Je lerende hersenen
Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het komt dat je begrijpt
wat je leest, dingen onthoudt en problemen kunt oplossen?
De onderzoekers in het Brain & Education Lab wel! Zij willen
ontdekken hoe de hersenen van kinderen, jongeren en
volwassenen werken en of er iets verandert wanneer je ouder
wordt. Zijn er misschien dingen waar kinderen of adolescenten
extra goed in zijn?
Wil je ons helpen bij dit onderzoek?
Lees dan verder!

Je lerende hersenen
Wat is fMRI onderzoek?
Met fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) onderzoek
maken we foto’s van je hersenen terwijl je een opdracht doet of aan
het lezen bent.
De MRI-scanner is een grote magneet en je voelt er niets van dat
we foto’s maken. Het is helemaal veilig, daarom kunnen kinderen
ook meedoen. Door scans te maken proberen we erachter te
komen wat er in je hersenen gebeurt als je leest, leert, of problemen
oplost.
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Omdat de scanner een grote magneet is, kan er geen metaal de
ruimte in. Als je een beugel hebt (of ander metaal in je lichaam) kun
je helaas niet meedoen. Maar we horen het graag als je beugel er
binnenkort uit gaat.
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in actie!

Je lerende hersenen
Wat gebeurt er wanneer je meedoet aan fMRI onderzoek?
• Je meldt je aan.
• We bellen met jou en je ouder(s) om te controleren of je mee kunt
doen.
• We maken een afspraak.
• Je komt met je ouder(s) naar het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) in Leiden.
• Je bent daar in totaal ongeveer 2,5 uur.
• We leggen je precies uit wat er gaat gebeuren die dag.
• We oefenen in een oefenscanner.
• Je doet opdrachten en kijkt een film in de MRI-scanner (dit duurt
ongeveer 1 uur) en wij maken foto’s van je hersenen.
• Je krijgt iets lekkers en je doet opdrachten buiten de scanner (dit duurt
ook ongeveer 1 uur).
• We brengen je weer naar je ouder(s).
• Je krijgt een klein cadeautje en reiskostenvergoeding. En het is
natuurlijk ontzettend leuk om een keer een MRI-scanner van binnen te
zien en mee te maken hoe hersenonderzoek werkt! Misschien kun je
er wel een spreekbeurt over geven?
Kan iedereen meedoen?
Nee helaas. Je kunt niet meedoen aan ons onderzoek wanneer:
• Je linkshandig bent
• Je metalen in je lichaam of op je lichaam hebt, zoals bijvoorbeeld een
beugel
• Je bepaalde medicijnen slikt (bijvoorbeeld voor ADHD) of een
hersenaandoening hebt
Laat het ons weten wanneer je vragen hebt: braineducation@fsw.leidenuniv.nl
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Je lerende hersenen
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Ga dan samen met je ouders naar onze website
www.brainandeducationlab.nl Daar vind je meer
informatie over het onderzoek van het Brain &
Education lab.

Als je vragen hebt of je wilt aanmelden, dan kun je
ons bereiken op dit e-mailadres:
brain-education@fsw.leidenuniv.nl
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

