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rené kahn over breIn en veerkracht 

IngrIjpende gebeurtenIssen verwerken 
met een veerkrachtIg breIn 

René Kahn zal op 4 oktober 2012 ‘acte de presence’ 
geven als eerste spreker tijdens het symposium 
‘Breininspiratie - zorgen voor een veerkrachtig brein 
dat in De Essenburgh zal plaatsvinden. De heer Kahn, 
als hoogleraar Psychiatrie verbonden aan de Universiteit 
van Utrecht, is bij een breed publiek bekend vanwege 
zijn boeken en interviews. Hij schreef onder meer 
het boek ‘De tien geboden van het brein’, met onder 
andere geboden zoals ‘Zweet’, ‘Studeer’, ‘Drink niet’, 
‘Slaap’ en ‘Maak vrienden’. 

“Er ligt zeker een relatie tussen die tien geboden en 
de ontwikkeling van een veerkrachtig brein”, zegt 
Kahn.  De centrale vraag aan hem is: heeft het zin om 
de hersenen, net als een spier, te trainen opdat je goed 
toegerust bent in het geval van onverwachte ingrijpende 
gebeurtenissen – en zo ja: hoe zou dat dan kunnen? En 
hoe werkt dat in de hersenen? In dit artikel wordt een 
aantal voorbeelden gegeven. 

Herstel de balans effectief met een gezonde 
Hippocampus 
Er is een specifiek hersenorgaan dat nieuwe cellen 
aanmaakt: de hippocampus. Een gezonde hippocampus 
zorgt er zo voor dat we kunnen leren en nieuwe informatie 
kunnen verwerken. Cruciaal voor de verwerking 
van een ingrijpende gebeurtenis. Er is overtuigend 
bewijs volgens professor Kahn, dat we door studie 

(studeer!), beweging 
(zweet!) en niet te 
veel drank (drink niet!) 
voor zo’n productieve 
hippocampus kunnen 
zorgen.  

De hippocampus is 
ook om een andere 
reden van groot belang 
voor veerkracht. Het 
kan aanhoudende stress 
voor komen, door de 
stressreactie tijdig af te remmen. Aanhoudende stress 
is in vele opzichten schadelijk voor de gezondheid en 
beschadigt onze hersenen. Extra wrang is dat juist 
de hippocampus sterk aangetast wordt! Zo ontstaat 
een negatieve spiraal: langdurige stress beschadigt 
de hippocampus, waardoor de rem op stress minder 
effectief wordt, waardoor de kans op nieuwe schade 
weer vergroot wordt…..! Zorg voor de hippocampus 
vertaalt zich dus in een ‘dubbele’ meerwaarde voor wie 
veerkrachtig wil zijn.  

pik de draad weer op met verbindingen in de 
voorste HersenscHors 
Onze voorste hersenschors is betrokken bij het afwegen 
van alternatieven en het nemen van beslissingen. Ook 

toegevoegde waarde van socIale medIa 

Nieuwe technologieën 
zijn altijd al een drive 
geweest voor verandering: 
de boekdrukkunst, radio 
en televisie, internet  en 
sociale media. Mensen 
houden van het nieuwe, het 
is prikkelend en brengt zo 
veel in de wereld teweeg, 
dat het niet meer weg te 
denken is. Voor wat betreft 

de snelle ontwikkeling van de sociale media en de 
indrukwekkende hoeveelheid ‘apps’ zal dat ook gelden. 
We zetten onszelf neer en delen van alles ‘on line’.  

Je voelt je bijna verplicht om daarin mee te gaan...! Uit 
angst om de boot te missen! 

Maar als de kinderziektes er uit zijn en het ‘nieuwe’ er af 
is, wat komt dan bovendrijven als toegevoegde waarde?  
Wat vergroot ons welbevinden? Ik ben ervan overtuigd  
dat we zullen concluderen dat de context waarin we 
dagelijks leven, onze tastbare sociale omgeving, altijd 
het belangrijkste zullen blijven. Die omgeving blijft het 
uitgangspunt, niet de technologie. Alleen dan zal de 
technologie waarde toevoegen. De tijd zal bewijzen wat 
het kind en wat het badwater is! 

ans withaar, directeur



vervolg van pagina 1.

dat is van direct belang voor een veerkrachtig 
mens. Hoe meer verbindingen hier te 
vinden zijn, hoe beter de communicatie 
verloopt tussen de hersendelen die nodig 
zijn om te kiezen. Langdurige stress leidt 
ook hier tot schade volgens Kahn, maar 
“….toch is het zo dat deze verbindingen 
ook bij langer durende stress nog wel enige 
tijd in tact kunnen blijven om zodoende na 
een moeizame periode toch weer de draad 
te kunnen oppikken”. Het gemak waarmee 
verbindingen aangelegd worden is voor een 
deel erfelijk bepaald, maar het vermijden 
van ernstige stress is zeker zo belangrijk 
voor voldoende verbindingen.  

blijf doorzetten met een goed 
functionerend beloningssysteem 
Diep in de hersenen ligt de nucleus 
accumbens, een kleine hersenkern die 
potentiële beloning registreert. Dit 
centrum kan ons motiveren en helpen om 
dóór te zetten en is dus ook cruciaal voor 
een veerkrachtig mens. Vooral sociale stress 
- die bijvoorbeeld ontstaat na herhaaldelijke 
afwijzingen - ondermijnt echter deze 
functie. Hoewel een wetenschappelijke 
relatie voor mensen hier nog niet definitief 
gelegd is, hebben vriendschap (“maak 
vrienden!”), trouw, steun en waardering 
(“geniet aanzien” en “kies uw ouders met 
zorg”) hoogstwaarschijnlijk een positief 
effect op het beloningssysteem doordat 
ze de stof dopamine maken die onze 
gevoeligheid voor beloning vergroot.  

leer gevoelens te benoemen en rem 
zo de amygdala af 
Na een ingrijpende gebeurtenis kan angst 
blijvend vat op een mens krijgen. Wanneer 
men zo na een ingrijpende gebeurtenis in 
psychische problemen komt, dan wordt dat 
in de hersenen weerspiegeld door over-
actieve amygdala, de twee hersenkernen 
waar angst ontstaat. Kun je voorkomen dat 
die over-actief worden? Prof Kahn: “Het 
is niet mogelijk om de amygdala zelf te 
trainen. Als je die direct wilt beïnvloeden 

kan dat alleen via  medicatie die de angst 
– en daarmee de beschadigende stress - 
vermindert. Maar wanneer je het brein als 
geheel veerkrachtiger wilt maken dan kun 
je leren om de amygdala van buitenaf, via de 
cortex, te beïnvloeden.”  

Hoe kan dat dan? “Uit onderzoek komt naar 
voren dat het benoemen van gevoelens, 
zoals angst, de activiteit van de amygdala 
afremt. Het zal dus zeker een positief effect 
hebben wanneer je vaardig bent in het 
benoemen van gevoelens, zelfs wanneer je 

dat alleen in gedachten doet!” Kortom, je 
kunt je voorbereiden op hoe je een over-
actieve amygdala, indien nodig, in kunt 
dammen!  

Kahn waarschuwt echter ook: “Er over 
praten moet geen doel op zich worden! 
Dat kan er toe leiden dat de amygdala 
steeds weer geprikkeld wordt door die 
herbeleving, en dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. Veel belangrijker is het dat een 

mens de vaardigheid bezit om ‘de cognitie 
in te brengen’ op het moment dat die 
nodig is.” Voor hulpverleners blijft het dus 
van belang om uit te gaan van de behoefte 
van degene die de ingrijpende gebeurtenis 
meegemaakt heeft.  

wees  vrij en geef  vrijHeid! 
Het valt op hoe cruciaal het voor de hersenen 
is om langdurige stress te vermijden. Stress 
veroorzakende ‘natuurlijke’ ingrijpende 
gebeurtenissen zullen er altijd wel blijven, 
maar op ingrijpende ‘sociale’ zaken heb je 

vaak wel invloed.  Kahn, “Mijd vooral stress 
die ons letterlijk of figuurlijk klemzet: daar 
zijn onze hersenen niet tegen opgewassen”. 
Als het even kan, is dus zijn advies: “Zorg dat 
u niet klem komt te zitten en dat u anderen 
niet in een hoek drijft. Anders gezegd: wees 
vrij en geef vrijheid.“ Dat is niet alleen in 
moreel opzicht van belang, maar ook in 
biologisch opzicht het beste wat we kunnen 
doen! 



posItIeve schwung voor de brandweer Flevoland! 
essenburgh belIcht ´zachte kant´ vIa leIderschapstraject
Begin dit jaar ging bij de brandweer 
Flevoland een leiderschapstraject van start 
als onderdeel van een breder verandertraject 
en een beoogde cultuurverandering.  De 
Essenburgh en Falck AVD trekken daarin 
samen op in een trainingstraject. Wat 
houdt dat precies in en welke rol speelt De 
Essenburgh?  

Ans Withaar:  “Wat je vaak ziet is dat 
leidinggevenden hun aandacht gaan richten 

op de nieuwe structuur en procedures. Als 
mensen maar eenmaal het juiste sterretje 
dragen en de juiste functie hebben, dan lijkt 
het in orde.  Maar de ´zachte´ menselijke 
kant laten we vaak zitten. Dat is nu juist 
het sterke punt van De Essenburgh, wij 
zijn deskundig in die sociaal psychologische 
aspecten van verandering”.  

waarom heeft die kant extra aandacht nodig? 
Veranderingen impliceren dat afscheid 
genomen moet worden van het oude. Het 
verlies van het oude is voor de één veel 
moeilijker dan voor de ander. Sommigen 
willen er niet in mee, het proces kan 
vastlopen. Hoe ga je daar als leidinggevende 
mee om? En hoe geef je daarin het goede 
voorbeeld?

Het is vraaggestuurd en praktijkgericht  - 
maatwerk in optima forma. Het bestaat 

uit de drie delen ´Ik ben´,  ´Ik wil´ en ´Ik 
leid´, met tussendoor werkgerelateerde 
opdrachten, waarbij we onderlinge 
collegiale ondersteuning stimuleren.  

`ik ben?´ Wie ergens wil komen, doet er 
goed aan te weten waar hij is. De eerste stap 
is daarom  ‘Ik ben’. Het gaat er om dat je 
weet waar je voor wilt gaan, waar je passie 
ligt, waar je voor staat.  Welke belangrijke 
waarden heb je meegenomen vanuit je 

opvoeding? Kortom, er is tijd en aandacht 
voor de mens die je bent geworden.  

Vanuit dat inzicht wordt de vraag gesteld 
wie je als leider wilt zijn. Ieder heeft daarbij 
zo zijn eigen voorbeeld. Een inspirerend en 
veel gehoord voorbeeld is Nelson Mandela, 
maar waar het natuurlijk om gaat is: wat 
spreekt jou daarin juist zo aan?  Zodoende 
komt een op ieder toegesneden ´kaart´ tot 
stand waarin duidelijk is wat men al kan, 
en waarin men zich nog kan ontwikkelen. 
Door de wijze waarop we dat doen, krijgen 
de mensen een energie-‘boost’ en gaan ze 
aan de slag. 

geef eens een voorbeeld? Wat we vaak zien 
is dat leidinggevenden goed kunnen 
‘organiseren’, maar het moeilijk vinden 
om mensen mee te krijgen. Het gebrek 
aan enthousiasme bij de medewerkers heeft 

weer een effect op de leidinggevende, die 
afstandelijker wordt naar het team. We 
spelen dat uit en zo wordt zichtbaar hoe 
iemand daar rationeel mee om probeert te 
gaan, het gezicht blijft in de plooi, terwijl 
de gevoelskant in deze situaties juist zo 
belangrijk is. Voor iedere leidinggevende 
ligt de gevoelige snaar ergens anders. Die 
proberen we te vinden. Toen ik één van 
de deelnemers de tip gaf om eens net 
zo te kijken naar zijn team als naar zijn 
kleinkinderen, begreep hij waar het om 
ging. Hij wist ineens wie hij wilde zijn voor 
zijn team. 

en dan? Vervolgens krijgt men de opdracht 
om te proberen om dat wáár te maken 
´ik ben wie ik wil zijn´. Daar gaan ze een 
maand mee aan de slag gaan met een maatje.  
Na die maand wordt in de training veel 
uitgewisseld over de ervaringen die men 
heeft opgedaan. Over en weer geeft men 
elkaar feedback, die onder ‘lotgenoten’ 
sterk werkt. Wat blijkt: als je de leider bent 
die je wilt zijn, blijk je goed leiding te geven 
aan anderen.  

is dat dan de link met leiderschap?  “Ja, dat is 
de crux. Maar we ondersteunen dat met 
theorie. ‘Coachend Leiderschap’ is één van 
de concepten die we gebruiken. Positief 
leren. Waarderend leren, in plaats van te 
leren gebaseerd op angst. En tegelijkertijd 
versterken we de horizontale lijn tussen 
de leidinggevenden, die via intervisie met 
elkaar verbonden blijven”.  

wat betekent dit dan voor de organisatie? 
´In de gangen is het al voelbaar´, zeggen 
de deelnemers zelf. Men ervaart steun 
van elkaar bij de dagelijkse invulling van 
leiderschap. Omdat ze als leidinggevenden 
een voorbeeldfunctie hebben versnelt de 
training het proces van cultuurverandering: 
mensen worden in de ontwikkelmodus 
gezet, gaan hun krachten bundelen. En de 
organisatie krijgt een positieve schwung, 
het werk begint leuk te worden! 



kasteelbewoonster petra weIsz: 
gezellIg met vIer vrouwen op zolder

Petra kwam ruim 22 jaar geleden als ‘ma-
nusje van alles’ bij Kasteel De Essenburgh 
terecht. Inmiddels gaat de gehele financiële 
administratie door haar handen. “Ik ben hier 
graag en ga nog altijd elke ochtend met ple-
zier naar mijn werk.”

Met kinderen van tien en twaalf werd het 
in 1990 voor Petra tijd om de draad van 
haar werkende leven op te pikken. Zon-

der dat ze daar speciaal op uit was, kwam 
ze via het arbeidsbureau bij De Essenburgh 
op een gesubsidieerde werkplek. Dat was 
een buitenkans! “Zo’n mooi kasteel, prach-

tig natuurlijk, grote tuin eromheen, en dan 
zo’n baan vijf ochtenden per week, wat wil 
je nog meer.”  Min of meer noodgedwongen 
kwam ze bij de financiële administratie te-
recht waar een vacature was ontstaan. Dat 
trok haar niet echt, maar ze wilde blijven 
en koos voor de functie. Handwerk was het! 
“Ik moest de facturen maken, stuk voor stuk 
achter de typemachine nog, elke factuur 
heb ik er in gedraaid”. Maar dat verander-

de: het werk werd 
veel omvattender, 
de financiële afde-
ling groeide, me-
dewerkers kwamen 
en gingen. Maar 
Petra bleef verant-
woordelijk voor alle 
facturen en bracht 
daar continuïteit en 
ervaring mee. 

Met het naderen 
van de ‘zilveren ja-
ren’ en inmiddels 

drie kleinkinderen rijker is Petra’s verant-
woordelijkheid alleen maar groter gewor-
den: alles gaat door haar handen, ze maakt 
winst- en verliesrekeningen op en levert 

alle nodige gegevens aan voor de jaarlijkse 
balans: “Dat vond ik in het begin best moei-
lijk, ik moest toch veel dingen doen die ik 
niet eerder gedaan had.” 

Maar nu heeft Petra haar draai gevonden, op 
de kasteelzolder die ze deelt met drie colle-
ga’s van het cursussecretariaat…..  “We zijn 
van dezelfde leeftijd, dus je kunt wel nagaan 
dat het hier gezellig is om te werken!”

Met verschillende verbouwingen is De Es-
senburgh mooier en mooier geworden. 
Wat betekent het om hier kasteelbewoner 
te zijn? “Tja…”, zegt Petra. “wat moet ik 
daar op zeggen. Het is hier natuurlijk mooi 
werken, maar maakt mij dat een kasteelbe-
woner?” Dan komt de Oma in Petra boven: 
“Het zijn vooral de kleinkinderen die dat 
geweldig vinden. Ze vragen: ‘Oma, is hier 
ook een prins of een prinses? En een ko-
ningin?’ En later komen ze met hun hele 
klas als prinsjes en prinsesjes verkleed…..
Zitten op de grote statige trap, lopen rond 
bij het oude klokmechaniek op zolder…..” 

En trots dat ze zijn. “Mijn Oma werkt in dit 
Kasteel!” Daar kun je bij je kleinkind mee 
voor de dag komen! 

agenda open traInIngen, themadagen en symposIa
Augustus
6 – 10 aug. PIZ op de fiets 
20 – 24 aug. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, vijfdaagse

September
3 – 7 sept. PIZ  5-daagse 
12 – 14 sept. PIZ ‘Goed geregeld’, driedaagse 
24 – 28 sept. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, vijfdaagse 
24 sept. ‘Coachen van familierechercheurs’ voor 
 teamleiders en tactisch coördinatoren 

Oktober
4 okt. Symposium ‘Breininspiratie – 
 zorgen voor een veerkrachtig brein’.  
3 – 5 okt. PIZ ‘Goed geregeld’, driedaagse 
3 – 9 okt. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, vijfdaagse 
8 – 12 okt. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, vijfdaagse 
30 okt. Workshop ‘Het brein’ 

28 oktober – 4 november PIZ Mallorca, achtdaagse

November
5 – 6 nov. Politie en Zelfdoding 
14 – 16 nov. PIZ ‘Goed geregeld’, driedaagse 
18 – 25 nov. PIZ Mallorca, achtdaagse 
19 – 23 nov. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, vijfdaagse 
20 nov. Familirechercheurs: Verdiepingscursus 
 Calamiteiten en Rampen 
22 – 23 nov. Training Bedrijfsopvang

December
12 – 14 dec. PIZ ‘Goed geregeld’, driedaagse

Naast dit open aanbod biedt De Essenburgh een keur aan 
maatwerktrainingen voor bedrijven en organisaties op het gebied 
van Preventie Psychotrauma, Verlies en Rouw, Levensloop en 
Loopbaan.



Een fris 
zomers drankje!
deze zomer krijgt u een eenvoudig recept voor 
een fris en licht alcoholisch drankje.

Voor 4 personen 
1 dl grenadine siroop
1 uitgeperste limoen
1 dl bourbon whiskey
100 gram crushed ice
1 eetlepel vermouth

Doe dit alles een minuutje in een blender. 
Serveer direct in mooie glazen met een 
rietje.

Enkele variatie tips
Neem in plaats van grenadinesiroop: 
annanassap, kokosmelk, aardbeiensiroop en 
koffielikeur.

Probeer rum of Cointreau in plaats van 
whiskey, of vervang de vermouth door 
Pernod!

Proost!

tip van de kok
breInsymposIum In de essenburgh: 

landelIjk bekende deskundIgen 
Inmiddels is al duidelijk dat behalve René 
Kahn, onze ‘keynote speaker’ óók Mark 
Mieras en Ria van Dinteren aanwezig 
zullen zijn! Mark Mieras, als wetenschaps-
journalist gespecialeerd in ‘Het brein’ en 
bekend van de boeken ‘Ben ik dat?’ en ‘De 
Liefde’, verstaat als geen ander de kunst 
om de nieuwste inzichten goed inzichte-
lijk te maken. Hij houdt zich tegenwoor-
dig bezig met de vraag hoe je het brein 
flexibel kunt houden en zal over dat thema 
een workshop geven. In de ochtend is hij 
forumvoorzitter. 

Ook Ria van Dinteren is van de partij. 
Ria van Dinteren is bekend van het boek 
‘Brein@work’ en is actief om breinken-
nis toegankelijk te maken voor organisa-
ties. Zij zal forumlid zijn en ’s middags een 

workshop geven over 
breinleren.  René 
Moraal, voorma-
lig brandweer com-
man dant, zal in zijn 
bijdrage in forum en 
workshop het thema ‘Brein en Leider-
schap’ handen en voeten geven. Het thema 
‘Brein en Trauma’ wordt belicht door Dr. 
Eric Vermetten, bekend als ‘legerpsy-
chiater’ bij ‘breingeheim’ en het hoofd van 
het onderzoekscentrum van het ministerie 
van defensie. 

Omdat we verwachten dat er veel belang-
stelling is, hopen we dat vooral dat u als ‘in 
veerkracht geïnteresseerde’ Essenburgh 
relatie uw kans grijpt en tijdig uw inte-
resse kenbaar maakt bij ons secretariaat! 
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gedIcht 

U 
Nu

Vondel schreef dit kortste gedicht 
uit de Nederlandse geschiedenis. 
Hij won er naar verluidt in 1620 

een dichtwedstrijd mee. 


