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Afgeleid,ongeconcentreerd & oppervlakkig.Maardorn? -1
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dert ons brein fysiek. , nog in staat tot oppervlakkig scannen, 
Oat is voor velen reden voor euforie. en zoekenvoort dur end naarsnelle 'If; 
Door onze nieuw iontdekte 'neuro- leiding. Die'gedragingen zijn zo in .ons 

" plasticiteit' zijn we minder gedoernd brein .gegrtft , darwe ons ook.zo opstel
te blijven wie we zijn dan we vroeger len aIs we niet achter de computer zit
dachten. We kunnen 'Ian onszelf wei- ten. Ons echt ergens op concentreren 

, ken , onszelf slimmer maken door ons kunnen we niet meer. dingen onthou
brein tetrainen. sommige venielend e den.Ieren, een boek lezen : we zijn er 
eigen schappen proberen te dempen . veel te onrustig voor geword en. Carr 
Wie tot op:hoge leeftijd zijn brein ac haalttn zijn boek tientallen weten l
tief gebruikt, krijgt daar ook nog elms schappelijkeonderzoeken 'Ian die dit
 
een ' bo n~s voor: uit stel van 3:izhei zouden.bewijzen . . '
 

mu , , "
 
Maar onze neuroplasticitelt he eft ook Larlekoek'
 
een keerzijde,waarschuwt de iuneri- TheShallows:heeft een golf 'Ian media

.kaanse wetenschapsauteur Nicholas ' aandacht opgeleverd , En .aan kritiek,
 

ersenen zijn' onveranderlijk, meende ,"Bet Intemettastje -Carr in ,zijn recentebestsellerTh'e Shaj- Volg~p.s vee! neUroi og~nen psycho-
de wetenschap tot een jaar of tien ge berseilenmetaan lows,'wli"a t the internet is doing to our logen is er nOg' .te .w~ inig onderzoek- .. 
leden, Die theorieis srndsdien flink op , brains. Wekunnen ons breinnamelijkL'om boude conclusies als'die van Carr enals jeopgezette
de" schop: tot op ~oge Ieeftijd .kunnen ' 'ook 'y~rpeste Ii., En daar zijn we me-: te -kunnen trekken. En-dar onze hertijden:ongestoord' 
onze Jie'rsenen nieuwe zenuwcellen o .menteel volgens Carr goedmee.beztg. senen ~cht oriheist~il?a~r~~~ander~n'et!nboekbUjftlezen,en synapsen aanmaken.'Als.we ons Doordat we zo veel surfenop .het iii' , door internetgebruikisvolgens velen. 
'aetlef mentaal inspannen - leren, na- ' bUjftdieva;irdigheid temet is 'ons brein veranderd.en ~iet , lariekoek. Bovendien, alzou Carr ge
denken, problemen oplos sen -veran- geWoonlntaet" . tengoede, Onzehersenen zijn aileen lijk hebben: is het npu echt .zoerg d at~ 

90% WINDOWS 
III Nederl and had In 2009 het hoogste aantal • Micro sofls besturingssvsteem 99% 
inte rne taansluit ingen van heel Europa. Rulm 90 bestaal slnd s 1985, maar verdrong net • Van de Nederl andse jongeren lussen 

proc ent van de hu ishoudens is op het nel aange oud erwetse MS-DOSpas In 1995 mel de 12en 25 heefl zelfs 99 procenlloegang lot 

sloten. Nummer lwee is luxemburg mel 87 proInlroducli e van Windows 95. Door Win· inlernet. Ook dat ls nerge ns in de wer eld zo 

cent. Zweden Is mel86 proce nl derde. dews is hel mo gelljk binnen een halve hoog. 

minu ut je mall te checken. de aandelen· 

koe rsen. je Facebook-a ccount en NU.nl . 
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