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die het stuk niet te horen kregen.Uit
een onderzoekdoor de Universiteitvan
Californiëblijkt dat barokmuziekinvloed
heeft op ons geheugen.Dit komt doordat het hetzelfderitme heeft als onze
hartslag.Dat is de ultieme ontspanning,
omdat dat het eerstegeluid is datwe als
foetus horen. En dat werpt z'n vruchten
aí daardoorkunnen we twee tot vijf keer
snellerleren.
Luistertips: de /ohonnesPossionen Das
Wohltemperíerte
Kloyíervan Bach,Sonates
van Mozart in D.

De man met de hamer
De eenweet feilloos alle achternamen
redoenook!Leesdit
van het kabinet uit'94 op te noemen,de
anderheeft al moeite met het herinneren
ikee
l n z e tu w z i n t u i g e n
van de naamvan z'n eigenbuurman.
Namenonthouden is een kunst op zich.
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zintuigen en fantasie in. Als meneerTimmerman zich aan u voorstelt, zíehem dan
L-^,,^^^,
,^-ti^I tFl t( tPt I\/et ltH\
voor je als tÍmmerman, compleetmet
blauwe overal.Ruik het houtzaagsel,voel
het eelt op zijn handen.Maak het bizar;
misschiendoor de hamer in zijn hand zo
hauffeursin Londen kennen alle
van de stad uit hun hoofd. Daargroot te laten zijn dat hij die achterzich
r is de hippocampus,de plaatsin het
aan moet slepen.Om ons te waarschuwen
voor gevaar,is ons hoofd namelijk extra
n waar herinneringen worden gelaalert op ongewonezaken.Geefhet een
voordat zeworden opgeslagen,bij
bizargroot - tenminmoment aandachten wedden dat u de
beroepsgroep
toen zenog zondernavigatiesysteem naam van dezeman nooit meervergeet!
Gezichtenonthouden werkt op dezelfde
. Actief gebruik van de hersenen
manier.Steldat die meneerTimmerman
dat er extra hersenverbindingen
eengrote neus heeft. Beeldu dan in dat
aangemaakt,waardoorhet gehij met die gigantischehamer op zijn
heugenverbetert.Helaaswerkt het ook
neus heeft geslagen.
andersom:gebruikje je hoofd niet, dan
de hersenverbindingentussen
fisterven
En...actie!
fldecellenaf. Dus...houd de boel daarbokan
bijvoorbeeld
door
het
Het
lijkt er misschienniets mee te maken
bezig!
Dat
fven
maar
het
te
hebben,
maar door te bewegen,kunt
van
puzzels
als
sudoku's,
llmaken
ihelpt ook om andere dingen te doen dan - u beter gaanonthouden.Als het lichaam
getraindwordt, komen er meer hersencelïnormaal.Dus zet de automatischepiloot
Ien bij en worden er meerverbindingen
juit,poetsuwtanden eensmet de andere
tussen die cellengelegd.En dat is weer
ihand,ga naar een museum als u dat
goedvoor ons geheugen.
iandersniet doet of probeereen (nieuw)
r.computerspel.

zijn als ze gekoppeldzijn aan een ruimte
die u goed kent. Zo worden behalvede
gebiedenvan het brein die informatie
opslaanook de ruimtelijke gebieden
ingezet.En hoe meer verschillendehersendelenmeewerken,hoe groter de kans
dat we ons iets herinneren.De Romeinsekamermethodewerkt als volgt: teken een
plattegrondvan een bekendekamer en
nummer de dingen die erin staan in een
logischevolgorde.Dus r=bank,z=tafel,
3=lamp.Stel dat u een boodschappenlijst
wilt onthouden, koppel dan alles wat u
nodig hebt aan een object in de kamer.
Zorg (net als bij de namen), voor ongebruikelijke combinatiesen gebruik zo
veel mogelijk zintuigen. Zo kan de bank
opeensveranderenin een groot, lekker
geurendbrood dat halfuitgehold is, en
groeit er een sinaasappelboomuit de
tafel, terwill u er lekker een dutje onder
doet. Denk in de supermarktaan het ding
in de kamer dat u nummer een hebt gegevenen maak een rondje door de kamer.
Zó herinnert u zich wat er ook alweergekocht moest worden.

Slimmer ontwaken
Veelgemakkelijkerwordt het niet: onthouden door te slapen.In de remslaap
wordt het kortetermijngeheugen omgezet in het langetermijngeheugen.Wilt
u volgendemaand nog weten waar het
boek over ging dat u net uit hebt? Zorg
dan dat u altijd tussen de zesen de acht
uur slaapt.Drink een paaruurvoor u naar
bed gaat geen koffre. Cafeïnemaakt de
remslaap minder namelijk effrciënt en dat
is zonde,want dan wordt er minder opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Romeinsekamer
SchakelBach en Mozari in
Studentendie tien minuten naareen
sonatevan Mozartluisterden,scoorden
beterop de lQ-testdan medestudenten

Dezetruc werd al door de oude Romeinen gebruikt,vandaarde naam eryan:
Romeinsekamer.Het idee erachteris
dat dingen gemakkelijker te onthouden
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Pin vergeten?

BRtrIN-TRUCTOE,!
PASE,E,}d
<Neusdenken
Als u aan de handtas van uw overleden
oma ruikt, komen de herinneringen aan
haar meteenweerboven. Geurhelpt ons
herinneringen op te slaan én terug te
halen. Het werkt zelfs zo dat wanneer je
rozengeurruih tijdens het lezenvan bijvoorbeeldeen studieboek,die tekst makkelijker te herinneren is wanneer het op
dat moment ook naartozen ruikt! Bovendien wordt het gemakkelijker opgeslagen
in het langetermijngeheugen wanneer
in de slaapkamerdezelfde geur hangt als
tijdens het lezen.

-bn,de plncode...
Het zweet breekt je uit. Je staat met een
nieuwe garderobebij de kassa,maarwát
was ook alweerde pincode?Niets om je
voor te schamen- cijfers zijn nu eenmaal
Iastig te onthouden - maar wel heel vervelend. Zulke genante momenten zijn te
voorkomen door codesom te zetten in
'mojor
woorden. Dit wordt ook wel het
system'genoemd.Het idee daarvoor stamt
uit de zeventiendeeeuw (al bestonden
er toen nog geenpincodes),om lange

cijferreeksente onthouden. Hiervoor
worden getallenin medeklinkersvertaald
met onderstaand- nietwillekeurig! 'vertaling' ervan, aan de
lijstje. Dit is de
'
hand van pincode 62o': g of h, k of q,
m, s of z of c. Dan is het aan u om er een
woord (of twee) van te maken dat betekenis voor u heeft of dat goed te onthouden
is. Bijvoorbeeld'Gekmeisje'.Dat is allicht
makkelijker te onthouden dan zo'n nietszeggendecodel Dat lijstje met letterskan
natuurlijkwel gewoon in de portemonnee worden bewaard,als u de ezelsbrug
in uw hoofd hebt zitten.
0-sofzofc
1-tofd
2-n
3-m
4-r

s-l
6*gofh
7-kofq
8-vofw
9-pofb

Toekomstiggeheugen
Zelfs mensen met een prima geheugen
vergetenwel eenseentelefoontjeof denken er niet aan om de lasagnaop tijd uit
de oven halen. In dergelijke gevallen laat
het'prospectievegeheugen'een steekje
vallen. De Zweedseneurowetenschapper
David Ingvar noemt dit ons'geheugen
van de toekomst'. Gelukkig is er een truc
om de delenvoor in de hersensdie hier
verantwoordelijk voor zijn te helpen: doe
een generalerepetitie.Eenvoorbeeld:het
Door
versturenvan eenverjaardagskaart.
alle handelingen die bij het versturen
van een kaart horen alvast een keer in uw
hoofd te doen, wordt de kans oP vergeten
verkleind.Dus:zie uzelf als bij een soort
generalerepetitie de kaart uit het kastje
pakken, de tekst schrijven, de postzegel
opplakkenen naar de brievenbuslopen.
Daardoorwordende te nemen stappen
verbondenaan kenmerken- zoalsbijvoorbeelddat kastiewaarin de kaarten
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zitten - en die waarschuwenhet hoofd als
het ware dat er nog een verjaardagskaart
moet worden verstuurd.

Wel even aanzetten

'aan'
Onshoofdwerkt beterwanneerhet
je
wordt gezet.Het scheeltveel als vooraf
bedenkt: dit ga ik onthouden en het
even écht aandacht geeft. Dus loop niet
automatisch weg wanneer u de auto hebt
'ie
geparkeerd,maar kijk even goed waar
preciesstaat.En de sleutels,wáár legt u ze
neer?Dat scheelt straksweer een halfuur
zoeken...

DezelÍdetijd, dezelfdePlaats
Natuurlijk is het fijn als we alles in één
keerzoudenonthouden. Maarals dat
niet zo is, mag het geheugenbest een
beetje worden geholpen' Soms is het de
moeite gewoon niet waard om iets Iastigs
te onthouden. Waarde sleutels liggen,
bijvoorbeeld. In dat geval is het tochveel
handiger om ze altijd op dezelfdeplek
te leggen, zodat u ze in ieder geval niet
hoeft te zoeken.

Meerweten?
NeuropsychologeMargriet Sitskoorn
schreefhet boek long levendehersenen
(uitgeverij Bert Bakker)over de werking
en het trainen van ons geheugen.Wilt u
in de praktijk leren alles uit uw geheugen
te halen?iohn Cliteur geeft trainingen
bij Purple Monkey Breinonderwijs'
Meer informatie daaroverstaat oP
wwwpurplemonkeY.nl. n

geworden
Nieuwsgierig
is?
hoegoeduw geheugen
DeafdelingPsYchologie
van
vande Universiteit
Amsterdamheeft de gratis
NationaleGeheugentest
ontwikkeld.Deteststaat
op de websitehttp://me'
mory.uva.nl/geheugentest.

