
18 NIEUWS WOENSDAG 6 AUGUSTUS 2014 HET NIEUWSBLAD

BESTEL NU OP

• Behoort tot de top 20 ‘best bezochte 
attractieparken’ in Europa

• Meer dan 40 attracties voor jong en oud in zes 
werelden: Mystery, Fantasy, deep in Africa, China 
Town, Berlin, Mexico

•  Ontdek de gloednieuwe attractie ‘Chiapas’: 
wildwaterbaan met ’s werelds steilste afvaart

•  Tickets zijn geldig tot 31 oktober 2014 

Tickets volwassenen: € 27, elders € 45
Tickets kinderen & senioren: € 17, elders € 22

+ GRATIS verzending

TICKETS 
PHANTASIALAND
het leukste attractiepark net over de grens

vanaf 

€�17
+ GRATIS 
verzending

Vandaag voor 12u besteld, morgen geleverd! (enkel op weekdagen)

Uw televisie bedienen of het
licht in huis uitschakelen met
een simpele oogbeweging of door
er gewoon maar aan te denken.
Met de nieuwe brainwavetech
nologie moet het mogelijk wor
den. Philips heeft samen met
partner Accenture al een eerste
versie ontwikkeld, en die zal de
komende tijdworden getest.
Een futuristisch ogende hoofd
band moet het leven voor de
doorsnee consument op termijn
niet alleen makkelijker maken,
het moet ook het ultieme hulp
middel worden voormensenmet
ernstige spierziektes. Philips
denkt daarbij vooral aan ALS
patiënten, die door hun zenuw
aandoening niet meer kunnen
bewegen, spreken of zelfs slik
ken.
‘We hebben met veel mensen
gesproken die aan ALS lijden’,
klinkt het bij Philips. ‘Die patiën

ten willen vooral meer zelfstan
digheid, meer controle over hun
leven. Nu kunnen ze zelfs niet
aan hun neus krabben als het
jeukt. En ze willen weer kunnen
communiceren met de mensen
die ze graag zien.’

Voor hen lanceert het bedrijf nu
de eerste versie van de Emotiv
Insight Brainwave, een hoofd
band die verbonden wordt met
een tablet. Via oog en stemcom
mando’s kan je toestellen bedie
nen en op termijn moet dat ook

met hersencommando’smogelijk
zijn. De televisie laten zappen
naar je favoriete programma, het
licht aansteken of een hulpkreet
versturen naar de noodcentrale,
allemaal zou het mogelijk wor
den met de kracht van de geest.

Het bedrijf heeft een team van
experts samengesteld die de soft
ware nu op punt moeten stellen.
‘Maar het is nog te vroeg om te
zeggenwanneer het systeempre
cies beschikbaar zal zijn voor de
patiënten.’

Concentreren en trainen

De laatste jarenwerd al heelwat
geëxperimenteerd met dit soort
technologie. Zo kon vorige
maand nog een verlamde man
voor het eerst in vier jaar zijn
handen bewegen doordat zijn
hersensignalen werden omgezet
in computertaal. Professor Marc
VanHulle vandeKULeuvenont
wikkeldemet zijn teamenkele ja
ren geleden zelfs al eendraagbaar
toestel dat gedachten kon lezen
van mensen die niet meer kon
den spreken, de Mindspeller.
‘Maar onze apparatuur is veel
groter en duurder dan de hoofd
band die nu gelanceerd wordt’,
zegt hij. ‘Het apparaat ziet er
goed uit, maar het is vrij beperkt:
er zitten maar vijf elektrodes op.
Bovendien kan je er niet zomaar
mee werken, want je moet zeker
vijf à tien uur trainen voor je het
toestel onder de knie hebt.’
Ook bij de ALSliga twijfelen ze
vooralsnog aan de bruikbaarheid
van het apparaat. ‘Wanneer ie
mand je iets te drinken aanbiedt
of er loopt een mooie vrouw
langs, is je concentratie weg’,
klinkt het daar. ‘Maar zolang er
geen oplossing is voor de ziekte,
juichen wij elke technologische
vooruitgang toe.’
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Uw televisie aanzetten,
gewoon door eraan te denken
Hoofdband laat u toestellen
bedienen met uw hersenen
Technologiebedrijf Philips heeft een hoofdband
ontworpen die hetmogelijkmoetmaken om
toestellen te bedienenmet hersencommando’s.
Zo zal u bijvoorbeeld naar een andere televisie
zender kunnen zappen door alleenmaar aan uw
favoriete programma te denken. De technolo
giemoet ook patiëntenmet een
ernstige spierziekte helpen.

KAATJE DE CONINCK


