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TEKSTEN / TEXTES

“Terra nova sed non planum incognita”
The brain, an apparatus with which we think that we think*

Ambrose Bierce

Inleiding

“The Final Frontier”(1), zo wordt vaak gerefereerd naar 
de wereldwijde neurowetenschappelijke expeditie, die 
zich tot doel heeft gesteld de functionele werking van 
de hersenen, tot in detail te begrijpen. 

Hoewel er de laatste decenniën ongetwijfeld op dit 
vlak een substantiële vooruitgang geboekt werd, blijft 
het doorgronden van de hersenwerking een fenomenale 
uitdaging vooral gezien de enorme complexiteit van dit 
orgaan.

“The most amazing and complex piece of biologi-
cal machinery, this side of the galaxy” noemde Mr. 
Spock, het ooit, om in Startrek jargon te blijven. De 
vergelijking is ten andere meer realiteit dan zomaar een 
banale science fiction quote. 

Wanneer we inderdaad alle mogelijke interacties tus-
sen genen, eiwitten, pre- en postsynaptische axono-
dendritische neuronale netwerk verbindingen in kaart 
willen brengen en dat in de vorm gieten van een al-
lesomvattend “interactoom”, stelt ons de combinato-
rische explosie van individuele interacties op diverse 
schalen van ruimte en tijd, voor een duizelingwek-
kende complexiteit en derhalve een schier onmogelijke 
taak(2). Om vanuit de klinische observatie van het men-
selijk gedrag in normale en pathologische toestanden, 
toch tot enig inzicht en begrip te kunnen komen van 
de functionele werking van de hersenen, zijn dan ook 
bevattelijke modellen nodig die kunnen dienen als tus-
senlaag tussen de biologische  neuronale basis en de 
klinische gedragsmanifestaties (3,4,9,15,16,17,18,19,20). 

De mens heeft in zijn eeuwenoude zoektocht naar 
dit mysterie uiteraard niet gewacht op de komst van 
geraffineerde tools als fMRI en qEEG om dergelijke 
verklaringsmodellen op te stellen(3). We vinden ze van 
oudsher terug in de spiritualiteit, religie, filosofie en 

psychologie. Modellen zijn nuttig en nodig willen ze 
ons kunnen helpen in begrip, inzicht en behandeling 
van gedragsstoornissen die resulteren uit een tijdelijke 
of permanente cerebrale orgaandysfunctie (5) . Op dit 
vlak heeft de psychoanalyse in het werkveld van de 
klinische psychiatrie, een groot succes geboekt daar 
het op een hoger meta niveau voor het eerst handvaten 
bood tot inzicht en behandeling (psychodynamische 
psychotherapie) (3,4). Toch bleef het in zijn Cartesiaans 
denken vaak wat te ver af van de neuronale realiteit en 
leidde dan ook snel tot versnippering en verhitte de-
batten met weinig productieve, ja zelfs voor “non-illu-
minati” verwarrende discussies tussen diverse scholen 
en denkrichtingen. Willen wij het menselijk gedrag ten 
gronde begrijpen, dan moeten we dat in de eerste plaats 
doen zonder de  biologische ankers met de neuronale 
realiteit los te gooien, zoniet lopen we gevaar om als 
zovele zelfgeproclameerde en alterneutische “new age” 
guru’s doelloos over het klinisch landschap te zweven. 
Vooruitgang in de wetenschap impliceert dat ons mo-
del veel dichter en concreter moet aanleunen bij zowel 
de kliniek als bij de recente verworvenheden van het 
neurowetenschappelijke en neurofarmacologisch ba-
sisonderzoek en dat het bovendien in staat moet zijn de 
scherpe grensafbakeningen tussen neurowetenschap, 
psychologie en filosofie te laten vervagen (10,1115,17). De 
mens is immers een biologische totaal entiteit (holis-
me) en geen verbrokkelde wandelaar in onderscheiden 
mentale of metafysieke fractale landschappen. 

Aan de hand van klinische observaties bij schizofre-
nie en  psychose als stoornis van de “waar”-neming, 
hebben wij gepoogd in deze voordracht, ter illustratie 
van dit concept, de overgang van “normaliteit” naar 
“psychose” op aanschouwelijke wijze in het concrete 
kader van een dergelijk cognitief model, voorstellen 
(5,6,7,8,9,10,11,12,14).  

We initiërden dit door aan de hand van diverse voor-
beelden en ervaringen te demonstreren hoe sterk de 
schijnbaar objectieve zintuiglijke perceptie van de 

(*) Voordracht gehouden op het jaarlijks symposium van de Artsenkring Sint-Lucas Gent:  
“Ontstaan van waanideeën en psychosen” op 4 februari 2012.
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fysieke realiteit gekleurd wordt door de filters van onze 
hersenen (15,16) . We brengen daarmee intrinsiek een ere-
saluut aan het genie van Plato, die reeds tweeduizend 
jaar geleden de waarneming van de fysieke wereld 
vergeleek met een schimmenspel van schaduwen die 
grillig geprojecteerd worden op de muur van de grot, 
waarbij de menselijke “toeschouwers” geacht worden 
aan de “waarneming” van deze “hersenschimmen”  een 
“ware” betekenis te verlenen. Wetenschap in het alge-
meen maar neurowetenschap in het bijzonder, heeft, 
met voelsprieten in Plato’s grot, inmiddels objectieve 
systemen ontwikkeld (statistiek, beeldvorming, neuro-
fysiologische signaalanalyse etc) om de cognitieve en 
perceptuele beperkingen van onze hersenen te omzei-
len en tot een meer objectieve kennis van de fysieke 
(ook neuronale) realiteit te komen. Inderdaad, het lijkt 
ontluisterend, zich te moeten realiseren dat amper 10% 
van wat we schijnbaar objectief zintuiglijk waarnemen 
rechtstreeks correspondeert met deze realiteit terwijl 
meer dan 90% van de waarneming een projectie is 
(Plato’s grot) van verwachting- en geloofspatronen die 
“top down” vanuit onze hersenen geconstrueerd wor-
den. Wie ooit de filmreeks “the Matrix” zag begrijpt 
direct wat daar bedoeld werd als de scenarist deze fa-
meuze  90% opdrijft naar 100%.  Het is dan ook ze-
ker niet onbegrijpelijk dat op vlak van onderzoek naar 
attentionele neurale netwerken er de laatste tijd een 
vruchtbare samenwerking is gegroeid tussen cognitie-
ve neurowetenschappers en bekende straatgoochelaars 
(30,31,32) . Het manipuleren van aandacht leert ons veel 
over de manier waarop onze hersenen werken in het 
opbouwen van waarnemingspercepten (20,25,28,33) .

Het vasthaken in een synaptisch neurotransmitter be-
paald cognitief model van deze “bottom-up”- (dwz: zin-
tuiglijk) en “top-down” (dwz: geloof en verwachtings-
patronen vanuit de hersenen) concepten, is de volgende 
grote stap die we poogden te illustreren aan de hand 
van neuropsychofarmacologische inzichten aangaande 
de synaptische receptoreffecten van twee onderschei-
den klasses van psychodysleptica (psychotomimetica) 
namelijk de hallucinogenen (LSD, psylocybine, mes-
caline) en de dissociative anesthetica (PSP, Ketamine) 
(8,5,11) . De gedifferentieerde effecten van deze stoffen  
op de glutamaatreceptoren NMDA en AMPA bieden 
ons immers een rechtstreeks handvat naar de beide de-
terminanten van de perceptie (centraal vs. perifeer) en 
leren in termen van psychiatrische symptomatologie 
en fenomenologie wat het klinisch betekent wanneer 
dit systeem ontregeld geraakt. Ook hier zien we dat 
de mens van oudsher met dergelijke producten experi-
menteerde om werking van de “geest” (= hersenen) te 
verruimen en te begrijpen in zijn brede psychofysiolo-
gische dimensies. Ook hier vervagen dan ook zeer snel 

de grenzen tussen spiritualiteit, filosofie, psychologie 
en neurobiologie. Neuropsychofarmacologie bouwt 
bruggen eerder dan enclaves af te grenzen.

Uiteindelijk trachten we aan de hand van dit model 
direkte inzichten te verwerven door links te trekken 
naar de klinische observaties van patiënten met begin-
nende of ingestelde wanen en hallucinaties. We hebben 
ook willen aantonen hoe dergelijk model ons concrete 
handvaten biedt voor de ontwikkeling van meer ef-
ficiënte en veiliger behandelingen waarbij niet enkel 
de positieve symptomen van de psychose (wanen en 
hallucineren) maar ook de negatieve symptomen beter 
begrepen en aangepakt kunnen worden dit binnen een 
therapeutisch kader dat breder moet worden dan het 
louter psychofarmacologische (11,12,13) . 
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