Psycho

Zet je brein
vaker op pauze
Pas als we een hele dag hard en geconcentreerd hebben doorgewerkt, en ons todolijstje zo
goed als afgevinkt is, zijn we happy. Nog een beetje vrije tijd over? Die proppen we liefst ook
nog vol. Niet goed volgens breindeskundigen. Want juist door vaker te niksen en te luieren,
worden we productiever en creatiever. Moet je natuurlijk wel weten hoe je dat doet.

door Manon Kluten
tekening Jenny Stieglitz

Toegegeven, flink doorwerken en uren
achter elkaar blijven presteren, kan je
eigenwaarde een boost geven. Alleen
maar wat aangerommeld? Dan ben je
waarschijnlijk niet echt voldaan en voel
je je een nietsnut. Niet nodig, is de mening van breindeskundigen zoals therapeut Srini Pillay, die het boek Minder
focus, meer effect schreef. Zijn theorie is
dat je je gedachten geregeld de vrije
loop moet laten, vaker moet dagdromen en de boel de boel moet laten. Pas
dan ontstaat er ruimte voor creatieve
ideeën, maak je de beste beslissingen, is
er minder stress, meer plezier én heb je
meer oog voor anderen. Ben je alleen
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De hele dag doorwerken,
op je middagpauze na.
Je smartphone, zeker als hij
binnen handbereik ligt.
Altijd online zijn.
Multitasken.
Open kantoorruimtes.
Elk dood moment opvullen
met informatie.

bezig met focussen, dan raken echt belangrijke dingen op de achtergrond, vervreemdt je van jezelf en anderen en ligt
emotionele uitputting op de loer.
Elke Geraerts, doctor in de psychologie
en breindeskundige: “Net als een atleet
na een marathon moet ontspannen,
moet je ook na een mentale inspanning
bewust uitrusten, om daarna weer prestaties te kunnen leveren. Dat we ons tussen negen en vijf blijvend kunnen concentreren is een sprookje. Alleen beseffen veel werknemers en werkgevers dit
nog niet. Je prefrontale cortex, het deel in
je brein waar informatie wordt verwerkt,
problemen opgelost en belangrijke beslissingen genomen, is snel vermoeid.
Dus moet je het geregeld pauzes gunnen.
Als je door de dag ontspanmomenten inbouwt, heb je daarna dubbel zoveel energie om terug aan de slag te gaan.”

Druk is de norm
Alleen doen we dat nog veel te weinig.
Het druk hebben is de norm en zelfs bijna een statussymbool. Niks doen en lui
zijn, heeft ook niet echt een positief imago. Het ouderwetse gezegde ledigheid is
des duivels oorkussen is blijkbaar nog
lang niet uit de mode. “Alleen kun je
vroeger en nu niet echt met elkaar vergelijken. De informatiestroom die tegenwoordig elke dag op je afkomt, stopt
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nooit en is veel belastender voor je
brein. En het gaat om informatie, géén
kennis. Bij kennis maak je selectief een
keuze uit info die voor jou relevant is.
De tientallen berichten die je al op
Facebook hebt gelezen, nog voordat je
aan je ontbijt begint, zijn dat niet. Het
brein van onze (voor)ouders had daar
geen last van. Ook waren ze niet voortdurend bereikbaar op mail of gsm. Je
brein is eigenlijk altijd alert, zelfs als je
nog maar een berichtje verwacht. Een
deel van je aandacht wordt al opgesoupeerd, zonder dat je er iets nuttigs mee
doet. Het is ook een van de redenen
waarom we tegenwoordig meer last van
stress en burn-out hebben.”

Olifanten & konijnen
Volgens de breinexpert is het hoog tijd
dat we anders met ons brein omgaan en
rustmomenten respecteren. Dat betekent niet dat we massaal aan de siësta
moeten, want een aantal kleine pauzes
van bijvoorbeeld telkens tien minuten,
zijn al perfect. Hoeveel gelummel je per
dag nodig hebt, is persoonlijk. Je zult
eerst meer inzicht moeten krijgen in
wanneer jouw aandacht piekt of juist
een stevige dip heeft. Daar kun je dan je
werkmomenten op inrichten. “Experimenteer daar een beetje mee. Hou een
week lang bij op welke momenten van ›

