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Niet alles kan tegelijk
Multitasken kan soms tlink tout gaan, De kunst is niet om zo veel rnogelljk
dlngen gelijktijdig te doen, maar om verschillende taken goed te combineren

Schaatscoach Gerard Kemkers maakte tijdens deOlympische Spelen een fatale vergissing omdat hijtwee belangrijke dingen tegelijk moest doen

Jose van derSman

e Nederlandse schaats
coach Gerard Kemkers
kannietgoedmultitasken.
Dat werd op spectaculaire wijze
duidelijk toen hij, eind februari
tijdens de Olympische Spelen,
favoriet Sven Kramer naar de
verkeerde baan dirigeerde, waar
doordeze dewedstrijd verloor.
Achteraf zei Kemkers dat hij
zichhad vergist in de wissel om
dathij te veel dingen tegelijk aan
het doenwas. Zijnaandacht was
even verslapt, met tragische ge
volgen voor Kramer en voor
hemzelf. Want deze supercoach
zal voortaan, ondanks zijn vele
verdiensten voor deschaatssport,
altijd worden herinnerd als de
mandie een vande stomste fou
ten uit de schaatsgeschiedenis
maakte.
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Maar mogen we over Kern
kers weI zo hard oordelen? Nee.
De organisatie van de schaats
wedstrijden in Vancouver draagt
ookschuld voorde fout. Diehad
narnelijk besloten dat er, anders
dan te doen gebruikelijk in de
schaatssport, geenassistent naast
Kemkers op het ijs mocht staan
omderondetijden opeen bord te
schrijven, zodat de coach zelf
zijnogen continu op de baan zou
kunnen houden. Daardoor moest
Kemkers tijdens de hele wed
strijd voortdurend zijn aandacht
verdelen over twee belangrijke
dingen, wat hem duidelijk niet
goedlukte.
Cognitief psychologen die
zich buigen over het fenomeen
multitasken, zal dit niet hebben
verbaasd. Zij roepen al jaren in
koor dat het onzin is om te den
ken dat we onze aandacht aan
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ten gelijktijdig op tafel brengen.
Meestal loopt dat proces in de
keuken goed, tenzij er voor een
station een wachtrij ontstaat. Bij WETENSCHAPPELIJKNIEUWS SAMENGEVAT .
de oven bijvoorbeeld, omdat er
ineens veel ovengerechten wor ANTIBIOTICA Onderzoekers hebe
denbesteld.'
ben achterhaald hoebacterien re
Volgens Taatgen gaat het in sistentworden tegen het antibio
het brein niet anders. Ook daar ticum vancomycine - de laatste
kunnen de verschillende hersen verdedigingslinie tegen de zie
gebieden, oftewel modules, heel kenhuisbacterie MRSA. Die is
goed gelijktijdig met verschil ongevoelig voor bijna alle anti
lende taken bezigzijn, maarkan biotica, op (totvoorkort) vanco
een hersengebied maar een ding mycine na. Met het resultaat van
tegelijk. Er ontstaan problemen dit onderzoek, gepubliceerd in
als een hersengebied meerdere Nature Chemical Biology, kun
dingen op hetzelfde moment nen nieuweantibiotica worden
moetgaandoen. Datkanhetniet, ontwikkeld.
dus vormt zicheen wachtrij, wat
leidt tot vertraging of fouten in WATERSTOF Genetisch veran
derde virussen kunnen met be Onderzoek wasnietgoed opgezet
deuitvoering vande taak.
Om zijn theorie te toetsen, hulp vanzonlicht water splitsen,
liet Taatgen proefpersonen be zo beschrijven Amerikaanse on krijgen, kan komen doordat die
paalde gedragsexperimenten uit derzoekers in Nature .Nanotech testsnietgoedwaren opgezet, al
voeren, onder andere in een nology. Aldus doen de virussen dus de Nederlands-Britse starn
fMRI-scanner waarmee de acti hetzelfde trucje als planten en celdeskundige Christine Mum
viteit in diverse hersengebieden kan de energie uit zonlicht wor mery in Science Translational
kanworden gemeten. Deresulta den opgeslagen (inwaterstof).
Medicine. Zoek dus verder, be
ten bevestigden de veronderstel
Simon Rozendaal
toogtze.
ling dat een mens heel goed kan STAMCELLEN Dat het niet isge
Voor het laatste nieuws:
multitasken zolang voor de di lukt om metbehulp vanstamcel
www.e1sevier.nVweteRschap
verse taken maarnietgelijktijdig len een haperend hart op gang te
dezelfde hersengebieden moeten
worden aangesproken. Gebeurt
datweI, dankanhetmisgaan.
Taatgen: 'Stel dat we in een
veilige situatie aanhetautorijden
zijn. Aangezien de situatie over VAN MWOELAAR LuukvanMid
zichtelijk is, hebben we het deel delaarheeft de Socrates Wissel
van ons brein dat betrokken is bekergewonnen. Van Middelaar
bij het oplossen van problemen is lid van het kabinet van de
nietnodig enkunnen weintussen voorzitter vande Europese Raad
bijvoorbeeld mobiel sms'en of Herman Van Rompuy en kreeg
internetten. Maaralsdeverkeers de prijs voor het beste Neder
situatie plotseling complex landstalige filosofieboek, Depas
wordt, ontstaat in dat deel van sage naa,rEuropa, eenstudie over
het breineen probleem. Dat kan de Europese integratie.
leiden tot een vertraging in de
beoordeling vande verkeerssitu WOODS Golfer Tiger Woods is
atie, en dus tot een grotere kans ontevreden over zijn comeback
bij The Masters op Augusta Na
opeenongeIuk.'
Taatgen benadrukt dat het tional vorige week: hij bereikte
menselijk brein is gebouwd om een (gedeelde) vierde plaats. De Tiger Woods nognietintopvorm
te multitasken, en dat ook graag omstredensporter, wiens buiten
doet, mitshetmaarverschillende echtelijke escapades wereld BIOGRAAEPRIJS De ErikHazel
netwerken, routes of 'draden' nieuws waren, heeft opnieuw hoff Roelfzema Biografleprijs
door de geestkan gebruiken om besloten eentijdje testoppen 'om gaatnaarJolande Wlthuis. De so
ciologe sleepte de tweejaarlijkse
de diverse taken te volbrengen. de zaken teevalueren'.
'De kunstvanmultitasken is dus
onderscheiding in de wachtvoor
niet om alles tegelijk te doen, TONEEL Theu Boermans wordt haar boek over verzetsheId Pim
maarom goedte weten waarwe per 1 september 2011 de nieuwe Boellaard: Weest manlijk, zijt
weI en niet gelijktijdig toe in artistiek directeur van het Natio sterk.
Geny van der List
staat zijn in verschillende om nale Toneel in Den Haag. Boer
standigheden,' aldus deGroning mans wordt de opvolger van Jd
Voor hell~ "ien 5:
se hoogleraar.
_ hanDoesburg.
www.e1sevler.nVcllltUur
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meerdere complexe dingen tege
lijk kunnen besteden, of razend
snelvande ene taak opde andere
kunnen overschakelen zonder
daarvoor eenprijs te betalen. We
doeninonzedynamische samen
leving wei graag alsof we alles
heel goed gelijktijdig kunnen,
zoals gesprekken voeren, luiste
ren, lezen, nadenken, autorijden
en watal niet, maaronderzoeken
wijzen uitdat er grenzen zijnaan
ons vermogen tot multitasken.
Zodra we iets moeten doen wat
concentratie vergt, blijkt dat
moeilijk samen te gaan met an
dere aandachtstaken. We gaan
dan slechter en trager functione
ren. Blijkbaar kunnen onze her
senen datnietgoedaan.
Hoekomtdat?Daarover zijn
de geleerden het nog niet eens.
Niels Taatgen (45), hoogleraar
cognitive modelling bij het Re
search Institute for Artificial In
telligence and Cognitive Engi
neering (ALICE) van de Rijks
universiteit Groningen, heeft
samen met zijn Amerikaanse
vakbroeder Dario Salvucci in elk
geval een interessante theorie
ontwikkeld voor multitasking,
die zij 'threaded cognition ' noe
men. Vrij vertaald: 'draden door
de geest', wat ook de titelis van
Taatgens onlangs uitgesproken
oratie. Daarin vergelijkt hij de
menselijke geest met de keuken
vaneenrestaurant.
Niels Taatgen: 'Als wij in
een restaurant zijn, dan hebben
we de indruk dat de keuken al
ooze gerechten parallel produ
ceert. Iedereen aan tafeI krijgt
immers op hetzelfde moment
zijn hoofdgerecht opgediend.
Maar in feite wordt het diner
klaargemaakt op verschillende
stations: de oven, het fornuis, de
mixer, de groentesnijder. Elkvan
deze stations kan maar ren ding
tegelijk doen, maar tezamen
kunnen ze wel meerdere gerech

ELSEVIER 17 APRIL2010' 69

cogtuuve mooeumg 01J net rce
search Institute for Artificial In
telligence and Cognitive Engi-

raatgen: otei Gal we 10 een
veilige situatie aanhetautorijden
zijn. Aangezien de situatie over-
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