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Interview

U bent neurowetenschapper en onderzoekt senso
motorische integratie. Wat houdt dat vakgebied in?
“Wij onderzoeken hoe de hersenen de zintuiglijke 
input (zoals zien en horen) koppelen aan de 
motorische output (de motoriek). De hersenen 
bestaan uit miljarden zenuwcellen, neuronen 
genoemd. Ze communiceren via elektrische prikkels 
die ze aan elkaar doorgeven. In het netwerk van 
neuronen ontstaat ons bewustzijn, de mind, met 
daarin de waarneming van de wereld en het lichaam, 
onze gedachten, herinneringen en onze plannen 
voor gedrag. Die worden zichtbaar doordat er 
signalen naar de spieren worden gestuurd: de 
motorische output. Dit is het domein van mijn 
vakgebied ‘sensomotorische integratie’. We proberen 
die sensomotorische processen te begrijpen. We 
onderzoeken het met theoretische modellen en 
computersimulaties, door heel precies de output 

van het brein – het motorisch gedrag – te meten. 
Ook maken we gebruik van neuroimaging technieken 
en allerlei neurofysiologische meetmethoden.

Waarvoor kun je het vakgebied gebruiken?
Het vakgebied van sensomotorische integratie 
kent allerlei praktische toepassingen. Denk aan de 
medische wereld. Als we geblesseerd raken op een 
sportveld, of ouder worden, of ziektes zoals Parkinson 
krijgen, dan verandert het proces van sensomotori-
sche integratie. Ook het vakgebied robotica maakt 
graag gebruik van kennis over menselijke senso

Breintijd en reistijd: 

waarom reizen 
mensen graag?

De hersenen zijn ons economisch zenuwcentrum. Het brein maakt 

motorische integratie. Bijvoorbeeld om te kijken hoe 
we robots menselijk gedrag kunnen laten nabootsen. 
En toepassingen als virtual reality worden ook steeds 
natuurgetrouwer, mede op basis van kennis uit de 
sensomotorische neurowetenschappen.”

voortdurend afwegingen tussen kosten en baten om tot optimaal gedrag  
te komen. “Als we ons mobiliteitsgedrag echt willen veranderen, moeten we meer 
weten over die besluitvormingsprocessen in het brein”, zegt Pieter Medendorp, 
hoogleraar sensomotorische neurowetenschappen.

Door Ingrid Zeegers
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Wat kunt u vanuit uw vakgebied zeggen over het 
besef van tijd in onze hersenen?
“In de psychologie wordt onderscheid gemaakt 
tussen twee soorten breintijd: retrospectieve of 
terugkijktijd, en de prospectieve tijdsbeleving. 
De laatste is het nu, het moment voordat de 
volgende gebeurtenis plaatsvindt. Maar feitelijk 
bestaat tijd niet. We hebben er geen zintuig voor. 
Tijd is een relatief begrip dat onze hersenen op 
een bepaalde manier kunnen afleiden uit allerlei 
sensomotorische processen in combinatie met 
het geheugen en aandachtsprocessen. 

Tijdsbesef hangt af van wat je aan het doen bent. Als 
je een simpele oogbeweging maakt, is je tijdsbesef 
eigenlijk al een beetje verstoord, zoals recente studies 
hebben aangetoond. Laat staan wat er gebeurt in 
seconden, minuten en uren. Op elk tijdsniveau 
spelen zich verschillende processen af in het brein. 
Bijvoorbeeld registratie van nieuwe informatie of het 
wegschrijven van informatie naar het geheugen.
Onze tijdsbeleving komt tot stand op basis van wat 
we meemaken, door interessante gebeurtenissen die 
we organiseren. Als je druk aan het werk bent met 
een interessante klus, dan vliegt de tijd. Als je dan 

“Onze tijdsbeleving komt 
tot stand op basis van wat 

we meemaken”

later terugkijkt, denk je: ‘goh wat een lange dag, wat 
is er veel gebeurd.’ Het wordt helemaal extreem als 
je in een levensbedreigende situatie komt, dan kan 
een seconde wel een eeuwigheid duren. Dat komt 
omdat het brein dan ontzettend veel nieuwe 
informatie verwerkt, wat het gevoel geeft alsof de 
wereld in slow motion aan je voorbij gaat. Maar als 
je in een saaie vergadering zit of je maakt een lange 
vliegreis, heb je het gevoel dat de tijd ongelooflijk 
traag voorbijgaat. Als je later terugkijkt naar die 
vlucht kun je er waarschijnlijk niets over navertellen, 
want er lijkt niets gebeurd. Er valt niets terug te 
halen of te reconstrueren.”

Wat betekent dat voor de manier waarop we reistijd ervaren?
“Het reizen op zich speelt zich op een andere schaal 
af dan het knipperen met je ogen. Er spelen veel 
complexe hersenprocessen tegelijk. Het heeft te 
maken met het waarnemen van de omgeving, het 
coderen van informatie, het opslaan van geheugen-
sporen. Daarbij geldt: hoe interessanter de omge-
ving, hoe sneller de tijd gaat. Als je later terugkijkt, 
denk je dat het heel lang heeft geduurd. Dat komt 
omdat je die informatie gaat reconstrueren tot 
herinneringen. Vergelijk het met een kind dat elke 
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dag nieuwe informatie krijgt. De zomer lijkt dan 
eeuwig te duren. Maar als volwassene is de vakantie 
zo voorbij. Dat komt omdat je minder nieuwe dingen 
meemaakt, het brein hoeft dan minder nieuwe 
informatie weg te schrijven.”

Reizen mensen daarom zo graag? Is het verslavend 
voor de hersenen?
“Doorgaans reizen mensen graag om de gedachten 
wat op te schonen, zich frisser te voelen of te 
relativeren. Vanuit neuraal perspectief is het wel 

duidelijk dat reizen, of het ervaren van nieuwe 
prikkels, invloed heeft op de neuroplasticiteit van 
de hersenen. De zenuwcellen in het brein zijn met 
elkaar verbonden. Die verbindingen kunnen sterker 
of zwakker worden naarmate informatie zich vaak 
herhaalt, of als er nieuwe informatie binnenkomt. 
Met het opnemen van nieuwe informatie, bijvoor-
beeld als je reist, stimuleer je je hersenplasticiteit. 
Daarmee houd je jezelf cognitief flexibel en creatief.”

En hoe zit het met woon-werkverkeer? Als mensen sneller 
kunnen reizen, gaan ze verder van hun werk wonen. 
Netto blijft de reistijd gelijk. Hoe werkt dat in het brein?
“Moeilijke vraag. Onderzoek laat zien dat het brein 
economisch werkt. Het maakt continu een afweging 
over de kosten en de baten, net zoals je op vakantie 
afwegingen maakt over de activiteiten die je onder
neemt. De ene activiteit levert meer voldoening op 
dan de andere. Maar de kosten voor de ene activiteit 
zijn ook hoger dan voor de andere. Hoeveel energie 
moet erin, en wat levert het op? De besluitvorming 
in het brein houdt met deze factoren rekening. Het is 
een grote optelsom waarin tijd een van de factoren 
is. Het brein weegt tijd af naast andere kosten en 
baten om tot het meest optimale gedrag te komen. 
Door op die manier te kijken naar gedrag zou je 
wetmatigheden kunnen ontdekken.”

-

-

Pieter Medendorp
Pieter Medendorp is hoogleraar sensomotorische neuro

Wat betekent dit voor mobiliteitsbeleid?
“Daar doe ik zelf geen onderzoek naar. Maar als 
het doel is om mensen uit de auto te krijgen of op 
andere tijden te laten reizen, is de vraag: wat zijn 
die belangrijke kosten en baten die het brein tegen 
elkaar afweegt? Het brein kiest gedrag dat optimaal 
is voor de doelen die het nastreeft. Om onze mobiliteit 
te veranderen moeten we dus zorgen dat we de baten 
en kosten manipuleren, zodat de afweging hiervan 
daadwerkelijk tot andere keuzes gaat leiden. 
Voorwaarde is dat we die kosten en baten dus goed 
in kaart brengen. En vooral ook dat we weten hoe 
zwaar ze meewegen in het uiteindelijke gedrag. Want 
je kunt als beleidsmaker wel enorm sturen op één 
bepaalde factor, maar als die nauwelijks meetelt in 
het besluitvormingsproces dan heeft dat geen zin.”

Helpt het om big data te verzamelen over het 
individuele menselijk reisgedrag?
“Jazeker. Er zijn veel individuele verschillen tussen 
mensen. Een verzameling big data kan dienen als 
een normatieve referentie voor een grote variantie 
(of statistische spreiding) van reisgedrag van mensen. 
De vraag is: wil je het gemiddelde verschuiven, of wil 
je de variantie, de spreiding, vergroten? Dat is best 
een lastige vraag, maar je moet hem wel eerst 
beantwoorden. Verder is het vanuit het perspectief 
van gedragsverandering belangrijk te weten hoe zwaar 
bepaalde maatregelen meewegen in het neurale 
besluitvormingsproces. Misschien doen sommige 
maatregelen nauwelijks mee in de kosten-baten

wetenschappen aan de Radboud Universiteit en directeur van 
het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. 
Thema: sensomotorische integratie.
e    p.medendorp@donders.ru.nl

analyse die onze hersenen maken.”  

“Het brein maakt  
continu een afweging over  

de kosten en de baten”
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