
meer weten

Wat denk je? Hebben taxi-
chauffeurs een beter gevoel 
voor richting dan Jan Ge-
middeld? Het is een van de 
vragen die de Wetenschap-
pelijke Scheurkalender stelt. 
Heeft u die paar minuten op 
de wc weer iets om over na 
te denken. Zou best kunnen: 
mensen zonder richtingge-
voel worden vast geen taxi-
chauffeur. Of zou het taxirij-
den het gevoel voor richting 
verbeteren? Dat laatste lijkt 
zo te zijn. Onderzoekers 
maakten scans van de her-

senen van Londense taxi-
chauffeurs. Die behoren tot 
de best getrainde taxichauf-
feurs ter wereld – zij moeten 
examens afleggen waarvoor 
ze de stad feilloos moeten 
kennen. Wat bleek: een deel 
van de hippocampus van 
deze bestuurders was gro-

ter dan gemiddeld. Laat nou 
dat hersengebied te maken 
hebben met het oriënterend 
vermogen en het herken-
nen van plekken. Toch weer 
een leuk weetje voor op 
verjaardagsfeestjes. De 
Wetenschappelijke Scheur-
kalender kost 14,95 en is in 
de winkel te koop. Nog slim-
mer is het om op de site van 
het Natuurwetenschap & 
Techniek een proefabonne-
ment op dat blad te nemen. 
Kost ook 14,95, en dan krijg 
je de kalender erbij cadeau.

Nooit negatief: patiënte mevrouw L.  kan 
bij zwart-wit foto’s niet aanwijzen welke 
foto het negatief is en welke de afdruk. 
Haar stoornis bevat het onvermogen om 
lichtheid te herkennen. 

Taxichauffeurs hebben meer hersens
Beroemdheden als Kylie, 
Katja, Ali B en Paris hebben 
meer invloed op het gedrag 
van jongeren dan de vader-
landse helden. Dit blijkt uit 
onderzoek van Charlotte 
De Backer naar de huidige 
beroemdheidcultus. Zij be-
schrijft dat leren een van de 
hoofddoelen is in het leven 
en dat jonge mensen naar 
het gedrag van de meest 
succesvolle mensen in onze 
cultuur kijken. Denkend dat 
je door de meest geslaagde 
mensen na te doen, zelf ook 

succes zult kunnen oogsten.  
Daarom worden internatio-
nale beroemdheden net iets 
hoger worden aangeslagen 
dan de lokale helden. Be-
halve als rolmodel functio-
neren beroemdheden ook 
als gespreksonderwerp. 
In een gefragmenteerde 
sociale wereld, fungeren die 
als gemeenschappelijke 
kennissen. De nieuwste 
escapade van Britney 
is zo een stukje sociaal 
kapitaal, dat de jongeren 
gebruiken om hun eigen 

sociale netwerken te ver-
sterken.

Weet je wat Paris nu weer deed?

twee vlakken met verschillende tinten 
grijs naast elkaar op het scherm van een 
computer. Mevrouw L. blijkt dit even 
nauwkeurig te kunnen als ieder ander. 
Ze weet alleen niet welk vlak de don-
kere kleur grijs heeft en welke de lichte. 
Nijboer:  ,,Als ik samen met haar in een 
kamer ben en ik draai aan de lichtknop 
om de lamp te dimmen of feller te zet-
ten, dan ziet ze wel dat er iets verandert, 
maar niet of het donkerder of lichter 
wordt.’’ 

Mevrouw L.  is ook niet in staat van 
zwart-wit foto’s aan te geven welke het 
negatief is en welke de natuurlijke grijs-
tinten weergeeft. Het beeld dat ze ziet 
mist daardoor zeer belangrijke infor-
matie, en daardoor kost zien ook meer 
inspanning. Ze heeft inmiddels wel een 
trucje geleerd om te zien of het licht uit 
is. Als ze het huis uitgaat, dan verge-
lijkt ze de kleur van de lamp zorgvuldig 
met die van het zonlicht buiten en op 
grond van haar oordeel of de intensiteit 
hetzelfde is of anders, verandert zij de 
lichtschakelaar.

Nijboer gebruikt de naam “lichtag-
nosie” voor de stoornis van mevrouw L.  
Dit betekent letterlijk het onvermogen 
om lichtheid te herkennen, terwijl de 
zintuiglijke waarneming wel intact is en 
er geen sprake is van problemen met het 
geheugen. Mevrouw L.  kan het licht dus 
wel waarnemen, maar is niet in staat 
goed te interpreteren wat zij ziet. 

De vraag hierbij is of dit een uiterst 
zeldzame stoornis betreft, of dat het 

wel vaker voorkomt, maar dat het be-
handelaars nu pas zal opvallen, omdat 
ze weten dat het bestaat. Dit laatste is 
bijvoorbeeld gebeurd met prosopag-
nosie, het onvermogen gezichten te 
herkennen. Dit leek eerst een zeer zeld-
zame aandoening, maar tegenwoordig 
is gebleken dat misschien twee procent 
van de bevolking hier in lichte mate last 
van heeft.

Genezing is voorlopig niet mogelijk. 
Nijboer: ,,Toch is het voor patiënten 
prettig om uitleg te krijgen wat er aan 
de hand is. Ze begrijpen dan beter dat ze 
niet lijden aan een vorm van gekte, maar 
dat ze in plaats daarvan last hebben van 
de uitval van één specifieke hersenfunc-
tie. Ook de vrienden en familie begrij-
pen dan beter dat er geen sprake is van 
onwil, maar van een echt onvermogen.’’ 
Daarnaast kan er alleen maar een goede 
behandeling ontwikkeld worden als de 
stoornis goed begrepen is. 

Theoretisch is de aandoening van 
mevrouw L. ook interessant. Nijboer: 
,,Dit type onverwachte uitval geeft de 
wetenschap een uniek inzicht in de 
hersenprocessen die betrokken zijn bij 
het zien. Er blijkt hier sprake te zijn van 
een complexe samenwerking tussen 
een groot aantal zeer gespecialiseerde 
hersengebieden. Als enkele hersenge-
bieden of de verbindingen tussen die 
gebieden uitvallen, dan kan dat ertoe 
leiden dat iemand bijvoorbeeld niet 
meer in staat is bewegingen, of kleuren 
waar te nemen of gezichten of lichtheid 
te herkennen. De aandoening van me-
vrouw L. leert ons dat de hersenen ook 
beschikken over een gespecialiseerd 
circuit voor het waarnemen en inter-
preteren van de helderheid van licht. 
Als dit circuit in het brein door een aan-
doening kapot is gegaan, zijn we niet 
langer in staat te zien of de neerdwar-
relende sneeuw wit of zwart is.’’ !

Deze mensen lijden niet 
aan een vorm van gekte, 
maar ze hebben last van de 
uitval van één specifieke
 hersenfunctie.
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