Helemaal zen
Er verschijnen steeds meer headsets op de markt die
claimen dat ze u kunnen helpen bij het vinden van concentratie en kalmte. Klinkt mooi, maar de grote vraag is
natuurlijk: werken die gadgets echt?

C

oncentratie is een kostbaar
goed in een wereld vol smartphones en andere afleidingen. Niet voor niets winnen
apps voor het trainen van mindfulness, zoals Headspace, aan populariteit. En ook duiken er steeds meer
mysterieuze headsets op, die ons
volgens de makers kunnen helpen
bij het vinden van concentratie, rust
en kalmte. Dat willen we allemaal
wel. Om die reden was de crowdfunding-actie van de ‘Mindset’ in maart
een enorm succes. De Canadese
wetenschappers die deze headset op
de markt brachten, haalden vele
honderdduizenden euro’s meer op
dan nodig was om de productie
ervan te bekostigen.

Neurofeedback

Hoe werken dit soort
headsets? En doen ze het
ook echt? “Theoretisch is
het mogelijk om gewenste
hersenactiviteit te trainen
door feedback te krijgen
over je hersenactiviteit”,
zegt Femke Nijboer, assistent-professor in de
gezondheids-, medische en
neuropsychologie aan de
Universiteit Leiden. “Die
‘neurofeedback’ kan
van alles zijn,
zoals beeld
en geluid.

Om het motiverend te maken,
wordt vaak gebruikgemaakt van
spelletjes, waarbij je bijvoorbeeld
een vliegtuigje op het scherm met
gedachtekracht op de juiste hoogte
moet houden.” Via neurofeedback
blijken mensen allerlei lichaamsfuncties die normaal automatisch
verlopen, toch te kunnen leren
beheersen. “Ze kunnen bijvoorbeeld leren om hun pupilgrootte te
veranderen of hun hartslag te vertragen. De effecten van neurofeedback zijn daarnaast ook aangetoond
bij het verminderen van epileptische aanvallen en adhd.”
Kunnen we via neurofeedback
ook onze concentratie verhogen?
Dat ligt wat lastiger, zegt
Nijboer. “De belangrijkste reden daarvoor is
dat concentratie lastig vast te stellen is
op basis van de elektrische signalen die
ons brein afgeeft. Er
zijn wel algemene
regels te geven: over
het algemeen is
iemand geconcentreerder wanneer er
veel zogeheten ‘bètagolven’ in het EEG
opduiken. Dat

Mindset

Mindset is een geluidswerende koptelefoon met ingebouwde EEG-sensoren. De makers beweren dat de koptelefoon in staat is te herkennen wanneer de drager geconcentreerd is. Wanneer hij of zij vervolgens afgeleid wordt,
merkt de koptelefoon dat op. Die laat dan een klein
geluidje horen. Op termijn kan de drager zichzelf zo trainen om langere tijd achtereen geconcentreerd te zijn.
Bovendien worden afleidingen in zo’n vroeg stadium
De volgende dat de gebruiker bijtijds bij de les kan worgesignaleerd,
keer
u dit docudendat
geroepen
en zijn of haar broze concentratie niet laat
ment
opent, zullen
verstoren.
Daarnaast zou de koptelefoon in staat zijn om
dementale
datum envermoeidheid
tijd zich
te herkennen. Vervolgens krijgt de
automatisch
drager hetactualiadvies om gedurende een bepaalde periode
seren.
rust te nemen. Omdat de bijbehorende software bijhoudt
wanneer de drager het helderst is, kunnen bovendien
adviezen worden gegeven over wat de meest productieve
tijden zijn om te werken.
Meer info: www.kickstarter.com/projects/mindset/
headphones
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De crowdfunding-actie van Mindset in maart was
een enorm succes.

betekent dat groepen hersencellen
vuren met een frequentie tussen de
12 en 18 Hz. Maar dat geldt zeker
niet voor elk individu. En je kunt
niet simpelweg stellen dat meer
bèta-activiteit altijd een grotere
concentratie betekent.”

Meetpunten

Daar komt bij dat de sensoren van
dit soort concentratie-headsets vaak
op andere plekken zitten dan professionele electro-encephalographie (EEG)-instrumenten, bijvoor-
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Ontspanningsoefening
Thync
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Traditioneel zien EEG-instrumenten er weinig hip uit.

beeld achter het oor, of op het voorhoofd. Fabrikanten van dit soort
gadgets willen namelijk graag dat
de apparaten er aantrekkelijk uitzien en gemakkelijk te dragen zijn,
maar vanuit het oogpunt van een
neurowetenschapper zijn dat soort
plekken niet ideaal. “Vooral de
kruin en de achterkant van het
hoofd worden in verband gebracht
met aandacht en concentratie.
Daarnaast is het gebruikelijk binnen de neurowetenschap om op
veel meer plaatsen tegelijk op het
hoofd te meten.” En daar komt
nog een probleem bij. “Veel van
deze gadgets plaats je op het voorhoofd. Daar zitten spieren. Wanneer die zich spannen, geven ze een
elektrisch signaal af. Daardoor weet
je nooit zeker of
de elektrische
activiteit die
je daar meet
van de hersenen afkomstig
is of van de voor-
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Thync zou het
brein activeren of
juist kalmeren door
zwakstroom

hoofdspieren. Het kan dus zijn dat
je, in plaats van een concentratietraining, eigenlijk leert om je voorhoofd te fronsen of juist te ontspannen. Daarnaast geeft dit soort
bedrijven zelden inzage in de exacte
werking van hun apparaten. Dat
maakt het voor wetenschappers lastig om ze te
beoordelen.”

Thync stimuleert het brein rechtstreeks door er een zwakstroom door
de sturen. In vaktermen heet dat
tDCS (transcraniële gelijkstroomstimulatie). “Er zijn weinig officiële
medische studies die klip-en-klaar
laten zien dat je met een heel zwakke
stroom je hersenactiviteit verandert”, zei hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie André Aleman van de
Rijksuniversiteit Groningen eerder in
De Correspondent. “Ik ben er zelf
geen voorstander van dat in deze
vroege fase dit soort dingen beschikbaar komen voor het doorsnee
publiek, zolang er nog heel veel vragen open staan. Als het apparaat je
hersenactiviteit beïnvloedt, kan dat
in theorie ook nadelig zijn.”
De makers van Thync beloven dat
het apparaat twee mogelijkheden
heeft: activeren (“Energiegolven zorgen ervoor dat u wilt opstaan en
rondlopen. Uw zintuigen voelen
scherper en uw concentratievermogen neemt toe”) of kalmeren (“Kalmerende golven zullen uw gedachten
vertragen, maken u geconcentreerder, maken u opmerkzaam op uw
ademhaling en geven u een aangename tinteling bovenaan uw nek”).
Volgens de makers werkt Thync
beter naarmate u het apparaat vaker
gebruikt. “Zoals elke vorm van training, wordt Thync beter met de tijd,
en blijvende resultaten treden eerder
op bij regelmatig gebruik (vier tot zes
keer per week).”
Meer info: www.thync.com

Badmuts

Nijboer ziet desondanks positieve
kanten aan de komst van dit soort
gadgets: ze bewijzen dat een EEGinstrument niet lelijk hoeft te zijn.
Traditioneel zien die er namelijk

Muse

De hoofdband Muse meet de EEG-activiteit met sensoren op het voorhoofd en
achter het oor. Bij de band hoort een
meditatie-app. Via geluiden die appgebruikers tijdens de meditatie horen –
van bijvoorbeeld de wind en de zee –
komen ze te weten hoe het met hun brein
gesteld is. De makers claimen dat wanneer het brein rustiger wordt, ook de
geluiden tot bedaren komen. Zo zouden
gebruikers rechtstreeks feedback krijgen
over de diepte van hun meditatie.
Meer info: www.choosemuse.com
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Muse moet
meditatie gemakkelijker maken.
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Ontspanningsoefening
Insight

De makers van het bedrijf Emotiv
beweren dat hun EPOC+ EEG-hoofdband beter is dan die van ‘concurrenten’ omdat de EPOC+ niet
alleen EEG-metingen doet
op het voorhoofd en achter de oren, maar ook
op het achterhoofd.
Emotiv claimt dat het
zo ook de activiteit
van ‘belangrijke
breinregio’s’ kan afleiden die dieper in het
brein liggen en bovendien de communicatie tussen verschillende breindelen.
Terwijl de EPOC+ meer is bedoeld
voor wetenschappelijk onderzoek, is
de Insight gericht op consumenten.
Daarom is meer gelet op draaggemak en hoeven de elektroden voor
gebruik bijvoorbeeld ook niet met
een zoutwateroplossing behandeld
te worden voor betere geleiding. De
fabrikant belooft dat gebruikers met
de bijbehorende software zicht krijgen op de mate van concentratie,
stress en ontspanning die zij ervaren. De Insight kan mogelijk ook
interessant zijn voor marktonderzoekers. Zij kunnen met de headset volgens Emotiv ook belangstelling,
prettige spanning en betrokkenheid
meten.
Emotiv stelt voor beide headsets
een ontwikkelaarstoolkit beschikbaar, waarmee andere bedrijven
allerlei toepassingen kunnen programmeren voor deze wearables,
waaronder games.
Meer info: www.emotiv.com/epoc

eDe Insight zou

inzicht moeten
geven in de mate
van concentratie,
stress en ontspanning.

weinig hip uit:
ze hebben de
vorm van
een badmuts. Dat
is vervelend voor
mensen die
afhankelijk
zijn van dit
soort apparaten,
zoals patiënten
met een lockedin-syndroom. Zij
zijn volledig verlamd en kunnen met gedachtekracht toch
leren communiceren met de buitenwereld, bijvoorbeeld door te
denken aan bepaalde letters of
woorden. “Zij zitten al in een rolstoel, waardoor ze vaak niet voor vol
worden aangezien. Als ze ook nog
eens een EEG-badmuts dragen, kan
dat extra stigmatiserend werken.”

Breng je hiermee je
brein in topconditie?

e

Verslaggever
van TechCrunch
bezoekt het hoofdkantoor van Emotiv
en krijgt de Insight
opgezet.

Daar komt nog eens bij dat de elektroden van professionele apparaten
vaak ingesmeerd worden met een
speciale gel, om optimaal elektrisch
contact te kunnen maken met de
hoofdhuid. “Daar wordt je haar heel
vies van.”
Daarnaast zijn dit soort consumentengadgets ook een uitkomst
voor onderzoekers in ontwikkelingslanden. “Zij hebben niet het
budget voor professionele apparaten van tienduizenden euro’s. Dit
soort apparaten geeft hen de mogelijkheid toch neurowetenschappelijk onderzoek te doen.”

Vergelijkende test

Of het mogelijk is om concentratie
te trainen met dit soort gadgets,
wordt door wetenschappers dus
betwijfeld. Maar zijn dit soort headsets überhaupt goed in het meten
van de elektrische activiteit van ons
brein? Nijboer besloot in 2012 –
toen werkte ze nog aan de Universiteit Twente – te onderzoeken hoe
goed deze headsets onze hersengolven kunnen meten. Ze vergeleek
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twee professionele EEG-meetinstrumenten met de EPOC+. Die laatste
headset kost slechts een fractie van
traditionele instrumenten. Uit haar
onderzoek bleek tot Nijboer’s verrassing dat de EPOC+ slechts íets
minder goed was dan professionele
apparaten in het signaleren van de
P300: een piek in de hersenactiviteit
die optreedt wanneer de hersenen
een onverwacht geluid, beeld of
andere prikkel waarnemen. “De
sterkte van het signaal was slechts
iets zwakker, namelijk tweederde
van het gemeten signaal van het professionele systeem dat als beste uit
de bus kwam.”

Regulering

Nijboer sluit niet uit dat neurofeedback in de toekomst wel gebruikt
kan worden om concentratie te trainen. “Alleen is daarvoor eerst meer
onderzoek nodig. Fabrikanten van
neurogadgets maken daarom wel
een heel grote, en misschien te grote
stap van de neurowetenschap naar
de praktische toepassing.” Dat
wordt hun door veel neurowetenschappers niet in dank afgenomen.
“Zij vrezen dat dit soort neurogadgets de neurowetenschappen een
slechte naam zullen bezorgen.” Nijboer zelf vat de opmars van de neurogadgets minder zwaar op: “Het is
goed wanneer mensen door dit soort
gadgets gestimuleerd worden om
tot rust te komen.” Ze sluit daarbij
niet uit dat er bij dit soort apparaten
sprake is van een sterk placeboeffect: “Alleen al het geloof in de
werking van dit soort apparaten kan
mensen helpen om kalmte en concentratie op te bouwen.”
Nijboer is echter wel voorstander
van strengere regulering. “Medicijnen komen pas op de markt nadat ze
uitvoerig zijn getest. Maar voor dit
soort neurogadgets is dat nog helemaal niet het geval. Fabrikanten
benadrukken altijd de positieve
gevolgen van dit soort gadgets. Terwijl mijn gezonde verstand zegt dat
het, als een apparaat echt in staat is
om de hersenen te beïnvloeden, theoretisch ook slechte gevolgen kan
hebben.”
Wie een brein wil dat in topconditie is, doet er volgens Nijboer in de
tussentijd verstandiger aan om te
gaan sporten. “Van regelmatig
bewegen staat namelijk wel met
behoorlijk grote zekerheid vast dat
het een positief effect heeft op je
concentratievermogen.”
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