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Genialiteit van Albert Einstein (1879-1955)



Hersenontwikkeling

Elektronenmicroscoop



Prikkeloverdracht

‘Witte massa’ bevat de dendrieten en axonen van zenuwcellen 
(neuronen).
Aantal neuronen  100 miljard (1011).
Aantal contactplaatsen per neuron: 10.000 (104)
Aantal  ‘synapsen” totaal dus 1015

Chemische diversiteit in transmitterkwaliteit bijna onbeperkt



Netwerken in de hersenen  



Neuraal netwerk

Complexiteit signaalverwerking zintuigen:
• Beelden
• Geluiden
• Gevoel
etc



Netwerken inde hersenen



Organisatie van gedrag – Zebravisje (4 cm)

Vrij-levend



Zebravis doorzichtig. Oplichtende neuronen 
Confocale scanning laser microscoop



Ontwikkeling van gedrag en geheugen

Kaspar Hauser (1812?-1833)



Leren geeft hersenontwikkeling

Hoe meer feitenkennis, hoe groter volume hippocampus:
• Taxichauffeurs London
• Feitenkennis medische studenten



Plasticiteit van lerende neuronen: synapsen



‘Het nieuwe leren‘ versus ‘digitale dementie’ 
opvattingen



Hersenontwikkeling in relatie tot omgeving
(Manfred Spitzer)



Penetratiegraad draadloze communicatie

USA kinderen 0-8 jaar (Common sense media – 2013)

• 75% heeft thuis toegang tot internet (vaak nog via inbelverbinding)

• 63% heeft eigen smartphone

• 40% heeft eigen tablet computer

• Gemiddeld 15 minuten per dag gebruik mobiel internet

Baby’s 0-2 jaar

• 38 % heeft smartphone of digitaal speeltje

• Als rammelaar, zoethoudertje

• Als babyfoon



Digitale dementie in Z-Korea
2013 (NewYork Times)

• 67% van de mensen beschikt over internet, meest draadloos

• 18,4% van de 10-19-jarigen werkt >7 uur/dag draadloos

• > 14 uur/dag beeldscherm-gebonden activiteiten (inclusief  TV en 
digitaal onderwijs op school

• 15% van de beeldschermverslaafden is ‘digitaal dement’, behoeft 
opname en medisch/psychische ondersteuning



Kenmerken digitale dementie
Gedrag

• Geheugenproblemen

• Korte concentratie’boog’

• Problemen met rekenen en taal

• Emotionele vervlakking

• Hulpbehoevend in maatschappelijke functies

Hersenfuncties vermoedelijk afwijkend:

• Geringe ontwikkeling hippocampus

• Verminderde cognitieve functies

• Overontwikkelde linker hersenhelft (prestatiedrang)

• Onderontwikkelde rechter helft (emotie, sociaal gevoel, taalontwikkeling



Vragen bij digitale dementie

Diagnostiek

• EEG abnormaliteiten?

• Neurondegeneratie?

• Reflexen normaal?

• Repareerbaarheid onontwikkelde functies door therapie?

• Hulp van t-CMS (transcraniele magnetische stimulatie)?

• Histologische/functionele afwijkingen zichtbaar?



Steve Jobsscholen wenselijk???



Steve Jobs  / Albert Einstein – Autisten (ASD)



Vliegroutes op een actueel uur van de dag


