
TvC | maart nr. 1 2016 11

BESCHOUWING O
VER

 D
E G

R
EN

S

Drie geboden 
voor ons brein
Het belangrijkste instrument om creatief en productief te zijn is 
ons denkend brein. Continu elektronisch verbonden zijn onder-
mijnt echter onze intellectuele productiviteit. Tot deze conclusie 
kwam professor Theo Compernolle na vijf jaar onderzoek.
AUTEUR: THEO COMPERNOLLE

We zijn allemaal breinwerkers geworden, 
professionals die met hun hersenen werken 
in plaats van met hun handen. Breinwerkers 
weten echter nauwelijks iets over de grenzen 
van hun brein. Het gevolg daarvan is dat 

ze te veel voorbij de grens van hun brein 
werken – ze doen dat zelfs steeds vaker chro-
nisch. Het maakt hen inefficiënt. Dat is ook 
een van de redenen waarom jonge mensen 
steeds meer burn-outklachten krijgen. 

Figuur 1. Evolutie burn-outklachten (%) per leeftijd (data: CBS)
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Het probleem in een notendop
Het kernprobleem is het continu elektronisch 
verbonden zijn. De kerngrens is dat ons den-
kend brein niet kan multitasken. Als breinwer-
kers dat toch proberen dan:

1. hebben ze véél meer tijd nodig om het-
zelfde werk te doen. Daardoor werken ze 
langer, slapen ze minder, wat dan weer 
de kwaliteit van het denkwerk onder-
mijnt;

2. maken ze meer fouten die ze moeten 
herstellen, wat dikwijls meer tijd kost dan 
het meteen goed doen;

3. ervaren ze meer chronische stress. 
Enerzijds doordat de werkdruk stijgt, 
anderzijds doordat het ‘altijd verbonden 
zijn’ ons lichaam in een chronische alert-
toestand houdt.

De manier waarop breinwerkers met de 
Informatie en Communicatie Technologie 
(ICT) omgaan, 
ondermijnt hun 
intellectuele 
productiviteit. Uit 
vragenlijsten die 
gebruikt worden 
om verslaving op te 
sporen, bleek bovendien dat tussen de 20 en 
26% verslaafd was aan altijd verbonden zijn. 
De enquêtes die ik tijdens mijn workshops 
houd, laten zien dat dit percentage toeneemt. 
Kennis over de grenzen van ons brein is nodig 
om de enorme mogelijkheden die ICT biedt, 
te kunnen gebruiken.

Grenzen van onze drie breinen
Er zijn drie breinnetwerken die een rol spelen 
bij het nadenken en beslissingen nemen. Het 
eerste, evolutionair gezien het jongste, is het 
reflecterend brein. Dat brein is uniek voor de 
mens en onderscheidt ons van de dieren door-
dat we abstract kunnen denken. Wij kunnen 
terugdenken aan het verleden en denken aan 
de toekomst. Wij kunnen denken in termen 
van ‘wat als?’ en beslissingen uitstellen.
Het tweede brein, in de evolutie bijna zo oud 

als er dieren bestaan, is het reflexbrein. Dieren 
die een paar honderd hersencellen ontwikkeld 
hebben, vertonen ook al dat reflexbrein. De 
wereld van het reflexbrein is hier en nu, alles 
wat ik met al mijn zintuigen nu ervaar. Voor 
dit brein is er geen verleden of toekomst.
Het derde brein is het archiverend brein. 
Daarin slaan we dingen op. Een enkele dag 
is al genoeg voor vele miljarden bits en bytes 
aan informatie die we opnemen. Wij vangen 
gelukkig niet alles op; ons archiverend brein 
filtert de informatie.

Grens archiverend brein
Het reflecterend brein en het archiverend 
brein gebruiken dezelfde ´computer´: ons 
werkgeheugen. Het archiverend brein gebruikt 
continu wat er vrij is. Gebruikt ons denkend 
brein 20% dan gebruikt ons archiverend brein 
80%. Gebruikt ons denkend brein 95%, dan 
is er niet veel over voor het archiverend brein. 
Het werkgeheugen draait dus continu voor 

100%. Het is een 
fabeltje dat we 
slechts een fractie 
van onze hersenen 
gebruiken.
Als we hard aan 
het denken zijn, 

is er geen ‘werkruimte’ voor het archiverend 
brein. Pas als we pauzeren, ontkoppelen en 
bovenal als we slapen, kan ons archiverend 
brein aan de slag. Het profiteert van elk 
‘verloren’ momentje om te ordenen en op te 
bergen. Als breinwerkers al deze momenten 
invullen met bezig zijn met hun smartphone, 
tablet of computer, dan overschrijden ze een 
belangrijke breingrens. Dit is funest voor het 
ontwikkelen van kennis en inzicht en dodelijk 
voor hun creativiteit. 

Op de vraag ‘Waar en wanneer hebt u uw 
meest creatieve ideeën?’, antwoorden mensen 
nooit ´op het werk´, maar: joggend, wande-
lend, onder de douche, in bed tussen waken 
en slapen, terwijl ik over koetjes en kalfjes 
praat… Wat hebben die situaties gemeen-
schappelijk?

Breinwerkers weten niets over 
hun belangrijkste instrument: 

hun brein
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1. U hebt de tijd genomen om het onder-
werp te bestuderen en hebt er de kennis 
voor. Dit betekent dat u voldoende tijd 
hebt genomen om hierover ongestoord 
(nadruk op ongestoord) na te denken  en 
voldoende gepauzeerd hebt om uw archi-
verend brein toe te laten de informatie op 
te bergen in uw langetermijngeheugen. 
Daar is het de bron van kennis, inzicht en 
creativiteit.

2. U bent ontspannen; er is genoeg ruimte 
voor uw archiverend brein om, ongehin-
derd door uw denkend brein, de informa-
tie te zoeken en te combineren. 

3. U bent ontkoppeld; uw denkend brein 
is niet bezig met het probleem dat u wil 
oplossen.

Nietzsche zei al: “All great ideas come from 
walking.” Als Steve Jobs voortdurend in de 
weer was geweest met zijn iPhone, dan had 
hij die nooit bedacht. En als Archimedes zijn 
mobieltje had meegenomen in bad, dan had 
hij nooit dat Eureka-moment gehad.

Grens denkend brein
Ons denkend brein verbruikt, in verhou-
ding tot de rest van ons brein, veel energie. 
Het heeft een duidelijke energiegrens. Ons 
reflexbrein nauwelijks. Als we in de loop van 
de dag niet regelmatig pauzeren dan zal ons 
onvermoeibaar, primitief dierlijk reflexbrein 
het winnen van ons vermoeibaar, gesofisti-
ceerd, creatief menselijk denkend brein. We 
maken dan meer primitieve, slecht doordachte 
en ook minder ethische keuzes. Een vermoeid 
denkend brein zal ook meer kiezen voor de 
status quo, omdat alles laten zoals het is, niet 
beslissen, op dat moment het minste energie 
vergt. We hebben dus niet alleen regelmatige 
pauzes nodig voor ons archiverend brein om 
de informatie te verwerken en te archiveren, 
maar ook voor ons denkend brein om te 
recupereren. 

Het eerste gebod: 
Gij zult regelmatig ontkoppelen om te 
archiveren en te recupereren 

De belangrijkste grens voor ons denkend brein 
is dat het niet kan multitasken. De rest van ons 
brein doet niets anders dan multitasken, maar 
het denkend brein kan slechts focussen op 
één ding tegelijk. Geconcentreerd met twee 
of meer taken tegelijk bezig zijn, kan dus niet. 
Het is een illusie. Wat we doen, als we het 
toch proberen, is taskswitchen, wisselen van 
taak. We verplichten ons brein om continu te 
schakelen. 

Het tweede gebod: Gij zult geheel ont-
koppeld zijn als gij denkwerk doet

Stel u bent uw huis aan het opknappen en 
terwijl u de muur schildert, denkt u: ik zou 
wel eens schroeven nodig kunnen hebben. 
Onmiddellijk stopt u met schilderen, sluit het 
verfblik, maakt de verfborstel schoon, rijdt 
naar de ijzerhandel, koopt de schroeven, rijdt 
naar huis, opent het blik en gaat verder met de 
verfklus. 
Vijf minuten later denkt u: misschien kom ik 
later wel bier tekort. Onmiddellijk stopt u met 
schilderen, sluit het verfblik, maakt uw borstel 
schoon, rijdt naar de supermarkt, koopt bier ... 
Vijf minuten later: ik zou later wel eens een 
kleinere borstel nodig kunnen hebben voor de 
afwerking …
Het is duidelijk dat die verfklus onnodig veel 
tijd en energie zal kosten en slecht uitgevoerd 
zal zijn. Het lijkt klinkklare onzin om het zo 
aan te pakken. En toch is dat precies hoe een 
meerderheid van de breinwerkers hun brein-
werk doen. Gevolg: minder efficiënt, minder 
productief, minder creatief en meer gestrest.

Mails beantwoorden tijdens de uitvoering van 
een complexe taak, dwingt het werkgeheugen 
om alles te parkeren in het tijdelijke geheugen 
en informatie op te halen uit het langetermijn-
geheugen. Dit gegoochel met informatie kost 
veel tijd en energie én er gaat veel informatie 
verloren omdat deze niet opgeslagen werd. Er 
zijn leuke experimenten die aantonen dat zelfs 
het wisselen tussen twee simpele taakjes als 
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gevolg heeft dat ze dubbel zoveel tijd kosten 
dan als je ze na elkaar uitvoert, dat je fouten 
maakt en dat het meer stress veroorzaakt. 
(Voor een 2 minuten demonstratie zie  
www.tinyurl.com/bchains-videomultitask). In 
het geval van complex werk kan multitasken 
gemakkelijk vier keer langer duren, maakt u 
ernstige fouten en ervaart u significant meer 
stress. Vergeet vooral niet dat elke onderbre-
king, elke praatje, elk telefoongesprek van 
anderen dat u hoort, elk mailtje, elk tweetje 
voor uw denkend brein een verandering van 
taak betekent. 
Het is dan ook niet verbazend dat werken 
in een open office – sarcastisch nog steeds 
‘kantoortuinen’ genoemd – waar mensen ge-
middeld om de drie minuten gestoord worden, 
zo’n ramp is voor breinwerk dat aandacht en 
concentratie vergt. Het is mogelijk om zich 
tot op zeker hoogte in zo’n omgeving toch 
te concentreren, maar dat kost aanzienlijk 
meer energie, zodat mensen ’s avonds niet 
alleen met meer uitputtingsverschijnselen naar 
huis gaan, maar ook de laatste uren van de 
werkdag minder goede, minder creatieve en 
minder ethische beslissingen nemen.

Het derde gebod: Gij zult genadeloos en 
radicaal taakwisselingen uitroeien 

Blokverwerking 
Hoe schildert u een kamer? Alle meubels in 
het midden, plastic eroverheen; u creëert de 
optimale werkomstandigheden om ongestoord 
door te kunnen werken. Als het te veel is om 
ineens te doen, verdeelt u het werk, bijvoor-
beeld per muur – u deelt het werk op in logi-
sche onderdelen. Dan gaat u schilderen, de 
hoofdtaak. Als u aan een andere taak denkt, 
dan schrijft u die op en schildert geconcen-
treerd verder. Als de klus geklaard is, doet u 
die andere taken in blokken. U rijdt niet om 
de vijf minuten even naar de supermarkt, 
maar één keer om alles ineens op te halen: 
‘blokverwerken’.
Dat is vanzelfsprekend. Waarom doet u dit 
dan niet voor uw breinwerk?

Multitasken kunt u voorkomen door alle 
activiteiten voor een afgebakende periode 
(blokken of segmenten) in te roosteren. Blok-

Figuur 2. Batch-processing, plannen van tijdblokken
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verwerking is hét grote geheim van intellectu-
ele productiviteit.

Isoleer verschillende taken in verschillende 
blokken, combineer verwante taken in een-
zelfde tijdsblok en las na elk tijdsblok een 
pauze in voor het archiverend brein. Respec-
teer de ingestelde eindtijd van elk tijdsblok, 
zeker ook van het laatste tijdsblok; tot laat in 
de avond werken is een bedreiging voor de 
nachtrust, terwijl voldoende slaap heel belang-
rijk is voor de kwaliteit en kwantiteit van het 
denkwerk dat u de volgend dag moet doen. 
Geoormerkte tijdblokken plannen voor het 
echte denkwerk, is het belangrijkste. Een 
denkblok, dat kan ook een echt gesprek zijn, 
moet volledig gevrijwaard zijn van elke vorm 
van interrupties: u moet zich beschermen 
tegen alle stoorzenders. De belangrijkste zijn 
e-mail en sociale media en vooral de smart-
phone. Die moeten uit, radicaal uit. De reactie 
‘maar in mijn functie kan dat echt niet’ of een 
ander excuus is in negen van de tien gevallen 
een loos excuus van iemand die verslaafd is. 

E-mails 
De enige efficiënte manier om e-mails te 
verwerken is in een zeer beperkt aantal 
tijdsblokken, gespreid over de dag. De meeste 
mensen hebben genoeg aan vier blokken per 
dag. Wie dat doet, ontdekt meestal heel gauw 
dat het met driemaal per dag even goed of nog 
beter gaat. De meest inefficiënte methode om 
e-mails en andere boodschappen te verwerken 
is continu, in zogenaamd verloren tijd. 
Een smartphone is een prachtige gadget, maar 
geen professioneel instrument om e-mails en 
andere belangrijke berichten te verwerken. U 
moet uw informatie verwerken als een profes-
sional: met professionele hard- en software, 
achter een goed bureau, in een ergonomische 
stoel, met een groot scherm en een profes-
sioneel toetsenbord. Bovendien ontvangt 
u minder reply’s, omdat u zelf aanzienlijk 
minder e-mails zult sturen als u ook die in 
mini-blokken verwerkt.
Niet-beantwoorde e-mails kunnen ge-

rust wachten tot een volgend ingeroosterd 
tijdsblok. Mensen die nog niets weten over 
het brein en verwachten dat e-mails meteen 
beantwoord worden, kunt u uitleggen hoe 
inefficiënt het is om alsmaar met e-mail en 
andere boodschappen bezig te zijn. Vraag hun 
te bellen als het echt dringend én belangrijk is. 

Conclusie
De drie geboden om niet over de grenzen 
van uw brein te gaan, om weer efficiënt te 
worden, zijn eigenlijk heel simpel, maar dat 
betekent niet dat ze ook gemakkelijk uit te 
voeren zijn. In het begin vergt het planning, 
wilskracht, assertiviteit en discipline. Maar 
als u eenmaal gewend bent om efficiënter te 
werken en geniet van de vrijgekomen tijd en 
kwaliteit, gaat het vanzelf – met af en toe een 
korte terugval. Het komt erop neer dat u als 
professional uw denkend brein in bescherming 
neemt, rekening houdt met de grenzen van uw 
brein door de ICT de baas te blijven, in plaats 
van er continu door geleid, verleid en misleid 
te worden. Niet de prachtige technologie is 
het probleem, maar de manier waarop u die 
gebruikt, zonder rekening te houden met uw 
verbazingwekkende brein. ■

Dit artikel is gebaseerd op het boek Ont-
keten je brein. Hoe hyperconnectiviteit en 
multitasking je hersenen gijzelen en hoe 
je eraan kan ontsnappen. De referenties 
waarop de beweringen zijn gebaseerd, zijn 
te vinden op www.brainchains.com tab: 
Free texts. Via deze website is tevens The 
open office is naked, een boekje over de 
infauste invloed van open kantoren, gratis 
en zonder copyrights te downloaden.

Prof. dr. Theo Compernolle is een onafhan-
kelijke internationale consultant, executive 
(team)coach, trainer en key-note speaker. 
Hij is adjunct-professor aan het CEDEP 
European Centre for Executive Develop-
ment. www.compernolle.com


