
Train uw CEO brein deze zomer 

Op het slotevent van 9 juni maakten we kennis met 

professor Buelens en zijn eigen kijk op het 

management en ‘better decision taking’. In onze 

ander blog legden we reeds uit dat de neocortex een 

belangrijke rol speelt in het nemen van goede 

beslissingen. Dit frontale hersendeel fungeert 

immers als een filter die de rationele kant der dingen 

grondig belicht alvorens tot actie over te gaan. 

We begrijpen dat iedereen in vakantiemodus is en er 

bij zomerse temperaturen weinig actie ondernomen 

wordt, maar net daarom willen we u ook voor de zomer wat tips meegeven om uw neocortex 

verder te ontwikkelen. Want dat kunt u doen, en liefst nog tijdens een periode van relatieve rust. 

Dopamine 

Niets beter om dopamine te omschrijven als ‘het vakantiegevoel’ in uw hersenen: de beloning na 

een inspanning, iets waar u al langer naar uitkeek en wat instant verlossing brengt uit de stress 

van alle dag. U kunt beter relativeren en ontspannen met zicht op een zwembad in Toscane dan 

wanneer u in een overvolle trein nagaat wat er allemaal op de agenda van de dag staat. 

Dopamine wordt ook wel eens de ‘beloningsdrug’ genoemd en komt vrij wanneer we onszelf 

zullen belonen met chocolade, een nieuw paar schoenen, lichamelijke ontspanning etc. Moet u 

deze zomer een belangrijke zakelijke knoop doorhakken? Dan kunt u dat dus het beste doen op 

vakantie, op een rustig en ontspannen moment. 

De keerzijde van de medaille 

Let wel op dat u zich niet op voorhand druk loopt te maken, want dan gaat het grondig mis. 

Dopamine werkt immers vooral op anticipatie, het gelukzalige idee dat een beloning onderweg is. 

Dopamine heeft een gemeen kantje; indien de verwachting niet wordt ingelost, verdwijnt er meer 

dopamine uit de hersenen dan er initieel bijkwam. Op zo’n moment overheerst het gevoel van 

teleurstelling de rationele kant van de neocortex en wordt uw brein hyperactief. Let er maar eens 

op hoe dramatisch de stemming kan keren als u zicht klaarmaakt voor een frisse duik, maar er 

plots sombere regen in de lucht hangt. 

Door u deze zomer bewust te worden van dit systeem in uw hersenen en het patroon te leren 

herkennen, kunt u uw brein leren om betere beslissingen te nemen. 

Zuurstof geven 



Naast het (h)erkennen van het dopamineniveau kunt u ook uw CEO-brein of neocortex een 

verjongingskuur geven. Deze praktische tips – die van uw verlof geen werkvakantie zullen maken 

– kunnen u alvast helpen: 

 Sport 

Probeer elke dag een halfuurtje te bewegen. U hoeft heus geen cardiotraining te doen 

tijdens een hittegolf, maar een halfuurtje wandelen – bij voorkeur na het eten – helpt om 

de bloedtoevoer naar dit belangrijke hersendeel te bevorderen. Bovendien zal uw dokter 

het ook voor uw algemeen welzijn zeker niet afraden. 

 Emoties 

Positief of negatief, emoties zijn vermoeiend voor uw rationele kant. Leer uzelf de reflex 

af om er meteen in mee te gaan. Probeer uzelf een paar minuten per dag te zien als 

iemand die vanaf de zijlijn alles bekijkt. U kunt natuurlijk ook een cursus mindfulness in 

uw iPod verstoppen of een dagelijkse meditatiesessie inplannen. 

 Verhoog uw EQ 

Om te vermijden dat u belangrijke beslissingen neemt of u laat overhalen op basis van 

onbewuste criteria, kunt u naast fictie ook een paar boeken over HR en 

psychologie lezen. Dit bij wijze van oefening. Ook al haalt u er slechts één inzicht uit dat u 

later kunt gebruiken, het lezen over hoe mensen zich gedragen en waarom, is een goede 

oefening om u bewust te maken van onbewuste processen. Ook is bewezen dat zelfs het 

lezen van fictie hiertoe kan bijdragen. 

 Alcohol 

Dat alcohol een nefaste invloed heeft op de hersenen, 

weten we al langer. Geniet gerust van een glas wijn of 

een koele pint, maar probeer het alcoholgebruik binnen 

te perken te houden. Of tot nul te herleiden wanneer u 

voor een belangrijke beslissing staat. 

 Rust 

De belangrijkste tip voor deze zomer is echter: neem 

voldoende rust. Slaap wanneer u kunt en wil en bouw 

reserves op. Ook uw neocortex heeft het recht om 

volledig uitgerust terug naar kantoor te gaan. 

 We wensen alle ADM’ers een zalige, deugddoende vakantie 
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