
Voedsel voor je brein 
 

 

Henry Honné  

Juni 2014  

Breincafés Horn, Maasbracht, Weert 

1 



Wie is Henry Honné? 

• Henry Honné Master Neurorevalidatie en Innovatie,  
fysiotherapeut. 

• Gezondheidscentrum Honné. 

• Vrijwilliger Breincafé Horn. 

• Adviseur Hartpatiënten Nederland. 

• Extern adviseur Fontys Hogeschool Eindhoven en 
gastdocent/externe assessor HAN Nijmegen. 

• Oprichter Samenwerkingsverband fysiotherapeuten 
Midden-Limburg. 

• Inkomend voorzitter Rotaryclub Leudal. 

• Neurowetenschapper. 

• Echtgenoot en vader. 
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Onderwerpen 

O Welke dingen zijn nu eigenlijk goed voor ons 
brein? 

O Wat zouden we aan stoffen tot ons moeten 
nemen? 

O Wat zouden we moeten doen, om een goed 
functionerend brein te houden tot op hoge 
leeftijd? 
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Psychoactieve stoffen  

O Medicijnen en voedingstoffen, die ons 
brein nodig heeft. 

 

O Stoffen voor het brein 

O Stoffen voor het lichaam 

 

O Koffie, thee, tabak, alcohol, chocolade, 
marihuana, cocaïne, groenten en fruit, 
aminozuren (lysine, tryptofaan) 
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O Afkomstig van planten 

 

O Gelijkenis met neurotransmitters 

 

O Neurotransmitters 

 
O Een neurotransmitter is een signaalstof, die 

in synapsen zenuwimpulsen overdraagt 
tussen zenuwcellen('neuronen') in 
het zenuwstelsel of impulsen overdraagt 
van motorische zenuwcellen op spiercellen of 
van zenuwreceptoren op sensorische zenuwcellen. 
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Het neuron en de 
prikkeloverdracht 

A - presynaptisch neuron 
B - postsynaptisch neuron 
 
1 - mitochondrion 
2 - blaasje vol met neurotransmitter 
3 - autoreceptor 
4 - synaptische spleet 
5 - neurotransmitter receptor 
6 - calciumkanaal 
7 - blaasje staat neurotransmitter af 
8 - neurotransmitter heropnamepomp 



    

http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk 
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http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk


Wanneer spreekt men van een 
neurotransmitter? 

 
Over het algemeen beschouwd men een stof als een 
neurotransmitter wanneer aan de volgende vier criteria voldaan 
is: 
 
1. Het wordt geproduceerd in de neuron 
2. Het is aanwezig in het presynaptische uiteinde van een 

neuron en wordt in dusdanige hoeveelheden afgescheiden 
dat het een reactie uitlokt in een andere post-synaptische 
neuron 

3. Wanneer men de stof in voldoende mate van buitenaf 
toedient moet de stof de werking van de door de neuron 
afgescheiden stof nabootsen 

4. Er is sprake van een specifiek mechanisme voor het 
verwijderen van de stof van de plek waar het actief is 
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Indeling     
O Veel neurotransmitters worden door biosynthese bereid uit 

eiwitten.  

O Belangrijke neurotransmitters zijn: 

O Acetylcholine 

O Als catecholaminen uit het essentiële aminozuur tyrosine: 

O dopamine  

O Adrenaline (1.) 

O Noradrenaline (1.) 

O Gemaakt van het essentiële aminozuur tryptofaan: 

O Serotonine  (1.) 

O Gemaakt van het semi-essentiële aminozuur histidine: 

O Histamine (1.) 

O Anandamide, GABA, orexine, adenosine, morfine… 
 

(1.)  (adrenaline, noradrenaline, serotonine en histamine kunnen    

      functioneren als neurotransmitter en als hormoon) 9 



    

O De actieve ingrediënten in planten, of 
extracten daarvan, die we consumeren, zijn 
dikwijls slechts licht gemodificeerde 
aminozuren, die heel veel lijken op 
aminozuren in de hersenen.  
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O Eigenlijk hebben we heel veel middelen, die 
het brein beïnvloeden en wordt er 
voortdurend gediscussieerd over hun 
waarde en effectiviteit. 
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O Kwade geesten zijn niet de oorzaak 
van geestesziekten, maar deze 
veroorzaakt door stoornissen of 
ziekten van de hersenen. 

 

O Geestesziekten zijn wellicht op 
dezelfde manier behandelbaar als 
lichamelijke ziekten. 
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Basisconclusies  

1. Stoffen zijn niet “goed” of “slecht”. 
2. Eigenlijk zijn alle middelen, die wij tot ons nemen 

niet meer of minder dan chemische stofjes, die een 
effect veroorzaken, dat je ofwel wenst te bereiken 
ofwel wenst te vermijden. 

3. Elk stofje heeft meerdere effecten. Werkzaam op 
verschillende gebieden in lichaam of hersenen. 

4. De hoeveelheid is belangrijk. (Dosisresponsrelatie) 
5. Het effect is afhankelijk van de omstandigheden en 

verwachtingen. Reageer je sterk op het ene stofje, 
dan ook op veel andere 

6. en is de kans groot, dat dat ook voor een van je 
ouders/kinderen geldig is. 
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“Basis”kennis Hersenen 

O Hersens bevinden zich bijna altijd op het voorste 
eind van een buisvormig systeem van het dier. 
Hersens laten je ruiken, luisteren, kijken en 
voelen en sturen gedrag zodat die voedselbuis 
dichtbij voedsel komt. 

O 14 % van alle verkregen energie gaat op aan de 
hersenen (70% voor het spijsverteringssysteem, 
30 % over, waarvan de helft voor voortbewegen 
en voortplanten en 1% voor de rest) 

O Eten en seks houden de soort in stand… 
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    “Basis”kennis Hersenen 

 
O Hersenen zijn gemaakt van neuronen en 

gliacellen, bloedvaatjes en bepaalde structuren 
van neuronen bij elkaar, die verwante functies 
hebben. 

 
O Achterin zintuigen, voorin planning en beweging 

onderin aan en uit. Neuronen communiceren 
met elkaar en vooral door neurotransmitters. 

 
O Neurotransmitters vind je in bijna alle delen en 

hun functie hangt af van het deel waarin ze zich 
bevinden…. 
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O http://www.youtube.com/watch?v=hCFpDnuMZK 
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Twee Voorbeelden… 

1.  

O Basale ganglia, vooral voor beweging. 

O Meer dopamine dan elders aanwezig, dus 
zal dopamine wel een rol spelen bij die 
beweging: 

O Als dopamine blokkeert in de neuronen, dan 
vermindert je vermogen om te bewegen. 

O Maar dopamine zit ook in het netvlies en de 
hypothalamus. 
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2. 

O Noradrenaline veel aanwezig in de 
hypocampus, belangrijk voor het vormen 
van herinneringen. 

O Maar noradrenaline is ook aanwezig in heel 
andere delen van de hersenen, die niets met 
geheugen te maken hebben.  
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Conclusie 

O Er is niet een specifieke neurotransmitter, 
voor een speciale functie. 

O In feite vertonen neurotransmitters een 
complex scala aan functies in verschillende 
hersengebieden, dus algemene uitspraken 
over neurotransmitters kun je zelden doen. 
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Hoe beïnvloeden bepaalde 
chemische stoffen onze 

hersenen. 

O Veel stoffen kunnen niet door de bloed-
hersen barrière.  

O Alleen vet-oplosbaar en niet water-
oplosbaar 

 

De bekendste twee: Nicotine en cafeïne! 
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Soms zo’n langdurig effect…. 

O Hersenen passen zich aan, aan 
aanwezigheid en gedragen zich of stofje bij 
normale functies behoort. 

O Afwezigheid: hunkering naar stof 

 

O Hunkering is erg sterk: bijvoorbeeld een dag 
niet eten! 

O Mate van hunkering door unieke neurale 
bedrading; erfenis van je ouders 

21 



De bekendste 
neurotransmitters. 

O Maar er zijn ongeveer 100 bekende en nog eens 100 
onbekende!! 
 

O Acetylcholine 
O Dopamine 
O Noradrenaline 
O Serotonine 
O Anandamide 
O GABA 
O Histamine 
O Orexine 
O Adenosine 
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Acetylcholine 

O Maakt bewegingen mogelijk 
O Speelt belangrijke rol in autonome zenuwstelsel. 

(hartslag, ademhaling, speeksel, tempo 
spijsvertering, plassen, zweten, sexuele 
opwinding. 

O Afhankelijk van gebied: voorste hersenen, 
projecteren naar schors, hippocampus, 
amygdala en bulbus olfactorius 

O Leren, onthouden, aandacht en 
stemmingsregeling, gecontroleerde 
bewegingen. 
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Voorbeeld: geheugen 
O Cholinerge neuronen sterven af, actief in 

hippocampus en cortex 

O Moeite met aandacht richten, emotionele 
instabiliteit door limbisch systeem (amygdala, 

    prikkelbaarheid, irritatie, paranoia) 

O In de hippocampus:  

    ernstig geheugenverlies. 
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O Acetylcholine komt uit choline, dat gewoon 
in voedingstoffen zit. Bij omzetting van 
suiker in mitochondriën. 

O Maar hersenen reageren alleen op tekorten, 
niet op surplus. 

O Afbraak door acetylcholinesterase-remmer, 
waardoor acetylcholine langer werkzaam 
blijft.  

O Te weinig is gevaarlijk, teveel is dodelijk… 
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Dopamine en noradrenaline 

O Zijn catecholaminen 

O Noradrenaline: alertheid en gedrag dat 
verband houdt met beloning en 
waakzaamheid 

O Dopamine is nauw verbonden met beloning 
en beloning-zoekend gedrag (psychosen…) 
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O Voortdurende aanwezigheid van dopamine is 
noodzakelijk om beweging in gang te zetten of juist te 
stoppen. 
 

O Twee routes: naar emotieregeling        
                naar voorhoofdskwabben 
 

O Aanmaak van beide stoffen door voorloper aminozuur 
tyrosine (ijzer, koper en vit. C nodig) 

O Tyrosine is voorloper van noradrenaline en dopamine 
O Zonder vit. C oxideren verschillende neurotransmitters, 

waardoor ze inactief worden in de synaptische blaasjes 
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Cocaïne 

O Als amfetamine het vermogen om de 
werking van catecholaminen en serotonine 
te versterken. 

O Verhoogde alertheid, groter fysiek en 
mentaal uithoudingsvermogen, meer 
beweging en intensivering van 
genotsgevoelens. 

 
O http://www.youtube.com/watch?v=4OS2C4NemJI 
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Dopamine 

O Speelt rol in genotservaring, blijdschap en 
welzijn 

O Vermindering leidt tot onvermogen om 
plezier te hebben 

O Dopamine bepaalt het tempo waarin de 
voorhoofdkwabben informatie verwerken. 

 

O Chocolade!! 
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Serotonine 

O 90% bevindt zich in de neuronen van het 
darmkanaal en regelen daar aangroei en afbraak 
van botweefsel. 

O 8% in bloed en bloedplaatjes (serum en 
tonisch/samentrekkend) 

O 2% in hersenen 

O Neuronen die serotonine aanmaken liggen in 
een ketting langs de middellijn van de 
hersenstam raphekernen  

O Druppelsgewijze afgifte terwijl we wakker zijn 
en forse afname van afgifte tijdens slaap. 
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Anandamide 

O Gelukzaligheid 

O Anandamide blokkeert bijvoorbeeld de afgifte 
van glutamaat en acetylcholine, beide  in de 
cortex en hypocampus (herinneringen) 

O Versterkt de afgifte van dopamine (euforie) 

O Voedingskernen in hypothalamus  

O Biedt bescherming tegen gevolgen van 
beroerte, chronische pijn en zenuwontstekingen 

O Chocolade/marihuana 
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GABA 

O Communicatie 

O Maakt of verbreekt verbindingen tussen 
neuronen 

O Ontwikkeling van hersenen 

O In alle hersengebieden en altijd inhibitoir 
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Histamine 

O Alertheid gedurende de dag 
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Orexine 

O Mate van alertheid en hongergevoel 

O Neuronen maken wakker en zorgen voor 
hongergevoel 

O Anderzijds geen honger en slaperig 

O Narcolepsie 
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Adenosine 

O Slaap-waakcyclus  
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Koffie en thee 

O Cafeïne en theofylline 

O 54% afkomstig van twee bonen Coffea 
arabica en coffea robusta  en 43% van 
camellia sinensis (thee) 

O 5-6 koppen per dag voor mannen: Kleinere 
kans op Alzheimer, vrouwen verminderd 
risico op diabetes type 2 

O Langer leven… 

O Koffie blokkeert de afbraak van adenosine 
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Chocolade 

 

 

O Kleine hoeveelheid lijkend op amfetamine 

O Kleine hoeveelheid lijkend  op anandamide 
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Morfine 

O Endogene opioïde  

O Beloning voor heerlijk eten, hardlopen 
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Een andere manier om naar het 
brein te kijken 

O Sneller is niet slimmer… 

O Hersenen functioneren al optimaal en zo 
snel als veilig is. 

O We zitten allemaal op het randje van een 
beroerte als reactie op verschillende stimuli. 

    (licht hoofdletsel, snelle lichtflitsen, tumor,   

    vasculaire afwijkingen, kleine bloedinkjes).  
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Ontnuchterend…   

O Lange voorgeschiedenis voor oplossen van 
voorkomende problemen. 

O Doel is overleven. 

O Bepaald probleem op een bepaald moment 
in onze soort op te lossen en blijkbaar ook 
gerelateerde problemen. 

O Hersenen snel maar niet zo efficiënt. 

O Compensatie door bepaalde voedingstoffen 
op te nemen? 
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Evolutie…   

O Evolutie is een broddelaar. Francois Jacob, bioloog 
en Nobelprijswinnaar 

 

 

 

O Evolutie creëerde niet doelbewust wat op dat 
moment nodig was om te overleven. Daarom 
zullen wij en elke andere soort op de planeet, 
altijd gevoelig blijven voor veranderingen in onze 
omgeving. 
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  Helaas… 

 

 

 

 

 

 

O Er bestaat niets, dat je werkelijk 
intelligenter kan maken en het 
verouderingsproces van je hersenen 
stop kan zetten. 42 



Wat je eet heeft een positief of 
negatief effect op je hersenen. 
 

   Veel verzadigde vetzuren,     

   verminderen het vermogen om te  

    leren, verlaagt het niveau van de  

    belangrijke groeifactor BDNF , 

    (brain-derived neurotrophic factor)  

    en vermindert het vermogen om 

    te herstellen van traumatisch     

    hersenletsel. 
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O Een bescheiden hoeveelheid bewegen kan 
je BDNF-niveau verhogen en de gevolgen 
van vet eten enigszins compenseren 
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Suiker is gezond… 

O Eet net genoeg suiker om in de behoefte van je 
hersenen te voorzien. 

O Helaas zijn we tijdens de evolutie het vermogen 
kwijtgeraakt om vetten om te zetten in suiker. 
Ze garanderen de  elektrische spanning die staat 
op de neuronen. 

O Hersenen gebruiken suiker om 
neurotransmitters te maken, maar wat goed is 
voor je hersenen is niet persé goed voor andere 
organen. 
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Zuurstof 

O Tijdens normale veroudering vormen onze 
mitochondriën vrije zuurstofradicalen, die 
gaandeweg onze natuurlijke antioxidatieve 
systemen ondermijnen en neuronen 
vernietigd worden. 

O Het lijkt erop dat de maximale levensduur 
van elke soort afhankelijk is van het aantal 
vrije radicalen dat wordt geproduceerd door 
de honderden mitochondriën, die in elke cel 
aanwezig zijn.  
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Dus… 

O Eet voedsel rijk aan antioxidanten, met name 
kleurrijke vruchten en veel groenten. 

O Eet minder eiwitten, minder kans op kanker. 

O Nicotine is waarschijnlijk neuro-protectief als 
chelator (chemisch binden) van zware metalen. 

O Cafeïne zou risico verminderen op Parkinson. 

O Alcohol zou risico op Alzheimer verminderen. 

O Marihuana vermindert risico op leeftijd- 
gerelateerde ziekten waarbij sprake is van 
zenuwontstekingen in de hersenen. 
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Maar ook… 

O Dit laatste is bekend, omdat het geregistreerd is, 
maar misschien doet bloemkool of draadjesvlees 
dat ook…, maar te weinig mensen hebben dit 
gedurende lange tijd in voldoende grote 
hoeveelheden willen eten! 

O Aardappelen, tomaten en aubergines bevatten 
stoffen, die de werking van acetylcholine 
versterken. 

O Tuinbonen verbeteren je stemming, omdat ze  

     L-Dopa bevatten. 
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Noten en 
zaden 

Granen Peulvrucht Europees 
fruit 

Tropisch 
fruit 

Dranken Kruiden Groente Groene 
groente 

Zuivel 

amandel Volkoren-
meel 

linzen blauwe bes sinaasappel koffie knoflook radijs sla yoghurt 

walnoot havermout erwtjes zwarte bes cantaloupe-
meloen 

groene thee kurkuma tomaat rucola kaas 

Pompoen-
zaad 

roggebrood kikkererwt aarbei ananas gingkothee kaneel zoete 
aardappel 

boeren 
kool 

melk 

zonnepit volkoren-
brood 

bruine boon druif mango water ginkgo wortel spinazie eieren 

peccannoot muesli witte boon pruim kiwi tomatensap salie rode kool broccoli 

cashewnoot zilvervlies-
rijst 

kidneyboon perzik avocado jus d´orange rozemarijn asperge bloem- 
kool 

pinda’s cranberry granaat-
appel 

druivensap rode peper okra 

cacao framboos mandarijn bessensap 

Lijnzaad- 
(olie) 

kersen 

Vlaszaad- 
(olie) 

bramen 

rozijnen 

 

 

En wat is dan gezond voor het brein? 
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En wat dan niet? 
O Breinfuncties worden aangetast door nicotine en alcohol. Deze 

stoffen kunnen het brein een kortstondige impuls geven die op 
het moment zelf goed lijkt, maar op de lange duur vermindert 
de denkkracht van het brein door drank, sigaretten en joints. 
 

O Voedsel om te vermijden is fructose, wit meel, witte pasta, 
witte suiker, fructose-glucosestroop, transvetten en 
kunstmatige kleur- geur- en smaakstoffen.  

O Van witte, geraffineerde producten wordt het brein 
lethargisch. Dat wil zeggen dat het gedeeltelijk in een toestand 
van slaap en inactiviteit komt.  

O Vooral suiker en glucose-fructosestroop veroorzaken lethargie. 
In het brein zijn veel vetten werkzaam.  

O Vetten die ontdaan zijn van allerlei gezonde stoffen zoals 
transvetten, omega 3 vetten zoals maisolie, soja-olie, 
zonnebloemolie en sla-olie zijn niet bevorderlijk voor een 
helder denkvermogen. 
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Gelukkig… 

O Een echte (voedsel)remedie bestaat 
helaas niet, maar de onderzoeken zijn 
ook niet altijd goed uitgevoerd… 

 

O Maar, hoe meer we leren, des te 
verstandiger zullen we kunnen 
omgaan met de stoffen, die 
beïnvloeden wat we denken en hoe 
we ons voelen. 
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En verder… 

O Hersenonderzoek neemt een hoge vlucht en 
dat maakt het spannend. 

O Hoe halen we het meest uit onze hersenen? 

 

O Blijf nieuwsgierig en veel aandacht aan 
omgeving schenken, inspelen op 
veranderingen, openstaan voor andere 
mensen, nieuwe indrukken en afwisselende 
bezigheden. 

52 



Embryonale brein/kwetsbaar 

O Alcohol , slaap stress en kalmeringsmiddelen 
verstoren de normale ontwikkeling van het 
embryonale brein. 

 

O Foliumzuur, niet roken, niet drinken, gezond 
eten, voldoende rust, stress vermijden. 
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Kinderbrein/snel en leergierig 

O Eerste vijf jaar verlopen stormachtig; lopen 
praten, luisteren, onthouden. 

O Praten stimuleert taalontwikkeling, muziek 
sport. 

 

O Liefdevolle verzorging, aandacht en 
veiligheid, stimuleren van vaardigheden, 
uitdagingen aanbieden, afwisseling 
bezorgen 
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Puberbrein/chaotisch 

O Zintuiglijke functies zijn prima, lange termijn 
pas na 3-4 jaar en dan het frontale brein. 
Groeispurt… 

O Controle, planning, structuur, remming van 
gedrag, overzien van consequenties van 
gedrag. 

O Begrip tonen, veel praten en overleggen, 
ruimte laten voor ervaring, grenzen stellen, 
letten op risicoverslaving 
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Volwassen brein/stabiel en 
flexibel 

O Verschillende dingen doen, veel bewegen en 
sporten, regelmatig rust gezond eten en 
drinken 
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Oudere brein/langzaam maar 
wijs 

O Geestelijk actief blijven, sociaal netwerk, 
gezond eten en bewegen, nieuwe 
ervaringen opdoen, veel variatie in 
activiteiten 

57 



Hieronder vind je een wilde verzameling van 17 tips 
die je helpen meer uit je brein te halen:        1/4 

 
O Gebruik muziek, rijm of ritme om informatie beter te onthouden. 

Het is niet voor niets dat je muzieknummers snel en uit je hoofd 
kent en mee kunt zingen. 

O Neem regelmatig pauze tijdens intensieve breinactiviteiten zoals 
leren. 

O Je brein is gek op beelden. Maak daar zoveel mogelijk gebruik van 
door zo vaak mogelijk een film in je hoofd af te spelen over de 
informatie waar je mee werkt. 

O Is je hoofd te druk? Enkel ‘a clear mind’, ofwel rust in je hoofd 
maakt dat je überhaupt je brein effectiever en efficiënter in kan 
zetten. Denk bijvoorbeeld eens aan een time-management training 
als de emmer steeds overloopt! 
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Hieronder vind je een wilde verzameling van 17 tips 
die je helpen meer uit je brein te halen:       2/4 

O Hoe meer zintuigen we tegelijkertijd betrekken wanneer we bezig 
zijn met onthouden, des te beter onthoudt je brein de informatie. 
Dus niet alleen is lezen (=zien), maar hoor het ook -of wel spreek 
het uit-, voel het, proef het en ruik het ook! Gebruik zoveel 
mogelijk zintuigen tegelijkertijd, zo vaak mogelijk! 

O Hardop lezen bij belangrijke stukken informatie is bevorderlijk 
aangezien je brein de neiging heeft je eigen stem goed te 
onthouden. 

O Gebruik zoveel mogelijk structuur om je informatie te ordenen. 
Combineer dit zoveel mogelijk met je creativiteit. Mindmapping is 
hier een prachtig voorbeeld van. 

O Fantaseer over en met de informatie die je tot je aan het nemen 
bent. Fantaseren is een manier om interne beelden te maken en 
zoals je al weet is je brein gek op beelden. 
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Hieronder vind je een wilde verzameling van 17 tips 
die je helpen meer uit je brein te halen:       3/4 

O Ezelsbruggetjes ofwel associëren verbindt informatie in je brein. Hoe meer je 
associeert des te meer de informatie in je brein zich verbindt met andere al 
bestaande informatie en des te beter je het gaat onthouden. 

O Ontwikkel je zo breed mogelijk door ook onderwerpen buiten je normale 
onderwerpen aandachtig te bestuderen.  Je zult zien dat je daardoor weer 
met een frisse blik naar je eigen onderwerpen gaat kijken. 

O Wees nieuwsgierig en zoek naar de vraag achter de vraag. Question 
authority! 

O Wissel zoveel mogelijk de activiteit in je linker hersenhelft en je 
rechterhersenhelft af. Door afwisseling van activiteit in je hersenhelften en 
deze ook samen te gebruiken wordt je brein meer geactiveerd. Doe 
bijvoorbeeld iets wat je normaliter met je rechterhand zou doen eens met je 
linker. Wissel structuur eens af met creativiteit. 

O Werk zoveel mogelijk met doelstellingen. Je brein houdt van focus. Ergens 
naar toe werken werkt ook bijzonder stimulerend op het vermogen van je 
brein informatie op te nemen. 
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Hieronder vind je een wilde verzameling van 17 tips 
die je helpen meer uit je brein te halen:         4/4 

O Verdiep je in ontspanningstechnieken zoals bijvoorbeeld Yoga of 
meditatie. Pauzes nemen alleen is onvoldoende, je lichaam heeft 
ook gewoon echte rust en ontspanning nodig. 

O Verdiep je in je eigen hulpbronnen, je eigen potentieel. Een 
prachtige methode hiervoor is NLP. Kijk bijvoorbeeld eens bij een 
training ‘introductie in NLP‘. 

O Herhaal belangrijke informatie regelmatig door de belangrijkste 
punten te verwerken in een mindmap en deze hardop voor te 
lezen aan jezelf. 

O Zorg voor een rustige en plezierige omgeving wanneer je veel met 
informatie moet werken. Ruim zoveel mogelijk op wat je niet 
nodig hebt 
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Toekomst? 

Samenkomst van vier belangrijke  

wetenschap-stromen: 

 

O NBIC convergentie “The Newbic” 

O Nanotechnologie,  

O Biotechnologie,  

O Informatie- en communicatietechnologie  

O Cognitieve hersenwetenschap 
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Toekomst? 

O Alzheimer te behandelen? 

O Psychiatrische aandoeningen te behandelen? 

     (Depressie, schizofrenie, ADHD, autisme) 

O Betere preventie en behandeling? 

O Op specifieke plaatsen in het brein behandelen? 

O Gaan we eindelijk weten hoe we ons zelf als 
mens moeten beschouwen? 
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                Bedankt voor uw aandacht! 
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Henry Honné MNR/PT 

info@gezondheidscentrumhonnee.nl 

www.gezondheidscentrumhonnee.nl 
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