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Snel! Onthou dit! 

 

In de film Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind van Michel Gondry maken de twee 
hoofdpersonen gebruik van een machine om 

de herinneringen die ze van elkaar hebben 
te verwijderen. Halverwege het proces slaat 

de spijt toe en doen Jim Carrey en Kate 
Winslet er alles aan om te voorkomen dat ze 
elkaar vergeten. Promovendus Marieke 

Tollenaar gebruikte de film als illustratie 
bij haar lezing met de titel ‘Is het geheugen 
te wissen?’. In het Science Café Leiden van 
afgelopen zondag legde ze uit dat de film 
nog ver van de realiteit ligt. 
 

 

Wat onderzoek je eigenlijk?  
 

‘Mijn onderzoek is wel een stuk minder 

opwindend dan de film. We zijn geen machine 

aan het bouwen die het geheugen kan wissen. 

Ik doe onderzoek naar het effect van het 

stresshormoon cortisol op het geheugen. Er is 

in eerdere studies al vastgesteld dat er 

mogelijk een verband is tussen de aanmaak 

van dit hormoon en geheugenproblemen. We 

proberen uit te zoeken wat de precieze relatie 

is.’ 

 

Waarom wil je dat weten? 
 

‘In bepaalde gevallen kan het nuttig zijn om de 

herinneringen aan bepaalde zaken af te 

zwakken. Denk bijvoorbeeld aan een soldaat 

die getraumatiseerd terugkomt uit 

Afghanistan. Maar het is natuurlijk niet zo dat 

je even iemand z’n geheugen kan wissen. Als 

dat al wenselijk zou zijn. Maar misschien is 

het in de toekomst mogelijk om met een 

combinatie van therapie en medicijnen mensen 

beter te helpen om bepaalde trauma-

herinneringen te vergeten.’ 

 

Dat roept ethische vragen op. 
 
‘Ja. Er zouden duidelijke afspraken moeten 

worden gemaakt over wat wel en niet kan. 

Maar voorlopig is het nog niet zo ver.’ 

 

Hoe zorg je dat mensen stresshormonen 
aanmaken? 
 

‘Er zijn meerdere methodes. Je kunt mensen 

een pil geven met een middel dat cortisol 

aanmaakt in het lichaam. Het kan ook op een 

‘natuurlijke’ wijze. Proefpersonen kregen te 

horen dat ze over vijf minuten een presentatie 

moesten houden voor een groep mensen. 

Tegelijkertijd gaven we ze een lastige 

rekenopdracht. Daar raken de meeste mensen 

wel door gestresst.’ 

 

Wat testen jullie vervolgens? 
 

‘We doen twee soort geheugenexperimenten. 

We laten mensen woordjes leren en 

vergelijken de resultaten die ze in gestresste 

toestand behalen met de resultaten in normale 

toestand. Het andere experiment is gericht op 

persoonlijke herinneringen. We geven 

steekwoorden en mensen geven dan 

omschrijvingen. Uiteraard doen we dit bij 

gestresste en niet-gestresste personen. Beide 

groepen krijgen een score en die vergelijken 

we dan met elkaar.’ 

 

Voorlopige conclusie? 
 

‘We hebben geconstateerd dat de cortisol wel 

effect heeft op het onthouden van de woordjes. 

Bij de persoonlijke herinneringen merkten we 

eigenlijk geen verschil. Maar we zijn nog niet 

klaar. Ik hoop over een jaar het 

promotieonderzoek helemaal afgerond te 

hebben.’ 
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