De hersenen maken de man
ONDERDEEL 1: Introductie tot het brein
Te onthouden van onderdeel 1:




Ons brein is iets wonderbaarlijks: klein in volume maar groots in impact
Ons brein heeft de juiste context nodig om optimaal te functioneren
Ons brein evolueert -weliswaar traag- doorheen de tijd

1.1. Het brein: de cockpit van ons lichaam
De hersenen, ook wel ons brein genoemd, zijn het deel van het centrale zenuwstelsel
dat zich in het hoofd van een mens of de kop van een dier bevindt. Onze hersenen
nemen waar, sturen aan, controleren en verwerken informatie. De hersenen besturen
en coördineren sensorische systemen, beweging, gedrag en homeostatische
lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaams-temperatuur. De
hersenen zijn de bron van beweging, geheugen en (bij hogere soorten) cognitie
(bewustzijn) en emotie. Ze zijn als het ware de cockpit van ons lichaam. De
hersenen zijn een complex orgaan, misschien wel de meest complexe structuur in
het universum.

10 breinbrekers:
1.

De hersenen zijn 1,5 kg zwaar.

2.

Het menselijk brein is opgebouwd uit gemiddeld 86 miljard neuronen of
zenuwcellen die elk in verbinding staan met een groot aantal andere
neuronen, soms vele duizenden.

3.

Er zijn 1000 maal 1000 miljard plaatsen waar zenuwcellen contact met
elkaar maken via synapsen.
De zenuwcellen zijn verbonden door meer dan 1000 kilometer aan
zenuwvezels.

4.

5.

Er zijn 160.930 km bloedvaten in de hersenen.

6.
7.

We verwerken informatie aan 431 kilometer per uur.
Onze hersencellen werken zo efficiënt dat de hersenen een energieverbruik
hebben van een lamp van pakweg 15 Watt. Omgerekend betekent dit dat
hersenen van 80 jaar voor +/- 1200 euro aan energie verbruiken.

8.

We produceren meer dan 70.000 gedachten per dag, waarvan de ene helft
in woord en de andere in beeld.

9.
10.

+/- 35% van alle ziekten in Europa hebben te maken met het brein.
De hersenen bevatten ongeveer 2% van het totale lichaamsvolume, maar
ze verbruiken zo’n 20% van alle zuurstof. Ongeveer 20% van het bloed
wordt naar je brein gepompt. In totaal wordt ongeveer een kwart van de
energie die je tot je neemt door de hersenen gebruikt.
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Wist je dat…
Niet alle dieren hersenen hebben? Er zijn drie
groepen dieren met hersenen: de gewervelden, de geleedpotigen (zoals insecten,
spinnen, kreeften) en de inktvissen. De overige
ongewervelde dieren hebben geen hersenen,
maar verzamelingen van individuele ganglia.
Hier zie je bijvoorbeeld de ganglia van een kip.

We gebruiken slechts 10% van onze hersencellen. Feit of fabel?

Fabel! Heel wat mensen, zelfs studenten psychologie, geloven echter dat we slechts
10% van onze hersencellen gebruiken. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Als je maar 10%
van je hersencellen gebruikt, dan betekent dat dat er er een enorm slapend
potentieel aan weefsel in je hoofd aanwezig is dat maar wakker geschud moet
worden om je naar grote intellectuele en motorische hoogten te stuwen.
Het is echter klikklare onzin. Verschillende technieken waarmee we de
hersenfuncties bij levende mensen kunnen bestuderen, laten zien dat zelfs als je
slaapt, er geen stille gebieden in de hersenen zijn. De mythe is waarschijnlijk
ontstaan door verkeerde interpretatie van bepaalde wetenschappelijke bevindingen.
Verder wordt hij ongetwijfeld versterkt door het besef dat we meer niet weten dan
wel over de werking van de hersenen.
Het is natuurlijk wel mogelijk om datgene wat we aan structurele hersencapaciteit
hebben, beter te laten functioneren en ontwikkelen met de juiste stimulatie. Leren
is daar een voorbeeld van. Beter functioneren is dus wel een potentieel dat
aangeboord kan worden. Voor iedereen.
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1.2. Waarom ons brein de juiste context nodig heeft
Om je brein optimaal te laten werken, heeft het de juiste context nodig. Deze context
wordt bepaald door een aantal factoren, zoals je genen, je voeding, je beweging, je
omgeving en zelfs door wat je denkt! Op je genen heb je zelf geen vat, maar al die
andere zaken wel.

De impact van je gedachten op je brein

Bij elke gedachte pompen je hersenen een heleboel chemicaliën door je lichaam.
Deze bepalen mee hoe je je voelt. In 1995 stelden wetenschappers van The National
Institute of Mental Health vast, dat wanneer je een blije gedachte hebt, de activiteit
in je emotionele brein afneemt, en je je beter voelt. Bij verdrietige gedachten
wakkert het vuur van je emotionele brein aan en wordt het actief. Dit patroon wordt
geassocieerd met depressie.

Deze effecten zijn niet van korte duur. Negatief denken zorgt ervoor dat de
‘bedrading’ in je hersenen opnieuw gelegd wordt, waardoor deze paden worden
versterkt en je mogelijk in deze negatieve mindset blijft hangen.
Bovendien verminderen negatieve gedachten de activiteit in het deel van je
hersenen dat gaat over zelfcontrole, oordelen en plannen. Dit zorgt ervoor dat je
vaker verkeerde keuzes maakt, wat weer zorgt voor meer automatische negatieve
gedachten. Een neerwaartse spiraal dus. Hoe vaker je die automatische negatieve
gedachten toelaat in je brein, hoe vaker je je angstig, depressief of boos voelt.
Conclusie: wat je denkt bepaalt mee hoe je hersenen functioneren. Je dagelijkse
zeursessie krijgt ineens een andere dimensie, nietwaar? Met een stevige brok
dankbaarheid en positieve gedachten kom je een heel eind verder dan met
negativisme.

Beweging als psychiater

Wist je dat je ook je hersenen in vorm houdt door te bewegen? Minstens 30 minuten
bewegen aan matige intensiteit is uitstekend. Nog beter is joggen. Intussen weet je
dat je besturingsgebieden als gevolg van negatieve gedachten minder kracht en
impact hebben. Door 30 minuten per dag te bewegen, kan je dit corrigeren. De
uitspraak ‘beweging is de beste psychiater’ is niet uit de lucht gegrepen. Wanneer
je beweegt, ontwikkelen je hersenen nieuwe verbindingen en onderhouden ze de
oude. Er komen steeds meer aanwijzingen dat beweging kan helpen om dementie en
symptomen ervan te voorkomen of uit te stellen.
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Het belang van een groene omgeving

Kinderen die opgroeien in een omgeving met meer groen, hebben op latere leeftijd
verbeterde hersenfuncties, zo blijkt uit onderzoek van het Barcelona Institute for
Global Health. De analyses lieten een positieve ontwikkeling zien in delen van de
hersenen die verband hebben met kennistesten. Daarnaast was er een positief effect
zichtbaar op het geheugen en de concentratie. Groene ruimten zouden het
psychologisch herstel bij kinderen bevorderen. Daarbij moedigt een groene
omgeving kinderen aan om nieuwe dingen te ontdekken en risico te nemen.
Bovendien hebben groene gebieden minder lucht- en geluidsvervuiling, wat de groei
van de hersenen ten goede komt.
Gelijkaardige effecten zien we bij onderzoek naar de impact van groen op zieken.
Er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt dat wanneer men in een ziekhuis kan
uitkijken op groen, men sneller geneest dan wanneer je uitkijkt op bijvoorbeeld een
gevel van steen.

De helende werking van stilte

Onderzoek van Neurowetenschapper Michel Le Van Quyen leert dat ook stilte een
helende werking heeft op ons brein. Het verhoogt de creativiteit, verbetert ons
geheugen en zorgt voor een betere verhouding tot onszelf.
Tot voor kort hadden wetenschappers weinig interesse voor de werking van
hersenen in rust. Ze werden lange tijd vooral onderzocht op actie, prestatie en
intellect. Op die manier werd geprobeerd het brein te herstellen of de werking ervan
te verbeteren.
Neurobiologen beginnen inmiddels in te zien dat dit niet altijd de beste methode is.
Vaak is het juist andersom. Voor een betere werking van ons brein is het soms goed
om minder te doen, om af en toe letterlijk stil te zitten en onze gedachten de vrije
loop te laten, oftewel om de stilte op te zoeken.

Andere invloeden

Andere factoren die ons brein beïnvloeden zijn giftige stoffen zoals petrochemische
stoffen, oplosmiddelen en onkruidverdelgers. Ze doden hersencellen wanneer je
ermee in contact komt. Ook alcohol is zo’n toxine. Eén van de meest gebruikte
trouwens, na nicotine. Wie gezond eet, heeft een groter brein met meer hersencellen
en verbindingen tussen neuronen.
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1.3. Hoe ons brein steeds evolueert
Automatismen uit het verleden
Het brein past zich continu aan. Onze hersengrootte en intelligentie zijn in de loop
van de evolutie enorm toegenomen. Met intelligentie verwijzen we naar het
vermogen om problemen op te lossen, de snelheid van denken, de capaciteit om
doelgericht te handelen, rationeel te denken en op een effectieve manier om te gaan
met de omgeving. Door deze evolutionaire toename in hersengrootte is het
informatie verwerkend vermogen sterk toegenomen. Tijdens de evolutionaire
ontwikkeling van de mens is in de periode van ‘slechts’ 3 miljoen jaar de
schedelinhoud meer dan verdrievoudigd en de levensduur verdubbeld. Deze
evolutie gaat echter trager dan de snelheid waarin we vandaag leven. De
huidige context is dus niet zo ideaal voor onze hersenen. Dat maakt dat we nog
enkele automatismen hebben die ons beter dienden in het verleden. En daar is
vooral de manier waarop we met stress omgaan een gevolg van.
Je lot in eigen handen?
Een deel van die context hebben we in de hand; zoals we zagen in punt 2. Hebben
we ons lot dan volledig in eigen handen? Ja en neen. Neen, want het klopt niet met
de vele studies die tonen dat de capaciteiten van mensen in grote mate worden
bepaald door de erfelijke eigenschappen en invloeden uit de omgeving tijdens de
vroege ontwikkeling. Ja, want hoe we spelen met de kaarten die we bedeeld krijgen,
hebben we grotendeels zelf in de hand. Zorgen we wel goed genoeg voor onze
hersenen?

Neuroplasticiteit
In tegenstelling tot wat veel mensen nog steeds denken, kan je je hersenen vormen.
Er is ondertussen aangetoond dat onze hersenen voortdurend veranderen en zich
aanpassen. Ze zijn met andere woorden plastisch. En dat is nog niet alles, want ook
in tegenstelling tot wat we altijd gedacht hebben, zijn onze hersenen in staat om
zichzelf te vernieuwen. Dit betekent letterlijk dat er steeds nieuwe verbindingen
tussen hersencellen kunnen ontstaan en dat er in onze hersenen ons hele leven lang
zelfs nieuwe cellen worden aangemaakt. Dat is fenomenaal, want dat betekent niet
alleen dat je hersenen je gedrag bepalen, maar ook dat je gedrag je hersenen vormt.
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ONDERDEEL 2: De hersenen maken de man?
Te onthouden van onderdeel 2:




Het grootste deel van de tijd zijn we irrationeel bezig
Ons brein is niet gemaakt om de realiteit te zien
De huidige context daagt ons gezond verstand uit

2.1. Waarom we irrationele mensen zijn
Na het lezen van onderdeel 1 heb je ongetwijfeld goede voornemens gemaakt. Ga je
gezonder eten, meer bewegen en positiever denken? Uitstekend! Ik geef je 10%
slaagkans op lange termijn. Vanwaar deze domper op de feestvreugde? Er zijn
verschillende verklaringen.

De kracht van het onderbewuste brein

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman toonde aan dat ons brein twee modi operandi
heeft: systeem 1 en 2.

SYSTEEM 1

SYSTEEM 2

SNELHEID

Snel

Traag

KENMERKEN

Onbewust, automatisch
moeiteloos

Doordacht en bewust,
gecontroleerd, rationeel, kost
moeite

BEWUSTZIJN
/CONTROLE

Geen
“Wat je ziet, is wat er is”

Zeer sterk: logisch en
sceptisch

ROL

Evalueert de situatie en levert
updates

Zoekt nieuwe/missende
informatie, neemt beslissingen

% VAN ONS
DENKEN

98%

2%

Samengevat zou je kunnen zeggen dat systeem 2 slaaf is van systeem 1.
Kahneman toonde aan hoe de twee denksystemen tot totaal verschillende
uitkomsten kunnen leiden, zelfs met dezelfde informatie. En hij onthulde de kracht
van ons onderbewuste brein. Het grootste deel van de tijd zijn we irrationeel bezig,
zelfs als we denken dat dat niet zo is. Als we proberen iemand te beïnvloeden,
vergeten we vaak dat die ook irrationeel is.
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Waarom je hersenen niet crashen

De shortcuts die we nemen via systeem 1 worden de heuristische evaluatie
genoemd. Deze heuristieken vormen de basis van ons overlevingsmechanisme. Dat
zit zo: gemiddeld moeten we per dag zo’n 35.000 beslissingen nemen. Als je al deze
keuzes rationeel en bewust zou maken, dan zouden je hersenen simpelweg crashen.
Je automatische piloot beschermt op die manier je bewuste systeem 2, zodat je geen
cognitieve overload krijgt.
Er zijn een aantal manieren waarop je automatische systeem het leven van je
bewuste denksysteem makkelijker maakt. In de eerste plaats neemt hij bekende
taken op zich door deze te veranderen in routines. Dit zijn dingen die je vaker doet
en dus zonder nadenken uit kunt voeren. Op staan als je wakker wordt, naar de wc
gaan, dat soort gedrag. Maar wat je systeem 1 daarnaast continu voor je doet, is
informatie en ideeën evalueren. Zonder dat je het merkt overigens. Systeem 1
bepaalt wat belangrijk en relevant is. En de rest verloopt via de short-cuts.

De voor- en nadelen van heuristieken

Voor alle problemen of uitdagingen waarbij we niet kunnen terugvallen op routine,
gebruiken we heuristieken. Dit zijn beslissingsstrategieën die we baseren op onze
ervaring met soortgelijke uitdagingen. Een bekend voorbeeld is de zogenaamde
‘availability’ heuristiek. Je beslissing is dan gebaseerd op een geval dat het eerste in
je herinnering naar boven komt. De situatie die ons het eerst te binnen schiet
(availability), beoordelen we als vaker voorkomend en dus betrouwbaarder. Als je
bijvoorbeeld vorige week over een vliegtuigongeluk hebt gelezen en je gaat deze
week vliegen, denk je dat de kans op neerstorten groter is dan als je het artikel niet
had gelezen.
Het probleem met heuristieken is dat ze soms totaal verkeerde beoordelingen
maken. We neigen de waarschijnlijkheid te overschatten van situaties die we ons als
eerste herinneren. Bovendien concentreren heuristieken zich slechts op een
onderdeel van een probleem en negeren ze andere aspecten. Daarom beïnvloeden
heuristieken ons beoordelingsvermogen en ons beslissingsproces. En als gevolg ook
ons gedrag.
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2.2. Waarom we zien wat we willen zien
Ik zie wat jij niet ziet
Kijk even mee naar deze prent.
Wat zie je?
Ga je ook spontaan blozen? Wees
gerust, dat is volledig normaal.
Wanneer we deze afbeelding echter
tonen aan kinderen zonder enige
seksuele ervaring, zien ze alleen
dolfijnen.

Zie jij -behalve iets dol-fijns- ook de
dolfijnen? We weten dat ongeveer
30% ze niet ziet, hoe hard men ook
probeert, dus ook dit is geen afwijking.
Dergelijke optische illusies tonen aan dat onze hersenen zien wat ze willen zien.
Onze perceptie wordt beïnvloed door onze emotie en onze gedachten. Zo ziet
iemand die zwanger wil worden, alleen maar zwangere buiken om zich heen.
Het brein voorspelt continu zijn eigen input en is erop gericht patronen in de
omgeving te herkennen. Vandaar het gemak waarmee deze optische illusies ons om
de tuin leiden. We trappen steeds in de val van een eerder patroon

Wist je dat…

Het onmogelijk is om jezelf te kietelen? Zodra je jezelf wilt kietelen, maakt je brein
een voorspelling over de sensatie die dit zal opwekken. Je voorspelt al hoe het zal
voelen, waardoor de binnenkomende sensatie heel klein is. Daardoor ervaar je het
niet als kietelen.
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Voorspellingen van de buitenwereld

We zien het brein nog te veel als een passief orgaan, als een computer die informatie
verwerkt, transformeert en opslaat. Maar in een realistische situatie worden prikkels
niet aan het brein gegeven zoals onderzoekers dat doen in hun taken. Het brein moet
die prikkels zelf zoeken door in actie te komen. Onze hersenen hebben geen directe
toegang tot de buitenwereld. Daarom maken ze continu voorspellingen over hoe
die buitenwereld eruitziet. Input van de zintuigen is er op dat moment nog niet. Aan
de hand van onze acties is het brein continu bezig zijn modellen van de buitenwereld
te updaten.

Ons creatieve geheugen
Onze cognitie is er dus niet op gericht een zo waarheidsgetrouwe afbeelding te
maken van de omgeving. Ons brein is verre van objectief. Het lijkt helemaal niet op
de harde schijf van een computer. We gebruiken ons geheugen niet om een
waarheidsgetrouwe representatie te maken van het verleden en dat voor altijd
op te slaan. Het slaat sommige ervaringen op als herinneringen en andere niet. Het
wist weer andere herinneringen, knipt er stukken uit en weeft er andere
herinneringen doorheen. Het maakt zelfs zonder scrupules gebruik van informatie
die niet eens tot onze eigen biografie behoort. Wat we in boeken en kranten lezen of
in films zien kan onderdeel worden van onze herinneringen alsof we het zelf
beleefden.
Je geschiedenis en toekomst bijsturen
Hier schuilt natuurlijk een geweldige opportuniteit in. Ons creatieve geheugen geeft
ons de mogelijkheid om onze geschiedenis bij te sturen. En dat vormt de basis van
heel wat gesprektherapie. Door een herinnering op te halen en bij te schaven via
vragen of onderzoek, kunnen we problematische herinneringen minder impactvol
maken. Het laat ons ook toe om te trainen voor situaties die nog niet hebben plaats
gevonden. Onze hersenen kunnen immers het onderscheid tussen feit en fictie niet
goed maken.
Het geheugen stelt ons dus in staat om beter te handelen in de toekomst. Hieruit
groeit heel wat baanbrekend onderzoek, o.a. met virtual reality (VR) technieken.
Dankzij big data, machine learning en VR kunnen we de realiteit nabootsen. We
zetten deelnemers in nieuwe omgevingen waar ze moeten leren wat wel en niet
belangrijk is. Hoe gaan de deelnemers dan om met informatie die ze niet kennen?
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2.3. De strijd tussen gezond verstand en de context
De impact van onze medemens

Wat onze medemens doet, heeft een enorme invloed op ons gedrag. Als je vrienden
roken, is er meer kans dat jij ook gaat roken. Gaan je vrienden op pensioen, dan
begint het bij jou ook te kriebelen. Onderzoek wijst uit dat het inderdaad vooral de
nabije omgeving is die bepaalt of je aan het werk blijft of niet. En dus niet je
arbeidsvreugde of je gezondheid. We zijn nu eenmaal kuddedieren en we willen
erbij horen.
Zo ben ik ooit om de tuin geleid door twee vrienden. De ene zei dat de band van mijn
auto plat stond. Er was nochtans niets te zien. Toen de andere instemmend begon te
knikken en te beamen dat de band echt wel plat stond, begon ik twijfelen. Dit ging zo
een tijdje door, tot ik overstag ging en zelf ook aangaf dat ik dacht dat mijn band plat
stond. Tot grote hilariteit van die zogenaamde vrienden, want uiteraard was er met
mijn band niets aan de hand. Ik heb me nog nooit zo dom gevoeld en was vooral
kwaad op mezelf. Zo zie je maar hoe groot de druk van vrienden kan zijn

Wist je dat…
Ons gedrag enorm beïnvloed wordt door muziek? Klanten blijven tot 15% langer
in winkels en besteden tot 33% meer met de juiste muziek.
Maar behalve psychische respons, wekt muziek ook minder bewuste, meetbare
reacties op, zoals versnelling van de hartslag en ademhaling. Ook beïnvloedt
muziek de beleving van tijd en daarmee onze bewegingssnelheid. Snellere
muziek zorgt voor vluchtig handelen. Daarom wordt dit ook zoveel gespeeld in
fastfoodketens. Door snelle muziek te draaien, gaan klanten sneller eten, wat
zorgt voor een betere doorloop en hogere omzet.
Verder heeft muziek invloed op de kwaliteitsperceptie. In een onderzoek werd
klanten gevraagd een schatting te maken van de prijs van wijn. Met muziek op de
achtergrond bleken ze 37% meer te willen betalen voor dezelfde wijn.
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ONDERDEEL 3: Sterker met stress
Te onthouden van onderdeel 3:





Stress heeft een functie
De evolutie maakt het ons niet makkelijk om de stressrespons in ons
voordeel te gebruiken
Hoe we stress wel in ons voordeel kunnen keren

3.1. De functie van stress
Als ik jou zou vragen hoe je denkt over stress, en je moet kiezen tussen uitspraak A
en B: welke zou je dan kiezen?

A.
B.

Stress is schadelijk en moet worden vermeden, verminderd en beheerst;
Stress is nuttig en moet worden geaccepteerd, benut en omarmd.

Tijdens mijn opleiding als klinisch psycholoog kreeg ik steeds dezelfde boodschap:
stress is giftig, maakt je ziek en vergroot het risico op gezondheidsproblemen, van
een verkoudheid tot hartkwalen, depressie en verslaving. Stress doodt hersencellen,
beschadigt je DNA en maakt je sneller ouder. Stress is de vijand. Toch?

De realiteit is echter heel wat genuanceerder. Onderzoek uit de jaren ’90 toont
aan dat het overlijdensrisico inderdaad toeneemt bij stress, met meer dan 40% zelfs.
Maar alleen bij de deelnemers die ervan overtuigd waren dat stres schadelijk was
voor hun gezondheid. De deelnemers die aangaven veel stress te hebben maar dit
niet als schadelijk zagen, hadden geen hoger overlijdensrisico. Meer nog, deze
laatste groep had het laagste risico van iedereen in de studie.
Voor mij was dit onderzoek een uitnodiging om anders te gaan denken over stress
en de impact ervan op ons brein. En van daaruit ook op ons lichaam.
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3.2. Waarom stress vandaag niet in ons voordeel werkt
Het ruisen van het struikgewas

Stress is een product van de stressrespons. Die stressrespons zorgt ervoor dat we
in staat zijn om onvoorziene omstandigheden of dreiging tijdig op te merken zodat
we ons, indien nodig, in veiligheid kunnen brengen. Denk maar aan de
sabeltandtijger uit de oertijd. Het ruisen van het struikgewas volstond om de
stressrespons van onze voorouders te activeren.
Deze respons start op in het limbisch systeem of het emotionele brein. Van daaruit
gaat signaal naar je bijnieren, waar stresshormonen worden geproduceerd:
adrenaline en cortisol. Zij zorgen ervoor dat je lichaam in staat van paraatheid
wordt gebracht, o.a. door een versnelde ademhaling en hartslag en het vrijmaken
van energie (glucose).

Adrenaline en cortisol

Adrenaline is de snelste, en zorgt ervoor dat je lichaam meteen in staat van
paraatheid wordt gebracht: het versnelt niet alleen je ademhaling en hartslag, maar
ook je bloed- en zuurstofvoorziening. Ook wordt energie vrijgegeven in de vorm van
glucose. Adrenaline is erg handig als je direct, in een fractie van een seconde, moet
reageren, bijvoorbeeld wanneer je opzij moet springen voor een bus.
Cortisol komt iets later en werkt op langere termijn. Het verhoogt je hartslag om
langere tijd hard te kunnen werken en meer te kunnen presteren. Hierdoor kan
zuurstof sneller rondgepompt worden in je lichaam. Daardoor verhoogt de
suikeropname in je spieren. Ook verbetert cortisol je humeur. Dit alles maakt dat je
hele lichaam klaar is om actie te ondernemen gedurende een langere tijd.
Een voorbeeld van de werking van cortisol is de
sporter die zich klaarmaakt voor een belangrijke
wedstrijd. Een gezonde spanning zorgt voor een
verhoogde hoeveelheid cortisol en een betere
prestatie. Na de wedstrijd is de spanning er af, en
daalt de cortisolspiegel naar een normaal niveau.
Hier doet cortisol wat het hoort te doen: het helpt
om te presteren of te overleven en na de
stressperiode daalt de hoeveelheid tot een gezond
niveau. Cortisol zorgt er bovendien voor dat de
stressrespons terug stopt door de stress-rem te
activeren.

Waarom je brein ten onder kan gaan aan stress

Deze reactie was erg handig in tijden dat er al eens wat uit de struiken kwam
gesprongen. Dat is niet meer zo vandaag, en toch hebben we nog steeds dezelfde
reactie op onvoorziene omstandigheden. Vervelend, want wanneer stress te lang
aanhoudt, gaan we onze prefrontale gebieden -de directeur van je cockpit- niet meer
goed inzetten. Systeem 1 zal altijd winnen, en dat maakt ons slaaf van onze
instincten, driften en goestingskes. We gaan niet meer afwegen, nuanceren of
dingen in perspectief zetten. We verliezen langzaam maar zeker ons vermogen om
te komen tot oplossingen en worden passief, hulpeloos en depressief. Onze
perceptie verandert. De wereld wordt dreigend, chaotisch en beangstigend, een selffulfilling phrophecy. En zo gaat je brein ten onder aan stress. Maar er is ook
positief nieuws.
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3.3. Groeien door stress
Hoe stress ons uitdaagt

Wanneer de stressrespons niet te lang aanhoudt, helpt stress ons om te groeien; we
worden steeds beter in wat we kunnen. Het daagt ons uit. Dit kan omdat er naast de
stresshormonen ook de zogenaamde herstelhormonen worden vrijgegeven. Deze
vormen een buffer tegen de negatieve effecten van langdurige stress.

Zo’n hormoon is DHEA. Net zoals testosteron je lichaam helpt sterker te worden van
lichaamsbeweging, helpt DHEA je brein sterker te worden van stressvolle ervaringen.
Het doet ook een aantal effecten van cortisol teniet. Zo versnelt DHEA bijvoorbeeld
wondherstel en versterkt het de immuunfunctie. Om goed om te gaan met stress heb
je zowel cortisol als DHEA nodig. De verhouding tussen beide kan echter van
invloed zijn op de langetermijngevolgen van stress, met name wanneer stress
chronisch is. Een hogere DHEA-spiegel wordt gerelateerd aan een verminderd risico
op angst, depressie, hartkwalen, neurodegenratie en andere aandoeningen waarvan
we gewoonlijk denken dat ze stressgerelateerd zijn. De verhouding tussen DHEA en
cortisol wordt de groei-index van een stressreactie genoemd. Een hogere groeiindex -dus meer DHEA- helpt mensen sterker te worden onder stress. Dit zien we
o.a. bij studenten of tijdens militaire survivaltrainingen. De groei-index voorspelt ook
de veerkracht in extreme omstandigheden.
Onvoldoende herstelmomenten
Het vervelende is echter dat we DHEA alleen maar aanmaken op momenten van
rust, tussen 2 stresspieken in dus. Waarom? DHEA en cortisol komen van dezelfde
stof, maar cortisol is makkelijker aan te maken. Dus, wanneer we in activiteit zijn,
zal je lichaam steeds de meest energie-efficiënte keuze maken en cortisol aanmaken.
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Onvoldoende herstelmomenten
Het vervelende is echter dat we DHEA alleen maar aanmaken op momenten van
rust, tussen 2 stresspieken in dus. Waarom? DHEA en cortisol komen van dezelfde
stof, maar cortisol is makkelijker aan te maken. Dus, wanneer we in activiteit zijn,
zal je lichaam steeds de meest energie-efficiënte keuze maken en cortisol aanmaken.

We hebben gerichte herstelmomenten nodig om voldoende DHEA aan te maken. Je
vermogen om goed met stress om te gaan hangt dus af van je rustmomenten en niet
de hoogte van je stresspieken. En dat is vandaag het probleem: het ene
stressmoment volgt het andere op, waardoor we te weinig hersteltijd hebben.
Willen we onze hersenen behoeden voor de negatieve effecten van stress, dienen
we in de eerste plaats voldoende rust en herstel in te lassen. We worden dus niet
ziek van stress, maar omdat we te weinig rust en herstel hebben.

Dreigingsrespons versus uitdagingsrespons

Naast herstelmomenten is ook de manier waarop we een onvoorziene situatie
inschatten enorm bepalend voor de stressrespons. Wanneer er een onvoorziene
omstandigheid ons pad kruist, gaan we eerst na of dit een potentiële dreiging vormt.
Zo ja, gaan we ook na of dit gepaard gaat met schade. Indien nogmaals ja, gaan we
na welke hulpbronnen we kunnen inzetten. Dit model werd bedacht door Lazarus en
vormt o.a. de basis voor het ABC van de psychologische basisbehoeften:
Autonomie, Betekenis en Competentie.
Er zijn 3 scenario’s mogelijk:
1) We ervaren iets dat onvoorzien is maar positief. In dat geval is er geen stressrespons, wat betekent dat we ook niets bijleren.
2) We komen iets onvoorziens tegen dat een potentiële dreiging inhoudt, maar
met beperkte schade. We hebben enkele hulpbronnen omdat we al iets
gelijkaardigs hebben meegemaakt vroeger. In dit geval hebben we een beperkte
stressrespons. Dit is het ideale scenario.
3) We krijgen te maken met een potentiële dreiging die ons schade kan
opleveren en waar we weinig of geen hulpbronnen tegenover kunnen stellen. In
zo’n situatie ervaren we een hevige stressrespons. Dit is het worstcase-scenario.
Is het kort en acuut, dan gaat het ons iets bijleren. Houdt dit te lang aan -worden
we er met andere woorden moe van- dan gaat het onze hersenen ziek maken tot
op het niveau dat ons lichaam de gevolgen voelt en klachten gaat ontwikkelen.
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De inschatting is dus de sleutel bij het bepalen van je stressrespons. Ben je van mening
dat de eisen van de situatie je hulpbronnen te boven gaan, ervaar je een
dreigingsrespons. Ga je ervan uit dat je wel beschikt over de nodige hulpbronnen,
ervaar je een uitdagingsrespons. Bij dat laatste helpt het bijvoorbeeld als je je bewust
bent van je persoonlijke sterke punten of weet dat je op steun van je dierbaren kan
rekenen.

Het recept voor een goed brein

Stress eist een hoge tol. Niet alleen gaan de ziektecijfers de hoogte in, ook komt ons
kritisch denken onder druk te staan en worden we individualistischer en en
kwetsbaarder. Het recept voor een goed brein is nochtans eenvoudig:

1.

Weet wat je eet;

2.

Rust, herstel en slaap voldoende;

3.

Beweeg;

4.

Draag zorg voor je omgeving;

5.

Volg het ABC: wees Autonoom,
geef Betekenis en voel je Competent.
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