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De online lessen worden opgenomen als 
naslagwerk.

De opnamen van de lessen worden op de 
Sqribox4U community geplaatst en zijn alleen 
voor jullie zelf zichtbaar.

Gebruik van de opnames is alleen voor eigen 
gebruik. Het is niet toegestaan (delen of foto’s 
van) de opnames te gebruiken in 
communicatie naar anderen of op social
media.
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De uitgangspunten van Sqribox en de grote 
lijnen van het ACORN-model behandeld.

Daarnaast zijn we vooral ingegaan op de 
structuur van de training en de Sqribox4U 
Community
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Breinfeiten

- ons emotionele brein

- het onbewuste brein

- conditionering

Het informatieproces

Drijfveren

:

Aan het eind van deze sessie weet je hoe het 
brein werkt en hoe ons gedrag wordt beïnvloed 
hierdoor.

:
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Informatie- en signaalverwerkers 
van het lichaam
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Vooral emotioneel orgaan
Meer dan 85% onbewust
Plastisch



Reptielenbrein
Zoogdierenbrein
Menselijke brein
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1

Overleving

Voortplanting

Instincten

Oudste deel van het brein

Hersenstam



Woede | Angst | Plezier | Liefde
enz.

Emoties, emoties, emoties
Amygdala

2
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!

Grotendeels 
emotioneel 
gedreven

Onbewust
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Grootste en jongste deel
Intellect | Leervermogen | Geheugen | Taal | Enz.

Prefrontale cortex
Bewuste interacties | Ratio | Risico’s afwegen
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Ons denkende brein

Neocortex



Prefrontale cortex snel uitgeput 
Drie lagen van het brein altijd 
verbonden → samenwerking 
Samenwerking: geprogrammeerd



Samenwerking drie delen brein
Dit zijn onze gewoontes!

Automatiseren
energiebesparend
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Onbewust
Emotioneel gedreven
Geprogrammeerd
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Stap 1

Thalamus

Stap 2

Limbisch 

systeem

Stap 3

(Pre)frontale 

cortex
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Je weet hoe het brein in elkaar zit en hoe het netwerk van 
neuronen werkt.

Je kent de drie gebieden in het brein en weet hoe ze 
samenwerken.

Je weet hoe het informatieproces binnen het brein werkt en 
wat neurotransmitters en hormonen daarin doen.

Je weet wat ons mensen drijft en hoe dat is ingegeven door 
ons brein.
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Hoe blijven we weg bij stress en zorgen we dat we 
ons prettig voelen?

Hoe kunnen we de netwerken in ons brein 
veranderen?

Hoe past Sqribox in dit hele plaatje?






