
 

Hersenen  
Hersenen uitschakelen 
 

Prikkels vanuit je hersenen worden via zenuwbanen naar allerlei delen van je lichaam 
gezonden. Als die prikkels niet naar je hersenen gaan kan het lichaam niet functioneren. 
Zijn deze prikkels meetbaar en kunnen ze tijdelijk worden uitgeschakeld. Twijfels? Kijk 
deze clip. 
  
Wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Eh, wij doen hier onderzoek naar hoe hersenen 
zenuwprikkels geleiden. En.., en hoe doe je dat onderzoek? Nou, dat doen we dus in ons 
laboratorium m.b.v. een speciaal soort spoel en met die spoel kunnen wij hele korte, maar 
hele krachtige magnetische veldjes opwekken die in de hersenen de hersencellen gaan 
beïnvloeden. Dus wat we kunnen doen is, dat we met die spoel b.v. een specifiek plekje 
kunnen stimuleren en dan kunnen we op die manier zeg maar je duim laten bewegen. 

Hoehoeholala! Zit je lekker, Paula Udondek? Hier komt ie!Ik voel het wel.Oei. Eh, laten we 
toch nog een stapje verdergaan. Okay, wat we nu gaan doen is eh je hersenfunctie 
verstoren. En wat ik jou nu ga vragen is om tot 10 te tellen en dan zet ik eh de machine aan 
en als ik het goede plekje vind, dan kun je niet meer praten, of in ieder geval niet meer 
tellen.  

Okay.Okay, begin maar met tellen.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Och. 10. Hh. "80" wilde ik zeggen, 
maar dat klopt niet. Ha ha!Nou, als je dit zo ziet en dat je niet helemaal stil, maar dat je.., 
dat je echt zo?Ja, dan wil ik door, maar dat gaat niet. Ja. Waar gaan jullie dit apparaat nou 
nog meer voor gebruiken? We doen nu hier op dit moment een onderzoek naar een ander 
gebiedje waarvan wij denken, dat dat eh wel eens zou kunnen helpen tegen depressie. Hè, 
je gaat je goed voelen als je dat eh gebiedje stimuleert. Ja, het is wel raak, het is eh 
vreemd. Maar je moet het gewoon een keer meemaken. 


