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Onze toekomst hangt af van onze hersenen. We zijn 
allemaal breinwerkers geworden. Ik gebruik niet graag 
het woord kenniswerker omdat dit te veel geassoci-
eerd wordt met hooggeschoolden, zoals IT-specialis-
ten, accountants, economisten, verplegenden, et ce-
tera. Ook aan de frontlijn en in de basis van onze 
organisaties werken alleen nog breinwerkers. Puur 
handwerk bestaat vrijwel niet meer. Ons belangrijkste 
instrument om creatief en productief te zijn, is ons 
denkend brein. Als ik groepen professionals vraag wat 
ze weten over hun brein dan is dat voor 99%: NIETS. 
Zelfs zeer hooggeschoolde professionals weten hele-
maal niets over hoe hun denkend brein werkt, wat het 
kan en niet kan. Het is redelijk absurd dat onze brein-
werkers niets afweten van hun belangrijkste instru-
ment: het brein.

Wat weet u…?
Weet u dat er ongeveer 160 miljard hersencellen zijn 
die ons helpen om gegevens te verwerken? Vergelijk 
dat even met het aantal mensen op aarde of de sterren 
in de Melkweg. 
Weet u dat de neuronen die de hoofdrol spelen in die 
informatieverwerking 1.000 tot 400.000 verbindingen 
hebben met andere neuronen? 160 miljard neuronen 
met pakweg 10.000 verbindingen, dat is in totaal … 
Volgt u het nog?
U weet waarschijnlijk dat we dit alles ronddragen 
in een brein dat met alle steunelementen en bloedva-
ten half zo groot is als een kleine voetbal en ongeveer 

1,5 kg weegt. Maar weet u dat het slechts 30 watt ver-
bruikt? 
Weet u dat we, om dat brein met de huidige compu-
tertechnologie primitief na te bootsen een computer 
nodig hebben die 4.500 ton weegt, zo groot is als de 
hangar van de grootste Airbus en alle stroom verbruikt 
van drie nucleaire centrales?

Dat zijn interessante weetjes, maar daar hebt u niks 
aan om uw brein beter te gebruiken. Wetenschappers 
ontdekten echter heel wat zaken die wel van onmid-
dellijk nut zijn om meer, beter en creatiever te preste-
ren. Dit gaat over de volgende zaken:
Weet u dat ons denkend brein niet kan multitasken?
Weet u dat hoe meer kinderen en jongeren continu 
verbonden zijn en hoe meer ze multitasken, hoe slech-
ter ze het kunnen... en hoe slechter ze presteren?
Weet u dat multitasken bij intellectueel werk tussen 
de vier en tien maal meer tijd vergt, met een signifi cant 
slechter en minder creatief resultaat? Kunt u zich voor-
stellen hoe dat komt?
Weet u dat ons archiverend brein zijn werk doet terwijl 
we pauzeren of slapen?

Niet wetend wat de sterktes en zwaktes van onze her-
senen zijn, beseff en we niet hoezeer het ‘altijd verbon-
den zijn’ en multitasken onze intellectuele prestaties 
verminderen of gewoon ruïneren.
Als gevolg hiervan verpesten we in het dagelijks werk 
en leven de ongeëvenaarde mogelijkheden van de com-

Hoe we door 
onwetendheid ons 
brein ketenen

Onze toekomst hangt af van de manier waarop we ons verbazingwek-

kende maar onbekende brein zullen gebruiken in combinatie met de 

alomtegenwoordige ICT. Na bestudering van zo’n 600 artikelen kom ik 

tot de conclusie dat wij weinig van ons brein weten en het bovendien 

ineffi  ciënt gebruiken. Hoe kan het beter?

Theo Compernolle

ONO005_p01-p30.indd   14ONO005_p01-p30.indd   14 9/9/2014   1:03:15 PM9/9/2014   1:03:15 PM



O&O / NR 5  2014 15

THEORIE

binatie van een menselijk brein met Informatie- en 
Communicatietechnologie (ICT) voor het verbeteren 
van de productiviteit, creativiteit, welzijn en welvaart. 
Dit moet echt anders.

Rekening houden met wat ons brein 
kan en niet kan
De ICT-revolutie staat nog in de kinderschoenen. Het 
potentieel is fenomenaal. De hemel lijkt de limiet. Ie-
dere dag worden nieuwe onvoorstelbare toepassingen 
uitgevonden. Het dringt binnen in alle hoeken en ga-
ten van ons leven en werk. Beetje bij beetje wordt elk 
gereedschap of elke machine in het productieproces, 
elke stap in de verkoop, elk apparaat, elke persoon, elke 
actie in de gezondheidszorg en elk aspect van de over-
heid gekoppeld aan een netwerk en zorgt het voor een 
continue stroom van gegevens. Computers zijn in staat 
om steeds grotere hoeveelheden gegevens te ontgin-
nen en om te zetten in nuttige informatie voor over-
heden, bedrijven en individuele burgers.

De ICT-revolutie ging echter zó snel, dat we nog niet 
weten hoe we onze ICT het beste kunnen gebruiken in 

het dagelijks leven en werk. Veel erger nog: de meeste 
mensen - en zeker professionals - zijn zich niet bewust 
van de werking van hun hersenen en gebruiken 
dagelijks hun ICT op een manier die in plaats van hun 
intellectuele prestaties, creativiteit en welzijn te bevor-
deren, volslagen contraproductief is. Als gevolg hiervan 
worden de voordelen van de innovatie en productivi-
teit van enkele uitermate gefocuste mensen tenietge-
daan door de contraproductieve continue gebroken 
aandacht van de meesten.

Dit is niet ‘zomaar een persoonlijke mening’ van me, 
maar mijn conclusie na een vijfj arige studie van meer 
dan 600 wetenschappelijke artikelen, het doen van een 
onderzoek onder 1.200 professionals, waarvan 50% 
managers (Compernolle, 2014), en het faciliteren van 
vele tientallen workshops die een belangrijke reality 
check voor me waren.
De resultaten waren veel erger dan ik dacht. Een op de 
twee professionals zei in de enquête niet meer te kun-
nen nadenken op kantoor. Dat moet thuis, na de uren. 
Ik vroeg ook hoe vaak ze zich op het werk 45 minuten 
onafgebroken op één taak konden focussen. Voor de 
helft was dat maximaal twee keer per week. Voor 
15 procent was dat één keer, voor nog eens 15 procent 
nooit. Dat is krankzinnig, natuurlijk. Zoveel mensen, 
die blijkbaar nooit meer kunnen doen waarvoor ze 
betaald worden: hun hersenen gebruiken.

Dit onderzoek resulteerde in het boek ‘BrainChains’ 
(de vertaling ‘Ontketen je brein’ verschijnt najaar 
2014). Hierin leg ik uit hoe ons denkend brein werkt 
en op welke vijf manieren we het uit onwetendheid 
‘ketenen’. Maar ik geef ook zeer praktisch advies over 
hoe we ons belangrijkste instrument kunnen ontkete-
nen en tezelfdertijd het beste halen uit onze ICT.
De vijf brein-ketens zijn: altijd verbonden zijn, multi-
tasken, stress (eventueel van een laag niveau, maar 
continu), gebrek aan pauzes en vooral slaap en open 
kantoren.

Netwerken van netwerken van 
netwerken…
Vroeger probeerden wetenschappers elk zintuig, elk 
gevoel, elke vaardigheid en elk orgaan te lokaliseren op 
een bepaalde plek in de hersenen. Nu weten we beter. 
Ons brein is een netwerk van miljarden neuronen, met 
miljarden verbindingen. Het brein is een enorm net-
werk, van netwerken, van netwerken, van netwerken. 
In feite is elke cel al een netwerkje. Naast onze den-
kende breinen is er ook ons ‘lichaamsbrein’ dat - ge-
synchroniseerd door onze biologische klok - in beide 
richtingen communiceert met elk van de 50-100 bil-
joen cellen in het lichaam. Dit lichaamsbrein is bezig 
met het onderhoud van ons lichaam en maakt het 
mogelijk dat het zich voortdurend aanpast aan de 
doorlopende veranderingen in onze omgeving. Het 
doet dit geheel autonoom, op de automatische piloot. 
We hoeven niet na te denken over zaken als het klop-
pen van ons hart, het circuleren van ons bloed, de 
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productie van hormonen, het verteren door onze dar-
men of het fi lteren van onze nieren. Ons lichaamsbrein 
zorgt hiervoor zonder dat we ons er bewust van zijn. 
Die invloed gaat veel verder dan je denkt, want ons 
lichaamsbrein heeft zelfs invloed op de manier waarop 
de genen in een cel hun rol spelen. Dit even terzijde, 
om aan te geven hoe fascinerend het brein is. 

Er zijn in de media regelmatig hypes over het nakende 
einde van het menselijk brein, omdat het overtroefd 
wordt door technologie. Bijvoorbeeld al toen de com-
puter Deep Blue de schaakgrootmeester Kasparov 
versloeg of toen onlangs de computer Watson won in 
het spelletje Jeopardy. Uitlatingen als zou hiermee het 
menselijk brein overtroff en zijn, getuigen van een to-
taal gebrek aan kennis van ICT en vooral van het brein. 
Een zesjarig kind dat leert schaken heeft na enkele 
weken al een veel beter inzicht en kennis van het 
schaakspel dan een computer die miljoenen bereke-
ningen per seconde kan maken. Ook bijvoorbeeld de 
hele poeha over ‘Th e internet of things’, waarbij allerlei 
producten en instrumenten via het internet met elkaar 
verbonden zijn, gaat volledig voorbij aan het feit dat 
het nog vreselijk lang duurt voor er 100 biljoen voor-
werpen op het internet aangesloten zijn en voordat die 
allemaal naadloos, perfect getimed en gesynchroni-
seerd met elkaar praten en elkaar sturen - zoals dat elk 
moment gebeurt in ons brein.

Drie breinen sturen ons denken en 
handelen
Er zijn drie breinnetwerken (die ik voor het gemak 
‘breinen’ noem) die een rol spelen bij het nadenken en 
beslissingen nemen.

Het eerste, het meest menselijke, is het refl ecterend 
brein, dat heel recent is in de evolutie. Dat brein is 
uniek voor de mens. Geen enkel ander dier heeft de 
gave te kunnen denken over dingen die niet aanwezig 
zijn. Dolfi jnen, olifanten, sommige apensoorten en 
duiven kunnen dat allemaal wel een heel klein beetje 
- als we de defi nitie erg oprekken - maar wij zijn de 
enigen die echt abstract kunnen denken. Wij mensen 
kunnen terugdenken aan het verleden en denken aan 

iets wat nog moet komen. Wij kunnen plannen maken 
voor de toekomst, anticiperen. Wij kunnen denken in 
termen, ‘wat als?’, wij kunnen een beslissing uitstellen, 
er nog eens over nadenken.
Het tweede brein, dat in de evolutie bijna zo oud is als 
er dieren bestaan, is het refl exbrein. Dieren die een paar 
honderd hersencellen hebben ontwikkeld, vertonen 
ook al dat refl exbrein. De wereld van het refl exbrein is 
hier en nu; alles wat ik met al mijn zintuigen nu ervaar.
Het derde brein is het archiverend brein. Daarin slaan 
we dingen op. Herinnert u zich uw leerkracht van het 
eerste of tweede jaar van de lagere school? Had u die 
informatie ooit nodig? Toch is het opgeslagen. Een 
enkele dag is al genoeg voor vele miljarden bits en 
bytes aan informatie die we opnemen. Wij slaan niet 
alles op, gelukkig. De amateurtrompettist buiten oe-
fent St Louis blues. Ik neem dat waar, maar is dat nuttig 
om op te slaan? Ik denk van niet. En ons archiverend 
brein fi ltert, gelukkig. We zouden anders compleet 
verzuipen in al die informatie.

Ons brein heeft niksen nodig
Zo komen we bij een eerste stukje praktische kennis 
dat een enorm verschil kan maken voor onze intel-
lectuele productiviteit. En dat is dat ons refl ecterend 
brein voortdurend in competitie is met ons archive-
rend brein. Beide maken in onze hersenen continu 
gebruik van dezelfde ‘computer’, van hetzelfde werk-
geheugen. Als we verschrikkelijk hard aan het denken 
zijn, blijft er geen ruimte voor het archiverend brein 
over om zijn werk te doen. Pas als we ontkoppelen, een 
pauze nemen en bovenal als we slapen, kan ons archi-
verend brein zijn werk doen. Ons archiverend brein is 
continu actief en profi teert van elk ‘verloren’ moment-
je om zijn werk te doen.

Pauzes – kleintjes en grote – en vooral slaap, zijn van 
levensbelang om ervoor te zorgen dat onze ervaringen 
worden opgeborgen in ons lange termijn geheugen en 
er teruggevonden worden. 
Dus alsmaar ‘verloren’ tijd, ‘verloren’ momentjes invul-
len met werk, met bezig zijn met je smartphone, tablet 
of computer, is zeer contraproductief, fnuikend voor 
het ontwikkelen van kennis en inzicht en moordend 
voor je creativiteit. 
Als ik mensen vraag: waar en wanneer heb je je meest 
creatieve ideeën, heeft nog nooit iemand geantwoord 
‘op het werk’ (wat op zich natuurlijk al buitengewoon 
gek is). Waar dan wel? Joggend, wandelend, onder de 
douche, in het bed tussen waken en slapen, terwijl ik 
over koetjes en kalfj es praat… Wat hebben al die situ-
aties gemeenschappelijk?
1.  Je hebt je huiswerk gedaan, je hebt er de kennis 

voor. Dit betekent dat de informatie door je archi-
verend brein in je lange termijn geheugen opgebor-
gen werd; 

2.  Je bent ontspannen. Er zat ruimte voor je archive-
rende brein om in het archief op zoek te gaan en 
die informatie te combineren; 

3.  Je bent ontkoppeld, je ben niet met de zaak bezig. 
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Nietzsche zei al: All great ideas come from walking. Ook 
Steve Jobs vertelde dat.
Als Steve Jobs voortdurend in de weer was geweest 
met zijn iPhone, dan had hij nooit de iPhone bedacht. 
Als Archimedes zijn mobieltje mee had genomen in 
bad, dan had hij nooit dat ‘Eureka’ moment gehad.
Daarom, en om nog enkele andere zwaarwichtige re-
denen, moet je bijvoorbeeld je e-mails (en sociale me-
dia) slechts vier maal per dag bekijken. Als je dat doet, 
kan je intellectuele productiviteit en vooral je effi  ciën-
tie gemakkelijk met 25-50% verbeteren.

Bovendien verbruikt ons denkend brein heel veel ener-
gie (letterlijk, in de vorm van glucose) en ons refl ex-
brein nauwelijks. Als we in de loop van de dag niet heel 
regelmatig pauzeren dan zal, naarmate de dag vordert, 
ons onvermoeibaar primitief dierlijk refl exbrein het 
winnen van ons vermoeibaar, gesofi sticeerd menselijk 
denkend brein.

Kortom, de eerste dwingende gebruiksregel is: 
Ontkoppel heel regelmatig om te archiveren en te 
recupereren.

Ons denkend brein kan niet 
multitasken
Het is weergaloos wat ons brein allemaal kan, maar we 
kunnen slechts goed focussen op één ding tegelijk. Fo-
cussen, zeg ik wel. Voor dingen die we op den duur 
onnadenkend kunnen - omdat we ze vaak doen, of 
omdat we ze trainen - ligt dat anders. Topchefs, bijvoor-
beeld, kunnen én koken én presenteren. Omdat ze 
maar op één ding hoeven te focussen: het presenteren. 
Het koken kunnen ze, door jarenlange training, dele-
geren aan de automatische piloot van het refl exbrein.

Maar multitasken, geconcentreerd met twee of meer 
taken tegelijk bezig zijn, dat gaat dus niet. Het bestáát 
zelfs niet; het is een illusie. Wat we eigenlijk doen, als 
we het toch proberen, is ‘taskswitchen’. We verplichten 

ons brein om bliksemsnel te schakelen van de ene taak 
naar de andere. Waarbij de taken afwisselend in een 
soort ‘werkgeheugen’ worden opgeslagen, precies zoals 
een computer dat doet.

De tweede gebruiksregel voor ons brein heeft te maken 
met deze fundamentele beperking van ons refl ecterend 
brein. Dat is dat ons bewust denkend brein slechts aan 
EEN ding tegelijk kan denken. In mijn workshops pro-
beer ik dat minstens tien maal te herhalen. Ons den-
kend brein kan NIET multitasken, ook niet het den-
kend brein van vrouwen. 
Dit gegoochel met informatie kost namelijk tijd, tijd 
die je niet aan de taak kunt besteden. In het geval van 
complex werk kost multitasking vier keer zoveel tijd. 
En vaak nog veel meer!
Zelfs voor twee extreem simpele taken kan het 
100 procent meer tijd vragen.
Als u dit niet gelooft kunt u de eenvoudige maar zeer 
overtuigende proef doen, die beschreven staat in het 
kader. Dit testje ‘Multitasken’ neemt maar twee minu-
ten in beslag. 

Als ik het testje uit het kader met groepen doe, neemt 
deze super simpele vorm van multitasking ten minste 
50 procent meer tijd in beslag, en voor een meerderheid 
bijna 100 procent. Sommige mensen maken in de twee-
de ronde zelfs fouten. Bovendien geeft iedereen aan dat 
het multitasken moeilijker is, meer inspanning kost.

THEORIE

Testje ‘Multitasken’
Neem twee stukjes papier, een pen en een horloge of stopwatch. 
Het is gemakkelijker en leuker om dit met iemand anders te doen, 
waarbij je de ander als tijdbewaker gebruikt, maar je kunt het ook 
in je eentje doen.
De proef bestaat uit twee zeer eenvoudige taken. De eerste taak 
is het woord ‘multitasking’ op te schrijven en de tweede is elke 
letter zijn serienummer te geven. Je gaat deze beide taken twee 
keer uitvoeren, de eerste keer met single tasking en de tweede 
keer met multitasking of taakwisseling. 
In beide gevallen ziet het resultaat er zo uit:

Leg die twee rijtjes nu buiten je gezichtsveld.
Eerste ronde: neem een schoon blad papier, zet de stopwatch aan, 
schrijf multitasking, geef vervolgens achter elkaar elke letter zijn 
corresponderende cijfer, stop de klok en schrijf de score op het 
papier.

Tweede ronde: leg het eerste blaadje buiten je zicht, neem een 
nieuw schoon blaadje, zet de stopwatch aan, schrijf M, geef de M 
zijn volgnummer, schrijf dan U, geef de U zijn cijfer, schrijf dan 
L, geef de L zijn cijfer, enzovoort. Ga door tot het einde, stop de 
klok en schrijf de score op. Vergelijk nu de scores.

M U L T I T A S K I N G 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen hoe enorm 
veel tijd er verdwijnt in het zwarte gat van het multi-
tasken, als je niet tussen twee, maar tussen een tiental 
taken en taakjes wisselt en als het geen super simpele 
taakjes zijn, maar moeilijk en complex werk betreft.
Vergeet vooral niet dat elk e-mailtje, elk tweetje, voor 
je denkend brein een verandering van taak betekent. 
Alleen al het verschijnen van de e-mail pop-up, ook als 
je er verder niks mee doet, is genoeg voor twee minu-
ten concentratieverlies.

Het resultaat daarvan heeft u gezien, als u het testje 
in kader 1 heeft gedaan. Je betaalt een prijs. Het duurt 
veel langer. Je begint fouten te maken. Je raakt ver-
moeid. Zeker als je het constant probeert. En hoe ver-
moeider we zijn, hoe meer ons primitieve, dierlijke 
refl exbrein het van ons denkend brein overneemt. 
Wist u bijvoorbeeld, dat we ‘s ochtends meer ethische 
beslissingen nemen, als we ons refl ecterend brein een 
goede nachtrust hebben gegund?

Vergelijk het met een seriële processor in de com-
puter. Je bent bezig met een moeilijke, complexe 
taak. Dat gebeurt in je werkgeheugen. Je wilt snel 
tussendoor even een mailtje beantwoorden. Het 
brein moet nu alles wat in het werkgeheugen zit 
parkeren in het tijdelijk geheugen, het werkgeheu-
gen helemaal schoonvegen (anders gaan de twee 
taken interfereren), de informatie voor het mailtje 
uit het lange termijn geheugen naar het werkgeheu-
gen halen, en we moeten concentratie opbouwen 
om over die mail te kunnen nadenken en de mail te 
beantwoorden. We weten allemaal dat als je een 
mail beantwoordt, je geneigd bent om er nog maar 
eentje te doen. Zelfde verhaal: informatie van eerste 
mail naar tijdelijk geheugen, schoonmaken, infor-
matie van tweede ophalen en zo verder voor alle 
volgende mailtjes. Het probleem is dat ons tijdelijk 
geheugen beperkt is, en het is ‘first in, first out’, 
zodat van de informatie van je moeilijke taak heel 
wat verloren gaat, vooral als je heel druk was en je 
archiverend brein geen kans kreeg om het op te ber-
gen. Vergeet vooral niet dat elke interruptie een 
geheugenwissel betekent. Dat is gewoon een ramp 
voor het denkend brein van de moderne homo in-
terruptus (komt in de evolutie na de homo sapiens 
en de homo zappiens).
Kortom, het denkend brein kan niet multitasken en 
als je het toch probeert ben je volslagen ineffi  ciënt be-
zig. Je verliest energie en enorm veel tijd, je werkt 
minder grondig en maakt meer fouten. 

Een tweede gebruiksregel is dus: 
Je moet genadeloos en radicaal alle taakwisselingen 
beperken én vooral niet vergeten dat elke interruptie, ook 
de kleinste, voor je brein een taakwisseling is.

De derde regel volgt daaruit: 
Ontkoppel en vermijd alle interrupties om na te denken.

Conclusie 
Om optimaal intellectueel productief te zijn en een 
optimale synergie te krijgen tussen je weergaloze brein 
en de buitengewone informatie- en communicatietech-
nologie, moet je je ICT de baas zijn, in plaats van an-
dersom. Je moet jezelf loskoppelen en die fantastische 
technologie in de tijd en ruimte zijn eigen, beperkte 
plek geven. Het is de enige manier om zowel je brein 
als je ICT optimaal te benutten.

Tot slot nogmaals de drie regels om intellectueel 
productiever en creatiever te zijn:
1. Ontkoppel regelmatig om te archiveren en te recu-

pereren.
2. Roei taakwisselingen uit; radicaal en genadeloos.
3. Ontkoppel om na te denken. •
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Meer informatie?

Alle referenties van publicaties waarop dit artikel is 
gebaseerd, zijn te vinden in het boek BRAIN-
CHAINS. Discover your brain and unleash its full 
potential in a hyperconnected multitasking world. 
Te bestellen bij www.Amazon.com of bij 
https://www.createspace.com/4731062
De vertaling verschijnt in oktober 2014: Ontketen 
je brein. Hoe hyperconnectiviteit en multitasken je her-
senen gijzelen en hoe je eraan kunt ontsnappen. 
Uitgeverij Lannoo.

ONO005_p01-p30.indd   18ONO005_p01-p30.indd   18 9/9/2014   1:03:44 PM9/9/2014   1:03:44 PM




