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Economische zaken in de USA legt sancties op aan 12 Chinese R&D instituten wegens “brain control warfare research”: het onderzoeken en
ontwikkelen van technologieën direct gericht op het versterken, dan wel verstoren van het menselijk brein.
“The Chinese Academy of Military Medical Sciences and its affiliates are using biotechnology processes to support Chinese military end-uses
and end-users, to include purported brain-control weaponry.”
Het starpunt (2019), een aantal Chinese rapporten die gewag maken van:
- Het ontwikkelen van zogenaamde “brein-controle wapens” als onderdeel van de “intelligentization” van oorlogsvoering.
- Ontwikkelingen in de wetenschappen die het potentieel van bestaande technologieen dusdanig versterken, dat deze toegepast zouden
kunnen worden om (doelgericht) vijanden te onderwerpen.

“War has started to shift from the pursuit of destroying bodies to paralyzing and controlling the opponent,
being the future of the concept of military supremacy.”

China 'brain control' warfare work revealed - Washington Times

WAAR HEBBEN WE HET DAN (MOGELIJK) OVER?
1. Verlammen en/of controleren van mentale slag- & veerkracht van opponenten (itt het aanbrengen van zo ernstig mogelijk fysiek
letsel en schade): ‘Hybrid warfare’.
2. Nieuwe wapen technologie direct gericht op het brein van de tegenstander, zonder dit per sé in fysieke zin te beschadigen:

‘Havanna syndroom’?
3. Brain-machine interfaces / Brain-Computer Interfaces (BCI):
a. Om bepaalde capaciteiten van het brein (tijdelijk) te versterken of te ondersteunen (neuro-enhancement).
b. Om vanuit het brein direct andere technologie (bijvoorbeeld drones, semi-autonomous battlefield verhicles) aan te sturen.
4. Neuro-defense: de ontwikkeling beschermende materialen en (electromagnetische, bio-fysische, andere?) technologie, om eigen

mensen te beschermen tegen neuro-control technologie van anderen.
5. Gedragsanalyse en beïnvloeding: “socio-engineering”, “micro-targeting”, gedragsgenetica, targeted profiling & prikkelstrategie.
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3. BRAIN COMPUTER INTERFACES (BCI)
A. Neuroenhancement:
✓ Neuro / biofeedback: real-time monitoren van bio- of neuro signalen (b.v. doormiddel van EEG of fMRI) en deze
informatie of op enigerlei wijze teruggeven aan de gebruiker. Bijvoorbeeld auditief, als controller van een computer
spel of taak, visueel. Op deze wijze kan subtiel worden geleerd dergelijke signalen te beïnvloeden.

Voorbeelden uit V811
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✓ Neuromodulatie (aanpassen / versterken van neurologische functies): exogene energie bronnen om veranderingen te
induceren in het centrale dan wel perifere zenuwstelstel. Binnen de NAVO worden 4 methodes serieus onderzocht:

3. BRAIN COMPUTER INTERFACES (BCI)
1. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): versterking van de aanwezige neurale activiteit door variabele magnetische velden die via
electromagnetische inductie een sterk magnetisch veld creeeren in het brein zelf.

Gerapporteerde effecten op: waarneming, cognitie en affectie; versnelde waarneming van en reactive op dreiging, informatie
verwerking en probleem oplossend vermogen, emotieregulatie.

Assessment toepasbaarheid & bruikbaarheid: Opleiding & training.
2. Verschillende varianten van Transcranial Electrical Stimulation (tES): electrostimulatie ter versterking hersen potentialen.

Gerapporteerde effecten op: cognitief functioneren.
Assessment toepasbaarheid & bruikbaarheid: zeer beperkte effecten, onduidelijke lange termijn risico’s.
3. Transcranial Focused Ultrasound Stimulation (tFUS): drukgolf van ultrasone frequenties om non-invasief, zeer lokaal (millimeterprecisie) onderliggende weefsels te stimuleren.

Gerapporteerde effecten op: nog zeer beperkt onderzocht, sensorische sensitiviteit.
Assessment toepasbaarheid & bruikbaarheid: prematuur, nog onduidelijk.
4. Transcutaneous (transdermal ) Peripheral Nerve Stimulation (TPNS): perifere variant op tES, typisch gericht op de nervus vagus /

hersenstam. Twee electrodes, lage stroomsterkte / wisselspanning

Gerapporteerde effecten op: cognitief functioneren, cardiovasculair herstel.
Assessment toepasbaarheid & bruikbaarheid: o.a. DARPA onderzoekt mogelijke positieve effecten in de context van dreigingsdetectie, focus en geheugen.

3. BRAIN COMPUTER INTERFACES (BCI)
B.

Command & control: NTR - Brainstorm - Brain drone Niek Roozen
✓ Invasief (v.s. niet invasief): interfaces die doormiddel van (neuro-) chirurgie worden aan- / ingebracht. Inmiddels vrij
gebruikelijk in het medische / rehabilitatie veld ((gedeeltelijk) herstel gehoor, gezichtsvermogen, motorische functies).
•

Microelectrode Arrays (MEAs): op het oppervlakte van de cortex, of in diepere weefsels van het brein.

•

Relatief goede spatiele en temporele resolutie, bijvoorbeeld in effectief aansturen prothese.

•

Accuratesse van sensorische input terug naar het brein (bijvoorbeeld tactiel: ‘gevoel’) ontwikkelt zich snel.

•

Wetenschap en Industrie investeren stevig en het potentieel van o.a. ‘moderate invasive surgical BCI

technologieën’ wordt onderzocht door bijvoorbeeld DARPA.
•

Niet invasieve modaliteiten (in principe sensoren direct op, of dichtbij, de schedel): Electroencephalography

(EEG) en Magnetoencephalography (MEG), beiden gebaseerd op electrocmagnetische neurale activiteit;
functionele Magnetic Resonance Imaging (fMRI) en functionele Near Infrared Spectroscopy (fNIRS).
Het potentieel van invasieve technologieën ‘prikkelt’ duidelijk.
Gebrekkige spatiele en temporele resoluties maken bruikbare niet invasieve toepassingen, anders dan voor onderzoek &
entertainment, vooralsnog, lastig.
Wel degelijk investeringen in onderzoek naar bijvoorbeeld minimally-invasive surgical and high-resolution non-surgical technologieën.

3. BRAIN COMPUTER INTERFACES (BCI)
✓ Actief – passief: intentionele, bewuste handeling die dus ook ‘inspanning’ (aandacht, focus, concentratie) kosten;
passief: real time (monitorings) processen die geen aandacht of inspanning (zouden moeten) kosten. Bijvoorbeeld
subtiel (geautomatiseerd) bijsturen van de workload als blijkt dat iemand overbelast lijkt te zijn.
✓ Al dan niet antropomorfisch: voelen en controleren van lichaamseigen functies (bijvoorbeeld met een prothese) ter
herstel of versterking van sensorische en/of motorische capaciteiten; aansturing van exogene platforms en
technologieën of zelfs het verschaffen van additionele sensorische vermogens (infrarood, hoog frequent auditief).
✓

Neural multiplexing: Uitdaging! Kan het brein een dergelijke multi-tasking x sensorische input überhaupt wel aan?

✓ Centraal – perifeer (neuro / bio), of combinaties daarvan: perifere (psychofysiologische) maten, zoals afgeleiden van
hartslag; huidgeleiding; oogbewegingen; gezichtsuitdrukkingen en pupil reacties, blijken in de praktijk vaak ook prima
bruikbaar, vereisten substantieel minder capaciteiten (data- bandbreedtes, storage en processing) en zijn dus in
voorkomende gevallen relatief makkelijk te implementeren. Ontwikkeling van Hybride BCI systemen gaat hard.
✓ Integratie met (andere) intelligente systemen: “AI-BCI shared control” versterking van de natuurlijke beperkingen
(sensorisch / cognitief / …) van mens – machine integratie (door AI bepaalde functies over te laten nemen).

KORTOM:
1. Serieuze ethische vraagstukken & uitdagingen.
2. Technologische ontwikkelingen & uitdagingen:
✓ Sensoren
✓ Rekenkunde / A.I.
✓ Infrastructuur, b.v. gerelateerd aan beschikbare
bandbreedtes, Information Transfer Rate (ITR) en
processing capaciteiten.
✓ Werktuigbouw

✓ Inzichten uit de neurosciences
✓ …..
3. Wat zijn reële verwachtingen (ambities v.s. mogelijkheden)?
4. En ook als ‘niet voor eigen gebruik’, welke zowel strategische

Restoration: herstel
Augmentation: versterking

als tactische waarborgen zouden we moeten ontwikkelen?
Zie bijvoorbeeld #2 en #4 Neuro-defense technologie.

Uit: Brunyé et al., 2021; Brouwer et al., 2021

(NEURALE) NETWERKEN MAKEN SYSTEMEN AGILE EN VOORAL INTELLIGENT(!)
LATEN WE DAAROM VOORAL IN CONTACT BLIJVEN!

victor.kallen@tno.nl

