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The whole brain approach 

Dynamische 
Neurofeedback

E
r zijn verschillende stromingen in het veld van neuro-
feedback met ieder hun eigen technologie en visie. Er 
is een grote groep trainers, voornamelijk psychologen, 
die werken op basis van een QEEG (kwantitatief EEG). 

Dit houdt in dat de trainer aan de hand van een eerste algehele 
meting van de hersenactiviteit enkele hersengolffrequenties 
selecteert die afwijkend zijn ten opzichte van een normatieve 
database, ofwel afwijkend in vergelijking met wat een ‘gemid-
deld brein’ zou doen. In de daarop volgende periode worden 
specifieke frequenties (bijvoorbeeld thèta, 3-7 hertz of alpha, 
8-13 hertz) omhoog of omlaag getraind in de richting van de 
beoogde waarde. Dit gebeurt door het geven van een beloning: 
wanneer de cliënt de gewenste hersenactiviteit produceert 
ziet hij op een beeldscherm bijvoorbeeld een autootje gaan 
rijden. 
In ons land wordt inmiddels veel onderzoek gedaan naar deze 
benadering, die ervan uitgaat dat neurofeedback gebaseerd is 
op operante conditionering. Internationaal gezien onderschei-
den de Nederlandse onderzoeken zich door de hoogwaardige 
kwaliteit. 

Sinds een jaar of vijftien is een andere benadering in opmars 
die het best aangeduid kan worden met integrale of dynami-
sche neurofeedback. Integraal omdat dit instrument in iedere 

sessie met het ‘gehele’ hersengolf-frequentiespectrum 
(0-64 hertz) werkt. Dynamisch omdat de software zich voortdu-
rend aanpast aan de responsen van het brein op de training 
zelf. Er is geen sprake van een diagnosticerende meting die 
een behandelplan uitzet voor de daarop volgende periode. In 
plaats daarvan monitort de software op continue wijze de her-
senen en geeft feedback op de momenten waarop, ergens in 
de frequentiegebieden, turbulentie optreedt. Turbulentie in het 
EEG-signaal duidt op instabiliteiten; het zijn momenten waarop 
de hersenen dreigen te ontsporen en geneigd zijn in hun beper-
kende patronen en onnodige processen te vervallen. 

Dynamische neurofeedbacktraining stuurt het brein niet een 
bepaalde richting op maar informeert enkel de hersenen. De 
software laat hen, op een fundamenteel aspect van hun func-
tioneren, weten wat ze aan het doen zijn. Wat de hersenen 

Neurofeedbacktraining heeft in Nederland de laatste tien jaar een grote vlucht genomen. Deze 

werkwijze kreeg vooral bekendheid door zijn toepassing bij kinderen met ADHD en blijkt in de 

praktijk voor hen een veilig en goed alternatief voor medicatie te zijn. Maar neurofeedback 

beperkt zich niet tot aandoeningen of probleemgebieden. In feite komt eenieder met een brein 

voor de training in aanmerking. Onze hersenen spelen een centrale rol in onze lichamelijke en 

psychofysiologische processen. En de effecten van de trainingen zijn dan ook op alle lagen 

prettig merkbaar: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Neurofeedback leert het centraal 

zenuwstelsel optimaler te functioneren en wordt ook wel fitness voor het brein genoemd. 
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>

‘…geeft feedback op de 
momenten waarop, ergens in de 
frequentiegebieden, turbulentie 
optreedt.’
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dat ik veel rustiger en liefdevoller praat. De dingen meer met 
afstand bekijk, er niet direct boven op zit. Wat een genot voor 
mij maar zeker ook voor mijn gezin.’ 
De namiddag is gereserveerd voor kinderen. De meesten heb-
ben aandachtsproblemen. De laatste afspraak is een gelijktij-
dige training voor moeder en dochter, naast elkaar. Het 10-ja-
rige meisje verwoordde na drie trainingen het volgende: ‘Ik kan 
in de klas beter opletten. Ik kijk minder vaak naar buiten en áls 
ik kijk kan ik ook weer wegkijken, terug naar mijn werk.’ Ze is 
‘eigen-wijs’ en besloot zelf na vijf weken haar Concerta-medi-
catie voorlopig te laten staan. Haar conclusie: ‘En nu slaap ik 
ook beter.’ Inderdaad, Concerta staat om het ‘laat inslapen’ 
bekend en deze jongedame ontdekte dit op eigen houtje. 

Training, geen therapie
De werking van dynamische neurofeedbacktraining is niet ge-
baseerd op operante conditionering. De ontwikkeling van dit 
programma is geënt op de relatief nieuwe disciplines van cha-
ostheorie en non-lineaire dynamica. Deze leren ons dat er tur-
bulentie optreedt juist voordat we van de ene fase of staat 
overgaan naar de andere. De feedback attendeert de hersenen 
op de turbulentie en spiegelt de vraag: ‘Weet je zeker dat je dit 
wilt doen, is het nodig in deze actie te komen?’ Het brein wordt 
door de feedback uitgenodigd terug te keren naar het heden. 
Wanneer in het heden veiligheid waargenomen wordt – en in 
het comfort van de praktijk en in de veilige aanwezigheid van 
de trainer ligt dit voor de hand – vervangen de hersenen de 
stressrespons door de relaxatierespons. Het gevolg is dat over-
bodige dan wel beperkende mentale, emotionele en fysieke 
processen en patronen worden losgelaten. 
Ondanks de therapeutische effecten is dynamische neurofeed-
back allesbehalve therapie. Het houdt zich verre van diagnoses 
en gebruikt geen protocollen. Het ‘geneest’ het brein niet. 
Door de vermindering van turbulentie wordt energie-efficiëntie 
bevorderd en herstellen de intrinsieke kwaliteiten van veer-
kracht en flexibiliteit. 

meer informatie: www.breingoed.nl

met deze informatie doen is aan hen. Het zelf-organiserende 
vermogen van het brein staat voorop en de trainer faciliteert en 
begeleidt het transformatieproces. 
Nederland kent inmiddels vele trainers die met dit adiagnosti-
sche en non-invasieve instrument werken – een groot deel van 
hen heeft een natuurgeneeskundige achtergrond.

hoe gaat het in zijn werk
In het geval van dynamische neurofeedbacktraining hoeft de 
cliënt niets te doen. De training werkt met onbewuste proces-
sen. Een groot deel van de feedback wordt enkel door het brein 
waargenomen en is voor de cliënt zelf niet zichtbaar of hoor-
baar. Hij zit in een comfortabele stoel en luistert naar muziek of 
kijkt naar een film. Sensoren op het hoofd meten de hersenac-
tiviteit en voeren deze het computerprogramma in. De mathe-
matica in de software sluit nauw aan bij de taal die het centraal 
zenuwstelsel met zichzelf spreekt. Wanneer de software tur-
bulentie in het EEG-signaal bespeurt, worden geluid en beeld 
gedurende een microseconde onderbroken. 
Deze minieme interrupties die precies samenhangen met zijn 
unieke momenten van disfunctioneren vormen de feedback 
voor het brein. 

een dag in de praktijk
De dag opent met een 15-jarige jongeman die zoals hij het zelf 
zegt ‘zijn bedrading op orde komt brengen’. Door de wekelijkse 
training ervaart hij meer rust in zijn hoofd en merkt dat hij zijn 
huiswerk beter kan plannen en in het algemeen zaken minder 
uitstelt. 

Vervolgens een man van middelbare leeftijd die last heeft van 
stemmingswisselingen en vandaag voor zijn derde sessie 
komt. Hij merkt zelf nog niet zoveel, behalve dan dat hij wat 
beter slaapt en minder moe is. Zijn vrouw echter is heel duide-
lijk: ‘Hij is weer te hebben hoor’. Ze is blij.
De jonge vrouw daarna komt al een tijdje in de praktijk. De 
klachten die samenhingen met haar angststoornis zijn in de 
eerste tien weken al sterk verminderd. Maar ze ervaart dat de 
trainingen haar tevens in beweging brengen en haar ontwikke-
ling stimuleren. Na langdurige werkloosheid wil ze nu iets voor 
zichzelf beginnen. En dus komt ze met regelmaat terug voor 
enkele ondersteunende sessies. 
In de middag is een man, zelf relatietherapeut, ontroerd na zijn 
eerste sessie: ‘Ik mediteer al jaren, maar niet eerder heb ik zo’n 
innerlijke rust ervaren. Wat een vredig gevoel.’
Na hem een man met een posttraumatische stressstoornis die 
al enige tijd komt. Ten eerste is zijn slaap verbeterd en ook is 
zijn reactiviteit verminderd. Geleidelijk aan verminderen zijn 
symptomen – zonder dat hij terug hoeft te keren naar het 
trauma! 
Een vrouw, doorgewinterd in vele helende werkwijzen, komt 
zich oriënteren voor haar kinderen. Ze beproeft zelf eerst de 
training en na twee dagen mailt ze: ‘Wat een impact heeft dit 
op mij gehad. Ik sta nog steeds verbaasd van mezelf! Ik merk 
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‘…is dynamische neurofeedback 
allesbehalve therapie.’


