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Mijnheer de Rector, zeer gewaardeerde toehoorders, 

 
 

 
Figuur 1i. De konijn-eend illusie.  

 

 

Wetenschappelijke paradigmata 

Hierboven ziet u een afbeelding van de zogenaamde konijn-eend illusie: een afbeelding die je 

zowel als een konijn als een eend kunt zien. Ziet u het konijn? En ziet u de eend? Het is precies 

dezelfde visuele informatie, die op twee geheel verschillende manieren kan worden geduid: óf 

als een konijn óf als een eend. De Amerikaanse natuurkundige en filosoof Thomas Kuhn 

gebruikte de konijn-eend illusie in 1962 om het concept ‘paradigmaverschuiving’ te 

illustreren1. Aan de hand van de wetenschapsgeschiedenis liet Kuhn zien dat het heel 

gebruikelijk is dat om de zoveel tijd het conceptuele en experimentele raamwerk van een 

wetenschappelijke discipline fundamenteel verandert, dat het dominante wetenschappelijke 

paradigma verschuift. De wetenschapsgeschiedenis laat inderdaad tal van paradigma-

verschuivingen zien. Een bekend voorbeeld van een paradigmaverschuiving komt uit de 

biologie: de revolutie in denken over evolutie als doelgericht naar Darwin’s idee van 

natuurlijke selectie. Een ander bekend voorbeeld komt uit de natuurkunde. De Newtoniaanse 

natuurkunde, waarin tijd en ruimte als constante kenmerken werden gezien, had bijna twee 

eeuwen lang menselijk denken over de wetten van de natuur gedefinieerd, toen deze begin 

twintigste eeuw werd vervangen door de speciale relativiteitstheorie van Einstein, die compleet 

op zijn kop zette hoe er over tijd en ruimte en het hele universum werd nagedacht.  

Kuhn identificeerde vier stadia die paradigmaverschuivingen meestal doorlopen1. In 

stadium 1, die hij de normale wetenschap noemde, is het dominante paradigma actief: een stel 

theorieën definieert wat mogelijk is en hoe deze onderzocht kunnen worden. Maar dan 

verschijnen er langzaam steeds meer wetenschappelijke bevindingen die niet goed binnen het 

huidige conceptuele raamwerk verklaard kunnen worden. Stadium 2 doet zijn intrede als het 

aantal lastig-te-duiden observaties zo groot is geworden dat het dominante paradigma in een 

staat van crisis geraakt. Uitzonderlijk onderzoek is dan nodig om deze crisis te bestrijden: om 

de onverklaarbare bevindingen op een andere manier theoretisch te duiden en experimenteel te 

verklaren. Dit leidt uiteindelijk tot stadium 3, het adopteren van een nieuw paradigma: een set 

nieuwe theorieën en experimentele benaderingen, die de geïdentificeerde problemen beter 

lijken te kunnen oplossen in de toekomst. In het laatste, vierde stadium is het nieuwe paradigma 

het dominante paradigma geworden. Nieuwe studieboeken worden geschreven. De 

wetenschappelijke revolutie is voltooid. De dominante perceptie is verschoven van konijn naar 

eend. 

 
i "Kaninchen und Ente" uit de 23 oktober 1892 uitgave van de Fliegende Blätter. 



 3 

Zoals gezegd laat de wetenschapsgeschiedenis tal van paradigmaverschuivingen zien. 

Deze kunnen meer of minder radicaal zijn. Het is meestal ook niet zo dat de eerdere ideeën 

helemaal onzin waren. Het Newtoniaanse model is bijvoorbeeld nog steeds correct wat betreft 

snelheden die langzaam zijn in contrast tot de lichtsnelheid. Het is ook zeker niet slechts een 

kwestie van smaak: een persoonlijke voorkeur voor een bepaalde theorie. Paradigma-

verschuivingen worden geïnitieerd door wetenschappelijke observaties en feiten die niet 

binnen het dominante paradigma passen. Wat dat betreft is de konijn-eend illusie verwarrend: 

in deze afbeelding is het namelijk zowel correct om een konijn als een eend te zien. Het punt 

is echter dat het nieuwe paradigma meestal meer kan verklaren dan het oude paradigma: dat 

niet alleen het konijn wordt gezien, maar óók de eend. De nieuwe theorie beperkt zich niet tot 

een deel van de observaties, maar kan beter alle observaties verklaren! Wetenschappelijke 

vooruitgang vindt dus zowel gradueel als schoksgewijs plaats, gedreven door een onlesbare 

nieuwsgierigheid van wetenschappers om de wereld om ons heen te kennen.  

 

Paradigmaverschuivingen in de cognitieve psychologie 

Waar gaat het heen in deze rede, vraagt u zich misschien af? Vandaag wil ik het met u hebben 

over twee paradigmaverschuivingen die zich op dit moment in mijn vakgebied, de cognitieve 

psychologie, voltrekken, en hun belang voor de vooruitgang van ons begrip van de menselijke 

geest en gedrag benadrukken. Sommige van jullie zullen misschien denken: “Waar heeft ze het 

over, paradigmaverschuivingen?”. Zoals gezegd verlopen paradigmaverschuivingen gradueel. 

Vaak overlappen het nieuwe en oude paradigma nog gedurende een langere tijd. Soms is nog 

onduidelijk hoe groot het aantal lastig-te-duiden observaties is of nog gaat worden. En 

waarschijnlijk verschillen de meningen hier ook in. Mijn doel is ook expliciet niet om u te 

overtuigen, maar om problemen in de huidige paradigma’s zichtbaar te maken, en mogelijke 

oplossingen aan te dragen. 

 

De eerste paradigmaverschuiving: het brein in actie! 

De eerste paradigmaverschuiving waar ik vandaag met u over wil spreken betreft niet alleen 

mijn eigen vakgebied, de cognitieve psychologie, maar ook aanverwante velden, zoals de 

psychiatrie en neurobiologie, waarin brein, cognitie en gedrag centraal staan. Ik wil specifiek 

de vraag opwerpen of de huidige manier van wetenschappelijk denken over de menselijke geest 

en zijn neurale basis, het brein, en onderzoek op dit terrein niet aan vernieuwing toe is? Deze 

vraag komt voort uit het feit dat steeds meer wetenschappelijke bevindingen niet goed door 

traditionele modellen van brein en cognitief functioneren verklaard kunnen worden en de 

opkomst van alternatieve theorieën, die deze bevindingen beter lijken te kunnen vatten, maar 

met de huidige experimentele benadering niet of niet goed kunnen worden getoetst. Eigenlijk 

zijn dus alle tekenen dat een paradigmaverschuiving gaande is al daar. Ik ben dan ook zeker 

niet de eerste die de vraag opwerpt of het huidige paradigma, die ik zal duiden als de cognitieve 

benadering, nog voldoet. Al sinds het ontstaan van de cognitieve wetenschappen, en zelfs al 

daarvoor, zijn alternatieve stemmen te horen van fundamenteel andersdenkenden. Mijn denken 

is dan ook sterk geïnspireerd door een verzameling van ideeën, in het bijzonder Karl Friston’s 

‘free energy minimization’ raamwerk2, O’Regan & Noë’s sensorimotor theorie van visuele 

perceptie en bewustzijn3, en György Buszaki’s recente ‘inside-out’ pleidooi4, alsmede vele 

discussies met meer directe collega’s en mijn eigen onderzoeksgroep. Maar laat ik u eerst iets 

vertellen over de heersende cognitieve benadering van het brein. 

 

De cognitieve benadering  

De cognitieve wetenschappen richten zich op de studie van cognitieve functies, zoals perceptie, 

aandacht, geheugen, besluitvorming, en responsinhibitie, om beter te begrijpen hoe we de 

wereld waarnemen, wat bewustzijn is, hoe we leren van onze fouten, wat gevoelens zijn. Maar 
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ook hoe het soms misgaat: negatieve gedachten die maar blijven malen, aandacht die afdrijft, 

belangrijke zaken die men vergeet. Deze fascinerende vragen worden veelal onderzocht in 

gecontroleerde laboratoriumomgevingen, waarin proefpersonen een bepaalde taak op een 

computer doen. Ze moeten bijvoorbeeld aangeboden objecten identificeren, negeren of 

onthouden. Responsen worden gemeten met het toetsenbord of de muis. Deze experimentele 

benadering wordt vaak gecombineerd met beeldgevende technieken, zoals EEG en fMRI, 

waarmee het sinds een aantal decennia mogelijk is om de werking van de hersenen te 

bestuderen zonder eerst de schedel te hoeven openbreken. Hierbij is het overigens wel 

belangrijk dat proefpersonen heel stil zitten of liggen, omdat beweging de bepaling van de 

neurale signalen kan verstoren. In relatief kort tijdsbestek heeft deze neurowetenschappelijke 

benadering reeds tal van belangrijke inzichten opgeleverd. Dit wil ik illustreren aan de hand 

van onderzoek naar aandacht, mijn specifieke expertisegebied.  

 

Aandacht 

Iedereen weet waarschijnlijk uit eigen ervaring dat als je ergens op let, je er ook sneller op kan 

reageren. Dit zien we ook in het lab: als proefpersonen worden geïnstrueerd om op een 

bepaalde locatie op het computerscherm te letten met behulp van een cue, bijv. een pijltje dat 

naar een linker locatie wijst, dan zien we dat responsen veel sneller zijn wanneer een stimulus 

ook op de aangemerkte linker-locatie verschijnt in vergelijking met wanneer de aandacht op 

rechts was gericht5. Als de stimulus links verschijnt en aandacht was al op links gericht, zijn 

proefpersonen dus gemiddeld sneller, in dit voorbeeld 50ms, zelfs wanneer ze de hele tijd hun 

ogen gefixeerd op het midden moeten houden. Aandacht versnelt dus ons reactievermogen. 

Maar hoe faciliteert aandacht nu precies ons handelend vermogen? Metingen van 

hersenactiviteit tijdens aandachtstaken hebben duidelijk gemaakt dat aandacht reeds de visuele 

verwerking van informatie kan faciliteren. Al in de visuele schors, het gedeelte van het brein 

dat binnenkomende visuele informatie verwerkt, zijn neurale responsen op geattendeerde 

stimuli groter dan op niet-geattendeerde stimuli6. 

EEG en fMRI onderzoek, waaronder mijn eigen onderzoek7,8, heeft daarnaast laten zien 

dat een netwerk van hogere-orde gebieden in de frontale en pariëtale cortex kritiek zijn voor 

het richten van de aandacht en deze visuele gebieden kunnen aansturen om de verwerking van 

de relevante stimulus te prioriteren 9. Aandacht kan dus de sensorische verwerking van taak-

relevante informatie versterken waardoor we sneller en accurater kunnen handelen.  

In de laatste paar decennia hebben we enorm veel geleerd over hoe aandacht ons 

handelen verbetert, en welke hersengebieden daarbij betrokken zijn. Dit heeft weer belangrijke 

inzichten gegeven over wat er precies mis kan gaan in bepaalde aandachtstoornissen en hoe we 

aandachtsfunctioneren mogelijk kunnen verbeteren. Edoch, ik wil dit onderzoek, inclusief mijn 

eigen onderzoek, vandaag gebruiken om de beperkingen van de huidige cognitieve benadering 

bloot te leggen, overigens zonder af te willen doen aan de waarde van deze eerdere 

bevindingen. 

 

Informatieverwerking versus informatiegeneratie  

Het voorbeeld over aandacht illustreert de dominante strategie in de cognitieve 

neurowetenschappen. Er wordt gekeken naar hoe het brein reageert op binnenkomende 

informatie, deze verwerkt en representeert, en hoe dit wordt beïnvloed door aandacht of onze 

emoties, leidt tot een geheugenspoor of bewustzijn, en uiteindelijk tot de keuze van de juiste 

respons. In deze benadering ligt de nadruk op het brein als een orgaan dat net als een computer 

sensorische informatie verwerkt, transformeert, representeert en opslaat. Cognitieve processen, 

zoals aandacht, kunnen de verwerking van binnenkomende signalen in sensorische gebieden 

van bovenaf beïnvloeden, en bepalen de output van het brein, onze acties. Verschillende delen 

van het brein zijn verantwoordelijk voor sensorische verwerking en representatie, voor 
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individuele cognitieve functies, zoals aandacht en geheugen, en voor het voorbereiden van 

acties. Zo staat het in de studieboeken waar ik op dit moment uit doceer. Maar laten we ons nu 

eens verplaatsen in het perspectief van het brein, niet de onderzoeker.  

 

Daartoe wil ik een oefening met u doen. Ik wil u vragen om uw ogen dicht te doen en om 

muisstil stil te zitten, en om u vervolgens voor te stellen dat u een brein bentii. Doet u dit eens: 

uw ogen dicht, zit muisstil, en stel u voor, dat u een brein bent. Daar zit u dan, onder het 

schedeldak, in schijnbaar relatieve isolatie en in duisternis en stilte gehuld, want een brein 

alleen kan niet zien, het kan niet horen, het kan niet praten, het kan niet voelen! Het heeft zelf 

geen ogen, oren, mond of handen! Dit is een belangrijk punt. Het enige waar uw brein toegang 

toe heeft zijn de signalen die binnenkomen via de zintuigen, een soort morsecodes, die het moet 

duiden. In dit geval: elektrische signalen gegenereerd in uw oren door de klanken van mijn 

stem. Waar duiden deze signalen precies op uit de grote buitenwereld? Nu dat heeft uw brein 

natuurlijk al geleerd aan de hand van uw eerdere interacties met de buitenwereld. U weet dat u 

nu mijn stem hoort en begrijpt de betekenis van mijn woorden. Maar diegenen onder u die de 

Nederlandse taal niet machtig zijn horen slechts een brei van klanken, waarvoor overigens mijn 

excuses. 

[U mag uw ogen weer opendoen] Hetzelfde geldt voor hoe u de wereld ziet. Veel 

signalen die via onze ogen de hersenen binnenkomen zijn ruizig of dubbelzinnig. Hetzelfde 

patroon van activiteit kan in visuele gebieden worden opgewekt door objecten van 

verschillende grootte en oriëntatie. Hoe weet het brein dan welk visueel object er voor hem 

staat? Want nogmaals, het brein kan niet zien. En waarom wil het brein überhaupt de 

buitenwereld duiden? 

Het punt dat ik met deze oefening wil maken is dat het brein beperkt toegang heeft tot 

de externe omgeving, maar hier wel mee moet interacteren door de behoeften van het grotere 

systeem waar het deel van uit maakt: ons lichaam. Het brein is geen geïsoleerd orgaan, maar 

onderdeel van een levend, zelf-organiserend systeem, dat ervoor moet zorgen dat bepaalde 

fysiologische variabelen, zoals de suikerspiegel en de lichaamstemperatuur, binnen bepaalde 

grenzen blijven, en dat ook aan meer complexe behoeften wordt voldaan2,10,11. Hiertoe is het 

kritiek afhankelijk van zijn omgeving. Het brein moet dus de externe omgeving en de 

mogelijkheden die het biedt kennen, maar heeft hier geen directe toegang toe. Het kan zich 

slechts een beeld van de buitenwereld vormen, een model dat alleen in accuraatheid gewogen 

kan worden aan de hand van interactie met de buitenwereld12.  

Actie-georiënteerde theorieën van cognitie, die in recente jaren aan kracht winnen, 

benadrukken dan ook het kritieke belang van actie in hoe het brein functioneert13. Passief 

signalen ontvangen, zoals in de oefening die we net deden, zal er niet toe leiden dat deze 

signalen ook maar enige betekenis opdoen, want het brein kan zijn eigen activiteit niet 

correleren aan de externe stimuli, zoals de onderzoeker kan. Het brein heeft alleen toegang tot 

zijn eigen activiteitspatronen, en deze kan het alleen leren duiden aan de hand van zijn eigen 

manipulaties van de binnenkomende input, door middel van actie14. Met andere woorden, 

alleen in interactie met de buitenwereld kan het brein leren wat de betekenis is van de 

binnenkomende informatie, en zich een beeld vormen van de actiemogelijkheden in de 

buitenwereld. Actie-georiënteerde theorieën van cognitie ageren dus tegen het idee dat het 

brein de wereld passief representeert, alhoewel er grote verschillen bestaan tussen deze 

theorieën in de mate waarin cognitie als actie georiënteerd wordt gezien en de mate waarin 

cognitie zich uitstrekt in de omgeving10,15–17.  

  

 
ii Deze oefening is geïnspireerd op een TED talk van Anil Seth:  

https://www.ted.com/talks/anil_seth_how_your_brain_hallucinates_your_conscious_reality 
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De actie-georiënteerde benadering van cognitie 

U ziet dat we hier verschuiven van een perspectief van het brein als een informatie-

verwerkingssysteem, waarin cognitie de output van het systeem bepaalt, naar een perspectief 

van het brein dat via actie zelf informatie genereert, en waarin juist cognitie actie dient. Dit is 

een fundamentele verschuiving van de cognitieve benadering naar een benadering waarin het 

brein van binnenuit actief zijn realiteit vormgeeft, een brein dat continue op basis van zijn 

model de buitenwereld voorspelt en duidt. Dit zet alles op zijn kop: waarneming is sterk 

gedreven door interne verwachtingen over hoe de buitenwereld eruitziet, waar invloeden van 

buitenaf zich slechts tegenaan kunnen bemoeien. Invloeden van buitenaf zijn secundair. Het 

inwendige komt eerst. Het feit dat u uzelf niet kunt kietelen illustreert dit. Waarom kunt u uzelf 

niet kietelen, maar iemand anders wel? In beide gevallen kietelen er vingers in uw zij, de 

sensaties zouden vergelijkbaar moeten zijn. Het kritieke verschil is dat als het uw eigen acties 

betreft, het brein op basis van de eigen geplande acties reeds de binnenkomende sensorische 

informatie heeft voorspeld. Hierdoor worden de kietelsensaties als het ware gedempt, want ze 

bieden geen nieuwe informatie, waardoor u geen kietelgevoel ervaart. Schizofreniepatiënten 

kunnen zichzelf interessant genoeg wel kietelen, wat erop duidt dat ze misschien niet goed de 

sensorische gevolgen van hun eigen acties kunnen voorspellen18,19. Daarmee vervalt voor hen 

het onderscheid tussen intern-gegenereerde hersenactiviteit en extern-gedreven 

hersenactiviteit. Dit kan mogelijk ook het horen van stemmen verklaren. De intern-

gegenereerde auditieve activiteit wordt foutief als extern ervaren.  

Ook obsessieve compulsieve stoornis kan in het actie-georiënteerde raamwerk waarin 

het inwendige eerst komt in een nieuw licht geplaats worden. Handelen in deze patiënten komt 

hier voort uit te dominante verwachtingen, bijv. dat hun huis vies is, een model waar continu 

naar gehandeld moet worden (schoonmaken), en dat niet wordt bijgewerkt aan de hand van 

informatie uit de omgeving (dat het huis al schoon is). Samen met collega’s aan het Amsterdam 

UMC onderzoeken we momenteel hoe diepe hersenstimulatie deze te dominante 

verwachtingen mogelijk dempt, zodat ze niet langer het hele landschap van mogelijke acties 

domineren, en de patiënt vrijer de wereld tegemoet kan treden20. Ook u heeft waarschijnlijk 

weleens uw mobiele telefoon gepakt omdat u toch echt een berichtje hoorde binnenkomen, 

terwijl uw telefoon in werkelijkheid gewoon uitstond. Ook uw brein genereert continue 

verwachtingen over de buitenwereld, die dus niet altijd correct zijn. 

De konijn-eend illusie illustreert ook het feit dat het brein continu op basis van zijn 

model de buitenwereld duidt (Fig. 1). Waarom ziet u óf een konijn óf een eend en niet een 

vermenging, een nieuw dier? Waarom ziet u niet tegelijkertijd een konijn en een eend? 

Natuurlijk: omdat u nog niet eerder in de buitenwereld zo’n gemengd dier bent tegenkomen, 

maar alleen óf een konijn óf een eend. Uw brein heeft geen model van een konijneend dier, 

alleen een prior voor een konijn en een prior voor een eend21. Daarom kunt u slechts of het één 

of het ander zien, maar niet beiden tegelijkiii.  

In de onderzoeksliteratuur zien we steeds meer aanwijzingen verschijnen dat 

sensorische en cognitieve processen nauw verweven zijn met actie en gedreven worden door 

verwachtingen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat al de vroegste responsen van het brein op 

sensorisch input de acties die erop moeten worden uitgevoerd coderen, niet slechts de 

sensorische input22 en ook zelf-genereerde beweging van het lichaam vatten23. De 

snelgroeiende literatuur laat daarnaast zien dat visuele activiteit ook onze herinneringen en 

verwachtingen codeert24, dat timing mechanismen in motorische gebieden een centrale rol 

spelen in cognitie, en dat we aan de hand van oogbewegingen kunnen decoderen welke 

informatie in ons geheugen wordt gehouden25. Het traditionele onderscheid tussen gebieden 

die verantwoordelijk zijn voor sensorische verwerking, voor cognitieve processen, en voor 

 
iii Tenzij u al heel bekend bent met deze illusie zoals ik. 
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actie initiatie vervaagd hiermee, en daarmee ook het onderscheid tussen deze psychologische 

concepten.  

Actie-georiënteerde theorieën van cognitie hebben dus al geleid tot een verschuiving in 

onderzoekfocus, waarin de effecten van actie en verwachtingen op cognitie meer centraal staan, 

ook binnen mijn eigen onderzoeksgroep. In dit raamwerk kan ook aandacht in een ander licht 

geplaatst worden en gekoppeld aan het inschatten van de betrouwbaarheid van verwachte 

input26. In plaats van een homunculus, een mannetje in ons hoofd, die dirigeert waar we op 

moeten letten, letten we zo vanzelf op aspecten van onze omgeving waarvan we op basis van 

eerdere ervaringen, ons model, verwachten dat deze betrouwbare en relevante informatie 

leveren. Bevindingen van een recente studie uit mijn lab ondersteunen dit idee. In deze 

gepreregistreerde EEG studie deden proefpersonen een zoektaak op de computer. In elke trial 

kregen ze twee stimuli te zien, waarvan er één een target was, die ze moesten identificeren, en 

één een distractor (een afleidende stimulus), die ze moesten negeren. Normaliter wekken deze 

distractor stimuli een neuraal signaal op dat gerelateerd is aan actieve inhibitie, de Pd ERP 

component. Interessant genoeg zagen we in deze studie dat als de distractor een paar keer op 

dezelfde locatie werd aangeboden, zodat het brein kon leren waar de distractor vaak verscheen 

en dus waar er geen belangrijke informatie te verwachten viel, dit neurale inhibitie signaal niet 

langer werd opgewekt door de distractors. Alsof het brein ze niet langer meer als afleidend 

ervoer nadat het had geleerd dat ze veilig genegeerd konden worden. Herhaling van de locatie 

van de target stimulus leidde juist tot anticipatoire representatie en sterkere verwerking van de 

target. Dit en ander recent onderzoek ondersteunt het idee dat het brein continu zijn input 

voorspelt en duidt op basis van regelmatigheden in de omgeving en eerdere ervaringen, en dat 

dit in sterke mate beïnvloedt hoe we aandacht schenken.  

Echter, ook dit onderzoek leunt op de dominante strategie binnen de huidige cognitieve 

benadering van onderzoek doen: de onderzoeker kijkt hoe bepaalde manipulaties, bijvoorbeeld 

de voorspelbaarheid van simpele visuele stimuli, veranderingen in hersenactiviteit 

teweegbrengen en hoe dit relateert aan gedrag. Ook hier zit de proefpersoon stil voor een 

computer, krijgt het stimuli aangeboden waar het op moet reageren, zonder de ogen te bewegen. 

Dit staat in sterk contrast met het perspectief van het brein dat continue zijn eigen informatie 

genereert door middel van oog- en andere bewegingen. Het perspectief waarin het brein geen 

informatie-absorberend codeerapparaat is, maar een informatie-genererende 

ontdekkingsreiziger die constant het lichaam controleert om hypothesen te toetsen, zoals 

Buszaki onlangs mooi verwoordde4.  

Er is overigens een grote literatuur waarin de interactie tussen perceptie en actie of de 

relatie tussen bijvoorbeeld aandacht en oogbewegingen wordt bestudeerd, maar hier wordt het 

brein meestal niet meegenomen. Het grote probleem is namelijk dat het op dit moment vrijwel 

onmogelijk is om het menselijk brein als ontdekkingsreiziger te bestuderen. Dit heeft te maken 

met het feit dat oogbewegingen en andere spierbewegingen artefacten opwekken in onze EEG 

en fMRI data, die de bepaling van neurale signalen belemmeren. In de MRI-scanner mogen 

proefpersonen nog geen millimeter bewegen, omdat dit de lokalisatie van de neurale activiteit 

verstoord. Beweging is dus problematisch voor de hersenmetingen, waardoor stil zitten en 

oogfixatie fundamentele aspecten zijn geworden van hoe cognitieve neurowetenschappers de 

relatie tussen hersenactiviteit en cognitieve processen bestuderen. Echter, dit wordt typisch niet 

als een probleem gezien, want de gedachte is dat interne cognitieve processen losstaan van de 

output van het brein en ons lichaam. Duidelijk is dat deze aanname niet langer stand kan 

houden.  

 

Methodologische verschuiving 

We kunnen er niet meer omheen: een informatie-genererende ontdekkingsreiziger behoeft een 

andere manier van bestudering dan een informatie-absorberend codeerapparaat. De 
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conceptuele paradigmaverschuiving behoeft ook een methodologische verschuiving (zie ook 

27). Dat wil niet zeggen dat de huidige benadering niet langer van waarde is, deze heeft ons 

duidelijk al veel geleerd over brein en cognitie. Gecontroleerde laboratoriumomgevingen 

kunnen mechanismen bloot leggen die in meer complexe omgevingen wellicht niet 

gedetecteerd kunnen worden. Het punt is dat de cognitieve benadering waarin extern-

opgewekte neurale activiteit wordt gecorreleerd aan externe stimuli op computerschermen in 

vrijwel bewegingsloze proefpersonen te beperkt is. Uiteindelijk is ons cognitieve systeem 

geëvolueerd om te werken in de echte wereld en moeten we ook de hersenmechanismen 

begrijpen die interactie met de buitenwereld ondersteunen. We willen niet alleen het konijn, 

maar ook de eend zien, en misschien wel de konijneend. Hersenonderzoek moet zich daarom 

ook richten op de manipulatie van actiecontext, en zich uitstrekken naar meer complexe 

situaties waarin proefpersonen vrij kunnen rondkijken en meer natuurlijke omgevingen kunnen 

exploreren, bijvoorbeeld ‘virtual reality’ omgevingen. Deze verschuiving berust kritiek op 

nieuwe en verbeterde methoden voor het meten en analyseren van hersenactiviteit, die minder 

gevoelig zijn voor bewegingsartefacten dan fMRI en EEG. Mobiele EEG is al in opkomst, en 

ook de nieuwe generatie MEG systemen28 is wat dit betreft veelbelovend. De 

paradigmaverschuiving behoeft ook verbeterde methoden die ons in staat stellen om de acties 

van een of meerdere proefpersonen te volgen en om deze informatie te combineren met 

hersenactiviteitmetingen bijv. met behulp van machine learning. Eén van de redenen van mijn 

recente verhuizing van de Universiteit van Amsterdam naar de Vrije Universiteit Amsterdam 

zijn de fantastische labs die bewegingswetenschappen, die samen met psychologie één faculteit 

vormen, in het gebouw hebben staan en de kennis die hier bestaat over het meten van beweging. 

Ik hoop dan ook in de toekomst binnen het Institute for Brain and Behavior (iBBA) verder een 

brug te kunnen bouwen tussen deze twee vooralsnog relatief gescheiden disciplines, en een 

stap te zetten in de richting van cognitie onderzoek waarin het brein werkelijk als een 

informatie-genererende ontdekkingsreiziger kan worden onderzocht.  

 

Brein en cognitieve plasticiteit 

Actie-georiënteerde theorieën waarin het inwendige eerst komt en het brein geen informatie 

verwerkt maar zelf creëert, roepen allerlei vragen op. Allereerst: hoe actie-georiënteerd is 

cognitie? Duidelijk is dat we een hele interne wereld hebben vol gedachten en gevoelens ook 

als we stil zitten met de ogen dicht, dat cognitie losgekoppeld van de buitenwereld bestaat, ook 

al heeft het zich ooit in interactie met de buitenwereld ontwikkeld. In het actie-georiënteerde 

raamwerk is ook cognitie primair gericht op het voorspellen van de toekomstige gevolgen van 

acties, maar dan over veel langere tijdschalen en in meer complexe omgevingen. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat uw geheugen primair adaptief handelen in de toekomst dient, en niet per se 

uw vermogen om te onthouden wat reeds is gebeurd. Geheugen is er voor de toekomst, niet het 

verleden. Dit wekt ook een tweede belangrijke vraag op: in welke mate zijn cognitieve functies 

en hun onderliggende neurale circuits, wanneer eenmaal gekalibreerd door actie en ervaring, 

in het volwassen brein nog in staat tot verandering na nieuwe ervaringen? In welke mate is hoe 

we wereld zien en hoe we aandacht schenken en nadenken ingeperkt door onze eerdere 

interacties en ervaringen? Hoe plastisch is cognitie? 

De vraag in welke mate cognitieve processen plastisch zijn vormt een belangrijke 

onderzoekslijn in mijn lab, en is al zeker 20 jaar onderwerp van heftig debat onder 

wetenschappers. Een manier waarop wetenschappers hebben geprobeerd om cognitieve 

processen, zoals aandacht en geheugen, te verbeteren is met behulp van computertaak-

trainingen. Proefpersonen oefenen bijvoorbeeld 5 weken lang een uur per dag een taak op een 

computer waarbij ze telkens nieuwe informatie moeten onthouden29. Het idee hierachter is 

weer dat het brein een informatie-verwerkende machine is, en dus dat als je die maar hard 

genoeg aan het werk zet, de onderliggende machinerie vanzelf beter moet gaan functioneren. 
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De uitkomsten van dit cognitieve training onderzoek zijn echter zeer teleurstellend. Alhoewel 

de eerste resultaten veelbelovend waren29, liet later, beter gecontroleerd onderzoek zien dat een 

cognitieve computertaaktraining je prestatie voornamelijk verbetert op de getrainde taak en 

wellicht op taken die sterk lijken op de trainingstaken, maar dat de leereffecten van de training 

niet generaliseren naar andere taakcontexten, laat staan naar verbeteringen in prestatie in het 

dagelijks leven30–32. Leren is voornamelijk taak-specifiek en heeft niet op het niveau van 

cognitie plaatsgevonden. 

Vanuit de context van het anticiperende, model-bouwende brein is dit echter niet zo 

verassend. Het brein leert continue op basis van regelmatigheden in de omgeving. Als leren 

voorspellen op het niveau van stimuli en mogelijkheden van de taak kan plaatsvinden, dan 

beperkt leren zich tot dat niveau. Zoals ik jaren geleden heb beargumenteerd33 is het daarom 

uitermate belangrijk om variabel te trainen, zodat leren zich niet beperkt tot de getrainde stimuli 

en trainingstaken. Een belangrijke boodschap is dan ook: geef uw geld niet uit aan 

onlinetrainingen die claimen dat u met computerspelletjes uw cognitie kunt verbeteren. 

  Een andere mogelijkheid om cognitief functioneren te verbeteren is dan ook wellicht 

door middel van meditatie: puur mentale training zonder externe taak34,35 . Hier heb ik zelf 

meer onderzoek naar gedaan. Er zijn veel verschillende vormen van meditatie, maar ze hebben 

veelal gemeen dat de meditatie beoefend wordt in een stille ruimte terwijl men stil zit. “Hé”, 

denkt u misschien direct, “dit is interessant in de context van het actie-georiënteerde 

voorspellende brein”. Inderdaad, op deze manier worden tijdens meditatie de twee manieren 

waarop het brein zijn model van de buitenwereld kan bevestigen, door perceptie of door actie, 

letterlijk onmogelijk gemaakt. Maar het wordt nog interessanter: de claim is dat bepaalde 

vormen van meditatie de beoefenaar in staat stellen om compleet in het heden te rusten, 

onbeïnvloed door wat er net is gebeurd en wat er mogelijk gaat gebeuren in de toekomst35. Dat 

men simpelweg notie maakt van wat er zich ook maar voordoet in de ervaring, zonder verdere 

evaluatie of oordeel, zonder mentale acties die het bewustzijn uit het nu halen. Dit wekt de 

intrigerende mogelijkheid op dat door de ervaring in het heden te houden tijdens meditatie de 

huidige inhoud van de ervaring niet langer door eerdere ervaringen of toekomstige scenario’s 

wordt bepaald, zodat men de dingen kan zien zoals ze zijn. Dit zou positieve effecten van 

meditatie buiten de meditatieve context kunnen verklaren, omdat zo geconditioneerde 

manieren van zien, denken en voelen worden afgezwakt en aandacht minder vast komt te zitten 

in bepaalde aangeleerde patronen van reageren.  

Als postdoc in de Verenigde Staten heb ik al enig bewijs gevonden voor dit idee. In een 

onderzoek keken we bijvoorbeeld naar veranderingen in aandacht na een drie maanden durende 

meditatieretraite, waarin een vorm van meditatie werd beoefend die zich richt op de ervaring 

in het nu36. Daartoe gebruikten we een zogenaamde ‘attentional blink’ taak. In deze taak 

moeten proefpersonen twee targets, bijvoorbeeld twee cijfers, identificeren in een hele snelle 

stroom niet-relevante stimuli, bijv. letters, en deze targets moeten ze vervolgens aan het einde 

van de stroom rapporteren. Nu is het zo dat als de tweede target de eerste target heel kort in de 

tijd volgt, binnen een halve seconde, deze vaak niet wordt gezien. Het idee is dat de tweede 

target wordt gemist omdat de aandacht vast is komen te zitten op de eerste target. Mijn 

redenatie was als volgt: als de meditatie een staat van in-het-moment bewustzijn cultiveert, 

zonder klevende aandacht, dan zouden na drie maanden meditatietraining, beoefenaars minder 

vaak met hun aandacht vast moeten komen te zitten op de eerste target stimulus zodat ze de 

tweede target vaker kunnen zien. Inderdaad, dit is wat we vervolgens in ons onderzoek vonden. 

De tweede target werd vaker gezien en metingen van hersenactiviteit lieten zien dat dit het 

gevolg was van een afname in aandacht voor de eerste target36. Deze bevindingen bieden 

ondersteuning voor de claim dat meditatie verandert hoe we aandacht schenken en de neiging 

om vast te houden aan bepaalde concepten reduceert.  
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In mijn huidige ERC-gefundeerde onderzoek gaan we nog een stap verder en kijken we 

of meditatie nog fundamentelere priors, zoals bijvoorbeeld voor objecten, kan veranderen. Dat 

wij in de konijn-eend illusie een konijn en een eend kunnen zien, dat we objecten kunnen 

conceptualiseren, is afhankelijk van ons vermogen tot ‘mental time travel’, onze eerder 

opgedane ervaringen. Is het mogelijk om de ervaring zo te veranderen dat zelfs conceptualisatie 

wegvalt, dat we niet langer een konijn of een eend zien, maar een mix van konijn en eend 

informatie, de sensorische input zoals deze is? Samen met mijn groep hoop ik daar in de 

komende paar jaar antwoord op te kunnen geven, want terwijl actie-georiënteerde 

perspectieven van cognitie gemeen hebben dat ze beter dynamische veranderingen van het 

cognitieve systeem over de ontwikkeling kunnen verklaren, blijft de grote vraag in welke mate 

priors zijn aangeleerd of overgeërfd, en nog verschuifbaar zijn gedurende de hele levensloop37.  

 

Ik heb het met u gehad over de conceptuele paradigmaverschuiving die zich langzaam voltrekt 

in mijn vakgebied en aanverwante velden, waarin het besef groeit dat het brein niet langer als 

een informatieverwerkingssysteem gezien kan worden, maar als een informatiegenererend 

systeem gezien en dus ook zo bestudeerd moet worden. De vervolmaking van deze 

wetenschappelijke revolutie hangt kritiek af van de ontwikkeling van methoden die ons in staat 

stellen de activiteit van het brein in actie te meten. Terwijl we al veel weten van het brein in 

actie, weten we eigenlijk nog heel weinig van het brein en cognitie in ACTIE. Ik heb ook het 

mogelijk belang van non-actie, zoals tijdens meditatie, besproken voor het heropenen van het 

landschap voor alternatieve mentale acties, verschuivingen van priors, en verbeterd cognitief 

functioneren. Het idee van mentale training sluit overigens goed aan bij de notie dat het brein 

in de eerste plaats zelf zijn realiteit vormt, van binnenuit. Plasticiteit betreft niet alleen het 

vermogen om vorm te ontvangen, van buiten opgelegd, maar vooral het vermogen om zelf 

vorm te produceren, van binnenuit (mooi uitgewerkt in 38).  

 

Wetenschap in transitie: Een tweede paradigmaverschuivingiv 

De tweede paradigmaverschuiving waar ik het tot slot met u over wil hebben, vindt op dit 

moment duidelijk over de breedte van de wetenschap plaats, niet alleen binnen de psychologie, 

maar ook bijvoorbeeld binnen de geneeskunde en biologie, alhoewel de psychologie hierin 

duidelijk vooroploopt. Deze paradigmaverschuiving is methodologisch van aard en betreft de 

verandering van gesloten wetenschap naar open wetenschap (Open Science40), en is een aantal 

jaren geleden in gang is gezet door de observatie dat opvallend veel wetenschappelijke 

bevindingen onbetrouwbaar bleken41,42. Dat wil zeggen dat eerdere bevindingen niet konden 

worden gereproduceerd in nieuw onderzoek dat nauwgezet de originele studies volgde in opzet 

en aanpak. Een recent replicatieproject vond bijvoorbeeld dat maar 62% van de resultaten van 

21 sociaalwetenschappelijke studies gepubliceerd tussen 2010 en 2015 in Nature en Science 

kon worden gerepliceerd met grotere steekproeven43. Deze onbetrouwbaarheid kan inderdaad 

ten dele gewijd worden aan de methodologische kwaliteit van eerder onderzoek, zoals te kleine 

steekproeven44. De replicatiecrisis blijkt echter ook het gevolg van de vrijheid die onderzoekers 

in elk geval tot voor kort kunnen nemen in de data-analyse: de mogelijkheid om data achteraf 

op verschillende manieren te analyseren totdat het verwachte resultaat zich voordoet, wat op 

basis van toeval ook kan gebeuren, en het vervolgens selectief publiceren van de uitkomsten 

van die analyses die het beste aansluiten bij de onderzoekers’ verwachtingen. Hier steekt 

overigens meestal geen kwade bedoeling achter. Data kan altijd op meerdere manieren worden 

bekeken, en elke analyse heeft zo zijn voor- en nadelen. Maar het is een onbetrouwbare manier 

van data-analyse, die aan de voet staat van de replicatiecrisis en heeft geleid tot een 

vertrouwenscrisis binnen de wetenschap. En zoals Kuhn al observeerde1: een paradigma in 

 
iv Een aantal van de ideeën in deze sectie heb ik eerder beschreven in een boekhoofdstuk in 39 
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crisis leidt tot uitzonderlijk onderzoek, in dit geval een revolutie in experimentele aanpak om 

het vertrouwen in wetenschappelijke uitkomsten te herstellen.  

Deze revolutie, ook wel aangeduid als de ‘credibility revolution’45, staat op dit moment 

met één been in de academie: veel wetenschappers zijn zich bewust van het probleem, en er 

zijn allerlei initiatieven om het tij te keren46. Bijzonder belangrijk is de verschuiving van de 

hypothesen en methoden pas na afloop van een studie rapporteren in een wetenschappelijke 

publicatie naar deze vooraf al registreren. Preregistratie maakt duidelijk welke analyses en 

resultaten confirmatief zijn, gebaseerd op het vooraf opgestelde analyseplan, en welke 

exploratief zijn, gebaseerd op niet vooraf vastgelegde analyses47. De betrouwbaarheid van de 

resultaten kan zo beter worden gewogen. Preregistratie zorgt ervoor dat het model van de 

onderzoekers strenger wordt getoetst48. Toch preregistreren veel onderzoekers hun onderzoek 

nog niet. 

Een andere ontwikkeling richt zich op de beloningsstructuur van wetenschap. Als 

onderzoeker maak je op dit moment alleen met vernieuwend, baanbrekend onderzoek kans op 

onderzoeksfinanciering of publicatie in toptijdschriften, en daarmee op carrière maken binnen 

de wetenschap. De nadruk ligt op het produceren van positieve resultaten44,49, en niet op het 

publiceren van negatieve of nulbevindingen of op het reproduceren van wat we ogenschijnlijk 

al weten. Ook onderzoek dat te sterk voortbouwt op eerdere bevindingen wordt minder 

gewaardeerd. Echter, publicatie van negatieve en nulbevindingen en replicatie- en 

vervolgonderzoek zijn kritiek voor het bepalen van welke bevindingen betrouwbaar zijn en 

welke niet, en voor dieper wetenschappelijk inzicht.  

Gelukkig buigen wetenschappelijke tijdschriften, geldverstrekkers en universiteiten 

zich meer en meer over de vraag hoe het tij te keren. Steeds meer tijdschriften omarmen 

preregistratie als publicatieoptie. Mijn vorige werkgever UvA Psychologie heeft onlangs 

preregistratie onderdeel gemaakt van de ethische aanvraag voor elke studie, zodat preregistratie 

normaliseert als fundamenteel element van het wetenschappelijk proces. Als voorzitter van de 

wetenschappelijke adviesraad van het onderzoeksinstituut was ik hier nauw bij betrokken. Ik 

wil me in de toekomst ook bij de VU graag voor open science inzetten. Recente initiatieven 

van NWO om de kwaliteit van wetenschappers te evalueren op basis van andere indicatoren 

dan de impact van tijdschriften en aantal publicaties zijn ook toe te juichen, maar ook de 

universiteiten moeten zich hierachter scharen. Ook de door NWO beloofde overheveling van 

100 miljoen euro van de tweede geldstroom terug naar de universiteiten vormt een belangrijke 

stap in de goede richting voor vrij onderzoek.  

De wetenschap maakt dus gestaag corrigerende stappen. Echter meer fundamentele 

veranderingen in beloningsstructuur en beleid, alsmede in de attitude van veel wetenschappers 

zelf, zijn noodzakelijk. Slecht dan kan de open wetenschap de gesloten wetenschap van zijn 

troon stoten. Een verandering weg van een beloningsstructuur op basis van vernieuwende 

publicaties verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid van wetenschap in zijn geheel, maar zorgt 

er ook voor dat onderzoekers zich beter kunnen richten op kennis voor kennis, in plaats van 

kennis als hapklare brokje voor een publicatie. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om in de 

wetenschap: het intrinsiek willen weten. Dit komt in het gedrang binnen een wetenschappelijk 

stelsel waarin externe beloningen de onderwerpen en manier van wetenschapsbeoefening in te 

sterke mate bepalen. Hetzelfde geldt overigens voor de huidige tendens om de waarde van 

wetenschappelijke kennis te wegen op basis van zijn maatschappelijke relevantie. 

Maatschappelijke relevantie als dominante agendabepaler staat uiteindelijk wetenschappelijke 

en daarmee óók maatschappelijke vooruitgang in de weg. Als voorzitter van de NVP Dutch 

Society for Brain and Cognition wil ik me in de komende paar jaren hard maken voor vrij, 

fundamenteel brein en cognitie onderzoek.  

De tegenstelling tussen intrinsiek-gedreven willen kennen aan de ene kant en extern-

gedreven wetenschap aan de andere kant vormt een mooie brug terug naar het onderscheid 
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tussen het brein als een intern-gedreven informatie-genererende ontdekkingsreiziger versus een 

extern-gedreven informatie-coderend orgaan: in beide gevallen gaat het om een intrinsieke 

nieuwsgierigheid om de wereld om ons heen te kennen, niet om een zoektocht naar externe 

beloningen per sev. Dit brengt mij bij mijn dankwoord.  
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