
Even denken en het licht
springt aan. Nog eens
denken en op tv wordt een
saaie film vervangen door je
favoriete soap. Het klinkt als
een scène uit ‘Star Trek’,
maar Philips maakt het al
mogelijk.De elektronica-
gigant ontwikkelde software
waardoor je hersenen allerlei
apparaten kunnen besturen.

softwaredieopde tablet staat endie al-
les met elkaar verbindt, is nieuw. Mal-
tha: «Met de tablet kan je bijvoorbeeld
deHue-verlichtingvanPhilipsbesturen.
Dat is intelligenteverlichtingdie jevan-
op afstand kan aansturen. Ook een
Smart TVkaneropaangeslotenworden
of je kan e-mails omzetten in spraak. Je
kanerookdehulpdienstenmeecontac-
teren. IndeVSenJapanheeftPhilipszo’n
dienst opgezet voor ouderemensendie
zo langmogelijk zelfstandigwillenwo-
nen.Ditsysteemzouzoietsdusmogelijk
maken.»
Op dit moment zijn de mogelijkheden
vande ‘brainwave-technologie’nogvrij

beperkt, maar de opties zijn schier ein-
deloos. In de toekomst zou je bijvoor-
beeld zonneschermenkunnenuitklap-
pen, het ziekenhuisbed hoger zetten of
deverwarmingzachter zetten.

ALS-patiënten
«De software is in de eerste plaats be-
doeld om mensen met de spierziekte
ALSweermeerzelfstandigheidtegeven.
Ook verlamde mensen of locked-inpa-
tiënten kunnen dankzij de technologie
deregieoverhuneigenlevenweerdeels
terugkrijgen», meent Maltha. «Zeker
voor hen is een ‘wearable display’ of in-
telligentebrilnuttig.Watjenormaalge-
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zienzietop je tablet, zie jeopdebril.»
Philips ontwikkelde nog maar één
exemplaarvandefuturistischesoftware
en wacht nu op de reacties van buiten-
staandersomeventueelnogaanpassin-
gen te doen. Pas daarna zouden patiën-
ten één en ander kunnen uittesten.
Wanneerhet snufje opdemarkt zal ko-
men, is nog helemaal niet beslist, laat
staan dat er al een prijs zou vastliggen.
Vandaar dat Danny Reviers van de ALS
Liga België afwachtend reageert: «Het
klinkt hoopvol, maar ik zou de brain-
wave-technologie tocheerst zelfwillen
testenomtewetenwatjeerpreciesmee
kandoen.»

Veel iservoordezesciencefictioneigen-
lijknietnodig.Eenfuturistischuitziende
koptelefoon en een gewone tablet zijn
voldoende. Beide staan draadloos met
elkaar in verbinding. De headset, ont-
wikkeld door Emotiv, is in feite een
hoofdtelefoon met sensoren die je
hersenpatronen registreren. Die wor-
dendanomgezet incommando’swaar-
mee je door het menu op de tablet kan
scrollen.
«Dehoofdtelefoonkanmaartweepatro-
nen herkennen en omzetten in com-
mando’s: ga naar rechts en kiezen. Zo
scrol jedoorhetmenu»,weet JoostMal-
tha van Philips. «Als je denkt aan een
autodienaarrechtsrijdtofaaneenraket
die opstijgt, dan geeft dit in je brein een
bepaaldgedachtenpatroon.Als jededag

nadien hetzelfde denkt, geeft dat een
identiek beeld in je hersenen. Gebrui-
kersmoetenwel trainen omgedachten
op de juistemanier op te roepen, zodat
de hoofdtelefoon de patronen kan her-
kennen.»

Enorm veel opties
Door met je gedachten commando’s te
gevenaandetabletkanjeeenhelereeks
Philips-producten bedienen. Nieuwe
technologieën heeft het elektronica-
concern niet ontwikkeld: er werd met
bestaandeproductengewerkt.Enkelde


