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Alle sollicitanten in de scanner    



Alle sollicitanten in de scanner    

Prof. Willem Verbeke (Hoogleraar salesmanagement): 
- … die op basis van een hersenscan uitspraken kan doen over het 

soort job dat je op het lijf geschreven staat 
- .. die na de test een profiel kan schetsen van die persoon en 

advies verstrekken voor het soort jobs waar die best in past. …  
steeds gefundeerd op neurologie. 

- Over oplichter Bernard Madoff: “De man genoot een groot 
aanzien in financiële kringen, en plots blijkt iederen bedrogen. 
Dit kan voorkomen worden. Wij geloven er heilig in dat mensen 
die voor een hoge functie in aanmerking komen, eerst op 
mogelijk psychopathisch gedrag getest moeten worden. Dat kan 
op basis van de door ons ontwikkelde fMRItechnieken.” 



Alle sollicitanten in de scanner    



Neurowetenschap in de rechtbank    

Een reëel fenomeen in de Verenigde Staten: 
 Neurowetenschappelijke evidentie in rechtzaken,  
 soms bepalend voor schuldvraag en strafmaat. 
 
 -  Toerekeningsvatbaarheid 
 
 -  Detectie van leugens, intenties, etc.  
 
Nog maar in de kinderschoenen in Vlaanderen; 
 
 bv.: Assisenproces tegen Kim De Gelder 



Neurowetenschap in de rechtbank    

BrainsOnTrial.com 



Wetenschappers laten ratten/apen 
gedachten lezen    

Voorspelling uitgekomen van IBM (in 2011)? 
 Over 5 jaar kunnen we gedachten lezen 

 

 Niets mis met de wetenschap zelf … 
  
  wel met hoe het verkocht wordt. 
 



Enkele persoonlijke voorbeelden … 
   



Verband tussen navigatie in doolhof en 
hersenactiviteit    

Op de Beeck et al., 2013 



Traditionele benadering:  
  Algemene hersenactiviteit 

   

Op de Beeck et al., 2013 



Wat er allemaal gebeurt tijdens navigatie
    

Op de Beeck et al., 2013 



Wetenschappers lezen je whereabouts 
vanuit je hersenactiviteit …    

Op de Beeck et al., 2013 



We lezen zelfs welk gezicht je bekijkt! 
   

Goesaert & Op de Beeck, 2013, J. Neurosci. 



De overtuigingskracht van neuro-uitleg 
   

Lien Jonckers, masterproef KU Leuven 

De wereld is gevuld met wiskundige muzikanten en 
musicerende wiskundigen  
Het Mozart-effect klinkt iedereen wel bekend in de oren. … 
Toch is er een niet te verwaarlozen link tussen muzikaliteit en 
wiskundevaardigheden te onderkennen.Zowel bij muziek als 
wiskunde hebben mensen te maken met abstracte structuren. 
… De steun en aansporing van de omgeving speelt hier een 
grote rol in. … 
De aanwezige link tussen muzikaliteit en wiskundige  
   vaardigheden kan ook teruggevonden 
   worden in de hersenen. … 



De overtuigingskracht van neuro-uitleg 
   

Lien Jonckers, masterproef KU Leuven 
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Normale verklaring

Normale verklaring +
neurale verklaring

Normale verklaring +
neurale verklaring +
neuraal beeld

Hoe overtuigend zijn populair-wetenschappelijke artikels? 



De overtuigingskracht van neuro-uitleg 
   

Weisberg et al., 2008, J. Cognit Neurosci. 



De overtuigingskracht van neuro-uitleg 
   

Weisberg et al., 2008, J. Cognit Neurosci. 

Novices (nooit neuro-cursus gevolgd): 



De overtuigingskracht van neuro-uitleg 
   

Weisberg et al., 2008, J. Cognit Neurosci. 

Studenten (zeker één neuro-cursus gevolgd): 



De overtuigingskracht van hersenscans 
   

McCabe & Castel, 2008, Cognition 
 
Studie met ‘artikels’ met typische redeneerfout: 
 
‘Watching TV is Related to Math Ability’: 
Because watching television and completing arithmetic problems 
both led to activation in the temporal lobe, watching 
television improved math skills. 
 
Drie condities: enkel tekst, of bijkomend staafdiagram of scan 



De overtuigingskracht van hersenscans 
   

McCabe & Castel, 2008, Cognition 
 
Voor recente discussies hierover: 
Hook & Farah, 2013, J. Cognit. Neurosci. 
Roskies & Schweitzer, 2013, Trends in 
 Cognit. Sci. 



The other side: Neuro-scepticisme    

Kritiek op het gebruik en de interpretatie van hersenscans: 
 
 - Geen één-op-één mapping tussen complexe psychologische 
  processen en hersenregio’s/mechanismen  
  (probleem voor “omgekeerde inferenties”) 
 
 - Indirecte meting van hersenactiviteit via bloedtoevoer 
 
 - Veel beeldverwerking en statistiek achter de kleurplaatjes 
 
 - Studies doen meestal uitspraken op groepsniveau,  
  vaak beperkte bruikbaarheid op individueel niveau 

Kritiek vooral relevant voor media, minder voor wetenschap? 



Omgekeerde inferenties komen zeker ook 
te veel voor in de wetenschap zelf 

De neurale basis van romantische liefde:  
 
  Partner > vrienden        Vrienden > partner 
  

Bartels & Zeki, 2000 

Oorzaak: gebrekkig design, en afwezigheid van goede theorie 



Voodoo-correlaties en dode zalm  

Bennett et al., 2011 



Het hoogtepunt van de brein-hype?  

Bron: Daniel Engber, slate.com  
Natuurlijk lopen we in Vlaanderen wat achter 
 Voorbeeld: opgang van brain-based learning in scholen 



Maar neurowetenschap stijgt in belang 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/BRAIN_Initiative_announcement.png
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