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In de aflevering “The entire history of you” van de serie Black Mirror leeft iedereen op de wereld met
een geïmplanteerde microchip en een lens in het oog. Door deze techniek kunnen zij elk moment van
het verleden terugspoelen en bekijken. Deze serie was voor mij zo’n eyeopener dat ik wilde onderzoeken of dit in de toekomst mogelijk zou zijn.

Vervolgens heb ik deelvragen bedacht, maar bleek
het dat het onderzoeken van dit vraagstuk veel te
groot zou zijn voor de korte tijd die we hadden om
te onderzoeken. Na het ontleden van mijn hoofdvraag bleek dat ik het meest geïnteresseerd was
in de geïmplanteerde microchips en de toekomst
daarvan.
Voordat ik begon met het onderzoeken van de toekomst naar geïmplanteerde microchips was ik nooit
zo bezig met de technologische ontwikkelingen.
Voor mij was het interessant om mij daar eens mee
bezig te houden en er volledig in te duiken. Hierdoor ben ik echt uit mijn comfort zone gegaan en
heb ik juist extra veel geleerd dan wanneer ik een
onderwerp zou kiezen waar ik al meer vanaf wist.
Toen ik bezig was met vooronderzoek op internet
kwam ik erachter dat er één man in Nederland
deze microchips implanteert bij mensen en zelf
ook meerdere microchips geïmplanteerd heeft in
zijn lichaam. Normaal vind ik het vaak een moeilijk
punt om zomaar contact op te nemen met iemand
en te vragen voor een interview, maar ik wilde hem
zo graag spreken dat ik meteen gemaild heb. Het
interview was nog aardig lastig te regelen, omdat
hij erg druk is, maar het is uiteindelijk gelukt. Tom
heeft al heel veel interviews gegeven in zijn leven
en daarom vond ik het extra spannend om hem te
interviewen.

Ook presenteren laat ik vaak door anderen doen,
omdat ik het idee heb dat ik daar niet de beste in
ben. Het was voor mij echt een struikelblok om vijfentwintig minuten te presenteren, maar ik ben blij
dat ik het gedaan heb en naar mijn idee ging het
heel goed. Dit kwam denk ik doordat je zo in je eigen onderzoek zit. In plaats dat je met een groepje
een onderwerp onderzoekt en je jouw eigen deel
hebt, weet je nu van elke deelvraag alles zelf.
Normaal vind ik onderzoeken het minst leuke stuk
uit de CMD-studie, maar ik heb gemerkt dat als je
het onderwerp echt interessant vindt het onderzoeken ook een leuk onderdeel kan zijn.

