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1. Voor een geslaagd bezoek aan de 
tentoonstelling Hersenkronkels 

1.1 De tentoonstelling in het kort

Het onderwerp van de tentoonstelling

Kan je dit ontcijferen?
J4 h00r, j3 k4n d1t v4n4f d3 33rst3 k33r l3z3n! V3rr4ss3nd w4t j3 br31n 4ll3m44l k4n, n13t?

Je brein kan zich pijlsnel aanpassen en is kampioen in het leren van 
nieuwe dingen. Maar hoe werkt het? In deze tentoonstelling ontdek je 
het brein, een orgaan met een uitzonderlijk adaptatievermogen. 

Langs een parcours vol verrassende voorbeelden zie je hoe 
het brein bij dier en mens soms totaal verschillende werelden 
creëert, naargelang de complexiteit van de hersenstructuur en het 
zenuwstelsel. In Hersenkronkels ga je ook op ontdekking in je eigen 
hersenpan: test je geheugen en je alertheid in het Cognitilab, laat 
je brein je (niet) beetnemen door illusies en scan je grijze massa 
in de ‘Hersencel’.  Bovendien achterhaal je hoe je hersenen in 
elkaar steken, hoe een neuron impulsen verwerkt en wat er gebeurt 
als er iets in je hersenen fout gaat.  Video’s, spelletjes en andere 
interactieve toepassingen vervolledigen deze fascinerende reis 
doorheen je brein …

De hersenen vormen een van de laatste uitdagingen voor de mens. Waar de vorige eeuw gewijd was aan het exploreren 
van de meest onherbergzame plekken op onze planeet tot zelfs de grenzen van het zonnestelsel toe, verlegt het onderzoek 
in het begin van de 21e eeuw zich dichter bij ons, tot recht onder onze schedelpan. Ons brein vormt nog steeds een goed 
bewaard geheim, dat zich slechts met mondjesmaat onthult. In de media is er veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in 
het hersenonderzoek. Deze thematiek laat weinigen dan ook onberoerd, het gaat immers om jezelf. 

Hersenkronkels is gebaseerd op recent onderzoek in de neurowetenschappen en nodigt bezoekers uit om tot in het hart 
van het onderzoek door te dringen. De bezoekers kunnen zelf hun brein verkennen via experimenten en ontdekkingen 
doorheen de tentoonstelling. Ze dringen binnen in het enorme neurale netwerk, leren dat het brein blijft evolueren en nog 
op elke leeftijd kan veranderen, zien verschillen en gelijkenissen tussen hersenen van andere diersoorten en maken kennis 
met intelligentie en de unieke functies van het menselijke brein.

De opzet van de tentoonstelling

De tentoonstelling bestaat uit zes zones, waarvan er vier thematisch opgebouwd zijn, met daarnaast nog een testzone en 
een zone met allerlei illusies en breinkrakers.

Het eerste thema bespreekt het ontstaan en de evolutie van het (centrale) zenuwstelsel met de hersenen en de 
verscheidenheid aan zenuwstelsels (hersenen) bij de verschillende diergroepen aan de hand van negen voorbeelden. De 
volgende thematische zone bespreekt hoe verschillend dieren (en de mens) de wereld waarnemen en beleven naargelang 
de ontwikkeling en capaciteit van hun hersenen en zenuwstelsel. Zo krijg je vier werelden voorgeschoteld: een wereld van 
reflexen, een wereld van programma’s (automatismen), een wereld van innovaties en een wereld van culturen. Elke wereld 
krijg je uit de doeken gedaan door de bespreking van enkele diersoorten met een gelijk(w)aardige hersencapaciteit.

In beide eerste zones krijg je de inhoud niet alleen aan de hand van leerrijke, boeiende teksten mee, maar ook door 
middel van verhelderende schema’s en tekeningen, intrigerende filmpjes (in lus geprojecteerd), interactieve modules die 
je autonoom kan uitproberen, toepasselijke educatieve spelletjes op tabletcomputers met meer uitleg en vele opgezette 
dieren en diermodellen. 
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Het centrale gedeelte van de tentoonstelling heet het Cognitilab. In 
deze testzone beproef je twee belangrijke cognitieve functies van 
je hersenen: geheugen en aandacht. Er staan acht tabletcomputers 
geïnstalleerd waarmee je jezelf kunt testen in deze cognitieve 
vaardigheden. Doe je de tests goed, dan krijg je niet alleen meer 
informatie, maar kan je ook naar hogere niveaus overgaan.

Vervolgens zijn er nog twee andere thematische zones. De eerste 
is een korte blik op de plasticiteit (de aanpassingskracht) van je 
hersenen waardoor je levenslang kan blijven (bij)leren of waarbij 
bepaalde hersenzones nieuwe functies kunnen krijgen. Deze zone 
bestaat louter uit tekstpanelen met foto’s en schema’s. De laatste 
thematische zone gaat dieper in op de anatomie en de werking van 
je brein en zijn meest elementaire cel, het neuron. In deze zone 

achterhaal je ook wat er in je hersenen gebeurt als het daar fout loopt. Om dit alles klaar en duidelijk uit te leggen maken we 
niet alleen gebruik van uitvergrote (hersen)modellen, detailtekeningen en foto’s, maar ook van afgietsels van de binnenkant 
van dierlijke hersenpannen, een interactieve flipperkast (over remmende en stimulerende synapsen) en van een heuse 
‘hersencel’ (Cervomaton) waarin je een ‘3D-scan’ kan laten maken van je eigen hersenen en je zo de bouw van je hersenen 
leert kennen.

Tenslotte maken we je duidelijk dat de werkelijkheid niet altijd overeenkomt met wat je hersenen er van maken in een zone 
met een twintigtal illusies en breinkrakers. Zij illustreren de wisselwerking tussen je zintuigen en je hersenen waarbij ze 
elkaar vaak bedotten. Het gaat vooral om optische illusies, maar ook andere zintuigen zoals geur, tast en gehoor komen 
aan bod. Er is zelfs een minitheater waarin op een groot scherm een goochelshow wordt getoond waarbij de goochelaar je 
uitlegt hoe hij de aandacht van je hersenen misleidt. 

Het doelpubliek

Hersenkronkels is een ervaringsgerichte tentoonstelling. De teksten, educatieve toepassingen en illusies zijn geschikt voor 
een leeftijd vanaf 10 jaar (derde graad basisonderwijs). Daarom leent ze zich uitstekend voor een individueel bezoek of 
een bezoek in gezinsverband of met de klas.

Voor scholen past de tentoonstelling zeer goed bij de lessen WO (basisonderwijs), natuurwetenschappen en biologie 
(secundair onderwijs).

Het onderwerp sluit het best aan bij de leerplannen voor natuurwetenschappen en biologie voor de tweede graad van 
het secundair onderwijs van alle schoolnetten voor het leeronderdeel ‘structuur (bouw) en functie van het zenuwstelsel’. 

Talen

De teksten van de panelen in de tentoonstelling zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans. Engelse en Duitse gidsboekjes 
liggen bij de ingang van de tentoonstelling ter beschikking.  Er is zowel een Nederlandstalig als een Franstalig educatief 
programma uitgewerkt (zie 1.2). Op verzoek is een Engelstalige educatieve omkadering mogelijk, mits tijdige aanvraag.

De makers

De tentoonstelling is een productie van het Franse wetenschapscentrum Cap Sciences in 
Bordeaux, waarbij delen van de vroegere tentoonstelling ‘Pas si bêtes! 1000 cerveaux,1000 
mondes’ van het Muséum National d’Histoire Naturelle van Parijs werden overgenomen. Het 
Museum voor Natuurwetenschappen (Brussel) heeft de tentoonstelling niet alleen naar het 
Nederlands vertaald, maar ook deels aangepast en aangevuld. Zo illustreren (opgezette) dieren uit 
onze rijke collecties de eerste twee zones van de tentoonstelling. Een deel over storingen, ziektes 
en letsels in de hersenen heeft het Museum toegevoegd aan de zone die dieper op de anatomie 
en de werking van de hersenen ingaat. In diezelfde zone heeft het Museum ook een collectie 
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afgietsels van de binnenkant van de hersenpan van verschillende dieren (en zelfs een dinosaurus!) geplaatst. 
De educatieve programma’s bij de tentoonstelling (rondleidingen en ateliers) zijn uitgewerkt door de educatieve dienst van 
het Museum. De gidsen-animatoren van het Museum zorgen voor een goed verloop van die programma’s.

1.2 Educatieve omkadering voor Hersenkronkels
De tentoonstelling is heel didactisch uitgebouwd met naast de nodige uitleg op de tekstpanelen, ook veel tekeningen, 
schema’s, verhelderende filmpjes, foto’s, interactieve spelletjes, afgietsels en opgezette dieren ter illustratie. Daarnaast zijn 
er ook zones waarin je brein getest wordt op aandacht en geheugen en waarin allerlei illusies je brein uitdagen en misleiden 
(of is het net omgekeerd?). 

Hierdoor is de tentoonstelling heel uitdagend en ervaringsgericht en zeer geschikt voor een zelfstandig en individueel 
bezoek. Voor groepen biedt de educatieve dienst daarenboven de mogelijkheid het brein als onderwerp nog dieper en 
actiever te verkennen met het volgende educatieve aanbod:

Rondleiding

•	 Duur: 75 min.
•	 Doelgroep:  van derde graad basisschool tot derde graad secundair en volwassenen
•	 Max.: 15 personen per gids

Het brein en zijn kijk op de wereld

Heeft ieder dier wel hersenen en hoe zien die eruit? In de tentoonstelling volg je met de gids stap voor stap de ontwikkeling 
van het brein en het zenuwstelsel bij dier en mens. Je zal zien dat niet ieder dier dezelfde leefwereld ervaart en dat dit 
afhangt van hoe complex de hersenen en het zenuwstelsel in elkaar zitten. Je maakt ook mee dat ons brein ons niet altijd 
de ‘realiteit’ laat zien en ons soms in de maling neemt. Tijd om verder in te zoomen op je hersenen en te kijken hoe die 
opgebouwd zijn en hoe neuronen functioneren. En wat gebeurt er als er daarbij allerlei storingen optreden? Je komt het 
allemaal te weten in Hersenkronkels.

Atelier Hersenkronkels

•	 Duur: 2 uur
•	 Max.: 15 deelnemers per animator

Keer je brein binnenstebuiten 

In het atelier Hersenkronkels gaan de leerlingen dieper in op de bouw van een neuron en de hersenen, leren ze de werking 
van het geheugen kennen, komen ze te weten hoe hersenen op prikkels reageren, achterhalen ze de plasticiteit van het 
brein en zien ze hoe de hersenwerking verstoord kan geraken. Hiervoor gaan ze in kleine groepjes tegen elkaar allerlei 
spannende en leerrijke uitdagingen aan waarbij ze hun brein ten volle moeten benutten.

Van dit atelier zijn er twee versies uitgewerkt:

•	 Doelgroep 1: derde graad basisschool en eerste graad secundair onderwijs
•	 Doelgroep 2: tweede en derde graad secundair onderwijs

1.3 Praktische informatie
Wegwijs
Museum: Vautierstraat 29, B-1000 Brussel
Op- en afstapplaats (school)bussen: Waversesteenweg 260, B-1050 Brussel
Trein: station Brussel-Luxemburg (op 5-10 min.)
Metro lijn 1 en 5 halte Maalbeek – lijn 2 en 6 halte Troon (op 15 min.)
Bus MIVB 34 en 80 halte Museum (op 2 min.) | 38 en 95 halte Parnassus (op 5-10 min.)
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Openingstijden 

De tentoonstelling Hersenkronkels loopt van 12 juni 2014 tot en met 30 augustus 2015.

Open
- Schoolperiode
 • dinsdag tot vrijdag: 9.30 tot 17 uur
 • zaterdag en zondag: 10 tot 18 uur
- Schoolvakanties
 • dinsdag tot zondag: 10 tot 18 uur

- Sluitingsdagen: elke maandag, 1 januari, 1 mei, 25 december

De toegang tot de tentoonstelling Hersenkronkels verloopt volgens vaste tijdslots.

Tarieven 

Toegang

vanaf 15 personen Jongeren (2-25 jaar) Volwassenen
Tentoonstelling 
Hersenkronkels

€ 5,50 € 8,50

  
Met het toegangsticket voor Hersenkronkels kan je ook alle permanente zalen van het Museum bezoeken.
Eén begeleider gratis per groep van 15 betalende personen 
Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart 

Toegangsprijzen individuele bezoekers: zie www.natuurwetenschappen.be

Rondleiding in Hersenkronkels

15 personen per gids Jongeren Volwassenen weekdagen Volwassenen WE en feestdagen

Rondleiding € 35 € 62 € 75

Atelier Hersenkronkels  
    

Per deelnemer € 3 bovenop toegangsprijs tentoonstelling

Reserveren

Reserveren is verplicht voor groepsbezoeken (zowel met of zonder educatieve omkadering). Telefoneer hiervoor naar 02 
627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur). Geen reserveringen mogelijk per brief, fax of e-mail.

B-dagtrips

Voor een groepsbezoek aan de tentoonstelling Hersenkronkels kun je een B-dagtrip nr.497 (scholen) of nr. 496 (andere 
groepen) aanvragen via www.belgianrail.be/nl/vrije-tijd/b-dagtrips-schoolgroepen.aspx of 02.528 28 28. Je krijgt dan een 
voordelige prijs voor de combinatie trein+toegang. (School)groepen die met een B-dagtrip wensen te komen, dienen eerst 
bij het museum te reserveren, vooraleer de B-dagtrip vast te leggen!
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2. Plattegrond

Ingang

ZONE 3

ZONE 6

ZONE 1
ZONE 2

ZONE 4

ZONE 5

Cervomaton

Cognitilab

Goochelshow

ZONE 5

ZONE 2
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Doel
Ontdekken van de variatie aan hersenen en zenuwstelsels bij dieren in de loop 
van de evolutie. 

Korte inhoud
Welke dieren hebben hersenen of een verwante structuur? Wanneer zijn de 
eerste hersenen ontstaan in de loop van de evolutie? Video’s en tekstpanelen 
tonen aan dat het erg moeilijk is om het ontstaan van hersenen exact te 
bepalen. Een groot, interactief schema toont een fylogenetische boom waarin 
je als bezoeker kan meereizen in de evolutie en kan kennis maken met de 
grote variabiliteit aan breinen. Daarnaast staat een groot aantal panelen van 
verschillende dieren waarop een voorstelling van hun hersenen en zenuwstelsel 
getekend staat. Dit deel is aangevuld met opgezette dieren, sculpturen en 
modellen zodat je als het ware in een ‘bos’ van breinen rondwandelt en je 
meteen kan zien hoe de grootte en complexiteit van het zenuwstelsel onderling 
al erg veel kan verschillen. Heel veel dieren hebben hersenen of toch zeker een 
systeem dat een centralisatie van een aantal zenuwcellen bevat.

ZONE 1

3. Overzicht van de tentoonstelling

De tentoonstelling is in 6 zones onderverdeeld

Te zien en te beleven
1. 2 interactieve opstellingen (mens en ree) over hersenen en schedels met afgietsels van de binnenkant van de 

schedelpan en modellen van de hersenen. Aan de bezoeker om de afgietsels te bekijken en te voelen en de hersenen 
terug in de (doorgesneden) schedel te plaatsen. 

2. Video ‘in de kop van fossiele vissen’: bekijk de eerste stappen in de evolutie van hersenstructuren bij gewervelde 
dieren.

3. Groot interactief fylogenetisch schema: verken de verschillende evolutielijnen van de hersenen bij dieren op basis 
van drie verschillende criteria: centralisatie, structuur en gedrag.

4. Het ‘bos’ aan panelen. Aan de voorzijde van elk paneel ziet u het dier, aan 
de achterzijde de voorstelling van hersenen en zenuwstelsel bij dat dier (indien 
aanwezig). Vertegenwoordigd zijn: spons, zeeanemoon, ekster, schildpad, vos, 
mens (kind), octopus, oorwurm en alikruik (slak).

5. Specimens van dieren bij de panelen: spons (opgezet), zee-egel (opgezet), 
zeeanemoon (sculptuur), kerkuil (opgezet), grijze roodstaartpapegaai (opgezet), 
schildpad (opgezet), salamanders (modellen), dolfijn (sculptuur), babygorilla 
(opgezet), bever (opgezet), regenworm (model), krab (opgezet).
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2.1 Een wereld van reflexen 
(een paar honderd tot enkele duizenden neuronen)

1. Het raderdiertje: een spel van prikkels (stimuli) en automatische reflexen
• Didactisch spel op aanraakscherm: help het raderdiertje bij het jagen en krijg zo ook extra uitleg

2. De tuinslak: reflexmatige reacties op prikkels, maar trage overdracht van impulsen.
• Video: bekijk hoe de slak reflexmatig reageert op licht en schaduw

3. De zeehaas (Aplysia): primitieve neurale netwerken geven een beperkt geheugen en laten toe elementaire zaken aan te leren.
• Model van een zeehaas

2.2 Een wereld van programma’s 
(miljoenen neuronen)

1. De wesp: de opbouw van hun geordend nest gebeurt via eenvoudige regeltjes, zonder bouwplan waarbij elke wesp toch 
autonoom werkt.
• Video: de opbouw van een wespennest

2. De pad: zijn visueel systeem is gebaseerd op beweging en niet op vorm.
• Video: een proefje met een pad. Waarop reageert hij en wat beschouwt hij als prooi?
• Interactieve module: beweeg een worm voor de ogen van de pad en zie op welke beweging de pad reageert.

3. De vlieg: zijn razendsnelle verwerking van visuele informatie ontlokt een complex, maar 
(voor)geprogrammeerd proces om weg te vliegen.
• Video: bekijk in slow-motion wat een vlieg precies doet bij het wegvliegen (beelden van 

een high-speed camera)
• Vergroot model van een huisvlieg
• Didactisch spel op aanraakscherm: help de vlieg bij het eten van vruchten, maar laat je 

niet vangen door de kikker! Geraak zo aan extra informatie.

2.3 Een wereld van innovaties 
(miljarden neuronen in complexe netwerken)

1. De dolfijn: imiteren vergt een complex en plastisch brein en stimuleert het aanleren van nieuwe zaken.
• Video: dolfijnen Pandora en Merina bootsen hun verzorgster na.
2. De zeekat: dankzij het ‘verticale systeem’ kan een volwassen zeekat anticiperen dat een zich verbergende prooi er toch nog is.
• Video: de zeekat vangt zijn prooi, ook al verdwijnt die uit zijn gezichtsveld. Dankzij zijn vooruitziendheid.

ZONE 2
Doel
Inzien dat elke diersoort de wereld anders beleeft en dat deze subjectieve 
perceptie rechtstreeks te maken heeft met hoe het zenuwstelsel is opgebouwd. 

Korte inhoud
Elke diersoort leeft in een eigen wereld. Hoe een vlieg de wereld ziet, verschilt 
volledig van hoe een sepia of pad de wereld beleeft. Deze subjectiviteit hangt 
af van hoe het zenuwstelsel georganiseerd is. Gedrag en intuïtie zijn sterk 
afhankelijk van hoe de soort zijn hersenen aanwendt en in welk milieu hij die 
moet gebruiken. 
Deze zone presenteert vier werelden, elk bestaande uit een groep diersoorten 
met min of meer dezelfde hersencapaciteit, gaande van eerder primitieve tot 
uiterst complexe neurale netwerken: een wereld van reflexen, een wereld van 
automatismen (programma’s), een wereld van innovaties en een wereld van 
culturen. Over elk dier krijg je op een paneel uitleg. We geven je ook een 
schema van zijn voornaamste hersen- en zenuwfuncties. Verder is deze zone 
doorspekt met video’s, tekeningen, interactieve modules en computerspelletjes 
om alles ten volle te begrijpen en extra informatie te verzamelen. 

de vlieg
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3. De baviaan: bavianen bewijzen dat woorden kunnen herkennen niet louter voorbehouden 
is aan de mens. Het is een breinfunctie die al eerder dan bij de mens ontstond.
• Video: bekijk hoe snel bavianen vierletterwoorden herkennen bij experimenten.

4. De mens: analytische zenuwnetwerken laten toe dat de mens tot een miljoen verschillende 
kleurschakeringen kan onderscheiden.

5. De kanarie: onderzoek op de ‘sexy frase’ bij de zang van kanaries leverde voor het eerst 
het bewijs dat neuronen ook bij volwassen hersenen plastisch zijn.
• Interactieve module: bekijk op welke van drie zangpartijen van mannetjeskanaries het 

vrouwtje reageert.

6. De duif: een duif vindt de juiste weg dankzij de mentale kaart van de omgeving in haar 
geheugen. Dat vergt gespecialiseerde netwerken tussen het visuele geheugen en het geheugen van afgelegde trajecten.

7. De octopus: het improvisatietalent van een octopus in het vinden van oplossingen zorgt 
ervoor dat hij steeds bijleert.
• Video: bekijk hoe behendig de octopus de krab uit een gesloten bokaal haalt.
• Sculptuur van een octopus

8. De kraai: de inventiviteit van de wipsnavelkraai staat haar toe te plannen en werktuigen 
te gebruiken.
• Video: de praktische intelligentie van de wipsnavelkraai levert haar een noot op.
• Opgezet specimen van een kraai

2.4 Een wereld van culturen
Het collectieve geheugen aan kunst, ideeën, waarden… vormt voor een gemeenschap een cultuur.

1. De cultuur bij de mens is veelvormig: kunst, techniek, kennis, moraal…  
• foto’s en afbeeldingen van cultuuruitingen bij de mens

2. Hebben dieren cultuur? Sommige groepen vogels en zoogdieren vormen samenlevingen waarbij nieuwe gedragingen 
overgedragen kunnen worden en zo een soort tradities vormen die eigen zijn aan de groep: een eigen cultuur.
• Video: een chimpansee spoort een soortgenoot aan om samen te werken.
• Verhaal van het wassen van zoete aardappelen: de legende van de honderdste aap ontkracht.

3. Is de mens een bijzonder dier?
• Tekstjes met verschillen en gelijkenissen tussen mens en dier. Onderwerpen: 

vooruitzien, werktuigen, onderwijzen/imiteren, schoonheidsgevoel, 
communicatie, bewustzijn van de dood, migratie/aanpassing, blijdschap/
verdriet, onrechtvaardigheidsgevoel.

ZONE 3
Doel
De cognitieve vaardigheden ‘geheugen’ en ‘alertheid’ testen 
en begrijpen.

Korte inhoud
De witte ruimte van het Cognitilab is het centrale gedeelte 
van de tentoonstelling. Dit ‘laboratorium’ is uitgerust met acht 
aanraakschermen die je de gelegenheid bieden je eigen 
vaardigheden op het gebied van geheugen en aandacht 
(alertheid) te testen.  Met korte interactieve proefjes leer je 
jouw eigen cognitieve functies kennen. Na elke geslaagde test 
krijg je de nodige informatie om de met elke test verbonden 
cognitieve functie beter te begrijpen.

Het Cognitilab

de baviaan

de octopus
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3.1 Test je geheugen
Vier deeltesten:
1. Geheugenspanne: herhaal de cijferreeksen correct  en test 

zo het bevattingsvermogen van je korte termijngeheugen.

2. Leestest: lees een tekst en los daarna vragen erover op. 
Hoeveel informatie uit een tekst kan je onthouden?

3. Inhibitie: bekijk een reeks woorden en roep de woorden 
met de juiste kleur op uit je geheugen. Hoe goed zetten je 
hersenen nutteloze informatie opzij?

4. Memory: onthoud de plaats van een voorwerp en test zo je 
ruimtelijk inzicht, je korte termijngeheugen en je capaciteit 
om gegevens te ordenen.

3.2 Test je aandacht
Drie deeltesten:
1. Alertheid: voorkom dat steeds sneller rollende ballen de grond raken (reactievermogen - focus)

2. Selectieve aandacht: haal de juiste vorm(en) uit een rooster van mogelijkheden (concentratievermogen – detailfocus)

3. Verdeelde aandacht: voer verschillende opdrachten tegelijk uit (verdeelde focus)

3.3 Een virtuele sectie van de hersenen
Door het aanraken van de verschillende zijden van een kubus krijg je op het scherm verschillende secties doorheen de 
hersenen.

ZONE 4
Doel
De plasticiteit van onze hersenen begrijpen en inzien hoe dat bijdraagt aan het 
leren.  

Korte inhoud
Blijven de hersenen een heel leven lang veranderen? Verouderde theorieën 
stelden dat de hersenen volgroeid zijn op een leeftijd van 20 jaar. Welke 
revolutionaire ontdekkingen in de neurowetenschappen hebben er toe geleid dat 
we deze theorieën achterhaald mogen noemen? Wat is de aanpassingskracht 
van de menselijke hersenen en welke rol speelt ze in het leerproces? Kunnen 
we een leven lang leren en hoe kan het brein zich aanpassen? 
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ZONE 5

Illusies en breinkrakers
1. Veranderingsblindheid 
• Video: zie je de boot van kleur veranderen? 

2. De context bepaalt alles: je brein geeft betekenis aan wat je ziet.
• Tekening: bekijk het tafereel. Speelt het zich binnen of buiten af?
• Reeks letters en getallen: Bekijk en lees beide reeksen en laat je verrassen.

3. Bewegingsblindheid 
• Video: merk je het verdwijnen van de gele cirkel?

4. Leesgewoonte: je hersenen zijn het lezen zo gewoon dat je in de war geraakt bij het 
benoemen van de kleur van een woord.
• Kleurrijk lezen: zeg de effectieve kleur van elke kleurnaam in een reeks. 

5. Het kijken in 3 dimensies: daar zijn twee ogen en een stel hersenen voor nodig.
• Drie stereoafbeeldingen: achterhaal de ‘verborgen’ 3D-motieven. 

6. Het Thatcher-effect: gezichtsherkenning werkt enkel rechtop.
• 3 omgekeerde foto’s van gezichten: valt er niets vreemd op? Kijk anders even in de 

spiegel…

7. Blinde vlek: je hersenen vullen het ontbrekende aan tot een volledig beeld dankzij de 
‘context’.
• Twee leuke proefjes ivm de blinde vlek op je netvlies

8. Het onmogelijke voorwerp 1: het perspectief van een afbeelding kan je hersenen op het verkeerde been zetten.
• Afbeelding van een ‘oneindige trap’

9. Het onmogelijke voorwerp 2: het perspectief vanuit een bepaalde hoek kan je hersenen op het verkeerde been zetten.
• Interactieve module: de kubus wordt geometrisch ‘onmogelijk’, bekeken vanuit een bepaalde hoek.
• Interactieve module: vanuit een bepaalde hoek bekeken lijkt de bal omhoog te rollen.

10. Het onmogelijke voorwerp 3: het perspectief vanuit een bepaalde hoek kan ervoor zorgen 
dat je hersenen van twee voorwerpen één geheel maken.
• Interactieve module: aanschouw de ‘stoel’ eens met en zonder de ‘kijker’. Wat gebeurt er 

als je er iemand bijzet?

11. De illusie van continuïteit: hoe een storend element alles kan overstemmen
• Audiobestand: beluister twee identieke geluidsfragmenten, maar met verschillende pauze-

elementen.

Doel
Begrijpen dat onze perceptie van de buitenwereld afhangt van wat onze 
hersenen ervan maken. 

Korte inhoud
In dit gedeelte van de tentoonstelling worden je zintuigen bedrogen en je hersenen 
gemanipuleerd en lijkt de werkelijkheid vervormd. Via allerlei illusies en breinkrakers 
word je om de tuin geleid om zo in te zien hoe de hersenen de informatie die je 
zintuigen doorgeven interpreteren. Soms verschillen zulke interpretaties van de 
werkelijkheid en proberen onze hersenen een logische interpretatie te geven die 
er niet is. Je volgt een parcours van illusies en breinkrakers in vele verschillende 
vormen. In het kleine zaaltje achteraan ben je toeschouwer van een goochelshow 
waar onze goochelaar je bedot, maar ook zijn geheimen prijsgeeft. 
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12. Zintuigen en hun context: je hersenen interpreteren de prikkels van een zintuig ook aan de hand van het volledige 
beeld. Je hersenen zijn soms vooringenomen!
• Geurproef: ruik aan drie ‘visuele’ geurpotjes en geef je appreciatie via het aanraakscherm door. Je krijgt een verrassend 

resultaat.
13. Twee maten, twee gewichten: je hersenen hebben een voorkeur voor het visuele aspect en laten zich daardoor soms 
misleiden.
• Interactieve module: een  kleine doos en een grote doos. Welke weegt het meest?

14. De betekenis van vormen: Door aanvulling ‘zien’ je hersenen vormen die er niet (volledig) zijn. 
• Visuele proef: welke vorm zie je op het paneel, maar wat staat er echt?
• Visuele proef over het ‘negatieve nabeeld’: staar naar een kleurrijke afbeelding en bekijk daarna een wit vlak.

Videovoorstelling: de goochelshow
In een aparte ruimte krijg je goocheltrucs op een  groot scherm te zien. De goochelaar legt ook telkens de illusies uit. De 
goochelaar is een meester in het afleiden van je aandacht!
De video draait in lus, met telkens andere talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels).
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Te zien en te beleven
1. Hersenanatomie: tekstpanelen met foto’s 
•	 Geschiedenis van de hersenanatomie: de grote stappen in het onderzoek naar de hersenen. 
•	 Het brein in beeld: anatomische (MRi/CT-scan) en functionele (functionele MRi/PET) medische beeldvorming. 

2. Het neuron
•	 Het neuron en de zenuwimpuls (werking): tekstpaneel met uitvergrote afbeelding van een neuron met zijn axon.
•	 Prikkelende en remmende synapsen: tekstpaneel met uitvergroot schema van de werking.
•	 De neuronenflipperkast: interactieve module waar je de snelheid van communicatie tussen (prikkelende en remmende) 

neuronen kan ervaren.
3. Als het fout loopt in de hersenen: tekstpanelen met afbeeldingen (schema’s) gezond versus ziek
•	 Parkinson: degeneratie van de hersenen
•	 Multiple sclerose: bemoeilijkte overdracht van zenuwimpulsen
•	 Epilepsie: ontregeling van de hersenactiviteit.
•	 CVA (cerebrovasculair accident): slechte doorbloeding.
•	 Alzheimer: uitzaaiende en onherstelbare letsels.

4. Reuzengroot model van hersenen bij de mens (dwarsdoorsnede) met aanduiding van de verschillende 
hersenonderdelen

5. 2 vitrinekasten met afgietsels van de binnenkant van de hersenpan van verschillende dieren met 
begeleidende afbeelding waarop de verschillende hersendelen staan aangeduid.
•	 Vitrinekast 1: struisvogel, Afrikaanse wilde hond (Lycaon), spinaap (Ateles), krokodil.
•	 Vitrinekast 2: sijs, amurosaurus, albatros, hond.

6. Afgietsel van de binnenkant van de hersenpan 
van een blauwe vinvis.

7. ‘Hersencel’/’Cervomaton’: interactieve module in de 
vorm van een fotocabine waarin je een ‘3D-scan’ kan laten 
maken van je hersenen en waarin je dieper op de bouw van 
je hersenen kunt ingaan met behulp van een aanraakscherm.

ZONE 6 Doel
De anatomie van de hersenen verkennen, de werking van het neuron ontdekken 
en begrijpen wat er in onze hersenen fout kan lopen.

Korte inhoud
Het meest mysterieuze menselijk lichaamsdeel, de hersenen, wordt in deze zone 
onder de loep genomen. De hersenen en het basiselement, het neuron, worden 
aan de bezoeker onthuld. Ons brein bevat ongeveer 100 miljard neuronen die 
elk nog eens rechtstreeks communiceren met 10 000 andere neuronen. De 
neuronenflipperkast geeft aan hoe snel neuronen met elkaar communiceren en 
hoe sommige synapsen prikkelen en andere dan weer afremmen. Het resultaat 
is een spectaculair zenuwnetwerk dat ons in staat stelt complexe taken uit te 
voeren. Dankzij de medische beeldvorming is dit volledige netwerk ook vandaag 
waarneembaar langs alle hoeken en kanten. Toch kan er steeds iets verkeerd 
gaan in onze hersenen, door degeneratie van neuronen, problemen met de 
‘bekabeling’ of met de bloedtoevoer. We bekijken van nabij enkele letsels en 
ziektes die in onze hersenen kunnen optreden. Je wordt ook uitgenodigd in onze 
‘hersencel’ (Cervomaton) waar je een ‘3D-scan’ kan laten maken van je eigen 
hersenen en zo dieper op de bouw van de hersenen kan ingaan. Daarnaast 
tonen de afgietsels van enkele dierenbreinen hoe relatief hersengrootte is.
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De manier waarop een diersoort de omgeving bevat, hangt af van de organisatie en de complexiteit van zijn zenuwstelsel. 
Het fundamentele verschil tussen de wereld van de slak, die van de spin en die van de Vlaamse gaai berust in het aantal, 
het aanpassingsvermogen en de complexiteit van de netwerken van zenuwcellen en de verbindingen ertussen. De met 
elkaar verbonden zenuwcellen vormen immers uitwisselingscircuits die de informatie verwerken, maar het is meer de 
onderlinge organisatie van die cellen dan hun aantal die de gedragingen van een dier bepaalt. Tussen de soorten bestaan 
heel wat verschillen in vorm en structuur van hun zenuwstelsel. In de loop van de evolutie neemt de complexiteit van de 
zenuwstelsels toe. Er zijn diersoorten die uitgerust zijn met een erg eenvoudig zenuwstelsel en daardoor eerder reflexmatig 
reageren, terwijl hogere diersoorten een grotere mate van neurale centralisatie vertonen waardoor ze meer ingewikkelde 
handelingen en taken kunnen uitvoeren. 

Sponsdieren bezitten een erg eenvoudige bouw: ze bestaan uit slechts een paar verschillende soorten cellen, maar 
zenuwcellen zitten daar niet bij. Hersenen hebben ze dus zeker niet! Neteldieren, zoals kwallen en anemonen, vertonen al 
een hogere mate van differentiatie, maar uiteindelijk zijn ook zij eenvoudig opgebouwd: een zak met één opening. Er is wel 
al een primitief zenuwstelsel aanwezig dat op stimuli (prikkels) van buitenaf, zoals geur of aanraking, reageert. Eigenlijk zijn 
het eerder gedecentraliseerde zenuwnetten die motorische neuronen kunnen aanvuren om spiercontractie te veroorzaken, 
waardoor beweging mogelijk wordt. Met eenvoudige zintuigcellen kunnen ze hun lichaam in het water positioneren of zelfs 
lichtbronnen onderscheiden. Bij de wormen merken we al een meer georganiseerd systeem. Hier zijn twee strengen te 
onderscheiden die als een ladder met elkaar in verbinding staan. De ‘hersenen’ vormen een ring rond de keel vanwaar uit er 
soms nog zenuwen vertrekken. Het zijn eerder zenuwknopen (ganglia) die al een mate van samenwerking vertonen. Deze 
ganglia vinden we ook bij geleedpotigen. In het kopgedeelte zijn een aantal zenuwknopen versmolten tot een ring rond 
de slokdarm. Het zijn analysecentra die de inkomende informatie kunnen verwerken. De rest van het zenuwstelsel bestaat 
uit een ‘geladderd’ systeem met gepaarde ventrale zenuwen die doorheen alle segmenten lopen en kleinere zenuwknopen 
in elk segment vormen. Van alle ongewervelde dieren worden de inktvissen als de meest intelligente beschouwd. Hun 
zintuigen zijn goed ontwikkeld en ze bezitten grote hersenen. 

Het zenuwstelsel is in grote mate gecentraliseerd zoals bij de hogere dieren. Ze zijn in staat tot leren, herinneren en kunnen 
de omgeving deels naar hun hand zetten. 
De gewervelde dieren hebben het hoogst ontwikkelde zenuwstelsel van alle dieren. Zenuwcellen zijn geconcentreerd tot 
hersenen en doorheen de ruggengraat loopt het ruggenmerg. Zenuwen verbinden het centrale zenuwstelsel met de rest 
van het lichaam. 

4.2 De organen en de werking van het zenuwstelsel bij de mens

4.2.1 Twee zenuwstelsels
Het zenuwstelsel vormt een immens communicatienetwerk in ons lichaam. Prikkels 
(stimuli) komen via de zintuigen binnen en worden razendsnel via zenuwen tot 
in het ruggenmerg en de hersenen doorgesluisd. Spieren kunnen op hun beurt 
aangestuurd worden, maar ook cognitieve en emotionele processen worden door 
het zenuwstelsel geregeld.
We onderscheiden het centrale zenuwstelsel (CZS) en het perifere zenuwstelsel 
(PZS). Het CZS omvat de hersenen en het ruggenmerg, die beiden goed worden 
beschermd door enerzijds de schedel en anderzijds de wervelkolom. Het perifere 
zenuwstelsel bestaat uit een uitgebreid zenuwnetwerk (buiten de hersenen en het 
ruggenmerg) die de zenuwimpulsen doorheen het hele organisme naar en vanuit de 
organen, spieren en klieren doorgeeft. Het PZS is een kabelnetwerk van wel 75 km 
lang dat boodschappen tegen meer dan 400 km/u kan uitsturen. 

4. Om meer te weten

4.1 Wie heeft er hersenen?

het CZS en PZS (bron: Maastricht UMC+)
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Enkele zenuwen uit het PZS en het CZS overlappen elkaar en vormen het autonome zenuwstelsel (ook wel eens het 
vegetatieve of viscerale zenuwstelsel genoemd). Dit deel werkt ‘automatisch’ en reguleert functies die we onbewust 
uitvoeren. Het beheerst bloeddruk, hartslag, ademhaling, spijsvertering en de werking van interne organen. 

4.2.2 De hersenen en het ruggenmerg: het CZS
De hersenen, ook wel het brein genoemd, verzekeren de goede werking van het 
lichaam en sturen alle andere activiteiten: waarneming, taal, beweging, gevoelens, 
gedachten … Ze zijn met de rest van het lichaam verbonden door het ruggenmerg 
en door twaalf paar schedelzenuwen. Ons brein wordt goed beschermd door 
een benig omhulsel, de schedelpan, en door drie hersenvliezen (meninges) die 
omheen de hersenen zitten. Het buitenste harde hersenvlies bestaat uit twee 
lagen. Daaronder zitten nog het dunne spinnenwebvlies en onmiddellijk tegen 
de hersenen het zachte hersenvlies. Tussen de twee onderste vliezen zit het 
hersenvocht  dat als een hydrologisch ophangsysteem de schokken dempt. 

Onze hersenen bestaan uit enkele grote onderdelen: 

De grote hersenen (cerebrum) vormen het meest opvallende en grootste gedeelte van de hersenen. Ze nemen ongeveer 
80% van de totale hersenmassa in. Ze vormen het centrum voor intelligentie, geheugen, bewustzijn en spraak/taal. In 
het midden van de grote hersenen loopt een erg diepe kloof waardoor er duidelijk twee hersenhelften (hemisferen) zijn. 
De linker- en de rechterhersenhelft zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk (corpus callosum) , een soort ‘brug’ 

van wel 200 miljoen evenwijdig verlopende zenuwvezels die 
razendsnel informatie doorsturen (tegen wel 360 km/uur). 
De gerimpelde buitenste laag van de grote hersenen is de 
hersenschors (cortex). Die laag is doorweven van groeven 
(sulci) en windingen (gyri). Mochten al deze plooien glad 
gestreken worden, dan zou het oppervlak ongeveer 2000  tot 
2300 cm² in beslag nemen. De plooien zorgen er dus voor dat 
het oppervlak sterk vergroot is voor een zeer compact volume. 
De cortex van elke hersenhelft kan je onderverdelen in vier 
grote lobben of kwabben: de voorhoofdskwab (frontale lob), de 
wandkwab (pariëtale lob), de slaapkwab (temporale lob) en de 
achterhoofdskwab (occipitale lob). Die bevatten gebieden die 
in speciale functies gespecialiseerd zijn: gehoor, reuk, smaak, 
zicht, beweging, taal, redeneren … Vaak wordt de cortex ook 
ingedeeld in gespecialiseerde functionele gebieden met elk 

een specifieke cognitieve functie: we onderscheiden sensorische gebieden, motorische gebieden, associatiegebieden en 
sommige niet-specifieke gebieden. Bepaalde onderdelen van de grote hersenen, zoals de hippocampus, de hypothalamus, 
de amandelkern (amygdala), het septum en enkel cortexgedeelten, vormen samen het limbische systeem, evolutionair 
gezien een van de oudste gedeelten van het brein. Dit systeem is betrokken bij emoties, motivatie, genot en (emotionele) 
geheugen.

De tussenhersenen (diëncephalon) bevinden zich middenin de hersenen, boven de hersenstam. Ze worden meestal tot 
de grote hersenen gerekend en bevatten enkele belangrijke kernen en klieren:
•	 De thalamus is als het ware het centrale schakelstation (‘dispatch’) tussen de binnenkomende gegevens van de 

zintuigen (behalve geur) en de zones in de cortex waar die verwerkt worden. De thalamus filtert en coördineert de 
informatiestroom tussen het perifere zenuwstelsel en de grote hersenen, maar speelt ook een verbindende rol tussen 
hersendelen die mee instaan voor emoties en motoriek. De thalamus zorgt ook voor de communicatie tussen de grote 
hersenen en de kleine hersenen en tussen de grote hersenen en de hypothalamus.

•	 De hypothalamus zit vlak onder de thalamus en controleert vele fundamentele en autonome lichaamsfuncties, in 
het bijzonder het hormonenstelsel (endocrien systeem). Deze mechanismen zorgen ervoor dat de toestand in ons 
organisme stabiel of evenwichtig blijft (homeostase). Hoewel de hypothalamus klein is, regelt hij mee bloeddruk, 
lichaamstemperatuur, honger, dorst, gevoelens, slaap … De hypothalamus zorgt ook voor enkele primaire gedragingen 
zoals vlucht- of vechtreactie, voortplantingsdrift, drang naar voedsel… De hypothalamus is een onderdeel van het 
limbische systeem.

•	 De hypofyse is een klein kliertje ter grootte van een kikkererwt die met een klein staafje aan de hypothalamus vast 
hangt. Als regulatorklier van het endocriene systeem scheidt ze negen belangrijke hormonen af die te maken hebben 

Hersenen (bron: wikimedia commons): 1 = grote hersenen; 
2 = kleine hersenen; 3 = hersenstam
Blauw= frontale lob; geel = pariëtale lob; groen = temporale lob; 
rood = occipitale lob
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met groei, bloeddruk, temperatuurregeling, pijnbestrijding, metabolisme… Ze werkt hiervoor nauw samen met de 
hypothalamus.

•	 De epifyse of pijnappelklier zit aan de andere uitzijde van de tussenhersenen ten opzichte van de hypofyse. Deze 
klier is niet groter dan de hypofyse en produceert het hormoon melatonine dat een rol bij het dag/nacht ritme speelt.

De hersenstam (truncus cerebri) ligt onderaan onze hersenen en maakt de verbinding tussen het ruggenmerg en 
de grote en kleine hersenen. Hij bestuurt vitale levensfuncties die 
we onbewust of automatisch uitvoeren, zoals ademhaling, hartslag, 
lichaamstemperatuurregeling….
De belangrijkste onderdelen van de hersenstam zijn:
•	 De medulla oblongata of verlengde merg is het amper 2,5 cm lange 

onderste deel van de hersenstam. Hier kruisen de zenuwbanen van de 
tast en voor de motorische aansturing van de spieren van onze ledematen, 
waardoor het linkerdeel van de hersenen de informatie binnenkrijgt 
van het rechterdeel van ons lichaam en dat deel dus ook aanstuurt en 
omgekeerd. Dit merg is ook het centrum van veel vitale functies zoals de 
hartslag, de bloeddruk, de ademhaling, de spijsvertering. 

•	 De pons of brug van Varol is een gebied waar de zenuwbanen tussen verschillende onderdelen van de hersenen 
samenkomen. Ze staat ook in voor vitale functies zoals de ademhaling, die ze automatisch regelt, zodat het lichaam 
van de benodigde zuurstof wordt voorzien. Verder bevat het kernen die te maken hebben met de slaapcyclus, het 
slikken, controle over de blaas…

•	 De middenhersenen (mesencephalon) zitten bovenaan de hersenstam en staan in voor enkele motorische functies 
en zintuiglijke functies, vooral voor het visuele (zoals pupilreflex) en het auditieve.

De kleine hersenen (cerebellum) bevinden zich achter de hersenstam en onderaan de grote hersenen. Ze hebben de 
grootte van een perzik en nemen ongeveer 10 procent van het totale hersenvolume in. Net als de grote hersenen bestaan ze 
uit twee helften. Ze zijn net een klein stel bijkomende hersenen, met een gestreepte hersenschors met grijze (zenuwcellen) 
en witte (zenuwvezels) strepen. De kleine hersenen zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de coördinatie van de positie 
van het lichaam, lichaamsbewegingen en evenwicht. 

Het ruggenmerg vormt een ongeveer 45 cm lange zuil van zenuwbanen en zenuwcellen (witte en grijze stof) dat zich 
in het wervelkanaal van het bovenste gedeelte van de wervelkolom 
bevindt. Het ruggenmerg begint ter hoogte van het foramen magnum 
(achterhoofdsgat in de schedel) en loopt dus niet tot helemaal 
onderaan de ruggengraat. De breedte van de ruggenmergzuil varieert 
van ongeveer 1,5 cm boven- en onderaan tot ongeveer 6 mm ter 
hoogte van de borstkas. De wervels van de ruggengraat beschermen 
het ruggenmerg. 

Het ruggenmerg maakt deel uit van het centrale zenuwstelsel en 
heeft drie belangrijke functies. Het vormt het verbindingskanaal voor 
motorische impulsen die van de hersenen komen en het ruggenmerg 

afdalen; het is eveneens een verbindingskanaal voor sensorische impulsen vanuit het lichaam die het ruggenmerg 
opklimmen tot in de hersenen; en het is zelf het centrum van de zenuwcellen in de grijze stof die instaan voor bepaalde 
reflexbewegingen zonder tussenkomst van de hersenen (zoals de kniereflex). De 31 paar ruggenmergzenuwen die vanuit 
het ruggenmerg ontspruiten, zorgen voor de motorische en sensorische communicatie tussen het lichaam en de hersenen 
via het ruggenmerg en omgekeerd. Zij vertakken zich symmetrisch over de twee helften van het lichaam en maken deel uit 
van het perifere zenuwstelsel.

4.2.3 Zenuwcellen en zenuwen
De belangrijkste cel van het zenuwstelsel is het neuron of zenuwcel. Het neuron is een uiterst gedifferentieerde cel, die 
niet meer tot celdeling in staat is, in tegenstelling tot de andere lichaamscellen. Als we er een verliezen, is dit definitief. 
Ons lichaam beschikt echter over ongeveer 100 miljard zenuwcellen, waarvan er 86 miljard zich in de hersenen bevinden. 
Ze zijn prikkelbaar en geven signalen door via elektrische potentiaalveranderingen (actiepotentialen).  Daarnaast bevat 
het zenuwstelsel ook nog gliacellen die de neuronen ondersteunen en verzorgen. Daarvan zijn er nog veel meer dan 
neuronen: voor elke neuron zijn er ongeveer tien gliacellen.

witte stof
ruggenmerg

ruggenmerg-
zenuwen

grijze stof

Hersenstam en tussenhersenen
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Zoals elke andere lichaamscel heeft het neuron ook een 
cellichaam (soma) waarvan het cytoplasma de typische 
organellen bevat: kern, mitochondriën … Vanuit het 
cellichaam vertakken er zich verschillende uitlopers. De 
dendrieten zijn korte, fijne uitlopers die naar het cellichaam 
toe leiden. Hiervan zijn er meerdere, terwijl van een andere 
soort uitloper er meestal maar één per neuron is: het axon. 
Deze cytoplasma-uitloper loopt van het cellichaam weg en 
is langer en dikker dan de dendrieten: een axon kan tot 1 
meter lang zijn en is ongeveer 25 micrometer in doorsnede. 
De actiepotentialen van de zenuwimpuls verlopen langsheen 
het axon. Het axon is aan het uiteinde vertakt en maakt via 
de synaps contact met een volgend neuron (meestal via de 
dendrieten) of met een spier-, klier- of receptorcel. Het axon 
heeft een omhulsel van myeline, een vettige stof dat als 
isolator functioneert. De myelineschede heeft een witte kleur 
en bestaat uit een dubbele lipidenlaag die vele malen om het 
axon is gerold. De myelineschede wordt onderbroken door 
de zogenaamde knopen van Ranvier. Het myelineomhulsel 
en de knopen zorgen ervoor dat de zenuwimpuls sneller kan 
doorgegeven worden (van 2 m/s tot maximaal 120 m/s).
De overgrote meerderheid van neuronen zijn interneuronen 
(schakelcellen) en bevinden zich in het CZS (hersenen 
en ruggenmerg). Ze ontvangen onophoudelijk informatie, 
die ze opslaan en analyseren. Zij krijgen die informatie 
van sensorische zenuwcellen en/of andere interneuronen 
en geven op hun beurt informatie en instructies door aan 

motorische zenuwcellen en/of andere schakelneuronen. De neuronen zitten dus vervat in een immens netwerk van 
connecties waarbij elke neuron op zichzelf met ongeveer 10 000 andere neuronen is verbonden. De sensorische en 
motorische neuronen bevinden zich in het PZS. De sensorische neuronen sturen de informatie uit de zintuiglijke receptoren 
(en ook pijnreceptoren) en de proprioceptieve waarneming (informatie over onze eigen organen, klieren, spieren, pezen en 
gewrichten…) naar het CZS. De motorische neuronen versturen dan weer informatie via zenuwimpulsen door vanuit het 
CZS ter aansturing van spieren, klieren en organen. Zo worden bijvoorbeeld spieren geprikkeld tot samentrekken en klieren 
tot het afscheiden van bepaalde stoffen. Je krijgt dus als het ware een cyclus zoals in dit voorbeeld: sensorische neuronen 
sturen informatie van tastreceptoren in de huid naar het CZS waar interneuronen deze signalen opvangen en verwerken en 
nieuwe impulsen via de motorische neuronen tot bij de spieren sturen die een lichaamsbeweging veroorzaken, waardoor 
de tastsensoren nieuwe informatie verkrijgen waarbij de sensorische neuronen die informatie doorsturen naar het CZS…

Het zijn meestal de dendrieten van de neuronen die de zenuwsignalen ontvangen, waarna het neuron het signaal via het 
axon doorstuurt. Het zijn net die vezelige uitlopende axonen (waarvan de langste een meter lang kan zijn, namelijk tussen 

ruggenmerg en voet) die samengebundeld worden 
in evenwijdig verlopende strengen die op hun beurt 
in een omhulsel samen zitten: de zenuw.

De zenuwen die de signalen van motorische neuronen 
doorsturen naar spieren, klieren en organen zijn 
efferente zenuwen: ze sturen de signalen van 
het CZS (hersenen en ruggenmerg) naar het PZS. 
Afferente zenuwen dragen de zenuwimpulsen over 
van sensorische zenuwen in het PZS naar het CZS. 
In bepaalde zenuwen kan die zenuwimpuls in twee 

richtingen verlopen: van de hersenen en het ruggenmerg naar de rest van het lichaam en andersom. Dat zijn gemengde 
zenuwen waarlangs zowel sensorische als motorische zenuwcellen hun boodschappen doorsturen. Maar in één axonvezel 
gaan de impulsen slechts in één richting: de sensorische zenuwcellen brengen de informatie van de organen naar het 
centrale zenuwstelsel over en de motorische zenuwcellen sturen de bevelen naar alle delen van het organisme.

Het neuron (tekening KBIN)

axon

zenuw

zenuwstreng
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4.2.4 Het verloop van een zenuwimpuls
Een zenuwcel is prikkelbaar. Die prikkels kunnen mechanisch (nijpen), fysisch (elektriciteit) of chemisch (zuren en basen) 
van aard zijn. Een zenuwcel geeft alleen een signaal door als de prikkel intens en langdurig genoeg is (enkele tienden van 
een seconde). De zenuwcel wordt dan een geleider: ze geeft de zenuwimpuls door. De zenuwimpuls of actiepotentiaal  
is een elektrisch stroompje (uitwisseling van natrium- en kaliumionen), een golf van elektrische ontlading over het 
membraan van de cel. Het geprikkelde zenuwmembraan wordt doorlaatbaar voor sommige ionen. Tussen de binnenkant 
en de buitenkant van de zenuwcel ontstaat een potentiaalverschil (van enige tientallen millivolt), dat zich langs het axon 
verspreidt. Het vezeloppervlak is positief gepolariseerd. Een zenuwimpuls is dus het gevolg van een plotse verandering in 
de ionendoorlaatbaarheid die een depolarisatie van het zenuwceloppervlak veroorzaakt.

De synaps (van het Griekse synhaptein: aanraken, verbinden) is de functionele contactplaats tussen twee zenuwcellen 
(neuronen) of tussen een neuron en een andere cel (spiercel, kliercel, zintuiglijke receptor …). Ze zorgt ervoor dat een 
zenuwimpuls wordt overgedragen van het neuron dat voor de synaps ligt (presynaptisch neuron) naar de cel die er achter 
ligt (postsynaptische cel). Synapsen laten het signaal maar in één richting door en werken dus als een soort ventiel. De 
meeste synapsen werken via neurotransmitters (chemische synapsen); slechts een miniem deel geeft het signaal louter 
elektrisch door (elektrische synapsen).

De zenuwimpuls reist in de vorm van een reeks actiepotentialen langs een neuron en zijn axon. Bij het uiteinde van het axon 
zit een aantal kleine verdikkingen (eindknopjes) waarin synapsblaasjes met neurotransmitters zitten. De aankomende 
actiepotentiaal depolariseert het eindknopje waardoor een aantal van de blaasjes kan versmelten met het membraan 
van het eindknopje. Hierdoor komen de neurotransmitters vrij in een ruimte tussen het presynaptische neuron en de 
postsynaptische cel (de synaptische spleet, zo een 10 tot 40 nanometer breed). Door diffusie kunnen de neurotransmitters 
zich gaan hechten op receptoren van het membraan van de postsynaptische cel waarbij kanaaltjes opengaan en zo ionen 
kunnen binnenkomen. Als respons wordt  opnieuw een actiepotentiaal opgewekt in de ontvangende cel dat echter ofwel 
prikkelend werkt (depolarisatie) en de actiepotentiaal bevordert, ofwel remmend werkt (hyperpolarisatie), afhankelijk van 
de soort neurotransmitters die ontvangen werden. 

De overdracht van een zenuwimpuls (KBIN)
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Bij een prikkelend of exciterend postsynaptisch potentiaal (EPSP) zal het membraan de depolarisatiedrempel overschrijden 
waardoor de actiepotentiaal in gang wordt gezet. Bij een remmend of inhiberend postsynaptisch potentiaal (IPSP) wordt 
het voortzetten van de actiepotentiaal verhinderd. 

4.3 Bedrieg je brein
Optische illusies (gezichtsbedrog) maken vaak duidelijk hoe onze 
visuele waarneming werkt. Bij ongeveer elke stap in onze visuele 
waarneming zijn er mechanismen aan het werk die achter die optische 
illusies kunnen zitten. Sommige spelen zich af op het netvlies, maar 
de meeste zijn te wijten aan de wijze waarop het visuele gebied van 
onze hersenschors het beeld reconstrueert. Want, in tegenstelling tot 
wat wij intuïtief aanvoelen, komt wat onze zintuigen waarnemen niet 
altijd rechtstreeks overeen met de ‘werkelijkheid’. Zo gaat al heel wat 
informatie verloren tussen het op het netvlies afgedrukte beeld en 
de boodschap die de oogzenuw aan onze hersenen doorgeeft. De 
125 miljoen fotoreceptoren die het lichtbeeld opvangen, geven hun 
informatie door aan 100 maal minder ganglioncellen. Om deze verloren 
informatie te compenseren en om ons waarnemingen vol reliëf, kleur en 
beweging te verschaffen, voeren de hersenen abstracte parameters 
in, die de fragmenten uit de werkelijkheid vaak vervolledigen of 
uitvergroten. Hun interpretatie is zo krachtig dat ze vaak een optische 
illusie creëren: ze geven dan een indruk van samenhang waar dat 
eigenlijk niet zo is.

Bij geometrische illusies vinden we vaak een ‘inducerend’ element, 
dat de verkeerde interpretatie veroorzaakt, en een ‘toetsend’ 
element, dat ze ondergaat. Zo zijn in de Zöllner-illusie de korte 
verticale en horizontale lijntjes het inducerende element en de lange 
schuine lijnen het toetsende element. De lange lijnen zijn wel degelijk 
evenwijdig, ook al hebben we de indruk dat ze zullen kruisen indien 
we ze verlengen. 

Bewegingsillusies zijn een andere grote categorie van optische illusies. In  bepaalde 
beelden lijken sommige elementen te bewegen. In de begeleidende illusie van de 
‘draaiende slangen’ (van de Japanse psychologieprofessor Akiyoshi Kitaoka) lijken 
bepaalde schijven te draaien, maar alleen in ons perifere zicht. Zodra we strak naar één 
schijf kijken, staat die stil, maar die aan de rand draaien verder. Hoewel deze illusie niet 
volledig verklaard is, weten we dat ze te danken is aan de volgorde waarin de vier kleur- 
en lichtzones aangebracht zijn. Duidelijker gesteld: de denkbeeldige beweging schijnt 
eerder te gaan van een zwarte zone naar een aanpalende donkere zone met groter 
helderheid (hier blauw) of van een witte zone naar een aanpalende gekleurde zone met 
minder helderheid (hier geel).

Artistieke optische illusies zijn werken waarin de kunstenaar bewust elementen heeft 
aangebracht die een ongewone interpretatie oproepen of een voorwerp afbeelden dat in 
de fysische wereld onmogelijk kan bestaan. 
Is dit hier een jongedame of een oude vrouw? De kin van de jongedame is de neus van 
het oudje en het linkeroog van het oudje is het oor van de jongedame …

	  

	  
Zöllner	  illusie	  (bron:	  Fibonacci	  –	  Wikimedia	  Commons)	  Zöllner illusie (bron: Fibonacci – Wikimedia Commons)

Draaiende slangen (© A.Kitaoka 2003)

Deze bekende kantelfiguur werd 
in 1915 door de cartoontekenaar 
W.E. Hill gemaakt voor het 
Amerikaanse blad Puck 
Magazine. De titel luidde: ‘Mijn 
vrouw en mijn schoonmoeder’.
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4.4 Een plastische wereld: het geheugen 
Je brein evolueert eigenlijk een heel leven lang. Die eigenschap wordt de hersenplasticiteit genoemd: de voortdurende 
wijziging van de hersenstructuur door omgevingsinvloeden, leerprocessen en zelfs onze gedachten. Het geheugen en 
het leren spelen hierbij een bepalende rol. Het geheugen is de capaciteit informatie vast te leggen (opslaan), te bewaren  
(onthouden) en terug op te halen (opzoeken). De informatie kan bestaan uit beelden, geluiden, kleuren, geuren, gevoelens, 
teksten… Het leren is een proces waarbij nieuwe kennis, vaardigheden en gewoonten in de hersenen worden opgeslagen. 
Het proces waarbij informatie uit het geheugen verdwijnt of er niet meer in kan worden teruggevonden, heet vergeten.

4.4.1 Types of vormen van geheugen
Het geheugen van de mens bestaat vooral uit het primaire geheugen (het kortetermijngeheugen of werkgeheugen) en 
het secundaire geheugen (langetermijngeheugen). Er is ook sprake van het zintuiglijke of sensorische geheugen, dat 
slechts een fractie van een seconde tot enkele seconden duurt en dat een pas verworven zintuiglijke indruk automatisch 
en onbewust even vastlegt (een klankspoor, een beeldspoor …). 

Het kortetermijngeheugen heeft een beperkte (opslag)capaciteit en een korte duur. Het slaat een beperkte hoeveelheid 
informatie (geheugenspanne) tijdelijk ongeschonden in het geheugen op, zoals een telefoonnummer dat je eerst hebt gelezen 
om dan in te toetsen. Het werkgeheugen zorgt er dan voor dat je op de opgeslagen informatie in het kortetermijngeheugen 
ook bewerkingen kunt toepassen, zoals het herordenen van de informatie (bijvoorbeeld een willekeurige reeks letters 
in alfabetische volgorde zetten) of de informatie filteren om zo tot de essentie te komen zonder het overbodige. De 
geheugenspanne bedraagt voor een gemiddelde persoon zeven items (zo onthoud je van een boodschappenlijstje 
gemiddeld zeven producten die je moest kopen). Simpele handigheidjes, zoals ezelsbruggetjes of een zin maken met de 
items, kunnen ervoor zorgen dat je geheugenspanne tot 12 of 13 items uitgebreid wordt (chunking).

Het langetermijngeheugen heeft een zo goed als onbegrensde capaciteit en duur, ook al wordt de opgeslagen informatie niet 
altijd bewust ervaren. Binnen het langetermijngeheugen spelen drie processen een belangrijke rol. Het consolidatieproces 
brengt informatie (kennis) over van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen wanneer die informatie vaak 
genoeg wordt herhaald of steeds langduriger wordt bewaard. Het retentieproces zorgt voor het lang bewaren van de 
informatie, die na verloop van tijd echter wel kan vervagen (of erger: vergeten worden). Ook kan oude kennis overschreven 
worden door nieuwe informatie. Het derde proces is het ophalen van opgeslagen informatie (retrieval in het Engels), al dan 
niet met hulp van mnemotechnische middeltjes. Je haalt dan een herinnering op of er is sprake van herkenning.

De structuur van het langetermijngeheugen (bron: wikimedia commons)
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Binnen het langetermijngeheugen onderscheiden we het declaratieve (bewuste of expliciete) en het niet-declaratieve 
(onbewuste of impliciete) geheugen:
 
In het declaratieve geheugen is de kennis (beelden, feiten, gevoelens, geluiden…) expliciet aanwezig en we kunnen 
die in ons bewustzijn oproepen. Een herinnering roepen we bewust op uit ons geheugen als een beeld of gedachte 
uit het verleden. Op zijn beurt is het declaratieve geheugen opgedeeld in het episodische geheugen (persoonlijke, 
autobiografische herinneringen van gebeurtenissen: ik herinner mij …) en het semantische geheugen (onthouden feiten 
en betekenissen, algemene kennis van de wereld: ik weet dat …). Dankzij het semantische geheugen kan je uitleggen hoe 
je een gerecht moet klaarmaken, kan je vertellen hoe je leraar heet, kan je het uur lezen, een som maken…

Het niet-declaratieve geheugen bevat impliciet aanwezige kennis, dus zonder dat we ervan bewust zijn. Het gaat 
om in hoofdzaak het procedurele geheugen. Dit omvat al onze motorische en cognitieve vaardigheden, gewoontes 
en handigheden zoals het kunnen fietsen of het kunnen lezen. Het zijn (aangeleerde) handelingen (geworden) die we 
doen ‘zonder erbij na te denken’. Tot het niet-declaratieve geheugen behoren ook de conditioneringen. Bij een klassieke 
conditionering wordt er een verband gelegd tussen een onschuldige (voorwaardelijke) prikkel en een daaropvolgende, 
moedwillige (onvoorwaardelijke) negatieve of positieve prikkel waarop je reageert. Na verloop van tijd wordt die reactie een 
onbewuste reflex, ook al ontbreekt na de voorwaardelijke (conditionele) prikkel de onvoorwaardelijke. Een voorbeeldje: na 
het horen van een fluitje (= voorwaardelijke prikkel) krijg je telkens een pufje wind (= onvoorwaardelijke prikkel) op je oog 
waardoor je begint te knipperen. Na verloop van tijd begin je met je ogen te knipperen na het horen van een fluitje ook 
al volgt er geen pufje wind meer. De conditionering kan motorisch, maar ook emotioneel zijn, waarbij bepaalde vrees- en 
schrikreacties op bepaalde (voorwaardelijke) prikkels onbewuste reflexen zijn. Naast de klassieke conditionering bestaat 
ook de operante conditionering waarbij een bepaald gedrag gevolgd wordt door beloning of straf. Je kan echter door 
gewenning een reflex leren onderdrukken (niet-associatief leren). Tot slot bestaat er een vrij eigenaarde categorie: de 
priming. Dit slaat op het onbewust verwerven van kennis of het onbewust ‘herinneren’ van informatie als gevolg van 
een eerdere waarneming van een bepaalde prikkel (stimulus) waardoor je het sneller herkent of waardoor je sneller kunt 
reageren op de prikkel. Zo zal je bijvoorbeeld een fout geschreven woord veel eerder herkennen als je het (kort ervoor) al 
correct geschreven hebt gezien dan wanneer je het woord ervoor niet hebt waargenomen.

4.4.2 geheugenstoornissen en geheugenverlies
Het onderzoek naar geheugenstoornissen en geheugenverlies heeft ons veel geleerd over de werking van ons geheugen. 
Zo leveren tests op patiënten met geheugenstoornissen soms verschillende resultaten op waarbij bepaalde patiënten 
zich wel feiten of gebeurtenissen kunnen herinneren bij een herkenningstest (herkent u dit gezicht?), maar niet bij een 
kennisreproductietest (hoe heet deze persoon?). Het geheugen van de mens is ook niet altijd betrouwbaar. Soms menen 
mensen zich zaken te herinneren die nooit hebben plaatsgevonden.

Stoornissen kunnen optreden in het kortetermijngeheugen (niet onthouden van wat kort geleden is gebeurd) en in het 
langetermijngeheugen (niet onthouden van wat lang geleden is gebeurd). Dat laatste wordt ook wel geheugenverlies 
of amnesie genoemd. Bij amnesie is meestal enkel het declaratieve geheugen aangetast (door problemen met de 
binnenzijde van de slaapkwab en de hippocampus en/of van het diëncephalon), terwijl het niet-declaratieve geheugen en 
het procedurele geheugen in het bijzonder nog steeds functioneren. Zo kent iemand met totale amnesie zijn eigen naam 
niet meer, maar weet hij nog perfect hoe hij bijvoorbeeld koffie moet zetten. Er zijn verschillende soorten amnesie, naar 
gelang de precieze plaats van de stoornis in de hersenen. De stoornis kan problemen geven bij het consolidatieproces (het 
inprenten van nieuwe informatie) of net bij het heroproepen (retrieval) van oude informatie. 

Het geheugen kan ons vaak in de steek laten, ook wanneer we nog jong en gezond zijn. Wie heeft het al eens niet lastig 
gehad bij het onthouden van een naam, ook al ligt die op het puntje van de tong. Maar meestal hapert het geheugen bij 
het ouder worden. Bij gezonde oudere mensen gaat vooral het kortetermijngeheugen achteruit en wordt het moeilijker 
om nieuwe informatie in het episodische geheugen op te slaan. Bij ouderdomsziektes zoals Alzheimer wordt ook het 
langetermijngeheugen steeds sterker aangetast (progressief geheugenverlies), waarbij echter hele oude herinneringen 
vaak nog het langst blijven hangen. Het procedurele geheugen blijft bij het ouder worden beter intact, maar bij de ziekte van 
Parkinson (aantasting van het striatum) blijven de herinneringen, terwijl het procedurele geheugen begint te falen.
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Alzheimer (tekening KBIN)
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5. Activiteiten om in de klas te doen

5.1 Zintuigen en hersenen

Wat zijn zintuigen?
Laat de leerlingen via een klasgesprek zelf achterhalen wat zintuigen zijn en welke er bestaan. Werk per zintuig 1 of 2 
experimenten uit die de leerlingen in deelgroepjes kunnen uitvoeren. Achteraf kan dan dieper op de werking van zintuigen 
worden ingegaan. 

Enkele voorbeelden van experimenten en proefjes:
http://www.proefjes.nl/trefwoord/zintuigen
http://www.vob-ond.be/resources/Vic/zintuigfysiologie.pdf
http://www.bioplek.org/2klas/2klaszintuigen/1klaszintuig1.html

Laat de leerlingen zelf opzoeken hoe het met de zintuigen bij dieren is gesteld. Zijn dat andere zintuigen dan bij ons? 
Hoe werken die zintuigen? Welke dieren bezitten ze? Beperk het opzoekingswerk niet enkel tot gewervelde dieren maar 
laat ook inzien dat lagere diersoorten soms ingenieuze zenuwsystemen hebben. De opgezochte informatie kan in een 
geschreven verslag worden verwerkt of kunnen mondeling voor de klas worden gepresenteerd.

De rol van de hersenen 
Onze hersenen spelen een hoofdrol bij het bepalen van de dingen rondom ons en bij de respons die we daaraan geven. De 
hersenen ‘interpreteren’ de ‘werkelijkheid’ van de zintuigen. Je hersenen willen een ‘logisch’ of passend (wat ze al kennen) 
beeld van de werkelijkheid geven.

Deze twee korte experimentjes kunnen dit principe verhelderen. Laat leerlingen de teksten luidop voorlezen.
“Kijk vdreer dan je nues lnag is en oetdnk hoe dieern vrteouerwn op zitugnein die smos veel sreetkr olwntkiked zjin dan de 
ozne… “

DE
MUS
IN DE

DE BOOM

De leerlingen zullen (vrijwel altijd) beide teksten ‘correct’ lezen. Bij de eerste tekst hebben de hersenen de woorden 
geïnterpreteerd en de letters in de juiste volgorde gezet1. Bij de tweede tekst hebben de hersenen automatisch één van de 
twee overtollige DE’s verwijderd in de twee laatste regels.

De rol van de hersenen gaat nog verder. Als respons op de prikkels (stimuli) die de zintuigen doorgeven, sturen de hersenen 
boodschappen naar ons lichaam opdat we gepast op onze omgeving zouden kunnen reageren. Volgend proefje kan je 
hiervoor in de klas opzetten:

Laat twee leerlingen elk tegelijk een verpakking (folie) met zes melkkartons van 1 liter van de vloer opheffen. In één van 
de twee verpakkingen zitten volle melkkartons, in de andere lege. Snij hiervoor van een van de verpakkingen de folie 
onderaan voorzichtig los en vervang de volle kartons door lege.

Span de folie er opnieuw rond en kleef de bodem 
van de folie weer dicht zodat de leerlingen niet 
kunnen merken dat er aan de verpakking is geprutst. 
Bekijk nu hoe de niets vermoedende leerlingen de 
verpakkingen opheffen. De ene zal zeer verrast 
zijn! Dat is normaal: onze hersenen bereiden onze 
spieren voor om met gepaste kracht de verpakking 
van 6 kg op te heffen als respons op de waarneming 
van de verpakking.

  1Dit lukt niet altijd! Zie http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/Cmabrigde/ (artikel in het Engels)
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5.2 Optische illusies
Laat de leerlingen zelf een optische illusie knutselen, zoals een folioscoop, zoötroop of thaumatroop.
Op deze websites zijn handleidingen te vinden van hoe je deze optische apparaten in elkaar knutselt:
http://hobby-en-overige.infonu.nl/diversen/93213-zelf-een-animatie-maken.html
http://www.niaf.nl/niaf/pdf_files/animatie_zelf_doen.pdf

A. De folioscoop 
De folioscoop, ook wel flipboekje genoemd, is een boekje met op elk blad een 
tekening die slechts minimaal met de tekening op het volgende blad verschilt. 
Het is een Engelse uitvinding uit 1868. Als je de bladen van het boekje heel snel 
omslaat, krijg je de illusie dat je een filmpje ziet. 
Dit vormt het basisprincipe van de animatie: door de snelle opeenvolging van 
(stilstaande, licht verschillende, maar opeenvolgende) beelden lijkt het alsof iets 
beweegt. Dit wordt ook wel het phi-fenomeen genoemd, zoals voor het eerst in 
1912 door psycholoog Max Wertheimer beschreven. Voor die bewegingsillusie 
is een interval van ongeveer 60 milliseconden nodig. Vanaf een interval van 200 
milliseconden tussen twee beelden ziet het oog (of beter gezegd de hersenen) 
geen vloeiende beweging meer. Het zijn dus vooral de hersenen die de snelle 
opeenvolging van beelden als beweging interpreteren, ook al speelt het fenomeen 
van de persistentie van een beeld op het netvlies eveneens een rol.

B. De zoötroop
De zoötroop werkt een beetje zoals de folioscoop. Het wekt ook de illusie van beweging 
op. Alleen worden de opeenvolgende tekeningen (van bijvoorbeeld een galopperend 
paard) vastgemaakt aan de binnenkant van een rechtopstaande cilinder. De cilinder zelf 
is meestal zwart gekleurd en bevat een tiental verticale gleuven op gelijke afstand, die 
toelaten een tekening of foto heel kort te bekijken. Door de cilinder rond te draaien zie 
je elke tekening heel kort. Hierdoor lijkt het alsof de afbeeldingen in elkaar overvloeien, 
waardoor de illusie van bewegende beelden ontstaat. De zoötroop werd in 1833 door 
een Brit uitgevonden, maar werd pas als speelgoed populair rond 1860 in de Verenigde 
Staten. De zoötroop en zijn opvolger de praxinoscoop uit 1877 liggen aan de basis van 
de filmtechnologie.

C. De thaumatroop
In 1824 ontwierpen twee Britten dit speelgoed. De thaumatroop (uit het Grieks: 
thauma = wonder en troop = draaiing) bestaat uit een schijf waarop aan de 
voor- en achterzijde een tekening staat. Aan de zijkanten zijn er twee touwtjes 
vastgemaakt. Door de schijf heel snel te laten ronddraaien met de touwtjes lijken 
de twee tekeningen met elkaar te versmelten. Een klassieke thaumatroop is 
eentje waarbij het lijkt dat een kanarie in een kooi komt te zitten. 

5.3 Intelligentie
Laat de leerlingen informatie opzoeken over intelligentie en hou een klasdiscussie. Wat is intelligentie? Hoe wordt het 
gemeten? Bestaan er verschillende vormen van intelligentie? Wat is het verschil met wijsheid of kennis? Kunnen dieren 
ook intelligent zijn? 
Leerlingen van de hogere jaren kunnen aan de slag met het artikel ‘Het dierenbrein – slimme beestjes’ uit Psyche&Brein, 
juni 2014 (zie bijlage: p 28) om de discussie over intelligentie te starten. 

5.4 Cultuur
Laat de klas naar het filmpje kijken van een primatologe over bonobo’s en cultuur (17 minuten – Engelstalig, ondertiteling 
mogelijk): http://www.ted.com/talks/susan_savage_rumbaugh_on_apes_that_write. 
Wat is cultuur? Hebben dieren cultuur? Op welke manier uiten de bonobo’s hun cultuur? Is dit aangeleerd of niet? 

Folioscoop - Foto: ‘Daumenkino’ 
(wikimedia Commons)

Zoötroop - Foto: wikimedia Commons

thaumatroop
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6. Nuttige referenties
6.1 Boeken 
ARNOLD N., Je briljante brein, Kluitman, Alkmaar, 2002
BERGSMA A., Prisma van het brein, Het Spectrum, Utrecht, 1994
CARTER R., Het breinboek, Veen Magazines, Diemen, 2010
CRONE E., Het puberende brein, Bert Bakker, 2008
GOULD J.L. en GOULD C.G., Het dierenbrein, Veen Magazines, Diemen, 2006
LONE F., De vijfde revolutie – omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen, Maven Publishing, Amsterdam, 2010
NELIS H. en VAN SARK Y., Puberbrein binnenstebuiten, Kosmos uitgevers, 2014
SWAAB D., Jij bent je brein, Atlas Contact, Amsterdam, 2013
SWAAB D., Wij zijn ons brein, Atlas Contact, Amsterdam, 2010
THOMPSON C., We worden steeds slimmer, Maven Publishing, Amsterdam, 2014

6.2 Tijdschriften
Tijdschrift
PSYCHE&BREIN 
Een tweemaandelijks tijdschrift over psychologie en hersenwetenschap. Het blad besteedt ook ruime aandacht aan 
gezondheid en opvoeding. Psyche&Brein onderscheidt zich door zijn diepgravende artikelen en zijn wetenschappelijke, 
multidisciplinaire aanpak. Dit tijdschrift is bedoeld voor al wie belangstelling heeft voor de genoemde onderwerpen. Het richt 
zich zowel tot professionals en studenten als leken. Het is fraai geïllustreerd en bevat tal van infografieken en verwijzingen.
http://eoswetenschap.eu/magazines/Psyche-en-Brein

Losse artikels
GIJSEL L., Het dierenbrein - Slimme beestjes, Psyche&Brein, juni 2014
MORELL V., Dierlijk brein, National Geographic, maart 2008
ZIMMER C., Het mysterieuze brein, National Geographic, februari 2014

6.3 Video’s
•	 Brain Games – National Geographic
Brain games neemt je mee op een reis door interactieve spelletjes en experimenten ontworpen om met je brein te spelen 
en te illustreren hoe je hersenen werken. We duiken in onderwerpen zoals focus, angst, overtuiging en het maken van 
beslissingen. Brain Games neemt een kijkje in de keuken van ons eigen brein op een onderhoudende en onthullende manier. 
De website is Nederlandstalig, maar de video’s zijn Engelstalig zonder ondertiteling.
http://natgeotv.com/nl/brain-games/videos

•	 A map of the brain – TED tv – Allan Jones
Hoe kunnen we begrijpen hoe het brein werkt? Op dezelfde manier zoals we een stad begrijpen: door een kaart te maken. 
In deze video toont Allan Jones hoe zijn team genen die aangezet worden in elke kleine regio van de hersenen in kaart 
brengt en hoe het allemaal met elkaar is verweven.
Video in het Engels: http://www.ted.com/talks/allan_jones_a_map_of_the_brain

•	 The divided brain – TED tv – Iain McGilchrist
Psychiater Iain McGilchrist beschrijft de echte verschillen tussen de linker- en rechterhelft van de hersenen. Het is niet 
simpelweg “emotie rechts, redeneren links” maar veel complexer en interessanter.
Video in het Engels: http://www.ted.com/talks/iain_mcgilchrist_the_divided_brain

•	 The mysterious workings of the adolescent brain – TED tv – Sarah-Jayne Blakemore
Waarom lijken tieners impulsiever en minder zelfbewust dan volwassenen? Neurowetenschapper Sarah-Jayne Blakemore 
vergelijkt de prefrontale cortex van adolescenten met die van volwassenen, om ons te tonen hoe typisch ‘tienergedrag’ 
veroorzaakt wordt door de groei en ontwikkeling van de hersenen.
Video in het Engels: http://www.ted.com/talks/sarah_jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain
•	 Asap SCIENCE – You Tube 
Verschillende luchtige, korte stop motion filmpjes die verklaringen geven voor bepaalde fenomenen, telkens vertrekkend 
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vanuit een vraag. Elke week wordt er een nieuwe vraag beantwoord (enkel Engelstalig). 
* Can video games make you smarter? https://www.youtube.com/watch?v=OOsqkQytHOs
* Can you trust your eyes? https://www.youtube.com/watch?v=ZflIMBxyIak
* Your brain on drugs: alcohol https://www.youtube.com/watch?v=vkpz7xFTWJo
* Your brain on drugs: marijuana https://www.youtube.com/watch?v=oeF6rFN9org
* Your brain on crack cocaine https://www.youtube.com/watch?v=vxI7PTVRfhQ
* 7 myths about the brain you thought were true https://www.youtube.com/watch?v=DfgkAJmp9-A
* The scientific power of thought https://www.youtube.com/watch?v=-v-IMSKOtoE
* Brain tricks – This is how your brain works https://www.youtube.com/watch?v=JiTz2i4VHFw

•	 What’s the difference between Alzheimer disease and dementia?
http://vimeo.com/77415640
Engelstalige animatie die op een bevattelijke manier het verschil tussen de ziekte van Alzheimer en dementie uitlegt. 

•	 YouTube kanaal Breinwijzer vzw
http://www.youtube.com/user/Breinwijzervzw/videos
Verzameling van opgenomen voordrachten van neurowetenschappers en experten op het gebied van neurologie. Met 
onder andere een hersendissectie en heel veel materiaal rond dementie en het verouderende brein. De video’s zijn in het 
Nederlands.

6.4 Podcast
Radio 1 uitzending: worden onze hersenen ooit volwassen?
http://www.radio1.be/programmas/11weet/worden-onze-hersenen-ooit-volwassen
In het radioprogramma ‘Weet ik veel’ laat Kobe Ilsen een wetenschapper aan het woord om vragen van luisteraars te 
beantwoorden. In deze uitzending breekt professor Ilse Smolders van de VUB zich het hoofd over vragen rond hersenen. 
Een boeiende uiteenzetting rond vragen als: bestaat er doping voor de hersenen? Denken, wat is dat eigenlijk? Welk effect 
heeft alcohol op onze hersenen? Zag het brein van Einstein er anders uit? Hoeveel energie verbruikt ons brein?  
De uitzending over hersenen begint na 7min30 op de podcast (na het nieuws).

6.5 Websites
Algemene informatie rond hersenen
http://www.breinwijzer.be
http://breinlogs.scilogs.be/summary.php
http://www.hoewerkenhersenen.nl
http://www.hersenenenleren.nl
Er zijn heel veel optische illusies te vinden op het internet. Hier slechts een kleine selectie waarmee je aan de slag kan:
http://www.goochel-trucs.nl/contents/nl/d5_optische-illusies.html
http://www.kennislink.nl/publicaties/optische-illusies-hoe-je-brein-je-voor-de-gek-houdt
http://weetlogs.scilogs.be/index.php?op=ViewArticle&articleId=835&blogId=34
http://www.beleidsimpuls.nl/optische_illusies.php
http://www.froot.nl/posttype/froot/een-hele-bijzondere-optische-illusie-2/
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7. Bijlage

Artikel uit Psyche & Brein, juni 2014
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