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De unieke menselijke vaardigheid om originele oplossingen voor alledaagse 

problemen te bedenken en indrukwekkende kunstwerken te creëren, fascineert 

zowel wetenschappers als niet-wetenschappers. Decennialang onderzoek heeft 

geresulteerd in waardevolle inzichten in de cognitieve, situationele en 

persoonlijkheidsfactoren die met creativiteit geassocieerd zijn. Een invloedrijk 

creativiteitsmodel, bijvoorbeeld, stelt dat creatieve ideeën kunnen ontstaan uit 

zowel flexibele processen (zoals het wisselen tussen verschillende benaderingen 

van de taak, divergent denken) als persistente processen (zoals het grondig 

verkennen van mogelijkheden langs een bepaalde lijn, convergent denken) (De 

Dreu, Baas, & Nijstad, 2008; Nijstad, De Dreu, Rietzschel, & Baas, 2010). Hoewel we 

inmiddels veel weten over de contextuele factoren en individuele verschillen die 

samenhangen met verhoogde of verminderde creativiteit via flexibiliteit en 

persistentie, weten we nog relatief weinig over de neurale mechanismen die ten 

grondslag liggen aan flexibele en persistente creatieve processen. In de 

onderzoeken die in deze dissertatie beschreven worden, hadden mijn collega’s en 

ik als doel om enkele openstaande vragen met betrekking tot deze neurale 

mechanismen te beantwoorden. 

In Hoofdstuk 2 beschrijf ik een nieuwe event-related taak die mijn collega’s en 

ik ontwikkelden om de neurale mechanismen achter convergente en divergente 

processen tijdens het genereren van ideeën te onderzoeken. Het onderzoeken van 

deze mechanismen is een uitdaging, omdat het de herhaalde meting van 

zorgvuldig getimede processen en een geschikte controletaak vereist. Door middel 

van onze nieuwe taak konden we convergente en divergente processen 

tegelijkertijd meten, terwijl we de context en taakinstructies constant hielden, 

waardoor deze processen beter te vergelijken zijn. Tijdens de taak genereerden 

deelnemers nieuwe namen voor verschillende items (bijvoorbeeld IKEA-producten, 

vechtsporten) op basis van drie voorbeelden van mogelijke nieuwe namen voor 

ieder item die allemaal met dezelfde letter(s) eindigden, om zo een impliciete regel 

te creëren. Op basis van de namen die deelnemers genereerden, berekenden we 

indices voor regel-convergent denken (het aantal namen met hetzelfde einde als de 

voorbeelden), regel-divergent denken (het aantal namen met een ander einde), 

herhalingen (het aantal opeenvolgend gegenereerde namen met hetzelfde einde) 

en wisselingen (het aantal wisselingen van een einde naar een ander). We 
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registreerden de hersenactiviteit van deelnemers door middel van EEG terwijl 

deelnemers aan deze taak werkten en vonden dat regel-divergent (vs. regel-

convergent) denken en het wisselen tussen verschillende eindes (vs. het herhalen 

van een einde) geassocieerd was met een wijdverbreide daling in delta-activiteit. 

Hoewel de verschillen in delta-activiteit lastig te interpreteren zijn in termen van 

de onderliggende neurale mechanismen, draagt deze studie bij aan ons begrip van 

de neurale basis van creativiteit, doordat het een aantal methodologische 

uitdagingen aankaart die kenmerkend zijn voor neurowetenschappelijk 

creativiteitsonderzoek. 

In Hoofdstuk 3 presenteerde ik een model van dopaminerge modulatie van 

creativiteit op basis van convergerend bewijs dat erop duidt dat de 

neurotransmitter dopamine zowel flexibele als persistente creatieve processen 

moduleert (bijv. Chermahini & Hommel, 2012; Zhang, Zhang, & Zhang, 2014). 

Specifiek stelt dit model voor dat deze flexibele en persistente processen in 

creativiteit gemoduleerd worden door respectievelijk de nigrostriatale en 

mesocorticale dopaminepaden, vergelijkbaar met de dopaminerge modulatie van 

flexibiliteit en stabiliteit in cognitieve controle. Dopamine in het striatum faciliteert 

flexibele creativiteit mogelijk doordat het wisselen tussen verschillende taken en de 

instroom van nieuwe informatie in het werkgeheugen ondersteunt. Aan de andere 

kant zou prefrontale dopamine persistente creativiteit kunnen ondersteunen door 

cognitieve stabiliteit en de manipulatie van informatie in het werkgeheugen te 

faciliteren. Daarnaast volgt de relatie tussen (zowel striatale als prefrontale) 

dopamine en deze processen mogelijke een omgekeerde U-curve, waarbij 

gemiddelde dopamineniveaus creatieve prestaties verhogen, maar zowel lage als 

hoge dopamineniveaus prestaties verminderen.  Omdat creatieve ideeën 

waarschijnlijk voortkomen uit een combinatie van flexibele en persistente 

processen in plaats van een van de twee, stellen wij voor dat creativiteit ook een 

delicate balans tussen striatale en prefrontale dopamine vereist. Omdat direct 

bewijs voor dopaminerge modulatie van creativiteit momenteel ontbreekt, schept 

dit nieuwe model een aantal interessante mogelijkheden voor toekomstig 

onderzoek.  

Zowel Hoofdstuk 4 als Hoofdstuk 5 focusten op creativiteit in ADHD, een 

ontwikkelingsstoornis die wordt gekarakteriseerd door aandachtsproblemen, 
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hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze stoornis wordt vaak behandeld met medicatie 

die dopamineniveaus in de hersenen beïnvloedt, wat suggereert dat het 

dopaminerge systeem betrokken is bij het ontstaan van deze stoornis. Als gevolg 

van hun verhoogde afleidbaarheid, hyperactiviteit, en disinhibitie zijn mensen met 

ADHD mogelijk in staat om originelere ideeën te bedenken dan mensen zonder de 

stoornis. Empirisch bewijs voor verhoogde creativiteit in ADHD is echter niet 

eenduidig. In deze twee hoofdstukken onderzochten mijn collega’s en ik een aantal 

mogelijke verklaringen voor deze inconsistente resultaten. In Hoofdstuk 4 

presenteerde ik drie studies waarin we de relatie tussen subklinische symptomen 

van ADHD en flexibele versus persistente creatieve processen onderzochten in 

gezonde deelnemers. We gingen na of de relatie tussen ADHD en creativiteit 

afhangt van het type symptomen dat mensen met ADHD ervaren (i.e., 

aandachtsproblemen, hyperactiviteit–impulsiviteit of beiden) en van de specifieke 

(flexibele of persistente) creatieve processen die onderzocht worden. We vonden 

dat ADHD-symptomen over het algemeen geassocieerd waren met verhoogd 

zelfgerapporteerd creatief gedrag, meer publiekelijk erkende creatieve prestaties in 

het dagelijks leven, verhoogd divergent denken en met originelere, maar minder 

praktische, reconstructie van complexe problemen (hoewel de effectgroottes klein 

waren). Onze resultaten wijzen er ook op dat deze relaties voornamelijk gedreven 

werden door hyperactief–impulsieve symptomen van ADHD, terwijl 

aandachtsproblemen minder consistent geassocieerd waren met creativiteit. 

Daarnaast gingen we na of creativiteit verhoogd was bij een gemiddelde mate van 

ADHD-symptomen, maar verlaagd bij zowel een lage als hoge mate van 

symptomen. We vonden echter geen bewijs voor een dergelijke curvilineaire relatie 

voor de verschillende creativiteitsindicatoren. 

Hoofdstuk 5 omvatte twee studies waarin we deze bevindingen uitbreidden 

door creativiteit in mensen met een ADHD-diagnose te onderzoeken. In Studie 5.1 

onderzochten we de rol van intrinsieke motivatie, prestaties tijdens de vroege fases 

van het creatieve proces (i.e., het herformuleren van complexe problemen) en 

medicatiegebruik als mogelijke verklaringen voor de inconsistente bevindingen met 

betrekking tot creativiteit in ADHD. In lijn met de bevindingen in Hoofdstuk 4 

toonden we aan dat mensen met ADHD (vs. gezonde controles) meer creatieve 

prestaties in het dagelijks leven rapporteerden. Mensen met ADHD presteerden 
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echter niet beter dan controles op een divergent denkentaak en waren niet meer 

intrinsiek gemotiveerd tijdens deze taak. Hoewel deelnemers met ADHD (vs. 

controles) minder bruikbare probleemreconstructies selecteerden, waren ze niet 

origineler in het reconstrueren van complexe problemen. Prestaties op een 

divergent denkentaak verschilden in deze studie niet tussen deelnemers met ADHD 

die wel of geen medicatie gebruikten. In Studie 5.2 manipuleerden we motivatie 

tijdens een divergent denkentaak door competitie tussen deelnemers te 

introduceren. Tijdens deze taak konden deelnemers een bonus winnen door 

originelere ideeën te genereren dan een andere deelnemer. We vonden dat mensen 

met ADHD onder competitie meer originele ideeën genereerden dan in de 

afwezigheid van competitie, terwijl de originaliteit van ideeën die in de 

controlegroep werden bedacht niet werden beïnvloed door competitie. De 

mogelijkheid om geld te winnen of een tegenstander te verslaan motiveert mensen 

met ADHD mogelijk om meer moeite te doen tijdens het genereren van ideeën, 

resulterend in meer originele ideeën. Competitie verhoogde inderdaad de motivatie 

van deelnemers tijdens het genereren van ideeën, hoewel motivatie niet verschilde 

tussen de groepen. We vonden ook dat mensen met ADHD hogere creatieve 

vaardigheden rapporteerden dan controles in het uitvoerende domein (bijvoorbeeld 

in een toneelstuk spelen) en het mechanisch/wetenschappelijke domein 

(bijvoorbeeld het opzetten van een experiment), maar niet in de alledaagse, 

artistieke of intellectuele domeinen. Mensen met ADHD doen het mogelijk goed in 

dit soort domeinen doordat deze specifieke creatieve activiteiten een 

gestructureerd kader (bijvoorbeeld een script) bieden dat gedrag kan sturen. Samen 

suggereren de bevindingen die gepresenteerd worden in Hoofdstuk 4 en 5 dat het 

sturen van mensen met ADHD (vooral degenen die hyperactief–impulsieve 

symptomen ervaren) naar relatief gestructureerde creatieve taken en het belonen 

van creatieve prestaties op deze taken de positieve kant van deze stoornis naar 

voren zou kunnen brengen. 

In het onderzoek dat beschreven wordt in Hoofdstuk 6 manipuleerden we 

dopamine- en noradrenalineniveaus in de hersenen door middel van 

methylfenidaat. Dit stimulerende middel wordt steeds vaker door gezonde mensen 

gebruikt om hun cognitieve prestaties te verhogen, maar methylfenidaat 

beïnvloedt wellicht niet alle cognitieve processen positief. Hoewel methylfenidaat 
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inderdaad cognitieve stabiliteit en persistentie zou kunnen faciliteren, zou het de 

cognitieve flexibiliteit, inclusief flexibele creatieve processen, in de weg kunnen 

zitten. Daarnaast zouden de effecten van methylfenidaat verschillend kunnen zijn 

voor verschillende mensen, afhankelijk van hun basale dopamineniveaus. In dit 

onderzoek gingen we de effecten van methylfenidaat op convergente en divergente 

creatieve processen na in een steekproef van gezonde deelnemers. Daarnaast 

onderzochten we de mogelijkheid dat zulke effecten afhangen van individuele 

verschillen in ADHD-symptomen en werkgeheugencapaciteit – beiden 

geassocieerd met verschillen in basale dopaminerge activiteit. Tegen onze 

verwachten in had methylfenidaat geen invloed op de creatieve prestatie van 

deelnemers op de verschillende taken, ongeacht de symptomen van 

hyperactiviteit–impulsiviteit en de basale werkgeheugencapaciteit van deelnemers. 

Hoewel de effecten van methylfenidaat op creativiteit in deze studie mogelijk 

onderschat worden als gevolg van een aantal methodologische tekortkomingen die 

deze studie kenmerken (zoals suboptimale power om effecten te detecteren), 

wijzen onze bevindingen er niet op dat methylfenidaat het vermogen om creatief te 

zijn in de weg zit. De huidige studie levert daarmee geen bewijs voor het 

dopaminerge model dat ik in Hoofdstuk 3 presenteerde, maar komt wel overeen 

met onze bevinding dat het gebruik van ADHD-medicatie de creatieve prestaties 

van volwassenen met ADHD niet lijkt te beïnvloeden (Hoofdstuk 5).  

Samen dragen de onderzoeken in deze dissertatie op verschillende manieren 

bij aan ons begrip van de neurale mechanismen achter creativiteit en ons vermogen 

om deze mechanismen te meten. Allereerst zou de event-related taak die we 

ontwikkelden andere onderzoekers kunnen helpen om divergente en convergente 

processen tijdens het genereren van ideeën beter te meten. Ten tweede kan ons 

model van dopaminerge modulatie van creativiteit toekomstig onderzoek op dit 

gebied sturen. Onze bevindingen die aantonen dat methylfenidaat creatieve 

processen niet beïnvloedt helpen dit dopaminerge model te verfijnen en dragen 

daarnaast bij aan een groeiende verzameling van kennis die mensen in staat stelt 

om beter onderbouwde beslissingen te nemen over het wel of niet gebruiken van 

methylfenidaat en andere cognitieve enhancers. Tot slot lossen de studies naar 

creativiteit in ADHD een aantal tegenstrijdigheden in de literatuur op en helpen ze 
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ons te begrijpen hoe we creativiteit in mensen met (symptomen van) ADHD 

kunnen faciliteren. 

 


