
Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Professor Wim Fias 

	
	
	
	
	
	
	

Neuropsychologie 
 

Samenvatting 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

2 

Inleiding 
 

• Neurologie is de studie van de neurale basis van het gedrag 
• Gaat terug op het verschil dat Descartes maakte tussen lichaam en geest à artsen 

en psychologen 
• De twee werelden zijn naar elkaar beginnen toegroeien en zo is de neuropsychologie 

ontstaan à het is zo’n unitaire wetenschap geworden dat we vaak niet meer kunnen 
zeggen of het nu neurologie of psychologie is  

• “Neuropsychologie” is een beetje een misleidende term à er zit een meervoud in 
vervat, dus eigenlijk zou “cognitieve wetenschappen” een betere term zijn à men 
werkt multi-disciplinair (vb. psychologie, anatomie, fysiologie, 
computerwetenschappen, ingenieurswetenschappen, statistiek, filosofie, etc.)  
 

• Multi-methodisch à men maakt gebruik van verschillende methodes à elke methode 
heeft zijn sterktes en zwaktes en zo vullen de verschillende methoden elkaar aan: 
 

Ø Single-cell recording = het gedrag van enkelvoudige neuronen meten à er 
wordt een elektrode in de hersenen gebracht tot vlak bij een specifiek neuron, 
dit neuron kan dan gemeten worden aan een zeer hoge temporele snelheid 
(1/sec) à de spatiale resolutie is ook goed, want er wordt specifiek één 
neuron gekozen à nadeel: als men maar één neuron bekijkt, gaat men maar 
een zeer klein aspect van de werkelijkheid onderzoeken  
 

Ø Functionele beeldvorming: 
§ PET en fMRI = ze maken gebruik van het feit dat wanneer een deel 

van de hersenen actief is energie nodig heeft voor die activiteit, deze 
energie wordt via de bloedbaan vervoerd à ze gaan dus de 
bloedbanen bekijken die de energie naar de juiste plaats brengen 

o Bij PET wordt er een radioactieve tracer in de bloedbaan 
gebracht à doordat het bloed stroomt kan met het zo via de 
tracer volgen 

o Bij fMRI gaat men de eigenschappen van het bloed gaan 
meten van buitenaf en lokaliseren in de hersenen  

o Voordeel bij beiden: we kunnen de hersenen in zijn geheel 
bekijken 

o Nadeel bij beiden: de spatiale resolutie is beperkt (3 kubieke 
cm) + de temporele resolutie is ook beperkt (PET 1/min & fMRI 
paar/sec) 

 
§ ERP en MEG = meten via elektroden langs buiten à registreren van 

elektrische activiteit (die tot buiten doordringt) 
o Voordeel: het gaat heel snel à sample rate van 1000/sec) 
o Nadeel: spatiaal zeer slecht à elektroden zitten langs de 

buitenkant en de signalen moeten van binnen naar buiten 
komen à de elektriciteit gaat geleid worden door verschillende 
substanties in de hersenen à het is dus zeer moeilijk om te 
zeggen waar precies in de hersenen het signaal ontstaan is 
(opp. van 10 vierkante cm) 
 

⇒ Dit zijn puur correlationele methoden à we weten dat er een samenhang is, maar we 
kunnen er niet uit afleiden of bepaalde delen ook effectief causaal verantwoordelijk 
zijn à om dit te onderzoeken moeten er bepaalde delen uitgeschakeld worden om 
dan te gaan kijken wat de consequenties zijn 
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Ø Letsel-studies: 
§ Patiënten à kijken naar mensen bij wie een bepaald deel is 

uitgeschakeld door een letsel en kijken wat voor effecten dat heeft (vb. 
Wernicke, Broca,…) 

§ TMS à hersenstimulatie; langs buiten magnetische pulsen afsturen op 
bepaalde zones in de hersenen à zo kunnen we bepaalde delen 
verstoren en zo kijken wat er gebeurt  

o Goede spatiale en temporele resolutie à wel rekening houden 
met geleiding  

 
Ø Gedragsstudies 

§ Experimenten, vragenlijsten, etc. 
 

⇒ Convergerende benadering = de methoden gaan elkaar aanvullen 
 
 

• Multi-populatie: we kunnen verschillende populaties gaan bekijken à mensen, 
dieren, jong of oud, etc. 
 

• Multi-level benadering:  
Ø Functioneel niveau  
Ø Neuraal niveau 

 
⇒ We kunnen de twee met elkaar in contact brengen à vb. zijn er neuronen die na het 

verdwijnen van de stimulus toch nog actief blijven? 
⇒ Anderzijds kan je het gedrag van de neuronen pas verstaan als je weet wat hun 

invloed op het gedrag is à wederzijds beperkend (= het aantal theorieën kan 
gereduceerd worden door naar het andere niveau te kijken 

⇒ Je bestudeert het dus op twee niveaus maar ze helpen elkaar wederzijds  
 

 
 
 

• Doelstellingen: 
Ø Basis geven om je te kunnen oriënteren in de steeds groeiende wereld van de 

neuropsychologie 
Ø Beseffen wat de meerwaarde is van de multi-benadering 
Ø Kritische geest aanscherpen 

 
 

• Examen: 
Ø 40 meerkeuze vragen (nadruk op de methoden!) 
Ø De focus ligt op de psychologische kant à je moet een aantal 

hersengebieden weten maar niet op gedetailleerd niveau (!)  
 
 
 

• Relevante voorbeelden neuropsychologie: 
Ø Vb. : de effecten van kindermishandeling op de structuur van de hersenen 

§ Bij verbaal misbruik: bepaald gebied (dicht bij Wernicke) gaat kleiner 
zijn à de verbinding richting Broca gebied zal ook verstoord zijn 

§ Bij fysiek geweld: abnormaliteiten in de visuele gebieden + ook 
verstoring richting de frontale gebieden  
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Ø Vb. : de socio-economische status bij kinderen/jongeren een effect kan 
hebben op de structuur van de hersenen 

§ Bij hoger inkomen van de ouders gaat de structuur van de hersenen 
beter ontwikkeld zijn à logaritmisch verband 
 

Ø Vb. : Hersenscans gebruiken bij selectie (HR) 
§ Zo kunnen mensen niet liegen bij sollicitatie etc. 
§ Voorzichtig mee zijn à op groepsniveau kan men dit doen, maar op 

individueel niveau is het moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen  
 

Ø Vb. : Reclame à keuzegedrag voor bepaalde producten bekijken via scans 
§ Het gaat hier minder over uitspraken over individuen en meer over 

groepen à dus in dit geval kan je dat beter gebruiken 
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Hoofdstuk 1: Het centrale zenuwstelsel 
 
1.1      Terminologie: oriëntatie 
 

• Anterieur/posterieur of rostraal/caudaal 
• Dorsaal/ventraal of superieur/inferieur 
• Mediaal/lateraal 
• Gebruikt in relatieve en absolute zin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Voor en achter = anterieur/posterieur of rostraal/caudaal 
⇒ Boven en onder = dorsaal/ventraal of superieur/inferieur à denk bij dorsaal/ventraal 

aan dieren (buik onderaan en rug bovenaan) 
⇒ Buitenkant en binnenkant = mediaal/lateraal 

 
⇒ De termen worden niet alleen niet absolute maar ook in relatieve zin gebruikt à vb. 

superieur betekent niet dat het altijd gaat over iets aan de bovenkant van het lichaam, 
het kan ook gaan over iets dat boven iets anders ligt 

 
 
1.1.1 van 3D naar 2D 
 

⇒ Snedes nemen van de hersenen om 
te kijken waar er juist activatie is 

⇒ Sagitaal = snede van voor naar 
achter 

⇒ Coronaal = snede van links naar 
rechts 

⇒ Horizontaal = plat middendoor  
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1.1.2 Sagitale sneden 
 

• Lateraal -------- mediaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.3 Coronale sneden 
 

• Posterieur --------- anterieur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.4 Horizontale of transversale sneden 
 

• Inferieur -------- superieur  
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⇒ Recent (laatste tien jaar) zijn er ook nieuwe manieren gekomen om de hersenen voor 
te stellen à het is nadelig dat je van snede naar snede moet gaan om een 
totaalbeeld te krijgen 
 
 

⇒ Een oplossing is door grafische technieken de 
activaties de mappen op de hersenen die in 3D zijn 
weergegeven à nadeel is dat je van buitenaf niet 
goed gaat kunnen zien wat er in de sulcus zit à 
een manier om dat op te lossen is werken met 
inflated rates (= softwarematig opgeblazen 
hersendelen à het meer aan de oppervlakte 
afbeelden waardoor je een beter zicht krijgt) 
 

 
 
 
 

⇒ En andere manier is het gebruik van flatmaps 
à men gaat eerst de hersenen oppompen en 
dan erin “knippen” en het totale oppervlak gaan 
uitstrijken à het vraagt heel wat oefening om 
dan te weten wat waar juist ligt à eens je dit 
beheerst krijg je wel een beter zicht op waar de 
activatie juist plaatsvindt  

 
 
 
 
 
 
1.2      Centraal zenuwstelsel 
 

⇒ Het perifeer zenuwstelsel = alles wat niet behoort tot de hersenen en het ruggenmerg 
(vb. de weg die de sensoren afleggen voor die in het ruggenmerg komen) 
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⇒ Het ruggenmerg zit verpakt in de wervelkolom à de zenuwen moeten beschermt 
worden dus wordt het verpakt in harde massa  

⇒ Ook het cerebrospinaal vocht zorgt voor extra bescherming à zit tussen de hersenen 
en de schedel à laat toe om een stuk zwelling of impact te absorberen  

⇒ Het ventriculair systeem laat ook toe om bij zwelling of schokken te absorberen 
 
 
 
1.2.1 Het ruggenmerg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Bij het ruggenmerg is er een hoge mate van efficiënte organisatie à je moet van de 
hersenen naar heel het lichaam geraken en terug  

⇒ Dit uit zich in het feit dat alle zenuwbanen netjes geordend zijn à de zenuwbanen die 
het ruggenmerg verlaten komen op een bepaalde plaats in het lichaam terecht = 
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dermatoom; een gebied dat vanuit een bepaalde baan uit de wervelkolom wordt 
bezenuwd  

⇒ Cellichamen in het grijs en dendrieten in het wit à de cellichamen worden bijeen 
gehouden en de uitlopers worden apart gehouden 

⇒ De ventrale witte stof banen = motorische banen van de hersenen naar buiten toe 
⇒ De dorsale witte stof banen = sensorische banen à alles van buiten naar de 

hersenen toe 
⇒ We kunnen dan op basis van een puur functionele analyse nagaan waar er juist een 

probleem zit à vb. als er een probleem van motorische aard is, weet je al dat je aan 
de ventrale kant moet gaan kijken 

⇒ De hersenen hebben een groot plastisch vermogen (zie: persoon die plots niet meer 
kon stappen à ondanks dat de sensorische input nooit meer is teruggekomen, heeft 
hij door heel intensieve kine en de plasticiteit van de hersenen terug opnieuw leren 
lopen) 

 
 
1.2.2 De hersenen 
 

• Achterhersenen (hindbrain) 
Ø Hersenstam 
Ø Cerebellum 

 
• Middenhersenen (midbrain) 

 
• Eindhersenen (forebrain) 

Ø Diencephalon 
Ø Basale ganglia 
Ø Limbische systeem 
Ø Groothersenen; cortex 

 
 
 
1.3      De hersenen 
1.3.1 De achterhersenen 
 
 
 

⇒ Onderscheid tussen de hersenstam en het 
cerebellum (kleine hersenen) 
 
 

 
1) De hersenstam 

 
 

⇒ We kunnen hier de medulla, de 
reticulaire formatie en de pons 
onderscheiden 

⇒ De medulla is het eerste wat we 
tegenkomen à dit loopt over inde 
reticulaire formatie met daarrond de 
pons 
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• Functies: 
Ø Medulla: 

§ Bevat cellichamen van craniale 
zenuwen verbinden hersenen met 
verschillende delen van het hoofd en 
met organen  

§ Sensorisch en motorisch à controle 
van hoofd en organen 

§ Kruisen van motorische banen 
§ Controle over vitale functies en 

reflexen 
 
 

⇒ De medulla = hier zitten de cellichamen van de 
craniale zenuwen (= laten toe om je mond, lippen, 
tong, etc. te bewegen) 

⇒ De nervus vagus is van vitaal belang à de controle 
over o.a. ademhaling kan verstoord worden door 
verstoring van de nervus vagus  

⇒ Vaak zien we bij hersentrauma dat er als gevolg van de zwelling van de hersenen 
een groot risico is op overlijden doordat de medulla onder druk komt 

⇒ De nervus vagus is ook van belang omdat het de target is van heel veel 
behandelingstechnieken à nervus vagus stimulatie à men gaat dan van buitenaf de 
nervus vagus stimuleren (vb. bij behandeling van epilepsie, zware angststoornissen, 
etc.) à het probleem hierbij is dat niemand precies weet wat de onderliggende 
actiemechanismen zijn à het lijkt dus te werken maar niemand weet exact waarom 

 
 

Ø Reticulaire formatie 
§ Bevat Raphé nuclei 
§ Serotonine 
§ Regulatie gemoed 
§ Arousal en algemene aandacht 
§ Regulatie van slaap-waakcyclus 

 
⇒ De reticulaire formatie = zorgt voor de algemene graad van 

activatie (’s nachts rustig worden en ’s ochtends terug 
wakker worden, etc.)  

⇒ De Raphé nuclei bevinden zich hierin à dit zijn kernen die 
zorgen voor de aanmaak van serotonine à deze is 
belangrijk voor de regulatie van het gemoed 

⇒ De neurotransmitters zijn stoffen die de algemene werking 
van bepaalde circuits gaan reguleren à serotonine is er zo 
een en deze is dus belangrijk voor de neuronale circuits die 
betrokken zijn bij de regulatie van het gemoed 

 
 

Ø Pons 
§ Brug tussen cerebellum en rest van hersenen 
§ Bevat superior olive: doorschakelstation van 

oor – hersenen 
§ Bevat locus coeruleus (noradrenaline): stress, 

arousal, paniek, explore/exploit 
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⇒ De pons = doorschakelstation tussen het cerebellum en de rest van de hersenen 
⇒ Bevat de superior olive = staat in voor doorschakeling van het oor naar de hersenen 
⇒ Bevat ook de locus coeruleus à dit is ook een neurotransmitter kern die met 

noradrenaline werkt à zal bepaalde circuits in de hersenen reguleren à gaat vooral 
het arousal-stress niveau reguleren à locus coeruleus is ook belangrijk voor adaptief 
gedrag (vb. op zoek moeten gaan naar nieuwe mogelijkheden om aan voedsel te 
geraken of bij de oude manier blijven) 

 
 
2) Het cerebellum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Precisie en coördinatie van motoriek 
• Coördinatie van mentale processen (laterale delen) 
• Interne klok: timing 

 
⇒ Het cerebellum = de kleine hersenen à het is een weinig begrepen structuur, 

ondanks dat het een belangrijke rol speelt 
⇒ Het is heel moeilijk om de activiteit precies te gaan lokaliseren à dit komt door de 

laminaire structuur (precies allemaal bladen naast elkaar) à is heel moeilijk te 
onderscheiden 

 
 

• Het cerebellum construeert forward models 

 
⇒ Het cerebellum staat voor een stuk in voor coördinatie à het gaat een voorwaarts 

model construeren à vb. er wordt een commando gestuurd om de arm te bewegen; 
tegelijk wordt er een commando gestuurd in welke positie dit juist moet à je stuurt 
aan en je stuurt ook de verwachting aan; dan kan je beide toestanden gaan 
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vergelijken, eventueel bijsturen en zorgen dat je het juiste resultaat krijgt (zie: je kan 
jezelf niet kietelen)  

⇒ Men veronderstelt dat ook op cognitief vlak het systeem voorspellingen probeert te 
maken over wat er allemaal gaat gebeuren à verschillende mentale processen gaan 
met elkaar gecoördineerd worden  
 

 
 
1.3.2 De middenhersenen 
 

• Functies: 
Ø Tectum: 

§ Sensorische functie 
o Superior 

culliculi: visuele 
input 

o Inferior colliculi: 
auditieve input 

§ Ook (oculo)motorische 
oriëntatiereacties  

 
Ø Tegmentum: 

§ Ventral tegmental area 
§ Substantia nigra 

o Dopaminerg 
(beloning, motoriek, executief funtioneren) 
 

⇒ Tectum en tegmentum 
⇒ Tectum bevat: superieure colliculi en inferieure colliculi  

 
⇒ Tegmentum à belang voor dopaminerge systeem à dopamine speelt niet enkel een 

belangrijke rol bij het aansturen van de motoriek, maar ook bij beloning à daarom 
zijn veel verslavingen het gevolg van een verstoord dompamine systeem 

 
 
 
1.3.3 De eindhersenen/voorhersenen 
 
1) Diecephalon 
 

• Functies: 
Ø Hypothalamus: 

§ Homeostase: 
o Water, voedsel, 

temperatuur 
§ Regeling van hormonale systemen 

o Seksueel gedrag, vecht/vluchtreacties 
 

Ø Thalamus: 
§ Doorschakelstation voor sensorische informatie naar cortex en 

motorische informatie vanuit cortex à onder andere lateral geniculate 
nucleus (LGN) 

o Magnocellulaire laag: lichtgevoelig 
o Parvocellulaire laag: kleurgevoelig 
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à organisatie van visuele input 
⇒ Hypothalamus in het roze en thalamus in het rood à vormen samen het 

diencephalon 
⇒ Hypothalamus is de regelmeter voor water, voedsel en het hormonale systeem à 

werkt volgens het principe van homeostase 
⇒ Thalamus is een doorschakelstation voor sensorische informatie naar de cortex en 

motorische informatie vanuit de cortex à magnocellulaire en parvocellulaire laag à 
door twee soorten informatie te gaan onderscheiden à magnocellulaire focust op 
licht zonder rekening te houden met kleur à parvocellulaire laag houdt rekening met 
kleur zonder het licht à zijn dus complementair  
 

 
 
 
 
2) Basale ganglia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Verzamelnaam voor een aantal kernen 
⇒ We spreken niet van een strikt anatomisch onderscheid maar 

eerder een functioneel onderscheid  
⇒ Motoriek, leren en cognitieve controle  

 
• Parkinson behandeling: 

Ø Levodopa 
Ø Deep Brain Stimulation 

à DBS on/off 
 

⇒ Parkinson à ofwel dopamine toedienen (maar vaak moeilijk 
om de juiste dosering te vinden) à ofwel Deep Brain 
Stimulation (in de basale ganglia)  
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3) Limbische systeem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Functies: 

Ø Integratie van emotie-gerelateerde informatie 
§ Sensorisch (thalamus) 
§ Automatische vreesacties (hypothalamus en amygdala) 
§ Geheugen (hippocampus) 
§ Selectie van aangepaste reacties (cingulate cortex) 
§ Etc. 

 
⇒ Het limbische systeem is heel belangrijk voor het tot stand komen en reguleren van 

emoties à de belangrijkste kern = amygdala à de hypothalamus, anterieur cingulate 
cortex, hippocampus, thalamus, etc. spelen ook een rol 

⇒ Ze hangen functioneel samen omdat ze allemaal voor een stuk wel functies opnemen 
die belangrijk zijn bij emotie-gerelateerde informatie  

 
 
4) Cerebrale cortex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Sommige lobben zijn onderscheidden door een sulcus  
⇒ Wat we van buitenaf zien is allemaal grijze stof à daaronder bevindt zich de witte 

stof 
⇒ Twee hemisferen à als we ze in detail bekijken zien we dat ze geen exacte kopie zijn 

van elkaar  
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⇒ Sulcus = groef à gyrus = winding  
⇒ De groeven en windingen zijn er gekomen om meer weefsel onder de schedel te 

krijgen à er zitten specifieke patronen van sulci in de hersenen die bij alle mensen 
terug te vinden zijn 

⇒ Het proces is dus niet volledig toevallig maar wordt ook genetisch aangestuurd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ We hebben verschillende lobben, maar dat wil niet zeggen dat het weefsel in alle 
lobben hetzelfde is à zie onderzoek: in functie van de samenstelling van de laag 
neuronen werd er anders gereageerd op de kleuring = cytoarchitectonische 
onderverdeling 

⇒ De 47 gebieden weerspiegelen allemaal een functioneel onderscheid  
⇒ De gebieden worden ook gebruikt om de resultaten van beeldvormingsonderzoek te 

gaan situeren  
 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

16 

 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Onderscheid tussen een aantal sensorische en motorische gebieden à alles wat 
daartussen ligt wordt cortex genoemd  

⇒ De motorische cortex ligt helemaal langs de somatosensorische cortex à het voelen 
en bewegen van het lichaam ligt dus vlak naast elkaar  

 
⇒ De cerebrale cortex weegt gemiddeld 1,4 kilogram à daar zitten 100 miljard 

neuronen in en als je de dendrieten en neuronen zou uitknippen en achter elkaar 
liggen zou je bijna 4 keer de aarde rond kunnen (150 000 kilometer) 

 
⇒ Wanneer we de functies onderzoeken gaan we zien dat de hersenen niet toevallig 

georganiseerd zijn à doorheen de evolutie is er een manier van organiseren 
ontstaan die maximaal efficiënt is  

 
⇒ Drie opvallende zaken: mapping, uitvergroting en omkering 

 
 
 

1.3.4 De primaire sensorische gebieden 
 
1) De visuele cortex: van retina naar hersenen 
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⇒ De informatie komt vanuit de ogen à die informatie wordt geprojecteerd via het 
optisch chiasme, langs de laterale geniculate nucleus, en zo komt het uiteindelijk in 
de visuele cortex 
 

⇒ De informatie uit het linker deel à het nasale deel (= dichts bij de neus) zal 
geprojecteerd worden naar de visuele cortex à het buitenste deel projecteert naar de 
rechter cortex 

⇒ Voor informatie uit het rechter deel geldt het omgekeerde 
⇒ Informatie uit de twee ogen vormt zo één corticaal beeld à twee beelden worden op 

de visuele cortex gemapped tot één deel 
 

 
Retinotopische organisatie 
 
 

⇒ We krijgen een retinotopische mapping 
 

⇒ De focus van de fovea is op het kruis 
gericht à informatie links en rechts à het 
rode deel neemt 1/2de van de visuele cortex 
in beslag à de foveale informatie neemt 
dus veel meer ruimte in (= uitvergroting) 

 
⇒ Het linker visuele veld wordt rechts 

geprojecteerd (en andersom) à het 
bovenste komt onderaan in de visuele 
cortex terecht (en andersom) à allemaal 
voorbeelden van omkering  

 
⇒ Radioactieve tracer werd ingespoten in de 

visuele cortex à cirkelpatroon getoond aan 
proefdier à tracer ging zich binden aan 
actieve neuronen à daarna kan je afleiden 
hoe het beeld werd geprojecteerd 

⇒ De buitenste band die in de stimulus zelf 
zoveel plaats in beslag neemt, neemt in de 
visuele cortex maar de helft in beslag à het 
foveale neemt dus veel meer in beslag 

 
 

⇒ Onderzoek à eerst uitsluiten dat het 
niet gaat om een fout in de retina; moest 
dit het geval zijn zouden er verschillen 
zitten bij beide ogen à bij een corticaal 
probleem vervalt dit  

⇒ Problemen met het zien van informatie 
aan één kant = hemianopsie 

⇒ Quadranopsie = letsel bovenaan of 
onderaan? 

⇒ Scotoom = voor nog kleinere letsels  
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2) De auditieve cortex 
 

⇒ Vloeistof à luchtdruk wordt opgezet 
in golven à er zitten trilhaartjes in 
en die zijn gevoelig voor hoge of 
lage tonen 

⇒ Trilhaartjes het dichtste bij het 
trommelvlies zijn gevoelig voor hoge 
tonen, trilhaartjes verder af zijn 
gevoelig voor lage tonen 

⇒ De toonhoogte gaat bepalend zijn 
voor de manier waarop de informatie 
geprojecteerd wordt op de auditieve 
cortex  

⇒ De informatie die één oor bereikt 
wordt zowel naar de linker als de 
rechter cortex projecteert  

 
 
 

⇒ Gebied van Wernicke à speelt een rol 
bij taal à planum temporale is veel 
groter in de linker hemisfeer dan in de 
rechter hemisfeer 

 
 
 
 
 
 
 
Tonotopische organisatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Het meest posterieure deel van de auditieve cortex codeert hoge tonen en het meest 

anterieure deel codeert de lage tonen 
⇒ Als één kant niet goed werkt blijft er wel nog een kopie bewaard van de andere kant, 

waardoor je het geluid nog steeds hoort 
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3) De olfactorische en gustatorische cortex 

 
 

⇒ De manier waarop deze informatie gemapped wordt op de hersenen is veel minder 
duidelijk 

⇒ In één tot twee stappen kom je aan de amygdala à deze hangt samen met emotie, 
maar heeft dus ook een belangrijke functie voor geur à vb. een sterke walging van 
iets te ruiken dat slecht is (= die informatie moet niet verwerkt worden via de cortex) 

⇒ Via de amygdala komen we ook snel aan de hippocampus à deze is belangrijk voor 
herinnering  

⇒ Er is weinig ruimte voorzien in de hersenen voor het waarnemen van geuren à 
hetzelfde zien we voor smaak (= circuits zijn op een gelijke manier georganiseerd à 
projectie via de insula naar de orbitofrontale cortex) 
 

 
4) De somatosensorische cortex 
 

⇒ Somatotopische organisatie (bepaalde manier van 
mappen op de hersenen) = via de spieren en 
gewrichten + de huid 

⇒ Er is een links-rechts omkering à linkerdeel van het 
lichaam komt in de rechter somatosensorische cortex 
terecht (en omgekeerd) 

⇒ De handgebieden en het mondgebied nemen heel veel 
ruimte in  

⇒ Er is ook een omkering van boven naar onder à het 
hoofd wordt onderaan de somatosensorische cortex 
geprojecteerd en de voeten zitten bovenaan  

⇒ De verschillende banden à alles wat gerelateerd is 
aan informatie die komt van de spieren zit op één band 
= de rode band, de huid zit op de blauwe en de gele 
band, de gewrichten = groene band 
 

⇒ Plasticiteit à patiënten die een lidmaat zijn 
kwijtgeraakt (vb. een hand) kunnen vaak fantoompijnen 
krijgen à de handgebieden zitten in de 
somatosensorische cortex, maar de hand is er niet 
meer dus het gaat geen input meer krijgen à het 
neuronaal weefsel gaat niet verdwijnen maar op een 
andere manier gebruikt worden à de hersenen gaan 
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dan kijken welk gebied er dicht bij het lege gebied licht (vb. gezichtsgebied ligt dicht 
bij handgebied) en gaat een deel overnemen à de fantoompijnen in “de hand” 
kunnen geprikkeld worden via het gezicht (vb. koude regen op het gezicht) à de 
hersenen krijgen dan dus het gevoel dat het hand 
geprikkeld wordt  

⇒ (Zie: Rama Chandran – Het Bizarre Brein) 
 
 

1.3.5 Het primaire motorische gebied 
 

⇒ Deze liggen net voor de somatosensorische gebieden  
⇒ De informatie waarbij er gecommuniceerd moet worden 

tussen de somatosensorische en de motorische cortex zal 
dus niet zo’n lange weg moeten afleggen à anders zou er 
teveel informatieverlies zijn 

⇒ Ook hier boven-onder en links-rechts omkering 
⇒ Ook de lichaamsdelen die met de twee cortexen 

verbonden zijn zullen dicht bij elkaar liggen 
 
 
1.3.6 De associatieve gebieden 
 
1) De frontale lob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ In de frontale cortex zitten verschillende gebieden: orbitaal, dorsolateraal. Mediaal 
⇒ De prefrontale cortex speelt een belangrijke rol in executieve functies (vb. wat ga ik 

vandaag doen? Hoe ga ik dat doen? etc.) 
⇒ Schade kan leiden tot ongepast gedrag, repetitief gedrag,… 
⇒ Phineas Gage = één van de bekendste patiënten uit de neuropsychologie à kreeg 

een staaf door zijn hersenen à een heel deel van de functies uitgevallen waardoor 
hij heel wat problemen had met zich aangepast te gedragen 
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• Plannen en sturen van gedrag 
Ø Executieve funties 

 
• Schade: problemen bij: 

Ø Organisatie en controle van gedrag (ACC, DLPFC) 
Ø Modulatie van gedrag 

§ Psychologische inertie 
§ Sociaal ongeremd 

Ø Oordelen, beslissen (ACC) 
Ø Emotioneel functioneren (OFC) 
Ø Geheugenfuncties (DLPFC) 

§ Metamemory (strategische aspecten) 
§ Online houden van info 
§ Volgorde  

 
 
2) De pariëtale lob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Multimodale integratie 

Ø Zintuigmodaliteiten 
Ø Sensorische informatie – informatie in geheugen 
Ø Interne toestand – externe sensorische wereld 

§ Visuomotorische controle 
§ Spatiale aandacht 

 
• Schade kan leiden tot: 

Ø Alexie / agrafie 
Ø Apraxie 
Ø Visuomotorische controle 
Ø Spatiale verwerking, vb. hemineglect 
Ø Dyscalculie 
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⇒ Ook deze kunnen we onderscheiden in verschillende subgebieden 
⇒ Geel gebied = intrapariëtale sulcus  
⇒ De pariëtale lob gaat verschillende zaken uit verschillende zintuigen bij elkaar 

brengen à vb. horen en zien spreken, twee zaken samenbrengen 
⇒ Speelt ook een belangrijke rol in herkenningsprocessen  
⇒ Ook het aansturen om vb. iets de grijpen in de buitenwereld  
⇒ Koppeling tussen de externe sensorische wereld en de interne toestand via spatiale 

aandacht  
⇒ Schade kan leiden tot heel veel symptomen à problemen met schrijven en lezen, 

symbolische handelingen, aandachtsproblemen op spatiaal niveau, rekenproblemen, 
etc. 

 
 
3) De temporale lob 
 

⇒ Deze bestaat uit de grote 
hersenen en daar binnenin zit de 
hippocampus 

⇒ Specifieke gebieden die instaan 
voor herkennen van gezichten, 
objectherkenning, emotionele 
verwerking, perspectief nemen, 
auditieve verwerking,… 

 
 

• Geheugen 
Ø Hippocampus 

• Objectidentificatie 
Ø Inferieur temporale cortex (IT) 
Ø Gezichtsherkenning (FFA) 
Ø Visuele / auditieve agnosie 

• Emotie (amygdala) 
• Sociaal: empathie, perspectief (STS) 
• Auditieve verwerking  

 
 
 
1.4      Handige links bij het studeren 
 
Human brain atlas – http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 
 
Neuronames – http://braininfo.rprc.washington.edu 
 
Brain museum – http://brainmuseum.org/index.html 
 
Brain facts – http://faculty.washington.edu/chudler/facts.html 
 
 
Apps: Brain Tutor, 3D Brain en BrainView 
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Hoofdstuk 2: Methoden in de neurowetenschappen 
 

⇒ Goed weten wat de sterktes en de zwaktes van de methoden zijn en hoe ze 
complementair zijn 
 
 

1.1      Structurele methoden 
 
1.1.1 CAT – computerized axial tomography (ook CT) 
 

• Röntgenstralen, geven informatie over densiteit van structuren 
• Densiteit: cerebrospinaal vocht < hersenweefsel < bloed < bot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ De neuropsychologie is in een stroomverstelling geraakt vanaf het moment dat men 

de hersenen bij levende mensen kon gaan bekijken 
⇒ Vanaf de ontwikkeling van de CT scan was het mogelijk om een goed beeld te krijgen 

van wat er goed en fout liep in de hersenen (op structureel niveau) 
⇒ Computerized (Axial) Tomography à er worden röntgenstralen gestuurd door de 

hersenen à in functie van de aard van het weefsel dat ertussen zit krijgen we een 
andere absorptie en kunnen we afleiden was er tussenin zat 

⇒ De densiteit is verschillend à afhankelijk van wat geeft het een zwart tot wit beeld  
⇒ Vb. bij een beroerte wordt een deel van de hersenen geblokkeerd à niet meer 

genoeg bloedtoevoer à plaats wordt ingenomen door cerebrospinaal vocht (zwart) à 
als men dit ziet zitten op een plaats waar het normaal niet  zit weet men dus dat er 
iets fout is  

⇒ Vb. bloed (wit) op een plaats waar normaal geen bloed zit à dan weet je dat er een 
bloeding is opgetreden 
 

 
1.1.2 MRI – Magnetische Resonantie Imaging 
 

• Principe: magnetisch veld gebruiken om gedrag van atomen te verstoren à 
informatie over de duur van het herstel na deze verstoring wordt gebruikt om een 
beeld te creëren van de hersenanatomie 

 
1) Statisch veld 

Ø Constant 
Ø Zorgt voor alignering 

2) Pulse sequentie 
Ø Zorgt voor verstoring 
Ø Frequentie bepaalt gevoeligheid voor specifieke substanties  
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3) Gradient veld 
Ø Geeft spatiale informatie 

 
• Voordeel: 

Ø Grote spatiale resolutie 
Ø Geen röntgenstraling 

  
⇒ Statisch magnetisch veld à de feromagnetische deeltjes in de hersenen gaan 

rechtop komen op een rijtje (omdat ze de energie opnemen) = alineëring  
⇒ Magnetische pulsen richten op het weefsel à de pulsen gaan de alignering verstoren 

en het gaat verdwijnen à daarna wordt de energie terug afgegeven en opgenomen 
door de receiver coil à deze kan dan weten wat de tijd is tussen de verstoring en het 
herstel  

⇒ Gradient veld à zorgt ervoor dat de pulsen niet overal gelijk zijn à dit helpt om in de 
diepte te gaan reconstrueren  

⇒ Aantal veiligheidsrisico’s à altijd een checklist volgen (niets van metaal in je zakken 
hebben) 

⇒ Voordeel is dat we geen stralen moeten gaan gebruiken + grote spatiale resolutie (= 
vrij gedetailleerd beeld) 
 

 
⇒ Ontwikkelingen die er vandaag nog zijn hebben 

vooral te maken met de veldsterkte van de 
scanners  

⇒ Vroeger hadden de scanners 1,5 Tesla magnetische kracht à momenteel zijn er al 
scanners van 7 Tesla  

 
 
 

1.1.3 DTI – Diffusion Tensor Imaging 
 

• Met MRI scanner 
• Visualiseert verbindingen 
• Tractografie  

 
⇒ De laatste nieuwe ontwikkelde techniek (15 jaar geleden) à manier om de 

verbindingen in de hersenen te visualiseren  
⇒ We gaan kijken in welke mate de deeltjes in een bepaalde richting bewegen (= mate 

van anisotropie) à de beelden die je krijgt kan je dan gaan correleren met bepaalde 
gedragsproblemen  

 
⇒ Op functioneel niveau kunnen we ook iets gaan doen met de methoden à vb. 30 

Alzheimer patiënten die problemen hadden met werkgeheugen à kijken naar de 
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dikte van de grijze stof lagen à de mate van functioneren van het werkgeheugen 
bleek samen te hangen met de dikte van de grijze stof  

 
 
 
 
1.2      Functionele methoden 
 
 

⇒ Specifiek zaken afleiden over het 
functioneren van de hersenen 

 
⇒ De dendrieten krijgen info vanuit andere 

neuronen à gaan deze info ter hoogte van 
het cellichaam integreren en op een 
bepaald moment een output geven (= cel 
vuurt)  

 
 
 
 
De actiepotentiaal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Het vuren van de cel voltrekt zich in 1 milliseconde in een actiepotentiaal 
⇒ Als er zoveel deeltjes binnenkomen dat de natrium-kalium pomp het niet meer 

verwerkt krijgt zal de cel heel positief worden à dan volgt depolarisatie (= deeltjes 
terug naar buiten) à daarna terug in een rustpotentiaal 
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1.2.1 Single-cell recording 
 

• Principe: elektrofysiologische meting van hersenpotentialen  

 
⇒ We brengen die actiepotentialen hier rechtstreeks in kaart 
⇒ Electrode inbrengen in het actiepotentiaal gaan bepalen à er zit echter heel veel ruis 

in ons systeem, dus elk neuron gaat een basissnelheid van vuren hebben (= om de 
zoveel tijd treedt er een actiepotentiaal op) 

⇒ Men gaat proberen achterhalen wat de specifieke functie is van één bepaald neuron 
à het is dus belangrijk om te zien dat wanneer een cel gevoelig is voor bepaalde 
informatie de frequentie van vuren gaat toenemen maar het actiepotentiaal wel 
hetzelfde blijft  

⇒ Nadeel: je gaat maar een deeltje van de werkelijkheid bekijken à je kan dus geen 
uitspraak doen over hoe het samenhangt met andere gebieden in de hersenen  

⇒ Voordeel: we kunnen zeer specifiek achterhalen welke informatie de cel activeert en 
welke niet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Vb. : elektrodes ingebracht (bij aap) en op een bepaald moment ging het neuron heel 
erg actief worden bij het zien van een soortgenoot à ze dachten dat het neuron 
gevoelig was voor het zien van het gelaat van een soortgenoot à om te weten of het 
wel degelijk het gelaat is dat zorgt voor die reactie, heeft men foto’s van de gezichten 
in stukjes geknipt en door elkaar gegooid à de activiteit van het neuron viel toen 
terug naar zijn basissnelheid à nu kan het nog altijd zijn dat het vb. bepaalde delen 
zijn van het gezicht die voor actie zorgen, dus ging men delen van het gezicht 
weglaten, en het neuron bleef hierbij actief à de gezichtsconfiguratie is dus bepalend 
voor de activiteit van het neuron  
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⇒ Kan je ook gaan kijken wat de voorkeur is à in het voorbeeld was er maximale 
gevoeligheid voor frontaal zicht (bij lateraal was er minder activiteit) 

 
 
1.2.2 EEG – Electroencephalografie 
 

• Principe: 
Ø Elektrische activiteit gemeten via 

elektroden op de schedel om 
algemene (activatie)toestand van 
hersenen te meten 

Ø Temporeel nauwkeurig, spatiaal 
niet 

 
⇒ Elektroden op de schedel plaatsen à temporeel kunnen we hiermee heel nauwkeurig 

gaan meten, maar spatiaal is het niet zo’n goede methode (er kan veel geleiding 
plaatsvinden, etc.)  

⇒ Inverse probleem = je kan de bron niet eenduidig reconstrueren op basis van de 
signalen die je van buitenaf meet 
 

 
⇒ De golf is een samenstelling van golven in 

verschillende frequentie banden à je kan 
gaan kijken naar delta-golven (= zeer diepe 
slaap), tèta golven (= voor het in slaap vallen; 
0-45 Hertz), Alfa golven (= tijdens normale 
ontspannen toestand), Bèta golven (= nog 
wat hoger da alfa) à tegenwoordig heb je ook 
al gamma golven (= nog hoger dan bèta à 
kon vroeger niet opgepikt worden door de 
apparatuur, maar nu wel) 
 
 
 
 
 
 

Epilepsieaanval  
 

⇒ EEG wordt vooral klinisch gebruikt à vb. onderzoek 
naar slaap 

⇒ Andere belangrijke toepassing is bij epilepsie à via 
EEG gaat men trachten te achterhalen waar de 
epilepsieaanvallen vandaan komen  

⇒ Soms gaat men stukken schedel verwijderen zodat 
men de elektrodes dichter op het weefsel kan 
plaatsen  
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1.2.3 ERP – Event-related potentials 
 

• Principe: 
Ø Meting van elektrische activiteit gekoppeld aan een 

gebeurtenis (stimulus of respons) 
Ø Omdat één zo een meting teveel rui bevat, wordt er over 

vele proefbeurten gemiddeld zodat de ruis verwijderd 
wordt 

 
• Beperking: 

Ø Spatiaal zeer onnauwkeurig 
Ø Temporeel wel accuraat  

 
⇒ EGG linken aan een bepaalde gebeurtenis à men gebruikt dus 

hetzelfde toestel als bij EEG, maar men gaat nu stimuli aanbieden 
om te zien wat de reactie hierop is  

⇒ Er zit veel ruis op de golf, dus moeilijk om iets uit af te leiden à 
maar ruis kan weggewerkt worden door de stimulus meerdere 
keren aan te bieden  
 
 

⇒ De golven worden dan op basis van 
onderzoek verder geïnterpreteerd 

⇒ Typisch patroon à onmiddellijk na de 
stimulus onset ga je een aantal fluctuaties 
zien à dan een aantal deflecties (negatief, 
positief, negatief, positief,…) (P1, P2,… = 
P100, P200,… = om de 100 ms) à dan kijken 
wanneer een golf groot of klein gaat zijn ; in 
het begin zijn de golven meer klein 
(=exogeen) en laten zijn het meer grote 
golven (=endogeen) 

⇒ De P1 en de N1 = worden gemoduleerd door 
aandacht 

⇒ N2 = geeft aan wanneer er een mismatch 
negativity is (zolang er geen mismatch is treedt die niet op 

⇒ P3 = geheugenupdating à zal ook optreden wanneer er een stimulus verwacht wordt  
⇒ N4 = semantische mismatch à iets wat in de context totaal niet verwacht is à de N4 

(of N400) zal ook samenhangen met de semantische relatie tussen een prime en een 
target (vb. eerst biedt je “hond” aan en dat “kat” = de N400 zal niet groot zijn want het 
hangt samen à eerst “hond” en dan 
“piano” = dan zal de N400 wel groot zijn) 

⇒ Probleem: het is moeilijk om de vooraf 
bestaande basiskennis eruit af te leiden  

 
⇒ Als de golven gelijk gesteld worden op de 

respons middel je het signaal en kom je 
een ERN uit (= event related negativity) à 
vb. als iemand aan het observeren is en 
iemand anders maakt een fout, dan zien 
we bij die persoon ook een significante 
ERN optreden  
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⇒ Time-frequency analysis is ook steeds meer gangbaar à men gaat in de 
verschillende frequentiebanden kijken hoeveel de verschillende frequenties bijdragen 
aan het signaal  

 
 

Waarom spatiale resolutie zo slecht? 
 
 

⇒ We zitten met het probleem van 
geleiding à het is moeilijk om te 
weten van waar de activiteit juist 
komt 

⇒ De informatie komt samen in één 
golf à maar we kennen de 
bronnen niet dus van daaruit 
gaan reconstrueren is 
onmogelijk 

⇒ Er bestaan een aantal 
signaalverwerkingstechnieken 
om de bron beter te kunnen 
inschatten à maar zelfs dan blijft 
de spatiale resolutie beperkt  
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1.2.4 Electrocorticografie (ECoG) 

 
⇒ Via deze weg kunnen we het dichtste komen bij de spatiale resolutie à we gaan de 

elektroden op de grijze stof zelf plaatsen 
⇒ Dit wordt enkel gedaan bij echt onbehandelbare aandoeningen  
⇒ Men tracht te achterhalen wat de specifieke functie van de elektrodes is à vb. 

motorisch gebied, somatosensorisch gebied, etc. à makkelijker te detecteren waar 
vb. een epileptische aanval plaatsvindt  

⇒ Onderzoek: patiënt kreeg verschillend gekleurde bolletjes te zien en moest 
afhankelijk van de kleur op de linker of rechter knop drukken à dan gaan kijken wat 
er gebeurt als vb. de linker hemisfeer actief is à wat we zien is als één neuron het 
signaal geeft om het linker hand te bewegen, gaat de andere hemisfeer aangeven om 
zeker niet het rechterhand te bewegen  

⇒ Contralateraal zie je de elektrode waarvan men wist dat het de motorelektrode was 
à blauw is veel activiteit en rood is onderdrukking à we zien aan de contralaterale 
kant een duidelijke activiteit en aan de ipsilaterale kant zien we onderdrukking  
 
 

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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1.2.5 MEG – magneto-encephalografie 
 

• Spatiaal accurater dan EEG, maar nog beperkt 
 

⇒ We meten hier hetzelfde, behalve dat we nu niet de elektrische component maar de 
magnetische component meten à bij elektrische stroom gaat er namelijk ook een 
magnetisch veld ontstaan 

⇒ Spatiaal is het een stuk accurater want we hebben minder last van de geleiding à 
maar het is nog verre van perfect 

⇒ Probleem: de magnetische velden zijn vooral detecteerbaar als de neurale activiteit 
dicht bij de buitenkant zit  

⇒ Het probleem is vaak ook praktisch van aard à het is een enorm duur toestel  
 
 

1.3      Metabole metingen 
 

⇒ Metabole metingen 
⇒ We meten eigenlijk niet de hersenen maar wel de bloedbanen en de haarvaten 
⇒ Met MRI kan je gebruikmaken van contrastvloeistoffen om specifieke zaken in beeld 

te kunnen brengen (zie: nieuwe ontdekking: lymfenvatenstelsel in de hersenen) 
 
 
1.3.1 PET – positron emissie tomografie 
 

• Positron + electron = annihilatie à foton 
 

⇒ Via een naald wordt er radioactieve vloeistof ingebracht à vloeistof verspreidt zich 
via het bloed en komt zo in de hersenen à de PET-camera gaat dan de 
radioactiviteit meten en zo krijgen we een beeld van wat er in de hersenen gebeurd 

 
⇒ Men brengt dus radioactief materiaal in onder de vorm van H2O 15 à positronen 

teveel, komen los en gaan zich binden met een elektron à deze gaat annihileren (= 
fotonen die zich in verschillende richtingen verspreiden) à zo kunnen we detecteren 
op welke plaats de bron zit 

 
⇒ Rood = felle activiteit 
⇒ Paars en blauw = bijna geen activiteit 
⇒ Regionale cerebrale bloedstroom = de eenheid 

die gemeten wordt 
⇒ Maar worden we hier nu veel wijzer uit? Want het 

is bijna de helft van de hersenen dat hier actief is 
à hoe kunnen we dan vb. het visuele systeem in 
kaart brengen? à de meest belangrijke methode 
hiervoor is de substractiemethode 
 

• Substractiemethode 
Ø Opgelet: toevoeging van taakcomponent niet steeds additief 
Ø Mogelijke oplossingen: 

§ Conjunctie 
§ Factoriele designs 
§ Parametrisatie 
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⇒ We gaan twee condities nemen, de beelden met elkaar vergelijken en de 
gelijkenissen van elkaar aftrekken à we komen dan aan een veel beperktere set van 
activaties à in het geval van het visuele systeem zit de activiteit posterieur in de 
visuele cortex 

⇒ Als we dan nog eens het gemiddelde over proefpersonen gaan nemen krijgen we een 
zuiverder beeld 

⇒ Het kan natuurlijk zijn dat het principe niet helemaal klopt à we maken de assumptie 
dat wanneer we vertrekken van een controleconditie en we een taakcomponent 
toevoegen er eigenlijk niets verandert à maar het kan zijn dat door die taak mensen 
juist meer of minder moeite moeten doen à het idee van substractie bouwt dus op 
het feit dat we iets toevoegen aan de controleconditie, maar het kan dus zijn dat we 
hierdoor mogelijks ook andere processen gaan beïnvloeden  

⇒ Het toevoegen van een taakcomponent is dus niet steeds zuiver additief à we 
hebben hier wel oplossingen voor 

⇒ Eerste oplossing: conjunctie = twee substracties op elkaar leggen en kijken wat er 
gemeenschappelijk is  

⇒ De substractie is evengoed van toepassing bij fMRI 
 
 
 

• Voorbeeld conjunctie – interactie 
 

⇒ Er komt bij functionele beeldvorming heel veel 
kijken en het is belangrijk om de 
mogelijkheden en de valkuilen goed te 
beseffen 

⇒ De achterliggende vraag hier is waar in de 
hersenen de semantiek wordt verwerkt à de 
betekenis van de getallen drukt een grootte 
en een hoeveelheid uit à vb. we gaan vragen 
aan de proefpersoon welke van de twee 
getallen het grootste is; de proefpersoon 
fixeert in het midden en moet op de drukknop 
drukken aan de kant van het grootste getal à 
moesten we die taak doen dan bekomen we weer het feit dat bijna de hele hersenen 
actief zijn 

⇒ We moeten er dus een controletaak tegenover zetten à deze moet visueel hetzelfde 
zijn à vb. één van de twee cijfers telkens even donkerder maken en dan de persoon 
aan de kant laten drukken van het cijfer dat donker wordt 

⇒ Door het feit dat we de getallen moeten vergelijken gaan we ook de stimuli meer in 
detail vergelijken à als we de substractie doen zit de getal grootte er zeker in, maar 
ook meer verfijnde verwerking in functie van die getal grootte à we weten niet of de 
additiviteit geschonden is of niet 

⇒ Dan gaan kijken hoe we de grootte van de getallen kunnen activeren in de hersenen 
à vb. grotere hoek à die hoekvergelijking gaat heel veel activiteit geven à dus hier 
weer een controletaak tegenoverzetten; hoek dimming taak à ook hier zitten we 
weer met het probleem van de pure additiviteit bij de substractie 

⇒ Dus als we de substractie doen bij de getallen en we houden  de grootteverwerking 
en een aantal andere dingen over, hetzelfde krijgen we bij de andere twee testen à 
als we die drie dan op elkaar leggen is het enige gemeenschappelijke de grootte 
vergelijking à op die manier passen we dus de conjunctie toe = wat is er 
gemeenschappelijk, waar is er overlap à hiermee is een stuk van het probleem 
opgeheven 
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⇒ Nog een aantal andere zaken belangrijk: vb. 
presentatie tijd 250 ms à dit is te weinig om een 
oogbeweging te gaan plannen en uitvoeren 

⇒ Range is ook belangrijk à hoe dichter getallen bij 
elkaar liggen, hoe moeilijker om ze te 
onderscheiden  

⇒ We hebben het zo moeilijk gemaakt dat we in elk 
van de condities aan 80% accuraatheid kwamen 
à dit omdat moeilijkheid geen factor mag zijn bij 
de substractie à waarom geen 100%? Omdat we 
dan de moeilijkheid tussen taken moeilijk kunnen 
onderscheiden; je kan niet beter doen dan 100% 
dus kan je verschillen niet meer aantonen 
 
 
 

⇒ Gaan kijken welk deel van de hersenen meer actief is bij de getal vergelijking, hoek 
vergelijking en lijn vergelijking dan bij de dimming controle 

⇒ We zien de intrapariëtale sulcus actief bij alle drie à dus deze zal een belangrijke rol 
spelen bij het verwerken van groottes  

⇒ In elke vergelijking zien we dat er meer bloedstroming is dan bij de dimming controle 
 
 
⇒ Je kan ook naar de interactie gaan kijken van vergelijking vs. dimming à binnen die 

interactie dan naar de specifieke component kijken à waar is het verschil vergelijking 
vs. dimming groter dan de andere verschillen 

 
 
 

⇒ Parametrisatie in deze studie niet behandeld à komt later nog aan bod  
 

⇒ Workflow moet gebeuren bij zo’n beeldonderzoek à bij PET wordt de radioactieve 
tracer ingespoten; deze heeft een vervaltijd die redelijk kort is 

⇒ De proefpersonen liggen een uur lang en moeten blok per blok dingen vergelijken  
⇒ We moeten normaliseren à de ene persoon heeft grotere hersenen dan de ander à 

er wordt genormaliseerd naar een soort standaard brein zodat men een goed idee 
heeft van wat waar zit 

⇒ Dan een statistisch model opbouwen à juiste scans aan de juiste condities toewijzen 
à uiteindelijk krijgen we dan een statistische parametrische map  

⇒ Het is belangrijk om te weten dat wat we bij PET en fMRI zien niet de hersenactiviteit 
zelf is, maar een statistische waarde à dit wil dus niet zeggen dat er bij de ene meer 
bloedstroom is als bij de andere, maar er is een statistisch verschil  

⇒ Men spreekt van voxels (pixels) in de hersenen waarbij men voor iedere voxel een 
statistische toets gaat doen à er moet hier dus kans in rekening gebracht worden 
 
 

⇒ Studie doctoraatsstudenten à hadden een dode zalm in de scanner gelegd en 
zogezegd filmpjes getoond à er bleek uit het contrast een voxel actief te zijn in de 
dode zalm  

⇒ Maar hieruit blijkt dus dat ze niet gecorrigeerd hebben voor het aantal statistische 
toetsen dat ze gedaan hebben en er dus altijd wel één significant blijkt te zijn 

⇒ Wijst dus op het bestaan van het probleem van meervoudig testen  
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• Mogelijkheden: 
Ø Verschillende metabolische componenten kunnen gebruikt worden om 

verschillende aspecten van neuraal functioneren te meten 
Ø Water proportioneel aan lokale bloedstroom 
Ø Neurotransmitter 

 
⇒ We kunnen in de hersenen vrij nauwkeurig gaan kijken wat er juist gebeurd 
⇒ Er kunnen verschillende metabole componenten gebruikt worden om verschillende 

aspecten te visualiseren à voordeel van de radioactieve tracers = verschillende 
neurotransmitters in beeld brengen (dit kan niet met fMRI) 

 
 

• Beperkingen: 
Ø Radioactiviteit 
Ø Beperkte temporele resolutie: alleen geblokte designs mogelijk 
Ø Meerdere proefpersonen nodig 
Ø Duur 

 
⇒ De radioactiviteit à de dosissen zijn beperkt; men mag maar één uur scannen en 

dan moet er een jaar tussen zitten eer men het opnieuw mag doen 
⇒ Het is heel duur à vaak ook veel praktische problemen 
⇒ Men kan alleen met geblokte designs werken à de proefpersoon moet dus vb. twee 

minuten aan een stuk dezelfde taak doen à dan opnieuw een tracer inspuiten en 
wisselen naar een andere conditie,… à er is dus een kans dat mensen het anders 
gaan doen dan wanneer er meer afwisseling zou zijn 

⇒ De beperking van de geblokte designs komt vooral door de traagheid van de tracer 
⇒ De signaal-ruis verhouding is redelijk beperkt à hierdoor moet men dus ook lang 

dezelfde taak uitvoeren voor men een signaal kan oppikken 
⇒ De spatiale resolutie is minder goed dan die van fMRI  
⇒ Veel proefpersonen nodig à veel personeel aanwezig dus heel duur hierdoor 
⇒ Waar mogelijk wordt PET dus vervangen door fMRI 

 
⇒ Zie tracer: raclopride 
⇒ Men kon gaan kijken naar individuele verschillen in de dopamine opname à de 

dopamine receptoren gaan de tracer aan zich binden; zo kunnen we zien waar de 
dopamine receptoren zitten en hoeveel ze hebben opgenomen 

⇒ Daarna kan je de bindingsterkte gaan correleren met bepaalde gedragsmaten à zo 
kon je zien dat de zichtbaarheid van de stimuli kleiner was als het bindingspotentiaal 
kleiner was à mensen met een hoog bindingspotentiaal konden zwakke stimuli veel 
beter waarnemen  
 

 
• Gelijkaardig: SPECT (single photon emissie tomografie) 

Ø Minder spatiaal nauwkeurig 
Ø Tragere isotoop 

 
 
1.3.2 fMRI – functionele magnetische resonantie imaging 
 

• Principe: 
Ø Hart à zuurstofrijk bloed à haarvaten à zuurstofarm bloed 
Ø Actieve hersengebieden: verhoging van zuurstoftoevoer 

 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

35 

• Verhouding zuurstofrijk/zuurstofarm wordt gemeten: 
Ø BOLD: Blood Oxygenation Leven Dependent signal 

 
⇒ Zuurstofrijk bloed komt toe en zuurstofarm bloed wordt afgevoerd 
⇒ Het is de toevoer van zuurstofrijk bloed die ten opzichte van het zuurstofarm bloed 

gemeten wordt à  wanneer er ergens activiteit is wordt er massaal veel zuurstof 
naartoe gestuurd (zie: heel de tuin water geven omdat er één plantje droog staat) à 
het is die verhouding tussen zuurstofrijk en zuurstofarm bloed dat onze maat gaat zijn 
waarom de fMRI inzoomt 

⇒ BOLD = signaal dat afhangt van je bloedoxidatie  
 

 
 

• Tijdsverloop van het BOLD signaal 
 

⇒ Belangrijk om te kijken naar de 
tijdsverloop à het BOLD signaal en de 
duur daarvan gaat cruciaal zijn 

⇒ De activiteit blijkt al 3 seconden achter 
de rug te zijn eer het signaal gaat 
wijzigen à daarna duurt het nog eens 8 
seconden eer het signaal zijn piek 
bereikt à dan sterft het uit en na 13 
seconden zitten we terug aan de 
baseline  

⇒ Heel belangrijk om rekening mee te 
houden in de interpretatie à heeft ook 
implicaties voor de proefopzet 

⇒ Vanaf dat er een stijging is (na die 3 
seconden) kan je zeggen dat er iets aan de hand is 

 
 
 

• Van blocked naar event-gerelateerde designs 
 

⇒ Implicaties à we hebben hier een voordeel 
(vergeleken met blok designs) want we kunnen 
event gerelateerd gaan werken 

⇒ Een stimulus + BOLD signaal = 12 seconden à 
als we nu een blok design toepassen gaan we 
om de zoveel seconden een stimulus geven à 
het signaal gaat stijgen tot het de limiet bereikt à 
wanneer men stopt met de stimuli aan te geven 
zal het signaal terug zakken 

⇒ Het verschil tussen de experimentele taak en de 
controle taak is vrij groot  

⇒ Event gerelateerde design is interessant om te 
doen à experimentele en controle taak door 
elkaar gooien 

⇒ Wat je niet mag doen is gaan alterneren à als je dit doet zal het signaal steeds 
stijgen en dalen à als we dan gaan kijken naar het verschil tussen de experimentele 
en controle taak is dit minimaal, want het signaal heeft niet de tijd gekregen om terug 
te zakken 
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⇒ We moeten dus het signaal de kans geven om voldoende te kunnen zakken à enkel 
de experimentele conditie aan een stuk door geven is niet echt interessant want het 
is lastig voor de proefpersoon + het vraagt redelijk wat tijd waardoor je per uur minder 
metingen zal hebben à we moeten dus zoeken naar een manier om toch een event 
gerelateerd design te hebben maar niet te lang te moeten wachten tussenin 

⇒ Goed design is een Stochastisch design à vb. drie keer een experimentele conditie 
na elkaar, dan vier controle condities na elkaar, etc. à we laten zo de accumulatie en 
het verder wegzakken toe à zo gaan we een groot verschil krijgen tussen de 
experimentele en controle conditie  

 
 

• Voordelen fMRI 
Ø Spatiale resolutie en temporele resolutie beter (maar nog beperkt) 
Ø Geen beperking tot blok design 
Ø Anatomische en fysiologische scan tegelijkertijd 
Ø Geen beperkingen in aantal scans 
Ø Minder proefpersonen nodig 
Ø Minder duur 
Ø Niet invasief 

 
⇒ De spatiale en temporele resolutie zijn een stuk beter tegenover PET (maar 

temporele nog steeds beperkt ten opzichte van de fysiologische metingen) 
⇒ We kunnen de anatomische en functionele scans tegelijkertijd doen à bij PET kan dit 

niet, want men moet de proefpersoon altijd nog eens naar de MR scanner brengen 
om de structuur van het brein in beeld te brengen à met fMRI kunnen we inzoomen 
op de witte of grijze stof en daarna ook nog inzoomen op het bloed 

⇒ Geen radioactiviteit en dus ook geen beperking in het aantal scans  
⇒ Het is minder duur en ook niet invasief à proefpersoon heeft geen bijverschijnselen 

(enkel wel rekening houden met de aanwezigheid van metalen in het lichaam) 
 
 

• Combinatie fMRI en ERP/EEG 
 

⇒ Het gebruik van ERP heeft veel implicaties naar de praktijk toe 
⇒ We kunnen EEG en fMRI tegelijk gaan doen à wanneer we enkel fMRI doen is het 

moeilijk om te weten wat er voor het andere kwam; we weten niet hoe activaties zich 
in de tijd situeren à als we tegelijkertijd EEG’s afnemen, dan kunnen we de sterkte 
van de EEG gaan inzetten à zo kunnen we interpreteren dat we eerst de frontale en 
dan de pariëtale activatie krijgen 

⇒ We kunnen de complementaire sterktes en zwaktes benutten om tijd en ruimte zo 
goed mogelijk in kaart te brengen  

 
 

⇒ Ander voordeel van event related fMRI is dat we trials kunnen gaan segmenteren in 
verschillende subcomponenten 

⇒ We zien dat de proefpersoon eerst een stimulus krijgt (= drie bolletjes op het 
scherm), dan is er een delay interval (= niets op het scherm, maar positie proberen 
onthouden) en daarna komt er een selectie cue op het scherm (= proefpersoon moet 
een bolletje verplaatsen naar de juiste plaats)  

 
⇒ Men is de duur van het delay interval gaan manipuleren à op die manier kan men 

gaan kijken welke delen van de hersenen waarbij betrokken zijn 
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⇒ Het superieure frontale deel is een deel dat actief wordt tijdens het delay interval à 
als het interval langer duurt gaat de activiteit ook langer aanhouden 

⇒ De pariëtale cortex staat in voor het vinden van informatie en het maken van de 
selectie à we zien dat er hier tijdens het delay interval niets gebeurd à pas tijdens 
de aanwezigheid van de selectie cue zien we hier een BOLD activiteit  

 
 

⇒ ER-fMRI zorgt ervoor dat men gedragsparameters kan relateren aan BOLD signaal 
⇒ Men ziet dat er een aantal gebieden zijn die het afstandseffect in getalvergelijking 

vertonen 
⇒ Door een parameter te steken die gerelateerd is aan de grootte kunnen we een 

aantal alternatieve interpretaties gaan uitsluiten 
 
 

• Functionele connectiviteit 
Ø Structural equation modelling 
Ø Dynamic causal modelling 

 
⇒ We weten ook dat onze hersenen als een netwerk gaan functioneren 
⇒ De connectiviteit kan je ook met fMRI in kaart gaan brengen à je kan gaan kijken of 

er correlaties bestaan tussen verschillende delen van de hersenen 
⇒ We zien dat in het symbolische geval de rechtstreekse baan van de cortex naar de 

pariëtale sulcus sterker is à in het niet-symbolische geval is dit omgekeerd  
⇒ Belangrijk om te beseffen dat het functionele connectiviteit is à ze zijn functioneel 

met elkaar gekoppeld maar dit wil niet zeggen dat er een rechtstreeks pad tussen 
loopt 

 
 

⇒ Er wordt vandaag heel veel connectiviteitsonderzoek gedaan waarin de proefpersoon 
in rust in de scanner ligt en men kijkt naar patronen van correlaties over alle 
mogelijke delen van de hersenen 

⇒ Rood correleert met alle andere rode punten, groen met alle andere groene 
punten,… 

⇒ De netwerk structuur die je daaruit kan afleiden kan je gaan correleren met bepaalde 
individuele verschillen  

⇒ Vb. mensen met depressie vergelijken met controle groep à waar liggen de 
verschillen? 

⇒ Databank wordt cumulatief opgebouwd à hierdoor komen er meer en meer dingen 
aan het licht  

⇒ Er is ook een onderzoek bezig waarbij men neurochirurgen een tool wil aanbieden 
om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde ingrepen à om zo’n 
voorspellingen te maken moet men natuurlijk heel veel patiënten voor en na scannen  

 
⇒ Recent worden er heel vele analyses gedaan waarbij er multivariaat gewerkt wordt à 

men gaat naar groepen van voxels kijken en kijken of er binnen de voxels patronen 
zitten tussen de verschillende condities à op die manier kan je tot bijkomende 
inzichten komen 

 
⇒ Studie uit 2007 en 2010 met verschillende conclusies 
⇒ De vraag was welke delen van de hersenen zich bezighouden met volgorde van 

getallen en letters à men ging op zoek naar de conjunctie tussen getallen vergelijken 
vs. een dimming controle à als men keek naar de conjunctie vond men op een 
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bepaalde plaats in de interpariëtale sulcus voxels die zowel actief waren bij de cijfers 
en letters à er kon hier geen enkel onderscheid gemaakt worden 

⇒ Ondertussen waren de multivariate technieken ontwikkeld, heeft men die toegepast 
en vond men wel andere patronen voor cijfers en letters à de totale hoeveelheid 
BOLD signalen was niet te onderscheiden, maar als men ging kijken naar de 
patronen zag men wel een verschil tussen cijfers en letters 

⇒ Met univariaat en multivariaat kan met dus vaak tot een andere (rijkere) conclusie 
komen  

 
 

• Intenties aflezen uit de hersenen 
 

⇒ Studie waarin men de intenties kon aflezen in de hersenen  
⇒ Ofwel moest men getallen optellen ofwel aftrekken à men krijgt een selectie cue en 

men moet zelf beslissen of men gaat optellen of aftellen; men moet dus de intentie 
vormen à daarna was er een delay interval en daarna werden er twee getallen 
aangeboden en moest men de intentie toepassen 

⇒ Dan is men gaan kijken of men op een multivariate manier patronen kon vinden die 
samenhangen met de intentie à men kon het onderscheid in 70% van de gevallen al 
correct maken  

⇒ Dit is dus eigenlijk een vorm van gedachten lezen op basis van de fMRI beelden  
 
 
 

• Het brein ontcijferd 
 

⇒ Studie waarbij men heeft gekeken of men op basis van patronen van activatie in de 
intrapariëtale  sulcus kon achterhalen welke patronen iemand heeft gezien  

 
 

• Optical imaging / near infrared spectroscopy (NIRS) 
 

⇒ Het principe is eenvoudig à er wordt via een lichtbron een infrarood licht op de 
hersenen gestuurd en aan de andere kant staat er een detector die gaat opnemen 
wat er wordt doorgestuurd  

⇒ Afhankelijk van de breking, etc., kan men reconstrueren wat er onderliggend gebeurd 
⇒ Ook hier kijken we eigenlijk naar het BOLD signaal à de temporele resolutie is 

hierdoor ook beperkt (net als bij fMRI) + de spatiale resolutie is nog veel beperkter 
⇒ Groot voordeel is wel dat je de proefpersonen niet in de scanner moet leggen à 

wordt dus ook heel veel gebruikt bij kinderen; niet alleen omdat het gemakkelijk is, 
maar ook omdat hun schedel nog veel dunner is waardoor het licht er makkelijker 
door kan  

⇒ Ook belangrijk is dat je er vooral hersenactiviteit dicht bij de schedel mee kan meten 
en dit ook enkel op bepaalde plaatsenà je geraakt er niet diep in de hersenen mee 
 
 
 

1.4      Letselstudies 
 

• Logica: 
Ø Als schade aan een bepaald hersengebied leidt tot de onmogelijkheid om een 

specifieke functie uit te voeren, dan kan men veronderstellen dat die functie 
steunt op dat bepaalde deel van de hersenen = lesie methode 
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• Assumptie: 
Ø Localisatie van functie (ßà diffuse werking) 

 
⇒ Om te kijken wat er met de mentale activiteit gebeurd, moet men naar letselstudies 

gaan kijken 
 

 
1.4.1 Patiënten onderzoek 
 

• De kracht van de dubbele dissociatie 
Ø Letsel 1: stoornis in functie A, terwijl functie B intact blijft 
Ø Letsel 2: stoornis in functie B, terwijl functie A intact blijft 

 
à functie A en B zijn onafhankelijk van mekaar 
 
Ø Vb. Wernicke vs. Broca afasie 
Ø Vb. numerieke cognitie: geen dubbele dissociatie tussen begrijpen en lezen 

van getallen 
 

⇒ Het oudste neuropsychologisch onderzoek 
⇒ Kijken wat de functionele consequenties van een hersenletsel zijn 
⇒ Belangrijk principe / techniek die we hier kunnen gebruiken is de dubbele dissociatie 

à we gaan hier naar verschillende patiënten kijken en ze met elkaar vergelijken à 
de reden waarom dit belangrijk is: wanneer een patiënt vb. enkel niet meer kan lezen, 
kan men zich de vraag stellen of het dan specifiek het lezen is, of dat lezen gewoon 
de moeilijkste taak is à men kan dit niet op basis van één patiënt uitsluiten, dus 
daarom gaat men verschillende patiënten vergelijken à als men dan een patiënt 
vindt met een ander letsel die het omgekeerde patroon vertoont, weten we dat functie 
A en B onafhankelijk zijn  

⇒ We vinden wel patiënten die getallen niet meer kunnen lezen maar wel nog begrijpen, 
maar er is nog nooit een patiënt gevonden die de getallen wel nog kan lezen maar 
niet meer begrijpen à het kan zijn dat er gewoon nog nooit een letsel is geweest dat 
dit veroorzaakt, maar het kan ook zijn dat de twee delen gewoon niet afhankelijk zijn  
 
 

• Beperkingen 
Ø Heterogeniteit 

§ Leeftijd, educatie, ervaring,… 
§ Letsel: aard en uitgebreidheid 

Ø Indirecte observatie 
§ Enkel die gebieden die kritisch betrokken zijn in functie, niet het hele 

netwerk 
§ Disconnectie syndroom: beschadigd deel van hersenen kan 

verbindingsvezels bevatten die twee structuren verbinden à andere 
structuur is kritisch 

§ Soms zijn er meerdere manieren om taak uit te voeren à functie van 
structuur wordt gemaskeerd 

Ø Onderschatting van bijdrage van bepaalde gebieden 
§ Plasticiteit / reorganisatie 
§ Alternatieve strategieën  

 
à “Lesion studies may examine the capability of other cortical circuits in the absence of 

removed tissue and not the true functions of the removed tissue” (Lomber) 
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⇒ Geen vat op de aard en uitgebreidheid van het letsel 
⇒ We hebben te maken met indirecte observaties à we zien enkel die gebieden die 

kritisch betrokken zijn in de functie en niet het hele netwerk à of er nog andere delen 
een functie hierin hebben, dat weten we niet  

⇒ Ook het probleem dat het beschadigde deel niet de functies uitvoert maar gewoon de 
verbinding tussen twee causaal betrokken delen verstoord 

⇒ Vaak zijn er ook verschillende mogelijkheden om een taak uit te voeren à vb. lezen 
kan via twee routes à als je een beschadiging vindt die één van de twee routes heeft 
beschadigd, kan je concluderen dat het niets met spellen te maken heeft, maar dit is 
dan een foute conclusie want er is nog een tweede route die de patiënt kan gebruiken  

⇒ Wanneer er tijd overgaat kan het zijn dat een systeem zich gaat reorganiseren en de 
patiënt bepaalde taken toch kan gaan uitvoeren à dan heeft de patiënt een omweg 
gevonden om de taak uit te voeren  

 
 

• Single-case versus groepsonderzoek 
Ø Probleem van single-case: generalisatie 
Ø Probleem van groepsonderzoek: middelen kan misleiden 

 
⇒ Men moet ook rekening houden met het spanningsveld tussen single-case en 

groepsonderzoek 
⇒ Voordeel bij single-case is dat men alles vanuit verschillende hoeken heel 

gedetailleerd in kaart kan gaan brengen à het probleem is echter dat het heel 
moeilijk is om zaken te gaan generaliseren, want het kan altijd zijn dat de patiënt om 
bepaalde redenen atypisch is à men moet hier dus heel voorzichtig mee zijn 

⇒ Groepsonderzoek kan zinvol zijn, maar men moet opletten dat men door het 
middelen geen vertekend beeld gaat krijgen à patiënten kunnen vb. heel slecht 
scoren op de eerste taak, maar beter scoren op de tweede en derde taak; andere 
patiënten kunnen dan weer een ander patroon vertonen à door alles op een hoop te 
gooien krijgen we een vertekend beeld  

⇒ Bij groepsonderzoek is het dus wel belangrijk om, als het kan, een soort multiple case 
onderzoek te doen om te kijken of er geen subtypes achter zitten en het wel op 
iedereen van toepassing is  
 

 
 
1.4.2 TMS - transcraniale stimulatie 
 

⇒ We kunnen tijdelijk een deel van de hersenen dysfunctioneel gaan maken, door het 
richten van een gefocust magnetisch veld op een bepaalde plaats in de hersenen 

 
⇒ Voordeel: De puls is enorm kort 
⇒ In principe is het ook vrij nauwkeurig (als men niet te diep wil gaan)  
⇒ Men moet er ook rekening mee houden dat er random activiteit wordt toegediend à 

het magnetisch veld zal ervoor zorgen dat bepaalde neuronen actief gaan worden 
waardoor het gebied zijn normale functie niet zal kunnen uitvoeren 

 
⇒ Twee manieren: online en offline 
⇒ Offline = repetitieve TMS à snel na mekaar impulsen afvuren gedurende een 

bepaalde periode 
⇒ Online = stimulus aanbieden en na een bepaalde tijd één puls aanbieden op een 

bepaalde plaats à hiermee krijg je een beter beeld van het moment waarop een 
bepaald deel belangrijk is 
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⇒ Grote voordeel van patiëntenstudies à geen plastische reorganisatie à de toestand 
van abnormaal functioneren is zeer kort in de tijd 

⇒ Men kan er ook deficits mee gaan creëren die men normaal gezien nooit tegenkomt 
à vb. intrapariëtale sulcus links en rechts stimuleren en kijken wat het resultaat is à 
hierdoor verstoring van de getal vergelijkingscapaciteit  

 
 

• Transcranial current stimulation 
 

⇒ Elektrische stroom toedienen 
⇒ De transcraniale current stimulation is gekomen na TMS à begint meer en meer 

ingang te vinden 
⇒ De spatiale resolutie is veel beperkter 

 
⇒ De current stimulation gaat het rustpotentiaal gaan beïnvloeden à bij de anodale 

stimulatie (= positieve kant) gaat het rustpotentiaal dichter bij de drempel te komen 
liggen à aan de kant van de catodale stimulatie (= negatieve kant) gaat de 
exciteerbaarheid dalen waardoor er meer input nodig is voordat er activiteit is  

 
⇒ De current stimulation wordt vaak gebruikt voor cognitieve verbetering (cognitve 

enhancement) à het idee hierachter is dat de stimulatie ook positieve gevolgen kan 
hebben à als een bepaald deel van de hersenen moeilijk doet, kan met door 
stimulatie zorgen dat het inhibitorisch effect wordt opgeheven, waardoor de prestatie 
kan verbeteren à of men kan een deel dat wel nodig is extra gaan stimuleren 

 
 

⇒ Men krijgt een verbetering van het leren door de cognitieve stimulatie à het 
basisprincipe is hier hebbiaans leren = wanneer twee neuronen samen vuren gaat de 
verbinding versterkt worden 

⇒ Door het exciteren te verhogen kan er makkelijker verbinding tot stand komen à door 
de stimulatie kan men zorgen dat meer verbindingen gelegd worden in de hersenen 
en leren hierdoor makkelijker wordt 

⇒ Er bestaat hier redelijk veel enthousiasme over, maar men moet hiermee oppassen 
à één van de redenen die bij de prof een alarmbelletje deed rinkelen was dat de 
artsen niet nadachten bij het feit dat onderliggend weefsel beschadigd kan geraken 

⇒ Dus zeker wanneer het wordt toegepast bij vb. de behandeling van leerstoornissen 
moet men heel voorzichtig zijn à kinderen met een leerstoornis hebben moeite met 
het maken van de juiste verbindingen à als men TDCS gaat toepassen (op het 
moment dat het kind oefent) en men heeft geen weet van de onderliggende 
mechanismen, dan kan men wanneer het kind het fout doet dit foute ook versterken 
à daarom moet men hier dus heel voorzichtig mee zijn 

⇒ Er is dus nog heel veel onderzoek nodig! 
 

⇒ De TDCS toestellen zijn eigenlijk niets anders dan een soort batterij à mensen gaan 
hier zelf mee aan de slag en dit kan leiden tot zeer problematische dingen à heel 
onverantwoord 
 
 

1.4.3 Deep brain stimulatie 
 

⇒ Het ideale scenario is dat men gaat stimuleren wanneer een aanval zich voordoet (bij 
vb. epilepsie) 
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1.5     Gedragsanalyse 
 

• Welke functies verlopen gestoord? 
~ theorie 

• Klinische beoordeling: profiel van beschadigde / niet beschadigde functies 
Ø Voor behandelingsstrategie 
Ø Basislijn ter beoordeling van rehabilitatie  
Ø Prognose 

 
• Testbatterijen en/of tests-op-maat 
• Algemene intelligentie 
• Premorbied functioneren 

 
 
1.5.1 Populaties 
 

• Neurologisch intacte proefpersonen 
Ø Als controlegroep voor patiënten  

à belang van goede match! 
Ø Als deelnemers aan beeldvormings- en elektrofysiologisch, gedrags- en TMS 

onderzoek 
 

• Patiënten met hersenbeschadiging 
 

 
• Proefdieren 

Ø Apen 
§ Gelijkende basisorganisatie van de hersenen 
§ Kunnen in gesofisticeerde taken getraind worden 
§ Goed gecontroleerde studies mogelijk 

 
⇒ Als we kijken naar apen kunnen we op gedragsniveau wel interessante zaken uit 

afleiden à we kunnen ons afvragen in hoeverre we de mens zomaar met de aap 
kunnen gaan vergelijken 
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Hoofdstuk 3: Hemisferische specialisatie  
 
1.1      Inleiding: hemisferische verschillen  
 
1.1.1 Neuro-anatomisch 
 

• Macro: anterieur ßà posterieur & links ßà rechts 
 
 
⇒ Als je in detail kijkt naar de 

macrostructuur zie je al meteen 
verschillen tussen links en rechts 

⇒ Anterieur steekt het linker deel een 
beetje meer naar voren en posterieur 
het rechterdeel een stukje meer naar 
achter 

⇒ Aan de linkerkant loopt de sulcus meer 
horizontaal en aan de rechterkant loopt 
die meer naar boven 
 

⇒ Het planum temporale verschilt heel 
sterk links en rechts à deze speelt een 
rol bij taal 

⇒ Ook wanneer we kijken naar de witte massa onder de cortex zien we verschillen à in 
de linker hemisfeer is er een dikkere witte massa dan rechts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Neuro-chemisch 
 

• Norepinephrine 
Ø > rechts – thalamus – nieuwe stimuli 

• Dopamine 
Ø > links – globus pallidus – “readiness” 

 
⇒ Ook op dit niveau zien we dan links en rechts van elkaar verschillen 
⇒ In de linker hemisfeer is er een hogere concentratie dopamine dan in de rechter 

hemisfeer 
⇒ Meer norepinephrine is dan weer meer rechts aanwezig dan links  
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1.1.3 Cognitieve functies 
 

• Historisch perspectief 
• 3 convergerende benaderingen 

Ø Split-brain studies 
Ø Studies van unilateraal hersenletsel 
Ø Bestuderen van neurologisch intacte mensen 

 
⇒ Eerst kijken naar de eerste stappen die geleid hebben tot de verschillen 
⇒ Dan kijken hoe je met verschillende methodes tot dezelfde conclusie kan komen  

 
 
1.2      Hemisferische lateralisatie van functies 
 
1.2.1 Historisch 
 

• 19de eeuw: Broca 
Ø Geen productie: “tan” 
Ø Wel begrip 
Ø Geen verlamming van vocale musculatuur 
Ø Autopsie à links gelateraliseerd letsel, anterieur 

 
⇒ De eerste verschillen werden beschreven in de 19de eeuw door Broca 
⇒ Broca was een neuroloog en kreeg op een bepaald moment een patiënt die nog wel 

taal kon verstaan, maar hij kon geen taal meer produceren (ondanks het feit dat hij 
wel eenvoudige instructies kon uitvoeren) 

⇒ Die man is dan uitgebreid bestudeerd geweest en men heeft allerlei verklaringen 
kunnen uitsluiten à het probleem lag echt bij de taalproductie 

⇒ Toen de man gestorven is kregen ze de toestemming om naar zijn hersenen te kijken 
à hij had een letsel in de linker hemisfeer, de rechterkant was helemaal intact  

⇒ Dit gaf een eerste indicatie dat de linker hemisfeer een belangrijke rol speelt bij taal 
 

 
• Broca 
• Wernicke: ook LH, posterieur 
• Jackson: “cerebrale dominantie” 

Ø Rechter hemisfeer is niet dominant: enkel contralaterale controle van sensori 
motorische functies 

• 1950-1960: Milner: elke hemisfeer heeft zijn specialisatie 
Ø Operationele verwijdering van bepaalde hersengebieden 

 
⇒ Wernicke beschreef ook een belangrijk verschil à patiënt die nog wel taal kon 

produceren maar het begrip aangetast was à die persoon had ook een letsel in de 
linker hemisfeer 

⇒ Een ander aspect is het feit dat het net om taal ging à in die periode was men heel 
erg op zoek naar wat mensen uniek maakt ten opzichte van dieren à één van die 
zaken is het kunnen produceren van taal 

⇒ Er was dus heel veel interesse in taal hierdoor à op die manier is er in die periode 
ook het begrip “cerebrale dominantie” geïntroduceerd = onze taal faciliteiten maken 
ons mens en de linker hemisfeer speelt hier een grote rol in, dus de linker hemisfeer 
werd aanschouwd als de dominante hemisfeer en de rechter als een reserve 
hemisfeer 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

45 

⇒ Pas in de jaren 50-60 is een onderzoek gedaan door Brenda Milner à één van de 
bekendste neuropsychologen die onderzoek gedaan heeft naar hersengebieden 

⇒ Milner werkte heel nauw samen met chirurgen die hersenoperaties deden à hierdoor 
kreeg ze een goed inzicht in welke gebieden welke functies hebben  

⇒ Zo heeft ze dus ontdekt dat de rechterhemisfeer wel degelijk belangrijke cognitieve 
functies vervult  
 

 
1.2.2 Split-brain patiënten  
 

• Nobelprijs Sperry 
Ø Corpus callosum: 250 000 000 zenuwvezels 
Ø Transfer van informative tussen de twee hersenhelften (<20ms) 

 
⇒ Sperry was heel geïnteresseerd in het corpus callosum à hij had gevonden dat er 

informatie via die zenuwbundel van de ene hemisfeer naar de andere getransfereerd 
werd 

 
 
• Bogen en Vogel 

Ø Epilepsie 
Ø Split-brain procedure = commissurtomie  

 
⇒ Hij had contact met chirurgen die het corpus callosum doorsneden bij patiënten à dit 

deed men vaak bij epilepsie patiënten  
⇒ Het doorsnijden gaf een heel goede manier om hemisferische verschillen te 

bestuderen à je kon condities creëren om te kijken welke hemisfeer welke informatie 
verwerkt en welke interacties er zijn 
 

 
• Sperry: onderzoek naar taallateralisatie 

Ø Linker hemisfeer 
§ Spraakproductie (~ Broca) 
§ Lezen 

Ø Rechter hemisfeer 
§ Simpele grammatica 
§ Concrete woorden 
§ Fonologische verwerking  

 
⇒ Hij blinddoekte mensen en liet hen objecten betasten 

en dan moesten ze het benoemen of gebruiken à 
wanneer er gevraagd werd om een verbale output te 
geven zag men dat de split brain patiënten dit enkel 
konden als men met de rechter hand voelde  

⇒ Als men dan vroeg om te imiteren waarvoor men het 
object zou kunnen gebruiken, zag men dat de mensen zowel met de linker als rechter 
helft het object konden gebruiken 

⇒ Zo wist men dus dat de linker kant vooral belangrijk is voor taal  
⇒ De rechterkant kan op talig vlak wel nog heel concrete dingen begrijpen, maar veel 

minder uitgebreid dan de linker kant  
⇒ Twee belangrijke dingen om te onthouden: linker hemisfeer speelt een belangrijke rol 

in taalprocessen, maar het is niet zo dat he zwart-wit is à de rechterkant kan wel nog 
een aantal processen op talig vlak, maar de linker kant is veel meer gespecialiseerd  
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• Specialisatie rechter hemisfeer 
Ø Non-verbaal, ruimtelijk 

§ Block Design test Wais 
§ 3D tekenen (vb. een kubus) 
§ Gezichtsherkenning (Chimerische gezichten) 

 
⇒ Dan gaan kijken of er domeinen zijn waarin de rechter hemisfeer beter is dan de 

linker kant 
⇒ Het non-verbale domein, het ruimtelijke domein is meer het domein van de rechter 

kant 
⇒ Wanneer split brain patiënten de taak uitvoerden met de linker hand konden ze dit 

veel sneller dan met de rechter hand 
⇒ Ook voor gezichtsherkenning is de rechter hemisfeer meer gespecialiseerd  

 
 

⇒ Als je aan de patiënten vraagt om naar een fixatiepunt te kijken en je biedt dat foto’s 
aan, kan je op die manier kijken of er herkenning mogelijk is, welke informatie er 
nodig is om het te kunnen benoemen en of er een verschil is tussen links en rechts 

⇒ Als men verbaal moest zeggen wat ze gezien hadden, ging men zeggen dat men de 
rechter foto gezien had (= komt in linker hemisfeer)à maar als men vroeg om met 
het linker hand te wijzen, ging men zeggen dat men de linker foto gezien had (= in 
rechter hemisfeer à wijzen met links ook via rechter kant) à ze kan men dus heel 
duidelijk zien welke informatie in welke hemisfeer terecht komt 

⇒ Wanneer de informatie in het linker visuele veld / rechter hemisfeer terecht komt, zijn 
mensen sneller en accurater in herkenning  

 
 

• Pas op voor overgeneralisatie (casestudies!) 
Ø A-typische hersenen 

§ Effect van operatie op andere hersengebieden 
§ Epileptische voorgeschiedenis à plasticiteit 

Ø Klein aantal patiënten  
Ø Veel individuele verschillen  
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⇒ Het is helemaal niet gemakkelijk om split-brain patiënten te vinden die uitsluitend het 
doorgesneden corpus callosum hebben à vaak hebben de mensen al een lange 
neurologische geschiedenis, of ook nog andere letsels 

⇒ De mensen met het doorgesneden corpus callosum hebben ook al een lange 
geschiedenis van epilepsie à kan je je afvragen of hun hersenen wel nog zo 
“normaal” zijn 

⇒ De vraag is dan of we de resultaten wel kunnen veralgemenen 
⇒ Er zijn ook wel heel wat verschillen in lateralisatie (zie later) à ook hier dus 

voorzichtig zijn met generaliseren  
 
 

• Samengevat: 
Ø Linker hemisfeer = superieur in het verbale domein 
Ø Rechter hemisfeer = superieur in het spatiale domein 
Ø Beide hemisferen zijn complementair!! 

 
⇒ Als we het onderzoek samenvatten kunnen we zeggen dat de linker kant superieur is 

in het verbale domein en de rechter kant superieur is in het spatiale domein 
⇒ Straffe conclusie is dat deze studies voor de eerste keer aangaven dat de linker kant 

niet cerebraal dominant is à beide hemisferen spelen een belangrijke rol en zijn 
complementair aan elkaar 
 
 

1.2.3 Gelateraliseerd letsel 
 

• Simulatie “letsel”: WADA techniek 
Ø Specialisatie is niet gelijk aan lateralisatie 
Ø Bevestiging CVA onderzoek 
Ø Alternatief fMRI 

 
• Unilaterale letsels (CVA, trauma,…) 

Ø Linker hemisfeer: 
§ Taal 

Ø Rechter hemisfeer: 
§ Visuo-spatiaal 
§ Gezichtsherkenning 
§ Herkenning emotionele expressie 
§ Timbre, intonatie (vb. ironie) 

 
⇒ Je kan ook gaan kijken naar patiënten met hersenbeschadiging à op die manier 

gaan kijken welke cognitieve domeinen uitvallen 
⇒ Ook hier zie je dat dezelfde patronen terugkomen à links belangrijk voor 

taalverwerking, rechts belangrijk voor spatiale verwerking en ook voor emoties en 
intonatie in stem  

 
⇒ Men kan ook naar patiënten kijken via de WADA techniek à één van de twee 

hemisferen tijdelijk verdoven en kijken wat de gevolgen hiervan zijn à vroeger deed 
men dit regelmatig, maar vaak schoten er als gevolg bloedklonters naar de hersenen 
à nu doet men dat dus niet meer zo veel à nu doet men meer fMRI onderzoek (zie 
later) 

⇒ Zowel de WADA techniek als het onderzoek met de CVA patiënten à de resultaten 
convergeren  
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1.2.4 Intacte proefpersonen 
 

• Methode: contralaterale sensorische projectie 
 
 

⇒ Ook technieken om bij gezonde mensen onderzoek te doen naar lateralisatie  
⇒ We kunnen heel goed controleren waar de informatie terecht komt à de input van de 

zintuigen naar de hersenen is heel georganiseerd  
 

• Methode: contralaterale sensorische projecties 
Ø Perceptuele asymmetrie à hemisferische specialisatie 

§ Verschillen in ACC (tot 10%) 
§ En RT (20 tot 100ms) 

 
⇒ We zien dat informatie uit het linker veld geprojecteerd wordt op de rechter hemisfeer 

à het gaat niet over linker en rechter oog, maar over linker en rechter veld (!) à als 
je één oog dicht knijpt blijft hetzelfde proces doorgaan 

⇒ In het onderzoek worden de woorden maar heel kort aangeboden (maximum 250ms) 
à vanaf dat we onze ogen van het fixatiepunt halen gaan we de informatie niet snel 
genoeg kunnen verwerken à door het fixatiepunt kunnen we heel nauwkeurig 
controleren waar de input terecht komt 

⇒ Met de tastzin werkt het hetzelfde à wat we links voelen gaat naar de rechterkant en 
andersom  
 

⇒ Contralaterale sensorische percepties à we kunnen dan gaan kijken of er verschillen 
zijn in performantie afhankelijk van de kant waarin het geprojecteerd wordt  

⇒ We kijken dus welk voordeel we hebben afhankelijk van in welke helft het 
gepresenteerd wordt 

⇒ Ondanks dat de informatie overdracht heel snel gaat, zien we toch een verschil in 
accuraatheid à als de informatie meteen in de gespecialiseerde hemisfeer wordt 
aangeboden gaat de verwerking veel sneller  

⇒ Ook hier heeft men telkens gevonden dat links gespecialiseerd is in het verbale en 
rechts in het spatiale  
 

• Oorsprong effecten – grootte effecten? 
Ø Directe toegangstheorie: ontvangende hemisfeer verwerkt 
Ø Callosale doorschakeling: degradatie 
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Ø Activatie oriëntatie: aandachtsbias zorgt voor grotere activatie in 
gespecialiseerde hemisfeer 
 

⇒ Één van de eerste theorieën was dat de hemisfeer gewoon de informatie ontvangt en 
als die kant erin gespecialiseerd is zal het wel sneller gaan en anders wat trager = 
directe toegangstheorie 

⇒ Tweede idee was dat de informatie moet overgedragen worden naar de juiste kant à 
hierdoor verlies je signaalsterkte en dat kost ons tijd en accuraatheid = callosale 
doorschakeling 

⇒ Derde theorie = activatie oriëntatie à onze twee hersenhelften zijn gespecialiseerd in 
aandacht; de rechter helft richt vooral de aandacht naar links en de linker kant kan 
vooral zijn aandacht naar rechts verschuiven à op die manier, door het goed 
samenwerken, kunnen we evenveel aandacht schenken aan heel het visuele veld  

⇒ Men weet nog steeds niet goed welke theorie de juiste is à er is nog veel niet 
begrepen van hoe de samenwerking tussen de twee helften juist in elkaar zit 
 
 

1.3      Hemisferische verschillen in verwerkingsstijl 
 

• Basisverschillen 
Ø Gevoeligheid voor soorten informatie à Wat? 

§ Verbaal vs. non-verbaal 
Ø Informatieverwerkingsstijl à Hoe? 

§ Analytisch (lokaal) vs. holistisch (globaal) 
§ Temporele vs. spatiale relaties 

 
⇒ Tot nu toe hebben we altijd gesproken over soorten informatie 
⇒ Er zijn ook onderzoekers die gaan zoeken zijn naar verschillen in de verwerkingsstijl 

van de hersenen à vb. klanken omzetten in woorden; je moet de verschillende 
klanken heel analytisch bekijken à talige processen zijn vaak heel analytische 
processen 

⇒ Bij non-verbale taken is het vaak juist belangrijk om meer het geheel te bekijken 
⇒ Misschien is het dus wel de onderliggende verwerkingsstijl die er iets mee te maken 

heeft à dat de verschillen zitten in de manier waarop ze informatie verwerken 
⇒ De linker kant zou dan meer gevoelig zijn voor temporele relaties en de rechter kant 

meer voor spatiale relaties 
 

 
• Analytisch (lokaal) vs. holistisch (globaal) 

 
⇒ Een patiënt met rechts-hemisferische 

schade zou vooral aandacht moeten 
hebben voor detail à het zou ook moeten 
uitmaken of de figuren opgebouwd zijn uit 
letters of spatiale tekens 

⇒ De twee patiënten gingen inderdaad 
focussen op de details en misten de globale 
configuratie van de tekening à en dit 
ongeacht de talige of niet-talige informatie 

⇒ Bij een patiënt met links-hemisferische 
schade zag men dat de patiënt vooral oog 
had voor het geheel  
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⇒ De rechter hemisfeer zou gevoelig zijn voor lage spatiale frequentie à dat is de 
algemene configuratie van waar elementen zich bevinden 

⇒ De linker hemisfeer zou dan gevoelig zijn voor hoge spatiale frequentie à je krijgt 
hier de details en veel minder zicht op het geheel 

⇒ Als we gewoon waarnemen gaat de linker kant een bepaald aspect verwerken en de 
rechter kant ook een bepaald aspect verwerken à onze waarneming is dan een 
combinatie van de twee 

 
 

• Analytisch vs. holistisch: onderliggende processon 
Ø Spatiale frequentie hypothese 

§ Rechter hemisfeer: algemeen, holistisch (vb. gezichten) 
§ Linker hemisfeer: detail, analytisch (vb. tweelingen, zeven verschillen) 

 
§ Rechter hemisfeer: lage frequentie, algemene structuur, geen detail 
§ Linker hemisfeer: hoge frequentie, detail 

 
Ø Conclusies: 

§ Linker hemisfeer: analytisch – temporele relaties 
§ Rechter hemisfeer: holistisch – spatiale relaties 

 
à beide hersenhelften zijn complementair en werken in parallel 
à er zijn duidelijke interacties tussen LH en RH, zelfs voor zeer 
gelateraliseerde functies 

 
à Maar hoe communiceren de hemisferen dan? 
 

⇒ Het geeft weeral heel duidelijk aan dat de twee helften complementair zijn aan elkaar 
en parallel werken  

⇒ Nu is dan de vraag hoe de twee helften met elkaar communiceren 
 

 
 
1.4      Hemisferische interacties 
 

• Organisatie van de kanalen 
• Functies van hemisferische interacties 

 
⇒ Als we in detail kijken naar de bouw van het corpus callosum zien we dat het 

topografisch georganiseerd is à dezelfde gebieden in de linker en rechter kant zijn 
vaak met elkaar verbonden  
 

 
1.4.1 Organisatie van de kanalen 
 

• Corpus callosum 
Ø Hoofdroute 
Ø Topografisch 

§ Midden: motor 
§ Posterieur: visueel 

Ø Regio’s verschillen in mate van 
connectiviteit  
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• Ook subcorticaal: algemene info 
Ø Foto’s: geen herkenning, wel rudimentaire info 

 
⇒ Er zijn ook nog andere routes die gebieden met elkaar verbinden à als je het corpus 

callosum doorsnijdt, zijn er dus ook nog andere wegen die de helften met elkaar 
verbinden  

⇒ De heel algemene informatie wordt waarschijnlijk via de subcorticale kernen 
doorgegeven  

 
 
1.4.2 Functies 
 

• Transfer van informatie 
• Informatieoverdracht is heel snel (5 tot 20ms) 
• Transfer zorgt voor (beperkte) degradatie van signaal 

 
⇒ Men ging kijken naar de neurale respons van de hemisfeer waarnaar de informatie 

moet getransfereerd worden 
⇒ Ook de andere hemisfeer gaat erop reageren à dit kan dus enkel als de informatie 

door het corpus callosum overgedragen werd 
⇒ Het kost ongeveer 5 tot 20ms om de informatie over te dragen à de overdracht gaat 

ook ten koste van de kwaliteit van het signaal 
 
 

• Eenvoudige taken 
Ø Hemisferische interacties = nadelig (degradatie) 

• Complexe taken 
Ø 1 + 1 > 2 

• Intrahemisferisch functioneren vergelijken met interhemisferische performantie 
• Niveau complexiteit ~leeftijd (U-shape) 

 
⇒ In welke situaties is het voordelig en in welke situaties nadelig? 
⇒ Voor eenvoudige taken is het beter dat één hersenhelft de taak oplost  
⇒ Voor complexere taken is het wel slim om samen te werken  
⇒ We kunnen dit onderzoeken door alle informatie aan één hemisfeer aan te bieden en 

waarbij geen overdracht nodig is à dan een andere conditie waarbij overdracht wel 
nodig is à kijken wat de performantie verschillen zijn 
 
 

⇒ Intra-hemisferisch = in één hemisfeer 
⇒ Inter-hemisferisch = tussen twee hemisferen 
⇒ Als je dezelfde stimulus gebruikt maar de taak wat moeilijker maakt, kan je dezelfde 

vergelijking doen à dan zien we dat de beste performantie ligt in de conditie waar de 
twee helften moeten samenwerken 

⇒ Het verlies van tijd door overdracht wordt gecompenseerd wanneer de taak moeilijk 
genoeg is  

 
 
1.5      Ontwikkeling van hemisferische specialisatie  
 

• Nurture / verworven: 
Ø Linker hemisfeer minder erg bij jonge kinderen 
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• Nature / aangeboren: 
Ø Vroege verschillen op 

§ Neuro-anatomisch vlak (vb. planum temporale; reeds intra-uterien) 
 

⇒ Worden we nu geboren met die specialisaties per hemisfeer, of is dit iets dat we 
aanleren? 

⇒ Er zijn argumenten om te zeggen dat het aangeleerd is à wanneer heel jonge 
kinderen een links hemisferisch letsel oplopen, zien we dat ze toch nog heel goed 
taal kunnen verwerken à de hersenen zijn zo plastisch dat dit makkelijk overruled 
kan worden 

⇒ Maar er zijn ook argumenten om te zeggen dat het aangeboren is à zelfs bij 
ongeboren baby’s zien we al verschillen tussen de twee helften à ook op functioneel 
vlak zien we bij jonge kinderen dat de meeste kinderen toch wel een taaldominantie 
in de linkse kan hebben  

 
 

• Nature / aangeboren: 
Ø Habituatie paradigma baby’s 

§ Verbaal materiaal in rechter oor à fopspeen zuigen omhoog 
§ Non-verbaal materiaal in linker oor à fopspeen zuigen omhoog 

 
Ø Hemisferectomie bij geboorte L of R à performantie verschil 

§ L: taal en syntax 
§ R: spatiaal 

 
Ø Matige compensatie / plasticiteit (~ leeftijd) 

 
⇒ Je kan bij baby’s de frequentie meten waarbij ze op hun tut zuigen à je kan de zuig 

frequentie als een afhankelijke variabele beschouwen 
⇒ Informatie in het rechter oor aanbieden wordt verwerkt in de linker helft en zorgde 

voor een grotere tutter frequentie à verbaal materiaal zorgde dus voor een verhoging 
van de frequentie  

⇒ Er zijn ondertussen ook een aantal studies gedaan bij jonge kinderen waarbij één van 
de twee hersenhelften wordt weggenomen à zo kan men gaan kijken hoe de 
kinderen nog taal of spatiale vaardigheden ontwikkelen à de hersenen zijn 
ongelofelijk plastisch, maar dit wil niet zeggen dat men hetzelfde niveau kan bereiken 
à de kinderen zullen wel nog de vaardigheden ontwikkelen, maar op een lager 
niveau 
 

 
1.6      Individuele verschillen 
 

⇒ Bij linkshandigen zie je bij 15% niet zo’n uitgesproken lateralisatie 
 
1.6.1 Dominante hand 
 

• Rechtshandigen: 
Ø 95% taaldominant links 
Ø 5% taaldominant rechts 

• Linkshandigen 
Ø 70% taaldominant links 
Ø 15% bilateraal 
Ø 15% taaldominant rechts 
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⇒ Hele zoektocht geweest naar eenvoudige manieren in dit te testen 
⇒ Linkshandigen kregen een visueel halfveld paradigma aangeboden à verschillende 

groepen: groep die sneller geageerde op verbale info die links werd aangeboden, 
geen verschil, en sneller als het rechts werd aangeboden 
 

• Van der Haegen et al. (2011) 
Ø Wat is validiteit van visuele halfveld techniek voor in kaart brengen taal-

dominantie hemisfeer? 
Ø Opzet: 

§ 250 linkshandigen 
§ Benoemen van woorden en tekeningen gepresenteerd in linker of 

rechter visuele veld 
§ fMRI bij 50 proefpersonen tijdens woordgeneratietaak 

 
⇒ Men is gaan kijken naar de score op het paradigma en de mate van de linkse of 

rechtse activatie à kijken hoe hard die twee correleren met elkaar 
⇒ Men vond dat het links hemisferisch voordeel voor verbale info heel sterk correleerde 

met de activatie in die regio’s à voor de figuren vond men dezelfde evidentie  
 
 

Ø Conclusie 
à VHV technieken zijn een goede predictor 

Ø Verder onderzoek of bij mensen met rechter of bilaterale taal dominantie, ook 
andere functies “a-typisch” gelateraliseerd zijn 

§ Spatiale aandacht 
§ Werktuigengebruik 
§ Cognitieve controle 
§ ,,, 

 
⇒ Er zijn ook andere sterk gerelateerde functies 
⇒ Vb. spatiale aandacht à zijn er ook mensen waarbij dit omgedraaid is? 

 
 
1.6.2 Geslacht 
 

• Vrouwen minder lateralisatie? 
Ø Is vrouwenbrein = brein van een linkshandige? 
Ø Meta-analyse van honderden studies 

à geslacht verklaart 1-2% van de variantie 
 

• Moeilijkheden van dergelijk onderzoek 
Ø Verschillende strategieën (scholing?) 
Ø Hormonale fluctuaties binnen geslachten 
 
à Kleine effecten? 
à Variantie tussen geslachten is kleiner dan binnen geslachten 

 
⇒ Je leest vaak dat bij de hersenen van vrouwen de verschillen minder uitgesproken 

zijn à dan wordt er verwezen naar studies die suggereren dat de hersenen van 
vrouwen minder gelateraliseerd zijn 

⇒ De effecten zijn echter heel klein à geslacht verklaard maar een heel klein beetje 
van de variantie  
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⇒ Het kan ook zijn door stereotypering in de maatschappij of door dingen die je hebt 
meegekregen in het onderwijs dat mannen vb. andere strategieën gebruiken dan 
vrouwen à de twee groepen zijn dus moeilijk te vergelijken  

⇒ Men heeft wel gezien dat binnen één vrouw de lateralisatie ook wat afhangt van de 
hormonale cyclus à vb. hoe dichter bij de eisprong, hoe minder lateralisatie  

⇒ Het gaat dus om zeer kleine effecten en de verschillen binnen de groepen zijn veel 
groter dan de verschillen tussen de groepen 
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Hoofdstuk 4: Objectherkenning 
 
1.1      Organisatie van visuele cortex 
 

• Visuele waarneming is complex à oplossing: verdelen van het werk 
Ø Specialisatie: verwerking van verschillende aspecten van visuele stimulus 

(oriëntatie, kleur, beweging, etc…) 
herintegratie: aspecten moeten terug samengebracht worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⇒ Heel moeilijke opdracht om zaken te kunnen herkennen à men kan dit nog niet exact 
namaken met computers 

⇒ Het is verbazingwekkend wat onze hersenen kunnen  
⇒ Artificiële intelligentie à zonder verder na te denken heel veel rekenkracht op een 

bepaald iets afvuren à niemand weet precies wat de systemen doen, het zijn 
gewoon algoritmes die toegepast worden à het biologisch systeem van de mens is 
echter veel intelligenter gedesigned  

⇒ We zien dat ons visuele systeem heel anders te werk gaat à een aantal delen van 
ons visueel systeem krijgen een specifieke taak toebedeeld à de verschillende delen 
in de hersenen gaan zich specialiseren in de verschillende aspecten à het wordt dus 
verdeeld 

⇒ Maar nu moet al die informatie nog samengebracht worden à de losse stukken 
moeten achteraf terug geïntegreerd worden  

⇒ Het is een enorm complex systeem à vb. je ziet allemaal soortgelijke gezichten en 
toch kan je de individuen van elkaar onderscheiden  

⇒ Zie afbeelding hersenen aap à alles wat gekleurd is = visuele cortex à een heel 
groot deel van de hersenen wordt in beslag genomen door visuele verwerking  
 

 
1.1.1 Structurele verschillen 
 
 

⇒ Niets over gezegd verder 
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1.1.2 Functionele verschillen 
 

⇒ De functionele verschillen zijn voor ons interessanter 
⇒ In V1 en V2 is er nog niet veel differentiatie  
⇒ De V3 gebieden staan in voor de verwerking van visuele vorm 
⇒ V4 gaat zich bezighouden met kleur en V5 houdt zich bezig met beweging 

 
⇒ Als je de statische kleurvlakken en bewegende zwart-wit vlakken toont aan een 

proefpersoon in de scanner zal je zien dat het kleurvlak activatie zal geven in V4 en 
het bewegende vlak zal activatie geven in V5 
 

⇒ Stroomopwaarts is er nog heel veel visuele verwerking te doen 
 
 
1.2      Twee visuele verwerkingsbanen 
 

• Ventraal: occipito-temporaal 
• Dorsaal: occipito-pariëtaal  

 
⇒ Na de visuele gebieden krijgen we een uitsplitsing in twee baden 
⇒ Een ventrale verwerkingsbaan à loopt langs de temporale gebieden 
⇒ Een dorsale verwerkingsbaan à vertrekt bij V1 en V3 en gaat verder naar de 

occipitale cortex 
⇒ Ondertussen weten we dat de organisatie van de hersenen niet zomaar zo 

georganiseerd is à het hangt samen met een belangrijk functioneel onderscheid  
 
 
1.2.1 Functies van ventrale en dorsale baan 
 

• Wat vs. Waar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ De twee banen gaan andere aspecten van stimulus verwerken 
⇒ De ventrale baan houdt zich bezig met de objecten à wat zie ik? 
⇒ De dorsale baan houdt zich bezig met de positie van objecten in de ruimte à waar is 

het object gepositioneerd? 
 
 

• Perceptie vs. Actie 
Ø Evidentie uit patiëntenonderzoek: dubbele dissociatie  
Ø Ventraal vs. dorsaal letsel 

 
Ø Optische ataxie na dorsaal letsel 

§ Objectdiscriminatie: intact 
§ Visuomotorische controle: gestoord 
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Ø Ventraal letsel 
§ Perceptuele taak: gestoord 
§ Visuomotorische taak: niet gestoord 

 
⇒ Men heeft dit vastgesteld door een dubbele dissociatie in letselonderzoek bij apen à 

wanneer er schade was aan de ventrale baan was de aap niet meer in staat om aan 
objectdiscriminatie te doen  

⇒ Een andere taak à de positiediscriminatie taak à deze taak kon de aap wel nog 
uitvoeren à de beloning lag hier onder het dekseltje waar de cilinder het dichtste bij 
geplaatst was  

 
⇒ Daarna kwam er een theorie die zei dat de wat-waar niet de juiste verklaring was à 

zij zeggen dat het niet zozeer de soort informatie is die bepaald welke baan wordt 
ingeschakeld, maar wel de bedoeling van de visuele verwerking 

⇒ De ventrale baan richt zich op perceptie = het cognitief verwerken van een stimulus 
⇒ De dorsale baan gaat zich bezighouden met actiecontrole = die informatie verwerken 

die nodig is om in de ruimte te kunnen functioneren (vb. daar een trapje, zo iets 
grijpen, etc.)  
 

⇒ Ze onderzochten patiënten met optische ataxie à de visuomotorische controle is 
verstoord à dit kan optreden na dorsaal letsel 

 
⇒ Na ventraal letsel is de perceptuele taak verstoord 
⇒ Ze begonnen hun onderzoek met oriëntatie à in één taak was de cognitieve 

verwerking nodig en in een andere taak actiecontrole 
⇒ In de perceptuele taak kreeg de patiënt twee lijnstukken te zien en moest dan 

aangeven met welke lijnstukken ze overeen kwamen 
⇒ Bij de persoon die ze onderzochten liep de eerste taak volledig mis à de perceptuele 

taak lukte dus niet à maar in een visuomotorische taak was er geen enkel probleem 
à de oriëntatie kan dus perfect verwerkt worden wanneer het de bedoeling is om er 
iets visuomotorisch mee te doen, maar cognitief loopt het volledig fout 

⇒ Opnieuw dus een dubbele dissociatie  
 

⇒ Verder ook aangetoond vanuit een aantal andere fenomenen 
⇒ Vb. fMRI à neurale adaptatie à wanneer je neuronen twee keer dezelfde stimulus 

aanbiedt, zal de reactie de tweede keer minder sterk zijn 
⇒ De onderzoekers boden stimuli aan waarvan ofwel de oriëntatie kon bewaard blijven,  

ofwel de identiteit van het object à vier verschillende condities 
⇒ Goodale heeft manipuleerbare objecten gemaakt die een neiging uitlokken om een 

bepaalde handeling te stellen à vier condities (geen verandering, oriëntatie 
verandering, identiteitsverandering en verandering op beide vlakken)  

⇒ Naargelang welke verandering zien we activatie in de dorsale of ventrale stroom 
 

⇒ In de ene conditie moest men het object grijpen, in de andere conditie moest men het 
object gewoon aanraken à controle conditie was gewoon kijken naar het object 

⇒ We zien dat er bij het grijpen het meeste activatie was à bij aanraken ook nog wel 
wat activatie à bij gewoon kijken helemaal geen activatie meer  

 
 
1.2.2 Evidentie van neurologisch intacte proefpersonen 
 

• Gevoeligheid voor illusie bij perceptie 
• Geen gevoeligheid voor illusie bij actie 
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⇒ Muller Leyer illusie à je zal altijd het gevoel hebben dat het onderste lijnstuk het 
kortste is  

⇒ Toch zal men bij het grijpen geen last hebben van de illusie 
 

 
1.3      Visuele input is ondergedetermineerd 
 

• 2D à 3D 
• Perceptuele constantie: herkenning ondanks variatie in: 

Ø Positie 
Ø Oriëntatie 
Ø Grootte 
Ø Kleur 

 
à  visuele informatie is zeer variabel, toch geeft het aanleiding tot stabiel percept  

 
⇒ Onze retina is een vlak à de ruimte rondom ons is 3D à 2D komt op 3D terecht, er 

ontbreekt dus iets, en toch zien wij 3D à heel complex 
⇒ We hebben het gevoel van naar een constante wereld te kijken à als je een object in 

de schaduw houdt, zal het een heel andere kleur krijgen, maar toch zien wij dit niet 
veranderen  

⇒ Als een persoon beweegt krijg je heel andere informatie binnen à toch blijft dit 
dezelfde persoon voor ons 

⇒ De visuele informatie op de retina is dus vaak heel anders, maar toch merken we hier 
niets van 

⇒ We zijn ons ook niet bewust van het feit dat we per seconde drie keer een 
oogbeweging maken à toch hebben we niet het gevoel dat de wereld heen en weer 
zwiert à op de retina is dit wel zo, maar door berekeningen wordt hier een abstractie 
van gemaakt en blijft alles gelijk 

⇒ Tussen twee saccades zijn we functioneel blind à er komt geen informatie in de 
visuele cortex à toch merken we hier niets van  

 
• Geen één op één mapping van object naar beeld 

Ø Verschillende objecten geven aanleiding tot zelfde retinaal beeld  
 

• Visuele waarneming is (re)constructie  
Ø Blinde vlek  

 
⇒ Nog een ander probleem is dat we geen één-op-één mapping hebben van de realiteit  
⇒ Als een beeld op onze retina verschijnt, kunnen we eigenlijk niet weten wat voor soort 

vorm aanleiding gegeven heeft tot die informatie  
⇒ Blinde vlek à een deel van ons visueel veld is er gewoon niet op de retina, maar 

niemand heeft hier last van  
 
 

⇒ Zie visuele illusie à we zien allemaal een witte driehoek, maar 
eigenlijk is die er niet à het visuele systeem construeert dit 

 
⇒ Er is nog geen eenduidig antwoord op hoe het visueel 

systeem werkt, maar we kunnen wel een aantal principes 
achterhalen die ons een inzicht geven in hoe het visueel 
systeem georganiseerd is  
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1.4      Bevindingen single-cell recording 
 
1.4.1 Gevoeligheid voor specifieke stimulusattributen 
 

• Gevoeligheid voor specifieke stimulusattributen 
Ø V1/V2: oriëntatie 
Ø V3: vormaspecten 
Ø V4: kleur 
Ø MT/V5: beweging 
Ø IT: complexe vormen (onafhankelijk van oriëntatie, positie, grootte) 

 
Ø Naarmate meer anterieur 

§ Toenemende complexiteit 
§ Afnemende gevoeligheid voor variatie in visuele input 

 
⇒ Neuronen in V1 en V2 gaan gevoelig zijn voor oriëntatie  
⇒ In de richting van V3 gaan er neuronen zijn die vormgevoelig zijn 
⇒ In V4 zijn de neuronen gevoelig voor kleur  
⇒ Ook selectiviteit voor beweging à V5 à kan ook gebruikt worden in objectherkenning 

omdat het helpt om de figuur van de achtergrond te onderscheiden  
⇒ Als we dan verder gaan en in de temporale cortex terecht komen, zien we dat er daar 

vooral vormgevoeligheid is à hoe verder we doordringen in de inferieur temporale 
cortex, hoe complexer de vormen zijn waarvoor het selectiviteit is ontstaan 

⇒ Afbeelding à werd toevallig ontdekt omdat de onderzoeker met zijn hand in beeld 
kwam à afname hoe meer de vorm afwijkt van de voorkeur  

⇒ Hoe verder we gaan, hoe meer complexiteit à maar ook een afnemende 
gevoeligheid voor variatie in de input  à het is veel minder afhankelijk van de 
specifieke vorm van het object à ook veel minder afhankelijk van de grootte van het 
object  

 
 
1.4.2 Receptieve veld bepaalt onafhankelijkheid van positie en grootte 
 

• Receptieve veld van een neuron: 
Ø Gebied van visuele ruimte (retina) waarvoor cel gevoelig is 
Ø Grootte neemt toe bij verdere niveaus van visuele verwerking  

 
• Klein receptief veld à identificatie sterk afhankelijk van positie en grootte 
• Groot receptief veld à laat identificatie toe, onafgezien van positie en grootte  

 
⇒ Receptief veld = deel van de ruimte waarvoor een neuron gevoeligheid heeft  
⇒ Vb. neuron reageert alleen als het hand op een bepaalde plaats komt  
⇒ Bij een klein receptief veld in het begin van de visuele stroom is de plaats van groot 

belang à het neuron gaat dus enkel reageren als de stimulus op een bepaalde 
plaats zit  

⇒ Als we verder gaan in de ventrale verwerkingsbaan zijn de receptieve velden veel 
groter à het neuron gaat de stimulus veel makkelijker kunnen herkennen, op eender 
welke plaats binnen het veld 

⇒ Voor grootte is dit analoog à in het begin zal er misschien maar een stukje van de 
stimulus in het veld vallen en dan kan de neuron het herkennen à verder in de 
stroom zal het neuron de stimulus makkelijker herkennen  

⇒ Zelfde ook voor kleuren  
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1.4.3 Kleurgevoeligheid  
 

• Groot deel van cellen in ventrale stroom zijn kleurgevoelig 
• Helpt bij figuur-achtergrond segregatie: 

Ø Vlakken met gelijke kleur behoren vaak tot zelfde object en verschillen van 
achtergrond 
 

 
1.5      Bevindingen fMRI 
 
1.5.1 Lateral occipital complex 
 

• Selectief voor objecten onafhankelijk van visuele verschijningsvorm 
 

⇒ Eigen aan het LOC gebied is dat het selectief reageert op objecten à betrokken in 
vorminformatie en de verwerking daarvan 

⇒ Er treedt een duidelijke respons op in verband met random beweging 
⇒ Interessant is dat wanneer we een vorm aanbieden op een totaal andere manier we 

evengoed een respons zien 
⇒ Hoe gaat het visuele systeem zich nu verder organiseren? à er gaan zich 

specialisaties ontwikkelen voor types objecten die voor het organisme relevant zijn 
 
 
1.5.2 Fusiform face area 
 

• Selectief voor gezichten 
 

⇒ Fusiform = fusiforme cortex à deel van de inferieur temporale cortex à 
gespecialiseerd in gezichten 

⇒ Eerste manier om dit aan te tonen was door het aanbieden van gezichten en andere 
vaak voorkomende objecten à dan het contrast nemen van gezichten min objecten 
à dan zag men duidelijke activatie in de FFA 

⇒ Dan afvragen; heeft dit nu echt iets te maken met de gezichten zelf? à in een 
volgende fase gezichten gebruikt en de resultaten vergeleken met scrambled faces 
à men zag dat er enkel bij de intacte gezichten activatie optrad  
 
 

1.5.3 Parahippocampal place area 
 

• Selectief voor plaatsen 
 

⇒ We zijn niet alleen sociaal maar moeten ook omgevingsinformatie kunnen herkennen 
à vb. plaatsen waar ooit een bedreiging is opgetreden, waar voedsel te vinden is,… 

⇒ Er is dus ook een PPA ontwikkeld die zich is gaan toeleggen op het visueel 
verwerken van ruimtes  

⇒ De PPA is naast de hippocampus gelegen à gaat vooral actief zijn bij intacte visuele 
scenes  

⇒ Heeft dus alles te maken met plaats informatie  
⇒ Het hoeven geen gekende plaatsen te zijn à maar het ligt wel dicht bij de 

hippocampus om je weg te leren in de ruimte  
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1.5.4 Extrastriate body area (EBA) 
 

• Selectief voor lichaamsdelen 
 

⇒ Deel van de visuele cortex dat instaat voor het verwerken van lichaamsdelen  
 

 
⇒ Het visuele systeem is zich dus gaan ontwikkelen in zaken die biologisch belangrijk 

zijn (!) 
 

 
1.6      Bevindingen uit patiëntenonderzoek 
 

• Visuele agnosie: verstoorde objectherkenning 
Ø Geen deficiet in de elementaire visuele verwerking zoals gezichtsscherpte, 

kleur, helderheid  
Ø Geen geheugen- of kennisprobleem 
Ø Modaliteitsspecifiek 

 
• Taxonomie: 

Ø Apperceptieve agnosie 
Ø Associatieve agnosie  

 
⇒ Kijken welke problemen we krijgen als er ergens in de ventrale baan problemen gaan 

optreden 
⇒ Heel vroeg zitten we in de primaire visuele cortex à retinotopische effecten 
⇒ Als het kleurengebied beschadigd is kunnen er problemen hierdoor optreden à vb. 

geen kleur meer kunnen zien 
⇒ Akinetopsie à heel zeldzaam à patiënten die geen beweging meer kunnen zien à 

zien de wereld als een aaneenschakeling van momentopnames  
⇒ Visuele agnosie à geen objecten meer herkennen à heel bizar want er is geen 

geheugen of herkenningsprobleem à maar toch als ze het object voor hen krijgen 
kunnen ze het niet benoemen 

 
 
1.6.1 Apperceptieve agnosie 
 

• Kenmerken: 
Ø Eenvoudige discriminaties van helderheid en kleur blijven mogelijk; 

gezichtsscherpte is normaal 
Ø Probleem bij het integreren van elementen van beeld tot een geheel 
Ø Geen vormen kunnen onderscheiden (afhankelijk van ernst) 
Ø Onmogelijk om objecten te herkennen 

 
⇒ In het begin van de baan 
⇒ De problemen gaan ontstaan wanneer de gefragmenteerde informatie terug 

geïntegreerd moet worden 
⇒ In ernstige gevallen gaan patiënten geen vormen meer kunnen onderscheiden  
⇒ Patiënten gaan ook niet in staat zijn om de objecten na te tekenen  
⇒ Ze hebben ook last met het herkennen van objecten waarbij een stukje van de 

contouren is weggehaald à zodra er stukjes ontbreken gaan ze niet meer in staat 
zijn om het te integreren 

⇒ Ook problemen bij het herkennen van objecten vanuit een ongewone hoek 
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• Soms is er nog enige herkenning mogelijk via de dorsale route 
Ø Structuur afleiden uit beweging (structure from motion) 
Ø Contour van object met handbeweging traceren (wat zijn 

vormverwerkingscapaciteiten van dorsale route?) 
 

• Neuropathologie 
Ø Diffuse schade aan occipitale gebieden 

 
⇒ De dorsale baan kan soms nog gebruikt worden à de prestatie op de taak is soms 

beter wanneer het object beweegt  
⇒ Meestal vroeg in de occipitale delen dat er schade is opgetreden 

 
 
1.6.2 Associatieve agnosie 
 

• Kenmerken: 
Ø Groeperen en integreren van informatie is nog mogelijk: patiënt kan objecten 

nog natekenen 
 

⇒ Verder in de baan 
⇒ Zij kunnen objecten wel nauwkeurig natekenen, maar wanneer men aan de patiënt 

vraag om een bepaald voorwerp uit het geheugen te tekenen dan lukt dit niet à de 
visuele informatie die in het geheugen zit is niet toegankelijk 
 

 
 
1.7      Basistheorieën objectherkenning  
 
1.7.1 Computationele theorie van Marr 
 

• Uitgangspunt 
Ø Drie niveaus van theorievorming 

§ Computationeel = probleemanalyse 
o Waaruit bestaat probleem/taak? 

§ Algoritmisch  
o Kenmerken van input en output representaties? 
o Welke algoritmes om input in output om te zetten? 

§ Implementatie 
o Hoe zijn representaties en algoritmes geïmplementeerd?  

 
⇒ De manier van denken is heel belangrijk geweest à gaat voor een stuk terug tot het 

metaniveau à hij zegt dat we eerst aan probleemanalyse moeten doen à welke 
informatie komt binnen en wat is het uiteindelijke percept? 

⇒ Welke informatie kunnen we dan gebruiken om die problemen op te lossen? 
⇒ Algoritmisch niveau = verder ingaan op wat de input en output is en hoe we van het 

ene naar het andere kunnen overgaan 
⇒ De implementatie à hier komt volgens Marr pas het neurale aan te pas à kijken hoe 

de algoritmes zij geïmplementeerd in de hersenen 
⇒ Vandaag kunnen we al veel makkelijker naar het implementatie niveau gaan kijken 

met scanners à we kunnen dit niveau dat gaan gebruiken om te weten hoe de 
algoritmes zullen gaan werken à we krijgen kruisbestuiving tussen de verschillende 
niveaus 
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⇒ Hij concentreert zich op een aantal zaken: 
⇒ De visuele input bestaat uit punten (0-1) à we moeten vanuit die punten naar 

objecten komen 
⇒ We moeten van gezichtspuntafhankelijk naar gezichtspuntonafhankelijk à je kan niet 

voor elke kant van een persoon een ander neuron hebben à de enige manier om 
daarmee om te gaan is om te zeggen dat we de afhankelijkheid kunnen omzetten 
naar onafhankelijkheid  

⇒ We gaan dan op die punten algoritmes toepassen om geleidelijk aan naar drie 
dimensies te gaan à de lijnstukken bevatten nog geen diepte 

⇒ Een eerste diepte komt er als we van lijnstukken overgaan naar vlakken à hebben 
een bepaalde oriëntatie à het is nog niet helemaal 3D maar wel al meer dan 2D 

⇒ De vlakken moeten dan opgezet worden naar objecten in 3D à die moeten dan 
gematcht worden met objecten in het geheugen  

⇒ Dit was het begin van de artificiële intelligentie à nu is dit allemaal vanzelfsprekend 
en gebeurd dit met computers  
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⇒ Eens we de lijnen hebben moeten we naar vlakken gaan die nog een stuk 
gezichtsafhankelijk zijn 

⇒ Lijntjes die dezelfde kleur hebben horen waarschijnlijk bij elkaar à de kleur wordt dus 
gebruikt als cue om te kijken wat allemaal bij elkaar hoort 

⇒ Structuur en beweging à als de punten gelijk bewegen geeft dit duidelijke 
objectinformatie  

⇒ Binoculaire dispariteit kan ook gebruikt worden als cue om van 2D naar 3D te gaan 
à wanneer twee objecten met verschillende diepte geprojecteerd worden naar de 
ogen, gaan er in het linker en rechter oog een dispariteit ontstaan à dat verschil 
wordt gebruikt om de diepte te reconstrueren  

⇒ Textuur kan ook een duidelijke diepte cue zijn à zie ook in bepaalde kunstwerken 
⇒ Occlusie kan ook helpen om diepte te achterhalen à vb. één been is niet te zien; zal 

achter een ander object staan  
⇒ We moeten vlakken gaan groeperen, berekenen van de elongatie as à patiënten 

met agnosie zullen nog dingen kunnen herkennen wanneer de elongatie as bewaard 
is 

⇒ Je kan objecten gaan beschrijven in abstracte geometrische vormen à vb. fles heeft 
een cirkel als basis en een lange elongatie as; een potje heeft ook een cirkel als 
basis maar een veel kortere elongatie as 

⇒ Als we dit systeem dan verder uitwerken komen we bij het feit dat we de wereld 
kunnen beschrijven in gezichtspuntonafhankelijke vormen 

⇒ Deze vormen dan vergelijken met objecten in het geheugen en zo kom je tot 
objectherkenning 

 
 

• Interpretatie van agnosieën in theorie van Marr 
Ø Apperceptive agnosie 

§ Ernstig (geen vormherkenning): geen primaire schets 
§ Mild: geen 3D gezichtspuntonafhankelijke representaties 

 
§ Saliënt kenmerk bewaard; verkorte elongatie as à geen herkenning 
§ Saliënt kenmerk verdwenen; elongatie as onveranderd à wel 

herkenning 
 

Ø Associatieve agnosie: geen toegang tot objectmodellen 
 

⇒ Als algemeen kader is het wel praktisch om te patiënten te gaan vergelijken 
⇒ Bij apperceptieve agnosie gaan mensen moeite hebben met het bij elkaar brengen 

van de lijnstukken  
⇒ Patiënten met associatieve agnosie zullen veel verder geraken à ze kunnen de lijnen 

wel samenbrengen tot een objecten maar kunnen het niet vergelijken met een object 
in hun geheugen  
 
 

1.7.2 Globale vs. lokale verwerking 
 

• Hiërarchische stimuli 
• Twee onderscheiden neurale circuits: 

Ø Rechterhemisfeer: globaal / linkerhemisfeer: lokaal 
 

⇒ We gaan geleidelijk aan naar meer en meer complexe vormen 
⇒ Probleem à kan moeilijk verklaren waarom we bij hiërarchische stimuli een globale 

dominantie hebben  
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⇒ Verklaring à we hebben te maken met een aandachtsgebaseerde taak à moeten 
rekening houden met het feit dat de attentieve bewuste verwerking niet noodzakelijk 
de chronologie van de visuele verwerking volgt à attentieve verwerking gaat 
inzoomen op bepaalde aspecten van die stroom  

 
 
1.8      Gezichtsherkenning: een speciaal geval? 
 
1.8.1 Evidentie uit single-cell recording 
 

• Cellen in inferotemporale cortex (IT) die specifiek reageren op: 
Ø Gezichten in het algemeen 
Ø Delen van gezichten: oog, mond 
Ø Configuratie van kenmerken 
Ø Oriëntatie 
Ø Specifieke gezichten 

§ Grootmoederceltheorie: activatie van specifieke cel is herkenning 
§ Tegenargumenten: 

o Specificiteit is niet alles of niets 
o Probleem van aantonen van specificiteit 

 
⇒ Er zijn ook neuronen die op specifieke gezichten gaan reageren 
⇒ Ze vonden een neuron dat specifiek reageerde op het gezicht van Jennifer Aniston à 

bij andere bekende mensen ging het neuron niet reageren  
⇒ Vb. de grootmoederneuronen à één neuron is voldoende om iemand te herkennen 

à men zei dan dat als je je grootmoeder herkent er één neuron actief is à maar 
andere onderzoekers zeggen dat er veel meer meespeelt in herkenning à daarom is 
men het al spottend de “grootmoedertheorie” gaan noemen en dit wijst op het feit dat 
het onmogelijk is om de specificiteit van het neuron te definiëren; wie weet reageert 
het neuron ook nog op iets anders wat je gewoon nog niet getest hebt 

 
 
• Sparse coding vs. population coding 

 
⇒ En als het zo is dat er slechts één 

neuron nodig is om je grootmoeder te 
herkennen, hoe kan je dan weten dat 
iemand die erop lijkt toch niet je 
grootmoeder is? 

⇒ Dit is een groot probleem voor de 
theorieën die zeggen dat herkenning 
gebaseerd is op slechts één neuron  

⇒ Als we gaan kijken naar population 
coding (verschillende visuele neuronen 
coderen samen voor een object) dan 
kunnen we dit wel verklaren 
 

 
1.8.2 Prosopagnosie 
 

• Kenmerken: 
Ø Beschadigd vermogen om specifieke gezichten te herkennen 
Ø Vermogen om andere objecten te herkennen is intact 
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Ø Gezicht wordt als gezicht gezien, maar geen differentiatie tussen 
verschillende gezichten 

Ø Geen geheugenprobleem 
Ø Gereduceerd omkeringseffect 

 
• Neuropathologie: 

Ø Schade aan rechter fusiform gebied 
 

⇒ Beschadigd vermogen om gezichten te herkennen 
⇒ Verstoord omkeringseffect à configuratie om iemand te herkennen lukt niet  

 
 
 
1.8.3 Evidentie uit ERP metingen 

 
 

⇒ Informatie die wordt opgepikt uit de linker of rechter FFA 
⇒ Aan de linkerkant gaan de omgekeerde gezichten onderscheiden worden van auto’s 

en omgekeerde auto’s à de linkerkant kan dus gezichten herkennen maar heeft 
geen omkeringseffect (dus herkent zowel normale als omgekeerde gezichten) 

⇒ Aan de rechterkant worden de normale en omgekeerde gezichten van elkaar 
onderscheidden   

 
 
1.8.4 Evidentie uit fMRI: de FFA 

 
⇒ In de cognitieve neurowetenschappen wordt er kritisch over nagedacht 
⇒ Een deel van de hersenen is zich gaan richten op het herkennen van gezichten à we 

hebben dus een aangeboren FFA 
⇒ Een aantal onderzoekers zeggen dat er ook nog een andere uitleg mogelijk is à een 

specifiek gezicht herkennen is eigenlijk gewoon een vorm van visuele expertise  
à het kan dus goed zijn dat wat aangeboren is gewoon het vermogen is om in een 
groep van homogene exemplaren er bepaalde individuen uit te halen 

⇒ Hetzelfde kan je zeggen van auto’s à er zijn mensen voor wie alle auto’s gelijk zijn 
en er zijn andere mensen die al van ver kunnen zien wat voor type auto het is à het 
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zou dan kunnen zijn dat de autokenners ook hun FFA gaan gebruiken om de auto’s 
te kunnen onderscheiden  

⇒ Zelfde met vb. vogelkenners à kijken wat er in hun hersenen gebeurd à men zag 
dat er in de rechter FFA een reactie was op gezichten ten opzichte van objecten à 
als men dan vogels toonde zag men dat de FFA op dezelfde plaats actief werd à 
toon je deze mensen auto’s dan zie je dat de FFA daar stil blijft (bij autokenners is 
dus natuurlijk andersom)  

⇒ De FFA wordt dus ook actief bij visuele expertise à nu is de vraag of je die gebieden 
ook kan gebruiken voor andere vormen van expertise, of is de expertise er eerst en 
kan je dit ook toepassen op gezichten? 
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Hoofdstuk 5: Spatiale cognitie 
 
 
1.1     Dorsale stroom: occipito-pariëtaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Eerste twee slides gemist  

 
 
1.1.1 Kenmerken van cellen in pariëtale cortex 
 

• Cellen in pariëtale cortex (gebied 7a): 
Ø Niet (of minder) gevoelig voor vorm of kleur à minder geschikt voor 

objectherkenning 
Ø Geen speciale sensitiviteit voor foveale informatie à details minder belangrijk, 

algemene configuratie belangrijker  
Ø Grote receptieve velden:  

§ Soms hele contralaterale + deel van ipsilaterale visuele veld  
§ Objecten kunnen over groot deel van ruimte gevolgd worden 

Ø Directionele selectiviteit: helpt bij volgen van object in beweging 
Ø Cellen hebben optimale gevoeligheid voor snelheid van beweging  

§ Zoals bij wandelen/lopen 
§ Helpt om object in ruimte te localiseren onafhankelijk van beweging 

van waarnemer  
Ø Cellen responsief ten opzichte van retinale, hoofd- en oogpositie + sommige 

cellen ook responsief ten opzichte van combinaties hiervan  
§ Laat toe om positie van object te beoordelen onafhankelijk van positie 

hoofd of oog 
 

Ø Kenmerken van cellen maken ze zeer geschikt voor 
spatiale vaardigheden (en visuomotorische 
actiecontrole)  

  
 

⇒ Niet alle neuronen hebben die kenmerken à ze hebben 
allen een specifieke focus en hierdoor zijn ze zeer geschikt 
voor spatiale vaardigheden en controle 
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⇒ Zie onderzoek met aapjes à de prikkels die op de hand werden aangeboden 
activeerden de neuronen 

⇒ Wanneer de aap had geleerd dat hij met een hark het voedsel naar zich kon 
toetrekken, zag men dat de neuronen plastisch veranderd waren à de visuele prikkel 
bereikte meer neuronen à door training werd het receptieve veld dus veel groter 

⇒ Door het gebruik van gereedschap kunnen de receptieve velden dus groter worden  
⇒ De hersenen zijn sowieso altijd in dynamische toestand à ze zijn zich altijd aan het 

wijzigen om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de staat van de omgeving  
 
 

1.2      Elementaire spatiale verwerkingsprocessen en hun stoornissen 
 
1.2.1 Lokalisatie van punten in de ruimte 
 

A) Het richten van beweging 
Ø Bilateraal letsel: hele ruimte 
Ø Unilateraal letsel: contralateraal deel van ruimte 

 
Ø Probleem in drie dimensies 
Ø Egocentrisch/allocentrisch 

 
B) Perceptie van locatie 

Ø Na letsel aan posterieure rechter hemisfeer 
§ Bevestigd door LVF voordeel bij intacte proefpersonen 

Ø Hoe testen: 
§ Successief twee punten aanbieden OF één punt aanbieden 
§ Op dezelfde plaats OF op een andere plaats? 

 
⇒ Dit is het meest elementaire 
⇒ We moeten een onderscheid maken tussen het richten van een beweging en het 

waarnemen van bepaalde zaken in de ruimte 
⇒ We gaan zien dat de hersenen zo georganiseerd zijn dat wanneer er hersenschade is 

en deze bilateraal is, we een heel groot stuk van de ruimte als beschadigd gaan 
waarnemen à dan wordt het moeilijk om bewegingen te gaan richten naar die punten 

⇒ Bij een ipsalateraal letsel gaan we enkel problemen hebben bij zaken contralateraal 
in de ruimte 

⇒ Voor perceptie van de locatie kunnen we gaan testen aan de hand van een circulaire 
stimulus aanbiedingsschema of een vierkant aanbiedingsschema à kort puntjes 
laten oplichten à dan vragen aan de patiënt wanneer er twee keer een lichtje werd 
aangeboden of het op de dezelfde plaats was of niet à of een lichtje aanbieden en 
vragen op welke plaats men dit heeft waargenomen 
 
 

1.2.2 Diepteperceptie door stereopsie 
 

• Retinale of binoculaire dispariteit 
Ø Lokaal 

§ Berekening van dispariteit van onderlinge positie van objecten 
Ø Globaal 

§ Dispariteit van hele beeld: objecten ten opzichte van achtergrond 
§ Testen door random-dot stereogrammen binoculair aan te bieden 

 
• Primaire visuele cortex: 

Ø Sommige neuronen zijn gevoelig voor specifieke niveaus van dispariteit 
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Ø Verderop in dorsale stroom: idem + gevoelig voor diepte door andere 
dieptecues 
 

⇒ Stereopsie = het feit dat we twee ogen hebben 
⇒ Dispariteit = twee punten in de ruimte die op een andere plaats staan gaan op de 

linker en rechter retina anders geprojecteerd worden à het is die dispariteit die de 
cue vormt om de diepte te gaan onderscheiden 

⇒ We kunnen ook gaan kijken naar de globale dispariteit à elk punt gaat lichtjes tot 
een ander retinaal beeld aanleiding geven 

 
 

• Er bestaan dubbele dissociaties tussen verschillende ruimte representaties 
Ø Persoonlijke ruimte 
Ø Peripersoonlijke ruimte 
Ø Extrapersoonlijke ruimte 

 
• PET: near (peri-) vs. far (extrapersonal) space   

 
⇒ Op basis van de informatie die aanleiding geeft tot 

diepte worden verschillende ruimtelijke 
representaties gecreëerd à het is dus niet zo dat wij 
in onze hersenen maar één beeld van de 
werkelijkheid gaan creëren  

⇒ De verschillende coördinatiesystemen zijn eigenlijk al 
verschillende representatiesystemen à de ruimte in 
functie van de hand, van het oog, van de mond, etc. 

⇒ We hebben ook representaties voor de persoonlijke, peripersoonlijke en 
extrapersoonlijke ruimte à de persoonlijke ruimte = het lichaam zelf à de 
peripersoonlijke ruimte = de ruimte rond je lichaam maar die nog wel bereikbaar is à 
de extrapersoonlijke ruimte = alles daarbuiten  

⇒ Zie PET studie à men ging ofwel een stimulus aanbieden op een scherm in de 
peripersoonlijke ruimte van de proefpersoon, ofwel op een scherm in de 
extrapersoonlijke ruimte à de stimuli waren exact hetzelfde en de schermen waren 
zo geplaatst dat er op de retina exact hetzelfde gebeurde à de proefpersoon moest 
dan dingen aanwijzen op de verschillende schermen à als we kijken naar de 
substractie dichtbij-veraf zien we verschillende activaties à er is dus een dissociatie; 
de hersenen gaan de ruimte dichtbij / veraf anders coderen op andere plaatsen in de 
hersenen  

⇒ Er zijn dus enorme complexe organisaties à verschillende manieren die op een 
andere wijze ruimtelijk gedefinieerd zijn  
 
 

1.2.3 Oriëntatie van lijnstukken 
 

• Vooral gebaseerd op rechter hemisfeer 
Ø Deficit na rechter hemisferisch letsel 
Ø LVF voordeel bij intacte proefpersoon 

 
• Benoembare oriëntatie: 

Ø RVF voordeel 
 

⇒ De oriëntatie is een rechter-hemisferische taak  
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⇒ Bij uitzonderlijke gevallen kan je taal gebruiken = linker hemisfeer à maar over het 
algemeen is de rechterkant er veel meer in betrokken 
 
 
 

1.2.4 Geometrische relaties 
 

• Non-sensicale vormen in geheugentaak: 
Ø Verwerking van onderlinge spatiale relaties is vereist om in geheugen te 

kunnen encoderen 
Ø LVF voordeel 

 
⇒ De geometrische relatie is een belangrijk proces voor verschillende zaken 
⇒ Als je stimuli gebruikt waarbij het moeilijk wordt om de verbale informatie te gebruiken 

gaan we zien dat we hier een linker hemisferisch voordeel gaan krijgen 
⇒ Proefpersonen krijgen objecten te zien (snel na mekaar om te vermijden dat ze de 

verbale representaties gaan uitwerken) à dan zien we duidelijk het voordeel 
 
 

1.2.5 Beweging 
 

• Veranderende spatiale relaties 
Ø Patiënte: 

§ Specifiek deficiet bij waarnemen van beweging à spatiale en andere 
visuele vaardigheden zijn intact 

o Flicker fusion intact (integratie op zich geen probleem) 
o Phi drempel verstoord (perceptie van beweging is constructie) 

 
⇒ De flicker-fusie drempel gaat bij de meeste mensen intact zijn à vanaf een bepaalde 

frequentie ga je het object zien als vb. een bol die niet meer beweegt à dit is bij de 
patiënten meestal ook wel intact à het gaat hier over de integratie en dit is niet 
verstoord 

⇒ Het probleem treed op wanneer men veranderende spatiale relaties bij elkaar moet 
brengen in het percept van beweging à phi drempel verstoord 

⇒ De beweging waarnemen is vaak het gevolg van een mentale constructie  
⇒ Visuele verwerking maar dus ook beweging is voor een groot deel constructie 

 
 

1.2.6 Rotatie 
 

A) Waarneming van rotatie van object rond zijn as 
Ø Single cell studies: specifieke gevoeligheid van celling in  

§ MT/V5 
§ Superieur temporaal 
§ Inferieur pariëtaal 

Ø Ook specificiteit voor richting van rotatie 
 

B) Mentale rotatie 
 

⇒ De rotatie van objecten rond een verticale as is op één of andere manier 
geïmplementeerd in de hersenen à we gaan in bepaalde gebieden rotatie-gevoelige 
cellen vinden 

⇒ Opnieuw een voorbeeld van hoe een systeem zich heeft georganiseerd om om te 
gaan met de wereld waarin het organisme zich beweegt 
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⇒ Mentale rotatie is ook belangrijk à vb. aan proefpersonen twee objecten aanbieden 
vanuit verschillende perspectieven en kijken of de mensen het op elkaar kunnen 
plaatsen door het te roteren  

⇒ We kunnen twee predicties gaan maken à als de hoek groter is zal je meer tijd nodig 
hebben om het te gaan roteren à voor de verbale beschrijving maakt dit niet uit 
 
 

⇒ Als we naar de reactietijden gaan kijken zien we dat naarmate de draaihoek 
toeneemt ook de reactietijd gaat stijgen à dit tot op 180 graden en dan gaat het weer 
afnemen  

⇒ Als we naar split-brain patiënten kijken gaan we zien dat wanneer de rotatie door de 
rechter hemisfeer moet uitgevoerd worden, dus veel sneller gaat dan wanneer de 
linker hemisfeer dit moet doen à zowel links als rechts vertoont die stijging in 
reactietijd  

 
 
⇒ Nog een andere interessante fMRI studie à visuele illusie + mentale rotatietaak 
⇒ De proefpersoon krijgt een cijfer of een letter in spiegelbeeld of in normaal schrift 

aangeboden maar dit is geroteerd à de reactietijd om de rotatie uit te voeren en te 
beslissen of het spiegelbeeld was of niet, zal toenemen naarmate de draaihoek 

⇒ De onderzoekster wou nagaan of de visuele verbeeldingsgebieden betrokken waren 
hierbij à  ze bood een visuele illusie aan (roterend wiel) en hierin werd een cijfer 
aangeboden waarvan men moest aangeven of het in spiegelbeeld was of niet  

⇒ Het bewegende beeld van de illusie maakt het moeilijk om de rotatie uit te voeren à 
dit is al een serieuze indicatie dat de mentale rotatie effectief gebruik maakt van 
bewegingsgebieden 

⇒ De reactietijden liggen hoger wanneer de beweging tegengesteld is aan de richting 
van de mentale rotatie dan wanneer dit in dezelfde richting gaat  

 
⇒ We zien dat de activiteit toeneemt naarmate er meer moet geroteerd worden à hier 

bovenop krijgen we nog eens het incongruentie effect  
 

 
 

1.3     Complexe spatiale vaardigheden en hun stoornissen 
 
1.3.1 Constructieve vaardigheden 
 

• Rey-Osterrieth complexe figuur: visuospatiaal 
tekenen 

• Constructionele apraxie 
• Opmerking: nog andere vaardigheden betrokken 

in constructie-proces  
 

⇒ De typische test is de Rey-Osterrieth complexe 
figuur à figuur wordt aangeboden en de patiënt moet het natekenen 

⇒ We zien dat we bij rechter hemisferisch letsel duidelijk de verstoring kunnen 
waarnemen in de tekeningen  

⇒ Een aantal elementen zijn nog wel goed, maar de globale configuratie is verloren 
gegaan  

⇒ De test doet op veel meer vaardigheden beroep dan op puur de ruimtelijke 
vaardigheden à je moet ook een beetje kunnen plannen voor je hieraan begint à 
ook executieve functies, planning en controle spelen hier dus een rol in  
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⇒ Het is dus moeilijk om te zeggen dat we op basis van deze test 100% zeker zijn en 
andere mogelijke verklaringen kunnen uitsluiten 
 
 

⇒ Blok Design test à we zien typisch dat 
patiënten met linker hemisferische en rechter 
hemisferische schade andere fouten gaan 
maken  

⇒ Het verschil wordt vooral interessant als we het 
naast de linker hemisferische schade gaan 
leggen à de linker doet het meer gedetailleerd 
en de rechter meer naar het algemeen patroon 
 
 

1.3.2 Topografische vaardigheden – navigatie 
 

• Stift doolhof leertaak 
• Ook in locomotorische versie: zelf door doolhof gaan 
• Vooral problemen na rechter hemisferische schade 

 
⇒ We moeten ons ook in de ruimte kunnen voortbewegen + de route gaan onthouden  
⇒ Typische test à stift doolhof taak à route leren om van de start naar de finish te 

gaan à je moet de juiste weg leren op basis van feedback 
⇒ Mensen met rechter hemisferische schade gaan veel meer moeite hebben om de 

route te doorlopen à soms lukt het zelfs helemaal niet om het te leren 
 

 
• Mentale representatie van geografische ruimte minder accuraat na rechter 

hemisferische hersenschade 
 

⇒ Ook problemen bij het lezen van kaarten 
⇒ Men vroeg in een studie om aan te wijzen waar verschillende steden gelegen waren 

à de controle proefpersonen waren hier vrij accuraat in à de afwijking van de 
rechter hemisferische patiënten was veel groter 

 
 
⇒ Veel onderzoek naar gebeurd met proefdieren 
⇒ We zijn al verder gevorderd in het begrijpen van hoe die ruimtelijke routes geleerd 

worden  
⇒ De place cellen staan in voor ruimtes die gekend zijn à een neuron gaat voor een 

bepaalde plaats reageren à zodra men in die zone komt begint het neuron te vuren 
à verschillende place cellen gevoelig voor verschillende zones 

⇒ De grid cellen zijn meer complexe neuronen à ze zijn voor verschillende zones 
gevoelig die in een grid georganiseerd zijn à dit helpt om je te gaan navigeren, want 
zo kan men in verschillende delen van de hersenen ruimteactiviteit waarnemen en 
kan men dit linken aan elkaar à zo kan men leren om te navigeren van de ene plaats 
naar de andere  
 
 

⇒ De hippocampus is hier ook mee in betrokken 
⇒ Studie; gaan kijken naar het volume van de hippocampus van taxichauffeurs in 

Londen 
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⇒ We zien in het contrast dat er bij de taxichauffeurs zowel in de linker als rechter 
hemisfeer een grotere hippocampus aanwezig is in de meer posterieure delen à in 
de anterieure delen heeft de controlegroep meer volume dan de taxichauffeurs  

⇒ De plasticiteit is hier opnieuw zichtbaar à de hersenen gaan zich ontwikkelen en zich 
wijzigen in functie van wat het organisme doet  

⇒ Men kan nog steeds zeggen dat het volume afhankelijk is van het taxichauffeur zijn 
à hiervoor zou men een longitudinaal onderzoek moeten doen maar dit heeft men 
nog niet gedaan 
 

 
• Geheugen voor landmarks: parahippocampus 
• Schade aan parahippocampus: landmark agnosia en/of anterograde desoriëntatie  

 
⇒ Landmarks à leren om delen van het geheugen te koppelen aan een bepaalde 

keuze 
⇒ Als het gebied beschadigd is, gaan we een selectieve landmark agnosie krijgen à 

we kunnen dan ook vanaf de onset van het letsel niet meer leren om nieuwe wegen 
te vinden op basis van die landmarks  
 
 

1.3.3 Lichaamsschema 
 

1) Links-rechts verwarring 
Ø Ten opzichte van het eigen lichaam 
Ø Ten opzichte van andermans lichaam 

 
2) Vinger agnosie 

Ø Onmogelijkheid om eigen vingers te herkennen/lokaliseren van beiden 
handen (dus niet sensorisch) 

Ø Opmerkelijk: 
§ Links-rechtsverwarring, vingeragnosie, dyscalculie, dysgrafie,… 

komen vaak samen voor à Gestmann syndroom – na schade aan 
linkse angulaire gyrus 

 
3) Anosognosie 

Ø Ontkenning van eigen ziekte, zoals verlamming van een ledemaat 
 

4) Hemineglect 
 
 

⇒ Lichaamsschema nodig om te kunnen zeggen wat zich links en rechts bevindt 
⇒ Sommige patiënten hebben geen moeite om dit aan te geven op vlak van hun eigen 

lichaam, maar de transfer maken naar andermans lichaam kan men dan niet 
⇒ Sommige patiënten keren ook links en rechts automatisch om à vb. jongen met 

leesprobleem en dit bleek het gevolg te zijn van die links-rechts omkering 
  

⇒ Vinger agnosie bestaat ook à dit heeft niets te maken met somatosensorische 
schade à het gaat hier om de twee handen (!) à wanneer je een vinger aanraakt zal 
de patiënt niet kunnen zeggen welke vinger het is à belangrijk om dit te testen is om 
zeker te zijn dat er geen visuele feedback is 

⇒ Dit komt geregeld samen voor met een aantal andere symptomen à links-rechts 
verwarring, dysgrafie en dyscalculie à dit is belangrijk om te weten, want wanneer 
kinderen leren tellen gaan ze hun vingers gebruiken à het zou dus kunnen dat de 
dysgrafie en dyscalculie op die manier aan elkaar gekoppeld zijn 
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⇒ Nog een ander aspect is anosognosie à het ontkennen van de eigen ziekte of het 
neurale probleem à dit kan na hersenletsel heel acuut optreden en voor zeer 
specifieke problemen zorgen  

 
⇒ Hemineglect à dit is eerder een attentioneel probleem à komt later nog aan bod 

 
 

1.3.4 Spatiale aandacht 
 

• Problemen bij richten van de aandacht naar bepaalde spatiale locaties 
 
1) Balint’s syndroom: drie symptomen: 

Ø Optische ataxie: onvermogen om iets aan te wijzen op basis van visuele 
waarneming 

Ø Oculaire apraxie: onvermogen om blik te richten op nieuwe stimulus  
Ø Simultaanagnosie: onvermogen om verschillende elementen van het visuele 

veld tegelijk te zien (stoornis bij het richten van de aandacht op verschillende 
delen van het visuele veld) 

 
2) Hemineglect 

Ø Meestal na rechter hemisferisch letsel à problemen bij aandacht naar 
linker deel van ruimte 

Ø Dissociaties tussen verschillende referentiekaders 
 

⇒ Komt later nog meer aan bod 
⇒ Zie voorbeelden: vb. enkel de rechterkant van de klok tekenen  
⇒ Het is niet dat ze het niet zien, maar ze gaan er geen aandacht voor hebben à het 

linker deel van de ruimte wordt telkens genegeerd  
⇒ Er zit hier dus ook voor een stuk het lichaamsschema in betrokken 

 
⇒ Het Balint’s syndroom à onvermogen om iets aan te wijzen, moeilijk om de ogen te 

richten en simultaan agnosie 
⇒ Simultaan agnosie = onvermogen om verschillende delen uit het visuele veld samen 

te brengen  
 
⇒ Binnen de neglect wereld worden er soms heel opmerkelijke dissociaties gevonden 

à vb. patiënt die problemen heeft met de rechterkant wanneer het moet nagetekend 
worden à maar die zelfde patiënt zal de linker kant verwaarlozen wanneer hij iets uit 
het geheugen moet tekenen à dit is een heel uitzonderlijk geval  

 
 

1.4      Verschillen tussen linkse en rechtse hemisfeer in spatiale verwerking 
 

• Linker hemisfeer:  
Ø Categorische spatiale relaties (links-rechts; boven-onder,…) 

• Rechter hemisfeer: 
Ø Metrische spatiale relaties (hoever uit mekaar,…) 

 
⇒ Dit is een meer algemeen aspect  
⇒ Een bevinding die gekomen is uit een fMRI onderzoek à er zijn nog twee manieren 

om ruimtelijke informatie te beschrijven = categorieel of metrisch 
⇒ Categorieel = vb. iets staat boven iets anders 
⇒ Metrisch = vb. dichtbij mekaar of ver van mekaar  
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⇒ Volgens Coslin is het de rechter hemisfeer die in staat voor het metrische en de linker 
hemisfeer die meer in staat voor de categorische relaties  

⇒ Je kan hierbij niet uitsluiten dat het ene taal is en het andere niet à de prof heeft dit 
bestudeerd  
 
 

1.4.1      Kwalitatief vs. kwantitatief kan tot ventraal vs. dorsaal dissociatie leiden 
 

⇒ Wanneer je werkt met een coördinaten systeem dan is dit iets kwantitatief à je gaat 
iets op een bepaalde as lokaliseren à dorsale stroom 

⇒ In de ventrale stroom gaan we meer kwalitatieve oordelen vellen 
⇒ De prof kwam tot de hypothese dat wanneer we getallen gebruiken we telkens in de 

pariëtale cortex terecht komen en dit is een deel van de dorsale stroom à vb. “9 is 
groter dan 7” ; hierbij zitten we terug in het coördinaten systeem 

⇒ De dorsale stroom gaat dus op een dimensie zaken gaan plaatsen, de ventrale 
stroom gaan zaken in categorieën onderbrengen  

⇒ Hoe ga je dit nu testen? à zorgen voor een situatie waarin de stimuli en responsen 
hetzelfde zijn à proefpersonen moesten ofwel een kwalitatieve ofwel een 
kwantitatieve taak doen 

⇒ Men bood telkens een bepaalde georiënteerde rating aan à in de kwantitatieve taak 
was belangrijk dat de proefpersoon aangaf dat het kleiner of groter was (links of 
rechts drukken) à in de kwalitatieve taak moest men zeggen of er een verschil of 
geen verschil was  

⇒ Op de contrasten zien we dat er gebieden in de dorsale stroom actief zijn bij de 
kwantitatieve verwerking, en gebieden in de ventrale stroom actief bij de kwalitatieve 
verwerking 

⇒ We zien het omgekeerde van de Coslin stelde à voor de kwantitatieve taak zien we 
dat we in de linker hemisfeer terecht komen en voor de kwalitatieve taak komen we in 
de rechter hemisfeer terecht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

77 

Hoofdstuk 6: Motorcontrole 
 

• Intentie: pariëtaal 
• Uitvoering, controle en verfijning: 

Ø Frontaal 
Ø Subcorticaal 

 
• Virtuele of neuraal-gestuurde prothesen 

 
⇒ We gaan in dit hoofdstuk telkens kijken naar wat de bevindingen kunnen betekenen 

voor mensen met een neuronaal aangestuurde prothese 
 
 

⇒ We gaan ons richten op het verschil tussen de intentie en het uitvoeren van de 
problemen 

⇒ De intentie wordt gevormd in de pariëtale cortex, de uitvoering gebeurd door de 
frontale en subcorticale gebieden 

⇒ Dit geeft ons de mogelijkheid om een prothese aan te sturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Bij ruggenmerg letsel is de ketting doorbroken à de motorcommando’s geraken niet 
bij de effectoren en de handeling kan dus niet uitgevoerd worden  

⇒ Als we kunnen vaststellen wat de patiënt wil doen, kunnen we de prothese aansturen 
via de neuronen via een andere weg om dan uiteindelijk toch de handeling uit te 
kunnen voeren  

 
 
1.5     Parietal Rech Region (PRR) is in a Sulcus 
 

• Eigenschappen: 
Ø Activiteit in PRR cellen begint bij planning en stopt bij initiatie 
Ø Responsief ten opzichte van specifieke ruimtelijke gebieden 
Ø Meest responsief ten opzichte van eindpunt van beweging 

 
⇒ Op een bepaald moment heeft men ontdekt dat er een gebied is, “het pariëtale 

rijkgebied”, met een aantal interessante kenmerken  



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

78 

⇒ Het begint met het plannen van een bepaalde rijkbeweging à dit stopt op het 
moment dat het plan gaat uitgevoerd worden à zo kan je dus makkelijk intentie en 
uitvoering van elkaar scheiden 

⇒ Het bleek ook dat de neuronen in deze regio responsief zijn voor specifieke 
ruimtelijke gebieden  

⇒ De ruimtelijke gevoeligheid is het grootst voor het eindpunt van de beweging 
⇒ Die drie kenmerken samen maken dat we het eindpunt kunnen kennen van de 

beweging  
 
1.5.1 Recording from PRR: Chronic Electrode Array 

 
⇒ Met één elektrode kom je niet ver à daarom is men gaan werken met plaatjes met 

verschillende elektrodes op à dit wordt ingebracht in het pariëtale rijkgebied 
 

 
1.5.2 Neural Activity from Chronic Array in PRR 
 

⇒ Daarna moet met het signaal gaan zuiveren à actiepotentialen detecteren 
 
 
1.5.3 Estimating the Reach Plan from PRR Activity 

 
⇒ De derde stap is dan om de gevoeligheid van de neuronen te gaan detecteren à 

welk deel van de ruimte gaat een neuron activeren wanneer er een intentie van 
beweging naar gemaakt wordt? 

 
⇒ Getest bij een aap die moest leren om puur via hersensignalen intenties te leren om 

een hand naar een bepaalde plaats te brengen  
⇒ De intentie werd gedecodeerd door de computer en de hand op het scherm naar de 

bepaalde plaats te bewegen  
 
 

 
 

⇒ Dan is men verder gaan werken om eigenschappen van andere neuronen in andere 
gebieden te gaan detecteren 

⇒ Al die informatie, de kennis van het soort neuronen dat op die plaatsen zit, wordt dan 
gebruikt om meer ingewikkelde prothesen aan te sturen 
 
 

⇒ Zie filmpje: patiënt kan handprothese bewegen via de intentie in de hersenen  
⇒ Zie filmpje: patiënt kan cursor op scherm aansturen om een programma te openen à 

dit allemaal via de intentie in de neuronen  
 
 

⇒ Ondertussen wordt dit meer en meer ontwikkeld naar toepasbare technieken  
⇒ Onderzoek bij apen à  zie filmpjes; aap heeft geleerd om voedsel te grijpen via een 

prothese en dit op te eten  
 

⇒ Kan ook buiten de klinische situaties gebruikt worden à vb. aansturen van 
computerprogramma’s 
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⇒ Filmpje: jongens uit Japan die gebruikt hebben gemaakt van EEG om personen in 
een virtuele wereld aan te sturen 

⇒ Bij de virtuele prothese gebruiken we de kennis om de neuronen aan te sturen om 
dingen te gaan doen à hier wordt er echter gewoon massale computerkracht 
gebruikt om patronen te zoeken die samenhangen met welke richting je uitgaat à die 
info wordt dat gedecodeerd en daar gebruikt 
 
 

⇒ Nog een ander voorbeeld dat zich tussen de twee situeert à onderzoek uit Leuven 
⇒ Zij hebben een mind-speller ontdekt om te kunnen typen via de geest à ze zijn op 

zoek naar de P300 à deze treedt vooral op op het moment dat je een object ziet dat 
je verwacht  

⇒ Vb. “denk nu aan de eerste letter van het woord dat je wil spellen” à ze meten de 
EEG respons op de verschillende letters, en dan kan men zo voorspellen aan welke 
letter de proefpersoon denkt  
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Hoofdstuk 7: Aandacht 
 
1.1      Wat is aandacht? 
 

• “Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear 
and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or 
trains of thought. Focalization, concentration, of consciousness are of its essence. It 
implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others, and 
is a condition which has a real opposite in the confused, dazed, scatterbrained state 
which in French is called distraction, and Zerstreutheit in German.” - William James 
(1890) Principles of Psychology  

 
⇒ We kunnen niet om de definitie van James heen à er zitten begrippen in die voor 

ons belangrijk zijn om mee verder te gaan 
⇒ Aandacht is iets dat onze geest grijpt à niet alleen in de wereld rondom ons, maar 

ook in onze gedachten 
⇒ Het is enerzijds richten op informatie die belangrijk is, en anderzijds negeren van 

aandacht die niet belangrijk is 
 

  
 
 

⇒ Continuüm à als we waken zijn we heel aandacht en als we slapen zijn we niet 
aandachtig à hiertussen zitten nog heel veel gradaties 

⇒ Continuüm waarop we al de verschillende fases kunnen plaatsen 
 
 
 
• Aandacht: 

Ø Geen universele definitie 
Ø Hersenen kunnen slechts beperkte hoeveelheid info verwerken: selectie nodig 

~ aandacht 
Ø Cruciale cognitieve functie: betrokken bij momentgebonden bewustzijn, LTM, 

perceptie, informatieverwerking, denkprocessen, actie,… 
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⇒ Aandacht is een parapluterm à het is geen universele definitie 
⇒ Als we een poging doen om de notie aandacht te vatten moeten we vertrekken van 

de observatie dat onze hersenen beperkt zijn in verwerkingscapaciteit à er komt heel 
veel informatie via onze zintuigen binnen en dit is veel te veel voor onze hersenen om 
te kunnen verwerken à er moet dus ergens een selectie kunnen plaatsvinden à die 
selectieprocessen = wat we aandacht noemen 

⇒ Aandacht speelt een rol in heel veel cognitieve functies à veel mensen die klagen 
over haperingen in die cognitieve functies hebben vaak aandachtsproblemen 

⇒ Het is dus echt een heel cruciale functie à en bij bijna elk neurologisch onderzoek 
wordt er naar die functie gekeken  

 
 

• Vier categorieën: 
Ø Alertheid en arousal 
Ø Vigilantie of volgehouden aandacht 
Ø Selectieve aandacht 
Ø “Resource” of middelen (zie processor) 

 
⇒ We kunnen vier categorieën onderscheiden 
⇒ Alertheid en arousal à eens we alert genoeg zijn is het ook belangrijk om die taak vol 

te kunnen houden 
⇒ Volgehouden aandacht à ook dit is niet voldoende, we moeten ook de aandacht 

selectief kunnen richten 
⇒ Selectieve aandacht  
⇒ We hebben ook aandachtsbronnen à gaan kijken hoe die in elkaar zitten  

 
 
1.1.1 Alertheid en arousal 
 

• = non-specifieke fysiologische toestand van de hersenen die optreedt na factoren als 
fysieke inspanning, psychische inspanning, farmaca, stress of emoties 

• = mate van fysiologische reactiviteit 
• Vb. slaapdeprivatie vs. nerveus zijn 

 
⇒ De hersenen kunnen reageren op informatie die binnen komt 
⇒ De mate dat we openstaan voor prikkels die binnenkomen à kan beïnvloed worden 

door activiteiten die we uitvoeren (vb. koffie drinken, etc.) 
 
 
1.1.2 Volgehouden aandacht / vigilantie 
 

• Alert blijven gedurende langere periode 
• Vb. luchtverkeersleiding 
• Bourdon-Wiersma test 
•   

 
 
 
 

⇒ We moeten ook onze aandacht lang kunnen volhouden 
⇒ Vigilantie = refereert naar de vaardigheid om lang onze aandacht te kunnen blijven 

richten 
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⇒ Vb. luchtverkeersleiding à je kan je niet permitteren om hier even de aandacht te 
verliezen 

⇒ Verschillende manieren om te testen hoe de aandachtspanne van mensen in elkaar 
zit à Bourdon-Wiersma test wordt hier heel vaak voor gebruikt à mensen krijgen 
een blad met lijntjes op en men moet de patronen doorstrepen waar vier puntjes 
staan à op het einde van de test heb je 30 regeltijden, en dan kan je gaan kijken of 
er een constante zoektijd was of dat er fluctuaties inzaten à men kan dan ook kijken 
naar hoeveel items er gemist werden 

⇒ Die volgehouden aandacht is een heel belangrijke cognitieve functie voor een hele 
hoop andere cognitieve functies à daarom wordt deze test heel vaak afgenomen bij 
neurologisch onderzoek 

 
 
1.1.3 Selectieve aandacht 
 

• Selecteren van taak-relevante informatie 
• Selectie van diverse vormen van informatie 

Ø Sensorische info 
Ø Motorische responsen 
Ø Informatie uit lange en korte termijn geheugen 
Ø Doelen, stappen om doelen te bereiken 
Ø … 

 
⇒ Richten op informatie die belangrijk is à focussen op wat we aan het doen zijn + 

aandacht richten op potentieel belangrijke informatie in het gezichtsveld 
⇒ We moeten informatie kunnen filteren à aandacht goed oriënteren à zoeken naar 

informatie in de ruimte 
⇒ Op die manier kunnen we selecteren in de input van informatie à dit kan sensorische 

informatie zijn, motorische responsen, selectie uit het geheugen,… 
 
 
1.1.4 Gedeelde aandacht 
 

• “Resource” of middelen 
Ø Zie processor: informatieverwerkingscapaciteit 
Ø Beperkte middelen: kunnen slechts een beperkt aantal dingen tegelijkertijd 

doen 
• Multiple-resource theorie: verschillende “resource pools” die enkel kunnen toegepast 

worden voor specifieke soorten processen 
Ø Vb.: visueel vs. auditief, spatiaal vs. verbaal, … 

 
⇒ We hebben maar een beperkt aantal aandachtsbronnen à maar tegelijkertijd hebben 

we ook maar een beperkt aantal aandachtsmiddelen à we gaan dus moeten kiezen  
⇒ Er is lang een discussie geweest over of we één grote set van aandachtsbronnen 

hebben of dat we verschillende aandachtsbronnen hebben die we in functie van de 
taak kunnen inzetten à tegenwoordig denkt men dat we dus verschillende bronnen 
hebben 

⇒ We kunnen taken onderbrengen op verschillende dimensies à sensorisch, 
motorisch, verbaal, spatiaal, moeilijk, makkelijk,… à onderzoek toont aan dat als je 
twee taken hebt die heel ver uit elkaar liggen, we die taken heel makkelijk kunnen 
combineren met elkaar omdat ze beroep doen op verschillende aandachtsbronnen à 
taken die dicht bij elkaar liggen kunnen we veel moeilijker met elkaar combineren 
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⇒ Op die manier is het dan zo dat als we taken combineren die ver uit elkaar liggen dit 
veel makkelijker gaat en de verwerkingscapaciteit van onze hersenen veel groter is  

 
• “Resource” of middelen 

Ø Verwerkingscapaciteit is groter als we taken uitvoeren die ondersteund 
worden door verschillende resources 

 
 
1.2      Neuroanatomie van aandacht 
 
1.2.1 Arousal 
 

1) Reticulair Activerend Systeem (RAS) 
Ø In de hersenstam (formatio reticularis) 
Ø Neurotransmitter glutamaat (~ exiterend) 
Ø Diffuse projecties naar de volledige cortex 
Ø Houdt de gehele cortex receptief voor stimulatie 
Ø Slaap-waak cyclus 

 
⇒ Om hersenen te hebben die receptief zijn voor de binnenkomende informatie, moeten 

we een systeem hebben dat de hersenen reactief maakt à het reticulair activerend 
systeem blijkt hier een belangrijke rol in te spelen 

⇒ De hersenstam maakt verbindingen naar verschillende delen van de cortex à 
neurotransmitter glutamaat zorgt ervoor dat de hele cortex geactiveerd wordt en de 
hersenen in gang kunnen schieten 

⇒ De formatio reticularis (in de hersenstam) zorgt er ook voor dat we wakker worden à 
maar tegelijkertijd zien we dat we in onze slaap ook heel veel informatie selecteren 

 
 

Ø Verschillende routes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ We hebben het reticulair activatie systeem en dit wordt geprikkeld door externe 
stimuli en metabole processen à het RAS kan ook geactiveerd worden door 
processen in de hersenschors 

⇒ Vanuit de formatio reticularis zijn er heel wat linken naar de thalamus à er gaat heel 
wat via de thalamus voordat het naar de spieren etc . gaan à de thalamus speelt dus 
een belangrijke rol want heel veel zaken maken hier een synaps à ook die RAS 
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maakt hier een verbinding à vanuit de thalamus wordt het dan naar de cortex 
gestuurd 

⇒ Er is ook een rechtstreekse route à rechtstreeks van het RAS naar de cortex à dit 
werkt met neurotransmitters 

 
 
 

2) Acetylcholine en noradrenaline systemen 
Ø In de hersenstam 

§ Acetylcholine: baan parallel aan RAS 
§ Noradrenaline: locus coerrulus 

Ø Diffuse projecties naar de cortex 
Ø Corticale activatie 

 
⇒ Acetylcholine en noradrenaline spelen een heel belangrijke rol in de rechtstreekse 

route 
 
 
 

3) Thalamus 
Ø Mediaal dorsaal, intralaminair en reticulaire kernen 

 
⇒ De thalamus speelt dus ook een heel belangrijke rol à schade aan de thalamus kan 

ervoor zorgen dat mensen niet meer geprikkeld geraken  
⇒ Recent kwam in de media dat een Franse onderzoeksgroep er in geslaagd was om 

een patiënt die al jaren in coma lag toch in een iets verhoogde bewustzijnstoestand te 
brengen à ze hadden een stimulator aangebracht om de nervus vagus te stimuleren 
à zo werd het RAS getriggerd à dit was een heel mooie bevinding op zich, maar die 
persoon is dan tijdens de publicatie van het artikel gestorven (aan een long-
ontsteking) 

⇒ Het onderzoek toont aan dat je door stimulatie van het systeem effectief mensen die 
problemen hebben met arousal terug meer getriggerd kan krijgen 

⇒ Nog meer onderzoek bij comateuze mensen toonde aan dat men effectief op die 
manier de alertheid van de mensen kan verbeteren  

 
 
 

• Coma: bilateraal letsel RAS, letsel thalamus of andere oorzaak (e.g. tumor, 
gasintoxicatie, meningitis, bloedingen,…) 

• Vegetatieve status: RAS gedeeltelijk intact 
Ø Autonome functies en ademhaling 
Ø Slaap-waak cyclus 
Ø Primitieve reflexen,… 

• Locked-in syndrome 
 

⇒ Stel dat je schade oploopt aan het systeem à dan krijg je coma, vegetatieve 
toestanden of minimal conscious state 

⇒ Comateuze toestanden komen heel vaak na bilaterale schade aan de RAS à dit 
treedt vaak op wanneer mensen zuurstoftekort gehad hebben à vb. problemen aan 
het hart, bloedtoevoer naar de hersenen valt stil à heel veel diffuse schade  

⇒ Het systeem slaagt er niet meer in om de alertheid op voldoende niveaus te kunnen 
brengen om nog te kunnen functioneren 

⇒ CO intoxicatie heeft hetzelfde gevolg à mensen gaan in comateuze toestand à 
geen reactie meer op externe toestanden  
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⇒ Er is ook nog iets tussenin à wanneer het RAS gedeeltelijk beschadigd is, komen 
mensen vaak terecht in een vegetatieve toestand à wanneer mensen het letsel 
oplopen komen ze eerst in een comateuze toestand, maar na een tijd klaart dit op en 
komen ze in een vegetatieve toestand à de autonome functies werken nog, maar die 
mensen kunnen niet meer een teken van bewustzijn vertonen à primitieve zaken zijn 
nog wel aanwezig, maar het doelgericht gedrag en het bewustzijn van de omgeving 
blijft op heel lage niveaus  

⇒ Het is heel moeilijk om te weten in hoeverre die mensen nog dingen ervaren à het is 
heel moeilijk om het bewustzijn te testen 

⇒ Men moet hier heel voorzichtig mee zijn, want vb. bij het locked-in syndroom kunnen 
mensen wel nog goed nadenken, maar kunnen ze gewoon hun lichaam niet meer 
aansturen à in dit geval zijn de mensen zich dus nog wel volledig bewust van 
zichzelf en de wereld rondom hen, maar ze kunnen geen teken geven dat dit zo is, 
want ze kunnen hun lichaam niet meer gebruiken  

⇒ Dit is vaak een continuüm à je weet niet hoe bewust mensen zich nog zijn van 
zichzelf en de wereld à men kan dit proberen achterhalen met testen  

⇒ Er zijn vb. mensen die nog wel met hun ogen kunnen bewegen à door ze dan naar 
letters te laten kijken kan je nog wel met hen communiceren  

 
 
1.2.2 Vigilantie en volgehouden aandacht 
 

• Neurotransmitter systemen 
Ø Cholinerg systeem 

§ Projecties naar de basale voorhersenen 
Ø Noradrenalinerg systeem 

§ Alterting function à hersenen klaarmaken om stimuli te ontvangen 
Ø Thalamus 

§ Interface tussen arousal en andere aspecten van aandacht 
Ø Corticale gebieden 

§ Rechts hemisferische dominantie 
 

⇒ Het is niet voldoende om alert te zijn à we moeten vaak ook onze aandacht lang 
kunnen volhouden 

⇒ We zien op hersenniveau dat het voor de vigilantie grotendeels beroep doet op 
dezelfde systemen als voor de arousal 

⇒ Noradrenaline à in heel veel situaties kunnen prikkels uit de omgeving indicatief zijn 
voor wat er gaat komen à alerting function; noradrenaline zorgt er hier voor dat de 
hersenen klaargemaakt worden om die informatie te ontvangen 

⇒ De thalamus functioneert als een schakelstation à als we een taak willen uitvoeren 
en tot een goed einde brengen, functioneert de thalamus als een soort thermostaat 
die de hersenen wat kan afzwakken of extra activeren wanneer het nodig is  

⇒ Experiment: een groep die normaal geslapen had, een groep die men had wakker 
gehouden en een groep die men heel veel koffie had gegeven à dan ging men kijken 
wat de rol van de thalamus was bij een taak uitvoeren waar volgehouden aandacht 
voor nodig was à op corticaal niveau waren de groepen niet te onderscheiden van 
elkaar, maar op vlak van thalamus wel à bij de groep die het minste geslapen had 
was de thalamus het meest actief à het minst actief was bij de groep die veel koffie 
gedronken had à de thalamus gaat dus compenseren op bepaalde niveaus  

⇒ We zien ook dat als mensen hersenbeschadiging oplopen, de volhouden aandacht 
vooral een probleem wordt wanneer mensen schade hebben opgelopen aan de 
rechter hemisfeer à deze rechter kant speelt een belangrijke rol in aandacht à de 
aandachtsproblemen die ontstaan zullen dus veel groter zijn dan wanneer men 
schade aan de linker kant oploopt 
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1.2.3      Selectieve aandacht 
 

• Cocktail party fenomeen 
• Selectieve auditieve aandacht 
• (Verborgen) visuele aandacht 

 
⇒ Vervolgens is het heel belangrijk om de aandacht selectief te kunnen richten 
⇒ Een belangrijk systeem van selectieve aandacht is het filteren van informatie à vb. 

taak waarin men verschillende informatie krijgt in de twee oren en men krijgt de 
opdracht om maar naar de informatie in één oor te luisteren à dit lukt vrij goed à 
men ziet wel dat er weinig van de boodschap onthouden wordt, maar men vooral 
onderscheid kan maken in wat voor stem het was, etc. à dit wijst op het feit dat de 
informatie al heel vroeg gefilterd wordt, voor dat de inhoud verwerkt wordt 

⇒ Voorbeeld: cocktail party fenomeen à je kan makkelijk je aandacht richten op 
bepaalde gesprekken à overte aandacht = je aandacht richten op dat waar je naar 
kijkt à coverte aandacht = je aandacht lostrekken van dat waar je naar aan het kijken 
bent en focussen op iets los van wat je ziet 

⇒ Het is opmerkelijk dat je in al het rumoer toch plots je naam kan oppikken in een 
gesprek à zo is de discussie ontstaan over wanneer de selectieve verwerking juist 
plaatsvindt 

 
⇒ Oriënteren van aandacht à vb. je kan de letters identificeren zonder er echt specifiek 

naar de kijken 
 
 
 

• Endogene visuo-spatiale aandacht 
• Exogene visuo-spatiale aandacht 

 
⇒ Ander onderscheid: endogeen en exogeen 
⇒ Endogene aandacht = aandacht zelf verplaatsen à vb. naar een fixatiepunt kijken, 

dan een pijltje te zien krijgen en zo snel mogelijk een knop indrukken wanneer er een 
stip verschijnt à de pijltjes worden gebruikt om aan te geven waar de stip zal 
verschijnen 

⇒ Op die manier kan je zelf een bepaalde strategie ontwikkelen; je aandacht al naar de 
kant van het pijltje verplaatsen om sneller te kunnen reageren à achteraf kan je dan 
gaan kijken of we effectief sneller zijn in het detecteren van informatie 

⇒ We zien dat we veel sneller zijn wanneer onze aandacht al naar de juiste kant 
getrokken werd 
 

⇒ Exogene aandacht = vertrekt van het gegeven dat als er plots iets in ons gezichtsveld 
gebeurt, dit onze aandacht automatisch trekt à dit is exogene aandacht omdat het 
van buitenaf komt à het komt binnen en het is zo dwingend dat het onze aandacht 
trekt 

⇒ Mensen moeten naar vierkantjes kijken, en wanneer er dan plots een vierkantje 
knippert, wordt de aandacht daar automatisch naar getrokken à als er dan een stip 
op die locatie verschijnt, ben je sneller om die te detecteren 

⇒ Die aandachtshifts werken heel snel en reflexief à maar het voordeel verdwijnt ook 
heel snel à de shifts zijn dus kortstondiger van aard  
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Eigenschappen van aandachtselectie 
 

• Bottom-up vs. Top-down aandachtselectie 
Ø Bottom-up: aspecten eigen aan de stimulus trekken de aandacht 
Ø Top-down: de persoon bepaald zelf waar aandacht naar te richten (objecten, 

eigenschappen, locaties, doelen,...) 
 

• Wanneer gebeurt selectie? 
Ø “Vroege” vs. “late” attentionele selectie 

 
⇒ Op basis van de endogene en exogene vormen van aandacht kunnen we zeggen dat 

er twee aspecten zijn die onze aandacht kunnen trekken à informatie uit de 
omgeving (bottom-up) + processen die bij de persoon zelf liggen (top-down) 

⇒ De aandachtselectie moet al plaatsvinden voor we de inhoud verwerkt hebben à 
maar langs de andere kant moeten we toch al iets van de inhoud verwerkt hebben 
om te kunnen weten of het relevant is of niet à heel wat discussie over 

 
 
Tijdsverloop van aandachtselectie 
 

• Vroeg: vóór identificatie van de stimuli 
• Laat: na afronden sensorische verwerking en na identificatie en categorisatie 
• Op verschillende momenten wanneer de informatie verwerkt wordt van input naar 

output 
 

⇒ Er zijn verschillende mogelijkheden 
⇒ Vroeg: voor we het verwerkt hebben op betekenisniveau 
⇒ Laat: eerst weten wat er binnenkomt en dan pas selecteren 
⇒ Tussenin: zowel op vroege als op latere momenten selecteren  

 
 

• Combinatie van beide: ERP-evidentie 
Ø Vroeg: 

§ Sensorische gating 
o 35-50ms 

§ Effect van richten aandacht 
o Na 80ms (Negative Difference) amodaal 

 
Ø Laat: 

§ N2pc: 180-280 ms, aandachtsfocus op potentiële targets, in 
contralaterale pariëtale regio’s 

§ P300: 300ms: mate van aandacht nodig voor taak 
 

⇒ Heel wat data verzameld, maar op basis daarvan kon men geen uitsluitsel geven 
⇒ Een ERP studie heeft aangetoond dat het eigenlijk zowel vroeg als laat gebeurt à 

eenvoudige studie die aangeeft dat het ook al op vroeg niveau plaatsvindt = studies 
naar sensorische gating à als we een stimulus aanbieden, en een paar seconden 
later bieden we dezelfde stimulus aan, dan ziet men dat de reactie op de tweede 
lager is dan op de eerste à al 35 tot 50ms na het aanbieden van de tweede stimulus 
kon men al zien dat er een ERP signaal minder was à dit is veel te snel om de 
informatie al te kunnen geselecteerd hebben (zeker een aantal 100ms nodig) 

⇒ Dit is dus de eerste evidentie dat vroege selectie plaatsvindt 
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⇒ Je kan het ook gaan testen door de stimulus aan te bieden in twee verschillende 
kanalen à dan gaan kijken waar de respons verschilt à men ziet dan dat er al 80ms 
na de onset van de stimulus al een verschil is tussen het geattendeerde en niet-
geattendeerde kanaal  

⇒ Ook op de late componenten zie je een verschil 
⇒ Je ziet ook een P300 à deze zien we altijd in taken waarin we moeite moeten doen 

à als men meer aandacht moet besteden aan taak 1 dan aan taak 2, dan wordt de 
P300 groter voor de eerste taak à die 300ms is ook weer een tijdsinterval dat 
aangeeft dat de informatie al meer verwerkt moet zijn 

 
 

• Aandachtselectie gebeurt op verschillende momenten wanneer de informatie 
verwerkt wordt van input naar output 

• Verschillende gebieden betrokken bij selectieve aandachtsprocessen, die op 
verschillende momenten in de tijd werkzaam zijn 
 

⇒ De aandachtselectie gebeurt dus op verschillende momenten in de tijd 
⇒ We hebben verschillende aandachtfilters die we op verschillende momenten kunnen 

inzetten à zo is het dus heel logisch om te voorspellen dat er verschillende 
hersengebieden betrokken zijn bij het richten van aandacht  

 
 
 
Superior Colliculi 
 

• In de middenhersenen 
• Richten aandacht 
• Superior: visueel 
• Inferior: auditief 

 
⇒ De superieure colliculi bevinden zich bovenaan 

de hersenstam à deze spelen een belangrijke 
rol in de vroege visuele aandacht 
 

 
• Fixatie ~ focus aandacht 
• Saccades om perifere stimuli in foveaal zicht te 

brengen 
Ø Express saccades: reflexief, 120ms, 

superior colliculus 
§ Bottom-up 

Ø Regular saccades: vrijwillige controle, 200 à 300 ms, frontale oogvelden 
§ Top-down 

 
• Gevoelig voor saliëntie, niet voor specifieke visuele eigenschappen van stimuli 
• Supranucleaire palsy: 

Ø Degeneratie basale ganglia en superior colliculus 
Ø “Blind gedrag” 
Ø Aandacht wordt niet bottom-up gedreven naar nieuw punt 

 
⇒ In de meeste gevallen zit onze aandacht daar waar onze ogen op gefocust zijn à die 

oogfixaties zijn heel belangrijk 
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⇒ We kunnen twee soorten oogbewegingen onderscheiden à reflex saccades = heel 
snel à normale oogsaccades = ogen bewegen in functie van wat we interessant 
vinden, duurt veel langer 

⇒ Het zijn de reflex saccades die aangestuurd worden door de superieure colliculi à de 
oogbewegingen die onder vrijwillige controle staan worden door een ander gebied 
(de frontale oogvelden) aangestuurd 

⇒ De superieure colliculi zijn gevoelig voor opvallende dingen die zich in de periferie 
afspelen à zodra er iets opvallend gebeurt, wordt onze aandacht er automatisch 
naartoe getrokken à we hebben onze aandacht er al naartoe gericht zonder dat we 
eigenlijk weten wat er gebeurt is 

⇒ We zien dat bij mensen bij wie die gebieden beschadigd geraken, die mensen blind 
gedrag vertonen à ze zijn niet meer in staat om hun aandacht te richten op dingen 
die plotseling gebeuren à ze richten hun ogen er niet meer spontaan naartoe à wat 
wel opvallend is, is dat wanneer je die mensen vraagt om zelf hun aandacht te 
verschuiven, ze dit wel kunnen  

⇒ De superieure colliculi zijn dus heel belangrijk voor het reflexief richten van de 
aandacht 
 
 

Thalamus 
 

• In de middenhersenen 
• Twee functies: 

Ø Medial dorsal, intralaminar en reticulaire nuclei: modulere arousal leven cortex 
Ø Pulvinaire nucleus & laterale geniculate: selectieve aandacht 

 
• Selectieve aandacht in de thalamus: filteren 

Ø Laesie thalamus: moeite met aandacht richten naar locatie en irrelevante 
informatie op andere locaties negeren (spatiale locatie als filter) 

Ø Filteren nodig? Thalamus activatie stijgt 
 

⇒ Ook de thalamus speelt daar een belangrijke rol in  
⇒ Men ziet dat mensen die letsel op lopen in dit gebied moeilijkheden hebben met het 

filteren van de informatie à vb. rode x detecteren tussen zwarte x’en ; dit gaat 
normaal gezien enorm snel à de mensen met schade hebben echter veel meer 
moeite om die rode x te vinden 

⇒ De thalamische activatie hangt samen met het aantal distractoren dat aangeboden 
wordt  

 
 
Pariëtale cortex 
 

• Allocatie van algemene aandachtsbronnen 
• Fijnere controle van aandacht 

Ø Cellen in pc reageren wanneer aandacht naar (visuele of auditieve) objecten 
gericht wordt  

Ø Top-down en Bottom-up 
Ø (Rechter)intra-pariëtale sulcus (IPS) 

 
⇒ De vorige twee waren allebei nogal rudimentaire aandachtsystemen à gaat heel 

snel, vindt vroeg plaats 
⇒ In veel gevallen moeten we onze aandacht op een veel subtielere manier sturen à 

hier zou de pariëtale cortex een rol in spelen 
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Ø Betrokken bij volgehouden (selectieve) aandacht 
Ø Activering van dezelfde hersenregio’s onafhankelijk van type aandachtstaak 
Ø Verdwijnen van P300 na schade aan rechter TPJ 

 
⇒ We zien dat de cellen in de pariëtale cortex reageren, ongeacht wat voor sensorische 

informatie à speelt ook een belangrijke rol in zowel top-down sturen van aandacht 
als bottom-up  

⇒ De intrapariëtale sulcus en de regio errond speelt een belangrijke rol hierin 
 
 

Ø “Binding” of “Feature integration” 
§ Basis visuele eigenschappen (vb. kleur en vorm) worden quasi 

automatisch verwerkt 
§ Maar we kunnen maar zeggen of deze eigenschappen samen 

voorkomen in een bepaald object als we onze aandacht erop richten 
 

Ø Identificatie is “pre-attentief” 
Ø Aandacht nodig voor identificatie 

 
⇒ We zien dat de gebieden meer actief worden wanneer we onze aandacht ergens op 

richten en dit lang moeten volhouden 
⇒ Bij de P300 is de bron van dat signaal de pariëtale cortex à je ziet bij mensen die in 

die regio een letsel oplopen dat de P300 verdwijnt  
⇒ Het maakt niet uit op wat voor soort informatie we onze aandacht richten à het is 

altijd die regio in de pariëtale cortex die geactiveerd wordt 
⇒ Vooral de rechter pariëtale cortex speelt een belangrijke rol bij het volhouden van 

aandacht 
 

⇒ Het maakt niet zoveel uit hoeveel distractoren er op het scherm staan; zodra er één 
iets verschilt van de rest trekt het onze aandacht à dit is duidelijke vroege 
aandachtselectie 

⇒ Vb. letter x tussen andere letters x en k’s à maar de rode kleur maakt nu minder snel 
het onderscheid omdat er ook nog andere letters in het rood staan à we zien hier 
heel goed dat het wel uitmaakt hoeveel distractoren erbij zitten à stel dat er nog 
meer x’en en k’s bij zouden staan zou het nog moeilijker worden 

⇒ Onze aandacht werkt als een soort zoeklicht à we kunnen maar locatie na locatie 
serieel scannen (geen parallelle verwerking) à hoe meer items we hebben, hoe 
meer tijd het kost 

⇒ Wanneer we eigenschappen met elkaar moeten combineren hebben we dus wel 
aandacht nodig à ook hier speelt de pariëtale cortex een belangrijke rol in 

⇒ Mensen die schade oplopen in dat gebied hebben geen problemen met het 
detecteren van de rode x à maar wanneer eigenschappen gecombineerd moeten 
worden vertonen ze plots heel veel problemen  

 
 

• Dorsaal: Superieure pariëtale lobe 
Ø Verschuiven van aandacht (+ lopkoppelen), zowel visueel als het verschuiven 

over stimulus dimensies 
Ø TOP-DOWN 

 
• Ventraal: Intra-pariëtale sulcus 

Ø Niet betrokken bij het uitoefenen van top-down controle 
Ø Maar wanneer er iets onverwacht gebeurt dat onze aandacht trekt (BOTTOM-

UP) 
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Ø TPJ (circuit breaker) à detectie van niet geattendeerde, laag frequente 
informatie 
 

⇒ We kunnen binnen die pariëtale cortex ook een onderscheid maken tussen de 
dorsale en ventrale pariëtale cortex à het idee is dan dat de dorsale pariëtale 
gebieden een belangrijke rol spelen het de top-down sturen van de aandacht  

⇒ Dat gebied is ook belangrijk wanneer we endogeen onze aandacht willen verschuiven 
à vb. van een mannenstem naar een vrouwenstem  

⇒ De ventrale gebieden spelen dan weer een belangrijke rol in het exogene 
aandachtsturen à wanneer er iets onverwacht gebeurt in onze omgeving dat niet de 
aandacht van de reflexieve gebieden trekt (vb. iets dat niet verwacht is in de context; 
vb. plots een letter tussen rekensommen) à het gaat dus over minder opvallende 
zaken, maar die toch onverwacht zijn in de context  

⇒ Het is belangrijk dat als we met iets bezig zijn, en we horen vb. plotseling iets 
onverwacht, dan wordt de aandacht daar naartoe getrokken, maar hetgene waar je 
mee bezig was moet tijdelijk onderbroken worden à als het niet interessant is dan 
keren we terug naar de taak waar we mee bezig waren à de circuit breaker blijkt hier 
belangrijk in te zijn 

 
	 	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontale cortex 
 

• Selectie, initiatie en inhibitie van (motorische) acties 
Ø Laesies: 

§ Directionele hypokinesie 
§ Motor neglect 

Ø Oogbewegingen: 
§ Frontale oogvelden: vrijwillige saccade 
§ Inhibitie reflexieve saccades: orbitale en mediale regio’s 

 
• Doel selectie (vb. doelmatig gedrag, plannen,…) à zie: les cognitieve controle en 

executieve functies  
 
 

⇒ Heel vaak wanneer we interageren met de omgeving moet de aandacht ook op 
motorisch niveau selecteren 
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⇒ Wanneer het hierover gaat speelt de frontale cortex een heel belangrijke rol à dit 
hoogstwaarschijnlijk omdat er anatomische nabijheid is (= bepaalde functies die te 
maken hebben met het motorische liggen in de frontale cortex) 

⇒ Het kan vb. zijn dat mensen bewegen naar links veel minder sterk uitvoeren dan 
bewegen naar rechts à dit zie je soms voorkomen bij mensen met een rechter 
frontale schade = directionele hypokinesie 

⇒ Motor neglect is dan nog een stap verder à dit is wanneer mensen bewegingen 
effectief niet meer uitvoeren 

⇒ We zien ook dat de frontale cortex een belangrijke rol speelt in de oogbewegingen à 
de vrijwillige saccades worden geïnhibeerd à vb. wanneer je op de trein zit wordt je 
aandacht niet elke keer naar de minste beweging in je oogveld toegetrokken 

 
 

⇒ Vb. de Stroop-taak à wanneer je de kleur van de inkt moet zeggen en het woord 
moet negeren  
 

 
1.2.4 Overzicht neuroanatomie 
 

• RAS: arousal en alertheid 
• Thalamus: alertheid + eerste selectie 
• Superior Colliculus: oriëntatie naar saillante stimuli 
• Pariëtale cortex: fijnere selectie en “resources” 
• Frontale cortex: doel selectie  

 
 
 
1.3      Aandachtsmodulatie op neuraal niveau 
 

• Belangrijke vragen: 
Ø Bron van aandachtscontrole 
Ø Locatie van aandachtscontrole  

 
⇒ Wat gebeurt er nu op neuraal niveau? 
⇒ Wat reguleert de aandacht? En op welke 

gebieden in de hersenen wordt de aandacht 
gemoduleerd? 
 
 

⇒ We kunnen effectief gebieden onderscheiden 
die een belangrijke rol spelen in het 
moduleren van aandacht à vb. de pariëtale 
cortex à gaat de activatie van de gebieden 
die betrokken zijn bij het verwerken van 
locaties in de ruimte moduleren 

⇒ Studie die dit illustreert à men had mensen 
met pariëtale hersenbeschadiging aan de 
rechter pariëtale cortex à deze mensen 
hebben dus moeite met informatie te 
detecteren links van hen à men liet die 
mensen een taak uitvoeren in de scanner (ze 
moesten naar een computerscherm kijken 
waarop beelden links en rechts werden 
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aangeboden) à je zou verwachten dat de rechterhemisfeer oplicht wanneer er iets 
aan de linkerkant wordt aangeboden à we zien dat dit effectief het geval is  

⇒ Het is opvallend dat de twee hersenhelften evenveel respons geven, ondanks het 
letsel à wanneer de taak heel eenvoudig is en er weinig aandacht naar moet gaan 
blijkt er dus niet echt een probleem te zijn 

⇒ Maar in een tweede conditie moest men een taak uitvoeren waar er meer aandacht 
voor  nodig was à kleurdetectie taak à de cortex reageerde even hard, maar we 
zien dat er minder activatie is in de rechter visuele gebieden à het lijkt dus alsof de 
pariëtale cortex niet meer in staat is om de visuele cortex aan te sturen à mensen 
worden hierdoor functioneel blind  

 
 
 
1.3.1 Hoe gebeurt selecte? 
 

• Oude discussie: ruimte gebaseerd of object gebaseerd? 
 

⇒ Vervolgens kunnen we ons dan de vraag stellen hoe we onze aandacht richten à 
doe we dit op basis van objecten of op basis van locaties? 

⇒ Vb. je bent op een vriendin aan het wachten en je weet dat die een rode jas draagt à 
ga je dan de verschillende locaties in de gaten houden waarlangs die persoon kan 
komen? Of ga je focussen op het object, op mensen met een rode jas? 
 

 
• Op basis van spatiale locatie: 

Ø Activatie in contralaterale retinotope gebieden in visuele cortex 
Ø 100ms na stimulus presentatie 
Ø Bron van “biasing signal” à pc (zie: Vuilleumier et al., 2008) 

 
⇒ Functionele beeldvorming heeft aangetoond dat het via beiden kan à zowel via 

objecten als locatie 
⇒ We zien dat als er een bepaalde regio is waar we aandacht aan besteden, bepaalde 

corticale gebieden ook meer informatie gaan opnemen 
 
 
• Op basis van item eigenschappen: 

Ø Activatie in kenmerkgerelateerde gebieden (vb. beweging in MT, kleur in 
V4,…) 

Ø 250-300ms, maar ook evidentie vroeger 
 

⇒ We kunnen dit ook op basis van itemeigenschappen à vb. taak om een categorisatie 
uit te voeren op de vorm; in een tweede conditie reageren op de kleur en de vorm 
negeren 

⇒ We weten dat hier verschillende hersengebieden voor nodig zijn à als mensen 
focussen op de kleur zag men activatie in de gebieden die hiermee samenhangen à 
hetzelfde voor de vorm 

⇒ De visuele input was echter in beide condities hetzelfde à in functie van de taak zien 
we dat de gebieden die belangrijk zijn om de visuele eigenschap te verwerken, dat 
aandacht daar een invloed op heeft 

 
 

• Op basis van objecten 
Ø Activatie in objectgerelateerde gebieden (ventrale stroom) 
Ø Snel (zie: modulatie M170) 
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⇒ Nog een stap verder is dat we aandacht ook kunnen richten op objecten 
⇒ Zie voorbeeld: in de ene conditie zeggen of het man of een vrouw is, in de andere 

conditie zeggen wat voor huis het is 
⇒ Wordt opnieuw in twee verschillende gebieden verwerkt 

 
 

• Niet enkel door verhoging activatie taakrelevante gebieden, maar ook door 
deactiveren van gebieden die belangrijk zijn voor verwerking distractoren 

• Aandacht moduleert activatie in informatie-relevante gebieden! 
 

⇒ Aandacht gaat dus niet alleen om het activeren van de gebieden die belangrijk zijn bij 
die taak, maar ook om het onderdrukken van de gebieden die gelinkt zijn aan de 
distractoren 

 
 
 
1.4     Modellen van aandacht 
 

• Model Corbetta en Shulman (2002): 
Ø Doelen vs. relevante stimuli 

§ Dorsaal fronto-pariëtaal netwerk 
o TOP-DOWN 
o Doelgerichte aandacht 

 
§ (Rechter) ventraal fronto temporo parietaal netwerk 

o BOTTOM-UP 
o Detectie van relevante stimuli 
o Circuit onderbreker van dorsaal netwerk 

 
⇒ Corbetta en Shulman bespreken top-down en bottom-up gedreven aandacht 
⇒ Dorsaal en ventraal gedreven aandacht 

 
 

Ø Dorsaal fronto-pariëtaal netwerk 
Ø Ventraal fronto temporo pariëtaal netwerk 
 

 
 
 

⇒ De groene gebieden 
zijn het dorsale fronto-
pariëtale netwerk à het 
gele is het ventrale 
gedeelte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

95 

1.5      Klinisch beeld hemi-neglect 
 

• Symptomen: 
Ø Negeren contralaterale helft ruimte/objecten 
Ø Hoofd/oog en postuur deviatie 
Ø Geen ziektebeeld / somatoparaphrenie 
Ø Amodaal 
Ø Apathie 
Ø Gradaties 

 
• Verloop: 

Ø Zeer ernstig in begin 
§ 50% na rechter hemisferische schade 
§ 30% na linker hemisferische schade 

Ø Na weken tot maanden gedeeltelijk herstel 
Ø Restverschijnselen: extinctie 

 
⇒ Hemi-spatiaal neglect is een belangrijk klinisch beeld 
⇒ Het is een sterke verstoring in de mogelijkheid om onze aandacht te richten naar de 

contra-lesionale deel in onze omgeving 
⇒ Meestal is het zo mensen geen aandacht meer besteden aan de helft van hun 

omgeving à alles wat links van hen valt wordt niet meer waargenomen 
⇒ In extreme gevallen zie je dat mensen vb. enkel de rechterkant van hun bord opeten 

à negeren de linker kant volledig 
⇒ Ze zijn dus niet meer in staat om hun aandacht te balanceren over het linker en 

rechter deel van de ruimte 
⇒ In extreme gevallen zie je dat die mensen ook hun lichaamsmiddellijn verleggen à 

vb. hun hoofd niet recht houden, etc. 
⇒ Die mensen zijn zich daar ook niet bewust van à ze denken dat ze aan alles 

aandacht besteden à dit maakt ook dat het zo moeilijk is om het te behandelen 
⇒ In extreme gevallen zien we dat mensen verlamd kunnen zijn, maar dat hun neglect 

zo sterk is dat ze zelfs ontkennen of niet door hebben dat ze verlamd zijn  
⇒ Komt heel vaak voor na rechts hemisferisch letsel à bij mensen met links 

hemisferische schade komt dit ook voor, maar minder frequent, en het herstelt ook 
sneller bij hen 

⇒ Vooral in condities waar men veel taken tegelijkertijd moet doen, zal de neglect een 
opstoot kennen à hierdoor interfereert het heel hard met het dagelijks leven van 
mensen 

 
 

⇒ Vaak komen die mensen dan op een speciale afdeling terecht 
⇒ Hier heeft men een aantal manieren om te testen hoe het gesteld is met de neglect 

à vb. blad papier geven en vragen om een figuur over te tekenen, vragen om de 
middellijn van een lijn aan te duiden, een tekst overschrijven, etc.  
 
 

1.5.1 Oogbewegingen 
 

• Oogbewegingen tijdens visuele exploratie van een donkere ruimte met hoofd 
gefixeerd 
 

⇒ Je ziet neglect ook al in oogbewegingspatronen 
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⇒ We zien dat een gezonde persoon zijn ogen mooi kan bewegen over een donkere 
ruimte à de persoon met neglect zal enkel de rechter ruimte scannen 

 
• Locatie letsel: 

Ø Corticaal  
Ø Subcorticaal 

 
 
1.5.2 Hemi-neglect: wat is het niet? 
 

• Geen motorisch probleem 
• Geen hemianopsie: 

Ø Midden lichaam referentie 
• Geen algemeen sensorisch probleem: 

Ø In alle modaliteiten 
(auditief bilateraal, olfactorisch ipsilateraal) 

 
⇒ Mensen met hemianopsie zijn zich bewust van het feit dat ze de wereld maar half 

zien à ze gaan hun hoofd draaien om te proberen toch alles te zien 
⇒ Een neglect patiënt gaat dit niet doen, want ze hebben het niet door 
⇒ Niet alleen visueel, maar ook reuk, tastzin, etc. 

 
 

• Aandachtsstoornis want effecten van: 
Ø Opvallende stimuli of emotionele info 

§ Schrikreactie: verhogen van arousal à vermindering van neglect 
Ø Symptomen nemen toe wanneer aandacht verdeeld moet worden (in dubbel 

taak situaties) 
Ø Zinvolheid sensorische info: 

§ Vb. anti | ballistisch  
Ø Motivatie of beloning 

 
à Externe en interne factoren moduleren neglect 

 
⇒ Zaken die hoge emotionele waarde hebben worden wel nog opgepikt  
⇒ Als de verbinding niet onderbroken is, kan emotionele informatie wel nog de 

aandacht trekken en de neglect een beetje verminderen 
⇒ In een dubbel taak situatie zal neglect heel hard interfereren à daardoor dat wanneer 

men thuis komt, de neglect vaak terug erger zal worden 
⇒ Vaak zullen mensen ook de woorden aan de linker kant negeren, maar zullen nooit 

een woorden exact in het midden doorkappen à er zal altijd nog iets van betekenis in 
gezocht worden 

⇒ Wanneer men mensen motiveert en beloont zien we dat men neglect wat kan 
moduleren 

⇒ Dit zijn allemaal zaken die men niet kan verklaren als het puur een motorisch 
probleem is 

 
 
1.5.3 Neglect: een heterogeen syndroom 
 

• Verschillende vormen van neglect: 
Ø Ruimtelijk (egocentrisch) vs. object gebaseerd (allocentrisch) 
Ø Neglect voor de persoonlijke, peripersoonlijke en extrapersoonlijke ruimte 
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⇒ Als je vraagt om dingen over te tekenen, zal men vaak ook nog wel het hele blad 
overtekenen, maar bepaalde objecten negeren 
 

⇒ Egocentrisch neglect (= de hele linkerkant van de omgeving negeren) of allocentrisch 
neglect (= telkens het linker deel van een object negeren) 

⇒ Dit vertelt ook iets over welke verschillende spatiale referentiekaders onze hersenen 
allemaal berekenen  

⇒ Er zijn ook patiënten beschreven die slechts in één of twee referentiekaders neglect 
vertonen en in anderen niet  

⇒ De referentiekaders kunnen dus allemaal selectief beschadigd geraken 
 
 
1.5.4 Theorieën hemi-neglect 
 

• Sensorische stimuli in niet genegeerde ruimte trekken te veel aandacht 
Ø Pariëtale letsels en losmaken aandacht 

 
⇒ Men heeft vaak moeite met het loskoppelen van de aandacht in het goede visuele 

veld 
 
Posner cueing: coverte aandacht 
 

⇒ Valide gecuede trials in het goede veld, en invalide gecuede trials in het neglect veld 
⇒ Wanneer de aandacht naar het goede veld getrokken wordt, kan men wel twee 

stippen detecteren 
 

⇒ Invalide gecued waarbij de aandacht eerst getrokken wordt naar het goede visuele 
veld à wanneer de aandacht naar rechts geschoven wordt, dan wordt het moeilijk 
om de aandacht los te koppelen à hierdoor missen we aandacht die links komt 

 
 
Pariëtale letsels en losmaken van aandacht 
 

⇒ Een ander idee is dat de linker en rechter helft mooi moeten samenwerken à bij 
twee gezonde hersenhelften is het mooi verdeeld en zijn ze beiden even actief 

⇒ Als je een letsel oploopt, zal de ene kant de andere kant helemaal onderdrukken à 
dit zorgt voor een asymmetrie in onze aandacht 

⇒ Er zijn TMS studies die geprobeerd hebben om de gezonde hemisfeer even te 
onderdrukken à men zag dan dat de neglect opklaarde en minder extreem werd 

 
 
1.5.5 Theorieën hemi-neglect (vervolg) 
 

• Sensorische stimuli in niet genegeerde ruimte trekken te veel aandacht 
• Verstoorde competitie tussen hemisferen voor aandacht 

Ø TMS over intacte hemisfeer herstelt evenwicht: neglect daalt 
 

• Geen interne mentale representatie van de genegeerde ruimte: die kant bestaat niet! 
Ø Vb. Bisiach en Luzzatti (1978) 

 
⇒ Dit is heel opmerkelijk à de persoon wordt gevraagd om een plan te tekenen van het 

plein waar men elke dag komt à als de persoon het plan tekent vanuit het 
perspectief dat hij met zijn gezicht naar de kerk staat, tekent hij de rechter kant à 
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maar als men dan vraagt om vanuit het perspectief te tekenen dat men met zijn rug 
naar de kerk toe staat, tekent men opnieuw de rechter kant à men weet dus wel hoe 
de twee kanten eruit zien 

 
 
• Neglect als een probleem om aandacht te verschuiven over de omringende omgeving 

of de mentale representatie ervan 
 
OF 
 

• Problemen met de opbouw van een dergelijke mentale representatie van de wereld 
 

à onderwerp van discussie 
 
 
 
1.5.6 Behandeling hemi-neglect 
 

• Herstelt zelden volledig 
• Behandeling blijft moeilijk: 

Ø Top-down benadering 
Ø Motorische stimulatie 
Ø Sensorische stimulatie: 

§ Calorische stimulatie (vestibulair) 
§ Nek-proprioceptieve stimulatie 
§ Prisma-adaptatie 

 
• Mechanisme? Stimulatie hersenactivatie of verschuiving spatiaal referentie kader 

naar neglect-zijde? 
 
 
 
 
1.6     Wat kunnen we leren van neglect? 
 
1.6.1 Attentionele gradient 
 

• Neglect veel ernstiger na rechts hemisferisch letsel: combinatie beide visies 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Gradiënten 

Ø Rechter hemisfeer 
Ø Linker hemisfeer 
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1.6.2 Verwerken van onopgemerkte stimuli 
 

• Informatie aan neglect-zijde wordt verwerkt? 
Ø Genoeg om processen te beïnvloeden, maar onvoldoende voor bewustzijn 
Ø Evidentie: 

§ Marschall en Halligan (1988) 
§ Priming door stimuli neglect-zijde 
§ fMRI: activatie ongeveer identiek bij visuele extinctie dan bij unilaterale 

stimulatie 
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Hoofdstuk 8: Geheugen 
 
1.1     Wat is geheugen? 
 

• Nieuwe informatie wordt opgeslagen in ons geheugen 
• En weer tevoorschijn gehaald 

 
⇒ Er zijn heel veel verschillende soorten geheugen dus het is moeilijk om hier een 

definitie rond te vormen à maar dit is waar het op neer komt 
 
 
• Geheugen: geheel van processen waardoor ervaringen ons gedrag en onze 

hersenen vormen en veranderen 
 

⇒ We zien heel veel verschillende soorten beschadigingen van het geheugen à het feit 
dat er heel veel beschadigingen en klachten zijn die geïsoleerd kunnen voorkomen 
wijst erop dat er verschillende gebieden en geheugensystemen in onze hersenen 
zitten die op verschillende manieren functioneren 

 
 

• Verschillende fasen 
1) Encodering (opnemen en consolidatie) 
2) Opslag 
3) Ophalen 

 
 
1.2      Verschillende soorten 
 

• Gedifferentieerde functies: 
Ø Waar heb ik de auto geparkeerd? 
Ø Korte termijn (vb. hoofdrekenen) 
Ø Mensen, gebeurtenissen,… 
Ø Algemene wetmatigheden, oorzaak-gevolg, kennis,… 
Ø Vaardigheden 

 
⇒ Goed geheugen voor korte termijn (vb. bestelling in de frituur onthouden) + lange 

termijn (vb. weten wat je gisteren gegeten hebt) 
⇒ Ook kennis over hoe de wereld in mekaar zit (vb. weten wat een stoel is) 
⇒ Tot slot ook de vaardigheden die we geleerd hebben door oefening (vb. kunnen 

fietsen) 
 
 
 

• Atkinson en Shiffrin (1968): drie geheugensystemen 
 

⇒ Er zijn verschillende geheugensystemen en daardoor is het ook heel logisch dat er 
een verschillende neurale basis ten grondslag ligt aan die systemen 
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⇒ Informatie komt via de zintuigen binnen à verschillende korte sensorische 

geheugens gelinkt aan de zintuigen à door het filteren van informatie naar het korte 
termijn geheugen zal er maar een beperkte hoeveelheid informatie doorstromen à in 
het korte termijn geheugen gebeuren er allerlei processen en responsen à een deel 
van die informatie stroomt door naar het lange termijn geheugen à informatie hieruit 
kan ook terug opgehaald worden 

 
 

1.2.1 Sensorisch geheugen 
 

• Één per zintuig (iconisch, echoïsch, haptisch) 
• Houdt alle informatie voor zeer korte tijd bij (verval) 
• Wordt daarna overschreven 
• Op hersenniveau: 

Ø Activatie van betreffende sensorische gebieden 
 

⇒ Informatie wordt even vastgehouden maar heel snel terug overschreven 
⇒ Gebieden die belangrijk zijn voor de sensorische verwerking, zijn ook belangrijk voor 

het vasthouden van die informatie 
 
 
 

• Proef van Sperling 
 

⇒ Mensen werden in een donkere kamer gezet en kregen heel kort een display 
aangeboden à zonder enige instructie kunnen mensen ongeveer vier items 
benoemen 

⇒ Men wist niet goed hoe dit kwam à opgelost door mensen een toon aan te bieden, 
en toen zag men dat men meer kon onthouden 

⇒ Dan is men gaan spelen met het presenteren van het display en het geven van de 
cue à hij zag dan dat als er meer dan een seconde speling zat tussen het display en 
de cue, mensen terugvielen op die vier items à het geheugenspoor vervalt heel snel 
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1.2.2 Korte termijn geheugen / werkgeheugen 
 

• = capaciteit om beperkte hoeveelheid informatie gedurende beperkte tijd bij te 
houden en te bewerken 

Ø Capaciteit: 7 (+- 2) elementen 
Ø Patiënt dubbele dissociatie werkgeheugen en lange termijn geheugen in 

patiënten: 
§ Digit span aangetast, associatief leren niet 

Ø Werkgeheugen en lange termijn geheugen: parallelle processen (in plaats van 
serieel) 

Ø Dissociatie tussen verbaal en non-verbaal materiaal: multi-component model 
van Baddeley  
 

⇒ In vergelijking met het sensorisch geheugen is de capaciteit hier zeer beperkt 
⇒ We zien dat het korte termijn geheugen los staat van het sensorisch geheugen en het 

lange termijn geheugen 
⇒ Je kan dit onderzoeken door de achterwaartse digit span à steeds een item meer 

toevoegen à ze zie je dat de meeste mensen gemiddeld zeven items in een reeks 
kunnen onthouden à als mensen meer tijd krijgen om linken te leggen tussen de 
items, om associaties op te bouwen, kan men veel meer onthouden  à dit is dus iets 
wat je ook best doet als je aan het studeren bent; associaties maken om zo een 
duurzamer geheugenspoor op te bouwen 

⇒ Er zijn patiënten die wel nog associaties kunnen maken, maar die niet in staat zijn om 
geheugenreeksen in hun korte termijn geheugen te onthouden à dit is een eerste 
indicatie van het feit dat het korte termijn geheugen anders is dan het lange termijn 
geheugen 

 
⇒ Baddeley ging ervanuit dat informatie heel veel herhaald moest worden in het korte 

termijn geheugen voor het naar het lange termijn geheugen ging  
⇒ Maar het feit dat je patiënten vindt die op korte termijn weinig informatie kunnen 

vasthouden, maar toch een goed lange termijn geheugen kunnen opbouwen wijst 
erop dat er ook een rechtstreekse link moet zijn à korte en lange termijn geheugen 
parallelle systemen  
 

⇒ Je hebt ook patiënten bij wie vb. het verbale werkgeheugen nog werkt maar het 
visuo-spatiale werkgeheugen is aangetast (of andersom) 

⇒ Dit betekent dus dat er binnen het korte termijn geheugen ook nog verschillende 
systemen zitten  
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⇒ Twee ontwikkelingen in dit model: enerzijds zien we dat er inderdaad verschillende 
geheugenbuffers zijn + er is blijkbaar ook een buffer die instaat voor het op korte 
termijn bijhouden van combinaties van informatie à anderzijds zei men dat 
werkgeheugen een betere benaming zou zijn  

 
 

• Convergerend bewijs betrokkenheid dorso-laterale pre-frontale cortex: 
Ø DLPC letsel (aap, hond) 
Ø Delayed response paradigma 

 
⇒ Een deel van de dorso-laterale pre-frontale cortex speelt een belangrijke rol in het 

bijhouden van informatie in de korte termijn geheugen span  
⇒ Als je het korte termijn geheugen wil gaan bestuderen, moet je dus kijken wat er 

gebeurt in die span à zie studie met apen; twee appels in twee boxen, rolluik ging 
naar beneden en de aap moest dus onthouden in welke box de appel zat, daarna de 
rolluik terug omhoog à apen zonder letsel kunnen perfect onthouden waar de appel 
in zat  

⇒ Hoe meer men beroep moet doen op het geheugen, hoe meer problemen wanneer er 
een letsel zit in die pre-frontale cortex  

 
 
• Convergerend bewijs betrokkenheid DLPFC: 

Ø DLPFC single cell recording: 
§ Neuronen vuren tot respons 

 
⇒ Ander studie: apen moesten fixeren op een scherm à allerlei vierkantjes en één 

vierkantje veranderende even van kleur à daarna verdween alles van het scherm en 
moest de aap kijken naar de plaats waar het vierkantje geflikkerd had  

⇒ Men zag dat de neuronen in de dorso-laterale pre-frontale cortex meer gingen vuren 
tijdens de periode tussen het flikkeren en het kijken naar de juiste locatie à de mate 
van activatie hangt heel erg samen met de performantie van het gedrag 

⇒ Bij schade aan de pre-frontale cortex kan men deze taak niet uitvoeren  
 
 

1.2.3 Lange termijn geheugen 
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⇒ Binnen het lange termijn geheugen kan je een onderscheid maken tussen het 
declaratief/expliciet geheugen en het niet-declaratief/impliciet geheugen 

⇒ Expliciet = hoe je laatste vakantie was, kennis van de wereld, etc. 
⇒ Impliciet = zaken die we aangeleerd hebben door conditionering of training; vb. veters 

strikken, blind typen op een computer, etc. 
 
 

• Amnesie patiënten: 
Ø Clive Wearing: herpes simplex encephalitis 
Ø H.M.: chirurgische resectie midtemporaal 

§ Leert geen nieuwe gebeurtenissen 
§ Intacte cognitieve functies 
§ Herkent zichzelf op foto als zijn vader? 
§ Wel intact skill learning (herinnert training niet) 
§ Repetitie effecten (niet bewust van repetitie) 

 
⇒ Als we kijken naar het onderzoek dat gedaan is, zien we dat er heel veel aandacht 

gegaan is naar het episodische lange termijn geheugen 
⇒ Er zijn heel wat patiënten beschreven met heel specifieke, selectieve 

geheugenproblemen à één daarvan is H.M.  
⇒ H.M. was een man die een hersentrauma had opgelopen en sindsdien heel veel 

epileptische aanvallen kreeg à men slaagde er maar niet in om dit onder controle te 
krijgen à men ging dan de twee hippocampussen weghalen en hierdoor had hij 
inderdaad geen aanvallen meer à maar kort nadien merkte men dat de man geen 
nieuwe zaken meer kon onthouden à hij vormde geen nieuwe geheugensporen 
meer, en kon zich dus niets meer herinneren van alles na de operatie  

⇒ Voor dat men H.M. geopereerd had, had men Brende Milner geconsulteerd (bekende 
neurologe) à men had grondige analyse gedaan en men wist dus heel goed waar de 
beschadiging zat à daardoor kon men achteraf goed zien waar de problemen zaten 

⇒ De man kon dus op cognitief en emotioneel vlak nog heel goed functioneren à door 
minder afleiding door de epilepsie was zijn IQ ook een beetje gestegen à maar hij 
kon dus wel niets meer onthouden 

⇒ De man heeft uiteindelijk nog geleefd tot 2008 à hij heeft aan honderden 
experimenten deelgenomen, maar hij wist hier dus niets meer van 
 
 
 

1.3      Amnesie: stoornis lange termijn geheugen 
 

• Er kunnen geen nieuwe lange termijn herinneringen gevormd worden 
• Er kunnen ook vroegere lange termijn herinneringen verloren gegaan zijn 

 
 
1.3.1 Etiologie van amnesie 
 

• Twee regio’s: 
Ø Hippocampaal gebied: in H.M. hippocampus, amygdala, parahippocampale 

cortex,… 
§ Anoxie 
§ CVA 
§ Herpes simplex encephalitis 
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⇒ Bij H.M. spreken we dus van een stoornis in het episodische lange termijn geheugen 
⇒ Onderzoek nadien heeft aangetoond dat die regio’s rond de hippocampus dus 

kunnen zorgen voor geheugenklachten wanneer men hier beschadiging in oploopt  
⇒ Dat gebied kan ook beschadigd geraken door hersenbloedingen, hersenvlies-

ontstekingen, etc. 
 
 

• Resectie H.M.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ In sommige gevallen kan het zijn dat enkel de rechter- of linkerkant beschadigd is 

 
 

⇒ De hippocampus is vb. ook heel gevoelig voor stresshormonen (cortisol) à bij 
bepaalde aandoeningen hebben mensen chronische stress (vb. PTSD, burn-out,…) 
à heel veel klachten die hierbij komen zijn ook geheugenklachten 

⇒ De activiteit van die regio’s gaat dus achteruit wanneer er een chronische te hoge 
concentratie is van cortisol  

 
 

Ø Midlijn diencephalon: 
§ Dorsomediale nucleus thalamus en mammillaire lichamen 

hypothalamus 
§ Vb. Korsakoff of tumor in derde ventrikel 

 
• Bij schade: onmogelijk om nieuwe herinneringen te vormen 

 
⇒ Een andere regio die voor klachten kan zorgen is de middellijn van het diencephalon 

à Vb. mensen met Korsakoff ontwikkelen vaak amnesie à hierbij zien we dan 
eerder dus een aftakeling van die gebieden rond het diencephalon  

 
⇒ Bij elektro-convulsie therapie ziet men ook vaak dat mensen problemen krijgen met 

hun geheugen à wanneer men hiermee stopt klaart het vaak wel weer op 
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⇒ Men moet vaak de vraag stellen naar differentiaal diagnose à wijzen de problemen 
met het geheugen op Alzheimer of heeft het met iets anders te maken? 

⇒ Als het over Alzheimer gaat, moeten mensen op alle vlakken problemen hebben à 
als het enkel over bepaalde vlakken gaat dan is het een ander probleem 

⇒ Vb. wanneer je merkt dat er enkel verbale of spatiale problemen zijn, dan is dit 
typisch geen indicatie voor Alzheimer en noemen we dit in principe ook geen 
amnesie à zal eerder komen door vb. een bloeding 

⇒ Typische test: 15 woorden die men moet nazeggen à die reeksen worden vijf keer 
aangeboden à gezonde mensen kunnen tegen het einde de hele reeks opzeggen, 
maar voor sommige mensen lukt dit niet 

⇒ Mensen die depressief zijn klagen ook vaak over geheugenproblemen à vooral 
problemen met zaken terug ophalen  

⇒ Mensen met amnesie hebben een geheugenprobleem, dus bij hen zal het niet 
uitmaken hoe je ze test à ze zullen altijd problemen hebben omdat de informatie 
gewoon niet blijft hangen  

⇒ Belangrijk dus om te onderscheiden of het gaat over een probleem met het bijhouden 
of met het ophalen van informatie 

 
⇒ Meestal komen de twee samen voor: moeite met ophalen + moeite met nieuwe 

geheugensporen vormen 
⇒ De retrograde amnesie valt meestal nog wel mee à meestal stopt dit ook op een 

bepaald moment à wordt wel ernstiger naarmate er meerdere gebieden beschadigd 
zijn 
 
 

1.3.2 Globaal probleem 
 

• Modaliteitsonafhankelijk: 
Ø Visueel, auditief, olfactorisch,… (geen visuele agnosie) 

• Materiaalonafhankelijk: 
Ø Spatiaal, verbaal,… (unilaterale schade wel asymmetrie) 
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• Testonafhankelijk: 
Ø Vrije herinnering 
Ø Geleide herinnering (vb. alle woorden in de lijst die beginnen met letter “b”) 
Ø Herkenning 

 
 

 
1.3.3 Temporele omvang van amnesie 
 

• Meestal geassocieerd en individuele verschillen 
• Geen bijkomende neocorticale schade: geheugen ver verleden intact 
• Retrograde amnesie ernstiger naargelang niet alleen de hippocampus zelf is 

aangetast 
 

• Retrograde amnesie 
Ø Vaak beperkt in de tijd: 

§ Intacte jeugdherinneringen, jong volwassenheid,… 
§ Trauma (closed head): > 80% niet langer dan 1 week 
§ Bilaterale Electroconvulsive Treatment (ECT): jaren  
§ H.M.: 11jaar 

Ø Soms over decennia 
§ Korsakoff 
§ Alzheimer 
§ Parkinson 
§ Huntington 

 
⇒ Recente herinneringen zijn redelijk kwetsbaar à herinneringen uit het verre verleden 

zijn veel robuuster en minder vatbaar voor schade aan de geheugengebieden 
⇒ We zien dus vaak dat die mensen in het verleden gaan leven 
⇒ Hierdoor zien we ook dat in de elektrosessies eerst de recentere herinneringen 

verdwijnen en pas later de oudere herinneringen  
 
 
 

• Temporele gradiënt in retrograde amnesie: 
Ø Binnen de periode dat retrograde amnesie zich kan voordoen zijn recentere 

herinneringen (meestal) meer aangetast (Wet van Ribot) 
 

⇒ De wet van Ribot = recentere herinneringen meer aangetast 
⇒ We zien vaak dat de problemen geleidelijk aan meer gaan opklaren à hierbij zien we 

ook dat de oudere herinneringen als eerste zullen opklaren 
⇒ In de meeste gevallen zie je temporele gradiënt voorkomen  

 
 
 

• Temporele gradiënt in retrograde amnesie: 
Ø Wet van Ribot (vb. trauma, Korsakoff,…) 
Ø Dynamisch: oudere herinneringen herstellen sneller 

 
• Niet altijd, geen gradiënt bij: 

Ø Locale schade aan diencephalische structuren 
Ø Huntington 
Ø Sommige vormen van hippocampale schade 
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• Normaal gezien komen anterograde en retrograde amnesie samen voor 
• Zeer zelden is retrograde amnesie veel groter en niet in proportie tot de anterograde 

amnesie 
 

⇒ Typisch zie je dat de anterograde amnesie langer duurt  
 
 
1.3.4 Bewaard werkgeheugen 
 

• Amnesie = stoornis lange termijn geheugen, werkgeheugen intact 
• Werkgeheugen = capaciteit om beperkte hoeveelheid informatie gedurende beperkte 

tijd bij te houden en te bewerken 
Ø Digit span vs. extended digit span bij H.M. 
Ø Interval tussen stimulus en test moet heel kort zijn 
Ø Delayed nonmatch-to-sample task in apen 
Ø Online verwerking is intact, maar integratie met lange termijn geheugen 

moeilijk (vb. lezen moeizaam) 
 

⇒ Het werkgeheugen is wel nog intact 
⇒ H.M. kon zeven getallen onthouden à maar wat niet lukte was om de reeksen langer 

te maken 
⇒ We weten ondertussen dat bij gezonde mensen er een soort lange termijn 

geheugenspoor wordt opgebouwd à dit ging dus niet bij H.M. 
⇒ We zien ook dat als we maar informatie blijven herhalen, we dit perfect een aantal 

minuten kunnen onthouden à we frissen de informatie telkens terug op à dit kon 
H.M. wel  

⇒ Zolang het interval bij de amnesie patiënten kort genoeg is, kunnen ze wel nog 
informatie oppikken en verwerken à daarom was het in het begin bij hem zo moeilijk 
om de lange termijn problemen te detecteren 

 
 
1.3.5 Bewaard “skill learning” 
 

• Leren van skills/vaardigheden bewaard: 
Ø Door repetitie gradueel geleerde perceptuele, motorische of cognitieve 

operaties die presteren bevorderen 
§ H.M. en spiegelbeeld traceren, traceren roterend object 
§ Generaliseren deze perceptuele en motorische vaardigheden naar 

nieuwe events? 
o Spiegelbeeld lezen (perceptueel) 

 
⇒ Men zag op een bepaald moment dus dat het episodisch geheugen een probleem gaf 

bij H.M. à dan is men gaan zoeken welke geheugensystemen wel nog werkten 
⇒ Vb. motorische vaardigheden trainen à ster-traceertaak met de spiegel à hij moest 

met een pen tussen de twee lijnen en ster natekenen en hij moest dit doen op basis 
van de visuele feedback via de spiegel à men zag dat hij steeds beter werd in het 
natekenen van de ster, ondanks dat hij niet kon herinneren dat hij die taak al eerder 
had gedaan 
 
 

• Spiegelbeeld lezen (perceptueel) 
Ø Nieuwe items ~ herhaalde items 
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⇒ Andere test voor hetzelfde mechanisme te meten is het spiegelbeeld lezen à 
naarmate je dit meer en meer doet wordt je hier sneller in  

⇒ De vraag is dan; leren mensen onbewust de woorden? Of ontwikkelen ze een 
vaardigheid voor het lezen? à het bleek de vaardigheid te zijn die men ontwikkelt 
(zowel bij gezonde mensen als amnesie patiënten) 

 
 

§ Training zelf wordt niet herinnerd: repetition priming 
o Er is een effect van voorgaande presentaties 

v Gedegradeerd visueel materiaal 
 

⇒ Men zag dus dat het een geheugensysteem moest zijn dat geen beroep doet op de 
hippocampus 

 
 
 
 

• Gedegradeerd visueel materiaal: 
 

⇒ Het opvallende is dus dat de patiënt zich niets kan herinneren van 
de taken, er geen inzicht in heeft à verschieten ervan dat ze het 
zo snel kunnen  

 
 

• Bewaard leren ondanks dat PT: 
Ø Zich niets kan herinneren van de training 
Ø Zich niets kan herinneren van het gebruikte materiaal 
Ø Geen inzicht heeft in het feit dat er iets geleerd is 

 
 
1.3.6 Samenvatting amnesie 
 

• Mediale temporele lobbe is belangrijk voor de formatie van lange termijn 
geheugensporen 

• Neurale mechanismen voor lange termijn geheugen zijn verschillend van deze van 
het korte termijn geheugen 

• Leren van vaardigheden (skills) is dissocieerbaar van herkenningsgeheugen 
 
 
 

1.4      Episodisch geheugen 
 

1.4.1 Hippocampus bij dieren en mens 
 

• Leren van relaties: 
Ø Hippocampale schade: leren van spatiale relaties 

§ Morris water maze 
 

⇒ Rat leert om in badje rond te zwemmen à reflex om zo snel mogelijk naar het 
verhoog in het badje te zwemmen à in het begin was dit trial en error, maar op den 
duur gebeurde dit heel snel à de rat baseerde zich op de elementen in de ruimte 

⇒ Wanneer men de elementen in de ruimte weghaalde, kon de rat zich niet meer 
oriënteren 
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Ø Hippocampale bi-directionele connecties met vele corticale gebieden 
§ Input van en output naar corticale gebieden betrokken in onder andere 

object herkenning en spatiale processen, verschillende modaliteiten 
(auditief, visueel,…) 

Ø Conjunctie van input via Long-Term Potentiation (LTP): 
§ Stabiele toename synaptische efficiëntie voor uren tot weken 
§ NMDA-receptors: activiteit bij combinatie van inputs 

 
⇒ Ratten bij wie hippocampale schade aangebracht werd bleven heel de tijd op zoek 

naar het verhoog zonder succes à ze gebruikten de omgevingscues dus niet  
⇒ Als je zo’n rat met hippocampale schade altijd op dezelfde plaats loslaat leerde die 

wel om naar het verhoog te zwemmen à geen verhouding met de omgeving nodig  
 
 

Ø Hippocampale neuronen hebben “place fields”: 
§ Neuronen hebben voorkeur voor bepaalde locatie 
§ Relatieve locatie in plaats van exacte spatiale locatie 
§ Relationele functie niet enkel voor visuele informatie 

 
⇒ De hippocampus is anatomisch gezien zeer geschikt om allerlei informatie samen te 

brengen die bij herinneringen hoort 
⇒ Er zijn ook een aantal chemische processen die iets veranderen in de synaps tussen 

neuronen waardoor ze later terug makkelijker samen vuren à dit vindt ook plaats in 
de hippocampus  

⇒ Plaats-cellen die gevoelig zijn voor waar men zich bevindt  
 
 

• Rol van de hippocampus: 
Ø Het vormen van lange termijn herinneringen waarbij verschillende stukken 

informatie met elkaar geassocieerd dienen te worden 
 

⇒ Associaties maken tussen allerlei zaken om er op die manier een mooie herinnering 
van de vormen 

 
 
1.4.2 Hippocampus bij mensen 
 

• Vooral leren van (arbitraire) relaties tussen items problematisch 
Ø PET en fMRI: hippocampale activatie leren relaties 
Ø H.M. leert geen nieuwe woordenschat, kan geen namen bij gezichten 

plaatsen 
Ø Meest gebruikte geheugentaken (vb. associatief leren) 
Ø Ook voor onbewuste relaties: oogbewegingsdata 

 
⇒ Een belangrijke rol in het leren van relaties  
⇒ Vb. studie waarbij men gezichten en huizen aan mensen liet zien à in eerste 

instantie was de taak om te zeggen of het man/vrouw was of stadshuis/platte land à 
in de tweede conditie vroeg men of de persoon gelukkig zou kunnen zijn in het huis 
à men moest dus een relatie leggen tussen het gezicht en het huis à men zag dat 
de hippocampus hier oplichtte  

⇒ Bij amnesie patiënten zie je ook dat het dus eigenlijk verder gaat dan het puur 
onthouden van dingen 

⇒ Zelfs op onbewust niveau heb je de hippocampus nodig voor relationele informatie 
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• Oogbewegingen: 
Ø Gezonde proefpersonen geen expliciete herinneringen, toch: 

§ Repetitie-effecten (minder fixaties de 2de keer dat ze foto zien) 
§ Effect van relationele manipulatie 

 
Ø Amnesie: 

§ Repetitie-effecten 
§ GEEN effect van relationele manipulatie 

 
⇒ Studie: groep gezonde proefpersonen en een groep amnesie patiënten uitgenodigd 

op drie momenten à foto’s aangeboden en men moest hier gewoon naar kijken à 
tegelijk de oogbewegingen en fixaties gemeten  

⇒ Daarna werden de mensen de dag nadien opnieuw uitgenodigd en terug foto’s 
aangeboden à wanneer men dezelfde foto voor de tweede keer aangeboden kreeg 
waren er minder oogfixaties à interessant was dat men een object verplaatst had in 
de foto, en dan ging men kijken of dit werd opgepikt à de gezonde mensen konden 
de dag erna wel opmerken dat er iets veranderd was, maar drie weken later zag men 
dit niet meer à toch zag men wel nog oogfixaties waar het object eerst stond in de 
foto à dus ondanks dat er geen geheugenspoor meer was zie je wel nog de invloed 
van de relationele informatie 

⇒ Bij amnesie patiënten zijn er ook minder fixaties wanneer een foto voor de tweede 
keer wordt aangeboden (!) à maar bij hen zie je geen effect van de relationele 
informatie 

 
 
1.4.3 Domein specifieke opslag 
 

• Als hippocampus enkel relaties legt, waar gebeurt dan de opslag van herinneringen? 
Ø Gedistribueerde opslag in diverse gespecialiseerde gebieden 
Ø Opslag voor bepaalde informatie gebeurt in die hersengebieden die ook 

instaan voor de initiële verwerking van die informatie 
 

• Hippocampus coördineert het binden van die informatie uit verschillende corticale 
gebieden: hoe noemt het, hoe ziet het er uit, wat kan je er mee doen, hoe grijp je 
het,… 
 

⇒ Maar als de hippocampus enkel relaties legt, waar gebeurt dan de opslag? 
⇒ Uit onderzoek blijkt dat de hersengebieden die belangrijk zijn voor het initieel 

verwerken van de informatie, ook hier weer belangrijk bij zijn à de informatie ligt 
ergens in de cortex opgeslagen en de hippocampus legt dan de verschillende linken 

 
 
1.4.4 Hippocampus en leggen van relaties 
 

• Maar temporele gradiënt retrograde amnesie! 
• Hippocampus minder nodig voor oudere herinneringen 
• Hippocampus betrokken bij consolidatie (zie later) 

 
⇒ Na verloop van tijd zullen de geheugensporen en de herinneringen gevormd worden 

zonder dat we de hippocampus hier nog voor nodig hebben 
⇒ Tijdens de slaap zullen alle geheugensporen herhaald worden à op die manier 

kunnen ze stabieler worden 
⇒ Hoe sterker de herinneringen ingegrift zijn, hoe minder je de hippocampus nodig hebt 

om herinneringen op te roepen 
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1.5      Procedureel / impliciet geheugen 
 
1.5.1 Leren van vaardigheden (skills) 
 

• Leren van stereotiepe en onbewuste gedragsrepertoires: 
Ø Onder andere motorische vaardigheden, sequenties,… 

• Striatum (Parkinson en Huntington): 
Ø Habit learning en geen generalisatie 

§ Vb. traceren roterend object 
Ø Serial Reaction Time Task 
Ø Spiegelbeeld lezen: generalisatie 
Ø Niet enkel motorisch: voorspellen weer 

 
⇒ Wanneer mensen schade oplopen in het striatum krijgen ze moeilijkheden met 

stereotype gedragingen, dingen vlot uitvoeren, etc. 
⇒ Zie mensen met Parkinson à krijgen vooral problemen in die regio’s à problemen 

met de productie van dopamine en heel het systeem geraakt ontregeld 
⇒ Alles loopt voor moeizamer à nieuwe vaardigheden aanleren lukt ook niet meer 

 
 

• Functie van het striatum (basale ganglia) 
Ø Leggen van associaties tussen stimuli en responsen 

§ Zowel motorische responsen als voorspellingen 
Ø Helpen bij het selecteren van verschillende antwoord mogelijkheden gegeven 

een bepaalde stimulus input 
 

⇒ Mensen zijn kampioenen in het leggen van associaties tussen wat je ziet en hoe je 
daar op moet reageren à vb. je neemt een schaar en je weet dat je hiermee kan 
knippen 

⇒ Het striatum speelt dus een belangrijke rol in het leggen van zo’n associaties à 
draagt bij aan het ontwikkeling van de gewoontes en vaardigheden 

 
 

• Basis perceptuele verwerking wordt gemoduleerd door ervaring: 
Ø Opslag in domein specifieke regio’s 
Ø Geen hippocampale mediatie 
Ø Structurele verandering: 

§ Vb. meer synapsen ~ performantie 
 

• Het gebied dat belangrijk is bij het uitvoeren van een bepaalde taak, verandert 
structureel in functie van ervaring en voorziet op die manier een neuraal substraat 
voor procedureel geheugen 
 

⇒ Tweede niveau waar de vaardigheden terug te vinden zijn is in de gebieden zelf à 
vb. intensieve training om tonen van elkaar te leren onderscheiden; de perceptuele 
gebieden die belangrijk zijn voor het verwerken van de toon zijn meer actief na zo’n 
training 

 
1.5.2 Samenvatting: geheugentypologieën  
 

• Declaratief/episodisch (expliciet) 
Ø Hippocampus 
Ø Feiten, gebeurtenissen (autobiografisch) 
Ø Relationeel gepresenteerd 
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Ø Flexibel en transfereerbaar naar nieuwe context 
Ø Enkelvoudige herinneringen opgeslagen in domein specifieke corticale 

gebieden 
 

• Procedureel (impliciet) 
Ø Striatum voor associaties tussen stimuli en responsen 
Ø Domein specifieke gebieden voor betere verwerking/associaties binnen 

stimulus categorieën  
Ø Gevolg van associaties tussen stimuli en responses 
Ø Niet flexibel, gewoontes 

 
• Werkgeheugen 

Ø DLPFC 
Ø Kortstondig bijhouden en verwerken van informatie 
Ø Modaliteitsspecifiek 
Ø Dissocieerbaar van en parallel met lange termijn geheugen 

 
 
1.6      Hersengebieden betrokken bij encoderen, consolideren en ophalen 
 
1.6.1 Lokalisatie geheugenprocessen 
 

• Drie processen: 
Ø Encoderen 
Ø Consolideren 
Ø Ophalen  

 
• Wat is de rol van hippocampus, frontale cortex en (linker) pariëtale cortex in deze 

processen? 
 

⇒ Je kan ook naar het geheugen kijken op vlak van dat informatie goed moet kunnen 
binnenkomen à informatie moet geëncodeerd kunnen worden à daarna moet men 
het consolideren à dan moet men het ook nog kunnen ophalen 

⇒ Het is dus belangrijk om die drie fases goed te onderzoeken à vb. stel dat je niet 
aandachtig genoeg bent om bepaalde informatie binnen te laten komen, dan loopt de 
consolidatie mis en ga je geheugenklachten krijgen à de problemen zitten dan in de 
voorwaarde om het geheugen goed te laten werken, en dus niet in het geheugen zelf 

⇒ Het is dus belangrijk om duidelijk te krijgen waar het probleem juist zit 
⇒ Op die manier is er ook heel veel onderzoek gedaan naar de neurale mechanismes 

die belangrijk zijn in die drie bases 
 
 
1.6.2 Hippocampus 
 

• Betrokken bij alle processen: 
Ø Encodering: 

§ Activiteit gaat omhoog bij memoriseren dan kijken 
§ Linker hippocampus: verbale info à rechter hippocampus: spatiaal 
§ Subsequent memory effect: activiteit hippocampus ~ succes 

 
Ø Consolidatie: 

§ Geassocieerde neuronen vuren tijdens slaap 
§ (Gradiënt in) retrograde amnesie 
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§ Consolidatie model à hippocampus bindt geheugensporen die 
opgeslagen liggen in verschillende neo-corticale gebieden in de initiële 
fase 

§ Exacte processen zijn nog niet duidelijk 
 

Ø Ophaling: 
§ Anatomisch gedissocieerd van gebieden encodering? 
§ Actief bij ophaling brede waaier info (episodisch, semantisch, auto-

biografisch,…) 
§ Mechanisme: reactiveren lange termijn geheugen herinneringen? 

o Pattern completion: hippocampus activeert andere 
representaties over neocortex 
 

⇒ Hippocampus speelt een belangrijke rol in de drie fases à zo die je dat als je aan 
mensen vraagt om naar informatie te kijken vs. om er zoveel mogelijk van de 
onthouden, er meer hippocampale activatie zal zijn wanneer ze de info echt moeten 
onthouden 

⇒ De slaap blijkt hier een heel belangrijke rol in te spelen 
 
 
 
1.6.3 Frontale cortex 
 

• Encodering: 
Ø VLPFC 

§ PFC activiteit bij incidenteel en intentioneel leren 
§ Gelateraliseerd (L verbaal, R spatiaal) 
§ PFC activiteit ~ performantie (subsequent memory effect) 

Ø DLPFC 
§ Encodering van verschillende soorten info om hun associatie in lange 

termijn geheugen te bevorderen 
 

• Ophaling: letsels à confabulaties 
Ø Posterieure PFC: 

§ Gelateraliseerd (verbaal à links; spatiaal à rechts) 
§ Activatie geassocieerd met gedane moeite in plaats van succes 

 
• Executieve aspecten van deze processen (vb. organisatie, selectie, monitoring en 

evaluatie) 
 

⇒ De frontale cortex speelt een belangrijke rol in het encoderen en ophalen van 
informatie 

⇒ Later zullen we ook nog zien dat het een belangrijke rol speelt in gedragscontrole 
⇒ Vb. bij het studeren associaties kunnen leggen à betere geheugensporen gevormd -

à hier zal die frontale cortex een rol in spelen 
⇒ Ook bij ophaling à kunnen onderscheiden wat er wel en niet gebeurd is in een 

bepaalde herinnering à bij schade zullen er verschillende geheugensporen 
samengevoegd worden tot een nieuwe geheel à foutieve herinnering opgebouwd 
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Hoofdstuk 9: Taal 
 
1.1      De rol van de linker hemisfeer 
 

• Crossed apahasia 
Ø = afasie bij rechtshandige persoon met letsel in rechter hemisfeer 
Ø = frequentie van 1% 

• Hoe taallateralisatie meten? 
Ø WADA 
Ø fMRI 
Ø Directe elektrische stimulatie  

 
⇒ Bij rechtshandigen is in 96% van de gevallen de linker hersenhelft dominant à in 4% 

van de gevallen is de rechter hersenhelft dominant à bilaterale dominantie komt niet 
voor bij rechtshandigen 

⇒ Bij linkshandigen is er bij 15% een bilaterale dominantie à in 70% van de gevallen is 
de linker hersenhelft dominant à in 15% van de gevallen de rechter helft 
 

⇒ Wanneer een rechtshandige met taaldominantie in de rechterhemisfeer een letsel 
heeft in die rechter hemisfeer spreken van een gekruiste afasie à dit is ook bij 
linkshandigen met dominantie en letsel in de linker hemisfeer 

⇒ Taallateralisatie meten à WADA à product inspuiten en één hemisfeer lamleggen à 
dit doet men vb. bij epilepsie; kijken of de taal dominantie zich niet in de hemisfeer 
bevindt waar ook het letsel zit à kijken of de patiënt geen taal- of geheugen- 
problemen heeft  

⇒ Vandaag wordt er ook veel fMRI gebruikt om de taallateralisatie te meten 
  

 
1.2      Taalorganisatie over de eeuwen heen 
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⇒ De meeste mensen hebben taaldominantie in de linker hemisfeer 
⇒ De geschiedenis leidt ons terug naar de 19de eeuw à belangrijk om een overzicht te 

hebben van de afasiologie om alles beter te kunnen begrijpen 
 
 
⇒ Begin 19de eeuw waren er een aantal neurologen en neurochirurgen die met 

gevalsbeschrijvingen getoond hebben dat je door een letsel taalproblemen kan 
ontwikkelen 

⇒ Daarna kwam er een kentering à het is niet één lokalisatie in de hersenen die 
verantwoordelijk is voor één bepaalde functie à meer op een holistische manier 
denken 

⇒ Eind 20ste eeuw kwam er dan weer een reactie van neurologen en neurochirurgen à 
zeiden dat men verder moest naar die lokalisatie 

⇒ Er is een grote discussie geweest en men kwam tot de vaststelling dat men de 
methode niet had om taal te onderzoeken 

 
 

 
⇒ Eind jaren ’90 en in de huidige eeuw zien we dat de twee visies meer naar elkaar 

ontwikkelen tot één geheel 
⇒ Eind vorige eeuw kon men hersenen onderzoeken aan de hand van scans 
⇒ Als we over taal denken, moeten we eigenlijk denken in netwerken à er zijn 

netwerken die we in cognitieve modellen kunnen omzetten à ze zijn heel bruikbaar 
voor onze diagnostiek à ook praktisch voor de lokalisatie à weten dat er bij een 
letsel een heel netwerk bij betrokken is  

⇒ Het netwerk geraakt licht beschadigd, en dit is wat functionele uitval kan geven 
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⇒ Als we het willen gaan onderzoeken hebben we testmateriaal en classificatie 
systemen nodig à deze lopen nog een beetje achter à we moeten nog altijd beroep 
doen op het systeem van de locasitionisten (één op één relatie) 
 
 

1.2.1 Boston Classificatie (volgens localisatie) 
 

• Classificatie van Boston 
Ø Afasie van Broca 
Ø Afasie van Wernicke  Centrale afasieën: 
Ø Geleidingsafasie    Letsel bij fissuur van Sylvius 
Ø Globale afasie    Nazeggen gestoord 

 
 

Ø Transcorticaal motorische afasie  Letsel buiten de omgeving  
Ø Transcorticaal sensorische afasie  omgeving van de fissuur 
Ø Gemengd transcorticale afasie  Nazeggen intact 
Ø Amnestische afasie 

 
 

⇒ Meest belangrijke classificatiesysteem 
⇒ Centrale afasieën zorgen voor letsel bij de fissuur van Sylvius 
⇒ De neven afasieën zorgen voor letsel buiten de fissuur van Sylvius 

 
 
 
1.2.2 Indeling van afasie volgens localisatieleer 
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⇒ Op basis van de fluency, het begrip en het nazeggen kan je de afasieën 
onderscheiden 

⇒ Fluency = NIET gewoon het vlot praten à het gaat over de grammaticale intactheid 
à als de grammatica verstoord verloopt is de patiënt non-fluent 

⇒ Zo kan je zien dat iemand die vb. ten gevolge van een CVA grammaticale problemen 
heeft en in telegramstijl spreekt, non-fluent te noemen is  

⇒ In extreme gevallen heb je bij de non-fluente groep een mutisme waardoor de 
persoon niet meer in staat is om te praten 

⇒ Als de patiënt non-fluent spreekt, je niet begrijpt, maar wel nog goed kan nazeggen, 
heeft die een globale afasie à als men niet goed kan nazeggen heeft men een 
gemengd transcorticale afasie 

⇒ Als er wel nog begrip is en de patiënt goed kan nazeggen = transcorticale morotische 
afasie à niet goed nazeggen = Broca afasie 
 

⇒ Als de patiënt fluent spreekt, niet begrijpt wat je zegt, en niet kan nazeggen = 
Wernicke afasie à als de patiënt wel kan nazeggen = Transcorticale sensorische 
afasaie 

⇒ Wanneer er wel begrip is, maar de patiënt niet kan nazeggen = conductie afasie à 
wel kan nazeggen = amnestische afasie 

 
⇒ Frontale regio’s waarschijnlijk betrokken bij begrip 

 
 
 
1.2.3 Afasie van Broca 
 

• Franse neuroloog Paul Broca (1824-1880) 
• Spontane taal 

Ø Non-fluente, trage en moeizame spraak 
Ø Telegramstijl (voornamelijk zelfstandige naamwoorden en werkwoorden) 
Ø Perseveraties 
Ø Woordenschat: gereduceerd 

• Begrip: meestal beter 
• Herhaling: gestoord 

 
• Geschreven taal ~ gesproken taal (veel spellingsfouten en deleties van letters 

Ø Kopieren > spontaan schrijven of schrijven op dictaat (+ hemiplegie) 
Ø Luidop lezen: moeilijk 
Ø Begrip geschreven taal ~ begrip gesproken taal 

 
• Oorzaak: uitgebreidere peri-sylviaanse lesie (fronto-temporo-pariëtaal + insula) 

 
⇒ Broca was de eerste die de relatie tussen een frontale letsel en de afasie neerschreef 

à daarom naar hem vernoemd 
⇒ Gebruiken vaak een stereotiep woordgebruik, begrip is meestal beter en de herhaling 

is gestoord 
⇒ Recurrent utterance = één woord dat gesproken kan worden à dit is een veel 

voorkomende uiting à de persoon denkt niet anders dan anderen, kan gewoon non-
verbale taken uitvoeren zoals die vroeger deed à de andere cognitieve functies zijn 
dus niet (of slechts in beperkte maten) aangetast (!) 

⇒ Belangrijk om de patiënten als volwassenen te blijven behandelen  
⇒ Wanneer je één structuur, of één woordklasse kan oproepen bij de patiënt, wordt er 

een hele reeks woorden opgeroepen à de patiënt zal er niks meer van verstaan, 
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want alle klanken gaan door elkaar à hierdoor kan men geen woorden meer 
destilleren uit de klanken 

⇒ De patiënt weet heel nauwkeurig wat hij/zij wil zeggen, maar net voor het spreken 
worden verkeerde woorden opgeroepen 

⇒ Bij de afasie van Broca zijn er meer productieproblemen, minder begripsproblemen, 
begrip van geschreven en gesproken taal verloopt vrij analoog  
 
 

1.2.4 Afasie van Wernicke 
 

• ~ Duitse neuroloog Carl Wernicke (1848-1905) 
• Spontane taal 

Ø Fluent 
Ø Parafrasieën 
Ø Paragrammatismen of dyssyntaxis 

§ Problemen op niveau van syntaxis (getalscongruentie o-ww niet 
gerespecteerd, fouten tegen ww tijden, verkeerde voorzetsels) 

 
• Begrip: gestoord 
• Herhaling: gestoord 
• Benoemen: gestoord 
• Luidop lezen en leesbegrip: gestoord 
• Schrijven: paragrafieën en neologismen 
 
 
• Verschillende types van parafrasieën 

1) Semantische / verbale parafrasie 
2) Fonologische parafrase (fonematisch/literaal versus morfologisch) 
3) Irrelevante parafrasie 
4) Neologisme 

 
• Jargon 
• Logorhee 
• Anosognosie 

 
• Oorzaak: letsel ter hoogte van de zone van Wernicke  

 
 

⇒ Wernicke beschreef een analoge afasie aan Broca, maar dit maar wel 
begripsproblemen 

⇒ De begripsproblemen zijn eerder van semantische aard à cognitief is alles in orde, 
maar plots spreekt iedereen door elkaar 

⇒ Als de persoon zelf spreekt is die fluent, maar vertoont wel versprekingen (vb. “ik loop 
door de staart” ipv. “straat)  

⇒ Paragrammatismen à vb. “ik geweest in de stad ben uit gisteren”  
⇒ Een semantisch neologisme = een nieuw woord dat iemand vormt om een bepaalde 

uitdrukking te doen (vb. “loeibeest” ipv. “koe”) à bij volwassen patiënten zien we 
meer fonologische neologismen = ook een nieuw woord voor iets, maar zonder 
analogie, dus totaal niet herkenbaar (vb. “broes” ipv. “koe”) 
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1.2.5 Geleidingsafasie / conductie-afasie 
 

• Hoofdkenmerk: fonematische parafrasieën bij het herhalen 
• Spontane taal 

Ø Fluent 
Ø Fonematische parafrasieën (lengtegebonden) 
Ø Conduite d’approche 
Ø Conduite d’écart 

 
• Herhaling: uitgesproken problematisch 
• Begrip (auditief en leesinhoudelijk): behoorlijk 
• Benoemen: moeizaam 
• Luidop lezen: paralexieën 
• Schrijven: paragrafieën 

 
• Oorzaak: letsel ter hoogte van de fasciculus arcuatis / gyrus supramarginalis 

 
⇒ De fonematische parafrasieën staan centraal 
⇒ Conduite d’approche = wanneer je een woord wil zeggen, zal je de eerste keer vrij 

ver verwijderd zijn van het doelwoord, maar door jezelf te verbeteren en het telkens 
te herhalen kom je steeds dichter bij het doelwoord 

⇒ Conduite d’écart = beginnen bij de doelwoord en er steeds verder van afwijken 
⇒ Personen met een conductie-afasie hebben een betrokkenheid van de fasciculus 

arcuatis die belangrijk is bij het nazeggen  
 
 

1.2.6 Globale/totale afasie 
 

• Hoofdkenmerk: aantasting expressie en begrip 
• Spontane taal 

Ø Non-fluent 
Ø Stereotypie / recurrent utterances (monofasie) 

§ Vb. Patiënt Leborgne “Tan Tan” 
Ø Cave: non-verbale taal (gebaren, gelaatsuitdrukkingen veelal intact) 

§ Begrip, nazeggen, benoemen, lezen, schrijven: gestoord 
 

• Oorzaak: uitgebreid letsel ter hoogte van de linker hemisfeer (zone van Broca, 
Wernicke, subcorticaal) 
 

⇒ Vroeger ook wel de totale afasie genoemd à is de meest ernstige vorm van afasie 
⇒ Zowel begripsproblemen als productieproblemen  
⇒ Ook heel strategische, kleine letsels kunnen dit veroorzaken à het moet dus niet 

perse een heel uitgesproken letsel zijn 
 
 

1.2.7 Transcorticaal motorische afasie 
 

• Hoofdkenmerk: discrepantie tussen spontane spraak en herhaling 
• Spontane taal 

Ø Non-fluent 
Ø Hortend 
Ø Echolalieën 
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• Herhalingen: herinneren aan stotteren 
• Begrip (auditief en leesinhoudelijk): matig tot licht gestoord 
• Luidop lezen: analoog aan spontane spraak 
• Schrijven: paragrafieën en agrammatismen 

 
• Oorzaak: anterieur of superieur aan de zone van Broca 

 
 

⇒ Nazeg-vermogen is intact 
⇒ Vooral de herhaling is gestoord à de taalproductie is non-fluent 
⇒ Typisch is: echolalieën (= klakkeloos nazeggen) + echoing approval (vb. “heb je goed 

geslapen?” – “ik heb goed geslapen”) 
⇒ Schrijven is verstoord à paragrafieën, etc. 
⇒ Ook het lezen is verstoord 
⇒ Letsel aan de zone van Broca 

 
 
 

1.2.8 Transcorticaal sensorische afasie 
 

• Spontane taal 
Ø Fluent 
Ø Vergelijkbaar met de spraak van een afasie van Wernicke 

 
• Herhalingen: vrijwel ongestoord 
• Begrip (auditief en leesinhoudelijk): ernstig tot zeer ernstig gestoord 
• Luidop lezen: beter dan leesbegrip 

 
• Oorzaak: posterieure temporo-pariëtale regio 

 
⇒ Wel goed nazeg-vermogen 
⇒ Herhalen bijna ongestoord à begrip wel verstoord 
⇒ Lezen moeilijk à luidop lezen iets beter 
⇒ Letsel aan het gebied van Wernicke  

 
 
 

1.2.9 Gemengd transcorticale afasie 
 

• Hoofdkenmerk: relatief gespaard herhalingsvermogen in tegenstelling tot een 
gestoorde expressie en begrip 

• Begrip (auditief en leesinhoudelijk), luidop lezen en schrijven: ernstig gestoord 
vergelijkbaar met een globale afasie, maar met discrepant goed herhalingsvermogen 

• Oorzaak: letsel dat de taalzones isoleert van de rest van de cortex (vandaar: isolatie-
afasie) 
 

⇒ Vergelijkbaar met de globale afasie, maar nazeg-vermogen intact 
⇒ Letsel isoleert zich ver van de fissuur van Sylvius à kan uitgebreid zijn, maar kan 

ook strategisch gericht zijn 
⇒ Soms ook wel de “isolatie afasie” genoemd 
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1.2.10 Amnestische afasie 
 

• Hoofdkenmerk: woordvindingsproblemen 
Ø ~ anomie 
Ø Minimale problemen met expressie of begrip 
Ø Spontane herstel: 

§ Passe-partoutvormen (ding, doen) 
§ Woordvindingsproblemen (variërend qua ernst) 

Ø Herhaling, leesbegrip, luidop lezen, schrijven: relatief goed 
 

Ø Kan optreden als restafasie 
 

Ø Oorzaak: niet gebonden aan specifieke localisatie (linkerhemisfeer); vaak op 
grensgebied tussen de temporale en pariëtale kwab 

 
⇒ Belangrijkste kenmerk: woord-vind problemen à oproepproblemen 
⇒ Vb. “Ik heb een dinge gekocht in de dinge”  
⇒ Een amnestische afasie kan optreden als een restafasie à vb. na jaren herstel 
⇒ Maar kan ook optreden na vb. een medische ingreep  
⇒ Wordt meestal gerelateerd aan de pariëtale kwab (soms ook aan de temporale kwab) 

 
 

⇒ Via filmpje zelf afasie diagnose stellen à persoon kan redelijk goed zinnen vormen, 
wel vertraagde spraak à conduite d’approche à begrip niet verstoord à soms 
parafrasieën à nazeggen gaat moeizaam, korte woorden lukken nog maar langere 
woorden of zinnen gaan heel moeilijk 

⇒ Diagnose: conductie-afasie 
 
 
 
1.3      Neurologische organisatie van taal 
 

⇒ Drie grote structuren in de hersenen volgen de localisatieleer à analyseren, 
memoriseren en synthetiseren 

⇒ Volgens de Associationisten kan je die drie structuren linken aan: fonologie 
(=klankopbouw) , semantiek (= betekenis) en grammatica (= zinsopbouw) 
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⇒ Een eerste fonologisch proces wordt geprikkeld à je wil een klankverbinding maken 
⇒ Dit gebeurt temporaal à van daaruit je talige informatie begrijpen à hiervoor heb je 

de fonologische structuren nodig (verloopt over de pariëtale cortex naar de frontale 
cortex; dorsale stroom) à dan ook betekenis geven (= verloopt van temporale cortex 
naar frontale cortex; ventrale stroom) 

⇒ Als je echt analytisch taal gaan verwerken dan laat de rechter hemisfeer los en zien 
we vooral verwerking in de linker hemisfeer 

⇒ In een laat stadium komt de rechter kant nog wel eens tussen, maar dan gaat het 
over heel complexe gegevens (betekenissen, etc.) 

 
 

⇒ Bij de fonologie moeten we rekening houden met modellen 
⇒ Het basisschema omvat de volledig fonologische verwerking 
⇒ De inhoudelijke betekenis staat centraal à alle processen die zich bovenaan 

bevinden hebben te maken met begrip (auditief begrip en lezen) à processen 
onderaan hebben te maken met productie (spreken en schrijven) 

⇒ Als we vb. inhoudelijk willen begrijpen wat we lezen gaan we op de route rechtsboven 
beroep doen, en dan in het semantische systeem verwerken wat we lezen 

⇒ Elk van de stromen bestaat uit modules en processen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ We gaan nu verder ingaan op de regio links boven à auditief begrip 

 
 
 
1.3.1 Fonologie (dynamisch en fonologisch) 
 

⇒ Als je een woord hoort ga je dit percipiëren als een klankgeheel à daarna kijken of 
het een verbaal of non-verbaal signaal is à als je het als een verbaal signaal 
identificeert komt je het model binnen 

⇒ Bij de auditief fonologische analyse kom je tot identificatie en discriminatie van 
klanken à je gaat de klanken juist gaan percipiëren, soms een naam geven  

⇒ Het geheugen zal instaan om de klankgehelen vast te houden à de klank of het 
woord dat je hoort gaan beschouwen als bestaande of niet bestaande à vb. “stokma” 
à in het fonologisch input lexicon ga je een onderscheid beginnen maken in de 
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klanken die je als verbaal beschouwd tussen het Nederlands en klanken die afwijken 
van het Nederlands à kan zowel op woordniveau als zinsniveau 

⇒ Verder ingaand op woordniveau à eens we hierover beslist hebben, kunnen we hier 
ook betekenis aan geven à we komen dan in het semantische systeem 

⇒ Als je de voorgaande modules niet doorlopen hebt, kan je geen betekenis geven aan 
een woord 

⇒ In het planum temporale ga je een identificatie maken van de klank à gebeurt mid-
temporaal à daarna de klank opslaan in het geheugen (= op de grens tussen de 
temporale en pariëtale kwab) à dan onderscheid maken tussen een bestaand of 
niet-bestaand Nederlands woord  

⇒ Als je een bepaalde klank hoort, kan je dit gewoon nazeggen à hiervoor die je 
beroep op een rechtstreekse verbinding tussen articulatie en het auditorische 
systeem (= verloopt over de dorsale route) 

 
 

⇒ Het fonologisch model à frontaal à alles in een grammaticale structuur gieten 
 
 
 

⇒ We hebben dus een hele geschiedenis met twee belangrijke stromingen: 
locasitionisten en associationisten  

⇒ Door de ontwikkeling van de methodologie zijn we tot een organisatiemodel van taal 
gekomen waarin we de modellen kunnen matchen met de localisatie in de hersenen  

 
 
1.3.2 Integratie fonologie, semantiek en syntaxis – spatieel en temporeel 
 

⇒ Taalverwerking die gebeurd tussen de 10 en de 100ms na dat je het woord hoort à 
binnen de seconde heb je begrepen over welk woord het gaat 

⇒ Op de horizontale as zie je het spatiele verloop à links de frontale regio, rechts de 
temporale regio 

⇒ Van zodra we de klanken percipiëren gaat onze oppervlakte structuur al een signaal 
krijgen om zich klaar te zetten voor het verwerken van een zin à terwijl de klanken 
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binnen komen gaan we hier een betekenis aan geven à pas nadien gaan we de 
klanken met de betekenis invulling geven en volledig verwerken als een correcte 
grammaticale structuur (= allerlaatste stadium) 

⇒ Fonologie à primair semantisch à semantisch à grammaticaal  
 

⇒ Alles hangt af van de frequentie, de lengte, etc. op welk tijdsstip je een potentiaal zou 
kunnen uitlokken 

⇒ Vervolgens krijg je een primair syntactische structuur à vb. hebben we te maken met 
een voorzetsel, een lidwoord,… à we gaan dat allemaal uit elkaar halen en vanuit de 
gyrus een signaal geven naar frontaal: hou het vast (!) à syntactisch geheugen is 
zeer belangrijk 

⇒ De primair syntactisch verwerking gebeurt tussen de 150 en 200 ms à potentiaal dat 
we kunnen uitlokken = de elan 

⇒ De semantische verwerking waarbij we betekenis gaan geven à alle inhoudelijke 
aspecten gaan we goed vasthouden en meteen ook het signaal geven naar frontaal 
à semantiek nodig om de zin te bouwen à de relaties worden al gelegd met de 
primair syntactische structuur die daar ook al vastgehouden wordt 

⇒ Om echt de overweging te maken of iets syntactisch is of niet gebeurt na 600ms 
 

⇒ Hoe gaan we de taal elektrofysiologisch onderzoeken? à we kunnen vandaag 
bewijzen dat de elektrofysiologie veel gevoeliger is à alle experimenten die hiermee 
gebeuren zijn enorm relevant voor clinici  

⇒ Rond de 400ms zien we een potentiaal wanneer er een semantische schending 
optreedt à vb. “het meisje liet de hemel op de tafel” à je krijgt hier een trigger, en dit 
zal ongeveer 400ms na het detecteren van de semantische schending optreden  

⇒ Bij vb. een syntactische schending à deze trigger zal na 600ms optreden  
 
 
 

1.3.3 Verfijning van de taalnetwerken 
 

• Links frontale regio’s betrokken bij verwerking van semantiek – gerelateerd aan 
executieve functies (wordfluency) + taalnetwerk (semantische parafrasieën)  

• Links frontale regio’s betrokken bij verwerking van grammatica en semantiek – heeft 
invloed op ERP 
 

⇒ De semantiek wordt er steeds bij vertelt, omdat we moeten weten dat bij integratie 
alles samen komt in de frontale cortex à we moeten dus ook semantiek en fonologie 
koppelen aan de frontale regio’s 

 
 

⇒ Informatie komt vanuit de anterieur temporale delen à info wordt naar de frontale en 
temporale delen gestuurd, semantisch geheugen wordt al geprikkeld à alle 
informatie wordt vastgehouden terwijl we ondertussen de oppervlakte structuur 
verder gaan aansturen om de semantische structuur te gaan verwerken 

⇒ We komen zo tot een volledige integratie  
 
 

⇒ Je gaat op hetzelfde moment zowel frontaal als temporaal activiteit zien en de RP 
kunnen uitlokken  

⇒ Bij de interpretatie van je signalen moet je dus goed opletten à als je naar de 
bronlocalisatie overgaat, moet je de RP’s frontaal gaan interpreteren als 
geheugenopslag  
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1.4     Visuele taalverwerking 
 
1.4.1 Psycholinguïstische leesverwerkingsmodellen  
 

• Woordniveau 
• Zinsniveau 

 
⇒ Model van Ellis en Young komt constant terug  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Als we kijken naar de modules die tussenkomen bij het lezen, zien we linksboven het 
visuele analyse systeem à staat in voor het identificeren van geschreven klanken die 
binnenkomen in de hersenen 

 
 

1) Orthografische/visuele analyse 
Ø Gemeenschappelijke zones dorsale en ventrale pathway 
Ø Neuro-anatomisch 

§ Linguale gyrus 
o Activatie bij lezen van alle pseudo-woorden en woorden 

 
⇒ Als we de neuro-anatomische correlaties willen zoeken, moeten we terugkijken naar 

de eerdere modellen à werkt op dezelfde manier à we gaan woorden lezen en deze 
deels verwerken langs de dorsale en deels langs de ventrale route 
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⇒ De eerste stappen voor de visuele verwerking gebeuren occipitaal, in de linguale 
gyrus à bij woordmateriaal wordt deze geactiveerd 

 
 
 

2) Orthografisch/visueel inputlexicon 
Ø Mediale fusiforme gyrus 

§ Interfacesysteem tussen visuele input en specifiek linguistische 
processen 

§ Convergentieregio, die deelneemt aan verschillende cognitieve taken, 
zoals vb. visuele woordherkenning 
 

⇒ Dan gaan we beslissen of het woord dat we lezen bestaat of niet bestaat 
⇒ Mediale fusiforme gyrus = de interface à we willen gaan begrijpen wat we lezen 

 
 
 

3) Ventrale versus dorsale route 
Ø Ventrale pathway (bilateraal) 
Ø Dorsale pathway (links) 

 
⇒ Dan willen we ook betekenis gaan geven aan wat we lezen 

 
 
 
1.4.2 Aanvankelijk lezen 
 

• Dorsale stroom 
• Orthografische analyse op woordniveau (regel gebaseerd) + primaire koppeling aan 

semantiek 
• Posterieure deel van de superieure temporale en supramarginale en angulaire gyrus 

van de temporopariëtale regio 
 
à Valkuil: te snel lezen via ventrale stroom (radend lezen) 
 

⇒ Als we als kind gaan lezen, gaan we dat op een heel analytische manier doen à alle 
klanken die we visueel zien gaan we opzetten in auditief materiaal à dit gebeurt 
volledig van temporaal, over pariëtaal, naar frontaal (= dorsale route) 

⇒ Kinderen gaan vaak te snel tot herkenning komen à ze gaan radend lezen (= via 
ventrale stroom)  

⇒ Vanaf dat we een woord herkennen wordt dit opgeslagen in de ventrale route à als 
een kind aanvankelijk leest, maar nog niet zo goed kan samenstellen, gaat het 
beginnen lezen via de ventrale route à hierdoor is het perfect mogelijk dat een kind 
een heel andere tekst leest dan wat er eigenlijk staat à je moet hier dus voor 
opletten, zien dat je dit foutieve gedrag niet gaat belonen (= begin voor dislectie)  

 
 
1.4.3 Voortgezet lezen 
 

• Via lexicale stroom voor volledige woorden 
= ventrale stroom 

• Woorden reeds opgeslagen in geheugen 
• Beginnen sneller te lezen 
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• Mediaal extrastriataal, links inferieur occipito-temporaal, fusiforme gyrus, inferieure en 
mediaal temporale gyrus 
 
à Valkuil: persisteren in lezen via dorsale stroom (spellend lezen) 

 
⇒ Meteen de woorden uit de ventrale route halen à je gaat sneller lezen, volledige 

zinnen erkennen, etc. 
⇒ De belangrijkste regio = inferieure en mediale temporale gyrus  
⇒ Opnieuw de valkuil voor de kinderen dat ze blijven hangen in de dorsale stroom à 

blijven spellend lezen à niet tot de automatisatie komen 
⇒ Dus enerzijds heb je het probleem van de snel naar de ventrale route te gaan (= 

radend lezen) en anderzijds heb je het probleem van de lang in de dorsale route te 
blijven hangen (= spellend lezen) 

 
⇒ Wanneer je gaat lezen kan je op verschillende manieren lezen à je kan meteen 

semantisch lezen (via de lexico semantische route) à je kan ook gewoon technisch 
lezen (= lezen zonder echt te weten wat je leest à via de lexicale route) à in het 
tweede geval ga je niet meer via het semantische systeem 

⇒ Derde manier van lezen = lezen van nonsens à dit doe je via de niet-lexicale route  
⇒ De semantische en lexicale route samen wordt ook wel eens de directe route 

genoemd  
 
 
1.4.4 Classificatie van leesproblemen – afatische alexie 
 

• Agnostische alexie 
Ø = stoornis van een zintuiglijke modaliteit 
Ø = meestal in het kader van ruimere visuele agnosie 

 
• Afatische alexie (4) 

= stoornis van een psycholinguistische activiteit 
 
1) Surface dyslexia 
2) Deep and phonological dyslexia 
3) Zuivere alexie zonder agrafie 
4) Zuivere alexie met agrafie 

 
• Gemengde alexie 

Ø = agnostische en afatische alexie 
(optische afasie = neurologische term = afatische alexie door agnostische 
problematiek) 

 
⇒ Vier types van leesproblemen 
⇒ Belangrijkste zijn de surface dyslexia en de phonological dyslexia 
 
 
1) Surface Dyslexia  

Ø Stoornis van de lexico-semantische (ventrale) route (E&Y: semantische route) 
Ø Compensatie via dorsale route (E&Y: lexicale route) 
Ø Symptomen: problemen met beoordelen van onregelmatige schrijfwijze, vb.: 

§ Homofoonverwarring: “rauw” verstaan na lezen van “rouw”, “krab” 
verstaan na lezen van “krap” 

§ Pseudowoorden als bestaande woorden beschouwen: “hei” als correct 
beschouwen voor “hij” 
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⇒ Surface dyslexia = je kan wel letters en woorden zien en beslissen of ze bestaan of 
niet, maar je kan er geen betekenis aan geven à hierbij is er de mogelijkheid om te 
compenseren via de dorsale route  

 
⇒ Hierbij kan je een probleem krijgen (examen!) à heel typisch is dat onregelmatige 

woorden niet meer kunnen gelezen worden à dit komt omdat onregelmatige 
woorden een bepaalde regelgeving vergen à vb. “dousjen” wordt “douchen”; wordt 
vastgelegd in het ventraal systeem à dit vergt een bijzondere declaratieve opslag à 
alle onregelmatige zaken worden opgeslagen in het semantische systeem in de 
ventrale route à hierdoor hebben personen met semantische problemen bij het lezen 
problemen met de onregelmatige woorden 

 
⇒ Hetzelfde met de regelgeving rond ‘au’ en ‘ou’ à is allemaal opgeslagen in onze 

ventrale route à bij een surface dyslexia heb je niet meer de mogelijkheid om die 
woorden te gaan lezen 

 
 
 

2a) Deep Dyslexia 
Ø Voorbeelden: 

§ Lezen van pseudowoorden 
§ Lezen van zelfstandige naamwoorden en nieuwe namen (semantische 

parafrasie) 
§ Lezen van grammaticaal geïsoleerde woorden 
§ Lezen van visueel verwante grafemen (vb. ‘doek’ in plaats van ‘boek’) 
§ Lezen van abstracte woorden (‘paard’ lukt beter dan ‘vrijheid’) 

 
⇒ Bij deep dyslexia heb je een uitval van de lexicale route en dit wordt gecompenseerd 

door de lexico-semantische route à hier dus vooral moeilijkheden met het lezen van 
woorden waarbij vooraf geen vorm-betekenis-koppeling gemaakt was 

⇒ Vb. lezen van pseudowoorden, zelfstandige naamwoorden, etc. à woorden die de 
regelgeving ontwijken kunnen we perfect lezen via onze lexicale route  

 
 
 

2b)  Phonological Dyslexia 
Ø Stoornis van de sublexicale route 
Ø Compensatie via de lexicale route 
Ø Symptomen van phonological dyslexia 

§ Onmogelijkheid om nonsenswoorden te lezen, in tegenstelling tot 
bestaande woorden 

§ Productie van visueel gerelateerde lexicale fouten 
§ Productie van fonologische parafrasieën bij nonsenswoorden 

 
⇒ Phonological dyslexia = probleem met de niet-lexicale route à deze route staat in 

voor het lezen van nonsens woorden  
⇒ Het kan dus zijn dat de patiënt perfect bestaande woorden en zinnen kan lezen, maar 

van zodra het iets meer nonsens wordt lukt het niet meer à voordeel: dit brengt 
functioneel niet veel hinder met zich mee  

⇒ Revalidatie à als we de niet-lexicale route trainen, trekken we automatisch de lexico-
semantische route mee à hier moeten we dus rekening mee houden 
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3) Zuivere alexie (woordblindheid) 
Ø Kenmerken: 

§ Spellend lezen 
§ Woordlengte-effect aanwezig (hoe langer, hoe moeizamer) 
§ Kinesthetische facilitatie (vinger) 
§ Onmogelijkheid om eigen geschreven woorden te lezen 

Ø 2 types alexie: 
§ Zuivere alexie voor letters (posterieur occipitaal type): stoornis in de 

letteridentificatie 
§ Zuivere alexie voor woorden (fusiforme type): stoornis in het 

herkennen van woorden en semantische paralexieën 
 

⇒ Zuivere alexie à spellend lezen, met de vinger letter per letter proberen 
ondersteunen tijdens het lezen à eigen geschreven woorden kunnen ze niet lezen 
(enkel drukletters) 

 
 
4) Zuivere alexie met agrafie 

Ø Gyrus angularis 
Ø Ernstige alexie met agrafie, waarvan de intensiteit kan variëren 
Ø Woord wordt herkend, maar parafatisch uitgesproken 
Ø Orthografische begripsproblemen bij ingewikkelde zinnen 
Ø Verlies in leesstrategie 

 
⇒ Zuivere alexie met agrafie à gyrus angularis problematiek 
⇒ Intensiteit kan variëren en verschillen 
⇒ Als je klankverwarring hebt, ga je natuurlijk ook begripsproblemen krijgen  
⇒ Groot probleem hierbij à leesstrategie gaat verloren à belangrijk aandachtspunt in 

de revalidatie 
 
 

• Voorbeeld zuivere alexie 
Ø VERSTOL 

§ Spellend lezen 
§ Kinesthetische facilitatie (vinger) 

Ø STAMPAK 
§ Bestaand woorddeel “stam” wordt herkennend gelezen 
§ “P” en “K” worden foutief geïdentificeerd 
§ “Pak” wordt herkennend gelezen 

 
à dus lezen via ventrale route OK, maar lukt moeizaam via dorsale 
route  
 

Ø BERENKAP 
§ Leest herkennend/radend (via ventrale route), maar wordt door 

externe feedback gedwongen om analytisch/spellend (via dorsale 
route) te lezen à daarbij probleem met letteridentificatie 
 

⇒ Zie voorbeeld: patiënt herkent “vui” en gaat meteen via de ventrale route zeggen dat 
er “vuil” staat, terwijl dit niet het geval is à ze geeft snelheid voordeel boven 
nauwkeurigheid  
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1.4.5 Andere vormen van visuele leesproblemen 
 

• Attentional dyslexia 
• Neglect dyslexia 

 
 
1.5     Niet indo-Europese talen 
 

• Niet alle talen zijn alfabetisch en sommige gebruiken een ander fonologisch systeem 
Ø Fonetisch: symbool = klank 

§ Indo-Europese talen 
Ø Syllabisch: symbool = lettergreep 

§ Kana 
o Kan verwerkt worden via fonologische route  

Ø Logografisch: symbool = woord 
§ Kanjii 

o Kan uitsluitend verwerkt worden via directe route 
Ø Puur visuele taal: gebarentaal 

§ Semantiek: handconfiguratie + plaats 
§ Syntax: indexeren in de ruimte 

 
⇒ Sommige talen gebruiken een ander fonologisch systeem dan dat wij gewoon zijn 
⇒ Bij ons is het de gewoonte dat we één symbool hebben per klank à maar vb. in de 

Japanse taal wordt één symbool gebruik voor een lettergreep of zelfs voor een 
volledig woord 

⇒ Als je literatuur erop nahoudt, moet je je goed bewust zijn dat het over een ander type 
van taal gaat à vb. Japanse studies over taal zullen een hele andere interpretatie 
hebben  
 

⇒ Wat met gebarentaal? à je maakt een bepaald gebaar met je hand in de ruimte à 
hierbij krijg je ook een syntactische lading (de hand in de ruimte) à fonologie vervalt, 
maar je krijgt de handconfiguratie in de plaats 

⇒ Kan een doof persoon ook afatisch worden? à ja, er kan een heel analoge 
pathologie ontwikkeld worden  

 
 
 

• Linker hemisfeer speelt een belangrijke rol in de verwerking van taal, onafhankelijk de 
verschijningsvorm 

• Bij gebarentaal meer betrokkenheid van de rechter hemisfeer 
 

⇒ Bij gebarentaal gaat de rechterhemisfeer mee ondersteuning bieden  
⇒ Ook de niet indo-Europese talen hebben een taal dominantie in de linker hemisfeer 

 
 
 
1.6     Rol van de rechte hemisfeer 
 
1.6.1 Communicatiestoornissen na een rechterhemisfeerletsel  
 

• Problemen in de gesproken taal 
Ø Dysartrie 
Ø Dysprosodie of aprosodie 
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§ Linguïstische prosodie (problemen met het begrijpen van intonatie, 
accentuatie) 

§ Auditieve affectieve agnosie (vb. problemen met het begrijpen van 
affectieve prosodie) 

Ø Avocalie (onvermogen om gekende liederen te zingen of nieuwe liederen aan 
te leren) 

Ø Verhoogde spraakdrang 
Ø Desultorisch taalgebruik 

 
à Allemaal te maken met productie 

 
Ø Moeilijk begrip metalinguïstische tests (uitspraken over taal) 
Ø Last om ingewikkelde gedachtegangen te volgen 
Ø Problemen met het begrijpen van indirecte taalhandelingen 

§ Vb. “Het is hier koud” … 
 
à Allemaal te maken met begrip 
 
 

⇒ Welke problemen kan je hebben wanneer je een letsel hebt in de rechter hemisfeer? 
à op vlak van communicatie kan je problemen hebben op vlak van begrip en 
productie  

⇒ De rechter hemisfeer is vrij spraak dominant 
⇒ Wanneer je taal produceert doe je dit moet een bepaalde intonatie à de rechter 

hemisfeer is hierin dominant à als je een letsel krijgt kan je dus problemen krijgen 
met intonatie in je spreken 

⇒ Binnen het spreken zijn er twee soorten problemen die kunnen optreden: 
linguistische prosodie (= problemen met intonatie en accentuatie) + affectieve 
prosodie  

⇒ Verhoogde spraakdrang komt ook voor à neiging om maar te blijven doordraven  
⇒ Desultorisch taalgebruik à van de hak op de tak springen 
⇒ Het complex abstract redeneren over taal lukt ook niet goed meer (vb. betekenissen 

linken, insinuaties begrijpen,…)  
 
 

⇒ Iemand met een letsel in de rechter hemisfeer zal bijna altijd het plaatje rechts boven 
aanduiden à letterlijke interpretatie  



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

133 

• Problemen in geschreven taal 
= afferente dysgrafie 
 

Ø Reduplicaties en omissies (geen detectie) 
Ø Niet correct schrijven, alhoewel in staat tot correct luidop spellen 
Ø Neiging om woorden te splitsen 
Ø Letters en woorden over elkaar heen 
Ø Niet horizontaal en gelijkmatig schrijven 
Ø Gelijkaardig probleem bij het schrijven van cijfers 
Ø Oorzaak problemen: gestoorde visuele controle van de schrijfact 

 
⇒ Moeilijkheden met klanken onder elkaar, fout geschreven letters, etc. à ook zelfde 

probleem met cijfers 
 
 
 

• Problemen in de geschreven taal 
= neglect dysgraphia 

Ø Rechterhelft van de pagina, niet over de middenlijn 
Ø Woorden onder elkaar schrijven 
Ø Deletie initiële grafemen 

 
= neglect dyslexia 

Ø Lezen enkel rechterdeel van een zin 
Ø Negeren van eerste cijfers/letters 

 
⇒ Neglectische dysgrafie à patiënt gaat niet over de middellijn  

 
 
 
1.7      Samenvatting 
 

• Afasie = taalstoornis na een verworven hersenletsel 
• Organisatie van productie en begrip van taal (op vlak van fonologie, semantiek en 

syntaxis) beperken zich niet tot “zones”, maar strekken zich uit in neuronale 
netwerken 

• Cave: lateralisatieverschillen 
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Hoofdstuk 10: Executieve functies 
 
Wat houdt het in? 
 

• Sturing van complex en doelgericht gedrag; niet rechtstreeks op S 
• Eenduidige, omvattende definitie moeilijk 

à Eerder een conceptueel kader voor: 
Ø Planning 
Ø Initiatie 
Ø Monitoring 
Ø Bijsturing 
Ø Beëindiging  

 
• Specifiek: geheugen, taal, intelligentie, etc. kunnen relatief intact zijn 
• Frontale lob, vooral prefrontaal   

 
⇒ Processsen die ons toelaten om 

doelen te stellen en helpen om die 
doelen te bereiken 

⇒ Het niet routine-matig gedrag 
⇒ We moeten een planning opmaken, 

initiëren van het gedrag, monitoren 
of we onze doelstelling wel gaan 
bereiken, mechanismes die toelaten 
om het gedrag bij te sturen, 
gewoontes inhiberen, afronden  

⇒ Belangrijk om te beseffen is dat de 
executieve functies losgekoppeld 
zijn van geheugen, taal en andere 
functies  

⇒ De executieve functies bevinden 
zich in de frontale lob 

 
 

• PFC zeer geschikt voor executieve functies omwille van: 
Ø Sterke connectiviteit met andere delen van de cortex: bidirectioneel 
Ø Veel interconnecties binnen PFC à laat complexiteit toe  

 
 

⇒ De prefrontale cortex speelt een grote rol à analogie met CEO van een bedrijf: 
plannen maken, doelstellingen opstellen,… ; moet hiervoor toegang hebben tot 
informatie uit alle vlakken van het bedrijf à al die informatie moet bij de CEO terecht 
komen en de PFC is hier zeer geschikt voor want die krijgt informatie uit verschillende 
delen van het brein à de PFC kan ook informatie en signalen sturen naar andere 
delen van de hersenen 

⇒ Binnen de PFC moeten er ook nog veel lokale verbindingen zijn om alle informatie 
samen te brengen à zie paarse pijlen = heel veel connecties binnen de PFC zelf 
 

⇒ Verschillende dieren gaan in toenemende mate over executieve vermogens 
beschikken 

⇒ Vb. rat à niet zo’n heel rijk arsenaal aan executieve functies à als we verder kijken 
naar kat en hond wordt dit al complexer à PFC gaat steeds meer toenemen in 
volume; bij de mens is die het grootst  
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1.1     Deficits in initiatie, controle en beëindiging van gedrag  
 

• Psychologische inertie (Luria) 
Ø Voortzetten van bestaande toestand 

• Perseveratie: herhalen van bepaald gedrag 
 

• Hoe testen? 
Ø Vloeiendheidstests (fluency tests): 

§ Verbaal: vb. zoveel mogelijk woorden beginnend met… 
o … Negentig… Nacht… nevenst… negentig in 1 min (norm = 

14) 
o … Kathode… kielzog… kiespijn in 1 min (norm = 18) 

§ Non-verbaal: vb. zoveel mogelijk tekeningen met vier lijnen 
 

§ Links letsel: vooral problemen bij verbale vorm 
§ Rechts letsel: vooral problemen bij niet-verbale vorm 

 
⇒ Tekorten vertonen in het initiëren, controleren en beëindigen van gedrag à 

psychologische inertie à het voortzetten van de psychologische toestand à is 
redelijk passief, dus je moet die mensen echt gaan aanzetten om iets actief te doen 

⇒ Passiviteit is niet het enige à eens de patiënten met iets bezig zijn, gaan ze de 
neiging hebben om ook daar de toestand verder te zetten; de handeling telkens 
herhalen 

⇒ Test hiervoor à fluency tests à deze zijn er in een verbale en niet-verbale vorm à 
er wordt een vraag gesteld à ze begrijpen de taak wel, maar geraken op een 
bepaald moment in die lus en geraken er nog moeilijk uit, waardoor ze de norm niet 
gaan halen  
 
 

1.1.1 Patiënt H 
 

• Zoveel mogelijk verschillende tekeningen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Perseveratie! 
Ø Patiënt schreef ook instructies over 
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⇒ We zien in het begin een aantal pogingen om verschillende tekeningen te maken à 
daarna zien we dat dezelfde tekening regelmatig terugkeert 

⇒ De PFC ligt dicht bij de motorische cortex à vaak treedt er hier ook schade in op 
⇒ De eerste keer dat die test werd uitgevoerd, begon de patiënt de opdracht mee over 

te schrijven à verhoogde afhankelijkheid van omgevingsfactoren à impulsiviteit kan 
niet onderdrukt worden  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Regelovertreding 
Ø Perseveratie 

 
⇒ Regelovertreding à de patiënt maakt tekeningen met drie lijnen 
⇒ Ook opnieuw dezelfde tekeningen beginnen herhalen à perseveratie 
⇒ Het persevereren is echt een moeilijk probleem  

 
 
 
1.1.2 Patiënt MP 
	

• Zoveel mogelijk verschillende tekeningen 
	

⇒ Eigen interpretatie van de patiënt à complexe 
tekeningen 

 
 
 
 

• Onmiddellijk daarna: zoveel mogelijk tekeningen met vier 
lijnen 
 

Ø Perseveratie 
Ø Regelovertreding 

 
⇒ Daarna gevraagd om tekeningen met vier lijnen te maken 

à opnieuw maakte ze een heel tafereel à ze begint en ze 
geraakt er niet meer uit 
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1.1.3 Wisconsin Card Sorting Test 
 

⇒ Patiënt moet kaarten sorteren à weet niet op voorhand of 
het op kleur of vorm moet  

⇒ Trial en error à na tien keer juist te doen wordt de regel 
veranderd à opnieuw uitproberen wat de regel is  

⇒ Als men het gedrag van frontaal patiënten vergelijkt met 
gezonde proefpersonen ziet men dat er in de eerste fase 
niet veel verschil is à uitproberen wat de regel is 

⇒ Het loopt mis wanneer de regel wordt veranderd à ze gaan 
blijven verder doen en zullen niet beseffen dat ze hun 
gedrag moeten aanpassen 
 

  
 
 
 
 
1.1.4 Verhoogde afhankelijkheid van omgevingsfactoren 
 

⇒ Onderzoeker had een aantal schilderijen, nagels en hamers in zijn cabinet hangen à 
de meeste patiënten die binnen komen zullen de link leggen met het ophangen van 
schilderijen aan de muur en zullen dit meteen doen à de omgevingsfactoren die 
gedrag sturen zullen niet onderdrukt kunnen worden 

 
 
1.1.5 Inhibitie 
 

⇒ Handelingen die door de omgeving gestuurd worden moeten onderdrukt worden 
⇒ Het inhiberen van gedrag werd goed beschreven qua onderliggend neuraal netwerk 

à moeten we niet kennen 
 
 
 
 
1.2      Verstoring van abstract denken 
 

• Moeilijke versie WCST: ook moeilijkheden bij het 
ontdekken van sorteringsregel 

 
⇒ Abstracte denkvermogens zijn beperkt 
⇒ Tweede vorm van de card sorting task à de kaarten 

zijn hier minder makkelijk te onderscheiden 
⇒ Het lettertype van de woorden kan verschillen, de vorm 

errond kan verschillen, etc. à al die verschillende 
zaken kunnen het correct sorteren bepalen à is dus 
veel moeilijker om te achterhalen 

⇒ Patiënten gaan al in de eerste fase (bij het achterhalen 
van de regel) heel veel moeite hebben  
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1.2.1 Transitieve inferentie 
 

• Meer DLPFC activatie  
 

⇒ Vb. “als A kleiner is dan B, en B kleiner is dan C, dan is 
A kleiner dan C” à heel veel moeite hiermee 

⇒ Veel dorso-laterale prefrontale cortex activatie  
 
 
 

⇒ fMRI studies om te kijken hoe mensen transitieve structuren gaan leren à als we 
gewoon naar iets kijken, zien we de transitieve structuur van onderliggende relaties 
à men is dan gaan kijken naar hoe we zo’n geordende reeks kunnen leren 

⇒ Men is gaan werken met arbitraire symbolen à proefpersoon moest deze dan leren 
⇒ In de scanner werden de symbolen getoond à daarna begonnen de taken; in een 

eerste fase kreeg men twee symbolen te zien en moest men aangeven welke van de 
twee het verste in de reeks stond die men moest leren (= gokken, want men weet dit 
niet) à in die fase deed men dit enkel op basis van de naburige paren à in de 
testfase ging men kijken naar de symbolen waarbij men echt een transitieve 
inferentie moest doen à er werd geen feedback gegeven, dus men moest de 
inferentie echt leren op basis van de naburige paren  

 
⇒ Men moest dit dan een aantal keer in doen in de scanner à 5 blokken 
⇒ Controle conditie à ging al snel naar 100% correct  
⇒ In de testfase begon het aan 50% correct à stijgt al snel tot dezelfde hoogte als de 

controle conditie 
 
 

⇒ We zien dan bij het leren van de reeks dat de linker en rechter hippocampus 
toenemende activiteit gaat vertonen met het leren à speelt dus een belangrijke rol in 
het leren 

⇒ We zien ook dat de activiteit in de angulaire gyrus en prefrontale cortex gaat stijgen 
en na het leren weer gaat terugvallen à deze is dus ook betrokken bij het leren van 
geordende informatie  

 
 

⇒ Wat gaat er nu gebeuren als we doortrainen en die mensen elke dag de taak laten 
uitvoeren? 

⇒ Opnieuw dorso-lateraal prefrontaal een activatie gevonden à hier zitten we duidelijk 
in het gebied van Broca (= taalgebied) à de patiënten zijn de informatie 
waarschijnlijk beginnen verbaliseren omdat ze de taak al zo vaak gedaan hebben  

 
 
 
1.3      Verstoring van cognitieve estimatie 
 

• Gekende informatie gebruiken om een redelijk verantwoorde inschatting te maken 
• Voorbeelden: 

Ø Hoeveel mensen kunnen er in een autobus? 
Ø Wat is de prijs van…? 
Ø Hoeveel tijd is er nodig om…? 

 
⇒ Verstoring om zaken in te schatten 
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⇒ Als je informatie uit verschillende vlakken samenbrengt, kan je normaal tot een goede 
inschatting komen à de frontaal patiënten hebben hier heel veel moeite mee 

⇒ Het inschatten van de eigen vaardigheden en mogelijkheden kan ook mislopen  
 
 
 
1.4     Beperkte cognitieve flexibiliteit / abnormale reacties op nieuwigheden  
 

• Situatie vanuit verschillende hoeken kunnen bekijken en variatie in gedragingen 
• Frontale lob betrokken bij verwerken van nieuwe info: 

Ø ERP: P300 over frontale lob bij oddball taak 
Ø Ook abnormale P300 bij PFC patiënten  

 
⇒ Je moet in staat zijn om vast te stellen dat 

er iets nieuw gebeurt in de omgeving 
⇒ De frontale lob is hierin betrokken à in 

een proefopzet met EEG ging men kijken 
naar de P300 over de frontale lob naar 
helemaal achteraan in de hersenen à 
men laat een frequente toon horen en om de zoveel tijd een afwijkende toon à de 
P300 zal optreden bij de afwijkende toon  

⇒ We zien voor de nieuwigheid vooral activatie in de frontale gebieden à de frequente 
toon toont zich meer posterieur  

 
 

• Heeft bijdrage in vloeiendheidstaken 
Ø Twee versies: 

1) met “gekende” regel: vb. dieren opsommen 
2) met nieuwe regel: vb. dieren opsommen met letter p 

 
Ø Meeste problemen bij 2 

 
• Reversal learning 

 
⇒ De prestatie van frontaal patiënten zal iets beter zijn bij een min of meer gekende 

regel à vb. “noem eens een aantal dieren op” à hier gaan ze dichter in de buurt van 
de norm komen 

⇒ Maar als men vb. vraagt om een aantal dieren met de letter ‘p’ op te sommen, zullen 
we zien dat de patiënten hier veel meer moeite mee gaan hebben  

⇒ Er is ook een grote moeilijkheid om iets af te leren en de gewoonte te vervangen door 
een nieuwe gewoonte  

 
 
 
1.5      Problemen bij doelgerichte handelingen en planning 
 

• Plannen 
• Verschillende aspecten 

Ø Doel onthouden 
Ø In volgorde plaatsen van handelingen 
Ø Flexibiliteit 
Ø Onderscheid wat reeds gedaan, wat nog te doen 
Ø Evaluatie 
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⇒ Als je doelgericht wil handelen, moet je je doel onthouden à lijkt triviaal, maar is bij 
die patiënten niet altijd vanzelfsprekend 

⇒ Je moet om je doel te bereiken ook een plan opstellen waar een bepaalde volgorde in 
zit à de patiënten gaan vb. beginnen koken en dan beseffen dat ze eigenlijk nog 
naar de winkel moeten  

⇒ Flexibiliteit à vb. spaghetti willen maken maar deze is op in de winkel à wat nu? 
⇒ Onderscheid wat reeds gedaan is 
⇒ Evaluatie of men goed bezig is  

 
 
1.5.1 In volgorde plaatsen 
 

• Extraheren/detecteren van volgorde 
• Dissociatie: 

Ø Herkenningstaak 
§ Temporele lob 

Ø Recentheidstaak 
§ Frontale lob (L verbaal; R niet-verbaal) 

 
⇒ Beseffen dat dingen zich in een bepaalde volgorde onttrekken  
⇒ Vb. proefpersonen zien allerlei afbeeldingen na elkaar en krijgen vervolgens een 

vraag à bij de herkenningstrial wordt er een afbeelding getoond en gevraagd of ze 
deze gezien hebben in de reeks à bij de recentheidstrial worden er twee objecten 
getoond en gevraagd welke ze het laatst hebben gezien 

⇒ Bij de herkenningstaak wordt vooral de temporale lob actief à bij de recentheidstaak 
zijn het vooral frontale activaties 

 
 
 

A) Genereren van volgorde 
 
à Zelf ordenen ook gestoord 
à (ander neuraal substraat dan bij volgorde detecteren) 
 

⇒ Het genereren van volgorde / het dingen zelf in volgorde plaatsen à ook zeer 
belangrijk 

⇒ Vb. proefpersoon krijgt telkens een plaatje met dezelfde voorwerpen op en moet 
achtereenvolgens een voorwerp aanduiden, maar het mag niet hetzelfde zijn à er 
moet dus een onderscheid gemaakt worden welke plaatjes men al heel aangeduid en 
welke nog niet  

⇒ Ook hier zien we de prefrontale cortex actief 
 
 
 

B) Plannen / strategie gebruiken 
 

• Test: Tower of London taak 
 

⇒ Vb. men krijgt een aantal staafjes en bolletjes à wordt gevraagd om hier iets mee te 
genereren à bij twee stappen is dit nog makkelijk, bij vier stappen is dit al wat 
moeilijker à er moet dus echt op voorhand gepland worden wat men moet doen  
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1.5.2 Flexibiliteit: veranderen van strategie 
 

• Zie: WCST 
• Onderscheid intradimensionele en extradimensionele verandering 
• Schade aan frontale lob: 

Ø Probleem met extradimensionale maar niet met intradimensionale 
verandering 
 

⇒ Patiënten hebben vooral problemen met extra-dimensionele veranderingen  
⇒ Vb. ze moeten genereren op zwarte vormen à witte vormen negeren à als er dan 

plots een verandering is van de zwarte figuren, gaan we zien dat dit even een 
probleem vormt, maar eens ze dit doorhebben gaan het wel lukken à maar als men 
dan plots moet aanwijzen in functie van de witte vorm in plaats van de zwarte vorm, 
dan gaan er problemen optreden 

 
 
1.5.3 Herkennen en gebruiken van taakrelevante informatie 
 

• Conditie zonder informatie 
• Conditie met informatie 

Ø Cue altijd in juiste oriëntatie à nuttig 
Ø Frontale lobschade: geen gebruik van cue 

 
⇒ Alle informatie gebruiken die nuttig kan zijn voor het behalen van je doel 
⇒ Vb. men krijgt letters aangeboden en men moet aangeven of ze in spiegelbeeld staan 

of niet à naarmate de draaihoek groter is gaat men er langer over doen om mentaal 
te roteren 

⇒ Als men de taakrelevante informatie aanbiedt en de proefpersonen helpt om niet 
meer de vermoeiende mentale rotatie uit te voeren,  gaat men beginnen merken dat 
men gewoon de doelstimulus kan vergelijken met de cue à als het verschillend is 
dan weet men dat de letter in spiegelbeeld staat à veel gemakkelijker 

⇒ We zien hierbij dat gezonde proefpersonen in de eerste fase mentaal gaan roteren, 
maar zodra ze de cue krijgen gaan ze merken dat het makkelijker wordt en ze dit niet 
meer moeten doen à frontaal patiënten gaan in de eerste fase niet verschillend 
redeneren, maar in de tweede fase gaan ze  nog steeds blijven mentaal roteren; 
beseffen niet dat de cue taakrelevante informatie bevat 

 
 
1.5.4 Zelfmonitoring / zelf-kritiek 
 

• Problemen om bij de taak te blijven 
• Problemen bij bepalen of doel bereikt is: error monitoring en performance monitoring 
• ERN: error-related negativity 

 
⇒ Circuit in de hersenen dat zich bezig houdt met het monitoren van prestatie en het al 

dan niet verbeteren  
⇒ Detecteren van fouten à hier is al vrij duidelijk van aangetoond dat de anterieur  

cingulate cortex hiervoor instaat à er gaat hier een error related negativity in 
optreden wanneer je een fout maakt 

⇒ Men gaat de patiënten een taak laten uitvoeren à men gaat eerst zeggen dat het 
heel belangrijk om zo snel mogelijk te antwoorden (= speeded instructie) à de 
afwijking is hier veel kleiner dan bij de normale instructie 
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⇒ Als men er dan op wijst om geen fouten te maken, en om deze reden desnoods wat 
trager antwoord te geven, gaat men zien dat de ERN wat trager zal zijn 
 
 

⇒ Stroop taak à sowieso een conflict, daarom niet altijd een fout maken 
⇒ Simon taak à congruent of incongruent à het incongruentie effect is groter of kleiner 

afhankelijk van de vorige trial à wanneer de vorige trial congruent was zien we dat 
het incongruentie-effect groter gaat zijn à als de vorige trial incongruent was, zal het 
effect kleiner zijn 

⇒ Het conflict dat in de vorige trial gedetecteerd werd zal dus inspelen op de huidige 
trial à het gedrag wordt hierop aangepast 

 
 
1.5.5 Conflict monitoring en conflict adaptatie 
 

• Taak: Stroop, Simon of flanker taak 
Ø Als vorige trial incongruent was, gaat congruentie-effect op huidige trial kleiner 

zijn vergeleken met de situatie waar vorige trial congruent was à conflict 
wordt gedetecteerd en daaropvolgend wordt gedrag aangepast 

 

⇒ We moeten dan kijken of een conflict ook de anterieure cingulate cortex gaat 
activeren à monitoring van het conflict 

 
⇒ In een volgende studie met fMRI is men dan gaan kijken naar de mate van die 

aanpassing à de mate van het verschil tussen de congruente en incongruente vorige 
trial 

 
 
 

• Mate van gedragsadaptatie hangt samen met graad van activatie van ACC 
 

⇒ Wanneer het verschil groot was, zien we dat de ACC activatie groot was à er is dus 
een verband tussen de activiteit van de ACC en de aanpassing op de volgende trial 

 
 

• Mate van activiteit in ACC op vorige trial hangt samen met activiteit PFC op huidige 
trial 

• ACC detecteert conflict en beïnvloedt daaropvolgend gedrag via PFC 
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⇒ Er moest dan ook nog aangetoond worden dat de ACC activiteit op de vorige trial de 
huidige trial zal beïnvloeden à dit blijkt het geval te zijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Uiteindelijk komen we dan tot een mechanistisch model à er is een conflict en dit 
wordt gedetecteerd door de anterieure cingulate cortex à wordt dan doorgestuurd 
naar de dorso-laterale prefrontale cortex à deze gaat aansturen hoeveel een woord 
mag meespelen in de taak à top-down zorgen dat de woordverbindingen onderdruk 
worden en de kleur voorrang krijgt (bij Stroop taak) 

⇒ Was een heel belangrijke stap vooruit in het begrijpen van hoe het executieve 
systeem functioneert  

 
 
 
1.6 Theoretische interpretaties over rol van frontale lob functies in executief 

functioneren 
 
⇒ Even terug naar een aantal theorieën die ervoor bestonden 

 
 
1.6.1 Werkgeheugen 

 
• Band DLPFC aangetoond door letselstudies, single cell metingen, functionele 

imaging 
Ø Problemen bij in geheugen houden van doel 
Ø Problemen bij beoordelen van temporele relaties tussen items (volgorde) 
Ø Gedrag meer gestuurd door onmiddellijk aanwezige stimuli (verhoogde 

afhankelijkheid van omgevingsfactoren; perseveratie) 
 

⇒ Deze theorie zegt dat executieve functies met het werkgeheugen te maken hebben 
à wijst op een aantal aspecten van executief functioneren die belangrijk zijn  



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 
	

Samenvatting Neuropsychologie 
	

144 

⇒ Het is er allemaal mee in overeenstemming met het idee, maar het is van een heel 
ander niveau dan zo’n verklaringsmodel 

⇒ Uiteindelijk is het de bedoeling om tot die mechanistische verklaringen te kunnen 
komen 

 
 
1.6.2 Gecontroleerde vs. automatische processen 
 

• Automatisch 
Ø Snel 
Ø Zonder inspanning 
Ø Posterieure gebieden 

 
• Gecontroleerd 

Ø Traag 
Ø Met inspanning 
Ø Anterieure gebieden 

 
⇒ Een andere theorie die van belang geweest is, is het verschil tussen gecontroleerde 

en geautomatiseerde processen  
⇒ Executieve functies zijn die functies die in staat zijn om boven je habituele en 

automatische processen uit de schieten  
⇒ De automatische processen berusten meer op de posterieure gebieden en de 

habituele processen op de anterieure gebieden 
⇒ Is opnieuw een kader, maar niet echt verklarend  

 
 
1.6.3 Schema- of scripttheorieën 
 

• Managerial Knowledge Units 
• Hiërarchisch georganiseerd  
• Frontale lobschade: beschadiging van MKU 

Ø Problemen met doelgericht gedrag 
Ø Problemen met nieuwigheden 
Ø Problemen met initiëren en stoppen van gedrag 

 
⇒ Als er een probleem zit in de manier waarop de schema’s werken kan je verklaren 

dat er problemen zijn met doelgericht gedrag à niet weten wat te doen 
⇒ Als je niet zo’n schema hebt ga je ook niet planmatig kunnen handelen, initiëren en 

stoppen 
⇒ Beschrijft dus wel de executieve functies, maar verklaard ze niet op neurofunctioneel 

niveau 
 
 
1.6.4 Cognitieve controle door sturen van activatie 
 

• PFC representeert niet de stimuli noch de responsen zelf 
• PFC representeert de regels om stimulus te vertalen in de correcte respons 
• Deze regels gaan de automatische S-R associaties beïnvloeden  

 
⇒ Recente theorie à cognitieve controle door het sturen van activatie 
⇒ Het wordt hier beschreven op een manier dat er zowel met het gedrag als met de 

eigenschappen van de hersenen wordt rekening gehouden 
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⇒ Het kernidee is dat de PFC de stimuli en responsen waar we mee te maken krijgen 
niet gaat coderen à het gaat vooral over de regels om de stimulus in een respons te 
vertalen à die regels gaan de automatische stimulus-respons associaties gaan 
beïnvloeden  

⇒ Vb. ik heb dorst – ik ben thuis – ik ga naar de keuken en drink iets à habitueel 
proces à PFC gaat hier niet veel mee doen 

⇒ In een andere situatie zien we: ik heb dorst – maar ik zit in een restaurant à PFC 
gaat hier ingrijpen en je aansturen om op je stoel te blijven zitten à dominante 
respons wordt onderdrukt en vervangen door een andere respons: ober roepen en 
drinken bestellen 

⇒ In PFC zitten dus enkel regels à volgens deze theorie komt het er nu op aan om het 
cruciale te kunnen aantonen à namelijk dat er in de PFC regels zitten die eigenlijk 
niets met de stimulus of respons te maken hebben  
 

⇒ Gebruik gemaakt van single-cell recording bij apen 
⇒ Vertrekken van twee taken: match to sample en non-match to sample 
⇒ Match to sample: er wordt een sample aangeboden en daarna een stimulus à als de 

stimulus matcht met de sample moet je dit aangeven, als het niet matcht moet je 
wachten tot er een stimulus komt die wel matcht 

⇒ Non-match to sample: de sample wordt aangeboden en je moet een respons geven 
bij een stimulus die niet matcht met de sample 

⇒ Ze hebben dan een regel ingevoerd om ofwel de MTS ofwel de N-MTS uit te voeren 
à vb. bij een druppel sap of een rode achtergrond moest de aap de MTS taak 
uitvoeren en wanneer er geen druppel sap of rode achtergrond was moest de aap de 
N-MTS taak uitvoeren  

⇒ Apen konden dit leren à ondertussen werd de activiteit in de PFC gemeten à men 
zag hier dat er effectief neuronen actief zijn bij dit leren à bepaalde neuronen die 
gaan reageren op de druppel sap of rode achtergrond à die twee voorwaarden zijn 
sensorisch niet gelinkt aan elkaar, toch gaat hetzelfde neuron ervoor coderen 

⇒ Bevestigt de basisregel van de PFC à geen stimuli of responsen, enkel regels 
 
 

⇒ Vervolgstudie toont dat het leren en de PFC ook een heel flexibel systeem is  
⇒ In deze studie werd gewerkt met katten en honden als visuele stimuli à daar tussen 

nog verschillende mengelingen 
⇒ De aap moest deze keer een match to category leren à er werd een sample 

aangeboden (vb. hond) en de aap moest reageren op het moment dat er een 
stimulus van dezelfde categorie werd aangeboden 

⇒ We zien in de prefrontale cortex regel-representerende neuronen die actief zijn in het 
delay interval à of het nu 60% of 100% hond is doet niet ter zake  
 

⇒ In een tweede test in de vervolgstudie werden de mengelingen ook als verschillende 
categorieën gezien à hierbij zien we dat dezelfde neuronen nu de nieuwe regel gaan 
representeren 


