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oordat ons brein plastisch is, kunnen we er 
zelf invloed op uitoefenen, ontdekte Margriet 
Sitskoorn na jarenlange studie. We kennen 
allemaal verleidingen die we moeilijk kunnen 
weerstaan en die onze langetermijndoelen 
ondermijnen, zoals alcohol, tabak, chocola, 

scrollen door social media en te laat opblijven. Ook met 
te hard werken saboteren we uiteindelijk onszelf. Het zijn 
verslavingen die onze oude breindelen triggeren en waar we 
zelf weinig invloed op lijken te hebben. Maar er is hoop, aldus 
Margriet. Want gelukkig hebben we ook nog onze prefrontale 
hersenschors, die zij het ‘CEO-brein’ noemt. In dit hersendeel 
worden de juiste beslissingen op het juiste moment gemaakt 
en zetelen vaardigheden als je kunnen aanpassen aan 
verandering, plannen, leren van feedback, out-of-the-box 
denken en je gemotiveerd voelen. Allemaal belangrijke 
voorwaarden voor bevlogenheid in leven en werk.
Het goede nieuws is nu: onze CEO-hersenen kunnen we 
trainen. Ons brein is namelijk geen statische massa grijze 
cellen, maar een dynamisch orgaan, legt Sitskoorn uit. “We 
kunnen het beïnvloeden door ons gedrag. Wie constant op 
zijn mobieltje kijkt, krijgt vanzelf een korte aandachtspanne. 
Maar je kunt de hersenen ook in positieve zin beïnvloeden. 
Door het te activeren help je het bij het ontwikkelen van allerlei 
gewenste vaardigheden.”  

De grote vraag is natuurlijk: hoe dan?
Margriet: “Een belangrijke manier om hiermee aan de slag te 
gaan is zelfreflectie beoefenen. Ik vraag mezelf dagelijks af: 
waarom voel ik me nu zo? Wil ik me wel opgejut voelen en 
hoe kan ik dat veranderen? Het begint bij bewustwording en 

Bevlogenheid 
zit in je brein

‘Hoe we bevlogenheid kunnen aanleren weten we nog niet,’ zegt 
neuropsycholoog Margriet Sitskoorn, die onderzoek deed naar de 
maakbaarheid van ons brein. Wat we al wel kunnen, is ongewenste 

gedragspatronen doorbreken en zo de beste versie worden van 
onszelf. En dat allemaal door onze hersenen te trainen.

D

dan volgen de oefeningen. Die zijn voornamelijk gericht op het 
inruilen van het ene automatisme voor een nieuw, positiever 
en efficienter automatisme. Zo kun je uiteindelijk succesvol 
transformeren. Makkelijk is het niet, maar het kán.”
Waarom is dat veranderproces zo lastig?

   

1. Enriched Environment – Verrijk je omgeving

    Wat? Train je prefrontale cortex met ‘omgevings- 

drugs’. Door nieuwe ideeën en inzichten op te 

doen, logica te beoefenen en je bloot te stellen aan 

abstracte informatie, stimuleer je je CEO-brein tot  

op celniveau. 

      Hoe? Ga erop uit. Ga vaker naar een museum, leer 

een tweede taal of doe een cursus coderen. Drie keer 

per week een half uur of één keer per week een halve 

dag is al genoeg. 

   Geen tijd? Ga samen met je kinderens op tennis- of  

 schaakles. Twee vliegen in één klap.

2.  Flow Focus – Geef richting aan de plasticiteit 

  van je hersenen

    Wat? Gerichte aandacht is Pokon voor je ‘zijn’ en 

voor je ‘worden’. Alles waar je energie aan geeft, 

groeit. Aandacht geeft een signaal aan je hersenen: 

dit is belangrijk. Let op: dit geldt voor positieve én 

negatieve aandacht.

    Hoe? Besteed actief ergens aandacht aan, laat je 

niet afleiden door je smartphone en verminder het 

multitasken middels meditatie of mindfulness.

    Geen tijd? Download de app Headspace. Perfect 

hulpmiddel voor tussen de bedrijven door.

3. Fixed Sleep Pattern – Ontdek de kracht van slapen

    Wat? Door slaaptekort nemen je hersencellen minder 

glucose op: hun belangrijkste brandstof. Een tekort 

gaat ten koste van je zelfbeheersing, aandacht, 

geheugen en beoordelingsvermogen. 

    Hoe? Een vast ritme (elke dag op dezelfde tijd 

naar bed en opstaan) helpt om beter in te slapen. 

Bewegen, niet te zwaar eten, geen beeldschermen 

voordat je naar bed gaat en een rustige slaapkamer 

helpen ook. 

     Geen tijd? Een siësta van 10-20 minuten doet al 

wonderen, maar is wel een lapmiddel.

4.   Exercise – Vorm en versterk je hersenen

  Wat? Een gezonde geest zit in een gezond lichaam.  

   Sporten en bewegen en de ontwikkeling van je CEO-

brein zijn met elkaar verweven. Sporten verbetert 

je werkgeheugen en je vermogen om ongewenste 

reacties te onderdrukken en tussen taken te 

switchen.

    Hoe? Prettige duurtraining, zoals hardlopen of 

fietsen, vergroot de grijze massa in je hersenen. Een 

sport waarbij het sociale aspect meespeelt of waarbij 

je moet nadenken, versterkt het effect.

    Geen tijd? Neem een stappenteller. Haal je de 

dagelijkse 10.000 stappen niet, ga dan wandelend de 

boodschappen doen of leen de hond van de buren.

5. Connect today and tomorrow – Maak de 

   toekomst vandaag

    Wat? Vandaag is de eerste dag van de rest van je 

leven. Om te bereiken wat je wilt, moet je in staat zijn 

om jezelf een doel te stellen, een plan te maken en je 

eraan te houden.

    Hoe? Onderdruk impulsen en weersta verleidingen. 

Erken dat wat er gebeurt het resultaat is van je eigen 

gedrag. Lukt het je niet je te gedragen naar je doel? 

Bedenk dan of je doelen wel de juiste zijn en begin 

met subdoelen.

    Geen tijd? Train online je werkgeheugen zodat je 

beter in staat bent te doen wat je moet doen. Kijk 

bijvoorbeeld op www.cognitivefun.net/test/4

6. Time – Gun jezelf tijd

    Wat? Een doel bereiken, je betere ik worden, kost 

tijd. Dus neem die ook voor jezelf.

    Hoe? Zet de ene voet voor de andere. Integreer 

het verbeteren van je prefrontale cortex in je leven. 

Moeilijk? Start met hetgeen je leuk vindt. Weet dat je 

brein plastisch is en dat – als je tijd investeert – je wél 

kunt veranderen.

   Geen tijd? Sorry, geen excuus. Gooi alle sociale 

media van je telefoon en boek direct één tot drie uur 

tijdwinst per dag. Aan de slag!

TRAIN JE CEO-BREIN!
Word de beste versie van jezelf met de 
EFFECT-methode van Margriet Sitskoorn:
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“Ons ‘oude’ brein is al miljoenen jaren ingesteld op instant 
bevrediging. Daarom eten we teveel, kopen we teveel en 
zitten we constant op onze telefoon. Dat is de default stand 
geworden. Wil je dat veranderen, dan moet je hard aan het 
werk. Door je prefrontale cortex te trainen kun je aan de 
drukte in je hoofd ontsnappen. Kun je leren je neigingen, zelfs 
hormonale, te onderdrukken en voor de betere optie te kiezen 
op de lange termijn. Als je snapt hoe dat werkt, kun je dat 
beïnvloeden en bijvoorbeeld ook overspannenheid of een 
burn-out voorkomen.”

Dat we in een overprikkelde maatschappij leven, maakt 
veranderen er ook niet eenvoudiger op.
“We noemen dat ook wel de VUCA-wereld: Volatile, Uncertain, 
Complex, Ambigious. We hebben te maken met zoveel 
informatie, krachten van alle kanten, constante verandering en 
onzekerheid, dat we dreigen daar een speelbal van te worden. 
Zelfsturing en bewust handelen zijn nu dus belangrijker dan 
ooit, en daartoe moet je een beroep doen op je CEO-brein.”

Zijn er wat dat betreft verschillen tussen het vrouwelijke 
en het mannelijke brein? 
“Weinig, als je in de hersenen kijkt, zijn mannen en vrouwen 
voornamelijk hetzelfde. Er zijn wel wat verschillen. Zo kennen 
we de drie geijkte reacties op bijvoorbeeld een conflictsituatie: 
flight, fight en freeze. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen daar 
een vierde aan hebben toegevoegd: tend to be friend.” 

Hier zijn we even stil van. Zelfs als er een tijger of boze 
baas voor onze neus staat, gooien we onze charmes in 
de strijd? 
Lachend: “Het is inderdaad niet altijd in je eigen belang om de 
lieve vrede te bewaren. Word je gedwarsboomd op je werk, 
dan is het soms beter het gevecht aan te gaan. Kortom: als je 
daar niet goed in bent, train dan je brein. Wees je bewust van 
je neigingen en leer jezelf aan daar niet altijd naar te luisteren 
en er anders op te reageren.”

Gelukkig kunnen wij vrouwen goed multitasken en lukt 
het ons steeds beter werk en zorg te combineren… 
“Dat is een fabeltje. Niemand kan goed multitasken. Vrouwen 
ook niet. Het verhoogt de stress in je hersenen en vermindert 
je prestatie. Het idee van multitaskende blije vrouwen houdt 
wel de mythe in stand dat volledig werk en gezin goed te 
combineren zijn. Dat zijn ze niet. Althans niet zonder harde 
keuzes te maken en veel hulp in te schakelen.”

Wat is de eerste tip die je geeft aan mensen die hun CEO-
brein willen trainen?
“Mensen zeggen weleens tegen me dat ze geen tijd hebben 
voor de tips uit mijn boek, zoals goed slapen, sporten, gezond 
eten en leuke dingen doen. Die geef ik direct één advies: kick 
af van sociale media. Facebook, Snapchat, Instagram en ook 
LinkedIn…. gooi ze er allemaal af. Het kost je zo maar twee, 
drie uur per dag. Het werkt super verslavend en brengt je vaak 
niets tot weinig.”

Tot slot: wat kunnen we leren van het brein voor een 
betere toekomst voor onze dochters? 
“De verandering komt vanuit het individuele brein, vanuit het 
individuele gedrag. De wereld verandert niet als vrouwen op 
de oude manier op topposities gaan zitten. Werkend in een 
mannencultuur moet je juist jezelf blijven. Train je brein zo 
dat je zonder bombarie, zonder overal vooraan te staan en 
op je borst te roffelen, toch gezien wordt. Tegelijkertijd hoef je 
de kaas niet van je brood te laten eten. Behandelt iemand je 
slecht: benoem het dan. Het belangrijkste is dat vrouwen zich 
niet laten vangen door stereotyperingen. Niet door anderen 
en vooral niet door zichzelf. Als je je dochter of zoon wilt laten 
zien hoe het anders kan, train je brein en leef het voor.”

Margriet Sitskoorn

Je volledige potentieel
Ontwikkel je hersenen en bereik je doelen 
met het EFFECT-programma
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