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PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
“Machtig Brein”

Over psychologische en neurobiologische 
concepten van onzekerheid: 

Kennis ‘in’ het bewustzijn

en het onderbewustzijn

Joost Mertens, psychiater
Psygids

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 2Joost Mertens
Overzicht

Inleiding

Wat is onzekerheid?

Over bewustzijn en 
onderbewustzijn

Geschiedenis van 
neurobiologische kennis 
van het brein

Huidige neurobiologische 
concepten over 
bewustzijn en 
onderbewustzijn

Stellingen D I S C L A I M E R

“Dit werk kan u ernstig beïnvloeden”, 

aldus zielkundige drs. Z. te R

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 3Joost Mertens
Achtergrond

1982: studie geneeskunde (UvA)

1997: opleiding psychiatrie

2002: psychiater koninklijke 
marine

Vanaf 2002 lid redactie “Tijdschrift 
voor Neuropsychiatrie en 
Gedragsneurologie”

2004: oprichting Psygids (o.a. 
Nascholing huisartsen)

2005 psychiater PAAZ ‘Rode 
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk 

Vanaf 2008: zelfstandig / interim PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 4Joost Mertens
Brein En Psychiatrie

Individuele benadering

Ziektemodel

It’s all in the brain:
ψ Denken

ψ Voelen

ψ Gedrag

Psychologie = biologie

Lichaam én geest
ψ Descartes was fout:?

ψ Damasio: ‘ik voel dus ik 
ben’

Of toch iets 
anders?

lichaam en geest = lichaam en geest = 

cybernetische eenheid?cybernetische eenheid?

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Wat is onzekerheid??

Onzekerheid = niet weten.

Wat is weten?
ψ Wanneer weten we

• Dat hete kachel = au?

• Dat moeder = eten

• Dat dit de kleur rood is?

• Dat 1 + 1 = 2?

• Dat iemand die zegt dat Hij Jezus is, al of niet met een 
IBS moet worden opgenomen en haldol* moet slikken?

– En dat het dan ook werkt??? PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Wat is kennis/weten

Mijn definitie:

ψ Kennis is opgeslagen betekenisgeving, die (als 
het goed is) op gewenste manier kan worden 
opgehaald / benut

Benodigdheden:

ψ ‘kennisschrijver’ – waarnemen, perceptief 
systeem

ψ ‘bibliotheek’ – geheugen- of opslagsysteem

ψ ‘bibliothecaris’ of zoek (retrieval) systeem.
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Waarmee doen we dat?

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 8Joost Mertens
Geschiedenis

Aristoteles:

Hersenen koelen het bloed, 
zetel van emotie en 
gedachte is het hart.

Egypte:

Geest ba zit in hart en 
darmen.

Start psychiatrie: eind 18e 
eeuw.

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 9Joost Mertens
Geschiedenis

Wilhelm Griesinger.

(1817-1868):

“Alle geestesziekten zijn 
hersenziekten.”

‘1e ‘golf’ neuro-
wetenschappelijke 
ontdekkingen:

ψ ‘Phineas gage.’

ψBroca & Wernicke.

ψBrodman.

ψNissl, Golgi, enz. PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 10Joost Mertens
‘Gouden eeuw’ van de neurowetenschappen:

Broca

Brodmann

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 11Joost Mertens
Geschiedenis: Phineas Cage

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 12Joost Mertens
Geschiedenis: Freud

Sigismund 
Schlomo 
Freud

(1856-1939)

Getraind neuroloog

Hypnose

Rol van het onderbewuste

Rol van Seksualiteit

Psychoanalyse: gericht op 
‘afweermechanismen’ 
(dynamische theorie 
superego-ego-id) 

Theorie op basis van observatie 
psychiatrische patiënten;

Deterministisch: elke reactie 
vindt zijn bron in eerdere 
ervaringen;
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Freud’s Dynamische Theorie

Persoonlijkheidsstructuur

ψ Drie componenten: ID, 
EGO, en SUPEREGO

ψ ID = primitieve instincten 
(emoties), werkt volgens 
het ‘plezier principe’ 
(vechten, vreten en vrijen)

ψ EGO: instandhouding van 
het zelf (realiteitsprincipe)

ψ Superego:

• Wetboek (super-ego 
i.E.Z.)

• ‘Voorbeeld’ (ideaal-ik)

ψ Afweermechanismen 

• (O.A. Humor, projectie, 
sublimatie, enz. Enz)

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 14Joost Mertens
Cognitieve gedragstherapie: Skinner, Maslov

Actie = Reactie

Op basis van eerder 
aangeleerd gedrag 
(operante 
conditionering) 

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 15Joost Mertens
Geschiedenis: Lobotomie

(Burgholzi, Egas 
Moniz) →

Walter Freeman

(1949 Nobelprijs)

Frontale hersenen: 
‘control and 
command’
ψWil

ψDoel

ψ Inhibitie
PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 16Joost Mertens

2e Gouden Eeuw Van Neurowetenschappen

“The dream of 
understanding mental 
phenomena in terms of 
neural mechanisms 
now lies within our 
reach.”

--Andreasen and Black, 
1995

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 17Joost Mertens
Geschiedenis van (neuro-)psychiatrie

Neurobiologie/fysiologie (Brain)

Psychologie / psychodynamisch (Mind)

MIND
= 

BRAIN PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 18Joost Mertens
Het Brein

100 miljard zenuwcellen

1 cel → 100 andere cellen

1013 synapsen

Ontelbare neuronale 
patronen

Plus modulatie door 
neurotransmitters, 
receptoren (verschillen in 
aantal en gevoeligheid)

3% lichaamsgewicht, 20% 
zuurstofgebruik

Brein = Zeer Plastisch
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Het Brein

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 20Joost Mertens
Het Brein

Frontaal: Motoriek en Motivatie

ψ Willekeurige motoriek,

ψ Interpretatie en uitvoeren 
emotioneel gedrag 

ψ Normaal sociaal gedrag

ψ Behoud gezonde zelf

ψ Omgeving bewustzijn

ψ besluitvorming

ψ Uitvoering en

ψ Inhibitie

Achter: Perceptie: horen zien 
en voelen

Alles staat met elkaar in 
verbinding

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 21Joost Mertens
Anatomie: Brein

‘Oude brein’ 
(Limbische systeem): 
primaire emoties.

Cortex: neuronale 
netwerken waarin 
leerprocessen worden 
opgeslagen, hoe om te 
gaan met primaire 
emoties. PsygidsPsygidsPsygidsPsygids

Complexe samenhang 1

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Complexe samenhang 2

Nestler EJ, et al. Neuron. 2002;34(1):13-25. 

Hippocampus

Amygdala
Hippocampus

Hypothalamus -
+-

-

Bijnierschors

ACTH

Hypofyse
CRF

Glucocorticoïden 
Dexamethason PsygidsPsygidsPsygidsPsygids

Complexe samenhang 3

“Brein gebruikt het lichaam als theater”

Basale kernen: primaire 
emoties

Neocortex: regulatie

N. Vagus

Bijnier: 
stresshormoon

Immuunsysteem: 
cytokines
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Complexe samenhang 4

“Alle emoties gebruiken het Lichaam als theater”

Melzack R e.a., London: Penguin;1996.

http://www.mhhe.com/socscience/intro/ibank/ibank/0047.jpg

“Leerprocessen spelen rol in onderhouden pijn”

http://peripersonalspace.files.wordpress.co
m/2006/11/homunculi.jpg

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Complexe samenhang 5

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Complexe samenhang 6

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 28Joost Mertens
Machtig Leren

Mirror neurons
ψ Spiegelen gedrag van 

anderen (bijv. Gapen)

ψ Voelen wat anderen 
voelen (bijv. Pijn)

ψ Inbeelden van 
motorische handeling 
= handeling zelf

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 29Joost Mertens
Het Zijn Maar Woorden

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 30Joost Mertens
Het Zijn Maar Woorden
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PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 31Joost Mertens
Het Zijn Maar Woorden

CONCLUSIONS: 

A widely distributed network of brain areas contributes to 
emotional processing. 

Among these regions, the right dorsomedial prefrontal cortex 
is one main area mediating self-reference. 

By providing a personal perspective in the evaluation of 
emotional stimuli, the right dorsomedial prefrontal cortex may 
mediate cognitive processes, such as those involved in 
psychotherapy, that guide self-regulation of emotional 
experience. PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 32Joost Mertens

Het Zijn Maar Woorden

A study of the brains of volunteers 
who were exposed to harmless 
but painful stimuli such as small 
electric shocks or heat.

Some participants were told that a 
pain-relieving cream had been 
applied to their skin. When these 
subjects were shocked, they 
reported less pain on average 
than did participants lacking the 
"anti-pain" cream.

Science, 2004.

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 33Joost Mertens
Relational Frame Theory

Psychologische theorie die verklaart hoe 
menselijke taalvermogens leiden tot cognities en 
gedrag

In de RFT wordt beschreven hoe mensen door 
middel van het gebruik van taal stimuli aan elkaar 
koppelen die ze niet op directe wijze hoeven te 
ervaren. Dit wil zeggen dat je in gedachten dus 
twee of meer stimuli aan elkaar leert koppelen. Het 
gedrag van dit koppelen wordt relational framing
genoemd. PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 34Joost Mertens

Relational Frame Theory

Psychologische theorie die verklaart hoe 
menselijke taalvermogens leiden tot cognities en 
gedrag

In de RFT wordt beschreven hoe mensen door 
middel van het gebruik van taal stimuli aan elkaar 
koppelen die ze niet op directe wijze hoeven te 
ervaren. Dit wil zeggen dat je in gedachten dus 
twee of meer stimuli aan elkaar leert koppelen. Het 
gedrag van dit koppelen wordt relational framing
genoemd.

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Relational Frame Theory

Voorbeeld:

ψ Iets wat schaars is, is duur

ψ Iets wat duur is, is goed,

ψ Iets wat duur is, is schaars en goed.

Voorbeeld

ψ Dokter = goed

ψ Dokter = man in witte jas

ψ Man in witte jas = goed 35Joost Mertens PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Autoriteit = Goed ???

36
Joost Mertens

Stanley Milgram
ψ Authoriteit

Bij elke fout grotere pijnprikkel:
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Brein: Functionele Samenhang

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Nut van emotie

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Nut van emoties

Kaartexperiment

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Intermezzo….

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Wat is bewustzijn?

Veel verschillende betekenissen

ψ Bewustzijn = waaktoestand, wakkerheid

ψ Bewustzijn = wat je gewaar bent, waar je 
aandacht op gericht is

ψ Bewustzijn = weten wie je bent, zelfbewustzijn

ψ Bewustzijn: als tegenovergestelde van 
onderbewuste: waar je (zogenaamd) controle 
over hebt. 41Joost Mertens PsygidsPsygidsPsygidsPsygids

Wat is bewustzijn?

Filosofisch

Taalkundig, kunst, 
literatuur

Neurobiologisch

Dualisme (descartes): 
geest en lichaam

Monisme: geest = 
brein/lichaam (ook wel 
materialistisch 
standpunt

Idealisme: alles komt 
voort uit een geestelijk 
beginsel; “wat we ‘zien’ 
is een door de geest 
geconstrueerde 
werkelijkheid” 42Joost Mertens
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Wat is bewustzijn?

Filosofisch

Taalkundig, kunst, 
literatuur

Neurobiologisch

Probleem met 
materialisme: Wat we 
niet ‘weten’ (‘zien’) 
kunnen we niet ‘weten’ 
(‘kennen’)

‘Wat  is het leven voor 
een vleermuis’ 
(Thomas Nagel”

Vgl: theorie 43Joost Mertens PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Wat is bewustzijn?

Filosofisch

Taalkundig, kunst, 
literatuur

Neurobiologisch

Bewust: wat je je 
gewaar bent.

Wat goed is en wijs

Tegenover 
onderbewust: driften, 
niet goed

Creatief bewustzijn

Bewustzijn als in 
‘verantwoordelijk 
maken voor’ 44Joost Mertens

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Wat is bewustzijn?

Filosofisch

Taalkundig, kunst, 
literatuur

Neurobiologisch

Bewustzijn: wakkere 
toestand

Gebonden aan 
zintuigen, zintuiglijke 
‘gewaarwordingen’

Bewuste ervaringen 
(gevoelens, 
gedachten, 
waarnemingen)

‘specifieke 
breintoestand’? 45Joost Mertens PsygidsPsygidsPsygidsPsygids

Wat is bewustzijn?

Filosofisch

Taalkundig, kunst, 
literatuur

Neurobiologisch

Zeman 2001: 
‘bovenste deel 
hersenstam’ (ARAS); 
inhoud: cortex en 
thalamus

Crick & Koch: 
‘Neuronal Correlate(s) 
of Consciousness’ 
(NCC):
ψ Prefrontale cortex als 

eindigend deel van 
cyclus, bijvoorbeeld bij 
visuele prikkel 46Joost Mertens

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Bewustwording: neuronaal proces

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
‘Onbewuste’ neuronaal procesen
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Bewustzijn: Coma - Wakker

Nul in-uit

Basale
prikkels

Meer output

‘automatische 
piloot

Alert, 
gericht op 
gewaarwor
ding

ComaComa

Wakker!Wakker!

Automatische piloot

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Neurobiologie in beeld

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Searle’s kritiek

Als:

ψ Bewustzijn veróórzaakt wordt door neuronale 
activiteit: dán ‘dualistisch’

ψ Want ze moeten identiek zijn (identiteitstheorie)

Vgl computer: activiteit ≠ bewustzijn

Searle: ‘Chinese Room’

ψ Man in kamer ‘leest met manual’ chinese tekens 
en komt met antwoord: ≠ bewustzijn PsygidsPsygidsPsygidsPsygids

Bewustwording: ‘Libet’s kritiek 

1. duurt lang voordat prikkel ‘gewaar’ wordt

2. ‘bewustzijn’ vult deze tijd ‘in’ alsof deze 
wél gewaar is geworden op zelfde tijd

Een ‘gewilde’ beweging wordt 
neurofysiologisch al ca. 0,5 seconde 
ingezet vóór dit ‘gewaar’ wordt

• Wat is vrije wil???

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Sociaal-psychologisch Perspectief:

Robert Cialdini

6 ‘wapens’ van 
beïnvloeding:
ψ Wederkerigheid (Reciprocity)

ψ Betrokkenheid (Commitment) 
en consistentie

ψ Sociale validatie

ψ Autoriteit

ψ ‘Liking’

ψ ‘Schaarste’

53
Joost Mertens

Automatismen !
PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Automaticiteitsprincipe: Heuristieken

Heuristieken leiden meestal tot goede oplossing
ψ Automatisch gebruik, ook wanneer niet geschikt

ψ Andere info wordt genegeerd

Sociale beïnvloeders kunnen misbruik maken
ψ als consumenten ‘mindless’ zijn

Voorbeeld: 
ψ ‘Een vraag (request) is aanvaardbaar als men een goede 

reden geeft’

• “the because heuristic”
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PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 0,6

0,93 0,94

0,24 0,24

0,42

0

0,5

1

Geen informatie Placebo

informatie

Echte informatie

Klein verzoek (5 p.)
Mindless

Groot verzoek (25 p.)
Mindful

Neem me niet kwalijk, ik heb maar 5/25 pagina’s. Mag ik het kopieerapparaat gebruiken? (geen 
info)

… want ik moet even een paar kopieën maken (placebo)

… want ik heb haast (echt)

Proportie 

van mensen 
die ingaan 
op het 

verzoek PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Prijs-kwaliteit heuristiek

Duur=goed

Zie prijzen van wijnen en lekkerheid

Juwelen: ½ prijs � dubbele prijs?

Sid en Harry Drubeck:
ψ 1930: kleermakerij

• Sid = ‘doof’, “praat wat harder”

• Kostuum~ok 
– � “Harry, wat kost dit pak?”

– “Dat prachtige 100 % wollen pak kost 42$”

– �“Hoeveel?”

– “42 $”

– � “22 $”

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Voorbeeld: Eerst commitment: ‘low ball’

Voordeel bieden

ψ Aankopen!

Na beslissing maar voor

tekenen

ψ Voordeel teniet gedaan

ψ Klant heeft nieuwe 
redenen gevormd 
waardoor de verkoop toch 
doorgaat PsygidsPsygidsPsygidsPsygids

Dijksterhuis (c.s.) over onbewuste kennis

Bewustzijn ≠
ψ ‘hoger’

ψ ‘intelligent en rationeel’

ψ ‘typisch menselijk’

ψ Synoniem met ‘zelf’

ψ ‘de baas in het brein’

ψ Gevoelig voor positief

Hij toont aan dat
ψ Zeer beperkt is

• (max 60 bits/sec)

ψ ‘hooguit voorlichter’

Onderbewustzijn ≠
ψ ‘primitief’

ψ ‘repressie = slecht”

ψ ‘dierlijk’

ψ Synoniem met ‘Es’

ψ ‘domme patronen’

ψ Gevoelig voor Negatief

Hij toont aan dat
ψ Grote capaciteit

• > 11,2 M bits/sec

ψ Belangrijke rol

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Voorbeelden

Cocktailparty effect

‘Subliminaal taalgebruik’ : vgl ‘maar’

‘inattentional blindness’

ψ ‘basketbal onderzoek’

Onbewust kiezen

ψ Heel snel PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Voorbeelden: Liking - principe

“Similariteit (Woodside 1974)

ψ verkoper van een cleaning tape vraagt van 
welke muziek de klant houdt, en zegt
1.  Dat is ook mijn favoriete muziek!      45%
2.  Ik hou van heel andere muziek         13%

ψ spiegelen van niet verbaal gedrag

• doen we automatisch in conversatie

• werkt: bevordert de communicatie

• verkopers-trainingen
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Tenslotte: kritiek van Pim van Lommel

Als bewustzijn = brein, hoe verklaar je dan
ψ Bewustzijn zónder brein (BDE’s)

ψ ‘uitredingen’

Van Lommel:
ψ Brein = soort radio/televisie

Onbewust voelen
ψ Hoe werkt dat? Spiegelneuronen?

ψ Synchroniteit door hormonen?

ψ Electromagnetische velden – hartritmevariabiliteit? PsygidsPsygidsPsygidsPsygids
Velden?

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 63Joost Mertens
‘Kennen en willen’ en het Brein

Je ‘bewuste’ gedrag hangt dus af van
ψ Informatieverwerking in hele brein (dus ook onbewuste deel)
ψ Hoe ‘label’ je bepaalde informatie (i.E. Emotioneel)

• Afhankelijk van leerprocessen
– Freud / afweermechanismen
– Skinner: operante conditionering
– Mirror neurons

• Afhankelijk van de biologie van de dag
– Hormonen, o.A. Stresshormonen (Cortisol)
– Gen-omgevinginteractie

ψ Hoe beheers je de emotie
• Ook hierin leerprocessen en biologie een rol

ψ Omgevingsfactoren?
ψ ‘velden’? PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 64Joost Mertens

Stellingen:

Je kan alles als je 
maar wil

Vrije wil bestaat niet

Onderbewuste > 
bewuste

We staan continue 
bloot aan invloeden

PsygidsPsygidsPsygidsPsygids 65Joost Mertens
Discussie is welkom


