
Wereldwijd staan vroegdiagnostiek van hersenveran-
deringen en preventie van mentale, ontwikkelings- en 
gezondheidsproblemen hoog op de wetenschappelijke 
en maatschappelijke agenda. Geïntegreerd lab- 
onderzoek – het samenbrengen van onderzoek naar 
moleculen, cellen, hersenbanen en gedrag bij mens 
en dier – brengt in combinatie met longitudinaal popu-
latieonderzoek vroegtijdige signalering en preventie 
een stuk dichterbij. 

De werkplaats NeuroLabNL kan binnen tenminste drie 
thema’s verschil maken, namelijk op het terrein van 
gezondheid, sociale veiligheid en onderwijs. Onder-
zoek naar vroegdiagnostiek en preventie loopt als 
een rode draad door deze drie thema’s. De kracht van 
NeuroLabNL zit in de onderlinge verbondenheid van 
de drie. Zo is bijvoorbeeld al bewezen dat kinderen 
die gezond leven, minder probleemgedrag vertonen 
en beter presteren op school.

Gezondheid: de schijf van vijf voor het 
brein 
De 24-uurseconomie vraagt om flexibele burgers met 
fitte breinen. Om op alle leeftijden optimaal te kunnen 
functioneren, is de ‘Schijf van Vijf voor het brein’ be-
langrijk: voldoende slaap, gezonde voeding, optimale 
beweging, een goede sociale inbedding en een goede 
balans tussen stress en ontspanning. Deze Schijf van 
Vijf biedt ook aanknopingspunten voor breinen die 
minder fit zijn, zoals de hersenen van mensen met 
psychiatrische of psychosociale problemen. Vroege 
diagnostiek, vroege interventie en een aanpak op 
maat kunnen hen helpen om langer en beter een zo 
zelfstandig mogelijk leven te leiden. 

De komende tien jaar verwachten we grote wetenschappelijke doorbraken in ons begrip van 
de dynamische groei en verandering van onze hersenen gedurende de hele levensloop.  
De hier voorgestelde werkplaats NeuroLabNL is de gamechanger die wetenschappelijke 
doorbraken mogelijk maakt en gaat fungeren als de Universiteit van Nederland voor de 
hersenen, is dé werkplaats die alle Nederlandse hersen-, cognitie en gedragsonderzoekers 
en hun maatschappelijke partners samenbrengt. Het gebruik van recente en nieuwe ken-
nis over de complexe relaties tussen hersenen, cognitieve functies, gedrag en omgeving 
zal leiden tot vele innovaties in de gezondheidszorg, in het onderwijs en op het terrein van 
veiligheid.

NeuroLabNL: dé werkplaats voor 
hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
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Sociale veiligheid: preventie probleem- 
gedrag, stimulans veerkracht
Een maatschappij die inzet op zelfredzaamheid en 
burgerparticipatie moet weten onder welke voorwaar-
den kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen 
opgroeien om burgers met deze gewenste eigen-
schappen te worden. Omgekeerd is kennis nodig 
over het ontstaan van probleemgedrag en gestoord 
gedrag. Slechte gewoonten, zelfbeschadigend en 
crimineel gedrag, afhankelijkheid en misbruik kunnen 
in het brein ingesleten paden worden die vaak moeilijk 
te verleggen zijn. Preventie, vroege interventie en 
persoonlijke monitoring kunnen helpen zulk gedrag te 
voorkomen, te dempen of van richting te veranderen.
Onderzoek heeft laten zien dat bij jongeren in jeugd-
detentie de hersengebieden die belangrijk zijn voor 
spontane inleving in anderen, minder sterk geacti-
veerd worden. Door dit soort inzichten te combineren 
met onderzoek naar de samenhang tussen neurobio-
logische factoren en antisociaal gedrag, kunnen we 
wellicht al vroeg in de ontwikkeling van kinderen nega-
tief gedrag bijsturen en voor antisociale volwassenen 
gepersonaliseerde therapieën ontwikkelen die hen 
leren met hun stoornis om te gaan. In dat laatste geval 
kunnen ook draagbare sensoren die psychofysiologi-
sche processen meten meerwaarde hebben, doordat 
ze een effectievere behandeling en een betere taxatie 
van agressierisico’s mogelijk maken. 

Praktijkvoorbeeld: het Preventie Interventie 
Team
Het Preventie Interventie Team (PIT) is een samen-
werkingsproject tussen de Universiteit Leiden en de 
gemeente Amsterdam. Het is gericht op kinderen die 
veel spijbelen, zich grensoverschrijdend gedragen, of 
deel uitmaken van hetzelfde gezin als een crimineel 
uit de top-600 criminelen van Nederland. De oor-
sprong van het programma ligt in sterke wetenschap-
pelijke basiskennis over hoe de hersenen werken en 
tot welke kwetsbaarheden bepaalde omstandigheden 
aanleiding geven. Deze kinderen krijgen op school 
een neuropsychologische screening om hun individue-
le profiel van sociale leerbaarheid op te stellen. 

Dat is voor henzelf plezierig en houdt tegelijk  
de kosten van de gezondheidszorg in toom.
Onderzoek in gecontroleerde labsituaties en on-
derzoek naar grote populaties brengen een fit brein 
voor iedereen dichterbij. De combinatie van weten-
schappelijke methoden met intensieve samenwerking 
met ziekenhuizen en zorginstellingen kan leiden tot 
wetenschappelijke doorbraken en oplossingen voor 
gezondheidsproblemen. Neem bijvoorbeeld onderzoek 
waarbij gebruik wordt gemaakt van brain computer 
interfaces (BCI’s), waardoor mensen die verlamd zijn 
kunstmatige ledematen kunnen aansturen met hun 
gedachten. Denk ook aan deep brain stimulation van 
specifieke hersengebieden bij mensen met ernstige 
Parkinson, depressies of dwangstoornissen. Ook wordt 
er forse vooruitgang geboekt in onderzoek naar de 
mogelijke inzet van zorgrobots, onder meer bij mensen 
met dementie. 

Toekomst: het StressPaspoort
Is iemand na een psychose voldoende hersteld om 
naar huis te gaan? Levert deze baan een burn-out of 
een bore-out op, of is hij precies goed? Dit zijn vragen 
die het Stresspaspoort straks kan beantwoorden. 
Teveel stress ligt aan de basis van talloze lichamelijke 
en psychische gezondheidsproblemen. Het Stress-
paspoort bestaat uit drie pijlers. De eerste: biologische 
factoren, zoals cortisolgehalte en (epi)genetische va-
riatie in het stresssysteem en hoe je brein reageert op 
stress. De tweede: iemands omgeving, zoals ervaren 
trauma’s en sociale steun. De derde pijler bestaat uit 
psychologische factoren: Hoe ga je om met stress? 
Ben je optimistisch of juist angstig? Betrek je dingen 
op jezelf of niet? Op al deze verschillende onderde-
len kun je lager of hoger scoren. Die scores samen 
geven, net zoals je geboortedatum, woonplaats en 
pasfoto in je echte paspoort, een uniek en individueel 
profiel dat voorspelt hoe iemand zich onder stress 
gaat gedragen: het Stresspaspoort. Zo kan beter wor-
den bepaald welke mogelijkheden voor interventie er 
zijn, zodat mensen beter kunnen omgaan met stress. 
Dat bespaart maatschappelijke en economische kos-
ten en houdt mensen gezond. 
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De specifieke scores van een kind bepalen welke 
hulpverlening het krijgt. Zo is het voor het bepalen 
van de juiste interventies bijvoorbeeld belangrijk om 
te weten of een kind agressief reageert op anderen 
uit angst of omdat het kind het leuk vindt anderen pijn 
te doen. Deze snelle, specialistische en intensieve 
manier van hulpverlenen is succesvol: het lukt om bij 
twee van de drie kinderen een negatieve ontwikkeling 
positief om te buigen. 

Onderwijs: gemotiveerd een leven lang leren
In een kenniseconomie als de onze is het van het 
grootste belang om te weten hoe we kennis en vaar-
digheden aanleren; hoe en in welke periodes we dat 
voor elk individu kunnen optimaliseren; hoe we men-
sen van alle leeftijden intrinsiek kunnen motiveren om 
een leven lang te leren en welke rol technologische 
en digitale leermiddelen hierbij spelen. Hersenonder-
zoek in het onderwijs leert ons niet alleen hoe mensen 
leren, maar brengt ook onderwijs op maat voor elk 
individu dichterbij.

Onderzoek naar succesvolle leerstrategieën en gevoeli-
ge leerperiodes, individuele leerprofielen, de rol van 
taal bij het leerproces en de rol van multimedia bij het 
leren heeft inmiddels geleid tot een grote rijkdom aan 
inzichten. Onderzoek met fMRI, waarbij de hersen-
activiteit van mensen wordt geregistreerd terwijl ze in 
een scanner liggen, heeft laten zien op welke manier 
hersenontwikkeling kan voorspellen welke kinderen 
meer of minder vooruitgang boeken bij schoolse vaar-
digheden als rekenen en taal. De Rekentuin heeft een 
digitaal programma ontwikkeld waarmee jongeren in de 
klas op maat feedback krijgen op rekenuitkomsten, en 
zo hun prestaties kunnen verbeteren. Voor het aanleren 
van een tweede taal is een experiment met robots 
opgezet dat in de toekomst wellicht grote waarde heeft 
voor het snel laten leren en integreren van vluchtelin-
genkinderen op basis- en middelbare scholen.

Praktijkvoorbeeld: breinvriendelijk  
lesmateriaal
Eén van de belangrijkste toepassingsgebieden van 
kennis over de hersenen is het onderwijs. De afge-
lopen vijf jaar hebben leerkrachten, schoolbesturen 

en pabo’s intensief samengewerkt met hersenweten-
schappers om het onderwijs te verbeteren. 
Dit heeft geleid tot breinmodules en breinvriendelijk 
lesmateriaal, ontwikkeld door onder andere educa-
tieve uitgeverijen. De integratie van hersenkennis en 
onderwijsimplementaties is hiermee een voorloper van 
directe maatschappelijke toepassingen van hersen- 
en cognitieonderzoek.

Bouwen met NeuroLabNL
Investeren in hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek 
is investeren in de basis onder vele routes van de Na-
tionale Wetenschapsagenda. De uitgangspositie voor 
NeurolabNL is goed wat betreft de zeer hoge kwaliteit 
en goede samenwerking in het Nederlandse onder-
zoek. Dit geldt ook voor de potentiële maatschappelij-
ke impact. Maar de belangrijke en grote programma’s 
zijn binnenkort allemaal afgerond. 

NeuroLabNL bouwt voort op het succes van netwerken 
zoals BrainGain, het ICT Innovatieplatform Brain and 
Cognition en vooral het Nationaal Initiatief Hersenen en 
Cognitie (NIHC). Het NIHC heeft hersenonderzoek bin-
nen Nederland samengebracht en vernieuwd. Het slaat 
met haar zeventig partners een brug tussen verschil-
lende wetenschappelijke disciplines, maar ook tussen 
wetenschap, bedrijven en maatschappelijke praktijk. 

De op te richten werkplaats NeuroLabNL zou ver-
schillende mogelijkheden moeten kunnen bieden voor 
multidisciplinair en translationeel onderzoek. Op de 
eerste plaats moet worden gewerkt aan de verdere 
ontwikkeling van een multi- en interdisciplinair netwerk 
om zo enerzijds integratief wetenschappelijk onder-
zoek te stimuleren en anderzijds dit onderzoek te 
verbinden aan maatschappelijke praktijken. Daarnaast 
zou er ruimte moeten zijn voor kennis- en product-
ontwikkeling en voor bevordering van praktische 
toepassingen. Ook zal NeuroLabNL duidelijk maken 
welke fundamentele inzichten nog missen, en waar-
aan we in de toekomst moeten werken. Tot slot is het 
noodzakelijk en profijtelijk aandacht te besteden aan 
gedeelde behoeftes aan data-infrastructuur, model- en 
methodeontwikkeling, internationale samenwerking en 
samenwerking met andere routes.

http://bit.ly/NeuroLabNL6262


