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Ayoung X Young InSurance - Live webcast Erik Scherder: 
Marvelous stories about our brain 
Op 19 november nam Erik Scherder ons mee op reis om de werking van ons millennial brein beter te 
begrijpen. Hoewel ons hoofd tolde van de Latijnse namen van voor de delen van onze hersenen, zijn we nu 
wijzer en weten wij meer over hoe ons brein werkt en hoe wij het kunnen beïnvloeden.  
Wij zetten een paar van Erik’s inzichten in onderstaand PDF op een rijtje. 
 
Wist je dat… 

• Wanneer je iemand ziet die je kent, je hersenen dopamine afgeven waardoor we ons gelukkiger 
voelen? Niet alleen in real life, maar bijvoorbeeld ook online of via een foto. Dit benadrukt hoe 
belangrijk het is om je sociale contacten in deze coronatijd te onderhouden. Ook al is het ‘slechts’ 
virtueel. 

• Ons brein een eigen beloningssysteem heeft? Het behalen van een klein succes zorgt er ook voor dat 
onze hersenen dopamine afgeven aan een deel van onze hersenen dat het verlangen naar meer 
succes activeert. Dit verhoogt onze intrinsieke motivatie. Thuis vinden mensen het moeilijker om hun 
intrinsieke motivatie te vinden. Maar hier is een makkelijke oplossing voor: een actieve lifestyle.  

• Erik gelooft dat de beste kwaliteit van mensen onder de leeftijd van 30 jaar, hun impulsiviteit is? De 
prefrontale cortex is het deel van je hersenen dat cognitieve en emotionele functies, zoals het maken 
van beslissingen en (negatieve) emoties, controleert. Omdat de prefrontale cortex zich tot de leeftijd 
van 30 jaar nog ontwikkelt, hebben mensen onder die leeftijd vaak veel ideeën, geven niet om de 
mening van anderen en maken zich geen zorgen over consequenties. Zij gaan er gewoon voor. 

• Een actieve levensstijl de oplossing is voor (bijna) al jouw problemen? Het verbetert de functionering 
van de prefrontale cortex (deel van je hersenen dat cognitieve en emotionele functies, zoals het 
maken van beslissingen en (negatieve) emoties, controleert), het helpt om beter te slapen, het houdt 
de kwaliteit van de witte stof op peil en houdt je hersenen over het algemeen gezond. 

 
We proberen alle feitjes over het brein te onthouden, maar één ding is het belangrijkst: wees actief! Zeker nu 
het coronavirus ons veel meer binnen houdt dan normaal en de dagen grauwer en sneller donker worden. 
Hopelijk ben jij na het zien van dit webinar lekker wezen wandelen, fietsen of een andere manier van bewegen. 
Ook benadrukte Erik het belang van elkaar zien. Of dat nu face-to-face is volgens de coronaregels of online. We 
moeten af en toe een bekend gezicht zien.  
 
Bedankt Ayoung en Erik voor het organiseren van dit interessante webinar!  
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