
nieuwsbrief

The science of happiness: 
hoe voelen we ons?   

Coronatijd is als een snelkookpan
voor eetstoornissen

Het brein veert op van een warme knuffel
Alleen zó krijgen we eenzaamheid onder controle

Wie kies jij de Tweede Kamer in?

BRAIN
AWARENESS
WEEK 2021

15 - 21 maart 
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Beste vrienden en volgers van Brein in Beeld,

Als gevolg van de coronapandemie is het rondom Brein in Beeld (BiB) het afgelopen jaar stil 
geweest. BiB wil (neuro)wetenschap in de maatschappij bevorderen en om dit te doen interacteren 
we met ons publiek. Het is juist deze interactie waar we zo trots op zijn. De stap van onze live 
activiteiten naar coronaproof online evenementen was voor ons een grote stap. Want hoe organi-
seer je een interactieve hersenmarkt online? Of een practicum anatomie met behulp van kalfsherse-
nen? Bovendien stelden we ons de vraag hoe we het streven, om de dialoog tussen wetenschapper 
en publiek te bevorderen, kunnen nakomen als alles via een beeldscherm gaat?

Terwijl we in eerste instantie hoopten dat corona zou overwaaien, kwam ook bij ons het besef dat 
de huidige situatie voorlopig nog niet over is. Ook realiseerden we ons dat het juist in deze lastige 
tijden goed zou zijn als BiB van zich laat horen. Om bijvoorbeeld uit te leggen over hoe corona 
onze hersenen wel of niet beïnvloedt of om het even over iets heel anders te hebben.

BiB heeft jou gemist; als onze luisteraar, bezoeker, volger en vriend. Eigenlijk hoopten wij dat dat 
andersom ook een beetje zo is. Daarom hebben wij in februari onze eerste Thought for Food 
webinar uitgezonden over het belang van slaap in deze  pandemie. En, wat bleek? Jullie hebben 
ons ook gemist! Aangemoedigd door de vele live bezoekers en de honderden mensen die het 
webinar hebben teruggekeken, kunnen we zeggen: BiB doet weer mee!

Om te beginnen met deze nieuwsbrief als aftrap van de Brain Awareness Week én de week waarin 
wij naar het stemhokje moeten. Wil je bijvoorbeeld weten hoe je hersenen keuzes maken? Lees dan 
snel het stuk van Wendelien Bergmans. 

Wij hopen natuurlijk dat het goed gaat met jou en dat je, ondanks de huidige situatie, je draai hebt 
gevonden. Gelukprofessor Meike Bartels zal aanstaande woensdag (17 maart) recente onderzoeks-
resultaten presenteren over het welbevinden en optimisme van de gemiddelde Nederlander. Een 
voorproefje hiervan vind je terug in deze nieuwsbrief. Samen met nog veel meer prikkelende artike-
len. 

Veel leesplezier gewenst en het kan niet vaak genoeg gezegd worden: blijf gezond! Als de verveling 
de overhand begint te krijgen of als je gewoon een enorme hang hebt naar nieuwe breinkennis: hou 
ons goed in de gaten, want er staat van alles op de planning voor dit voorjaar!*

Vrolijke groet, namens het hele BiB-team,

Jeroen Geurts en Hanneke Hulst

* Wil je zeker weten dat je niets mist? Meld je dan nu hier voor onze nieuwsbrief!

https://breininbeeld.org/
https://breininbeeld.org/contact/aanmelden-nieuwsbrief/


Wie kies jĳ de Tweede 
Kamer in?
Auteur: Wendelien Bergmans

       et is zo ver, na vier jaar mogen we weer                      
       nieuwe Tweede Kamerleden kiezen. 
Als je er eindelijk uit bent op welke partij je 
wilt stemmen, dan moet je nog beslissen bij 
welke persoon jij het rondje rood kleurt. Kies 
je dan voor de lijsttrekker? Of juist voor de 
hoogst genomineerde vrouw of man? 
Verdiep jij je in de achtergronden van de 
genomineerden?
 
De meeste politieke partijen helpen je bij 
deze keuze door hun kandidaten met foto en 
een korte biografie op hun website en op 
billboards te showen. Maar vergis je niet! 
Snel door de kandidatenlijst scrollen, kan 
meer invloed hebben op je keuze dan je 
wellicht zou verwachten. In de Verenigde 
Staten keek een aantal onderzoekers naar 
de invloed van gezichten bij de 
gouverneursverkiezingen. Deelnemers aan 
het onderzoek kregen een foto van een 
gezicht te zien en moesten binnen enkele 
seconden beslissen welke potentiële 
gouverneur zij het meest bekwaam vonden. 
De gouverneur die het vaakst als meest 
bekwaam werd gekozen, bleek 
daadwerkelijk de verkiezingen te hebben 
gewonnen. Dit effect op de 
gouverneurskeuze was al te zien wanneer 
een gezicht slechts honderd milliseconden 
werd getoond. Als deelnemers juist langer de 
tijd kreeg om na te denken over wie zij het 
meest geschikt vonden, was het gezicht een 
minder goede voorspeller voor de 
verkiezingsuitslagen. Door langer te kijken 
kozen mensen namelijk minder intuïtief. Dus 
wanneer je wilt dat jouw keuze op 17 maart 
op meer gebaseerd is dan deze eerste 
indruk, dan raden we je aan om alle 
kandidaten diep in de ogen te kijken; oftewel 
om je te verdiepen in deze personen en wat 
hun standpunten zijn. 
 

Kijk de kandidaat 
diep in de ogen”“

H
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The science of happiness: 
hoe voelen we ons?   
Auteur: Maura Fraikin

        eluksprofessor blikt na een jaar 
        corona terug op ons 
Op woensdag 17 maart van 12.15-13.00 uur 
vertelt geluksprofessor Meike Bartels tijdens 
een lunchwebinar over hoe wetenschappers 
onderzoek doen naar de verschillen in 
geluksbeleving tussen mensen en hoe genen 
en de hersenen hier een rol bij spelen. Ook 
onthult ze wat de invloed van de coronaperi-
ode hierop op ons welbevinden is en hoe we 
kunnen leren om zelf optimistisch te zijn en te 
blijven. Het publiek kan via de chat online 
vragen stellen. Het webinar wordt gemode-
reerd door Hanneke Hulst. 

Verschillen in geluksgevoel: nature of 
nurture?  
Heb jij je wel eens afgevraagd of je ʻechtʼ 
gelukkig bent en wat dat precies is? En 
waarom de ene persoon gelukkiger is dan 
de ander? Interessante vragen waar biolo-
gisch psycholoog Meike Bartels al jaren 
onderzoek naar doet. Door het verschil in 
geluksgevoel van tweelingen te onderzoeken 
heeft Meike inzicht gekregen in de invloed 
van genen (ʻnatureʼ) en omgeving (ʻnurtureʼ) 
op geluk. Tweelingen zijn als onderzoekspar-
ticipanten uitermate geschikt, omdat eeneiige 
tweelingen genetisch identiek zijn, terwijl 
twee-eiige tweelingen maar vijftig procent 
van hun genen delen. In het lab van Meike 
wordt dan ook onderzocht of eeneiige 
tweelingen meer overeenkomsten hebben in 
hun geluksbeleving dan twee-eiige tweelin-
gen. Op basis hiervan kunnen de onderzoe-
kers uitspraken doen over in welke mate 
geluk wordt bepaald door genetische of 
omgevingsfactoren. 

De één is 
gewoon beter 
in geluk dan de 
ander

Een interessante ontdekking uit Meikeʼs 
onderzoek is dat maar liefst veertig procent 
van de verschillen in geluksgevoel kan 
worden verklaard door genetische 
verschillen tussen mensen: geluk is dus 
(deels) erfelijk. Dit betekent ook dat de 
resterende zestig procent waarschijnlijk door 
omgevingsinvloeden wordt bepaald. Je kan 
dus niet zeggen in welke mate je geluk bij je 
geboorte meekrijgt; invloeden van buitenaf, 
zoals ervaringen in ons leven en in onze 
relaties, spelen ook een belangrijke rol bij de 
vorming van geluk.

De grote impact van omgevingsfactoren op 
ons geluksgevoel zien we ook vanaf het 
moment dat COVID-19 de wereld veroverde. 
Naarmate de corona-maatregelen werden 
opgeschaald, voelden mensen zich steeds 
meer beperkt in hun vrijheden. Ze misten 
sociaal contact, leverden (financiële) 
zekerheden in, etc. De druk op de psyche 
van mensen nam zichtbaar toe. Dat bleek al 
eerder uit een onderzoek van het Erasmus 
vlak na de uitbraak van het coronavirus een 
jaar geleden. “Het gemiddelde geluksgevoel 
daalde toen in slechts een paar weken”, 
vertelt Meike. 

“Aan de andere kant, stellen we ons ook 
terecht de vraag of er ook mensen zijn die 

juist een grótere mate van geluksgevoel 
hebben na de veranderingen in de 

maatschappij als gevolg van corona. Ik zie 
namelijk wel een slow down van de 

maatschappij, die sommige mensen bevalt”, 
vult Meike aan. “Sommige mensen genieten 
ervan dat ze nu ze meer thuis zijn en dat ze 

bijvoorbeeld meer tijd met de kinderen 
kunnen doorbrengen.” 

Nu een jaar later hebben onderzoekers 
meer zicht op de invloed van de 
coronapandemie op onze beleving van 
geluk. In het webinar op 17 maart vertelt 
Meike Bartels wat ze tot nu toe weten over 
ons geluksgevoel en de verschillen tussen 
mensen. Daarbij geeft ze adviezen over wat 
we zelf kunnen doen om gelukkiger te zijn, 
ook tijdens deze coronacrisis.

”

“

G welbevinden
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“Je moet 
oefenen om 

optimistischer 
te zijn.

 
Probeer in het 
dagelijks leven 
de silver lining 

van die 
donkere wolk 

te zien.ʼʼ



Beproef je geluk en lunch met ons en 
Meike mee: 
Op 17 maart van 12.15-13.00 uur neemt 
Meike ons mee in de wetenschap van geluk 
bij het tweede webinar van de lunchserie 
“Thought for Food”. 
Meld je hier aan via het inschrijfformulier.

Meike Bartels is professor aan de Vrije 
Universiteit en doet onderzoek naar genen 
en geluk. Haar fascinatie voor geluk is 
ontstaan aan het einde van haar 
promotieonderzoek. Ze deed op dat moment 
onderzoek naar de oorzaken van verschillen 
in gedragsproblemen en cognitie in kinderen.

Terwijl ze haar proefschrift aan het afronden 
was, begon ze zich steeds meer af te vragen 
hoe het zit met de grote groep jongeren die 
juist géén problemen vertoont. Haar 
gedachte was dan ook: focus op deze 
meerderheid die zich gelukkig voelt en met 
wie het goed gaat en kijk of we hiervan 
kunnen leren en mensen die lijden kunnen 
helpen. Sindsdien is Meike in de wetenschap 
van geluk gedoken. 

Mocht je op het moment van het live webinar 
geen tijd hebben, dan kan je die op ieder 
moment hier terugkijken.

Meld je nu aan
voor het webinar!
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA1waKijjaHb5W-uW95t8VWIsBGyrrg2VVjXgD0eyv00dfaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA1waKijjaHb5W-uW95t8VWIsBGyrrg2VVjXgD0eyv00dfaw/viewform
https://breininbeeld.org/webinars/


Het brein veert op van een warme knuffel
Alleen zó krijgen we eenzaamheid onder controle
Auteur: Liana Grobben

E      enzaamheid. Een thema dat weer eens           
      duidelijk aan het licht kwam, in deze 
donkere tijden van corona. Social distancing 
droeg daar aan bij; opeens mochten we niet 
meer bij elkaar op bezoek, thuiswerken was 
het credo, geen spontane knuffel en noem 
maar op. Het is dan ook niet vreemd dat 
eenzaamheid onder de Nederlanders is 
toegenomen van achttien procent, vlak vóór 
de Corona-uitbraak, naar vijfentwintig 
procent in de zomer van 2020. Gevolgen als 
depressie, slaap problemen en hart- en 
vaatziekten zijn de meest bekende, maar 
ook minder bekende gevolgen kunnen een 
grote impact hebben. Dat bleek uit een 
onderzoek, waarin de (nog) onbekende 
gevolgen van eenzaamheid in kaart werden 
gebracht. Hierbij werd een groep mensen 
bestudeerd die voor een lange periode op 
expeditie in Antarctica waren. Deze groep, 
bestaande uit negen mensen, leefde veertien 
maanden lang samen in isolement met weinig 
prikkels van buitenaf; ze hadden alleen 
elkaar en het eentonige uitzicht van 
Antarctica. Voorafgaand en na afloop van 
hun reis werden er hersenscans gemaakt, 
waarmee de grootte van de hersenen goed 
en nauwkeurig kon worden bepaald. Door 
deze fotoʼs met elkaar te vergelijken, konden 
de onderzoekers nagaan of de hersenen 
waren veranderd na veertien maanden 
isolatie op Antarctica. En wat bleek? De 
hersenen waren gekrompen. Vooral de 
hippocampus was aangedaan, een 
hersenstructuur belangrijk voor met name het 
geheugen.

 “In het bĳzonder vonden ze een 
verkleining van wel tien procent van 

de gyrus dentatus, een onderdeel van 
de hippocampus. De gyrus dentatus is 

betrokken bĳ de neurogenese: het 
maken en aanvoeren van nieuwe 

hersencellen.” 

De aanvoer van kersverse hersencellen in het 
brein is van groot belang voor onder andere 
geheugen, het kunnen leren en het speelt 
ook een rol in aandoeningen als depressie. 
Dit verklaart mogelijk dat deze negen 
expeditieleden moeite hadden met het 
beheersen van hun aandacht, het verwerken 
van emoties, sociale interacties en geheugen 
bij terugkomst van hun reis. Hoewel dit 
logisch en goed onderbouwd klinkt, moeten 
we niet vergeten dat dit onderzoek slechts 
negen proefpersonen telde en dus de 
representatieve waarde ervan nog te wensen 
overlaat. 

“En vergeet daarbĳ niet het contrast 
tussen isolatie op Antarctica en 

thuisisolatie. In de thuissituatie heb je 
media-apparatuur tot je beschikking, 

waardoor contact met de 
buitenwereld mogelĳk blĳft.” 

In thuisisolatie krijg je nog wel voldoende 
prikkels binnen, zoals het zien van spelende 
kinderen op straat als je uit het raam kijkt of 
een pakjesbezorger die iets aflevert en een 
praatje met je maakt. Als je op die prikkels 
let, zal je merken dat je dat goed doet. Dat 
kan je een ander ook gunnen.
 
Wees je dus bewust van de toename in 
eenzaamheid en de (mogelijke) gevolgen 
hiervan. Durf te vragen of iemand zich 
eenzaam voelt, breng eens een (online) 
bezoekje aan de alleenstaande buurvrouw 
of stuur een kaartje naar die ene oom in het 
buitenland. Let een beetje op elkaar en kijk 
iets verder dan je neus lang is, want alleen 
zo krijgen we eenzaamheid onder controle.
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Let een beetje op elkaar en kijk 
iets verder dan je neus lang is, 

want alleen zo krijgen we 
eenzaamheid onder controle.”

“



Week van de Psychiatrie:
Coronatĳd is als een snelkookpan
voor eetstoornissen
Auteur: Channah Osinga

      innenkort start de week van de        
       psychiatrie die loopt van 22 tot 
en met 27 maart. In deze nieuwsbrief 
daarom een verslag van een bijzondere 
observatie rondom eetstoornissen in tijde van 
corona.

Toename van eetstoornissen 
door corona
Eén van de psychiatrische aandoeningen, 
waarvan de diagnoses tijdens de 
coronacrisis schrikbarend zijn toegenomen, 
zijn de eetstoornissen anorexia en boulimia 
nervosa. Het Amsterdam UMC had in het 
najaar van 2020 drieëndertig procent meer 
aanmeldingen van minderjarigen met 
eetstoornissen in vergelijking met 2019. 
“Ook zagen we meer mensen terugvallen in 
oude eetgewoontes en meer ernstige 
voedsel- en vochtweigering bij patiënten met 
eetstoornissen,” zegt kinderarts, Anne-Marie 
van Bellegem van het Amsterdam UMC. 
Mensen met een eetstoornis hebben vaak 
behoefte aan controle en structuur. Dat zijn 
precies de elementen die we missen in deze 
coronapandemie. “De coronatijd is daarom 
ook een soort snelkookpan voor een 
eetstoornis”, volgens Van Bellegem.

Hersenen van vrouwen met een 
eetstoornis reageren anders 
op hongersignalen
Mensen met een eetstoornis worden vaak 
niet door hun omgeving begrepen. Een veel 
voorkomende vraag is: “Waarom eet je 
niet?” Het is een vraag die ook 
onderzoekers vaak bezighoudt, want wat 
gaat er nou om in het hoofd van iemand die 
een eetstoornis heeft? Een andere vraag is of 
er verschillen zijn in de hersenen van mensen 
met anorexia en boulimia nervosa in 
vergelijking met gezonde mensen? Het 
onderzoek van dr. Guido Frank en collegaʼs 
van de University of Colorado lijkt daar 
mogelijk meer inzicht in te geven. Zijn team 
vergeleek hersenscans van zesentwintig 
gezonde vrouwen met die van vrouwen met 
anorexia nervosa en vrouwen met boulimia 
nervosa. De deelnemers kregen, tijdens de 
scans, een suikeroplossing toegediend om 
specifieke hersengebieden, die te maken 
hebben met smaakverwerking, te kunnen 
bestuderen.

Motivatie overstemt hongersignalen 
in het brein 
Wat bleek? Er zijn grote verschillen in de 
reactie van de hersenen op de 
suikeroplossing van mensen met anorexia en 
boulimia in vergelijking met die van gezonde 
mensen. Na inname van de suikeroplossing 
bleek de connectiviteit tussen de witte 
stofbanen in de hersenen te verschillen tussen 
de groepen; witte stof zorgt voor verbinding 
tussen hersengebieden. In de groep met 
gezonde personen liep de connectiviteit van 
de hypothalamus (betrokken bij 
smaakverwerking en eetlust) naar het 
ventrale striatum (betrokken bij beloning en 
motivatie). Dit zou ervoor zorgen dat men 
door de hongersignalen in de hypothalamus 
uiteindelijk gemotiveerd wordt om te eten. 
Deze richting was omgedraaid bij de mensen 
met anorexia en boulimia, die door deze 
route minder goed gemotiveerd worden om 
te gaan eten. 

Angst voor een onsje meer
De onderzoekers suggereren dat het verschil 
in richting van connectiviteit tussen de 
hersengebieden ervoor zorgt dat mensen 
met een eetstoornis in staat zijn om 
hongersignalen in de hypothalamus te 
negeren. Door de grote motivatie om af te 
vallen en de angst om aan te komen zouden 
ze de hongersignalen kunnen overstemmen. 
Er kunnen geen harde conclusies getrokken 
worden op basis alleen deze studie.

Misschien kan wel beter worden begrepen 
waarom de vraag: “Waarom eet je niet?” 
niet zo makkelijk te beantwoorden is. Het 
antwoord is namelijk een complex samenspel 
van verschillende factoren, waar het brein 
hoogstwaarschijnlijk een grote rol in speelt. 
Het belangrijkste nieuws is dat deze studie 
een goede stap in de richting is om de 
werking van de hersenen van mensen met 
een eetstoornis beter te begrijpen en voor 
begrip voor mensen die kampen met 
anorexia nervosa en boulimia nervosa.

B

Waarom eet je 
niet?”“
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