
Een avond boeiende hersengymnastiek. Eigenlijk geldt dat voor elke ELLLA masteravond, 
maar op deze achtste juni was dit letterlijk het onderwerp. Neuropsychologe Margriet 
Sitskoorn nam de aanwezigen mee in de kracht van de bovenkamer. Hoe beïnvloed 
je je brein en je gedrag met als doel meer succes. U begrijpt: veel animo en een 
volle zaal tijdens deze masteravond, die in samenwerking met Rabobank IJsseldelta 
georganiseerd werd.

Marc Nijenhuis, verslag masteravond Margriet Sitskoorn, 8 juni 2017

“Neuroplasticiteit - hoe je hersenen zich organiseren 
als het gevolg van ervaringen en leerprocessen - zorgt 
ervoor dat we ons kunnen aanpassen aan de omgeving, 
wat die ook van ons vraagt”, vertelde Margriet 
Sitskoorn eerder in een interview met de Universiteit 
van Tilburg. “We kunnen het ten goede gebruiken 
voor onszelf, voor de mensen om ons heen en voor 
de wereld.” Dát klinkt boeiend. Vooral ook omdat we 
hiermee volgens Sitskoorn direct invloed hebben op 
onze levenskwaliteit, op onze prestaties en daarmee op 
ons eigen succes. Die gedachte triggerde al heel wat 
mensen om haar boek IK² - De beste versie van jezelf te 
lezen en levert bovendien een meer dan goed gevulde 
zaal op bij deze ELLLA Masteravond in Wientjes. Grote 
animo dus voor ‘een lesje hersenmanipulatie’ van 
Margriet Sitskoorn. 

Regie over je leven
‘Hersenmanipulatie’. Daarmee doen we de kennis en 
zeker ook de intentie van Margriet Sitskoorn tekort. De 
neuropsychologe is namelijk een wetenschapper met 
een missie. Uit onderzoek, studie en eigen ervaring 
weet Sitskoorn dat je je brein kunt beïnvloeden, trainen 
en vormen. Zij beoefent de ‘braintraining’ al jaren en 
merkt dat het haar leven op veel punten verbetert. 
Beter plannen, verstandigere keuzes maken, gezonder 
en gelukkiger zijn, doelen bereiken… Kortom: succes in 
het leven. Sitskoorn weet dat het haalbaar is wanneer je 

je prefrontale hersenschors traint. Je beïnvloedt je brein 
en neemt regie over je leven. En precies dat is wat 
Sitskoorn wil doorgeven, die kracht gunt ze iedereen. 
Daarom schreef ze er een boek over, ontwikkelde ze het 
programma EFFECT en geeft ze lezingen. Zoals deze 
masteravond in Wientjes.
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Margriet Sitskoorn is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de 

Universiteit van Tilburg. In haar onderzoek bestudeert zij de manier 

waarop gedrag en omgeving invloed uitoefenen op de hersenen en 

hoe we met deze kennis emoties, vaardigheden en gedrag kunnen 

beïnvloeden.

Sitskoorn schrijft, naast haar wetenschappelijke werk, columns voor 

verschillende vakbladen en is tevens de auteur van de bestsellers 

IK2 – de beste versie van jezelf en Passies van het brein.
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Meer succes dus, daar heeft iedereen wel oren naar. 
Maar wat is succes? Sitskoorn vraagt het de zaal aan 
het begin van haar lezing. Hoewel het een subjectief 

begrip is, komen er antwoorden die elkaar raken en 
overlappen: doelen bereiken, je gelukkig voelen, je 
relaties goed houden. Naast subjectief is succes dus 
ook een breed begrip. “En een actief begrip”, vult 
Sitskoorn aan. “Want je hebt specifieke vaardigheden 
nodig die leiden tot succes in de veranderende 
wereld waarin we leven. Aandacht richten, verdelen, 
vasthouden en loslaten bijvoorbeeld. Klinkt eenvoudig, 
maar in onze dynamische omgeving vol prikkels is dat 
ontzettend moeilijk. Een andere vaardigheid is het 
reguleren van emoties. Belangrijk, vooral om goede 
keuzes te kunnen maken die effect hebben op de lange 
termijn. Impulsief reageren op emoties is vaak niet het 
verstandigst.” 

Leven in een VUCA-world
Dacht u dat u er was met de focus op aandacht 
en emoties? Gaat u er dan even voor zitten, want 
Sitskoorn vult het lijstje verder aan: flexibiliteit, kunnen 
onderdrukken van ongewenst gedrag, taken en zaken 
beginnen, organiseren en plannen, jezelf monitoren, 
een reëel zelfbeeld hebben en pro-sociaal gedrag 
vertonen. Een lijst van formaat en, laten we eerlijk zijn, 
een pittige opgave om aan te voldoen. Zeker in de 
wereld waarin wij ons als mensen en organisaties op dit 
moment bevinden. De ‘VUCA world’, zoals Sitskoorn 
onze huidige leefomgeving beschrijft. 

Het begrip VUCA, afkomstig uit Amerika, staat voor 
Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Vrij 
vertaald gaat het om een continu veranderende wereld 
met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet 
altijd helder is. “Alles verandert sneller dan voorheen”, 
vertelt Sitskoorn. “We willen dat bijhouden, maar dat 
lukt ons niet. Er verandert gewoonweg te veel, te snel. 
Daardoor ontstaat onzekerheid. En dat is zwaar voor de 
hersenen, het kost veel energie. In al die veranderingen 
ontstaat er ook veel ambiguïteit. Je kunt twee mensen 
hebben die naar dezelfde situatie kijken en ‘m allebei 
volledig anders uitleggen. Je ziet het voortdurend 
gebeuren. Met heftige conflicten tot gevolg, overal in 
de wereld.” 

Al die veranderingen en VUCA-gevolgen hebben 
grote impact op ons, op de manier waarop we met 
onszelf en andere mensen omgaan en op hoe we in 
het leven staan. Volgens Sitskoorn is het zaak dat we 
verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor 
anderen. We moeten ons leven leren te managen. 
Helaas, met alleen vaardigheden kom je er niet. Om 

succesvol te zijn in onze VUCA-wereld heb je eveneens 
een aantal positieve eigenschappen nodig. “Je moet 
bijvoorbeeld toegewijd zijn, over zelfcontrole en 
zelfbegrip beschikken, energie hebben, levenslustig 
en positief zijn”, somt Sitskoorn op. “Ook met een 
gezonde dosis sociale intelligentie en nieuwsgierigheid 
kom je een eind. Wees bovendien tolerant richting 

“Je hebt specifieke vaardigheden en 
eigenschappen nodig die leiden tot succes 
in de veranderende wereld van vandaag.”
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anderen. En gevoel voor humor, dat is ook een 
belangrijke. Hoe meer je van deze eigenschappen 
bezit, hoe makkelijker je het hebt in deze wereld, zowel 
vandaag als morgen.”

Neuroplasticiteit
Deze vaardigheden en eigenschappen (in 
wetenschappelijke termen de executieve vaardigheden) 
hebben iets gemeen. Ze zijn allemaal gerelateerd aan 
succesvol gedrag en aan één specifiek deel van de 
hersenen: de prefrontale cortex of hersenschors (PFC), 
het deel direct achter ons voorhoofd en onze ogen. 
Dat gebied is met name geschikt om om te gaan met 
de complexiteit van vandaag de dag. “Het mooie is 
dat je nu net dit deel van de hersenen enorm goed 
kunt ontwikkelen”, legt Sitskoorn uit. “Onze hersenen 
reageren automatisch op prikkels, de hele dag door. 
We zijn voorgeprogrammeerd tot standaard responsen 
en zo reageren we ook voortdurend op vrijwel alles 
wat er in onze omgeving en levens gebeurt. We zijn 
daarmee eigenlijk een speelbal van alle krachten om 
ons heen. Reclame en marketing, politiek, situaties op 
het werk of in onze sociale kring. Wil je grip krijgen op 
de manier waarop je reageert en handelt, dan moet je 
de juiste vaardigheden ontwikkelen en dat betekent je 
PFC ontwikkelen.”

Alles wat we doen, denken, voelen, zien of meemaken 
heeft direct invloed op de structuur en functie van 
onze hersenen. We noemen dat neuroplasticiteit. Hier 
ligt onze kracht tot ontwikkeling. “Het fijne is dat er 

voortdurend nieuwe hersencellen en verbindingen 
tussen deze cellen worden aangemaakt, dat gaat je 
hele leven door. Wat er in je hersenen gebeurt aan 
groei en ontwikkeling is afhankelijk van waar jij je aan 
blootstelt. En dat is een continu proces. Dat betekent 
dat je (onbewust) voortdurend bezig bent met het 
veranderen van je eigen hersenen, maar ook die van de 
mensen om je heen. Hoe je ontwikkelt, ligt aan twee 
dingen: aan je genen en aan je omgeving. En juist het 
laatste, dáár kun je heel veel aan doen.” 

EFFECT
Sitskoorn bundelde haar brede kennis van de hersenen 
en de PFC, combineerde dat met wetenschappelijke 
onderzoeken van over de hele wereld en vertaalde 
het naar het praktische programma EFFECT. Een 
acroniem waarvan elke letter staat voor iets dat je zou 
moeten integreren in je leven: Enriched environment, 
Flow-Focus training, Fixed sleep pattern, Exercise, 
Connect today with tomorrow en Time. “De eerste is 
een verrijkte omgeving”, licht Sitskoorn toe. “Hierin 
word je blootgesteld aan nieuwe dingen. Echt nieuw, 
dus iets dat je nog niet eerder hebt meegemaakt. Op 
zo’n moment worden er nieuwe cellen en verbindingen 
aangemaakt in de PFC. Je ontwikkelt netwerken 
die nodig zijn om die executieve vaardigheden te 
versterken. Samengevat: doe iets nieuws! 

Dan de eerste ‘F’, deze staat voor Flow-Focus. Dit is 
de beste staat waarin de hersenen kunnen zijn. Dat 
betekent dat je heel aandachtig bent zonder dat je 
spanning voelt. Je zit in een flow. Je kunt het trainen 

“Waar jij je aan blootstelt, dat ontwikkelt. 
Waar je anderen aan blootstelt, dat ontwikkelt. 
Je hebt dus wel degelijk invloed op gedrag en 
veranderingen.”
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zodat je het kunt oproepen wanneer je het nodig hebt. 
Je leert als het ware je hersenen te sturen.” Deze ‘F’ 
is wellicht een van de uitdagendste stappen in het 
programma, want flow en focus zijn tegenwoordig niet 
onze sterkste kanten. Zegt u eens eerlijk: hoe vaak kijkt 
u per dag op uw smartphone…? Dagelijks worden we 
gemiddeld door zo’n tweehonderd externe prikkels op 
onze telefoon afgeleid, uit onze flow gehaald. Ook dat 
is niet goed voor onze hersenen. Het veroorzaakt een 
stressreactie en vernietigt hersencellen. Misschien een 
goed idee om de smartphone tijdens het werk soms 
helemaal niet te gebruiken, daar doet u uw PFC een 
groot plezier mee.

Slapen, bewegen, leven
Ook de volgende stap, Fixed sleep pattern, lijkt haaks 
te staan op de realiteit van vandaag. We hebben het 
druk, maken lange dagen en korte nachten. Vijf uur 

slaap? Veel gehoord, maar het effect ervan biedt weinig 
kans op grote successen. “We hebben gemiddeld 
zeven tot negen uur slaap nodig, zeven nachten in de 
week. Als je minder slaapt dan voor je leeftijd geschikt 
is, dan zien we dat meteen aan de werking van de 
hersenen. De PFC werkt per direct minder goed en dat 
zien we terug in al die vaardigheden die je nodig hebt 
om goed te presteren. Het is dus van groot belang 
om volgens een vaste structuur te slapen. Goede, 
regelmatige en voldoende nachtrust is de snelste 
manier om je prestaties te verbeteren.” 

Exercise, de vierde stap in het EFFECT programma, 
is eveneens een fysieke aangelegenheid. Beweeg 
je voldoende dan maak je nieuwe hersencellen en 
verbindingen aan. Wat is voldoende? Volgens de 
laatste onderzoeken is dat elke dag minimaal één uur 
actief zijn. Integreer je het in je dagelijks leven dan 
ontdek je dat het een ontzettend fijne manier is om 
heel veel in je leven te verbeteren. Je slaapt beter en 
ook je stemming knapt per direct op. Meer bewegen 
is voor sommigen wellicht even omschakelen en 
doorzetten, maar de lange termijn effecten zijn van 
grote waarde. 

Dat brengt Sitskoorn bij het vijfde punt: Connect 
today with tomorrow. “Dit gaat over lange termijn 
denken, over vandaag zaaien en morgen oogsten. 
Helaas betreft het hier veelal zaken die eigenlijk heel 
moeilijk zijn voor de hersenen en dat maakt deze stap 
zo uitdagend. Er zit namelijk een systeem in onze 

“A mind once stretched by a new idea 
never regains its original dimensions.”
- Oliver Wendell Holmes Sr.



Meer weten?
Wilt u meer weten over Margriet Sitskoorn en over 
haar boek IK² - De beste versie van jezelf? Bezoek 
dan www.ik2.nl. Hier vindt u tevens achtergrond-
informatie, tests en diverse downloads.

De masteravonden zijn een initiatief van ELLLA. 
Rabobank IJsseldelta is partner in de organisatie 
van de masteravonden in 2017. Op www.ellla.nl/
inspiratie/artikelen vindt u verslagen van eerdere 
masteravonden.

Tekst: Marc Nijenhuis, www.marcschrijft.nl
Fotografie: © Freddy Schinkel, www.freddyschinkel.nl
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hersenen dat vrijwel zo oud is als de mens zelf: het 
genotsysteem. Vet, zout, suiker, alcohol en andere 
verleidingen… Ze zijn overal continu verkrijgbaar en 
daar geven we nog wel eens aan toe. Op het moment 
zelf lijkt het allemaal heel aantrekkelijk, maar op de 
lange termijn brengt het ons vaak geen goeds. Daarom 
is het goed om je PFC te ontwikkelen. Zodat je tegen 
jezelf kunt zeggen ‘dat gaan we nu even niet doen’. 
Leer jezelf te focussen op je grotere doelen, dat wat 
in de toekomst ligt, mogelijke successen waar je naar 
uitkijkt.”

Tijd hebben? Tijd maken!
Nu is het niet zo dat de PFC bedoeld is om overal 
de rem op te zetten. Het is er om een neurologisch 
systeem te hebben dat in evenwicht is, waarin de 
oude structuren in balans zijn met de lange termijn 
structuren. Dat is waar het om draait en het is precies 

het doel van het trainen van onze PFC. “Ik kan het u 
allemaal uitleggen en u kunt het allemaal begrijpen, 
maar wilt u echt verschil maken dan zit er maar één 
ding op: doen! U moet het gewoon doen, in de 
praktijk brengen. Daarvoor staat de laatste stap in het 
programma: Time. U moet er tijd aan besteden om 
de punten uit het EFFECT programma in uw leven te 
integreren. Ik hoor mensen vaak denken: ‘ja, maar waar 
moet ik die tijd vandaan halen…?’. Denkt u dat ook? 
Juist dán bent u degene die dit het hardst nodig heeft. 
Want als u niet de tijd heeft om leuke dingen te doen, 
genoeg te bewegen, uw aandacht onder controle te 
hebben en genoeg te slapen, dan heeft u uw leven niet 

onder controle. Het hoeft natuurlijk ook niet allemaal 
tegelijk. Kies eerst één of twee punten, ga daarmee 
aan de slag en u zult zien dat ook de andere punten 
makkelijker worden. Sterker nog, oude structuren 
nemen nieuwe patronen over. U ontwikkelt nieuwe, 
zelfgekozen automatismen. Dat is het begin van kleine 
veranderingen, grote successen en een gelukkig leven. 
En dat is wat ik u allemaal gun.”

Een mooie afsluiter van Sitskoorn. Motiverend ook, 
want geluk en succes willen we allemaal, nietwaar? 
Een fijne gedachte dat we dat - voor een deel - zelf 
in de hand hebben. Of eigenlijk in ons hoofd, in onze 
prefrontale hersenschors. Succes zit dus werkelijk 
tussen je oren!

“Ik kan het u allemaal uitleggen en u kunt het 
allemaal begrijpen, maar wilt u echt verschil maken 
dan zit er maar één ding op: doen!”


