
Arie Bos – Gebruik je hersens!  
 
Hfdst 13 Heb je hersenen eigenlijk wel nodig? 
 
Een beroerte, dat wil zeggen een hersenbloeding dan wel een herseninfarct door een stolsel dat een 
bloedvat juist afsluit, is natuurlijk verschrikkelijk, maar het maakt veel uit waar in de hersenen die 
plaatsvindt. Sommige vormen zijn nog verschrikkelijker dan andere. Wanneer door een beroerte of 
een hersenziekte als bijvoorbeeld MS, een ongeluk of een tumor, de hersenstam uitvalt, kan het 
resultaat zijn dat je niets meer kunt bewegen, zelfs niet kunt spreken, en alleen nog met je ogen kunt 
knipperen. En dat terwijl je volledig bij bewustzijn bent. Je kunt dus op geen enkele manier laten weten 
dat je er nog bent, want je kunt niet reageren op je omgeving en de mensen denken dan ook dat je 
nergens meer van weet. Probeer je dat maar eens voor te stellen. Je zit als het ware opgesloten in je 
eigen lichaam. Zo heet deze toestand dan ook ‘locked-in-syndroom’. Gelukkig komt het voor dat er 
iemand is, meestal een geliefde, die doorkrijgt, door je blik bijvoorbeeld, dat je nog wel degelijk 
geestelijk aanwezig bent. Dan kan worden afgesproken dat je met het knipperen met je oogleden ja of 
nee kunt ‘zeggen’. Een keer is ja en twee keer nee, bijvoorbeeld. De Franse journalist Jean Dominique 
Bauby overkwam dit en heeft via knipperen met zijn ogen waarmee hij letters aangaf op een letterbord 
een boek weten te schrijven. In het Nederlands heet het boek Vlinders in een duikerpak. 
 Tegenwoordig kun je met een hersenscan zien waar bij iemand die nergens meer op reageert 
het probleem zit, en is de kans iets groter dat deze toestand wordt herkend. Maar hoe zit het met 
andere mensen die nergens meer op reageren en die, door een ongeluk of ziekte, in een of andere 
vorm van coma terecht zijn gekomen en waarbij onduidelijk is welk deel van de hersenen nog 
functioneert? Er zijn vormen van ‘coma’ waarbij mensen de ogen open hebben als ze ‘wakker’ zijn en 
soms wel degelijk op prikkels reageren. Dat heet ‘minimaal bewustzijn’. En mensen die de ogen open 
hebben als ze wakker zijn, maar nergens op reageren. Dat heet ‘vegetatief bewustzijn’ (zoiets als 
‘plantaardig bewustzijn'). Hoe kom je erachter of die mensen nog iets meemaken? 
Neurowetenschappers in België en in Engeland zijn op het idee gekomen om bij deze mensen een 
hersenscan te maken terwijl hun de vraag gesteld werd: ‘Denk je eens in dat je in je huis rondkijkt.’ Bij 
een gezond iemand bij bewustzijn zou dat activiteit in de achterste helft van de hersenen opleveren 
(vooral rond de hippocampus, die onder meer een soort navigatiesysteem vormt). Er werd ook de vraag 
gesteld: ‘Denk je in dat je tennis speelt.’ Dat zou juist activiteit in de premotore schors moeten 
opleveren. Het bleek dat sommige patiënten met zo’n minimaal bewustzijn op die vragen reageerden 
met dezelfde activiteit in hun hersenen als gezonde mensen. Dat suggereert een vorm van bewustzijn, 
dat ze de vraag hebben begrepen. Maar hoe helder is dat bewustzijn? Het geniale is dat deze 
neurowetenschappers deze beide vragen gebruikten als het knipperen van de ogen van locked-in-
patiënten. Rondkijken in het huis betekent dan ja en tennis betekent nee. Dus als in de scanner de 
hippocampus en omstreken actief bleek, betekende dat ja en als de premotore schors actief werd, nee. 
Door vragen te stellen waarop alleen ja of nee volstond, werd duidelijk dat zelfs sommige mensen met 
een vermeend ‘vegetatief bewustzijn’, dus een bewustzijn dat zelfs niet minimaal was, een normale 
reactie vertoonden en dus goed begrepen wat gevraagd werd. Net zoals de locked-in-patiënten. 
Die patiënten werden vervolgens intensief behandeld en begeleid en konden later via een letterbord 
communiceren. Een dergelijke patiënt vertelde in een tv-uitzending van de BBC dat, voordat ontdekt 
werd dat hij wel degelijk bij bewustzijn was, hij het gevoel had tegen een muur te schreeuwen 
terwijl niemand luisterde. 
 Hier bleek dat er nog bewustzijn was, ondanks het feit dat gedacht werd dat de 
hersenbeschadiging bewustzijn onmogelijk maakte. Er zijn echter nog sterkere staaltjes van dit 
fenomeen. Er is een beroemd geval van een student wiskunde met een IQ van 126 (en een verbaal IQ 
van 136), behoorlijk hoog dus (gemiddeld is 100), en met een normaal sociaal leven, bij wie ontdekt 
werd dat hij een inwendig waterhoofd’ had. Dat wil zeggen dat de afvoer van het hersenvocht verstopt 
zit zodat het vocht in de hersenkamers onder druk komt te staan waardoor het hersenweefsel opzij 
gedrukt wordt. Normaal zit er ten minste 4,5 cm hersenweefsel tussen de wand van de hersenkamers 
en de schorsoppervlakte, maar bij hem was dat geslonken tot een paar millimeter en het geschatte 
gewicht van zijn hersenen was 50 tot 150 gram. Normaal is dat 1,5 kilo of meer, dus bij hem was er nog  
hoogstens een tiende van over. En toch had hij een bovennormaal IQ en zijn gedrag was ook normaal. 
Er zijn veel meer gevallen bekend van mensen bij wie een inwendig waterhoofd de hersenen tot een 
minimum heeft weggedrukt en aan wie weinig tot niets is te merken (zie afbeelding 23). Overigens kan 
eenzelfde toestand net zo goed wél zorgen voor grote problemen op het gebied van intelligentie en 
bewustzijn. Maar dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn. 
 



 
 
Afbeelding 23 Hersenscan van 
een Franse ambtenaar (links) 
die, ondanks een inwendig 
waterhoofd, vrijwel normaal 
functioneert (met een IQ van 
75, dus wel laag), die alleen 
maar een zwakte voelde in zijn 
linkerbeen. Rechts ter 
vergelijking een beeld van 
normale hersenen met normale 
hersenkamers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savants 
Wanneer je een instelling voor verstandelijk gehandicapten bezoekt zijn er altijd wel een paar 
kalenderrekenaars te vinden. Dat zijn mensen, zonder uitzondering met een heel laag IQ, die op de 
vraag ‘op welke dag viel 23 september 1938?’, meteen het juiste antwoord kunnen geven. Dat 
antwoord kan ik dus nu niet opschrijven, want ik weet dat niet en ben te lui om het uit te zoeken. Zo 
iemand noemen we een ‘savant’. De blinde en verstandelijk gehandicapte Amerikaan Leslie Lemke 
bleek, na een keer een pianoconcert te hebben gehoord, het perfect te kunnen naspelen, zonder 
noemenswaardige pianoles te hebben gehad. Zo zijn er meerdere savants die, na één blik in een 
kathedraal of op een stadsgezicht, thuis met alle details een foutloze tekening ervan kunnen maken. De 
film Rain Man is gebaseerd op Kim Peek, die alle telefoonboeken van Amerika na één keer lezen uit 
zijn hoofd kende. Bij hem is interessant dat hij, als aangeboren stoornis, de hersenbalk tussen beide 
hersenhelften miste. Dat stelde hem in staat met zijn linkeroog de linker pagina en met zijn rechteroog 
de rechter pagina te lezen, en dus te onthouden. Hij kon niet voor zichzelf zorgen, want hij was 
verstandelijk beperkt. Het blijkt dat savants meestal een onderontwikkelde linkerhersenhelft hebben, 
vooral de temporale lob (de slaapkwab, opzij van de hersenen). Hun genialiteit bestaat erin dat zij alles 
fotografisch voor zich zien, of horen. Getallen en sommen beschrijven ze vaak als landschappen die 
ze onmiddellijk overzien. Ze hebben er nooit voor hoeven oefenen, maar kunnen het vanzelf. 
Australische onderzoekers hebben bij normale proefpersonen de linker temporale hersenschors tijdelijk 
stilgelegd met dezelfde magnetische stimulatie die in hoofdstuk 12 werd genoemd bij het onderdrukken 
van stemmen bij patiënten met schizofrenie. Zolang dit duurde bleken enkele proefpersonen ook 
savant-eigenschappen te vertonen. Het lijkt wel alsof gezonde hersenen er niet alleen voor zorgen dat 
we kunnen leren en slim worden, maar dat ze ook het een en ander tegenhouden. 
 
 
Terminale helderheid 
Minstens zo raadselachtig is het verschijnsel van de ‘terminale helderheid’. Dat wil zeggen: een helder 
bewustzijn vlak voor het overlijden bij iemand die al lange tijd geen helder bewustzijn meer had. Dat 
kan iemand zijn die zwaar psychiatrisch patiënt was, of iemand met een ernstige hersenziekte zoals 
ernstige hersen(vlies)ontsteking, dementie of hersentumoren. Mensen die soms zelfs hun eigen naam 
niet meer wisten, blijken, vlak voor hun einde, opeens helder wakker te worden en hun voorbije leven 
en aanstaande uitvaart te willen bespreken met hun geliefden of hun verplegers. Bij sommige van deze 
gevallen werd na overlijden de schedel geopend om sectie te plegen op hun hersenen en werd er iets 
aangetroffen dat nog maar weinig gelijkenis vertoonde met normaal hersenweefsel. Hierdoor ga je je 
toch afvragen wat nu precies het verband is tussen hersenen en bewustzijn. In die gevallen kan het 
bewustzijn in ieder geval niet door de hersenen zijn voortgebracht. 
 
 
 
 



Bijna-doodervaringen 
Dat ga je je zeker ook afvragen naar aanleiding van de verhalen over bijna-doodervaringen (BDE). Die 
verhalen zijn al zo lang bekend als het schrift. Grieken en Romeinen, maar ook schrijvers van eerdere 
beschavingen hebben erover geschreven. Over mensen die dood leken, maar weer bijkwamen en 
wonderbaarlijke ervaringen hadden gehad. Die waren dus niet echt dood, zeggen veel mensen die er 
niet in geloven. Dat zou kunnen kloppen. Tegenwoordig is het mogelijk mensen die doodgaan met 
nieuwe medische technieken toch weer terug te brengen in het land der levenden. Soms waren dat 
mensen bij wie geen hersenactiviteit meer werd gemeten met een EEG via elektroden op hun schedel. 
Of mensen met een hartstilstand die langer dan vijf minuten duurde - soms zelfs veel en veel langer -, 
die weer bijgebracht werden en ook dezelfde verhalen vertelden als de klassieke schrijvers gemeld 
hadden. En dat is raar, want na vijf minuten zonder zuurstof worden de hersenen geacht niet meer en 
zelfs nooit meer normaal te functioneren. Er is een beroemd geval bekend van een operatie bij een 
vrouw, een singer-songwriter met de artiestennaam Pam Reynolds, die tijdens de operatie aan een 
bloedvat in de hersenen onderkoeld werd tot 16 (!) graden terwijl alle bloed uit haar hersenen werd 
gehaald om te voorkomen dat er een bloeding zou optreden. Bloed is immers giftig voor hersenweefsel. 
Ze werd onderkoeld omdat bekend is dat drenkelingen die veel langer dan vijf minuten onder water 
lagen toch weer bijgebracht kunnen worden zonder hersenschade. Daardoor is gebleken dat 
onderkoeling ervoor zorgt dat er geen schade optreedt aan levende cellen, ook van de hersenen, die 
geen zuurstof meer krijgen. Haar ademhaling werd gestopt en de hartslag ook, nadat ze aan een hart-
longmachine was aangesloten. Haar EEG gaf uiteraard geen activiteit meer van de hersenschors aan. 
Bewuste ervaringen worden, zoals we al vaker hebben besproken, door de meeste neurowetenschap-
pers geacht in de hersenschors te ontstaan. Haar ogen waren afgeplakt en ze had precies passende 
oortelefoontjes in, die klikgeluidjes geven om te zien of die reacties gaven in de hersenen. Ze bleek 
toen ze weer bijkwam na het slagen van de operatie een getrouwe beschrijving te kunnen geven van 
wat ze had ‘gezien’ van de operatie. Toen haar hart stopte, voelde ze dat ze door een tunnel ging 
waarna ze ‘in een andere wereld’ overleden familieleden ontmoette die haar tegenhielden om verder te 
gaan omdat ze, zoals deze zeiden, terug moest om verder te kunnen met haar leven. Deze hele 
ervaring, en dat is cruciaal voor al die bijna-doodervaringen die allemaal vergelijkbaar zijn met haar 
verhaal, ervoer ze als veel ‘werkelijker’ en helderder dan de gewone dagelijkse ervaringen, laat staan 
dromen. Ook hallucinaties worden nooit als helder en werkelijk beschreven. Wat er ook bij hoort is dat 
de herinnering aan een bijna-doodervaring nooit vervaagt. 
 Er zijn nog altijd mensen die dit soort verhalen niet geloven. Vooral (neuro)wetenschappers. 
Maar een Amerikaanse neurochirurg, Eben Alexander, die er ook nooit in geloofde, overkwam het zelf. 
Hij had een hersenvliesontsteking die zo ernstig was dat zijn gehele hersenschors een en al pus was 
en hij in een zeven dagen durend coma terechtkwam. Ook hij had een bijna-doodervaring. De verhalen 
over deze ervaringen die op schrift gesteld zijn hebben veel sterk op elkaar lijkende elementen. Vaak 
komt men terug met inzichten over waar het in het leven om gaat. Dat blijkt dan, zoals iedereen wel zal 
aanvoelen, niet te zijn om zo rijk en beroemd mogelijk te worden, maar om liefde, voor de mensen om 
je heen, maar ook voor de wereld en al wat daarin is. En ten tweede om het vergaren van kennis en 
inzicht in mens en wereld. Dat staat natuurlijk niet los van elkaar: liefde kan niet zonder aandacht en 
belangstelling. Interessant is wat er met de pijn gebeurt. Zo gauw iemand die een BDE ervaart ‘zijn 
lichaam verlaat’ en het van een afstandje ziet, voelt deze geen pijn meer. Die wordt pas weer 
gevoeld wanneer hij of zij teruggekomen is.  
 De reanimatie-arts Sam Parnia is in staat om dankzij onderkoeling en langdurig beademen, 
hartmassage en medicatie, sommige mensen na een hartstilstand, na een verkeersongeluk, na geweld 
of een overdosis weer bij te brengen. Soms na meer dan zes uur! Veel van hen verlaten lopend en 
normaal bij de pinken het ziekenhuis. Deze mensen, zo zegt hij, verschilden niet van mensen die wij 
overleden noemen. Ze waren echt dood. Velen van hen hadden een bijna-doodervaring. Hij laat het 
woord ‘bijna’ daarom weg en noemt het een ‘doodervaring’. 
 Wat is dood gaan eigenlijk? Bij deze mensen waren hun lichamen blijkbaar nog in staat hun 
‘geest’ weer op te nemen en waren dus nog niet afgestorven. Er is kennelijk een verschil tussen 
overlijden en het sterven van het lichaam. Overlijden betekent, zo lijkt het, dat de geest, of ‘de persoon’, 
(ook wel ‘het zelf’ of ‘het ik’ genoemd) het lichaam achterlaat, waarna het lichaam er langzaam maar 
zeker ook de brui aan geeft en langzaam afsterft. Dat laatste, het langzaam sterven van de 
lichaamsweefsels, is een wetenschappelijk feit. Het kan dienen als een illustratie dat niet alleen de 
hersenen de geest nodig hebben om zich te ontwikkelen en te functioneren, maar dat het hele 
lichaam niet zonder kan. Wij zijn dus ook niet ons lichaam, maar wij hebben hersenen en een lichaam. 
Als instrument om hier op aarde te kunnen leven, bewust dingen te doen en ons te ontwikkelen. 
 Hoe pijnlijk de reden van de dood ook is - ziekte, geweld of een ongeluk -, het overlijden zelf is 
dus niet pijnlijk. Ik vind dat een troostende gedachte. Het hoofdstuk hiervoor eindigde ik met de 
vaststelling dat wij de hersenen als een muziekinstrument gebruiken. Dat we het instrument ook 
kunnen programmeren om zelfstandig muziek te maken. En dat we, zelfs als het instrument ontstemd is 



of gebrekkig, er toch een soort muziek mee kunnen maken, alleen klinkt die dan meestal niet zo 
geweldig meer. De bijna dood ervaringen gaan nog verder, het lijkt erop dat er situaties bestaan waarin 
we nog steeds muziek kunnen maken ook als het instrument kapot is. Dan zingen we zelf kennelijk 
gewoon door. De conclusie zou moeten zijn dat we niet onze hersenen zijn, ook niet ons lichaam, en 
zelfs niet onze gevoelens en gedachten. Dat hebben we allemaal. Wat zijn we dan wel? Dat is 
misschien de belangrijkste vraag die er is. 
 


