
 

 

Aanbod voor de Breintafel: Hippe Hersens 
 
 

 
 
 
In november staat in vijf Noord-Hollandse bibliotheken minstens één Breintafel. Dit is een Lonkende 
Leestafel met boeken en ander materiaal rond het thema Hippe hersens. Het thema is heel breed: van 
het tienerbrein tot burn-out, van Mindf*ck tot robots, gezond ouder worden en breinspelletjes. De 
invulling is dynamisch en kan per week wisselen. 
 
De vijf organiserende bibliotheken zijn Bibliotheek Waterland, Bibliotheek IJmond Noord, Bibliotheek 
Haarlemmermeer, Bibliotheek Amstelland en de Westfriese Bibliotheken.  
 
Rond de tafel organiseren zij laagdrempelige activiteiten, zoals leesclubs en spreekuren. Bezoekers 
worden uitgenodigd hun verhaal te delen aan de tafel. Samen met ProBiblio hebben de bibliotheken 
een aantal activiteiten uitgewerkt. Zo kan de tafel bijvoorbeeld worden omgetoverd tot een 
hersenspelletjes-tafel met scrabble, schaken en dergelijke. Alles is mogelijk. 
 
In november doen veel bibliotheken mee met de campagne Nederland Leest. Het thema is dit jaar Ik, 
Robot: prima te combineren met Hippe Hersens in de Breintafel.  
 
Graag nodigen we dan ook jouw Bibliotheek uit om – bij voorkeur - in november een Breintafel te 
plaatsen. Hieronder vind je een aantal mogelijke activiteiten die je kunt overnemen. Wil je aansluiten? 
Laat het ons weten! 
 
De Breintafel is een eenmalige activiteit in november. Het project Lonkende Leestafel is doorlopend.  
 

 
 
ik-robot 

https://www.probiblio.nl/aanbod/de-lonkende-leestafel
https://www.nederlandleest.nl/nederland-leest-2017-ik-robot/


 

 

1 Spelen is leren 
 

Organiseer een hersenspelletjes-middag aan de Breintafel, bijvoorbeeld met schaken, memory, 
scrabble, Rubiks kubussen of met breintrainings-apps op tablets. Voor alle leeftijden!  
Voor schaken kun je samenwerken met een lokale schaakclub. 
 
Voorbeelden 
Het aanbod aan hersengymnastiek-apps is groot:  
• Gezondheidsnet: Apps en achtergrondinformatie 
• Bol.com: fysieke puzzels of spelletjes zoals Optische illusies: 30 onderzetters 
• Puzzle Digitale Stad Eindhoven: Hersentests & experimenten 
• De Correspondent: het thema is zeer actueel, lees Waarom onze kinderen steeds minder spelen 

en wij met een burn-out thuis zitten  
 
 

 
 

geestelijke-gezondheid-brain-training 
  

https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/train-je-hersenen-met-apps
https://www.bol.com/nl/p/optische-illusies/9200000031365740/?suggestionType=typedsearch
http://www.puzzle.dse.nl/tests/index_nl.html
https://decorrespondent.nl/7075/waarom-onze-kinderen-steeds-minder-spelen-en-wij-met-een-burn-out-thuis-zitten/271998375-cddd5d81
https://decorrespondent.nl/7075/waarom-onze-kinderen-steeds-minder-spelen-en-wij-met-een-burn-out-thuis-zitten/271998375-cddd5d81
https://pixabay.com/nl/geestelijke-gezondheid-brain-training-2313426/


 

 

2 Gymnastiek in de Bieb  
 

Je brein fit houden kan ook door te bewegen: gymnastiek is goed voor je hersenen. 
Organiseer bijvoorbeeld iedere week een sessie met ochtendgymnastiek in de Bieb. Vertel vooraf iets 
over het nut ervan, ook voor het denken en de frisheid van geest.  
 
Voorbeelden 
• Hoe werken hersenen: Wat moet je dagelijks doen om je hersenen fit en gezond te houden 
• Hersenstichting: Gezonde hersenen 
• Mens en gezondheid: Gebruik hersenen beter door ontspanning 
Werk voor deze activiteit samen met een sportschool bij je in de buurt of met personal trainers. 

 
 

 
 

laat-je-hersenen-niet-zitten 
  

http://www.hoewerkenhersenen.nl/antwoord/wat-moet-je-dagelijks-doen-om-je-hersenen-fit-en-gezond-te-houden
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/de-hersenen/gezonde-hersenen/gezonde-hersenen
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/54807-hersenen-gebruik-hersenen-beter-door-ontspanning.html
http://pinkbullets.nl/recensie-laat-je-hersenen-niet-zitten-erik-scherder/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx2r-Th6TVAhVEOBoKHYMADjUQjRwIBw&url=http://pinkbullets.nl/recensie-laat-je-hersenen-niet-zitten-erik-scherder/&psig=AFQjCNGQaTzRs0zWUMGfA9bW4HK_bd0NnA&ust=1501059113256019


 

 

3 Breinexperimenten 
 

Luisteren is één ding, iets laten zien spreekt vaak meer tot de verbeelding. Laat aan de Breintafel een 
experiment zien, zodat mensen ervaren hoe het brein werkt. Een bekend experiment is The Rubber 
Hand Illusion. De opstelling is makkelijk zelf op te bouwen en het resultaat is verrassend. Je kunt het in 
de Bibliotheek zelf uitvoeren of laten uitvoeren.  
 
Voorbeeld 
• YouTube: de werking van The Rubber Hand Illusion 

 
 

 
 

mechanische-hersenen-man-machine 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sxwn1w7MJvk
https://pixabay.com/nl/mechanische-hersenen-man-machine-2033446/


 

 

4 Spreekuur met deskundigen 
 

Hersenwetenschappers vragen om een lezing te verzorgen is vaak prijzig. Je kunt evengoed een 
(gepensioneerde) huisarts, een verpleegkundige of iemand met ervaring rond hersenziektes vragen 
aan te schuiven aan de Breintafel. Hij of zij kan een praktijkverhaal houden en ervaringen  delen met 
het publiek. 
Het onderwerp hersenen is zo breed dat je er van alles aan kunt vastknopen. Denk aan opvoeding, 
verslaving, burn-out, wetenschap, robotica of muziek.  
 
Voorbeeld 
• YouTube: Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert? 

 
 

 
 

verpleegkundige-stethoscoop 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9Kq3rwjMxTE
https://pixabay.com/nl/verpleegkundige-stethoscoop-2141808/


 

 

5 Mindfulness 
 

Het aanbod aan cursussen mindfulness is enorm. Zoek een lokale aanbieder en vraag of deze in jouw 
Bibliotheek een ochtend wil verzorgen. Als tegenprestatie kun je bijvoorbeeld de folders van deze 
aanbieder een maand lang op de Breintafel uitstallen. Naast mindfulness kun je bijvoorbeeld aandacht 
besteden aan Tai Chi of Yoga. 
 
Voorbeelden 
• Boeken.com: populaire mindfulness-boeken   
• GGZWeb: acht populaire vormen van meditatie 

 
 

 
 
aandacht-creativiteit-bevrijding 
 
  

https://www.boeken.com/spirituele-boeken/top-10-populairste-mindfulness-boeken/
http://www.ggzweb.nl/de-8-populairste-vormen-van-meditatie/
https://pixabay.com/nl/aandacht-creativiteit-bevrijding-2019460/


 

 

6 In gesprek met ouderen 
 
Rond het thema ouderdom in relatie tot het geheugen, ziektes als Alzheimer en dergelijke is veel 
geschreven. Deze onderwerpen staan dan ook volop in de belangstelling. Zie bijvoorbeeld de boeken 
van Hugo Borst Ma en Ach, moedertje.  
 
Voorbeeld 
• Nodig een medewerker van een verzorgingshuis uit voor een gesprek met ouderen en/of 

familieleden van mensen met Alzheimer. Het gaat dan om het gesprek: een bijeenkomst aan tafel 
is tweerichtingsverkeer. 

 
 

 
 
 
ach-moedertje 
 
  

https://www.lebowskipublishers.nl/boek/Ach-moedertje-T9310.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3eaJiaTVAhUBvBoKHRszC0AQjRwIBw&url=https://www.kobo.com/nl/nl/ebook/ach-moedertje&psig=AFQjCNGngJii1j-x3yZVSs0UOJqEs1oFCA&ust=1501059644626794


 

 

7 Psychologische tests 
 

Bijna ieder tijdschrift publiceert er geregeld één: de psychologische test. En ook op internet word je 
ermee belaagd. Nadat je een vragenlijst hebt ingevuld, vertelt de test je tot welk type je behoort, hoe 
gevoelig, zelfverzekerd, eigenzinnig je bent. Ook de Breintafel leent zich goed voor zo'n test. 
Bijvoorbeeld: 'In de Bieb leer je jezelf pas kennen!'. Na de test volgt een leesadvies. 
 
Voorbeelden 
• Uitgeverij Podium: De Boekenapotheek (leesadvies) 
• Psychologie Magazine: serieuze tests met wetenschappelijk bron  

 
 

      
 
psychologische-tests-voor-dummies 
 
 
  

http://www.uitgeverijpodium.nl/book/449/De-boekenapotheek
https://www.psychologiemagazine.nl/test/
http://www.dummies.nl/Algemeen/psychologische-tests-voor-dummies
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiewN3xiaTVAhUFXBoKHS0fAWQQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/f/psychologische-tests-voor-dummies/37724165/&psig=AFQjCNGn27AuuY1w_W1n_JTtMKGY1VjUHA&ust=1501059859119973


 

 

8 Films 
 

Er zijn veel films over hersenen en gerelateerde onderwerpen. Tijdens de Breinmaand kun je 
bijvoorbeeld wekelijks een film vertonen in de Bibliotheek. Dat kunnen speelfilms - van sf tot retro - en 
documentaires zijn, Keus genoeg! 
 
Voorbeelden 
• Hersenschimmen 
• Project X 
• Back to the Future  
• My Love Affair with the Brain  
• The Brain That Wouldn’t Die  
• Inside Out  
• Lucy 
• Braintime 
• The Kernel: Effecten van bijvoorbeeld horror-films op je hersenen 
• Vertoon bijvoorbeeld tutorials en TED-talks 
 
 

 
 
the-brain-that-wouldnt-die 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OtQ-CLxOtx4
http://kernelmag.dailydot.com/issue-sections/features-issue-sections/14735/your-brain-on-horror-films/
https://www.ted.com/topics/brain
http://www.fright.com/edge/BrainThatWouldntDie.htm


 

 

9 Boeken 
 

Er zijn eindeloos veel boeken geschreven over hersens of hersenonderzoek: van zwaar 
wetenschappelijk tot licht populair. Het zal je geen moeite kosten om hiermee de Breintafel te vullen. 
Denk ook aan psychologische thrillers of sciencefiction.  
 
Voorbeelden 
• Erik Scherder – Laat je hersenen niet zitten 
• Niki Korteweg – Een beter brein 
• Daniel Kahneman – Ons feilbare denken 
• Eveline Crone – Het puberende Brein 
• Dick Swaab – Ons creatieve brein 
• Mark Mieras – Ben ik dat? 
• Margriet Sitskoorn – Het maakbare brein 
• Victor Mids & Oscar Verpoort - Mindf*ck 
• Joshua Foer – Het geheugenpaleis 
• Douwe Draaisma – De heimweefabriek 
• Oliver Sacks - Musicofilia 
 
 

 
 
musicofilia 

https://www.bol.com/nl/p/musicofilia/9200000051581476/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1qvuBi6TVAhWBahoKHSlXAEAQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/musicofilia/9200000051581476/&psig=AFQjCNFnVTGrB90IR-3MlvPw_DXEW8lrgw&ust=1501060160861197


 

 

10 Kinderactiviteiten 
 

Hersenen zijn HOT onder de jeugd. Organiseer op woensdag of in het weekend een spelletjesmiddag 
rond het thema. Denk aan hersengymnastiek en computergames, of bedenk samen met kinderen 
nieuwe spellen als boekenmemory of experimenteer met een VR-bril of een robotje. Open een 
Mindf*ck-podium waar publiek (alle leeftijden) trucs kan laten zien en uittesten. 
 
Voorbeeld 
• Het Klokhuis: specials over hersenen 

 
 

 
 

boek-over-hersenen 
  

https://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/hersenen
https://eddaheinsman.com/boeken/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcrtm2iKTVAhWSJhoKHZU5BDsQjRwIBw&url=https://www.kobo.com/nl/nl/ebook/het-klokhuisboek-over-hersenen&psig=AFQjCNE9DQstsgqOX93b92V4aop1XEu_iQ&ust=1501059470290191


 

 

11 Design Thinking 
 
Een actueel onderwerp is ‘Design Thinking’. Het is een manier om vraagstukken op te lossen in je 
persoonlijk leven, in het bedrijfsleven, in de wereld en op school. Ontwerpdenken is gebaseerd op het 
creatieve proces dat een ontwerper doorloopt bij het zoeken naar het antwoord op een gestelde vraag. 
Bied een workshop aan of organiseer een informatiebijeenkomst. 
 
Voorbeelden 
• Meer informatie bij de Innovator: Design Thinking 
• In samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer biedt Podium Architectuur een workshop 

aan waarmee jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (zestien tot achttien jaar) 
meer inzicht in hun eigen leerproces krijgen. Design Thinking geeft tools om het persoonlijke 
leerproces te ontwerpen. Heb je interesse in deze workshop, dan kun je contact opnemen met: 
meliza.de.vries@debibliotheekhaarlemmermeer.nl. 
 

 
 

 
 
  

http://www.de-innovator.nl/diensten/design-thinking/


 

 

12 Inpassen in bestaande activiteiten 
 

Iets nieuws verzinnen is niet altijd nodig. In de Breinmaand kun je bestaande activiteiten invullen met 
passende onderwerpen. Zo kost het organiseren je nauwelijks extra tijd en geld. Een maandelijkse 
poëziemiddag geef je als thema ‘het brein‘ mee, bij de wekelijks filmvertoning laat je psychologische 
breinfilms zien, een wisselende tentoonstelling geef je dit thema mee, de kindermiddag stem je erop af, 
enzovoorts. 

 
 

13 Laatste Breinnieuws 
 

Tot slot een activiteit die we gezamenlijk willen oppakken. Er wordt veel geschreven over hersenen en 
hersenonderzoek. Tijdens de Breinmaand houden we met elkaar bij wat er in het nieuws speelt: 
artikelen, online nieuwsitems, filmpjes en dergelijke. Deze delen we dan fysiek of op een iPad aan de 
Breintafel.  
Heb je tijdens de maand nieuwsberichten, geef deze dan aan ProBiblio door (zie contactgegevens 
hierna) of deel ze op onze Facebook-pagina Hippe Hersens die vanaf september actief is. Zo kunnen 
ook anderen er gebruik van maken. 

 
 

Tot slot 
 

Doet jouw Bibliotheek mee met de Breinmaand, stuur ProBiblio dan een bericht.  
Ook voor meer informatie of advies bij het organiseren van activiteiten, kun je contact opnemen met: 
 
ProBiblio 
Postbus 485, 2130 AL Hoofddorp 
Alek Dabrowski, tel. 06 24 54 60 27, e-mail adabrowski@probiblio.nl 
 
De informatie in dit aanbod is samengesteld door ProBiblio en voor bibliotheken gratis te gebruiken. 
Foto’s van boekcovers zijn ook te gebruiken. De andere foto’s zijn afkomstig van Pixabay. Er staat een 
link bij de foto’s naar de oorspronkelijke vindplaats. 
 
Daarnaast bieden wij ter ondersteuning van de communicatie het volgende: 
• Een tekst met informatie over de Breinmaand, te gebruiken in een flyer, op de website of in een 

Facebook-bericht. 
• Hippe Hersens is onderdeel van de Lonkende Leestafel. De serie tekeningen van de Lonkende 

Leestafel is vrij te gebruiken. 
• Het Hippe Hersens-logo. 
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