannabis krijgen op voor-
schrift, in België niet. Onderzoek suggereert dat de 
werkzame stof THC pijnstillend werkt, maar ook 
helpt tegen ontstekingen, motorische problemen en 
problemen met de eetlust. 

Big data en ggz slaan handen in elkaar
Kun je psychische problemen voorspellen? Volgens 
sommige experts wel, als je maar genoeg gegevens 
hebt en een goed algoritme om op die data los te 
laten. In Leuven zet men al artifi ciële intelligentie 
in met het oog op de preventie van zelfdoding bij 
studenten.

Kan corona tot dementie leiden?
Wie in het ziekenhuis terechtkomt met covid-19 
krijgt vaak te kampen met gevoelens van 
desoriëntatie en verwardheid. Zo’n delier kan een 
trigger zijn om later dementie te ontwikkelen.
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Intelligente vogels

Waarom blinden nooit schizofreen zijn

Hoog tijd om bore-out serieus te nemen
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