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Uheeft echt
enormveel

nieuwe
berichten

BESCHOUWING
INFORMATIEBOMBARDEMENTTEN EERSTE

Vanalle kantenkomt
de informatieopons af en
ons breinkan ermaar geennee
tegen zeggen.Waaromeigenlijk niet?En

tast diepermanentestroomprikkelsecht het
concentratievermogen aan?

Zoveel is zeker:multitasken
bestaatniet.

DoorMargreet Vermeulen IllustratiesMichiel Schuurman
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Als
beurshandelaar Selwyn
Duijvestijn (25) aan het hande-
len is, houdt hij zes computerscher-
men in de gaten; luistert hij naar het in-
ternationale zakennieuws op Squawkbox

en communiceert hij via eenmicrofoontje met
zestien andere handelaren in binnen- en buitenland. De waarde
van de aandelenkoersen verandert honderden keren per millise-

conde. ‘Dat is veel sneller dan je kunt waarnemen’, aldus Duijvestijn.
Meestal concentreert hij zich op enkele aandelen waarvan hij verwacht
dat die flink gaan bewegen. ‘Demakers van ebolapakken bijvoorbeeld.
Die gingen de afgelopen dagenmet honderden procenten omhoog.’
Binnen eenminuut kan Duijvestijn tien transacties doen: aan- of verko-
pen. Het is secondenwerk, maar de snelheid is voor hem geen probleem.
‘Demoeilijkheidsgraadwordt bepaald door de hoogte van de bedra-

gen. Hoe hoger het bedrag, des te zwaarder het weegt op je ge-
moedstoestand.’ De bedragen die hij als handelaar omzet, gaan nog
steeds omhoog. ‘Je hebt geen keuze. Het is: up or out. Daar moet

je wel aan wennen.’ Als hij lichamelijk moe is, niet goed heeft
gegeten of in slechte conditie is, merkt hij dat meteen aan
zijn winst- en verliescijfers. Daarom doet hij aan hardlo-

pen en fitnesst hij fanatiek. De hectiek van het
werk vindt hij heerlijk en verslavend. ‘Niks

ergers dan een dag helemaal niks
te doen te hebben.’

V
andaagkrijgt
u, inclusief de
krantdieunu
leest,eenhoe-
veelheid in-
formatie aan-
geboden die
gelijk staat
aan 174 kran-

ten. Net als gisteren. En morgen en
overmorgen.DathebbenAmerikaanse
wetenschappersuitgerekend.Moeilijk
voorstelbaar,maarhetisserieusonder-
zoek.Hoedanook:welkom inhet in-
formatietijdperk,metinternet,e-mail,
24-uurstv,smartphone,Twitter–enna-
tuurlijkdekrant.Trouwens:elkuurdat
u filmpjes kijkt op You Tube, komt er
5.999 uuraannieuwefilmpjesbij.
Hoe flikt ons brein dat? Raakt het

niet overbelast door het dagelijkse
data-bombardement?
Zevenwebsiteshebikopenstaan,ter-

wijl ik dit verhaal tik. Plus tweemail-
boxenenmijn Facebookpagina.Mijn
mobiel heb ik tijdelijk de mond ge-
snoerd, alshet schermpjeoplicht, kijk
ik alleen evenomte zien of er iets be-
langwekkendsis.Eencollegainhet‘stil-
tehok’naastmijkomtluidenduidelijk
doorhetbordkartonnenwandjeheen
meteentelefonischinterviewinsteen-
kolenDuits. Er floept eengoogle-alert
inmijnschermdieikevenmóétlezen.

Kaneenmensdatallemaaltegelijk?
Het lijkt erop.Veel collega’shebbener
nogeenmuziekjebij op staan, slinge-
rendeenegevatte tweetnadeandere
de wereld in en houden met een
schuinoogdetv-schermenindegaten
waarophetlaatstewereldnieuwsvoor-
bijflitst.Zegaanerzoteziennietonder
gebukt. Integendeel, zegevenmaaral
tegraagtoeaandevoortdurendehun-
kering van het brein naar alsmaar
verse informatie. Dat is – volgensher-
senwetenschappers–zelfsonzeoverle-
vingsstrategie.
Onzehersenenhebbenzichontwik-

keld in een omgeving waar elk bre-
kendtakje,elkeschaduwofglinstering
inde struikenopgemerktmoestwor-
den.Hetkonimmerseenroofdierzijn
dat op het punt stond om achter de
bosjesvandaantespringenomjeopte
eten. Een google-alert of een appje is
geenkwestie van levenof dood.Maar
het brein is zo geprogrammeerd dat
heteraandachtaanmóétbesteden.
Dewetenschapbegint zichde laat-

ste jaren zorgen temakenoverhet in-
formatiebombardement.We zouden
erminderdoorgaanpresterenenons
minder goed kunnen concentreren.
Op de populair-wetenschappelijke
plankindeboekhandelliggentitelsals
Google verandert uwbrein enMaakt in-
ternetonsdom?.

Wordtonsbreinechtovervoerd?En
zo ja –hoeschadelijk isdat?
Dat ons brein wordt overvraagd,

staat buitenkijf. Het probleem isniet
ons langetermijngeheugen –dat lijkt
schier oneindig. Het slaat alles op –
veelalwaardeloosgearchiveerdzodat
het soms lastig terug tehalen is.Maar
hetziterwel.Alsueenfotozoukrijgen
van uw klasgenootjes van de basis-
school, zou u versteld staan van het
aantal namen dat weer naar boven
komtborrelen.
Ons werkgeheugen, een vorm van

hetkortetermijngeheugen, isdaaren-
tegenbeperkt.Ditvoorportaalvanhet
langetermijngeheugenkanmaar aan
weinig zaken tegelijkertijd bewust
aandacht schenken. Compleet ver-
schillendetakengaannogwelsamen.
Een roman lezen en een boterham
eten,geenprobleem.Kauwendoenwe
volautomatisch – zodat het niet con-
curreertmet onze aandacht voorhet
boek. Vreemdewoordjes lereneneen
stukje lopen, gaanooknogprima sa-
men. Maar zodra de proefpersonen
over een smal paadje moeten lopen,
kachelt hun vermogen om vreemde
woordjes te leren meteen achteruit.
‘Logisch’,zegtdeAmsterdamsehersen-
wetenschapper Erik Scherder van de
VrijeUniversiteit. ‘Lopen is eenmoto-
rischproces.Maarals jeovereensmal
paadjeloopt,doejeookeenberoepop
jecognitie: jemoetafstandenschatten,
aantimingdoenenjeevenwichtbewa-
ren.Datgebeurt innauwesamenwer-
kingmet ondermeer de prefrontale
cortex,dieeencrucialerolspeeltinhet
werkgeheugen.Alsdeprefrontalecor-
texdrukismet tevoorkomendat jij in
de afgrond stort, is erminder ruimte
omvreemdewoordjesteverwerkenen
naar je langetermijngeheugentediri-
geren.Zosimpel ishet.’
Een telefoongesprek voereneneen

mail lezen, gaat dus niet samen – al-
thansnietzonderverliesvankwaliteit.
Tegelijkertijdeennotatikkenenmetje
partnerpraten,idemdito.Dietakenlij-
kenteveelopelkaar.Enonsbreinisnu
eenmaal geen computer met meer-
dere processors die allemaal tegelijk
een somkunnenoplossen.Onsbrein
heeftmaar één processor. En die kan

tussen de vijf en negen soortgelijke
items tegelijk aan. Een telefoonnum-
mer van vijf cijfers past netjes in ons
werkgeheugen.Maaralshetomnegen
cijfersgaat,pakkenweerlievereenpa-
piertje bij.Wehebbenniet voorniets
externe geheugens bedacht, zoals
agenda’s, adressen- ennotitieboekjes.
Als het werkgeheugen wordt over-
vraagd,komteendeelvandedataniet
terechtinhetlangetermijngeheugen.
Nuisdeenemensdeandereniet.De

hoeveelheidinformatiediewekunnen
verwerken, verschilt per individu.
Slechts een enkeling kan het aan om
met2.400kilometerperuurdoorhet
luchtruimtevliegenineenF-16.Envan
deruimduizendmensendiezichjaar-
lijks aanmelden voor de selectie tot
luchtverkeersleiderhalenermaximaal
tiendeeindstreepvande(gemiddeld)

4-jarige opleiding. Dat zijn de ‘high-
performers’,zoalshersenwetenschap-
perScherderzenoemt.Aandebuiten-
kant zijn deze goudhaantjes niet te
herkennen,maar als je ze computer-
taakjesgeeftenmeteenfmri-scanhun
hersenactiviteit bekijkt, zie je verschil
met ‘low-performers’.Scherder: ‘Naar-
mate jedemoeilijkheidsgraadvande
taak opvoert, zie je bij iedereen ver-
hoogdeactiviteit indeprefrontalecor-
tex – het controlecentrum inde voor-
kant van het brein – achter het voor-
hoofd en de ogen. Maar bij de goud-
haantjesbuigtdieactiviteitopeenge-
geven moment af en worden er
andere,diepergelegenhersendelenin-
geschakeld. Zo krikkendezemensen
hunprestatiesopenhoudenzetegelij-
kertijdhethoofdkoel.’
Op de meeste mensen komt veel

meer informatieaf danzekunnenbij-
benen.DeAmerikaansefuturoloogAl-
vinTofflerwees in1970inzijnboekFu-
ture Shockopdegevaren vandeze ‘in-

Als jemet jeautoopje
voorliggerdreigtte
knallen, hoor je evenniets
meervandat interview

opderadio
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formationoverload’voororganisaties
enindividuen.Hijkreeg–vooralsnog–
ongelijk. ‘Ik zie geen organisaties in-
stortenofmanagersmassaal van flats
afspringen vanwege die honderden
ongelezene-mails’,aldusGuusPijpers,
auteur vanhet boek InformationOver-
load–ASystemforBetterManagingEvery-
dayData.Pijpers: ‘Wefilteren.Wereage-
ren niet op alles. Ben je weleens op
TimesSquaregeweest inNewYork?De
eerste keer duizelt het je van alle in-
drukken die daar op je afkomen. Na
eenhalf uurwordjeernietmeerwarm
of koud van, blijkbaar went het snel.
Danfilter jezonderprobleemallenut-
teloze informatieweg.’
AandeRadbouduniversiteit inNij-

megenonderzoekenwetenschappers
hoe ons brein overtollige informatie
wegfiltert.Somsisdatfilterkunstjevan
levensbelang. Op het moment dat je
met je auto boven op je voorligger
dreigtteknallen,hoorjeevenhelemaal
nietsmeervandatboeiendeinterview
opdeautoradio. Als de rust opdeweg
en in je hoofd isweergekeerd, hoor je
opeensde radioweer.Danmerk jedat
je een stuk vandeuitzendinghebt ge-
mist.
Overhetverkeergesproken.Datisbij

uitstekeensectordiedeoverdaadaan
informatieprobeerttebeperken.InNe-
derland zijn er richtlijnen om flikke-

rendebillboardsendoorlopendetekst-
kranten langs de kant van de weg te
ontmoedigen,verteltMariekeMartens,
hoogleraar verkeersgedrag in Twente
en onderzoeker bij TNO. ‘Op drukke
verkeersknooppuntenzoujeweinigre-
clamemoetenaanbieden,enzekerniet
ietswatdeaandacht trekt – ietswat re-
clamemakersjuistwillen.Daarisderij-
taak al zo veeleisend dat chauffeurs
moetenbeschermdworden tegenon-
nodigeprikkelsvanbuiten.’ Immers:in
de auto zelf wemelthet al vandeprik-
kels. Het Amerikaanseministerie van
transportlietonderzoekersinhonderd
voertuigenvandoorsnee-Amerikanen
camera’smonterenomeenjaarlangte
registrerenwat ze allemaaluitspoken
tijdenshet rijden – enhoedatdekans
op (bijna)ongelukkenvergroot. Inhet
begingedragenzezichnetjes,maarzo-
drazedeaanwezigheidvandecamera
vergeten, is het tegen de klippen op
kletsenmetpassagiers, bellen (hands-
free enhandheld), sms’en, boterham-
metjes eten, cd’tjes zoeken, make-up
aanbrengenenvliegendoodslaan.
We dénken het allemaal tegelijk te

kunnen.Maar niet dus. Automobilis-
tendieonderweganderedingendoen
(visueelofmanueel)vergrotendekans
op een (bijna-)ongelukmet drie keer.
Op kruispuntenwordt het risico nog
groter.Tweesecondenvandeweg

Het be-
langrijkste instrument van

luchtverkeersleider Bart Thissen
(44) is de radar. Daarop bewegen op de

drukstemomenten van de dag somswel
vierhonderd vliegtuigen, waarvan Thissen er in

‘zijn’ deel van het luchtruim tien tot vijftien tegelij-
kertijd moet begeleiden. Die zijn herkenbaar aan een speciaal la-

bel. Naast de radar staat een scherm voor opdrachten aan piloten en
een communicatiebord waarmee hij kan overleggenmet de luchtver-

keersleiders van aangrenzende delen van het luchtruim. Er is een scherm
voor de actuele weersinformatie, belangrijk voor de keuze van de juiste

landingsbaan.Weer een anderemonitor houdt hem op de hoogte vanmo-
gelijke militaire activiteiten in zijn gebied en of er parachutisten actief zijn.
Ondertussen heeft hij mondeling contact met de piloten die hij begeleidt en
continu overlegmet verkeersleiders die naast hem zitten en samenmet

hem in hetzelfde luchtruimwerken. Na ruim twee uur werken heeft Thissen
30 tot 50minuten pauze. Als hij demoeheid eerder voelt toeslaan, kan
hij sneller worden afgelost. Een luchtverkeersleider moet volgens This-

sen niet alleen razendsnel informatie verwerken, maar ook vierdi-
mensionaal kunnen denken. ‘Ik moet de gegevens van een plat
scherm omzetten in 3D en inschatten hoe het plaatje er enkele

minuten later uit zal zien. Anders kun je geen botsingen
voorkomen.’ In zijn privéleven is het weleens lastig te-

rugschakelen. Als zijn vrouw over de vakantie
begint, heeft Thissen – bij wijze van

spreken – de reis al geboekt.

Times Square, NewYork. ‘De eerste keer duizelt het je van alle indrukken, na een half uur word je er nietmeer warmof koud van.’ Foto HH



afkijken,verdubbeltaldekansop
eenbijnabotsingof echtecrash,aldus
hetAmerikaanseonderzoek.
Automobilisten dwingen om zich

minder af te laten leiden is niet de
strategiewaarmoderneverkeersdes-
kundigen opmikken. Als oplossing
wordt gedacht aan méér techniek,
denk aan slimme auto’s die de auto-
mobilist indegatenhoudenenwaar-
schuwen als er gevaarlijke situaties
dreigen.Of natuurlijkdezelfrijdende
auto waarin we lekker veilig door
kunnen blijven kletsen, eten en ap-
pen.
Het filtermechanisme werkt niet

bijallemensengelijk,weetOleJensen,
neurowetenschapper aan de Rad-
boudUniversiteit. ‘De een is beter in
staat eenboek te lezen inde trein ter-
wijl het landschap voortdurend ver-
andert, jemobielpruttelt, iedereenin
decoupézit tekwekkenendeconduc-
teur via de intercommededelingen
doet.’ Dat bracht Jensen op het idee
datmensenmet ADHDmogelijk een
extreemzwakfiltermechanismeheb-
ben.Alsalle informatieongefilterden
met dezelfde prioriteit je brein bin-
nendendert, kun je makkelijk over-
prikkeld raken, ishet idee.
Jensen doet experimentenmet ge-

zonde proefpersonen enmet ADHD-
patiënten bij wie hij van buiten af de
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Tijdens de live-uit-
zending van de kroningsdag
hield NOS-regisseur Jan de Roode
43 camera’s in de gaten via eenmonito-
renwand. De Roode (52) bepaalt welk

beeld de kijker krijgt voorgeschoteld, voor hoe-
lang en of het een close-up is of juist overzicht biedt. Via zijn

headset geeft hij aanwijzingen aan cameramensen en kan hij direct
beschikken over camerabeelden die nog niet zijn uitgezonden. Tussen
de livebeelden van de plechtigheid door waren er flashbacks te zien, bij-
voorbeeld van hoogwaardigheidsbekleders die de kerk eerder betraden.
De Roodemoet de beelden zo rangschikken dat ze een logisch verhaal ver-
tellen. Tijdens de uitzending beeldt De Roode zich in dat hij ter plekke is,
achter in de kerk, waarvan hij een plattegrond in zijn hoofd heeft geprent
met alle poppetjes erin. Er zijn uitvoerige draaiboeken, maar toch gaan heel
veel dingen anders dan gepland. ‘En dan is het zaak geen stress toe te la-
ten, want als je hoofd gaat koken kun je niet meer nadenken.’ Het is vol-
gens De Roode onmogelijk alle informatie tegelijkertijd te overzien,
daarom focust hij bewust op één ding en neemt hij de rest waar van-
uit zijn ooghoeken. ‘Als ik de regie doe van een politiek debat is er
geen ruimte om intensief naar de tekst te luisteren. Ik vertrouw
erop dat ik het op tijd registreer als Rutte iets zegt wat ge-
voelig kan liggen bij Samsom. Danmoet Samsom na-

tuurlijk snel in beeld.’ De Roode loopt hard,
zwemt en fietst in de overtuiging dat hij

daarmee zijn brein scherp
houdt.

hersengolven uitschakelt waarmee
wij (vermoedelijk) irrelevante infor-
matiewegfilteren.Wordthetdan las-
tiger voor de proefpersonen omzich
goed te concentreren? Uiteindelijk
hoopt Jensen dat er games ontwik-
keldkunnenwordenwaarmeeADHD-
patiënten zichzelf kunnen trainen
omoverbodigeprikkelsaf testoppen.
De indruk is dat ookgezondemen-

sen steedsmeermoeite hebben zich
langere tijd achtereen te concentre-
ren. Dat valt echter niet te bewijzen.
‘Danhaddenwe twintig jaar geleden
moeten beginnen met meten. We
hebbengeenvergelijkingsmateriaal’,
aldus Jensen.Erzijnwelsterkeaanwij-
zingen die in die richtingwijzen, al-
thansbij jongeren.Onderzoekersvan
de universiteit van California obser-
veerdenhoe 263middelbare scholie-
renenstudententhuisstudeerden. In
demeetperiodevaneenkwartierkon-
den de proefpersonen zich gemid-
deld vijf á zesminuten op hunwerk
concentreren.Elkevijfminutenwerd
afleidinggezochtdooreventesms’en,
eentelefoontje tebeantwoorden,een
extra computerscherm te openen
met Facebook of televisie te kijken.
Scholieren en studentenmet lagere
cijfers zochten vaker vertier tijdens
het studeren.DeCalifornischestudie
heetdanook(vrijvertaald) ‘Geef Face-

is volstrekt onduidelijk wat de kip is
enhetei.Hetzouzomaarkunnendat
mensen die zich slecht kunnen con-
centreren, het lekker vinden om te
multitasken.
Tot slot. Het informatietijdperk

schreeuwt om aandacht, bewuste
aandacht van het brein omhet bom-
bardement van feiten, meningen,
weetjes en waarschuwingen te ver-
werken. Er is steeds minder tijd om
gedachten de vrije loop te laten, te
dagdromenenomnietbewustergens
mee bezig te zijn. In die geestestoe-
standkrijgt informatie pas echt kans
om te bezinken, te consolideren. Dat
zijnookdemomentenwaaropwehet
creatiefst zijn. In zijnboek Theorgani-
zed mind adviseert de Amerikaanse
neurowetenschapperDaniel J. Levitin
de lezer op zoek te gaan naar de ‘uit-

knop’. Niet alleen die van onze mo-
biel, iPad, iPod, televisieenpc.Ookdie
inonsbrein. ‘Tijdenseensimpelwan-
delingetje naar de kruidenier of een
andere activiteit die geen bewuste
aandachtvergtkanjeopeens–boem–
de oplossing vinden voor een pro-
bleemwaarjeal tijdenoploopttekau-
wen.Als je jegeestdekansgeeftmaar
wat rond te dwalen, kan je brein ver-
bindingen leggentussenzakendie je
nognieteerdernietmetelkaar inver-
bandhadgebracht’, aldus Levitin.
Tijdens het schrijven van dit ver-

haal heb ik 33 (grotendeels irrele-
vante)websitesgeraadpleegd,vijftien
telefoongesprekken gevoerd (waar-
vandrie relevant), twaalf appjes, drie
sms’jes, ruimtwintigmailsverstuurd
(allemaal irrelevant) en geprobeerd
collega’s te negeren die telefoonge-
sprekken voerden over pauselijke
badkamersenvliegendeauto’s.Hoog
tijd om die uitknop inmijn brein te
gaanzoeken.

bookmaarde schuld.’
Paul Kirschner, onderwijspsycho-

loogaandeOpenUniversiteit inHeer-
len, vindt het een regelrechte ramp.
‘Als je veel tegelijk doet – of probeert
tedoen–doejeuiteindelijkminderen
maak jemeer fouten.’ Dat ismet on-
derzoekgestaafddoordeuniversiteit
vanDelaware in de VS door proefper-
sonenteoverhorennahetbestuderen
vaneentekstjewaarnormaalgespro-
kenvijf minutenvoor staat.Deproef-
personen die ondertussen gingen
sms’en,dedenergeen5maar8minu-
ten over. En zemaakten 1,5 tot 2maal
zoveel foutenbijdeoverhoren. ‘Teluit
je verlies’, moppert Kirschner, die
soortgelijk onderzoek deednaar stu-
dentendiehet lerencombinerenmet
Facebooken.Dat leidttot 1à 1,5puntla-
gere eindcijfers, aldus Kirschner. ‘In
Amerika zijn er al hoogleraren die
zeggen: ‘Collegezaal in? iPaduit.’Daar
groeithetbewustzijndatmultitasken
nietbestaat.’
Datmultitasken niet bestaat, daar

zijn alle deskundigen het over eens.
Zelfs de homo zappiëns heeft maar
éénwerkgeheugen.Alswedenkendat
wemultitaskenswitchenweinwerke-
lijkheidrazendsnelvandeenenaarde
andere taak enweer terug.Dat is niet
efficiënt, want het kost tijd om elke
keer uit te zoekenwaar je was geble-
ven.Kirschner: ‘Jegaatnietprecies te-
rug naar het puntwaar je was geble-
ven,maar ietsdaarvoor.’Dieconclusie
trekt ook de Amsterdamse neurowe-
tenschapperErikScherder. ‘Het iseen
nieuwonderzoeksveld,maar uitwat
er nubekend ismag jewel conclude-
ren datwie zich voortdurend laat af-
leidenminder presteert, kwalitatief
enkwantitatief.’
De grootste zwartkijkers menen

zelfs dat frequentmultitasken ertoe
leidt dat we ons steedsminder goed
kunnen concentreren op één taak,
met alle verlies aan diepgang van
dien. Dat is de achterliggende bood-
schap van alarmerende kreten als:
maakt internet ons dom? Er is inder-
daad onderzoek waaruit blijkt dat
hardnekkige multitaskers meer
moeite hebben zich (langer achter-
een) te focussenopééntaak.Maarhet

‘Als jeveel tegelijk
doet,doe jeuiteindelijk

minderenmaak
jemeer fouten’
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