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OVERLEEF DE 
INFORMATIE- 
EXPLOSIE  
7 stappen om de informatie-
explosie te overleven 

  Stress     Informatie-explosie 
  Overleven informatietijdperk   7 7 stappen 
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ER DAALT EEN ENORME 
STORTVLOED AAN 
INFORMATIE OP ONS NEER.  
 
DIT KAN NARE GEVOLGEN 
HEBBEN.  
 
WIL JE WETEN HOE JE JE 
KUNT WAPENEN TEGEN DE 
INFORMATIE-EXPLOSIE? 
 

 

LEES DAN VERDER 
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ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN  

OVER  

STRESS & INFORMATIE-EXPLOSIE  
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Stress 
HERKENBAAR? 

 

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 43 procent van alle werk- en 

beroepsgerelateerde klachten wordt veroorzaakt door stress. 

In 96 procent van alle Nederlandse bedrijven en organisaties kampen 

werknemers in meer of mindere mate met stress. 

Uit de studie van Reuters blijkt dat de helft van de managers klaagt over 

een teveel aan informatie. Ze raken verstrikt e-mail, internet en social 

media. Vier van de tien managers noemt hun werkomgeving extreem 

gestrest en 94 procent hiervan gelooft niet dat er verbetering in deze 

situatie zal komen.  

De oorzaak van stress wordt vooral veroorzaakt door de hoeveelheid en 

zwaarte van het werk, de arbeidsomstandigheden en de aard van de 

betreffende persoon. Door de computer en de smartphone is de 

scheidslijn tussen werk en privé steeds vager.  
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Eén op de zes mensen tussen de 25 en 35 jaar krijgt een burn-out, 

noteerde het Centraal Bureau voor Statistiek in 2016. 

Stress wordt mede veroorzaakt omdat ons brein ongeveer maar één vijfde 

van de informatie kan verwerken die we aangeboden krijgen. 

Af en toe wat stress en spanning kan helemaal geen kwaad.  

Problemen worden veroorzaakt door te veel stress en dat gedurende 

langere tijd. Dat geldt zelfs al bij een laag niveau van stress gedurende 

een langere periode.  

Dit heeft o.a. gevolgen voor ons geheugen. 
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INFORMATIE-EXPLOSIE 
Gevolgen 
 

Tijdverspilling, vertraging bij het nemen van beslissingen, spanning en in 

sommige gevallen ziekte kunnen worden toegeschreven aan het grote 

aanbod van informatie. Het informatiemoeheidssyndroom maakt vaak 

deel uit van het leven van de manager. Verlamming van het 

analyseringsvermogen, angstaanvallen, gebrek aan zelfvertrouwen en de 

neiging om anderen de schuld te geven behoren tot de symptomen van 

informatiemoeheid. 

 

De stress neemt onacceptabele proporties aan, wanneer binnen een 

bepaalde tijd een gedwongen keuze moet worden gemaakt, aan de hand 

van, op het oog, belangrijke informatie.  

Het onvermijdelijke resultaat van deze situatie is dat er onverstandige 

beslissingen worden genomen. 

 

 

 

 

KORTOM, REDEN GENOEG OM ER IETS AAN TE 

DOEN. VOLG DE 7 STAPPEN OM BETER EN SNELLER 

INFORMATIE TE VERWERKEN EN DAARMEE MEER 

RUST IN JE HOOFD TE CREËREN. 

 

te raken! 
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TIJD 

VOOR  

ACTIE! 

 
 

 

‘The most important thing members of the business  
can do is, to learn how to learn.’ 
(John Naisbitt) 
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ZEVEN STAPPEN OM 
SNELLER EN BETER 
INFORMATIE TE VERWERKEN 
 

1. MOTIVATIE 

2. CONCENTRATIE 

3. VOORBEREIDING 

4. SNELLEZEN 

5. MIND MAPPING 

6. GEHEUGENTECHNIEKEN 

7. PAUZEREN EN HERHALEN 

 

 



                                                                                                                     8 
 
 
Ó Copyright BrainStudio  

 

1.MOTIVATIE 

 

Motivatie is een eerste vereiste om tot resultaten te komen. Onze mindset 

of attitude is eigenlijk de kern van alles. Als we gemotiveerd zijn om iets 

te bereiken dan kunnen we nagenoeg alles. Bovendien onthoud je dan 

dingen circa 80 procent beter!  

Om onszelf te motiveren is er een aantal dingen die we kunnen doen: 

• Hoe we naar iets kijken is bepalend voor onze stemming en 
daarmee voor onze motivatie. We kunnen ergens de negatieve 
kanten van zien of we kunnen ons juist richten op de positieve 
kanten van iets. We sturen deze focus zelf. 

• Zorg voor uitdagende doelstellingen. Door dit uitdagend doel steeds 
voor ogen te houden, met name het eindresultaat, zal onze 
motivatie sterk toenemen.  

• Zorg voor een goede controle over jouw interne dialoog. We 
praten constant tegen onszelf. Bepalend voor onze motivatie is hoe 
we tegen onszelf praten en met name ook welke vragen we aan 
onszelf stellen. Door het stellen van negatieve vragen krijgen we 
automatisch negatieve antwoorden. Om onszelf te motiveren is het 
van groot belang dat we onze ‘selftalk’ sturen en ervoor zorgen dat 
we onszelf positieve vragen stellen. 

• Benut de wisselwerking tussen lichaam en geest. Deze twee 
beïnvloeden elkaar automatisch. Dat betekent dat we met ons 
lichaam onze geest kunnen sturen en andersom. Als we er sloom bij 
gaan lopen, voelen we ons ook sloom. Als we pittig rechtop en alert 
zitten, zullen onze hersens ook helderder zijn. 
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2.CONCENTRATIE 

 

Concentreren is één van de eigenschappen van geniale mensen. Het 

betekent simpelweg met één ding bewust bezig zijn. Dit klinkt simpel 

maar is moeilijk, vooral ook omdat er zo veel zaken zijn waardoor we 

worden afgeleid of waardoor we ons laten afleiden. 

Verbeteren van concentratie door: 

1. Aandacht.  
De basisregel voor concentratie is het focussen op één ding 
en niet te multitasken, want daar zijn onze hersens niet op 
gebouwd, tenminste niet om bewuste processen gelijktijdig te laten 
plaatsvinden. We moeten ons dus bewust met één ding 
bezighouden, dit helemaal afwikkelen en dan pas doorgaan met het 
volgende. 

2. Beter waarnemen. Mede door de overdosis aan prikkels is ons 
waarnemingsvermogen er niet beter op geworden. Moesten we in 
het verleden op onze zintuigen kunnen bouwen om te kunnen 
overleven, in de huidige westerse maatschappij zijn we veelvraten, 
zappers, grazers en een beetje allesdoeners aan het worden. Betere 
zintuigelijke waarneming zorgt voor een hoger concentratieniveau 
en een beter voorstellingsvermogen. Ontwikkel je zintuigen! 

3. Niet laten afleiden door in- of uitwendige factoren. Afleidingen zijn 
een belangrijk struikelblok voor een goede concentratie. Deze 
afleidingen worden veroorzaakt als we door andere gedachten 
afdwalen van het onderwerp waar we eigenlijk mee bezig zijn. 
Vergroot je concentratie door uitwendige afleidingen te beperken. 
Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt door je telefoon, pop-up 
schermen, piepjes etc. Werk in bloktijden van ongeveer een half 
uur à drie kwartier zonder storingen. 
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3.VOORBEREIDING 

 

Om je goed voor te bereiden op een leer- of informatieproces is het van 

belang om naast de juiste motivatie en concentratie ook op de volgende 

punten te letten. 

 

• Zorg voor een breinvriendelijke omgeving. 
• Het is nuttig om vooraf te bepalen wat je al van het onderwerp 

weet. 
• Zorg ervoor dat je een duidelijke doelstelling hebt. Bepaal waarom 

je bijvoorbeeld een rapport leest en welke informatie je eruit wilt 
halen. 

• Bepaal vooraf hoe lang je waaraan wil werken en tot waar je wil 
komen. Hak een grote taak op in overzichtelijke stukken. 

• Zorg dat als je gaat leren of snel informatie gaat 
doorwerken, je brein in de alfastaat is.  
Alfastaat is het ideale hersengolfgebied om te leren en om 
informatie op te nemen.  
We zijn dan ontspannen en toch alert. 
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4.SNELLEZEN 

 

Door het volgen van een training in snellezen is het voor de meeste 

mensen mogelijk om een factor 2/3/4 sneller te lezen met een beter 

begrip. Veel mensen denken dat als je sneller leest dit ten koste gaat van 

begrip. We lezen meestal met een snelheid van ca 250 woorden per 

minuut. Dit loopt ongeveer parallel met onze spreeksnelheid; immers zo 

hebben we leren lezen. We denken echter een stuk sneller waardoor we 

vaak afdwalen en aan andere dingen denken tijdens het lezen waardoor 

het begrip juist afneemt. Als we sneller lezen zijn we beter 

geconcentreerd en nemen we juist meer op. Snellezers lezen op 

denksnelheid, gerelateerd aan doelen en leesstof. 

Een ander probleem bij lezen is dat we regelmatig terug skippen en een 

woord soms twee keer lezen. Ook dit doen snel-lezers niet omdat het niet 

nodig is doordat ons brein wat na-ijlt. 

Ook zullen snel-lezers meer tekst tot zich nemen met één oogfixatie.     
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Een paar praktische tips: 

• Zorg tijdens het lezen niet te worden gestoord. Iedere storing kost 
opstarttijd. 

• Zorg tijdens het lezen een alerte houding aan te nemen; ons brein 
is dan ook meer alert. 

• Werk zoveel mogelijk van een schoon bureau. 
• Gebruik bij het lezen van papier altijd een markeerpen en beweeg 

met deze pen ritmisch onder de regels. 
• Gebruik bij het lezen van beeldschermen speciale snellees-software 

(zie onze ‘Toolbox for the Brain’ bij gratis downloads) 
• Markeer de sleutelwoorden tijdens het lezen. 
• Streep, markeer, zet vraagtekens, etc tijdens het lezen. 
• Als informatie in je langetermijngeheugen terecht moet komen 

maak dan, na het lezen, van de gemarkeerde sleutelwoorden een 
mind map. (zie hierna hoe een mind map te maken). 

 

 

Door snellezen (in combinatie met mind mappen en 

geheugentechnieken) kun je minstens 1,5 uur per dag winnen. 

Dit is een besparing op jaarbasis van 550 uur dat is 68 

werkdagen per jaar oftewel 13 werkweken per jaar! 
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5.MIND MAPPING 

 

Mind Mapping is een ideale methode om lees- en leerstof snel en effectief 

te herhalen. Een mind map is een compacte, breinvriendelijke 

samenvatting van informatie die moet worden herhaald. Door het gebruik 

van beelden, symbolen, kleuren en sleutelwoorden spreken we beide 

hersenhelften aan. Bovendien krijg je door het maken van een mind map 

een totaaloverzicht van de informatie zodat je structuur en verbanden 

ziet. De informatie wordt in volgorde van belangrijkheid weergegeven, 

omdat we werken vanuit het centrum: de belangrijkste informatie staat 

dichter bij het midden. 

 

De techniek van mind mappen is eenvoudig en de regels zijn simpel: 
• Gebruik bij voorkeur een groot vel blanco papier en leg het in de 

breedte voor je. 
• Begin met het thema in het midden (beeld, kleuren). 
• Breng structuur aan door lijnen vanuit het thema te trekken. 
• Verbind de lijnen vloeiend met elkaar. 
• Gebruik per lijn één woord, symbool of beeld. 
• Werk met sleutelwoorden en in hoofdletters. 
• Begin op een vast punt (02.00 uur) en draai met de klok mee. 
• Gebruik beelden, kleuren, symbolen, dimensies. 
• Laat jouw geest de vrije loop (iedere mind map is goed). 

 

 

Mind mapping is een heel krachtig hulpmiddel om op een 

natuurlijke en simpele wijze beide hersenhelften te gebruiken. 
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6.GEHEUGENTECHNIEKEN 
 

 

Hoe beter we informatie opbergen, hoe makkelijker we, op het moment 

dat we haar nodig hebben, haar kunnen reproduceren. 

 

Bij het opslaan van informatie in ons brein zijn twee kernbegrippen van 

belang: verbeeldingskracht en associëren. Alle geheugentechnieken zijn 

op die begrippen gebaseerd.  

 

1. We gebruiken onze verbeeldingskracht om informatie die we willen 
onthouden om te zetten in bizarre beelden in ons hoofd. Bizarre, 
rare, idiote dingen onthouden we veel beter dan grijze, saaie, 
gewone dingen. 
Om die vertaalslag te maken moeten we voornamelijk onze 
rechterhersenhelft aan het werk zetten.  

2. Associëren is een andere belangrijke techniek om een goed gebruik 
van het geheugen te stimuleren. 

3. Losse feitjes zullen we snel vergeten. Als er verband in kan worden 
gebracht, als er een structuur is zit, als we het kunnen koppelen 
aan bestaande kennis is de kans dat we de informatie kunnen 
reproduceren veel groter.  

 
 
Hoe meer we ons geheugen trainen en gebruiken,  

hoe beter het wordt. 
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7.PAUZEREN EN HERHALEN 

 

Herhalen is cruciaal voor het leerproces. Dat mind mapping een ideale 

methode is om leerstof te herhalen spreekt voor zich. Met name omdat 

een mind map een heel compact en overzichtelijk patroon biedt. 

Zo’n zelfgemaakt, creatief spiekbriefje zal de benodigde tijd om de 

leerstof te herhalen aanzienlijk beperken. 

 

Te veel herhaling is zonde van de tijd en te weinig herhalen heeft als 

risico dat we waardevolle informatie vergeten. 

Er zijn optimale momenten om stof te herhalen. Deze momenten worden 

de “golden windows” van het geheugen genoemd. 

De beste tijden om kennis op te frissen zijn: 

• Direct na een pauze. 

• Na één dag. 

• Na één week. 

• Na één maand. 

• Na drie tot zes maanden. 

 

 

 

Door optimaal herhalen kunnen we alle relevante informatie 

onthouden. 
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TOT SLOT 
Wat je ook denkt te kunnen doen 

of waar je ook van droomt, begin 

eraan! 

Wil je deze technieken echt beheersen? Volg 

dan onze tweedaagse Business Brain Training 

bij de grondlegger van Brain Trainingen in 

Nederland: www.BrainStudio.nl




