


Is	  bewuste	  een	  illusie?	  

Ard	  van	  Oosten	  
psychiater,	  bedrijfskundige,	  onderzoeker	  

Lid	  convenan?eam	  UWV	  GGZ	  









80	  000	  000	  000	  zenuwcellen	  	  
80	  000	  000	  000	  gliacellen	  

	  1	  000	  000	  000	  000	  000	  000	  000	  000	  
verbindingen	  	  









Mens	  

•  Feiten	  verzamelen	  
•  Waarheid	  achterhalen	  
•  Overtuigingen	  op	  basis	  van	  deze	  waarheid.	  



Chimp	  

•  EmoNonele	  machine	  	  
•  OnaOankelijk	  denkend	  
•  Overhaaste	  conclusies	  
•  Vult	  ontbrekende	  details	  naar	  eigen	  keuze	  in	  



Computer	  

•  Opslagruimte	  
•  AutomaNsch	  funcNonerende	  machine	  
•  Slaat	  informaNe	  van	  Chimp	  en	  Mens	  op	  
•  Gebruikt	  opgeslagen	  informaNe	  als	  
referenNepunt	  



Leer	  leven	  met	  je	  Chimp	  
Begrijp	  hoe	  hij	  zich	  gedraagt	  

Wordt	  er	  niet	  door	  gebeten	  of	  aangevallen	  
	  

Begrijp	  de	  mens	  	  
Verwar	  deze	  niet	  met	  je	  chimp	  





Reflex	  -‐,	  Reflecterende	  -‐	  en	  
Archiverende	  brein	  

Reflecterende-‐	  en	  Archiverende	  brein	  
onderscheiden	  ons	  van	  de	  dieren	  
EvoluNonair	  ‘slechts’	  honderdduizenden	  jaren	  
oud,	  Reflexbrein	  al	  miljoenen	  jaren	  oud	  
De	  nieuwere	  delen	  van	  ons	  brein	  zijn	  complexer	  
en	  trager	  



Ons	  bewuste,	  langzame,	  snel	  vermoeide	  
reflecterende	  brein	  moet	  goed	  worden	  verzorgd	  

omdat	  anders	  ons	  onbewuste,	  zeer	  snelle,	  
onvermoeibare	  reflexbrein	  onze	  belangrijke	  

beslissingen	  zal	  nemen.	  
	  



Ons	  archiverende	  brein	  wedijvert	  met	  ons	  
reflecterende	  brein	  om	  dezelfde	  ‘processorNjd’	  

en	  heeY	  pauzes	  en	  slaap	  nodig.	  







Betrokken	  netwerken	  

Bij	  het	  focussen	  en	  onZocussen	  spelen	  zowel	  
het	  default	  netwerk	  als	  het	  centrale	  execuNeve	  
netwerk	  een	  belangrijke	  rol.	  
	  





Centrale	  ExecuNeve	  Netwerk	  (CEN)	  

Het	  CEN	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  met	  een	  taak	  bezig	  
blijY.	  	  
Focusnetwerken	  kun	  je	  vergelijken	  met	  een	  
zaklamp	  die	  de	  weg	  een	  klein	  stukje	  voor	  je	  uit	  
verlicht.	  
	  



Nuance	  en	  diepgang	  vereisen	  dat	  de	  
geconcentreerde	  lichtstraal	  zich	  verspreidt,	  
zodat	  je	  ook	  belangrijke	  objecten	  en	  details	  in	  je	  
perifere	  gezichtsveld	  kunt	  zien.	  Het	  breincircuit	  
dat	  dit	  mogelijk	  maakt	  is	  het	  default	  netwerk	  
(DN)	  
	  



Default	  Netwerk	  (DN)	  
Het	  zorgt	  voor	  mentale	  flexibiliteit	  zodat	  je	  je	  kunt	  
verplaatsen	  van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  taak.	  
Het	  versterkt	  de	  verbinding	  met	  jezelf	  en	  anderen	  
Het	  integreert	  het	  verleden,	  het	  heden	  en	  de	  
toekomst.	  	  
Het	  helpt	  je	  bij	  het	  tot	  uitdrukking	  brengen	  van	  je	  
creaNviteit.	  Doordat	  onZocuscircuits	  een	  brug	  slaan	  
tussen	  grote	  hersengebieden,	  helpen	  ze	  je	  bij	  het	  
ontwikkelen	  van	  unieke	  associaNes	  en	  originaliteit.	  
Het	  helpt	  je	  tenslo?e	  bij	  het	  ophalen	  van	  
ongrijpbare	  herinneringen.	  
	  
	  



	  
Hoe	  nu_g	  onZocussen,	  oYewel	  het	  

gebruikmaken	  van	  je	  DN,	  ook	  is	  voor	  je	  brein	  en	  
je	  leven,	  sommige	  systemen	  die	  al	  in	  je	  leven	  
zijn	  ingebouwd	  kunnen	  je	  cogniNeve	  ritme	  

verstoren.	  



Ritmeverstoorders	  

•  Gewoonten	  
•  Onzekerheid	  
•  Verslaving	  aan	  focussen	  
•  Focus-‐terugval	  



Tekenen	  van	  een	  overvol	  brein	  

•  Je	  hebt	  minder	  energie	  
•  Je	  kunt	  de	  laatste	  stap	  niet	  ze?en	  
•  Je	  bereikt	  je	  doelen	  niet	  
•  Herhaalde	  fouten	  
•  Je	  raakt	  makkelijk	  overweldigd	  
•  Snel	  tevreden	  zijn	  
•  Je	  hebt	  geen	  hoop,	  dromen	  en	  doelen	  



Manieren	  om	  te	  onZocussen	  

•  Mijmeren	  
•  Mind-‐wandering	  
•  Dagdromen	  
•  Tegen	  jezelf	  praten	  
•  Je	  lichaam	  gebruiken	  
•  MeditaNe	  







?	  


