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Thema 1: inleiding 
Hoofdstuk 1: cognitieve psychologie 

1. INLEIDING 
Interesse in de mens gaat terug tot het oude Griekenland vb. hoe zien we? Visuele waarneming:   

- 400 v. Chr. Empeclodes: emissietheorie (ogen stralen licht uit) oplichting leidt tot visuele 

perceptie. 

- 1100 Ibn al-Haytham: waarneming doordat licht, dat door objecten weerkaatst wordt, ons 

licht binnen dringt  Alhazen: immissietheorie; ogen zenden niets uit, maar zijn receptoren. 

Op passieve wijze signalen uit te omgeving waarnemen. 

- 17de E: associativisme (signalen combineren tot associaties; waarnemingen en gedachten).                  

Locke: regels over wanneer associaties plaatsvinden: 

o Spatiële nabijheid (zelfde locatie) 

o Temporele nabijheid 

- 19de-20ste E: experimenten uitvoeren cf. Pavlov, Thorndike (klassieke en operante 

conditionering)  

 

 Solide basis waarop cognitieve psychologie gestoeld is. Namelijk we observeren de wereld 

en gebruiken die signalen om de wereld te begrijpen en erop te reageren. Maar probleem 

dit impliceert de aanname dat we puur passief signalen ontvangen en erop reageren (= 

bottom-up verwerking). Bovendien vele mentale fenomen vanuit deze visie niet te 

verklaren. 

Tegenwoordig meer het idee dat het brein op een actieve manier bezig is met de wereld te verkennen. 

Het vormen van predicties en die toetsen o.b.v. wat we waarnemen = het predictieve brein. 

Discrepantie tussen predicties van het model, kan leiden tot het ervaren van input als error-signaal. 

Vanuit de psychè iets doen met informatie die we waarnemen (= top-down verwerking). 

Kahneman:  

- Systeem 1: vormen van verwerking die gebaseerd zijn op snelle, onbewuste en associatieve 

processen. Vaak snelle oplossing van een probleem. 

- Systeem 2: de oplossing wordt veel minder gevoelig voor bias en produceert een verbeterde 

oplossing, maar kost veel meer verwerkingskracht. 

2. WAAROM COGNITIEVE PSYCHOLOGIE?  
Cognitieve psychologie is belangrijk om te weten hoe dat mensen handelen en waarom bepaalde 

fouten gemaakt worden, zodat ze nadien ook beter kunnen worden ingeschat.  

Vb. vliegtuigmaatschappij: fouten die gemaakt worden, zijn niet intentioneel, maar bepaalde 

waarschuwingssignalen worden niet opgemerkt (bijvoorbeeld afgeleid door andere zaken). 

Vb. deelname loterijen: de mensen die het organiseren willen geld verdienen. Men is veel meer geld 

kwijt mee te doen, dan dat men zal verdienen. Mensen zijn slecht bij het inschatten van kansen. 

Doel = beter begrip van het menselijk functioneren  vragen omtrent bewustzijn afwijkend gedrag, 

dromen, hallucinaties,… 
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3. COGNITIEVE PSYCHOLOGIE: WHAT’S IN A NAME?  
Cognitieve psychologie = psychologische functieleer, experimentele psychologie, psychonomie 

(beschrijvende vs. exacte psychologie), cognitieve neurowetenschappen. 

Focus = wetenschappelijk onderzoek naar de basis van menselijk gedrag. 

4. WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINE  
Gecontroleerde experimentele studies:  

- Convergerende operaties: moeilijk een experiment dat maar één enkel aspect van het 

menselijk gedrag bestudeert. Dus veel experimenten doen over hetzelfde element of over 

dezelfde vragen vanuit verschillende perspectieven. 

- Falsificatie en replicatie van belang. 

- Kracht van de aantallen. 

5. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE COGNITIEVE PSYCHOLOGIE 

5.1.  De oprichting van psychologische laboratoria  
1879 Wundt: had nog niet de juiste methoden, maar was wel heel invloedrijk. Zijn visie werd verspreid 

buiten Duitsland en inspireerde psychologie te bestuderen.  

- Op een structurele manier de psychè bestuderen  introspectie  

- Biervliet, Heymans, William James 

5.2.  Het behaviorisme  
Het klassieke beeld van structuralisme in vraag stellen.  

Watson: kritiek op introspectie (focus op gedrag O  G) maar al snel beperkingen om de relatie 

stimulus-gedrag te beschrijven. Op den duur waren de modellen zo complex dat het niet meer alleen 

S-R was. Er waren dus andere verklaringen nodig. 

5.3.  De cognitieve revolutie  
De overgang van het structuralisme, via het behaviorisme, naar de cognitieve psychologie is minder 

abrupt dan de geschiedschrijving ons doet geloven. Eigenlijk is de initiële interesse in cognitie van de 

structuralisten nooit verdwenen, daarom beter spreken van een cognitieve evolutie. 

Stroomversnelling in de jaren ’50:  

- Behaviorisme slaagde er niet meer in gedrag te verklaren. 

- WOII: digitale computer (computermetafoor) 

o Elementaire berekeningen o.b.v. regels. 

o Onderscheid hardware en software 

 Menselijke informatieverwerking ~ software. 

 Menselijke hersenen ~ hardware waar deze software op draait. 

- Informatie heeft een formele definitie (Shannon) ~ sterke relatie met onzekerheid en de mate 

waarin je een uitkomst kan voorspellen  informatie = het wegnemen van onzekerheid en 

daardoor betere predicties kunnen doen. Naarmate een boodschap meer predictief is, kan de 

informatie gecomprimeerd worden en is ze minder complex. 

Kader 1.3.(p.52): informatie, compressie, predictie en complexiteit 
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Belangrijke ontwikkelingen in de jaren ’60-’70 vb. Atkinson & Shiffrin. Theoretische modellen sterk 

geïnspireerd door deze computermetafoor  stroomdiagrammen 

- Discussie: strikt seriële informatieverwerking of deels parallel? 

- Verlopen cognitieve processen automatisch of gecontroleerd?  

5.4.  De opkomst van de cognitieve neurowetenschappen 
- Toenemende discrepantie tussen de taken waarin mensen goed zijn en waarin computers 

goed zijn (voornamelijk hogere cognitieve vaardigheden) Tegenwoordig het omgekeerde, 

nl. machine learning-algoritmes worden geïnspireerd op neurobiologische principes. 

- Cognitieve functies kunnen niet los gezien worden van ons lichaam en lichaamsfuncties. 

 Belichaamde (embodied) cognitie 

- Opkomst cognitieve neurowetenschappen: direct relatie tussen hersenen en cognitie 

bestuderen (~ psychofysiologie  hartritme, huidgeleiding, pupildiameter)  

o Jaren ’70: experimenten met EGG 

o Vanaf 1999 bloei: MRI, PET (decade of the brain) 

5.5.  De multidisciplinaire benadering  
Multidisciplinaire benadering waarin cognitief psychologen, neuropsychologen, cognitieve 

neurowetenschappers, informatici, linguïsten, fysici en filosofen samenwerken. 

5.6.  Een nieuwe rol voor emotie en bewustzijn  
Eind 20ste E: ontwikkeling van cognitieve modellen voor emotieregulatie en toename realisatie 

samenhang cognitieve processen en lichaamsregulatie  interesse in rol cognitieve processen in 

emotieregulatie.  

5.7.  Een nieuwe appreciatie voor actie en actiecontrole  
21ste E: toename begrip neuronale basis actiecontrole  hernieuwde interesse vanuit psychologie.  

Hoe komt het dat we acties kunnen uitvoeren? Hersenen om te interageren met de wereld 

(evolutionair voordeel). 

5.8.  De replicatiecrisis in de psychologie 
2011: Stapel  fraude: onderzoeksresultaten verzonnen. Bracht een algemeen probleem aan het licht 

in verband met de betrouwbaarheid van resultaten van een wetenschappelijk onderzoek. 

5.8.1. Ideaal scenario  
Zo objectief mogelijk wetmatigheden beschrijven van het studieonderwerp.  

voorspellingen  toetsen aan waarnemingen  evalueren hypothesen  aanpassen voorspellingen 

5.8.2. Problemen wetenschapsbeoefening 
In de praktijk zijn er problemen vb. selectieve publicatiedruk, niet alle resultaten betekenisvol. 

- Teveel vrijheden: bepaalde methoden kiezen, data selectie 

o P-value-hacking: kans op een ‘ware’ uitspraak beiïnvloeden. 

- Te grote druk vanuit de maatschappij om spectaculaire resultaten te tonen, daardoor alles net 

iets mooier laten lijken dan het eigenlijk is. 

o 1 individuele studie heeft geen waarde. 

o Kritische wetenschap: eigen werk en collega’s  belang replicaties. 

 Er wordt te weinig gerepliceerd: geldkwestie. 
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6. DE PIJLRS VAN DE COGNITIEVE PSYCHOLOGIE 

6.1.  Cognitief gedragsonderzoek  
= gedragsexperimenten onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd bij gezonde proefpersonen 

 belangrijke uitdaging: taken ontwikkelen die puur zijn 

Zaken onderzoeken zoals reactiesnelheid, accuraatheid (aandacht), waarneming, geheugen, denken,… 

vb. stop-signaal-taak, stroop-taak, flanker-taak 

Kader 1.2. (p.49) doorbraak mentale chronometrie: studie van reactietijden. 

(+) 

 

Basis voor begrip menselijke cognitie.  

(--) 

 

Gedrag labo kan afwijken van dagelijks leven. 

Resultaten enkel indirecte evidentie voor 

onderliggende cognitieve processen. 

Theorieën in zeer algemene termen. 

Resultaten heel specifiek en niet generaliseren 

naar andere paradigma’s of experimenten. 

 

 

6.2. Computationele modellen 
= computer programma’s die intelligentie nabootsen. Computationele modellen kunnen de precieze 

specificaties van een theorie definiëren en gedrag in nieuwe situaties voorspellen  twee vormen: 

6.2.1. Productiesystemen  
< lange reeksen als-dan-statements = productieregels 

Vb. general problem solver = een systeem ontwikkeld om de probleemoplossingsstrategieën te 

evalueren.  

6.2.2. Neurale netwerken  
< simpele eenheden die met elkaar verbonden zijn (knopen = variabelen die een bepaalde 

activatiewaarde kunnen aannemen) 

- De gewichten tussen de knopen zijn in eerste instantie random, waardoor ook de output van 

het netwerk random is.  

- Training van een netwerk om toch gezichten 

te herkennen:  

o Back-propagation: verschil tussen 

correcte output en gegeven output 

berekend en o.b.d.v. worden vanaf 

de outputknoop  alle 

verbindingen in het netwerk zodanig 

aangepast dat er een betere match 

ontstaat. 

o Genetisch algoritme: aantal variaties 

van het netwerk maken met steeds 

kleine variaties in de gewichten tussen knopen. 
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6.3.  Cognitieve architecturen  
= een klasse van computationele modellen die trachten een algemene beschrijving van de menselijke 

cognitie als geheel te geven.  

Vb. adaptive control of thought-rational (ACT-R) model  4 modules relevant voor de beschrijving van 

cognitieve processen: ophalingsmodule, imaginale module, doelmodule, procedurele module. 

6.4.  Cognitieve neuropsychologie  
= bestuderen van gedrag dat wordt vertoond door patiënten met hersenbeschadiging. “welke 

aspecten veranderen bij hersenbeschadiging?”  

6.4.1. Assumpties  
- Functionele modulariteit: onafhankelijke functionele modules met domeinspecificiteit 

(modules reageren maar op één specifieke klasse van stimuli). 

- Anatomische modulariteit: iedere functionele module is gelokaliseerd in een specifiek gebied. 

- Iedereen heeft dezelfde cognitieve functies en op dezelfde plek gelokaliseerd. 

- Aftrekbaarheid: patiënten kunnen geen nieuwe modules ontwikkelen ter compensatie van een 

beschadigde module.  

6.4.2. Dissociaties  
Bij een enkele dissociatie tussen bijvoorbeeld taal en rekenen, kan men niet concluderen dat de patiënt 

een rekenprobleem heeft. Daarvoor moet er een dubbele dissociatie gevonden worden, dit door de 

resultaten van twee patiënten met verschillende stoornissen te vergelijken. 

Zo zaken vinden indicatief voor een specifieke stoornis.  

 

6.5.  Cognitieve neurowetenschappen  
Groot scala aan technieken die het mogelijk maken de werking van het brein op een non-invasieve 

manier in kaart te brengen.  

6.5.1. Technieken  
- PET (positronemissietomografie): glucose opname in verschillende hersengebieden kunnen 

meten en vaststellen in welke gebieden de activiteit toeneemt t.g.v. een cognitieve activiteit. 

- F-MRI: veranderingen in activatieniveau meten. 

Kader 2.2.  

- MEG (magneto-encefalografie) & TMS (transcraniale magnetische stimulatie) 

o MEG: oorsprong magneetveld beter gelokaliseerd in de hersenen omdat het niet door 

de schedel wordt vervormd. Maar heel erg duur, daarom EEG niet vervangen. 

o TMS geen hersenactiviteit registreren, maar manipuleren  
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6.5.2. Spatiale en temporele resolutie  
- Spatiale resolutie van een techniek geeft de nauwkeurigheid weer waarmee men zaken in het 

brein kan vaststellen ~ grootte inzoomen. 

- Temporele resolutie geeft aan hoe nauwkeurig de techniek kan vaststellen wanneer er in het 

brein activatieverandering optreedt.  

6.5.3. Toepasbaarheid en beperkingen 
- Meeste technieken zijn correlationeel en kunnen enkel gebruikt worden voor een verband 

tussen hersenactivatie en gedrag vast te stellen, zonder oorzakelijkheid. 

- Voor de meeste technieken nog niet volledig adequate statistische methodes ontwikkeld  

probleem van kans kapitalisatie.  

o Soms per toeval significante resultaten. 

o Vb. onderzoek dode zalm in MRI menselijke gezichten herkennen: zoveel keuze dat er 

wel altijd een klein deeltje van de hersenen net even meer actief wordt dan de andere 

delen. Zelfs in de meest optimale conditie gaat en met zoveel ruimte iets vinden. 

o = een belangrijk methodologisch probleem waar men zich bewust van moet zijn.  

7. BESLUIT 
Er is een risico dat je veel verschillende theorieën tegenkomt. Welke is nu de juiste? Geen relevante 

vraag, aangezien alle theorieën betrekking hebben op kleine deelaspecten van een bepaald proces. 

Het is een uitdaging te weten te komen hoe die deelaspecten samen hangen. 

Een belangrijk streven is om de verschillende deelaspecten van de cognitieve psychologie te bespreken 

vanuit vier algemeen toepasbare principes, nl. associatie, adaptatie, integratie en predictie. 

 

Hoofdstuk 2: de hersenen 

1 INLEIDING  
Een paar basisfeiten:  

- Hersenen <  

o Ongeveer 1.1 –1.3 kg 

o 10x10x10 cm 

o Weefselcellen: 

 100 miljard neuronen (om te communiceren) 

 Biljoen gliacellen 

- Betrokken bij o.a.: 

o Regulatie basale lichaamsfuncties 

o Actiecontrole en aandacht 

o Geheugen 

o Denken, redeneren, beslissen 

o Emotieregulatie 
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2 NEUROFYSIOLOGIE  

2.1 Neuronen  

2.1.1 Anatomie  
Neuronen = speciaal type weefselcellen die elektrische 

prikkels aan elkaar doorgeven.  

- Dendrieten & axon = extensies van 

het neuron. 

- Axon terminal: enige onvertakte 

deel van de dendrieten en axonen. 

- Soma = cellichaam  cel in leven 

houden.  

2.1.2 Elektrische potentialen  
Op de celwand ontstaan een prikkel met als gevolg dat deze gaat polariseren: 

ionen kanalen openen, waardoor 2NA+ naar buiten vloeit en 3K+ naar binnen 

in de cel. Hierdoor is de concentratie verstoord en dit leidt tot depolariseren  

de resulterende spanningspiek (actiepotentiaal) verspreidt zich naar n aburige 

delen van het soma/axon. 

 

2.2 Synapsen  
Aan het einde van het axon  communiceert de cel via biochemische mechanismen. Tussen twee axonen 

is er een kleine ruimte/spleet = synaps.  

Neurotransmitters zorgen voor de prikkeloverdracht. Ze veranderen de chemische balans van de 

ontvangende cel, waardoor de rustpotentiaal van de cel toe- of afneemt. 

- Excitatoire post synaptische potentiaal (EPSP)  exciterende neurotransmitter (+)  

- Inhiberende post synaptische potentiaal (IPSP)  inhiberende neurotransmitter (-) 

2.3 Neurotransmitters  
Neurotransmitters worden na afgaven op nieuw opgenomen in de cel ofwel opgenomen in het bloed 

en afgebroken. 

- Ionotropisch effect = neurotransmitter beïnvloedt direct het PSP, door tijdelijk een 

ionenkanaal te openen. 

- Metabotropisch effect = neurotransmitter heeft een indirect effect omdat ze een 

biochemische verandering in de celwand teweeg brengt (lange termijn: enkele uren). 
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2.4 Classificatie van neuronen  
Er zijn heel veel verschillende soorten neuronen en 

doorheen de jaren types kunnen identificeren:  

- Unipolaire neuronen: 1 extensie (ofwel axon, ofwel 

dendriet) 

- Bipolaire neuronen: 2 extensies (axon en dendriet) 

- Multipolaire neuronen: axon en meerdere dendrieten 

- Anaxionische neuronen: axon kan niet van dendrieten 

onderscheiden worden. 

- Pseudo-unipolaire neuronen: 1 extensie kan zowel als 

axon en als dendriet functioneren. 

 

Kader 2.1: Golgi bestudeerde neuronen onder een microscoop en zag dat er steeds deeltjes zwart 

kleurden en die één groot netwerk vormden. Maar probleem: de methode was te prematuur. Cajal 

onderzocht neuronen met een verfijndere methode en zag dat neuronen van elkaar gescheiden waren, 

ze vormen geen continu netwerk (= basis denken over communicatie van cellen).  

Cajal onderscheidde ook types neuronen:  

- Purkinje cel: heel veel dendrieten om info te kunnen doorgeven 

(cerrebellum) 

- Piramidale cel: info vanuit verschillende takken binnenkrijgen 

(cortex), staat in voor motoriek, coördinatie, redeneren,… 

3 ANATOMIE VAN HET BREIN  

3.1 Navigeren in het brein  
Belangrijke termen: vlakken en doorsneden in de hersenen en het 

lichaam die universeel worden gebruikt.  

3.2 Globale bouw 
De hersenen = centrale punt zenuwstelsel.  

- Afferente (sensorische) prikkels komen binnen en worden 

verwerkt. 

- Efferente (motorische) prikkels worden naar het lichaam 

gestuurd. 
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Zenuwstelsel < 

- Centrale zenuwstelsel < 

o Hersenen  

o Ruggenmerg 

- Perifere zenuwstelsel (alle zenuwbanen buiten czs) < 

o Somatische zenuwstelsel (efferente en afferente zenuwbanen) 

o Autonome zenuwstelsel <  

 sympathisch deel: activatie 

 parasympatisch deel: rust 

Opbouw hersenen het best te begrijpen vanuit ontwikkelingsperspectief. Het volledige zenuwstelsel 

ontstaan vanuit de neuronale buis, die de basis vormt van het ruggenmerg. Aan het hoofdeinde 

ontwikkelen zich drie verdikte delen die zich tijdens de verdere zwangerschap zullen ontwikkelen tot 

de drie hoofdonderdelen van de hersenen. 

- Hersenstam < 

o Achterbrein  

o Middenbrein  

- Voorbrein < 

o Diencepahlon  

o Procencefalon  

o Telencefalon  

3.3 Het ruggenmerg  
= een van de belangrijkste communicatiekanalen tussen de hersenen en de tastorganen/spieren 

beneden in het lichaam.  

- Aan de dorsale zijde: binnenkomen van sensorische neuronen vanuit kernen (ganglia) net 

buiten het ruggenmerg, nl. ruggenmergzenuwknopen of ganglia spinale. 

- Aan de ventrale zijde: verlaten axonen van het motorische systeem het ruggenmerg. 

Cellichamen bevinden zich wel in het ruggenmerg. 

Uitzondering = communicatie met tastzintuigen en spieren in het hoofd, via de craniale zenuwen. 

3.4 Craniale zenuwen  
Communicatie sensorische informatie van ons hoofd en de motorische informatie naar gezichspieren, 

wordt mogelijk door 12 craniale zenuwen. 

- betrokken bij de transmissie van: visuele informatie van het oog naar de visuele cortex, 

auditieve informatie van het oor naar de auditieve cortex, tastzin op de hoofdhuid naar 

somatosensorische cortex. 

- betrokken bij controle van: oogbewegingen, pupilreflex, mond- en tongbeweging, 

gelaatspieren, nek- en schouderspieren, parasympatische werken van de interne organen 

(nervus vagus; 10de craniale zenuw). 

3.5 Het achterbrein 
- Medulla: vergrote uitloper van het ruggenmerg  controleren autonome lichaamsfuncties. 

o Decussatio: kruising piramidale zenuwvezels linker- en rechterhersenhelft. 

- Pons: brug tussen ruggenmerg en hersenen en cerebellum  controle autonome functies. 

- Cerebellum = kleine hersenen  coördinatie bewegingen 
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3.6 Het middenbrein  
- Tectum < 

o Superieure colliculus: regulatie aandacht en programmeren oogbewegingen + 

integratie auditieve en visuele informatiebronnen.  

o Inferieure colliculus: transmissie auditieve signalen naar voorbrein. 

- Tegmentatum: oogbewegingen en pupilgrootte reguleren. 

- Reticulaire formatie: regulatie arousal en bewustzijn (ARAS) & integratie motorcommando’s 

- Substantia nigra (verstoorde werking ~ ziekte van Parkinson) 

3.7 Het reticulaire activatiesysteem  
Het reticulaire systeem is heel sterk geconnecteerd met de rest van het zenuwstelsel, daardoor is het 

effectief in staat om de algemene toestand van waakzaamheid en transitie slaap-waakzaamheid te 

reguleren. Het kan ook de bewustzijnstoestand reguleren. 

Een belangrijk onderdeel = locus coerculeus  vooral aanmaak noradrenaline, belangrijke rol 

cognitieve  controleprocessen en uitlopers ver in de hersenen verspreid. 

3.8 Het voorbrein  
Tijdens ontwikkeling prosencefalon (v), diëncefalon (d) en telencefalon (d)  ontwikkelen tot 

cerebrum = de grootste structuur in de menselijke hersenen. 

Cerebrum < 2 hemisferen (L-R) verbonden door corpus callosum  

- Cerebrale cortex ~ schil rond cerebrum 

- Subcorticale gebieden < 

o Thalamus  

o Basale ganglia 

o Hypofyse 

o Anterieure cingulate deel = het limbisch systeem < 

 Hypothalamus 

 Hippocampus 

 Amygdala 

 Bulbus olfactorius (de reukkolf) 
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3.8.1 De thalamus en de hypothalamus  
De thalamus is een belangrijk schakelstation id hersenen. Doordat ze verbonden is met bijna alle delen 

van de cortex, heeft ze ook een sterk regulerende functie (verwerking complexe informatie en 

algemene bewustzijnsregulatie). 

De hypothalamus speelt een belangrijke rol id emotionele gedragsregulatie (agressief en seksueel 

gedrag) en stuurt de hypofyse aan tot productie van hormonen, die veel lichaamsfuncties controleren. 

 

3.8.2 Basale ganglia en het striatum  
Basale ganglia < 3 subcorticale kernen (caudate nucleus; 

putamen; globus pallidus)  controle motoriek, fijne 

handelingen uitvoeren, planning handelingen en sequenties. 

Striatum <  

- Dorsale striatum < putamen + caudate nucleus  leren 

vaardigheden 

- Ventrale striatum < nucleus accumbens + reukkolf  

regulatie doelgericht gedrag en beloning. 

 

3.8.3 Het limbisch systeem 
Regulatie emoties/motivatie, vastleggen nieuwe herinneringen 

(hippocampus), fout detectie-verwerking (anterieure cingulate 

cortex). 

Vroeger gezien als één geheel, het grensgebied tussen het 

cerebrum en de hersenstam. Maar tegenwoordig eerder een 

verzameling van verschillende fabrieken, met een veelheid aan 

functies.  

3.8.4 De neocortex 
De neocortex heeft een heel groot oppervlak en slechts een 

beperkte ruimte in de schedel, daarom bestaat ze uit diepe 

richels en groeven = sucli & gyri. 
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De buitenste lagen van de cortex bestaan uit grijze massa (grote concentratie neuronen). De 

onderliggende delen bestaan uit witte massa (axonen). !! verdeling witte-grijze stof omgekeerd aan 

die van het ruggenmerg. 

Cortex < 4 kwabben, lobben 

- Occipitaal lob: verwerking visuele informatie. 

- Temporaal lob: verwerking auditieve informatie, 

verwerking visuele informatie (herkenning objecten en 

vormen) en verwerking gesproken taal. 

o Linker temporaalkwab: linguïstische boodschap 

verwerken. 

o Rechter temporaalkwab: verwerking 

prosodische of emotionele boodschap van taal. 

- Pariëtaal lob: genereren ruimtelijke representatie van 

de buitenwereld en integreren visuospatiale informatie 

in motorische handelingen. 

o Anterieure zijde: somatosensorische cortex, 

ontvangen tactiele input zintuigen en vormen 

representatie lichaam. 

- Frontaal lob:  

o Langs de centrale sulcus, de motorcortex: grove 

planning motorische acties.  

o Prefrontale cortex: regulatie hogere cognitie processen. 

 

 Macrostructuur linker- en rechter cerebellum zijn ongeveer hetzelfde, toch is er 

hemisferische specialisatie. Bijvoorbeeld taalvermogen: zone van Broca, zone van 

Wernicke in linker hemisfeer.  

 

3.9 Organisatie van de cortex 

3.9.1 Opbouw van de cortex 
2-3 mm dikke cortex < 6 lagen, die onderscheiden kunnen worden o.b.v. 

type neuronen en type verbindingen met andere corticale gebieden.  

De basiseenheid van deze kolomstructuur = microkolommen (~ 100 

neuronen). Die kolommen zijn regelmatig over heel de cortex te zien. 

- Doelneuronen: input ontvangen  

o laag 4-5: sensorische en motorische kernen thalamus 

o laag 3: input vanuit andere delen van de cortex & inter-hemisferische 

verbindingen (door lokale circuits) 

- Output neuronen: sturen informatie terug naar de thalamus (laag 6) 

3.9.2 Synchronisatie vanuit de thalamus 
De neuronen in lagen 4 en 4 vuren heel synchroon, die breidt zich uit 

naar de gehele corticale kolom. Daardoor zijn ook de PSP in hoge mate 

synchroon  sommatie van alle individuele elektrische potentialen. Die 

activiteit is sterk genoeg om door schedel te gaan en valt daar te meten. 

Twee manieren om hersenactiviteit te meten: 
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- Kader 2.2. Functional magnetic resonance imaging (FMRI) p.76  

Beelden die in de loop van de tijd veranderen. Vroeger was er een experiment, waarmee men de 

toename in bloeddruk in de hersenen ging meten, aangezien actieve hersenen mee bloed vergen.  

Nadien ontstaan MRI waarbij men de dichtheid van weefsels in kaart gaat brengen door een 

magnetische scan. De atomen worden uit oriëntatie gebracht, maken een tolbeweging en bij herstel 

zenden ze radiosignalen uit die men kan meten. De snelheid van de tolbeweging hangt samen met de 

frequentie van het signaal, wat afhankelijk is van de sterkte van het magnetisch veld. 3D beelden 

werden mogelijk door wijzigingen in het magnetisch veld. 

Het probleem was dat men daarvoor 10 minuten nodig had en de techniek dus ongepast was voor 

veranderingen te meten tijdens het uitvoeren van cognitieve taken. Daarom heeft men de hoge 

resolutie ingeleverd voor snelheid. Bij FMRI gaat men de verandering in het glucose niveau van de 

hersenen volgen (hoge spatiele resolutie, lage temporele resolutie). 

- Kader 2.3. elektro encephalografie (EGG) p.79 

Normaal is de schedel een isolator voor elektrische activiteit. Maar wanneer alle kleine 

potentiaalverschillen van afzonderlijke neuronen optellen, ontstaat er in de cortex een 

potentiaalverschil dat zo groot is, dat het zelfs aan de buitenkant van de schedel te meten valt. Dit in 

de vorm van een systematisch assimilerend elektrisch signaal waar veel informatie uitgehaald kan 

worden. 

Er kunnen ritmes onderscheiden worden (Alfa-rime, bèta-ritme,…) wat iets zegt over de dynamiek van 

de hersenen. Bij het aanbieden van een stimulus wordt er een klein signaal opgewekt (5 microvolt), 

maar signaal pas vanaf 50 microvolt waar te nemen. Dus wat men kan doen is het signaal 100 keer 

aanbieden. Alle signalen en reacties worden in een computer gestoken en er wordt een gemiddeld 

reactiesignaal uitgehaald. Dit alles resulteert in gegevens over een event related potential (met pieken 

en dalen). 

4 FUNCTIONELE KENMERKEN VAN HET BREIN  

4.1 Hiërarchische netwerken  
Een groot deel van het brein bestaat uit hiërarchische circuits. Daardoor kan er op zeer nauwkeurige 

wijze informatie worden doorgegeven, nl. convergentie (grote hoeveelheid op één niveau 

communiceren met kleine hoeveelheid neuronen op volgend niveau) en divergentie (kleine 

hoeveelheid neuronen op één niveau communiceren met grote hoeveelheid op volgend niveau). Dit 

systeem heeft ook als voordeel beter bestendigd te zijn tegen beschadiging. 

4.2 Organisatie van netwerken  
Het netwerk van de hersenen heeft een balans van twee belangrijke principes (optimum): 

- Kostenbesparing van energie en ruimte, door een netwerk met relatief kort aantal 

verbindingen. 

- Efficiëntie van het brein door een groot aantal verbindingen over korte en lange afstanden.  

 Organisatie van verschillende modules die via hubs verbonden zijn.  

o Twee soorten hubs: 

 Rich club hubs: met veel andere gebieden verbonden. 

 Bow tie hubs: twee perifere gebieden met een centrale hub verbonden. 
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4.3 Feedforward- en feedbackverbindingen 
Het neuronale netwerk is bovendien ook zo geordend dat er voor zowel gebieden van perceptuele 

verwerking als motorische functies, een onderscheid kan gemaakt worden tussen primaire, secundaire 

en associatieve gebieden.  

Netwerken zijn via feedforward-verbindingen verbonden met een hoger/abstracter niveau van 

representatie en via feedback (recurrente) verbindingen met lagere representatieniveaus. 

4.4 Hebbiaans leren  
“what fires together ; wires together” => cell assemblies 

De efficiëntie van een synaptische verbinding neemt toe door herhaalde stimulatie van de 

presynaptische cel op de post synaptische cel. 

Maar, er is wel altijd sprake van een leidend en volgend neuron!! Causaliteit belangrijk!! 

4.5 Default mode-activiteit  
Per toeval ontdekt: een groot aantal hersengebieden worden tijdens de uitvoering van een cognitieve 

taak minder actief dan tijdens rust  netwerk dat vooral actief is wanneer we geen specifieke taken 

uit te voeren hebben = default mode network.  

Bestaat uit drie onderling verbonden netwerken: 

- Frontale en corticale gebieden:  zelf-referentiële processen. 

- Dorso-mediale gebieden: positioneren van jezelf in sociale situaties, evalueren positie anderen 

en verwerken van taal. 

- Mediaal temporaal netwerk: verwerking autobiografische herinneringen. 

5 HET PREDICTIEVE BREIN  
Continu predicties over wat er rondom ons gebeurd is  generatief model van onze omgeving, dat 

wordt vergeleken met de waargenomen sensorische input via zintuigen. 

5.1 Het hiërarchische brein  
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Lange tijd wist men niet wat te doen met teruggaande verbindingen in de hersenen (<-> klassieke idee 

van input-verwerking). Sinds 2005-2015 meer evidentie tegen het klassiek beeld van enkel bottom-up. 

Er is een actief mechanisme in de hersenen dat continu predicties maakt over de omgeving. 

- Soms is er een mis-match = predictiefout, waarna men de verwachtingen gaat aanpassen 

(terugkoppeling). 

- Er is dus een continue wisselwerking tussen predicties en sensorische input. Het resultaat van 

die verwerking = perceptie. 

5.2 Bottom-up- vs. top-downverwerking  
Problemen bottom-up verwerking: 

- Moeilijk te verklaren hoe we efficiënt objecten kunnen herkennen, met variatie aan 

gezichtshoek, grootte, belichting, context,… 

- Hoe wordt de gespecialiseerde output weer gecombineerd tot één geïntegreerd percept? 

Een groot deel van die problemen kan ondervangen worden door top-downbenadering. Het basisidee 

van dit predictief coderingsmechanisme is ontstaan als datacompressie techniek bij signaalanalyse. 

5.3 Bayesiaanse principes 
Hoe gebruikt het brein deze voorspellingen om een intern model te genereren?  

- Bayesiaanse inferentie: de geschatte waarschijnlijkheid waarmee een bepaalde gebeurtenis 

kan plaatsvinden, kan veranderen door nieuwe informatie/evidentie. 

- Waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie = beschrijft de waarschijnlijkheid van het plaatsvinden 

van een gebeurtenis Y in functie van een geobserveerde variabele.  

- Predictieve coding netwerk van het brein: 

o De meeste cognitieve processen kunnen beschouwd worden als mechanismen om de 

onzekerheid in de representaties weg te nemen. 

o De waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie wordt m.a.w. scherper. 
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5.3.1 Wanen en hallucinaties 
Wat gebeurt er wanneer het bij het verwerken van sensorische informatie fout gaat?  

Twee verschillende mechanismen (en dus deficiënties) bij betrokken: 

- Perceptuele mechanisme (foutieve percepten die resulteren in hallucinaties). 

- Vormen van overtuigingen (vervormde waarneming die in gedachten terechtkomt). 

o !! hoe meer vertrouwen het brein heeft in de accuratesse van het signaal, hoe meer 

gewicht er wordt gegeven aan een error-signaal!! 

o Soms verstoorde weging van het error-signaal waardoor een foutief error-signaal naar 

hogere hersengebieden worden gestuurd en de representatie moet worden 

aangepast, waardoor ze niet meer overeenstemt met de realiteit. 

 Kan gaan van zeer simpele hallucinaties, met geen tot weinig consequenties; 

tot zeer complexe hallucinaties op hogere niveaus met grote gevolgen. 

5.3.2 Mentale inbeelding  
Tegenwoordig veel evidentie dat het vormen van mentale inbeelding, de visuele gebieden in de 

occipitale cortex activeert (d.m.v. generativiteit; nl. activatiepatronen voorspellen voor lager liggende 

niveaus). 

- Mentale inbeelding = enkel terugkoppeling, wordt niet gecorrigeerd en resulteert is een 

mentaal beeld. Vb. geen hond zien, maar denken aan het concept hond. 

- Vb. gepresenteerd geluid activeert een hogere-orde representatie, die via generatieve 

processen een mentaal beeld oproept zoals bijvoorbeeld een vliegtuig. 

5.4 Conclusies 
Onze perceptie kunnen we beschouwen als een product van de interactie van een a-priori assumptie 

die we hebben en sensorische input, gekenmerkt door een zekere onzekerheid.  

- Biases = vertekening van predicties o.b.v. ervaringen of eerdere overtuigingen.  

- De a-priori hypothese wordt bijgesteld o.b.v. nieuwe informatie, waardoor volgende nieuwe 

waarnemingen betrouwbaarder zullen zijn.  

!! Een zekere voorzichtigheid is nodig. De mechanismen betrokken bij predictieve coding zijn nog niet 

volledig bekend en ook details over de wijze waarop de verschillende cognitieve processen kunnen 

geïmplementeerd worden in het model zijn nog niet gekend!! 
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Thema 2. Controle  
Hoofdstuk 3. Actie en actiecontrole 

1 INLEIDING  
Essentie = “Hoe houden we een taakdoel vast en hoe zorgen we ervoor dat we een taakdoel correct 

uitvoeren?” 

Ons brein is zinloos als we ons niet in de wereld kunnen bewegen of niets kunnen veranderen. Actie = 

een cruciale functie die onze hersenen moeten regelen. Belangrijk dat we niet alleen in staat zijn deze 

acties uit te voeren, maar ook om ze te leren en flexibel aan te passen aan veranderende 

omstandigheden.  

Sinds begin van de jaren ’90 is er een nieuwe stroming die het belang van de verwerking van 

lichamelijke functies in de cognitie centraal stelt, nl. embodied cognition. Onze cognitieve processen 

zijn niet onafhankelijk van de biologische basis, maar staan in functie van het lichaam. 

 

2 INTERNE REGULATIE  

2.1 Het autonome zenuwstelsel 
< neuronen die informatie naar het hart, ingewanden en andere organen sturen en ook informatie 

ontvangen van deze organen doorsturen naar de hersenen. 

2.1.1 Het sympathische zenuwstelsel 
Ons lichaam voorbereiden op situaties waarin we in actie moeten komen.  

< twee kettingen van ganglia links en rechts langs het ruggenmerg en via axonen met het ruggenmerg 

verbonden. Axonen vanuit de ganglia gaan naar de organen, waar ze aanzetten tot vlucht- of 

vechtreactie.  

2.1.2 Het parasympatische zenuwstelsel 
Functie: verlagen hartritme, ademhaling en stimuleren 

spijsverteringsysteem. Ons lichaam voorbereiden op rust. 

< veel lossere organisatie  cranio-sacrale systeem: aangestuurd door 

craniale zenuwen en het sacrale deel van het ruggenmerg. 

2.2 Het endocriene systeem 
Indirecte regulatie door afgifte van hormonen (= moleculen die een 

signalerende functie hebben en worden afgegeven door 

hormoonproducerende klieren). 

Reguleren o.a. groei, bloeddruk, voortplanting, metabolisme,… 

3 REFLEXEN  
= automatische regulatie van de lichaamspositie vb. kniepeesreflex, hand 

wegtrekken bij vuur,…   
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Het is een systeem dat continu aan het werken is en er voor zorgt dat we gewoon kunnen rechtstaan. 

Bovendien vaak het resultaat van veranderingen in de omgeving, vb. pupillaire lichtreflex, 

accomodatiereflex,… 

De reflexen worden automatisch geïnitieerd door een simpele sequentie van neuronen, nl. reflexboog 

(sensorisch neuron – interneuron – motorisch neuron) 

3.1 Klassieke conditionering  
= basaal, elementair leerproces d.m.v. associatie stimulus-respons. 

Pavlov: experiment met hond-eten-kwijlen  ongeconditioneerde stimulus + reflex – 

geconditioneerde stimulus + geconditioneerde respons. 

 M.a.w. we kunnen leren. 

3.1.1 Voorwaartse, achterwaartse en simultane conditionering  
- Voorwaartse conditionering: geconditioneerde stimulus wordt vlak voor de 

ongeconditioneerde stimulus aangeboden. 

- Simultane conditionering: beide stimuli worden gelijktijdig aangeboden. 

- Achterwaartse conditionering: geconditioneerde stimulus wordt na de ongeconditioneerde 

stimulus aangeboden (omgekeerd effect, nl. geconditioneerde respons neemt af). 

3.1.2 Hogere-ordeconditionering  
Bijvoorbeeld het kwijlen van de hond samen met de bel ook nog aan een tweede, andere stimulus 

koppelen. Waardoor er een soort treintje ontstaan van allemaal verschillende associaties die op zich 

in staat zijn een respons te activeren. 

3.1.3 Extinctie  
Extinctie = het gelijkelijk afnemen van de geconditioneerde stimulus omdat ze herhaaldelijk wordt 

aangeboden zonder de ongeconditioneerde stimulus. 

3.1.4 Terugval van extinctie  
Bij het opnieuw conditioneren na extinctie, zal de geconditioneerde respons veel sneller optreden dan 

bij de aanvankelijke conditionering het geval was. Ook de omgeving waarin conditionering tot stand 

kwam, kan resulteren in een terugval van extinctie. 

3.2 Operante conditionering  
Skinner-box: leren door bekrachtiging. 

- Principes van operante conditionering bouwen voort op het werk van Thorndike (puzzel box). 

o Law of effect = gedrag met een prettige uitkomst heeft een grotere kans om herhaald 

te worden. 

- Reinforcement = het selectief bekrachtigen van gewenst gedrag en weglaten van bekrachtiging 

bij ongewenst gedrag. 

o Bij dieren gebruikt om specifiek gedrag aan te leren. 

o Vb. trainen huisdieren = shaping 

4 HABITUATIE EN SENSITISATIE  
- Habituatie = wanneer een respons op een zwakke stimulus na verloop steeds zwakker wordt. 

- Sensitisatie = wanneer een respons op een sterke stimulus na verloop steeds sterker wordt. 

o Voornamelijk bij zeedieren aanwezig: verandering in gevoeligheid van een reflex door 

herhaaldelijke blootstelling vb. inkrimpen zeeslak bij aaien. 
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5 HET MOTORSYSTEEM 
- Om ons adequaat door de wereld te kunnen bewegen is het nodig alle cognitieve systemen te 

rekruteren en informatie van de verschillende domeinen te integreren  omgeving kunnen 

waarnemen. 

- O.b.v. de mentale representatie > waarnemingen, moeten we voorspellen oe we moeten 

handelen om een bepaald doel te bereiken. 

- De spieren en spiergroepen die we uiteindelijk gaan gebruiken om de beweging uit te voeren 

= effectorsysteem. 

5.1 Zenuwbanen  
De planning van een bepaalde beweging in het brein, wordt overgedragen naar de spieren die de 

beweging zullen uitvoeren via de motorische zenuwbanen.  

- Het laterale pad < zenuwbanen vanuit primaire motorcortex  controle fijne motorische 

bewegingen van spieren in verre ledematen, nl. handen, onderarmen, -benen, voeten. 

- Het mediale pad: controle spieren in romp, bovenarmen/-benen  controle lichaamshouding 

en bilaterale bewegingen. 

5.2 Spieren  
De enige wijze waarop we de wereld kunnen beïnvloeden is 

door spiersamentrekkingen, die plaatsvindt door een 

elektrische impuls van een motorneuron.  

- Motoreenheid = een motorneuron samen met de 

bijbehorende spiervezels. 

- Neuromusculaire junctie = de synaps tussen een 

motorneuron en de bijbehorende spiervezel, die 

groter en meer gespecialiseerd is. 

- Actiepotentiaal door axon rechtstreeks op 

spierweefsel, met daarin sensoren die lichamelijke 

feedback geven over de samentrekking van de spier. 

- Samentrekken spieren ~ elektrische impuls: 

o Meten d.m.v. een elektromyogram (EMG)  

 Kader 3.2. p. 100: eerst worden alle negatieve waarden positief en wordt het 

signaal gefilterd. Op basis daarvan is het mogelijk om de onset spieractivatie 

te relateren aan specifieke taakvariabelen.  

Vb. meten op onderarm om aansturing wijsvinger te meten.  

Vb. gezichtsspieren meten om emotionele respons op affectieve stimuli te 

meten. 

Vb. biofeedback  

o Toepassing: partiële responsen wanneer een motorcommando wordt uitgestuurd, 

zonder dat er een daadwerkelijke beweging volgt van het lichaamsdeel. 

5.3 Hersengebieden betrokken bij motoriek: van intentie tot actie  
Het uitvoeren van een actie verloopt in twee stappen: 

- Voorbereiding: actieplan, intentie vormen (corticale gebieden) 

- Uitvoeren actie (primaire motorische cortex voor commando’s, subcorticale gebieden voor het 

finetunen van het actieplan) 
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5.3.1 Corticale gebieden  
Gebieden betrokken bij de planning van bewegingen:, ,.  

- Primaire motorcortex, premotorcortex, supplementaire motorcortex, frontal eye fields 

o = Specificatie, voorbereiding en initiatie van responsen  

- Anterieure cingulate cortex 

o = Selecteren van verschillende responsalternatieven en monitoren of een actie correct 

wordt uitgevoerd. 

- Pariëtale cortex 

o = Relateren beweging aan ruimte rondom ons; integreren sensorische informatie in 

bewegingspatronen en het linken van bewegingen aan betekenis.  

5.3.2 Subcorticale gebieden  
Subcorticale gebieden spelen vooral een rol bij uitvoering van een beweging.  

- Cerebellum: motorcoördinatie qua timing en planning van individuele bewegingen. 

o Schade zorgt voor het verdwijnen van fijne nuances in bewegingen. 

- Basale ganglia:  

o Ziekte van Huntington: hyperkinesie, overmatige beweeglijkheid. 

o Ziekte van Parkinson: problemen initiëren vrijwillige bewegingen. 

6 DE MOTORCORTEX  
Primaire cortex < somatopische organisatie = de anatomische organisatie van de motorcortex 

representeert een kaart van het lichaam. M.a.w. specifieke gebieden van de cortex komen overeen 

met specifieke lichaamsdelen.  

6.1 Corticale plasticiteit  
Door het systeem meer in detail te bekijken, blijkt het toch diffuser te zijn. 

6.1.1 Plasticiteit  
Het gedrag van mensen/dieren is zeer flexibel, door corticale plasticiteit. De motorcortex is kneedbaar 

en kan dynamisch aangepast worden aan omstandigheden.  

6.1.2 Maladaptieve corticale plasticiteit  
Maar een overmatige plasticiteit kan ook nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: focale 

handdystonie (dyscoördinatie van de hand, door overlappen van representaties van verschillende 

lichaamsdelen met als gevolg inferentie van neuronale circuits).  



21 
 

6.2 Motorequivalentie 
We kunnen eenzelfde doel op verschillende manieren bereiken (door verschillende effectorsystemen) 

en één effectorsysteem kan ook gebruikt worden voor verschillende doelen = motorequivalentie. 

Het maakt eigenlijk niet uit hoe je een bepaald woord schrijft, in alle gevallen zie je dat het 

eindresultaat sterke individuele eigenschappen heeft. Wordt onafhankelijk van effector gebruikt: 

gelijkaardige resultaten door programmering op abstracte niveau en dan omgezet naar specifieke set 

van motorcommando’s. 

Kader 3.3. Ingrijpen in het levende brein: transcraniale magnetische stimulatie (p.102) 

TMS is een non-invasieve techniek waarbij een magnetische puls doormiddel van een 8-vormige spoel 

(een geconcentreerd magneetveld) in een specifiek gebied gestuurd kan worden. Het magneetveld 

verstoort de elektrische stroom in het gebied van de cortex waardoor de activatie van het getroffen 

gebied tijdelijk wordt uitgeschakeld. Door het stimuleren van de motorcortex kunnen we zien of 

bepaalde functies mogelijk blijven en zo kan men achterhalen welk hersengebied relevant is voor welke 

taak. Het voordeel is dat het een causale techniek is. 

Een aantal beperkingen:  

- De effecten zijn zeer complex. 

- De effecten van TMS op gedrag zijn meestal negatief, maar soms ook positief, wanneer bv het 

gestimuleerde hersengebied een inhibitoir effect had op het gedrag. 

- Mogelijkheden beperkt doordat de magnetische puls vooral corticale gebieden of delen van het 

cerebellum kan stimuleren (vlak onder het schedeloppervlak). 

- Veiligheidsaspecten 

Kader 3.4. magneto-encefalografie (p.105) 

Het fenomeen van motorequivalentie kan bestudeerd worden door responsen uit de motorcortex te 

meten m.b.v. magneto-encefalografie. De metingen vinden plaats door gebruik te maken van een 

koperen inductiespoel. Maar d.m.v. inductie vonden storingen plaats, daarom gebruikt met 

tegenwoordig supergeleidende kwantum inferentie detectoren (SQUID), de elektromagnetische ruis 

van de detectoren verdwijnt hierbij bijna volledig. Aanvankelijk gebruikte men 1 SQUID bij een MEG, 

maar nu scanners met tot 300 SQUID’s geïntegreerd.   

MEG is beperkt tot het meten van corticale bronnen relatief dicht onder het schedeloppervlak, maar 

dat zijn regionen waar EEG niet goed kan meten (zijn dus complementair). Een belangrijk voordeel is, 

dat de magneetvelden ongehinderd door de schedel kunnen dringen, waardoor neuro-magnetische 

signalen beter te lokaliseren zijn dan neuro-elektrische activiteit. MEG heeft dus een hoge temporele 

resolutie en een relatief hoge spatiale resolutie (maar nog niet zo goed als fMRI). Een nadeel is dat MEG 

heel duur is in gebruik en is het minder comfortabel. Recent: spin exchange relaxation free 

magnetometers die minder gevoelig zijn voor magnetische interferentie en mogelijks een deel van het 

probleem oplossen. 

7 MOTORISCHE CONTROLE 

7.1 Van intentie tot actie 
Hoe kan je een commando in gang zetten?  

Acties worden gedefinieerd door het waarneembare effect ervan. Het voorstellen van de 

consequenties van een actie resulteert in de uitvoering ervan = ideomotortheorie. De activatie kan 

zowel intern plaatsvinden als worden uitgelokt door externe factoren.  
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(Carpenter: reflexmatige actie van het cerebrum; Herbart: ook leerprocessen spelen een rol; William 

James: sequentie van bewegingen volgend op de gedachte van deze bewegingen; Hull: anticipatoire 

doelreacties door sensorische feedback, acties ~ ideeën) 

7.1.1 Greenwalds ideomotortheorie 
Er zijn drie stadia die zich in een vaste volgorde op korte tijd opvolgen: stimulus (S) – respons (R) – 

effect/sensorische feedback (E)  S1,R1,E1; S2,R2,E2; S3,R3,E3; …  

Door de herhaalde blootstelling aan deze triplets zullen zich na verloop van tijd associaties vormen die 

steeds versterkt worden.  Daardoor ontstaat er een geconditioneerd anticipatoir beeld van de 

responsfeedback. Door het observeren van consequenties van een actie, leren we die gevolgen 

automatisch herkennen, die gelinkt zullen worden aan de stimulus waarmee de actie geassocieerd is.  

7.1.2 Theory of event coding  
Interne mentale representaties worden gedeeld door perceptuele en motorische processen. 

Verschillende eigenschappen van een object worden in het brein door specifieke mechanismen 

gecodeerd, hoe de eigenschappen worden verbinden tot 1 representatie = het bindingsprobleem. 

Het waarnemen van een gebeurtenis resulteert automatisch in het aan elkaar binden van alle 

individuele codes van deze representatie. 

- Object file: het object zelf dat we hebben waargenomen en hoe het in een specifieke context 

is waargenomen.  

- Event file: zowel de perceptuele als de motorische eigenschapen van een object. 

o Voorbeeld automatische link perceptie-actie = Simon-taak.  

7.2 Motorprogramma’s  
Reactietijdstudies hebben veel bijgedragen aan het begrijpen van motorprogramma’s, die de basis 

vormen voor motorcognitie. 

- Motoranticipatie = de verzameling processen die uitgevoerd moeten worden om een 

motorprogramma voor te bereiden.  

o Deze processen vinden plaats nadat de stimulus is verschenen en voor de respons 

wordt uitgevoerd. Tijdens deze periode kan de spieractiviteit gemeten worden. 

o Kader 3.2. (p. 100) Meten d.m.v. een elektromyogram (EMG). 

Eerst worden alle negatieve waarden positief en wordt het signaal gefilterd. Op basis 

daarvan is het mogelijk om de onset spieractivatie te relateren aan specifieke 

taakvariabelen.  

Vb. meten op onderarm om aansturing wijsvinger te meten.  

Vb. gezichtsspieren meten om emotionele respons op affectieve stimuli te meten. 

Vb. biofeedback  

 In het begin is de spieractiviteit nauwelijks aanwezig, maar ze neemt steeds 

meer toe naarmate de voorbereiding van de respons vordert. Mentale 

processen zijn dus betrokken bij de voorbereiding van een respons (< 

planningsfase en uitvoeringsfase). 

- Jaren ’60 Duitsland: de mogelijkheden van EGG om ets te vinden in de menselijke cognitie zijn 

beperkt: waarom geen studie waarbij mensen vrijwillig een actie mogen uitvoeren?  

= Kornhuber & Deecke 

o Langzaam voor het maken van een vingerbeweging kan men al elektrische activiteit 

over de motorcortex detecteren d.m.v. EGG = bereitschaftspotential. 

o De motorcortex is dus al geruime tijd voor het uitvoeren van een actie bezig met het 

voorbereiden van die actie. 
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7.3 Glovers planning-controlemodel 
- Planningssysteem = initiatie van bewegingen. Het systeem moet 

veel verschillende informatiebronnen integreren en wordt 

beïnvloed door het bewustzijn, dus is relatief traag       ~ inferieure 

pariëtale cortex. 

- Controlesysteem = uitvoering van bewegingen (accuraatheid en 

aanpassing o.b.v. visuele feedback). Het systeem is snel doordat het 

niet beïnvloed wordt door omringende visuele context en bewuste 

processen ~ superieure pariëtale cortex.  

- Het planningssysteem heeft invloed op het controlesysteem door 

veranderende omstandigheden. 

7.4 Motorcontrole 
Wat gebeurt er wanneer we een actie aan het uitvoeren zijn? 

Twee processen waardoor acties kunnen aanpassen:  

- (1) Voorwaartse modellen:  

o Instantane aanpassingen, voorspellen consequenties van een motorische actie. 

o Generen van een efferente kopie van de motorcommando’s en die worden gebruikt 

om instantaan aanpassingen te doen aan het motorplan dat we aan het uitvoeren zijn.  

o Evidentie:  

 Psychofysische, elektrofysiologische en neurofysiologische studies. 

 De-afferente individuen: geen somatosensorische ervaring meer, maar wel 

kracht moduleren door verwachte veranderingen.     

-  (2) Inverse modellen:  

o Tijdsvertraging 

o Aanpassingen doen aan het motorplan o.b.v. informatie uit het lichaam. Bijvoorbeeld 

spierkracht aanpassen o.b.v. externe veranderingen.  

7.5 Oog- en hoofdbewegingen  
Voorbeelden van de twee modellen: 

- (1) het maken van oogbewegingen: externe perceptie wordt gestabiliseerd. Dit door een 

uitvloeisignaal, een twee signaal dat uitvloeit naar de cortex om te compenseren voor de 

bewegingen van het oog/hoofd.  

o Injectie van muscimol deactiveert het uitvloeisignaal.  

Cf. proefje (twee hemisferen; intact en getroffen) de oogbeweging naar het 1ste lichtje 

gaat goed, de tweede saccade gaat fout, de ogen gaan recht naar de 2de stimulus, maar 

de representaties zijn niet geactualiseerd waardoor men denkt dat de ogen nog steeds 

op de 1ste stimulus gericht zijn. 

- (2) het optillen van een container en er nadien een beetje uitdrinken, waardoor het dus iets 

lichter is. In hoeverre houdt men rekening met die verandering als men de container opnieuw 

moet optillen? Weinig, men gebruikt nog steeds dezelfde kracht als voordien. Zelf-

gegenereerde acties hoeven dus niet automatisch te leiden tot een aanpassing in het 

voorwaartse model. 
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7.6 Optimale-feedbackcontrole 
 

- Optimale controle door het 

voorwaartse model met een efferente 

kopie en door spierfeedback (sensorische 

feedback). 

- Wet van Fitts: tijd nodig om snel een 

beweging uit te voeren naar een 

doellocatie kan beschreven worden als 

een functie vd ratio tussen de afstand tot 

de locatie en de doorsnee vh doel. 

7.7 Predictieve coding en motorische controle 
Net zoals de klassieke visie op perceptie: we kunnen er vanuit gaan dat signalen van het centrale brein 

naar de periferie gaan, maar er zijn ook veel verbindingen die de andere richting uitgaan. Voorwaartse 

en inverse modellen gecombineerd in één generatief model. 

- De neerwaartse commando’s kunnen gezien worden als verwachtingen. 

- Vaak is de situatie van het lichaam niet gelijk aan de verwachtingen, wat resulteert in een 

predictiefout. Gevolg: 

o Verwachting aanpassen. 

o Spanning spieren aanpassen. 

- Motorische processen zijn het resultaat van inferenties die worden gemaakt o.b.v. 

interpretatie van somatosensorische en visuele predictiefouten.  

 

8 PROCEDUREEL LEREN  

8.1 Vaardigheden  
We kunnen steeds beter worden in het opmerken van regelmatigheden, maar geen idee hoe we dat 

doen. Vb. voorspellingen, patronen ontdekken,… 
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- Declaratieve processen = opgeslagen kennis bewust beleven of oproepen. Vb. memoriseren 

van hoofdsteden. 

- Impliciet leerproces = leren van motorische vaardigheden, geen bewuste toegang tot 

motorprogramma’s die we voor deze vaardigheden hebben geleerd vb. gitaar leren spelen  

procedureel leren 

o Nauwelijks beïnvloed door leeftijd of ontwikkelingsniveau. 

o Onafhankelijk van IQ, niet beïnvloed door stoornissen die expliciet leren beïnvloeden.  

o Minder individuele verschillen en bij de meeste diersoorten aanwezig. 

8.1.1 Wat is een procedure? 
“het weten hoe”: 

- Leren van perceptuele en motorische vaardigheden. 

- Leren detecteren van regelmatigheden in sequenties of classificeren van visuele patronen. 

- Leren van gewoontes: graduele formatie van stimulus-responsassociaties.  

8.1.2 Motorische versus cognitieve procedures  
- Motorische vaardigheden:  

o Gepland o.b.v. geometrie van de omgeving; afhankelijk van specifieke effectoren; 

controle afhankelijk van feedback visuele en proprioceptieve systeem 

- Cognitieve vaardigheden: 

o Minder duidelijke scheiding planning-actie; uitvoering minder afhankelijk van 

instantane integratie van feedback. 

Overeenkomsten: motorische actieplannen lijken op ruwe cognitieve plannen; beide zijn niet 

gemakkelijk overdraagbaar naar een nieuwe context. 

8.1.3 Eigenschappen van procedureel leren  
“leren hoe”: vooral bestuderen hoe vaardigheid tot stand is gekomen.  

- Gebrek aan flexibiliteit: enkel binnen domein waarin het geleerd is. 

- Moeilijk om maar een deel van de procedure uit te voeren. 

- Procedurele processen intact bij amnesiepatiënten. 

o Maar onderscheid niet volledig: ook interactie declaratieve en procedurele kennis vb. 

tijdens uitvoering taak, aard interactie afhankelijk van beschikbare kennis. 

o Rasmussen  drie niveaus, transitie expliciet naar impliciet:   

 Skill based: taak volledig o.b.v. 

procedurele kennis uitvoeren 

 Vb. rijden bekende route, 

uitvoeren ingestudeerde 

dans,… 

 Rule based: combinatie declaratieve en 

procedurele kennis 

 Vb. op bekende route obstakel 

tegenkomen dat dwingt uit te 

wijken 

 Knowlegde based: taak volledig o.b.v. 

declaratieve kennis uitvoeren 

 Vb. diagnose proberen stellen 

voor moeilijke uitdagende 

gevallen  
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8.2 Taken  

8.2.1 De mirror trace-taak 
Milner: aantonen dissociatie declaratieve en procedurele geheugen.          

Bij uitvoeren taak moeten proefpersonen de sterke associaties tussen 

visuele informatie en motorcommando’s inhiberen en die in de 

omgekeerde richting toepassen  geleidelijke verbetering. 

De vaardigheid van procedureel leren blijft intact bij amnesie- en 

Alzheimerpatiënten.  

8.2.2 De pursuit rotor-taak 
Stift blijven positioneren op kleine plaat bevestigd aan draaitafel 

 motorisch leren ~ toename tijd waarin de proefpersoon erin 

slaagt de stift op de plaat te houden.  

Personen met de ziekte van Huntington en Parkinson, presteren 

slechter. 

8.2.3 De seriële-reactietijdtaak  
Vier locaties op een scherm die elk corresponderen met een 

vinger. De locaties gaan telkens oplichten in een vaste, maar 

geheime volgorde. Proefpersonen reageren steeds sneller. 

- Maar zijn ze zich echt niet bewust van het patroon 

achter de knopdrukken? 

- Procesdissociatieprocedure: inclusieconditie waarin ze moeten raden wat de volgende 

stimulus in de sequentie zal zijn; exclusieconditie waarin ze de stimulus juist niet moeten 

raden. Wanneer volledig impliciet, zal men niet in staat zijn het geleerde te rapporteren. Blijkt 

dat proefpersonen wel expliciete kennis hebben over geleerde sequenties. 

9 CHUNKING = AAN ELKAAR SCHAKELEN KORTERE SEQUENTIES 

9.1 Chunking en sequentieleren  

9.1.1 De discrete-sequentieproductietaak 
- Taak start meestal met een oefenfase: 

bouwstenen gevormd (= motorische chunks) 

- Testfase: eigenschappen chunks 

bestudeerd, waarin ze vergeleken worden 

met nieuwe, niet-geoefende sequenties.  

- Leren = geoefende sequentie wordt 

beter uitgevoerd dan nieuwe sequentie. 

 Verschil met seriële reactietijdtaak: 

discrete sequenties en onderzoeken hoe 

chunks gevormd worden. 

 

9.1.2 Resultaten  
Initiële reactietijd is groter dan die van latere responsen in de sequentie; oefening resulteert in een 

meer efficiënte representatie van een motor-chunk. Relatief lange sequenties worden opgedeeld in 

kleinere chunks, dus soms laden nieuwe chunk waardoor reactietijd langer is.  



27 
 

9.2 Hersengebieden betrokken bij chunking en sequentiëring  
Door TMS van de supplementaire motorcortex 

ging het leren van de sequentie achteruit. Dat 

betekent dat deze cortex vooral betrokken is bij 

het verwerken van individuele elementen. De 

pre supplementaire motorcortex is betrokken bij 

de planning van een motorische actie. 

FMRI-onderzoek: door inter key interval 

(tijdsintevallen tussen individuele responsen) 

werd bepaald hoe pp de sequenties opdelen in 

chunks.  

- Activatie putamen ~ samenvoegen chunks 

- Activatie fronto-pariëtale netwerken ~ segmenteren, opdelen in chunks  motorische 

elementen.  

10 MOTORCOGNITIE  
Cognitie is ingebed in motorische processen  motorsysteem ook betrokken bij het evalueren van de 

consequenties van een actie en het evalueren van de intenties. 

10.1 Simulatie van acties 
Het motorsysteem is betrokken bij de uitvoering van acties en bij de inbeelding/simulatie van acties.  

- Het motorsysteem is betrokken bij inbeeldingsprocessen.  

- Er is een sterke relatie tussen motoriek, perceptie en cognitie 

(cf. lichaamsmodel en integratie motorische en perceptuele 

mechanismen)  

 

10.2 Het lichaamsmodel 
De somatosensorische cortex omvat een representatie van het lichaam, die gebruikt kan worden voor 

interne simulaties van gedrag  consequenties van acties voor te stellen en te voorspellen. 

10.3 Perceptie, actie, integratie  
Twee systemen:  

- Een systeem betrokken bij herkenning van objecten. 

- Een systeem betrokken bij waarneming van beweging  en integreren visuele informatie in 

actieplan = perceptie-voor-actie-systeem  afstemmen motorische acties op continu 

veranderende omgeving. 

10.4 Motivatie, emotie en sociale cognitie 
- De ontdekking van spiegelneuronen in de ventromediale premotorcortex van apen. Deze 

neuronen reageren niet alleen wanneer je zelf een actie moet uitvoeren, maar ook wanneer 

je observeert dat iemand anders een actie uitvoert  leren via imitaties en begrijpen intenties.  

- Fysiologische reacties zijn niet het gevolg van een emotie, maar de emotie wordt juist ervaren 

doordat we de fysiologische reactie op een emotionele stimulus detecteren. 

- Motivatie beschrijft de noodzaak om de interne toestand van ons lichaam te reguleren 

(lichamelijke signalen integreren in cognitieve processen en o.b.d.v. handelen). 
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Hoofdstuk 4. Bewustzijn en aandacht 

1 BEWUSTZIJN 
Een van de laatste grote mysteries in de wetenschap is die van het menselijk bewustzijn. De vraag wat 

het bewustzijn is, is al heel oud, maar nog steeds niet beantwoord. Tegenwoordig wordt er op veel 

verschillende manieren onderzoek naar gedaan. 

2 BEWUSTZIJN EN FILOSOFIE 

2.1 Dualisme  
Nieuwe verlichtingsrevolutie: alles opereert volgens mechanische processen (determinisme)                    

 conflict met de kerk, aangezien het de vrije wil van de mens in vraag stelt. 

Descartes:  

- Res extansa: het stoffelijke lichaam 

- Res cognitans: de onstoffelijke ziel  niet gebonden aan mechanische wetten dus kan 

informatie doorgeven aan de res extansa.  

o Ergens in het brein interactie tussen de geest en het lichaam = epifyse.  

o Dualistisch denken tegenwoordig wel achterhaald, maar heel invloedrijk geweest. 

Twee essentiële problemen met het dualisme:  

2.1.1 Het cartesiaanse theater 
Dennet:  

- Introduceren van res cogitans is een schending van de wet van behoud van energie, want 

initiëren van beweging uit iets immaterieel, impliceert dat er spontaan energie zou ontstaan. 

- Het introduceren van res cogitans impliceert het bestaan van een waarnemer in ons hoofd. 

o Cf. zoals een waarnemer in een theater ~ cartesiaanse theater. 

2.1.2 Het homunculusprobleem 
Het verklaart niets over het bewustzijn. Het dualisme bevat de misvatting dat er een plek 

is in de hersenen waar alles samenkomt, waar bewustwording optreedt, en een 

bewustzijn waarnemer aanwezig is. Maar het probleem is dan dat er een waarnemer is, 

waarbij het bewustzijn onverklaard is, zo kan men steeds meer waarnemers in 

waarnemers plaatsen en wordt het probleem opgeschoven.  

2.2 Monisme 
Een andere denkwijze is dat er slechts een fundamentele substantie in de natuur bestaat. 

Enkel eenheid = monisme. 

2.2.1 Materialisme  
Materie is de enige substantie die in de natuur bestaat. Dingen, materiële deeltjes, geven gestalte aan 

de geest. Bewustzijn en mentale processen ontstaan door interactie van materiële deeltjes. 

2.2.2 Idealisme  
De fundamentele werkelijkheid is door mentale processen geconstrueerd. Materie krijgt gestalte in de 

geest, door bewustzijn. Zonder waarnemer is er geen realiteit.  



29 
 

2.2.3 Solipsisme  
Extreme variant van het idealisme: eigen mentale wereld is 

de enige die met zekerheid bestaat. Alleen ik zelf, is de enige 

die bestaat, al de rest is een afspiegeling van de geest. 

2.2.4 De identiteitspositie  
Milde variant van het materialisme: mentale processen 

kunnen in verschillende categorieën worden geclassificeerd 

en die komen overeen met fysieke processen in het brein. 

Neutraal monisme: interactie (anatomische structuur van 

de hersenen en functies die ze uitvoeren) 

2.3 Moeilijke en gemakkelijke problemen  
Filosoof Chalmers: empirisch onderzoek naar bewustzijn maar wetende dat er beperkingen zijn. Hij 

onderscheidde twee soorten problemen:  

- ‘Hard-core-problem’ = het moeilijke probleem van bewustzijn, nl., subjectieve vragen die niet 

te onderzoeken vallen. 

o Vb. wat is bewustzijn? 

o Vb. wat zijn qualia? Hebben we dezelfde perceptie van de kleur rood? 

- De gemakkelijke problemen, die nog steeds een grote uitdaging vormen, maar wel getoetst 

kunnen worden. 

o Vb. relatie tussen bewustzijn en taakprestatie. 

o Vb. visuele waarneming en hersenactiviteit. 

3 WAT IS BEWUSTZIJN? 

3.1 De opmerkelijke zaak van Kenneth Parks 
Kenneth Parks beweerde niets meer te weten van wat er gebeurd was toen hij zijn schoonouders heeft 

vermoord. EGG toonde aan dat hij op die moment aan het slaapwandelen was. Dit in combinatie met 

het feit dat hij geen motief had, zorgde voor vrijspraak. 

Het lijkt een impulsreactie te zijn en blijkbaar zijn we in staat complexe acties uit te voeren zonder 

dat we ons daar van bewustzijn. Intentionele controle kan volgens Chalmers ook mogelijk zijn zonder 

bewustzijn (cf. filosofische zombies). 

3.2 Een of meer bewustzijnen?  

3.2.1 Micro-, macro- en verenigd bewustzijn 
Zeki:  

- Microbewustzijn: bewustwording van één enkele eigenschap. 

- Macrobewustzijn: bewustzijn van het gehele object.  

- Verenigd bewustzijn: verzamelingen van micro- en macrobewustzijnen; ons eigen uniforme 

bewustzijn. 

3.2.2 Split-brainpatiënten 
Patiënten waarbij de corpus callosum is doorgeknipt. Ze gedragen zich normaal, maar in bepaalde 

gecontroleerde situaties is er toch iets speciaals op te merken.  

- Wanneer er in het linker visueel beeld een object ligt, wordt dit geprojecteerd in de 

rechterhemisfeer. Als er gevraagd wordt het object te benoemen, wordt er ‘niets’ gezegd.  
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Dit komt omdat het taal centrum links zit en de info niet naar daar geraakt; maar de patiënt is 

wel in staat het object na te tekenen.  

- Dit doet de vraag rijzen: is er al dan niet bewustzijn aanwezig bij de patiënt?  Veel discussie.  

- Recent onderzoek toont aan dat er toch uitwisseling van informatie plaatsvindt tussen de twee 

hersenhelften, waardoor de patiënten in het dagelijkse leven geen last ondervinden. Maar 

wanneer men in zo’n onderzoek het systeem tot het uiterste drijft, lukt het niet meer. Dus er 

is wel één bewustzijn, alleen is de wijze waarop de informatie doorstroomt tijdelijk 

verminderd. 

3.3 Niveaus van bewustzijn 
In hoeverre kunnen we spreken van verschillende niveaus van bewustzijn? 

- Relatie tussen de mate van bewustzijn van onszelf/anderen 

(inhoud, kennis) en de mate van waakzaamheid.  

- Indeling niveaus volgens anderen onhoudbaar. Eerder sprake van 

verschillende dimensies: 

o De lokale staat van het bewustzijn ~ specifieke inhoud van 

een bewuste ervaring. 

o De globale staat van het bewustzijn ~ staat van waakzaamheid of diverse post 

comateuze toestanden. Specifieke aspecten van het globale bewustzijn, kunnen 

selectief aspecten van het lokale bewustzijn beïnvloeden.  

4 FUNCTIES VAN HET BEWUSTZIJN 

4.1 Integratie van informatie  
De bewustwording in een systeem is het resultaat van de werkelijke integratie. Hoe complexer de 

informatie die geïntegreerd moet worden, hoe hoger de bewustzijnstoestand van het systeem. 

- Bewuste ervaring is geïntegreerd, nl. de ervaring vormt een eenheid. 

o Vb. onmogelijk bewuste ervaringen opdelen in onafhankelijke componenten. 

o Vb. moeite met twee taken tegelijk uit te voeren  

 We kunnen bijvoorbeeld maar één beslissing maken per paar honderd ms en 

maar één visuele scène waarnemen, binoculaire rivaliteit. 

- De ervaring is hoogst gedifferentieerd, nl. in korte tijd ervaren we een grote hoeveelheid 

bewuste toestanden. 

o De bewustzijnstoestanden die we echt ervaren, is maar een deeltje van de 

hoeveelheid die we in principe zouden kunnen ervaren.   

o Alle kennis representaties kunnen op allerlei manieren geactiveerd worden: heel veel 

onzekerheid  uiteindelijk wordt er 1 route actief = bewustzijn van informatie door 

distributie van representaties. 

Experiment: metingen van TMS pulsen bij wakkere toestand vs. slaap toestand. Bij 

wakkere personen spreidde de elektrische golf over een groot deel van de cortex 

uit. Terwijl bij dezelfde puls bij slapende personen slechts lokale activiteit uitlokte.  

- Die meer uitgespreide respons is het gevolg van een toenemende 

integratie in de thalamus-corticale circuits.  

- Vb. rij-taak chauffeurs: hogere functionele connectiviteit wanneer ze naar 

de navigatie-instructies luisterden, i.p.v. de radio. Dit wijst op een 

integratie van de informatie van de navigatie met de rij-taak.  
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4.2 Sociale communicatie  
- Voor de mens als sociaal dier is het noodzakelijk om het gedrag 

van anderen te kunnen voorspellen, begrijpen en manipuleren. 

Ons bewustzijn zou er dan ook voor zorgen dat we de positie 

van anderen kunnen inbeelden en anderen kunnen begrijpen. 

- Sociale perceptie:  

o On bewust te zijn van wat iemand anders doet, is het belangrijk het onderscheid te 

kunnen maken van waar je zelf mee bezig bent vs. de andere.  

o Belang van de temporaal-pariëtale-junctie.  

4.3 Controle van acties  
Onze intentionele acties worden gecontroleerd door een bewuste vrije wil. We moeten 

m.a.w. bewust actief zijn om impulsen te controleren.  Enkele experimenten: is dit wel 

zo? 

- Wegener en Wheatley: handlanger beïnvloed bewegingen, maar proefpersonen 

hadden het idee zelf de keuze gemaakt te hebben. Hadden sterk de illusie van 

controle; bovendien konden ze moeilijk tijdsintervallen inschatten.  

- Libet en collega’s: onderzoek waarbij pp zodra ze de intentie voelden de 

opdracht uit te voeren, naar de klok positie moesten kijken. Zo hadden ze 

info ver wanneer de actie werd uitgevoerd en wanneer de bewuste intentie 

er was de actie uit te voeren.  

Motorcortex was al eerder actief en bezig met het voorbereiden van de 

actie, nog voor dat we ons zelf er van bewust zijn (ondanks kritiek blijft 

conclusie toch overeind).  

5 RAPPORTAGE VAN BEWUSTE ERVARINGEN  
Het lijkt essentieel voor ons bewustzijn om deze ervaringen te rapporteren, maar toch blijkt dit niet 

altijd het geval te zijn. 

5.1 De vegetatieve staat  
Dissociatie tussen het bewustzijn en het vermogen deze bewuste ervaringen te rapporteren. Personen 

die niet meer i staat zijn te reageren op stimuli uit de omgeving (~ comapatiënten). 

Onderzoek fMRI met vrouw in vegetatieve toestand: 

- Ondanks fysieke reactie, wel in staat taalstimuli te verwerken. De taalcentra werden actief in 

de hersenen, dus spraak werd herkend. Maar kan ook een automatische reactie zijn. 

- Bij inbeeldingstaak: geen communicatie met lichaam, maar taak wordt wel uitgevoerd. Het 

patroon van hersenactiviteit was nauwelijks te onderscheiden van gezonde controle personen.  

o Toont aan dat de opdracht werd uitgevoerd. 

o Toont aan dat er impliciet vrijwillige medewerking is van de patiënt, wat een 

intentionele en dus bewuste handeling impliceert.  

5.2 Gaten in onze bewuste ervaring  
Stimuli kunnen in hoge mate verwerkt worden, zelfs wanneer we deze stimuli niet bewust waarnemen. 

5.3 Blindsight  
Voorbeeld van waarneming zonder bewustwording na WOI: mensen rapporteerden niet meer te 

kunnen zien, maar sommigen waren wel nog in staat te reageren op objecten en objecten te ontwijken. 
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Hun gedrag werd dus zo afgestemd op de visuele stimuli die ze konden waarnemen, maar ze konden 

er niet meer bewust over rapporteren  impliceert meerdere visuele routes. 

6 NEURALE CORRELATEN VAN BEWUSTZIJN  

6.1 Paradigma’s om bewustzijn te meten  
Een algemeen probleem bij procedures om bewustzijn te meten is dat men 

afhankelijk is van de bewuste rapportage van een pp en deze kan sterk beïnvloed 

worden door andere factoren vb. gebrek aan aandacht, gebrekkige herinnering,…. 

6.1.1 Maskeren  
Maskeringsprocedure: twee manieren waarop stimuli aangeboden kunnen worden 

zonder dat pp zich hiervan bewust zijn.  

- Stimuli worden heel kort subliminaal aangeboden en daarna vervangen door een masker, 

bestaande uit een patroon van random stippen of lijnen. Nadien vragen de stimuli te 

beschrijven en deze beschrijving te vergelijken met een controle conditie zonder sublimatie. 

Probleem dat twee verschillende stimuli worden vergeleken. 

- Stimuli zo manipuleren dat de pp zich maar 50% van de trials bewust is van de stimuli. De 

stimulus is aangeboden op de waarnemingsdrempel.  

o Twee klassen van stimuli: degenen die wel en niet gerapporteerd kunnen worden.  

o De tweedeling kan gebruikt worden om verschillen in hersenactiviteit te classificeren. 

- Andere manier om op de waarnemingsdrempel aan te bieden: beeldkwaliteit degraderen of 

contrasten te verkleinen.  

o Subjectieve drempelwaarde = pp niet meer in staat 

om bewust te rapporteren wat de inhoud van een 

stimuli is door het degraderen. 

o Objectieve drempelwaarde = het moment waarop 

de stimuli zodanig gedegradeerd zijn dat er sprake 

is van prestatie op kansniveau.  

6.1.2 Binoculaire rivaliteit  
Een tweede manier om bewustzijn te onderzoeken is d.m.v. 

bistabiele beelden (= afbeeldingen die op meerdere manieren geïnterpreteerd 

kunnen worden vb. rabbit-duck,…)  

Een speciaal geval is wanneer elk oog een andere afbeelding te zien krijgt. De 

bewustwording wisselt dan steeds langzaam tussen beide beelden = 

binoculaire rivaliteit  relatie tussen bewustwording en hersenactiviteit 

onderzoeken.  

6.1.3 Continuous flash suppression  
Een derde methode is de continue flitsonderdrukking. Hierbij zorgt een ruisbron 

(dynamisch beeld) ervoor dat de betekenisvolle stimuli (statisch beeld) niet 

meer bewust waargenomen kan worden.  

6.1.4 Afleiden van de aandacht 
Inattentional blindness: veel informatie die we waarnemen bereikt ons 

bewustzijn niet, als we geen aandacht aan deze informatie schenken. 



33 
 

7 BEWUSTZIJNSTHEORIEËN  

7.1 Kwantumfysica  
Bewustzijnstheorieën integreren met ideeën die voortkomen uit de kwantumfysica. Maar een 

fundamenteel probleem met al deze theorieën: kwantumprocessen manifesteren zich enkele op het 

microscopische niveau en laten zich beschrijven als statische toevalsprocessen.  

Eigenlijk zijn deze theorieën niets meer dan een herformulering van het cartesiaans dualisme in een 

modern jasje. Ze zijn empirisch reeds allemaal weerlegd. 

7.2 Integratieve theorieën  
= het bewustzijn speelt een belangrijke rol in de integratie van 

informatie. Het bewustzijn wordt gezien als de capaciteit van een 

systeem om informatie te integreren; zo een systeem is zeer 

complex en heeft een groot aantal mogelijke toestanden dat het kan 

representeren.  

7.2.1 Global workspace-theorieën  
Bewustzijn treedt op als gevolg van de geïntegreerde activatie van 

meerdere gespecialiseerde verwerkingseenheden. M.a.w. globale 

coördinaties die specialistische modules verbindt  dynamisch 

systeem: waar maakt niet uit, zolang dat er coördinatie plaatsvindt, 

komt er bewustzijn. 

- Vroege stadia van de verwerking gebeuren grotendeels 

onbewust en de bewustwording kan pas vanaf 200 ms na de 

aanbieding van de stimulus plaatsvinden. 

- De integratie van informatie over verschillende modules, 

vindt pas in een laat stadium plaats en heeft betrekking op 

een wijdverspreide gesynchroniseerde activatie van 

hersenactiviteit. 

- Global neuronal workspace-theory: prefrontale, cingulate en pariëtale gebieden spelen een 

belangrijke rol in het synchroniseren van activatie tussen de verschillende hersengebieden. 

- Er is een sterke link tussen aandacht en bewustzijn: d.m.v. aandacht selecteren we waar we 

ons bewust van willen worden. 

7.2.2 Neurale correlaten van integratie  
Evidentie voor de hypothese van de globale neuronale werkruimte:  

- Studie Rodriguez et al.: EEG metingen  

o Zwart-wit foto’s laten zien met gezichten, zowel normaal als 180° verkeerd, waardoor 

ze niet meer herkend worden.   

o Herkenbaar gezicht resulteerde in een hoge mate van synchronisatie van activiteit in 

de gammaband tussen verafgelegen gebieden. Dit was niet bij de omgekeerde foto’s. 

- Studie Melloni et al.:  

o pp kregen subliminaal een woord aangeboden en dat moeten ze vergelijken met een 

later, ook subliminaal, aangeboden woord. De intensiteit van maskeren werd 

gemanipuleerd, wat een invloed heeft op de bewuste waarneming. 

o Bewuste waarneming resulteerde ook hier in een toename van gammaband activiteit. 
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7.3 Simulatie  
Bewuste gedachten representeren een simulatie van gedrag en waarneming. D.m.v. ons mentale 

systeem: het resultaat van die simulatie is terug te voeren in mentale representaties. 

7.3.1 Simulatie van gedrag  
Gedrag kan gesimuleerd worden, dit betekent dat de activatie van de motorische structuren, die de 

initiatie van een beweging voorbereiden, kan plaatsvinden terwijl de daadwerkelijke uitvoering van de 

activatie door de motorcortex zelf kan onderdrukt worden.  

- Groter overeenkomsten tussen gesimuleerde beweging en daadwerkelijke bewegingen vb. tijd 

nodig om uit te voeren. 

- Sterke relatie tussen denken en doen. 

7.3.2 Simulatie van perceptie  
Reeds gesuggereerd door Hume en filosofen van de 19de E, meer directe evidentie is recent: 

- Studies naar mentale rotatie: vergelijken van twee objecten. De beslissingstijd is hierbij lineair 

afhankelijk van de rotatiehoek tussen de twee objecten ~ analoog mentaal roteren, voordat 

ze vergeleken kunnen worden. 

- De opdracht mentale voorstellingen te maken, leidt tot activatie vd primaire visuele cortex. 

- Patiënten met hemineglect (niet in staat visuele stimuli aan een zijde vh lichaam op te merken) 

 ook veel moeite met mentale voorstellingen te maken aan de lichaamshelft geassocieerd 

met de schade. 

7.3.3 Anticipatie en bewustzijn  
De perceptuele simulaties ontstaan als gevolg van de anticipatie op bepaalde acties, aangezien de 

consequenties van deze acties vaak voorspelbaar zijn.  

Simulatiehypothese van Hesslow: hersenmechanismen die betrokken zijn bij de voorbereiding van een 

actie, zijn op associatieve wijze gelinkt aan de perceptuele mechanismen. Bewustzijn is het resultaat 

van actieve simulaties. 

8 SLAAP EN DROMEN  
Tijdens onze slaap verdwijnt onze normale bewuste toestand en vermindert ons vermogen om op 

externe stimuli te reageren.  

- REM-slaap: verhoogde activatie van de pons, het limbisch systeem, delen van de pariëtale en 

temporale cortex. 

o Typisch patroon van elektrische potentialen, nl. POG golven. 

 Bij slaapdeprivatie is het mogelijk dat deze golven ook in periodes van niet 

REM slaap voorkomen of zelfs in wakkere toestand ( hallucinaties). 

o Spieren worden geïnhibeerd tijdens deze fase doordat motorneuronen in het 

ruggenmerg worden stilgelegd door de pons.  

 

- Dromen: bewustzijnstoestand gekenmerkt door stek visuele kleurrijke ervaringen en vaak heel 

dynamisch met objecten en personen uit het dagelijkse leven.  

o Verschil met waken: vaak verrast wakker worden uit dromen omdat we niet bewust 

besloten hadden een specifieke droom te gaan dromen.  Ook vaak een gevoel van 

verlies van controle over acties tijdens het dromen.  

o Dromen zijn sterk vergelijkbaar met mentale inbeeldingsprocessen. 

 Hersenactivatie spreidt zich op een top-down wijze uit.  
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 Activatie van hogere-orde emotionele en cognitieve verwerkingscentra 

spreidt zich uit naar lagere-orde gebieden waar de concepten en emoties een 

mentale representatie vormen waarvan we ons bewust worden als het 

droombeeld.  

 De mogelijke neuronale basis van dit mechanisme:  

 

9 BEWUSTZIJN EN CORTICALE SYNCHRONISATIE  
Thalamus = centrale hub die elk corticaal gebied met een ander corticaal gebied kan laten 

communiceren  bewustzijn =  het resultaat van de activiteit van deze thalamus-corticale-circuits.  

- Studies: afname corticale connectiviteit door midazolam geïntroduceerd verlies van 

bewustzijn, ten gevolge van slaap,… 

- Ward: dynamic core theory  een bewuste ervaring ontstaan doordat de thalamus via 

verbindingen een signaal van de cortex terug geprojecteerd krijgt. Dat signaal is zeer 

gesynchroniseerd en informatierijk. 

o Cortex < berekent inhoud van ons bewustzijn. 

o Thalamus < kritische plek waar die inhoud ervaren wordt.  

 Evidentie: anesthesie grijpt in op thalamische functies, veel vegetatieve 

patiënten hebben enorme schade opgelopen aan de thalamus. 

10 AANDACHT  
William James: wat hij als aandacht beschrijft is een grote verzameling aan cognitieve processen    

Het grote probleem met aandacht is dat iedereen weet wat het is, maar het wordt gevoed door de 

volksmond. Daardoor is de studie van aandacht complex. 

- Aandacht ~ het richten en vasthouden van onze mentale capaciteiten op een taak zodat we 

niet worden afgeleid. 

- Wanneer we onze aandacht ergens op richten is er sprake van een toestand van 

gecontroleerde verwerking. 

o Volgehouden aandacht: gedurende langere tijd focussen vb. puzzel oplossen. 

o Selectieve aandacht: focussen op een bepaald deel tijdens het uitvoeren van een taak. 

o Verdeelde aandacht: vb. twee taken tegelijkertijd moeten uitvoeren. 

  dit zijn allemaal voorbeelden van endogene aandacht = onze aandacht richt 

onze mentale processen op een vrijwillige manier op de taak/stimuli. 

 <-> exogene aandacht = wanneer een saillante externe prikkel onze aandacht 

trekt, terwijl we gefocust zijn op een taak. 
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11 EEN TAXONOMIE VOOR AANDACHT  
Aan het begin van de cognitieve revolutie waren de vragen die betrekking hadden op aandacht, zeer 

specifiek. Maar tegenwoordig is aandacht een containerbegrip geworden. Daarom is een taxonomie 

noodzakelijk, die de veelomvattendheid kan kaderen. 

Hier wordt gebruik gemaakt van de taxonomie van 

Chun en collega’s. 

11.1 De basisfuncties en eigenschappen van 

aandacht  

11.1.1 Beperkte capaciteit  
Aandacht functioneert om relevante informatie van 

irrelevante informatie te scheiden. 

11.1.2 Selectie  
Doordat aandacht een beperkte verwerkingscapaciteit 

bezit, moet het noodzakelijk selectief zijn. Deze 

selectieprocessen komen op verschillende domeinen 

voor vb. detail waarnemen in omgeving, auditieve 

selectie, maken keuzes, ophalen herinneringen, …. 

11.1.3 Modulatie  
Aandacht reguleert de mate waarin een geselecteerde stimulus verwerkt wordt. Bijvoorbeeld: de 

snelheid en accuraatheid waarmee een taak wordt uitgevoerd en de mate waarin die uitvoering later 

ook herinnerd wordt. 

11.1.4 Volgehouden aandacht  
~ vigilantie: onze vaardigheid om aandacht gedurende langere tijd op een specifieke taak gericht te 

houden. Variaties in taakprestaties zijn dan ook gerelateerd aan de fluctuaties in de efficiëntie van 

neurale mechanismen die deze volgehouden aandacht reguleren.  

11.2 Aandacht is geen unitaire functie  
Er is geen eenduidig aandachtsproces, maar eerder een verzameling van neurale en cognitieve 

processen die onderlinge samenwerking functioneren, terwijl hogere-orde functies het systeem als 

grotere geheel bepalen. 

11.3 Externe en interne aandacht  
- Externe aandacht = aandacht op externe sensorische input  aandacht kan zowel gericht 

worden op specifieke eigenschappen van een object, vb. locatie, kleur; of aandacht kan gericht 

worden op het volledige object. 

- Interne aandacht = selectie en modulatie van intern gegenereerde informatie, zoals bv. inhoud 

van ons geheugen, taakdoelen, selectie specifieke responsen. 

11.4 Externe aandacht  

11.4.1 Modaliteiten  
Onze zintuigen opereren min of meer onafhankelijk van elkaar waardoor we onze aandacht slechts op 

één of een beperkte subset van zintuigen kunnen richten. Zonder echt de input van een zintuig af te 

sluiten, kunnen we onze aandacht richten op een sensorische modaliteit ten koste van een andere.  
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Vb. in staat kleinere geluidsverschillen detecteren wanneer aandacht op auditieve stimuli is gericht en 

daardoor de gevoeligheid van de auditieve cortex wordt verhoogd. 

Hoewel de verschillende zintuigelijke systemen redelijk vroeg informatie met elkaar uitwisselen, 

ontstaat de consistente multisensorische representatie pas op hogere niveaus van representatie in de 

cortex. 

11.4.2 Spatiale aandacht  
Spatiale aandacht = wanneer aandacht gericht wordt op een specifieke locatie in onze omgeving.  

zoomlens: de locatie in onze omgeving waar we onze aandacht op richten staat in de spotlight, 

waardoor we de informatie van die locatie beter kunnen verwerken.  

- Programmeren van oogbewegingen: volgens de premotortheorie speelt aandacht een 

belangrijke rol bij het selecteren van nieuwe locaties voor fixaties (cf. H10) 

- Aandacht wordt niet alleen op een vrijwillige wijze op een bepaalde locatie gericht.  

- Aandacht kan ook door opvallende stimuli getrokken worden naar een bepaalde locatie 

(=afleiding) 

o Bijvoorbeeld: plotseling verschijnen van een stimuli; emotionele, unieke stimuli; …  

11.4.3 Temporele aandacht  
Aandacht kan ook gericht worden op tijdstippen: stimuli die we op bepaalde momenten verwachten, 

kunnen met prioriteit verwerkt worden, zelfs wanneer ze in ruimte overlappen met andere stimuli. 

Maar de hoeveelheid info die we per tijdseenheid kunnen verwerken is beperkt, daarom is er 

aandacht die helpt de meest relevante informatie te selecteren.  

- Onderzoek: de capaciteit van pp om een tweede doelstimulus te verwerken wordt zeer 

beperkt wanneer die kort na de presentatie van de eerst doelstimulus wordt aangeboden. 

= attentional blink.  

- Treedt op wanneer twee doelstimuli worden aangeboden met minstens een afleider, niet 

wanneer ze direct na elkaar worden getoond. Nog discussie over het ‘waarom?’ 

11.4.4 Eigenschappen en objecten  
Onafhankelijk van modaliteit, ruimte of tijd, kunnen we onze aandacht ook richten ofwel op specifieke, 

opvallende eigenschappen van objecten ofwel op volledige objecten in onze omgeving.  

11.5 Interne aandacht  
Er zijn ook vele cognitieve processen betrokken bij het reguleren van onze interne mentale leefwereld. 

Ook hier is er een beperkte capaciteit.  

11.5.1 Respons- en taakselectie  
- We hebben een centraal beslissingsproces dat maar aan een taak tegelijkertijd kan 

toegewezen worden. Een tweede taak kan pas verwerkt worden wanneer ze klaar is met de 

eerste taak. Hoe sneller twee keuzes achter elkaar gemaakt moeten worden, hoe groter de 

vertraging is. 

- Als we moeten wisselen van taak zijn we trager dan wanneer we dezelfde taak achter elkaar 

moeten uitvoeren. Bovendien zijn de taakwisselkosten grotere naarmate de instructie en het 

uitvoeren van de taak sneller op elkaar volgen. Het uitvoeren van een nieuwe taak vereist 

namelijk voorbereiding.  

11.5.2 Langetermijngeheugen  
Langetermijngeheugen is de plek waar onze herinneringen min of meer permanent in opgeslagen zijn. 
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Interne aandacht speelt een belangrijke rol in de selectie en modulatie van informatie en ervaringen 

die in het langetermijngeheugen worden opgeslagen.  

- Hoe meer aandacht we op een ervaring richten, hoe dieper deze herinnering verwerkt wordt 

en hoe beter de informatie in het geheugen wordt vastgelegd. 

- D.m.v. aandacht bepalen we welke herinneringen we opnieuw ophalen. Het verfrissen van 

bestaande herinneringen zorgt ervoor dat ze in stand worden gehouden in het LTG. 

- Herinneringen worden ook opgehaald om in het dagelijkse leven te gebruiken. Hier is er sprake 

van competitie: herinneringen wedijveren met elkaar. Wanneer een herinnering succesvol uit 

het LTG wordt gehaald, zal een andere gerelateerde herinnering sneller vergeten worden. 

11.5.3 Werkgeheugen  
Het werkgeheugen is de plek die we gebruiken voor tijdelijk informatie op te slaan en waarmee we 

mentale representaties vormen/manipuleren, dit o.b.v. info uit het LTG of o.b.v. zintuiglijke info die 

niet meer fysiek aanwezig is.  

- Wat er in het KTG wordt opgeslagen, wordt voor een groot deel bepaald door die aspecten 

van onze externe omgeving waaraan we aandacht gegeven hebben. 

- Door aandacht naar binnen te richten, worden externe stimuli minder sterk verwerkt. 

- In het KTG worden visuospatiale (4 objecten) en auditief-fonologische (7 objecten) informatie 

apart van elkaar onthouden.  

12 BIASED COMPETITION  

12.1 De biased competition-theorie  
Aandacht kan gericht zijn op verschillende externe objecten en op het uitvoeren van verschillende 

acties.  Basisidee: alle representaties en input van stimuli die we waarnemen zijn in competitie met 

elkaar voor verdere verwerking. 

- Automatisch gaan we ons richten op stimuli die het sterkst zijn (sterke bottom-up signalen 

zullen snel en efficiënt verwerkt worden), maar dan zouden we continu afgeleid zijn.  

- Dus we willen zelf iets intern bereiken, een doel hebben: 

o De competitie van representaties beïnvloeden  Biased: bepaalde stimuli een extra 

duwtje in de rug geven. 

o Heel selectief representaties in neuronale systemen activeren.  

- Competitie vindt plaats op alle niveaus in de verwerking van stimuli.  

- De uiteindelijke selectie is bovendien ook gebaseerd op de integratie over alle niveaus. Een 

groot scala aan hersengebieden draagt bij tot deze selectie: 

o Studie Moran en Desimone: single cell recording bij apen – twee stimuli in hetzelfde 

receptieve veld van een neuron, waren in competitie voor de neurale respons van de 

cel. Wanneer een vd twee relevant was, ging de cel voornamelijk hierop reageren. 

- Evidentie voor rol van competitie in aandachtsprocessen zeer groot:  

o Vb. fenomeen extinctie: bij extinctiepatiënten worden er geen verschijnselen van een 

neglect gevonden wnr er 1 stimuli wordt aangeboden, zelfs als deze in het beschadigde 

veld wordt aangeboden. Wanneer er een 2de visuele stimuli wordt gepresenteerd, in 

het intacte veld, dan zijn ze niet meer in staat de stimulus in het beschadigde veld waar 

te nemen. Dit door competitie met de stimulus in het intacte veld. 

o Initiële verwerking van stimuli in het beschadigde veld worden niet aangetast, maar 

door de competitie is er vooral een probleem met de bewustwording van de stimulus. 
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12.2 Biased competitie en predictieve coding  
Lijken onverenigbaar: biased competitie voorspelt dat we vooral informatie die we verwachten, die 

relevanter is sneller zullen verwerken <-> predictieve coding voorspelt dat het visuele systeem vooral 

actief is bij de verwerking van onverwachte informatie.  

Spratling: model dat beiden toch combineert. De biasing kan in het predictieve coding raamwerk 

verklaard worden door gewicht toe te kennen aan de mate waarin een predictiefout wordt verwerkt. 

Voor relevante en saillante stimuli is dit gewicht groter, waardoor de onzekerheid in de mentale 

representatie van deze stimuli verminderd wordt.  

13 AANDACHTSREGULATIE  

13.1 Neurobiologische aandachtsmodellen  
Twee verschillende netwerken betrokken bij de regulatie van aandacht < endogene/doelgerichte 

aandacht & stimulus gedreven/exogene aandacht. 

Dissociatie door Posner d.mv. een cueing-taak.  

- Endogene cue = symbolische cue. Een betekenisvolle 

aanwijzing, die pp informeert op welke locatie de stimulus 

het meest waarschijnlijk zal verschijnen.  

o Wanneer de pijl correct de doelstimulus aanwijst, 

reageren pp relatief snel = valid cue.  

o Wanneer de pijl de fout kant op wijst, reageren pp 

relatief traag = invalid cue. Pp moeten namelijk hun 

aandacht heroriënteren.  

 Aandacht loskoppelen van locatie waarop ze 

gericht was. 

 Aandacht verplaatsen naar nieuwe locatie. 

 Aandacht op die locatie vastkoppelen aan de stimulus. 

- Exogene cue = het opflitsen van de locatie waar de doelstimulus zou verschijnen. 

o Kan ook de aandacht sturen, maar: 

 Wanneer de cue en de doelstimulus kort na elkaar worden gepresenteerd 

(100-300ms) dan is de verwerking sneller als ze op dezelfde locatie verschijnen 

 Wanneer het interval groter is dan 500ms dan is de respons op de doelstimuli 

juist trager. 

= inhibition of return  bij opvallende stimuli, inhibeert het aandacht 

mechanisme die locatie om te voorkomen dat het organisme continu 

gedwongen wordt er naar terug te keren. 

13.2 Anterieure en posterieure aandachtsnetwerken  
Posner en Peterson: door positronemissietomografie (PET)-studies identificeerden ze een groot aantal 

hersengebieden betrokken bij de controle van aandacht.  

- Anterieure netwerk: betrokken bij detectie van relevante doelstimuli. 

- Posterieure netwerk: betrokken bij oriënteren van aandacht. 

- Derde netwerk: betrokken bij vigilantie. 

o.b.v. recent onderzoek model aanpassen. Zo is het frontale gebied vooral betrokken bij het 

vasthouden van taakdoelen en vrijwillig switchen van aandacht (executief systeem). Het posterieure 

gebied is dan voornamelijk betrokken bij automatische (exogene) oriëntatie. 
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Kader 4.1. Positronemissietomografie (PET) (p.150). 

Radioactief gelabeld water wordt bij de pp intraveneus geïnjecteerd en bereikt binnen een paar 

seconden het brein, waar het door de bloed-hersenbarrière passeert. Het radioactieve water vloeit 

vervolgens naar de delen waar de doorbloeding het grootst is (nl. actieve delen).  

Er wordt een ring gammadetectoren rond de pp opgesteld en wanneer twee detectoren gelijktijdig een 

puls gammastraling detecteren, kan berekend worden waar in het brein een positron en elektron elkaar 

annihileerden, die gegevens worden dan geplot in een dichtheidskaart. Na elke toediening van gelabeld 

water, kan slechts 1 meting worden uitgevoerd en tijdens die meting kan maar 1 taakconditie worden 

uitgevoerd. De beperking van PET is dus het werken met block-designs, bovendien is de meettijd 

beperkt tot ongeveer 2 min, daarna is het water te diffuus verspreid. Het gezondheidsrisico voor pp is 

minimaal, voor laboranten is beschermende kleding vereist.  

Ondanks de nadelen heeft deze methode in de jaren ’90 toch invloedrijke resultaten geleverd. 

Tegenwoordig is ze vooral vervangen door fMRI. PET wordt nog wel gebruikt om bv de dichtheid van 

dopamine receptoren in de hersenen te bepalen. 

13.3 Fronto-pariëtale netwerken  

13.3.1 Een neurobiologisch model voor aandachtsregulatie  
Corbetta en Shulman: ontwikkelden o.b.v. meta-analyse van 

neuroimaging studies een neurobiologisch 

aandachtsregulatiemodel gebaseerd op Posners dissociatie. 

- Top-down aandachtsysteem (doelgericht) < frontale 

en pariëtale gebieden  dorsale aandachtsnetwerk 

met o.a. intra pariëtale sulcus, superieure frontale 

cortex: regulatie verwachtingen, kennis en 

doelgerichte acties. 

- Bottom-up aandachtsysteem (exogeen) < temporaal-

pariëtale cortex; inferieure frontale cortex rechter 

hemisfeer  ventraal netwerk: detectie relevante, 

opvallende stimuli.  

o Dit bottom-up systeem kan het doelgerichte 

systeem onderbreken. 

o De twee aandachtsnetwerken zijn met elkaar 

in competitie.  

13.3.2 Top-down vs. bottom-up: gedeelde of onafhankelijke neurale substraten?  
Zijn de top-down en bottom-up netwerken volledig van elkaar 

gescheiden of gedeeltelijk overlap? 

Antwoorden zijn niet eenduidig: 

- fMRI studies met block designs vonden een sterke 

overlap tussen de gebieden. 

- fMRI studies met event-related designs vonden vooral 

een sterke dissociatie. 

 Onderzoek Talsma en collega’s: event-related fMRI 

design en een experiment waarin de top-down en 

bottom-up processen onafhankelijk van elkaar 

gemanipuleerd konden worden. 
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o Resultaat: er zijn verschillende netwerken betrokken bij top-down en bottom-up 

regulatie, maar er is ook een neuraal mechanisme dat door beide vormen van 

aandacht controle gedeeld wordt.  

14 EEN ONDERSCHEID TUSSEN AANDACHT EN BEWUSTZIJN  
Baars: aandacht en bewustzijn zijn sterk gerelateerd. Aandacht is 

nl nodig om dat te selecteren waar we ons van bewust worden. 

14.1 Aandacht zonder bewustzijn  
Het idee dat aandacht noodzakelijk is voor je ergens bewust van 

te zijn, klinkt aannemelijk. Toch vele onderzoekers die dit 

weerleggen. 

Onderzoek: foto’s die worden aangeboden maar niet bewust zijn 

waar te nemen, hebben toch een invloed op de aandacht van pp.  

- Vb. studie met naaktfoto’s; studie met ordenen getallen  

14.2 Bewustzijn zonder aandacht  
Baars veronderstelde ook dat aandacht moet voorafgaan aan bewustwording. Dit is gebaseerd op 

inattentional blindness/change blindness (H6): veranderingen in visuele scènes pas opmerken 

wanneer we onze aandacht erop richten  ook hier veel scepsis. 

14.2.1 Bewustzijn zonder aandacht  
- Koch en Tsuchiya beweerden dat er verschillende 

situaties zijn waarin bewustwording kan optreden 

zonder aandacht, vb. natuurlijke scènes  

Onderzocht door Cohen en collega’s:  

o Resultaat = pas wanneer pp de opdracht 

kregen om op de achtergrond te letten, 

konden ze de objecten correct identificeren. 

Er is dus wel aandacht nodig om natuurlijke 

scènes te kunnen verwerken. 

- Lamme: vier mogelijke relaties tussen aandacht en 

bewustzijn. 

o (a-c) aandacht gaat vooraf aan bewustzijn  

o (d) bewustzijn gaat vooraf aan aandacht 

o Fenomenaal bewustzijn = we zijn ons bewust 

van een groot aantal stimuli, maar zonder 

aandacht kunnen we ze echter niet 

rapporteren en vervalt de bewuste ervaring 

zeer snel.  

o Toegangsbewustzijn = wanneer we onze 

aandacht richten op een bewuste ervaring en 

deze kunnen rapporteren.  

14.2.2 Een nieuwe interpretatie van aandacht en bewustzijn  
Volgens Lamme kunnen aandacht en bewustzijn beter gedefinieerd worden in termen van neurale 

mechanismen, dan de klassieke termen vanuit de volksmond  argument vooral o.b.v. visueel 

bewustzijn:  



42 
 

- Feedforward sweep: presentatie van visuele stimuli leidt tot een snelle, automatische 

verwerking in de visuele cortex en verspreidt zich snel naar hogere corticale gebieden (150ms) 

- Recurrente verwerking (top-down): feedback vanuit hogere naar lagere gebieden in visuele 

cortex, waardoor er een uitgebreide interactie tussen verschillende gebieden ontstaat.  

o Deze recurrente verwerking bepaalt het ontstaan van bewustzijn. 

o Drie stadia:  

 Feedforward sweep: aandacht kan selectief de verwerking van een stimulus 

beïnvloeden, waardoor we een automatische reactie geven, zonder ons 

bewust te zijn van die stimulus. 

 Lokale recurrente verwerking: integratie van individuele eigenschappen van 

een stimulus. Er is een bewuste ervaring, maar kunnen ze nog niet 

rapporteren = fenomenaal bewustzijn. 

 Uitgebreide recurrente verwerking => toegangsbewustzijn. 

 

 

 

Evidentie: 

- ERP-studie van Fahrenfort en collega’s: afwezigheid van N1 (110-140ms na 

stimulusaanbieding) en N2 (180-305ms) componenten in de gemaskeerde conditie en pp 

waren niet meer in staat stimuli bewust waar te nemen  rol recurrente verwerking bij het 

ontstaan van een bewuste visuele ervaring.  

- TMS-studie van Koivisto en collega’s: verstoorden d.m.v. puls de recurrente verwerking in de 

primaire visuele cortex nadat de informatie verwerking al gestart was. Hierdoor was er een 

sterk verminderde prestatie op de beslissingstaak. 

- TMS-studie van Boyer en collega’s: verstoorden d.m.v. puls de recurrente verwerking in de 

primaire visuele cortex en konden hierdoor blindsight stimuleren. Pp waren niet meer bewust 

van een visuele stimulus, maar konden nog wel specifieke eigenschappen rapporteren. 

15 BESLUIT 
Toch grotere verschillen tussen aandacht en bewustzijn dan oorspronkelijk gedacht. Tegenwoordig 

houden steeds meer onderzoekers zich bezig met bewustzijn en bewuste ervaringen. Ook is er twijfel 

over de bruikbaarheid van het begrip aandacht. Maar de kennis over het aandachtsysteem is de laatste 

eeuw enorm snel gegroeid.  
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Hoofdstuk 5. Cognitieve controle 

1 INLEIDING  
Cognitieve controle bevat een aantal componenten die ervoor zorgen dat we flexibel op onze 

omgeving kunnen reageren.  

- Aandacht kunnen verdelen, wisselen van aandacht. 

- Niet toegeven aan impulsen (inhibitoire controle); vasthouden aan taakdoelen. 

- Betrokken bij de detectie en verwerking van fouten. 

2 EXECUTIEVE FUNCTIES  

2.1 Wat zijn executieve functies?  

2.1.1 Dysexecutief syndroom  
Executieve functies (neuropsychologie): gedragsveranderingen beschrijven bij patiënten met schade 

aan frontale lobben.  

- Baddeley: patiënten lijden aan dysexecutief syndroom, gekenmerkt door een grote 

verscheidenheid aan cognitieve problemen. 

o Vb. minder goed: inhiberen responsen, afleiden/genereren regels, onderhouden en 

schakelen tussen taaksets, genereren van info.  

o Leidt tot diverse problemen vb. niet discipline om lang gefocust te blijven, niet de 

vaardigheid hebben om complexe ideeën te organiseren en weer te geven. 

- Kritiek van Stuss en Alexander. Dit systeem impliceert dat schade aan de frontale lobben alle 

executieve functies aanpast. Volgens hen zijn er drie sub processen, die elk geassocieerd zijn 

met een specifiek gebied in de frontale cortex.  

o Taaksetting ~ planningsprocessen, stimulus-responsrelaties. 

o Monitoring ~ monitoren en bijstellen taakprestatie.  

 Fout proces  wisselvalige prestaties en toename in fouten maken. 

o Energisitatie ~ volhouden aandacht en concentratie. 

 Fout proces  vertraging van prestatie. 

- Extra component door Gläscher en collega’s: functie betrokken bij de waarde bepaling van 

een beloning. 

o Studie: lowa gambling taak.  

 Bepaalde stapels met af en toe gigantische winst, maar ook redelijk verlies. 

Waardoor de netto verwachte opbrengst (utiliteit) vd risicovolle stapel 

negatief is. Andere stapels af en toe kleine winsten en kleine verliezen. 

 Pp leren gradueel dat er goede en slechte stapels zijn. Maar patiënten met 

een stoornis vd executieve functies blijven consistent slechte stapels kiezen.  

o Twee netwerken in hersengebieden: 

 Cognitief controle netwerk (< dorsolaterale prefrontale cortex, anterieure 

cingulate cortex) ~ responsinhibitie, monitoren conflicten, switchen taken. 

 Valuatienetwerk (< orbito-frontale, ventromediale en fronto-polaire cortex) ~ 

emotie en waarde gerelateerde beslissingen. 
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2.1.2 Executieve functies: eenheid en diversiteit 
Onderzoek Miyake en collega’s: 9 taken onderling vergelijken  executieve functies kunnen 

onderverdeeld worden in een inhibitie-, taakwisselings- en updatingcomponent; maar de drie 

overlappen deels. Dus de functies zijn op een of andere manier aan elkaar gerelateerd. 

2.2 Executieve functies in het brein  
Classificatie van executieve functies door Miyake en Friedman. Iedere executieve functie bestaat 

volgens hen uit een gemeenschappelijk en uniek deel.  

- Gemeenschappelijk: alle functies zijn betrokken bij het 

actief onderhouden van taakdoelen en doel gerelateerde 

informatie, die ze gebruiken om op een efficiëntere 

manier de lagere verwerkingsniveaus te controleren. 

- De inhibitiefunctie correleert volledig met andere 

executieve functies en kan dus beschreven worden door 

andere cognitieve processen.  Uniek = updating en 

shifting specifiek. 

Neuroimaging resultaten zijn redelijk consistent met het 

eenheid/diversiteit raamwerk.  

- Vb. studie Hedden en Gabrieli, hersengebieden geassocieed met inhibitie en taakwisseling. 

- Het model van Stuss-Alexander en het model Miyake-Friedman, zijn verschillend, maar tonen 

toch overlap. Vb. taaksetting en monitoring ~ cognitieve controle, inhibitie, taakwisseling. 

- Stuss voegde ook nog een vierde functie toe = metacognitie/integratie (coördinerende 

functie). Die er voor zorgt dat de andere cognitieve functies, complexe nieuwe taken 

uitvoeren.  

2.3 Evaluatie 
Nog wel een aantal beperkingen: 

- Geen consensus over de classificatie van functies.  

- Geen duidelijke criteria die een cognitieve functie executief maken. 

3 INHIBITOIRE CONTROLE 

3.1 Inhibitie als psychologisch proces 

3.1.1 Het begrip inhibitie 
De inhibitiefunctie is problematisch en mogelijks komt dat 

doordat er geen duidelijke definitie is van het begrip 

inhibitie in de psychologie.  

In neurowetenschappen wordt inhibitie gebruikt om de 

processen te duiden die de vuurfrequentie van een neuron 

of een neuronaal circuit verminderen. 

3.1.2 Het concept inhibitie in de psychologie  
In de experimentele psychologie, diverse betekenissen:  

- Inhibitoire processen die automatisch zijn (vb. laterale inhibitie) 

- Inhibitoire processen die actief, onder controle van de vrije wil staan (vb. onderdrukken 

irrelevante respons, stimulus, herinnering) 
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In het studiegebied van de cognitieve controle: inhibitie gebruikt om vele experimentele bevindingen 

te verklaren vb. de mate waarin we erin slagen afleidende stimuli te negeren, negatieve emoties te 

onderdrukken, voorkomen dat we fouten handelingen uitvoeren,… 

In de neuropsychologie is verstoorde inhibitoire controle vaak een verklaring voor vb. impulsief gedrag, 

manie, obsessies, aandacht stoornissen, agressie, PTSS, problemen bij beslissingen nemen, …. 

3.1.3 Inhibitie en cognitieve controle 
We moeten de vaardigheid hebben weestand te bieden tegen impulsen om te reageren of om 

irrelevante informatie te laten doordringen in ons bewustzijn. Er is dus gedragsinhibitie en cognitieve 

inhibitie. 

- Cognitieve inhibitie: onderdrukken eerder geactiveerde representaties of processen en 

verwijderen van irrelevante acties uit het bewustzijn. 

- Gedragsinhibitie: controle van overt/direct zichtbaar gedrag. 

3.1.4 Argumenten tegen de noodzaak van het concept inhibitie  
- Het is voor een wakend brein zeer inefficiënt om een groot aantal processen actief te 

onderdrukken. Het zou kunnen dat er juist sprake is van amplificatie van signalen die wel 

relevant zijn. 

- Het begrip inhibitie kan maar in beperkte mate de problemen van neuropsychologische 

patiënten verklaren.  

o Mogelijk slechts een symptoom van een veel complexer probleem. 

o Mogelijks andere verklaring = verzwakte associaties tussen responsen en stimuli. 

3.2 Responsinhibitie  
Er zijn nog enkele situaties waarin het concept inhibitie nog steeds 

betekenisvol is.  

3.2.1 Het stopsignaalparadigma 
Het stopsignaalparadigma wordt gebruikt om ons vermogen om een 

voorbereide actie te inhiberen, te onderzoeken. 

- Pp moeten een primaire taak uitvoeren, af en toe wordt de go-

stimulus gevolgd door een stopsignaal, dat ze niet moeten 

reageren. Zo kan men bepalen hoe laat we een voorbereide 

respons nog kunnen onderdrukken, door de tijd tussen de 

aanbieding van het go- en stopsignaal te manipuleren. 

o Gebruik maken van stimulus-onset-asynchroniteit, SOA, 

waarbij het tijdsinterval tussen stop en go systematisch 

gevarieerd wordt. 

o Door een de proportie succesvolle inhibitie responsen in 

functie van SOA te bepalen, kan men een schatting 

maken van de benodigde stoptijd (= stop signal reaction 

time). 

- Wanneer het stopsignaal vlak voor de daadwerkelijke respons 

wordt aangeboden, is het onmogelijk nog te stoppen.  

- Aanvankelijk dacht men dat het om een competitie ging tussen 

twee onafhankelijke processen. Volgens dit racemodel werd al 

dan niet stoppen dan ook bepaald door welke van de twee processen het snelst is.  

- Recenter gaat men er eerder vanuit dat het een interactief proces is. Het stopproces inhibeert 

dan actief het go-proces.  
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3.2.2 Neurale mechanismen  
- De Jong en collega’s: d.m.v. stopsignaalparadigma, ERP en EMG. Er bestaan twee inhibitoire 

mechanismen die betrokken zijn bij het stoppen van een respons. 

o Centraal inhibitoir mechanisme vb. de centrale motorische structuren. 

o Perifeer inhibitoir mechanisme vb. de perifere motorstructuren.  

- Aron en Poldrack: d.m.v. fMRI en stopsignaalparadigma. Zowel corticale als subcorticale 

neurale mechanismen zijn betrokken bij responsinhibitie  

o Activatie inferieure frontale cortex en subthalamische nucleus 

o Sterkte activatie in deze gebieden ~ efficiëntie stopproces. 

3.2.3 Aandacht  
- Bekker en collega’s: mogelijks is aandacht ook betrokken bij responsinhibitie. Ze vonden dat 

wanneer een pp succesvol gestopt was, het stopsignaal een relatief grote N1 component had. 

Wat wil zeggen dat de pp op deze trials meer aandacht had geschonken aan het stopsignaal. 

- Boehler en collega’s: er is een grotere initiële sensorische respons op de go-stimulus wanneer 

men efficiënt uitvoert en een grotere respons op het stopsignaal wanneer men efficiënt 

inhibeert.  

Kader 5.1. psychochirurgie van Walter Freeman bij psychiatrische patiënten (p.169) 

De eerste psychochirurgie bestond eruit een deel van de frontale lobben te verwijderen (leukotomie). 

Deze delen leken geen functie van betekenis te hebben en het weghalen ervan leek weinig tot geen 

negatieve effecten te hebben op het gedrag van patiënten.  

Walter Freeman: voerde in 1935 de eerste frontale lobotomie uit bij een vrouw met depressie. Alle 

verbindingen tussen de prefrontale cortex en de rest van de hersenen werd doorgesneden, zodat de 

meeste klachten van de patiënt verdwenen. Maar hij vond dat deze methode te traag was en kon ze 

zelf niet uitvoeren. Daarom vond hij de transorbitale lobotomie uit, waarbij men via de oogkas de 

verbindingen naar de prefrontale gebieden kon doorsnijden. Deze procedure voerde hij zelf uit en 

bracht daarvoor zijn patiënten d.m.v. elektroconvulsieve therapie in shocktoestand.  

De initiële klachten van de patiënten verdwenen wel, maar er waren vele neveneffecten, zoals bv geen 

initiatief meer nemen, lethargisch, identiteitsverlies,… Uiteindelijk was er een geleidelijke afname in 

procedures door de slechte publiciteit en de negatieve resultaten. Een positief gevolg hiervan is dat 

men weet hoe belangrijk de prefrontaalschors is voor ons functioneren. Ondanks dat mensen sceptisch 

zijn t.o.v. psychochirurgie, wordt het nog steeds uitgevoerd (subtielere wijze) vb. diepe 

hersenstimulatie, waarbij een diepe elektrode wordt ingebracht om neurale functies te regelen. 

4 CONFLICT, INTERFERENTIE EN FOUTEN  
Wanneer een respons geïnhibeerd moet worden, is er bijna altijd sprake van een conflictsituatie, nl. 

tussen het uitvoeren van de respons en de inhibitie ervan.  

- Voorbeeld 1. Stroop-effect. De betekenis van woorden kan interfereren wanneer de pp niet 

het woord zelf moet voorlezen, maar de kleur moet benoemen waarin het woord gedrukt is. 

Het effect treedt op wanneer de gedrukte kleur niet overeenkomt met de betekenis van het 

woord; dan moet de automatische betekenisactivering van het woord geïnhibeerd worden. 

- Voorbeeld 2. Flanker-paradigma. Hierbij wordt een centrale stimulus L-R geflankeerd door een 

aantal andere stimuli, die ofwel hetzelfde zijn als de centrale ofwel niet. In de incongruente 

conditie zijn pp veel trager en maken ze meer fouten.  
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4.1 Conflictmonitoring  
Het conflictmonitoring model van Botvinick en collega’s. controleprocessen streven ernaar conflicten 

te voorkomen door de sterkte van specifieke stimulus-responsassociaties te moduleren, nl. het 

versterken van relevante en verzwakken van irrelevante stimuli.  

- Belang van de anterieure cingulate cortex. 

- Op het input niveaus zijn er verschillende inputs die geassocieerd zijn met een specifieke 

respons. Soms ontstaat er een incongruentie tussen beide inputs. De activatie van beide 

responscodes  activatie conflictmonitoring ~ activatie cingulate cortex  aandacht module 

die selectief de representatie van inputs beïnvloed, waardoor het conflict afneemt. 

4.2 Fouten  

4.2.1 Post-error slowing  
Post-error slowing = na het maken van een fout reageren pp gemiddeld trager op de volgende trial. 

Mogelijke verklaringen: 

- Strategische poging om verdere fouten te voorkomen. 

- Fouten trekken onvrijwillig de aandacht en de vertraging komt dan doordat men aan het 

reflecteren is over de basis van de problemen, die de fout hebben veroorzaakt.  

- Aandacht voor een infrequente gebeurtenis heeft een negatieve impact op taakprestatie. 

4.2.2 Foutdetectie in het brein  
Onderzoek van o.a. Gehring  met EEG, ERP’s berekenen. Blijkt dat er onmiddellijk na een foute 

respons, een negatieve afwijking in het ERP te zien is. Die negatieve piek bij een incorrecte respons, is 

niet aanwezig bij correcte responsen.  

- Het error signaal = error (related) negativity (ERN). Deze bevinding is belangrijk omdat ze 

gelinkt kan worden aan de functionaliteit van de anterieure cingulate cortex.  

- Volgens Botvinick en collega’s is het ERN echter niet een foutdetectiemechanisme, maar een 

activatie van het conflictdetectiemechanisme. Een foute respons leidt tot een verhoging van 

de responsdrempel in het brein, waardoor het model minder gevoelig wordt voor fouten en 

de reactietijden langer worden. 

5 TAAKWISSELING EN MULTITASKING  

5.1 Verdeelde aandacht  
We zijn vaak bezig met veel verschillende taken. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen die veel 

multitasken, relatief snel afgeleid zijn. Mensen die weinig multitasken, hebben sterke top-down 

controle over hun aandacht. 
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5.2 Dubbeltaken  
In hoeverre zijn we echt in staat meer dan één taak tegelijk uit te voeren?  

Onderzoeken a.d.h.v. dubbeltaken: hierbij wordt de prestatie op elk van de taken apart gemeten en 

daarna vergeleken met de prestatie wanneer beide taken tegelijk worden uitgevoerd. 

5.3 Factoren die dubbeltaken beïnvloeden  
- De mate waarin twee taken gelijk zijn. Wanneer beide taken gebruikmaken van dezelfde 

sensorische modaliteit, interfereren taken sterk (Treisman & Davies) 

- De twee taken kunnen een responsmodaliteit delen, dan is de prestatie minder (Mcleod) 

- Oefening kan ons vermogen tot multitasken verbeteren (! Opgepast met generaliseren: 

accuraatheid is minder gevoelig voor inferentie dan snelheid; Spelke Hirst & Neisser) 

- Taakmoeilijkheid: bijvoorbeeld shadowing-taak, waarbij pp een auditieve boodschap in ene 

oor moeten herhalen en doelwoorden detecteren die aan het andere oor worden 

gepresenteerd (Sullivan). 

o Maar volgens sommigen is dit niet door de moeilijkheid, maar eerder doordat de 

vergelijkbaarheid een groot effect heeft op ons vermogen om taken te combineren. 

5.4 Cognitieve bottlenecktheorie  
Wanneer de flexibiliteit van pp bij het uitvoeren van taken wordt weggenomen, kunnen we subtielere 

vormen van interferentie detecteren. De meest efficiënte manier is een taak waarbij pp in een kort 

tijdsframe twee taken moet uit voeren: 2 stimuli die elk een eigen respons vereisen. 

- Beide stimuli worden gelijktijdig aangeboden: prestatie op beide taken minder dan wanneer 

de stimuli afzonderlijk aangeboden worden. 

- Beide stimuli kort na elkaar aangeboden: prestatie is enkel slechter op de tweede stimulus 

=psychologische refractoire periode effect.  

o Naarmate het tijdsinterval vergroot, neemt de vertraging af. 

o Verklaring verworpen, wat veroorzaakt de tijdelijke vertraging dan wel? 

o Beperking in het stadium van de centrale verwerking = centrale bottleneck 

cognitieve processen zijn beperkt tot het nemen van één beslissing per keer. Het 

beslissingsproces van de tweede taak moet dus wachten zolang die van de eerste nog 

bezig is. 

- De vroege perceptuele verwerking van een stimuli wordt dus niet verklaard, maar wel de 

centrale beslissingsprocessen – evidentie voor gevonden in ERP-studie van Hesselman.  

5.5 Centrale capaciteit en hulpbronnen  
Kahneman: aandacht is een mentale hulpbron met beperkte capaciteit. Maar 

ondanks beperkte capaciteit, is er wel enige flexibiliteit, dit doordat 

toegenomen arousal tijdelijk hulpbronnen vrijmaakt.  cognitieve theorieën 

deze visie gebruiken = resource-theorieën.  

Volgens het centrale-capaciteitsmodel hangt de mate waarin twee taken 

tegelijk uitgevoerd kunnen worden, af van de mater waarin de verschillende 

taken gebruikmaken van de centrale hulpbron.  

5.5.1 Dubbeltaken en interferentie 
Onderzoek Bourke en collega’s (pp 4 taken uitvoeren): de taak die het meest 

beroep doet op de centrale hulpbron interfereert het meeste met de andere 

taken. Ongeacht of de taak meer of minder belangrijk was dan de andere taak 

waarmee ze gekoppeld was. 
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Onderzoek Hegarty en collega’s: resultaten minder consistent met het model vd centrale hulpbron. 

Een papiervouwtaak vereist meer capaciteit dan een figuurvergelijkingstaak, toch werd de meeste 

inferentie gevonden bij de figuurvergelijkingstaak. Dit is mogelijks te verklaren doordat deze taak 

zwaarder beroep doet op responsselectie.  

5.5.2 Beperkingen  
1. Groot gevaar voor cirkelredenering: inferentie verklaren doordat de taken een hulpbron delen, 

maar hoe bepalen we wat die hulpbron is?  O.b.v. het feit dat er een dubbeltaakinterferentie 

is. Dus verschuiving van het probleem. 

2. Evidentie voor het bestaan van een capaciteitslimiet zegt niets over de aard van de bron.  

3. Inferentie kan in verschillende stadia van de informatieverwerking optreden.  

4. Theorie gaat er vanuit dat alle pp dezelfde strategie volgen, wat waarschijnlijk niet is. De 

paradigma’s dwingen pp ook tot het gebruiken van een specifieke strategie.  

5.6 Cognitieve hulpbronnen: een soepsteen? 
Navon bekritiseerde gebruik van cognitieve hulpbronnen, omdat ze niet bijdragen tot theorievorming: 

- Cognitieve hulpbronnen zijn nauwelijks gedefinieerd. 

o Het probleem met de gebrekkige definitie is dat het niet duidelijk is welke aspecten 

van een taak precies invloed hebben op de dubbeltaakprestatie.  

o De enige manier om te concluderen of twee taken een hulpbron delen, is door 

identificatie van interferentie. Maar dan komt men in een cirkelredenering terecht. 

- Stelde zich o.b.v. een oud Russisch volksverhaal de vraag of deze cognitieve hulpbronnen niet 

gewoon gebruikt worden als theoretische soepsteen (~ geen bijdrage).  

5.7 Meervoudige hulpbronnen 
Wickens: ons cognitief verwerkingssysteem < verschillende, onafhankelijke verwerkingsmechanismen. 

=meervoudige-hulpbronnen model 

- Verwerkingsstadia < perceptie, centrale verwerking, responderen. 

- Verwerkingscodes < spatiale of verbale codering. 

- Modaliteiten < visuele of auditieve bronnen. 

- Responstype < manueel of verbaal.  

Naast deze vier eigenschappen, ook nog een ander onderscheid: 

- Focale visuele verwerking ~ objectherkenning. 

- Ambiante visuele verwerking ~ oriëntering en detectie van beweging.  

 

 Interferentie tussen twee taken is afhankelijk van de mate waarin de twee taken op de 

dimensies overeenkomen. Taken die gebruik maken van verschillende hulpbronnen kunnen 

beter gelijktijdig uitgevoerd worden dan taken die een of meerdere hulpbronnen delen. 

 Hoewel de theorie consistent is met een aantal belangrijke empirische bevindingen, is ze te 

simpel. Het uitvoeren van dubbeltaken vereist een hoge mate van coördinatie en organisatie. 

De theorie beschrijft ook niet welke cognitieve processen specifiek betrokken zijn. 

5.8 Threaded cognition  
Threaded-cognition theorie stelt dat meerdere cognitieve processen onafhankelijk van elkaar 

uitgevoerd kunnen worden zonder dat er noodzakelijk sprake is van interferentie. 

- Hulpbron = alle cognitieve processen en structuren waarop een taak beroep kan doen voor 

taakuitvoering.  
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- Er is geen algemene executieve functie die de verschillende processen controleert; maar al 

deze processen opereren autonoom. Iedere verwerkingsdraad controleert zelf de toegang tot 

de hulpbron die het nodig heeft. 

o Gelijkenis met meervoudige model: diverse taakdoelen kunnen gelijktijdig actief zijn. 

o Verschil met meervoudige-hulpbronnenmodel: dit model is computationeel 

uitgewerkt en kan specifieke predicties maken die empirisch getest kunnen worden. 

 Alle cognitieve hulpbronnen kunnen slechts door één proces tegelijk gebruikt 

worden.  

 Evidentie onderzoek: makkelijke substractietaak vermindert in 

combinatie met de tracking taak, want beiden visueel. De moeilijke 

substractietaak vermindert in combinatie met de tel taak, want 

beiden belasten het werkgeheugen. 

 Mensen zijn over het algemeen beter in multitasking dan verondersteld. We 

zijn flexibeler in het wisselen van taken, omdat we kunnen kiezen wanneer we 

van taak veranderen en daarbij omgevingscues gebruiken. 

 Evidentie onderzoek? Geen consistente resultaten, pp lijken niet altijd 

de taakuitvoering flexibel aan te passen aan omstandigheden. 

 Twee taken kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, zonder 

coördinerende processen. 

 Veel tegenevidentie in de literatuur: executieve functies noodzakelijk. 

5.9 Taakwisseling  
In het dagelijkse leven wisselen we vaak tussen verschillende taken. Elk van de taken waar we mee 

bezig zijn, vereisen een specifieke configuratie van mentale processen = taakset. Die wordt gedeeltelijk 

geïnitieerd door externe stimuli, maar alternatieve acties zijn mogelijk cognitieve controle nodig om 

de juiste actie te kiezen en niet geleid te worden door impulsieve acties. 

5.9.1 Essentiële kenmerken van taakwisseling  
Hoe wordt de juiste taakset geselecteerd?  

- Voorbereiden om een complexe actie uit te voeren, zonder dat we precies weten wat we gaan 

moeten doen vb. bij het zien van een object onmiddellijk de naam ophalen en productie 

spraaksignalen, zonder verdere intentionele acties. 

o Voorbereide reflex; ideomotorische acties.  

o Een taakset = een complex actiepatroon dat we ooit door oefening geleerd hebben en 

nu als chunk is opgeslagen in ons procedurele geheugen.  

- Cognitieve controle moet een balans vinden tussen onze doel gedreven controle 

mechanismen, zodat lopende zaken niet continu onderbroken worden door afleiders.  

- Er blijft wel voldoende flexibiliteit om te veranderen wanneer nodig.  

5.9.2 Het taakswitchparadigma  
Bij het taakswitchparadigma leren pp twee taken aan. Bijvoorbeeld zeggen of een cijfer even of oneven 

is en aangeven of het cijfer groter of kleiner is dan 5. Na de training krijgen pp telkens een stimulus 

gepresenteerd en moeten ze een vd twee taken uitvoeren. 

- Soms zijn achtereenvolgende trials dezelfde taak, soms wisselen ze af. 

- Via taakprestatie of hersenactiviteit is men in staat te bepalen of er extra belasting van 

cognitieve processen is geweest tijdens een taakwisseling.  

- Ook in staat om hersenbeschadigingen of farmacologische interventies te relateren aan het 

vermogen om te wisselen tussen taken. 
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5.9.3 Mix-, wissel- en residuele wisselkosten  
Er is sprake van taakwisselkosten. Deze kosten kunnen verminderd worden wanneer de pp de 

taakwissel kan voorspellen en zich kan voorbereiden, maar nooit zijn ze volledig geëlimineerd.  

- Mixkosten: altijd tragere reactietijden wanneer men twee taken door elkaar moet uitvoeren, 

dan wanneer men in een blok trials slechts één taak moet doen. Dus ook lange termijn kosten. 

- Na een wissel vindt er een her-configuratie plaats van de taakset: switchen van aandacht, 

beslissen wat moet gebeuren of hoe het moet gebeuren. De vertraging kan ook het gevolg 

doordat elementen van de vorige taak geïnhibeerd moeten worden. 

- Residuele wisselkosten (nog altijd vertraging, zelfs wanneer voorbereid) 

o Deel van de her-configuratie kan pas plaatsvinden wanneer ze op exogene wijze 

getriggerd wordt door de stimulus. 

o Failure-to-engage hypothese: meestal slagen we erin ons volledig voor te bereiden, 

soms lukt dit niet. Er treedt een fout op wanneer we de nieuwe taakdoelen uit ons 

geheugen moeten halen.  

- Opmerkelijk: vaak moeilijker om naar een getrainde, dominante taak te veranderen, dan naar 

een minder geoefende taak. Dit komt doordat we de dominante taak sterker moeten inhiberen 

tijdens het uitvoeren van de niet-dominante taak en daardoor zijn er langere wisselkosten bij 

het lossen van die inhibitie. 

6 AUTOMATISCHE EN GECONTROLEERDE PROCESSEN  
Shiffrin & Schneider:  

- Gecontroleerde processen:  beperkte capaciteit, vereisen aandacht en flexibel. 

- Automatische processen: onbeperkte capaciteit, geen aandacht nodig en inflexibel.  

- Studie: geheugensets van één tot vier letters onthouden. 

o Consistente mapping: geheugensets bevatten medeklinkers en de distractoren 

bevatten alleen maar cijfers. Wanneer er een medeklinker op de display verschijnt, 

weet de pp dat het deel uitmaakt van de geheugensets. 

o Gevarieerde mapping: zowel in de geheugensets als in de distractoren worden 

medeklinkers en cijfers gebruikt.  

 Zowel de grootte van de geheugensets als het aantal items van de display 

beïnvloeden de reactiesnelheid. Dit was bij de consistente conditie minder.  

 Bij gevarieerde mapping is er sprake van een gecontroleerd proces. Terwijl bij 

de consistente mapping het gaat om een automatisch proces, dat op parallelle 

wijze alle items in de display kan verwerken.  

o Opvolgstudie waarin de geheugensets medeklinkers B-L bevatten en displays Q-Z.  

 We zijn minder vaardig in het onderscheiden van deze twee groepen. 

 Na 2100 trials aanzienlijke verbetering in taakprestatie omdat de pp toen het 

onderscheid automatisch konden maken.  

 Halverwege werd de mapping omgedraaid, deze omkering was heel slecht 

voor de taakprestatie. De automatische processen zijn dus inflexibel.   

6.1 Dichotomie of graduele verschillen?  

6.1.1 Argumenten voor graduele verschillen  
- Hoewel de reactietijden minder sterk beïnvloed werden in de consistente mapping conditie, 

vertonen ze wel een toename afhankelijk van de grootte vd geheugensets en displays.  

- Stroop-effect blijkt door aandacht beïnvloed te worden en dus niet automatisch te zijn.  
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- Het model van Shiffrin en Schneider is eerder beschrijvend dan verklarend. Het is niet duidelijk 

welke onderliggende factoren bepalen of iets automatisch dan wel gecontroleerd is.  

o 4 eigenschappen voor een automatisch proces onderscheiden Moors & De Houwer < 

doelafhankelijk, onbewust, efficiënt en snel. 

o Maar: deze komen niet noodzakelijk allemaal voor bij een automatisch proces. 

o De eigenschappen zijn ook niet dichotoom (wel/niet), eerder gradueel voorkomen. 

Iedere taak kan dus in meer of mindere mate geautomatiseerd worden. 

6.1.2 De neurale basis voor automatisatie  
Onderzoek fMRI door Jansma en collega’s:  

- Automatische verwerking ~ reductie in activatie van hersengebieden geassocieerd met het 

werkgeheugen (vb. prefrontale cortex, supplementaire motorgebieden) 

- Ook Poldrack en collega’s vonden een afname in de prefrontale cortex wanneer pp veel 

oefening hadden bij een seriële reactietijdtaak (taakautomatisatie). 

- Deze bevindingen zijn consistent met een literatuurreview van Saling en Phillips. 

o In al deze studies gaat automatisering gepaard met een afname van activiteit in de 

corticale gebieden. 

o Bovendien ook toename subcorticale kernen. De flexibele controle wordt vervangen 

door een simpele directe aansturing vanuit de basale ganglia. 

6.2 Instantietheorie  
Logan en collega’s: beschrijven hoe automatisme zich ontwikkelt  automatisering o.b.v. ophalen 

eerdere oplossingen (toenemende efficiëntie). 

Wanneer we meer geoefend zijn, hebben we aandachtsprocessen niet meer nodig aangezien het 

ophalen van de oplossingen in het geheugen direct en efficiënt verloopt. Het proces verloopt ook 

buiten het bewustzijn om, omdat er een direct associatie is tussen de stimulus-respons.  

7 HET INTERPRETEREN EN OPVOLGEN VAN INSTRUCTIES  
Voor het interageren met anderen is het cruciaal een goed vermogen te hebben om instructies te 

interpreteren en ernaar te handelen.  

- Brass en collega’s review artikel: studie waarin men fMRI van apen en mensen vergelijkt bij 

het uitvoeren van een taak. “Ze lossen ze op dezelfde manier op.” Maar: 

o Sterke verschillen tussen aap en mens. 

 Onmiddellijke instructie mens vs. 

intensieve training apen.  

o Hoe is het mogelijk dat mens zo gemakkelijk 

taken kunnen uitvoeren o.b.v. instructies?  

 D.m.v. taal direct toegang krijgen tot 

abstracte concepten, die worden 

omgezet in een uit te voeren instructie. 

 De vaardigheid om instructies te 

converteren naar gedrag.  

7.1 Automatische invloeden van instructies op gedrag  
Veel situaties waarin instructies een automatische invloed uitoefenen op ons gedrag. 

- Vb. voorbereide reflex: pp bereidt zich voor op een taak door zichzelf in een toestand te 

brengen waarin de taak efficiënt kan worden uitgevoerd (cf. H3).  
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- Aantal voorwaarden moeten voldaan zijn opdat instructies automatisch een invloed hebben: 

o De aan te leren stimulus-respons-mapping kan niet geautomatiseerd worden. Anders 

zou het een uitvoering kunnen zijn van de mapping en niet van de instructies. 

o Taakinstructie moet twee verschillende s-r-mappings bevatten om te voorkomen dat 

pp puur een specifieke respons voorbereiden. 

- Onderzoeken door het introduceren van interferentie via taakinstructies  

o Vb. flanker-taak. 

 Er werd een duidelijk effect gevonden van flankers voor stimuli waarop niet 

gereageerd moest worden.  

o Vb. dubbeltaken: specifieke instructie voor één taak geven en kijken of deze ook de 

prestaties op de andere taak beïnvloeden, zelfs als ze irrelevant zijn.  

 Onderzoek Waszak: wanneer een bepaalde eigenschap via instructies 

gekoppeld werd aan een bepaalde respons, kon deze eigenschap interferentie 

veroorzaken, zelfs wanneer de geassocieerde respons niet moest worden 

uitgevoerd. 

7.2 Goal neglect 
Het opvolgen van instructies gaat wel verder dan simpelweg het begrijpen ervan.  

- Onderzoek bij patiënten met een letsel aan de prefrontaalschors.  

o Dissociatie tussen weten en doen. 

- Duncan en collega’s: verklaring voor deze dissociatie  

o  goal neglect: 

 Reflecteert een extreem falen in volgen taakregels. 

 Taakprestatie wordt vooral beperkt door complexiteit van de taakregels, niet 

door de complexiteit van de taakuitvoering (geen motorische deficiëntie). 

 Het falen kan niet verklaard worden door problemen met het onthouden van 

taakregels.  

o Onderzoek d.m.v. lettermonitoringtaak  

 Sommige pp niet in staat te switchen naar de andere kant wanneer ze die 

instructie kregen, ondanks dat ze de instructies wel konden herhalen aan 

het einde van het experiment.  

 Gerelateerd aan algemene intelligentie en schade aan de frontale cortex. 

o Vervolgonderzoek: effect van taakmoeilijkheid op goal neglect  geen invloed. 

Het is vooral de complexiteit van de interne representatie van de taak die een 

invloed heeft. 

 Teveel info tegelijkertijd verwerken, verhoogt het risico dat onze 

capaciteit verhindert deze informatie te verwerken tot een taakmodel. 

= een interne representatie in het werkgeheugen, waarin alle relevante 

feiten, regels en taakvereisten zijn uitgewerkt.  

Uitbreiding door Bhandari & Duncan:  

- Mate van goal neglect ~ mate waarin instructies in chuncks gegroepeerd kunnen worden. 

- Goal neglect hangt af van de complexiteit van de taak zelf, niet van een eventuele 2de taak. 

- Bij het begin van het toepassen van een taakregel is het gedrag van pp vaak instabiel. Het 

interne taakmodel moet een paar keer worden uitgevoerd, voordat het stabiliseert. 

De Jong en collega’s: het kan ook zijn dat problemen met implementatie van het taakmodel 

(planningsproces vooraf aan de uitvoering) een belangrijke rol speelt bij goal neglect. Vooral wanneer 

het nodig is verschillende elementen van het taakmodel te implementeren, kan het fout gaan. 
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7.3 Een dissociatie tussen weten en doen: neuro imaging-evidentie 
Evidentie vanuit neurowetenschappen: 

- Gebruik maken van specifieke ERP-maten: lateralized readiness potential (LRP) 

= een verschilpotentiaal door EEG-signalen boven de L- en R-motorcortex gemeten, van elkaar 

af te trekken.  

o LRP normaal opgeroepen door een uitgevoerde actie. Maar kan ook opgeroepen 

worden door een voorbereidende respons, die niet echt wordt uitgevoerd.  

o Inferentietaken: LRP’s groter voor congruente stimuli dan voor incongruente. 

- Meiran en collega’s: EEG-studie waarbij pp een go/no-go-taak moesten uitvoeren.  

o Alleen reageren wanneer de stimulus aan specifieke eigenschappen voldoet.  

o Resultaat: stimulus-respons koppelingen kunnen een automatische activatie van de 

geïnstrueerde motorrespons voortbrengen.  

 Ook gevonden o.b.v. fMRI studies vb. Brass en collega’s 

- Studie Brass en collega’s: Deze studie vond ook dat een netwerk van 

hersengebieden (cingulate cortex, pre-suppl. motorgebieden, frontale 

en pariëtale cortex) betrokken is bij het inhiberen van een 

conflicterende instructie. 

 Het netwerk werd sterker geactiveerd wanneer de 

irrelevante stimuluseigenschap geassocieerd was met 

een conflicterende respons, dan wanneer de 

irrelevante stimulus niet met een respons werd 

geassocieerd.  

8 BESLUIT: MEER CONTROLE, ALTIJD BETER? 
Is een sterkere cognitieve controle altijd gunstig? 

Volgens Amber en collega’s niet:  

- Door veroudering worden cognitieve controleprocessen 

minder sterk.  

- Vele taken waarbij afleiding wel voordelig kan zijn: 

o Ontdekken van statistische regelmatigheden in 

een taal 

o Loslaten van een falende strategie. 

o Creativiteit < generatieve component (nieuwe 

ideeën) + evaluatieve component (bruikbaar 

testen ideeën  best wel cognitieve controle!!) 

- De verminderde cognitieve controle biedt ouderen ook 

unieke kansen. Al heel hun leven ervaring en kennis 

opgedaan, nu in staat nieuwe patronen te ontdekken in 

die kennis. 

 

Kader 5.2. Cognitieve controle gedurende onze levensloop (p.189) 

 bespreekt geen methode, dus wss niet te kennen, check 

ufora!!! 
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Thema 3. Perceptie 
Hoofdstuk 6. Visuele perceptie 

1 EEN NATUURGETROUW BEELD VAN DE BUITENWERELD? 
Onze bewuste representatie van de buitenwereld is eerder een illusie dan dat het een adequate kopie 

van de werkelijkheid voorstelt. 

1.1 Zichtbaar licht: een beperkt venster op de buitenwereld 
Wat nemen onze ogen precies waar?  

- Elektromagnetisch spectrum < elektromagnetische 

golven < zichtbaar licht: 

o Een elektromagnetische golf w gedefinieerd 

door de golflengte en trillingsfrequentie.  

o Golflengte kan variëren van megameters 

(miljoen m) tot picometers (1/biljoen m) 

o Het zichtbare licht bestaat uit de golflengten 

waar de receptoren in onze ogen gevoelig 

voor zijn, nl. 400-700 nanometer (1/miljard m) 

- Kleuren worden in onze hersenen geconstrueerd < drie receptoren (kegeltjes) die selectief 

gevoelig zijn voor bepaalde golflengten van het zichtbare licht.  

o Informatie uit de kegeltjes wordt geïntegreerd tot een representatie die zorgt voor 

onze subjectieve ervaring van kleur. 

o Kleur waarnemen is enkel mogelijk bij voldoende licht. Dit komt door andere 

receptoren (staafjes), die lichtgevoelig zijn, maar niet selectief voor kleuren.  

 Hierdoor zien we ’s nachts enkel grijstinten.  

 Er zijn minder staafjes op het netvlies, dus kunnen we ook minder details 

waarnemen in het donker.  

1.2 Oogbewegingen  
We hebben de indruk dat we continu onze volledige omgeving kunnen waarnemen. Toch zijn onze 

ogen maar in staat een klein deel scherp waar te nemen. 

- Illusie doordat we continu omgeving scannen d.m.v. oogbewegingen = saccades. 

- Steeds focussen op nieuwe kernaspecten = fixaties. 

- Delen waar ogen niet op gericht zijn, worden automatisch ingevuld door het predictieve 

vermogen van onze hersenen. 

1.3 De camera-analogie  
De analogie dat onze ogen werken zoals een camera, die opneemt wat er gebeurt in de buitenwereld, 

is om meerdere redenen onjuist (zie later in het hoofdstuk). 

2 GEZICHTSVERMOGEN EN HET BREIN  
Ons gezichtsvermogen komt tot stand door een complexe reeks verwerkingsstappen:  van het oog 

(details visuele scène, vb. positie en oriëntatie lijnen) tot in de hersengebieden (representatie van 

hogere-orde-eigenschappen van objecten en concepten). 
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2.1 Het oog 
Het oog = bolvormig orgaan (waar de visuele waarneming begint) <  

- Hoornvlies/cornea waardoor het licht binnenvalt. 

- Het licht wordt dan aan de voorkant gefocust door een 

convexe lens en aan de achterkant geprojecteerd op de 

retina.  

2.2 De retina 
De retina < laag weefsel met fotoreceptoren. 

- Kegeltjes: gevoelig voor specifieke kleurfrequenties.  

o Sterk geconcentreerd op de fovea 

o Detailwaarneming  

- Staafjes: zeer lichtgevoelig, geen onderscheid kleurfrequenties.  

o Meer verspreid rond de periferie.  

De overdracht van de output van de fotoreceptoren naar het brein 

verloopt via enkele tussenstappen: 

- Doorheen een laag bipolaire en horizontale cellen: 

o H cellen verbinden meerdere lichtreceptoren en 

zorgen dat naburige cellen elkaars activatie 

proberen inhiberen   lokale contrasten versterken 

=  laterale inhibitie. 

o B cellen verbinden fotoreceptoren met H cellen en 

H cellen met retinale ganglioncellen 

- Doorheen een laag amacriene en retinale ganglioncellen: 

o Amacriene cellen verbinden retinale ganglioncellen 

met elkaar waardoor ze informatie van 

verschillende fotoreceptoren met elkaar kunnen integreren.  

o De output van de retinale ganglioncellen komt samen in een bundel zenuwvezels  

= de blinde vlek, waar de informatie het oog via de optische zenuw verlaat. We zijn 

blind op deze plek, maar merken er niets van omdat ons brein bezig is de ontbrekende 

informatie aan te vullen.  

3 ZENUWBANEN TOT AAN DE CORTEX 
Alle output van de retina wordt door de oogzenuw via enkele 

subcorticale hersengebieden naar de primaire visuele cortex gestuurd.  

- Optisch chiasma (decussatio) = de plek waar een deel van de 

zenuwbanen elkaar kruisen.  

- Het beeld op het netvlies is geroteerd, hierdoor wordt de 

informatie contralateraal verwerkt ten opzichte van de locatie 

waar we ze waarnemen.  

- Eerste stop = de laterale geniculate kern.  

o Informatie naar de primaire visuele cortex.  

o Informatie via de superieure colliculus naar de pulvinar.  
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o Twee systemen: 

 Parvocellulaire pad: gevoelig voor kleur en klein detail (kegeltjes)                           

 visie-voor-perceptie-systeem: herkennen van objecten ~ wat? 

 Magnocellulaire pad: gevoelig voor bewegingsinformatie (staafjes)                          

 visie-voor-actie-systeem: verwerken ruimtelijke relaties,… ~ waar en hoe? 

4 INITIËLE VERWERKING: VISUELE CORTEX 
- De primaire verwerking van de visuele input: in de primaire visuele cortex = V1 = striate cortex 

- Verdere verwerking: twee gespecialiseerde routes: 

o Ventrale route (parvocellulair): V4 projecteren naar de infero-temporale cortex  

object-, vorm- en kleurherkenning. 

o Dorsale route (magnocellulair): projecteren naar de posterieure pariëtale cortex  

verwerking van positie en bewegingsinformatie.  

o Scheiding tussen beide paden is niet volledig, ze convergeren in de primaire visuele 

cortex en bv sommige parvocellulaire neuronen projecteren in de dorsale route. 

! Belangrijk te onthouden dat deze bespreking van het visuele systeem voornamelijk vanuit het 

klassieke bottom-up perspectief wordt gedaan. Dit perspectief is niet incorrect, maar wel onvolledig; 

er zijn zeker een grote hoeveelheid terugwaartse (recurrente) projecties in het visuele systeem. 

4.1 Primaire visuele cortex (V1) 
De primaire visuele cortex verwerkt de basiseigenschappen van licht.  

- Neuronen reageren op stimuli met specifieke locatie op de retina 

(=receptieve veld ve neuron) 

- Er is een overeenkomst tussen de locatie op de retina en de locatie van V1 

die geactiveerd wordt (=retinotopische kaart). 

- Veel types neuronen <simpele cellen, complexere cellen (grote receptieve 

velden en aangestuurd door groepen simpele neuronen ~ hogere-orde-

eigenschappen) 

4.2 Secundaire visuele cortex (V2) 
De secundaire visuele cortex krijgt informatie van V1 en doet ook verder de basale visuele verwerking. 

- Doorsturen informatie naar hogere visuele gebieden (! verbindingen zijn reciprook)  

- Bevat enkel complexe cellen; reageren op meer complexe eigenschappen van stimuli vb. 

oriëntatie illusoire contouren, binoculaire dispariteit, verschil object-achtergrondinformatie.  

4.3 Ventrale en dorsale routes  
- V3 (dorsale route) : betrokken bij verwerking van bewegingsinformatie.  

- V4 (ventrale route): gevoelig voor oriëntatie, spatiale frequenties en kleur. 

projecteren verder naar twee gebieden in de inferieure temporaal schors. 

o Parvo + magno   posterieure inferieure temporaal schors. 

o Parvo  anterieure inferieure temporaal schors.  

 

5 VERDERE VERWERKING : FUNCTIONELE SPECIALISATIE  
Zeki: er treedt functionele specialisatie op in de verschillende visuele gebieden. Elk gebied zal één of 

een beperkt aantal taken uitvoeren. 
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5.1 Vormverwerking  
- V1 & V2: simpele aan-uitresponsen; complexe responsen op lijnoriëntaties. 

- Inferieure temporaal schors: volledige stimuluscategorieën.  

5.2 Kleurverwerking  
Visuele gebied V4 betrokken bij kleurverwerking:  

- Goddard en collega’s: Studie fMRI: toename V4 bij kijken van filmfragmenten. 

- Neuropsychologie: 

o Achromatopsie: kleurwaarneming verliezen na een traumatisch hersenletsel.  

o Bouvier en Engel: meta-analyse van casestudy’s  

 Als er een kleurcentrum V4 is, zou het aan drie voorwaarden moeten voldoen: 

 Kleurwaarneming beperkt tot één gebied.  

 Kleurwaarneming is de enige functie van dat gebied. 

 Kleurwaarneming mag niet afhankelijk zijn van hogere-orde gebieden. 

 Resultaat: de beschadigde regio bij deze patiënten omvat twee visuele 

gebieden, die ook deels bij de ruimtelijke waarneming betrokken zijn. Ook 

residueel vermogen tot kleurwaarneming, dus andere gebieden nog 

betrokken (mogelijks V1 en V2).  

o Tanigawa en collega’s: o.b.v. optische imaging – V4 is betrokken bij kleur en oriëntatie. 

Conway en collega’s: specifieke neuronen in V4 gevoelig voor kleur  vormen 

specifieke kleurgevoelige clusters = globs. Cellen tussen globs niet gevoelig voor kleur. 

=> Conclusie volgens Roe en collega’s: V4 is een centrale hub binnen het visuele 

systeem, die de coördinatie van verschillende waarnemingsprocessen reguleert en 

een belangrijke rol speelt in de regulatie van visuele aandacht (geen kleurcentrum). 

5.3 Bewegingsinformatie  
Bewegingsinformatie wordt voornamelijk verwerkt in de V5 = midden-temporale gyrus (MT). 

Evidentie:  

- Onderzoek met microstimulatie: vermogen om beweging te detecteren werd beïnvloed. 

- Transcraniale magnetische stimulatie: 

o Beckers en Zeki: TMS-pulsen in V5, zorgt voor een deactivatie van V5, wat leidt tot een 

sterke afname in het vermogen bewegingen te kunnen waarnemen. Maar had geen 

impact op de visuele waarneming op zich. 

o Vergelijkbaar resultaat Mckeefry en collega’s: stimulatie V5 leidt tot een verminderd 

vermogen van verschillen in beweging detecteren; snelheden ook trager ingeschat. 

- Akinetopsie-patiënten: 

o Zihl en collega’s: laesies in midden-temporale gyrus leidde tot een deficiëntie in het 

kunnen waarnemen van beweging.  

Maar V5 is niet het enige hersengebied betrokken bij de verwerking van bewegingsinformatie. Ook de 

mediale superieure temporaal schors (MST) speelt een belangrijke rol in de integratie van perceptie 

en actie. Bovendien is V5 ook betrokken bij de verwerken van contrasten en spatiale frequenties.    

V5 is dus geen bewegingscentrum van het brein. 

5.4 Het bindingsprobleem 
Het verbinden van informatiebronnen staat bekend als het bindingsprobleem. Er is inconsistentie 

tussen onze visuele waarneming (eenheid) en functionele specialiteit (lappendeken). Dit zou 

betekenen dat gespecialiseerde modules bijdragen aan onze ervaring en dat resultaten van hogere-

orde processen worden samengevoegd tot een coherent geheel.  
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Dat is problematisch volgens het bottom-up principe.  Volgens b-u bestaat er geen verbindende 

informatie die output van verschillende modules kan samenvoegen. 

Illustratie van het bindingsprobleem: wanneer we een rollende bal 

op een plank waarnemen is dit het resultaat van een coherent 

percept. Ondanks het gegeven dat diepte-, bewegings-, vorm-, kleur- 

en locatiecues selectief specifieke hersengebieden activeren. 

 

 

 

- Oplossing: corticale specialisatie is minder sterk dan oorspronkelijk gedacht. Integratie vindt 

op verschillende niveaus in de cortex plaats en er is sterke mate van recurrente verwerking.  

- De synchronisatie van individuele stimulus eigenschappen resulteert in een toename van 

synchronisatie tussen verschillende corticale gebieden.  Deze toename is gerelateerd aan de 

bewustwording van het object als geheel. (=synchronisatiehypothese) 

- De synchronisatie kan ook optreden wanneer losse beeldelementen worden gepresenteerd, 

die een illusoire figuur vormen, enkel en alleen wanneer de figuur bewust wordt 

waargenomen.  

o Belangrijk!! 

 Idee synchronisatie te simplistisch om het hele bindingsprobleem te verklaren 

 Enkel een bindingsprobleem wanneer visuele verwerking verklaard wordt 

vanuit een strikt bottom-up perspectief.   

6 VERDERE VERWERKING: TWEE VISUELE SYSTEMEN  

6.1 Twee systemen  
Wat is de belangrijkste functie van ons visuele systeem? Een bewuste representatie van onze omgeving 

leveren en adequaat op veranderingen reageren.  

Goodale & Milner: twee verschillende systemen die hun eigen taak vervullen 

- Visie voor perceptie (ventraal) 

- Visie voor actie (dorsaal 

- Basis tweedeling jaren ’60: ontdekking subcorticale gebieden betrokken bij visuele verwerking. 

Deze gebieden stellen dieren in staat om objecten te lokaliseren, terwijl nieuwere corticale 

gebieden betrokken zijn bij de identificatie van objecten. 

6.2 Dorsaal: visie voor actie  
Begin jaren ’90: twijfel over onderscheid object- en locatieherkenning die de 2 routes karakteriseren: 

- Observatie patiënte met visuele agnosie (geen objecten kunnen herkennen), kon nog wel 

getoonde objecten manipuleren. 

- Observatie dat in het gebied van de dorsale stroom een specifieke subklasse neuronen niet 

paste in het klassieke beeld. Deze neuronen zijn eerder betrokken bij het berekenen hoe de 

ruimtelijke posities en vormen van een object gebruikt moeten worden om iets met deze 

objecten te doen (encodering cf. H10).  
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6.3 Ventraal: visie voor perceptie 
Onderscheid dorsaal-actie en ventraal-perceptie wordt verder ondersteund door observaties bij 

patiënten met optische ataxie (moeite met aanwijzen of grijpen van objecten; schade pariëtaal lob) 

- Schade ventrale route: onvermogen herkennen objecten <-> schade dorsale route: 

onvermogen objecten te manipuleren.  

- Ventraal systeem: genereren abstracte representaties omgeving (ook in toekomst 

beschikbaar); input herkennen en interpreteren. 

- Dorsaal systeem: instantaan controleren acties die we uitvoeren; vloeiende en effectieve 

bewegingen; weinig bewustwording door instantane karakter. 

6.4 Twee systemen: besluit  
Enkele problemen met deze visie:  

- Twee visuele systemen zijn onvoldoende om de volledige complexiteit van het visuele systeem 

te verklaren. 

- Het is moeilijk te verklaren hoe twee onafhankelijk ontwikkelde systemen toch met elkaar 

kunnen interageren en evolutionair gezien onmogelijk dat ze onafhankelijk ontwikkeld zijn. 

De Haan & Cowey: eerder parallelle evolutie van de diverse visuele vaardigheden. Een lappendeken 

van overlappende en interacterende visuele systemen; i.p.v. een duidelijke separatie.  

7 KLEURWAARNEMING  
Evolutionair voordeel van kleurwaarneming is dat bepaalde objecten saillanter (opvallender) worden 

t.o.v. de achtergrond, waardoor ze meer kans hebben opgemerkt te worden. 

7.1 Trichromatische kleurwaarneming  
We hebben drie kleurreceptoren, waarschijnlijk door evolutionaire toevalligheid. Elk van de 

receptoren is selectief gevoelig voor specifieke frequenties. De kleur die we waarnemen is het resultaat 

van de relatieve stimulatie van elk van deze receptoren.  

Dichromatie (vormen kleurenblindheid): één type kleurreceptor is afwezig.  

7.2 Opponente-processentheorie  
Maar deze theorie is problematisch voor het verklaren hoe dat negatieve nabeelden kunnen ontstaan. 

Ewald Hering: negatieve nabeelden verklaren door te veronderstellen dat er drie types 

opponente processen werken in ons kleurwaarnemingssysteem. 

- (1): produceert groen wanneer het op de ene manier gestimuleerd wordt en 

rood wanneer het op de andere manier gestimuleerd wordt. 

- (2): resulteert in de perceptie van blauw of geel. 

- (3): resulteert in de perceptie van wit of zwart. 

Wanneer je blootgesteld wordt aan een kleur, activeert dit één component van het opponente 

systeem en wordt de andere component geïnhibeerd. Wanneer de stimulus wordt weggehaald, vervalt 

de inhibitie en kan de geïnhibeerde component tijdelijk sterker geactiveerd worden, wat leidt tot een 

negatief nabeeld. 

Fysiologische evidentie o.a. door DeValois et al. Zij ontdekten opponente cellen in de geniculate kern 

van apen. Die cellen activeerden bij stimulatie van een bepaalde golflengte en namen af in activatie bij 

andere golflengten. Bovendien komen de kleuren roodachtig-groen of blauwachtig-geel niet voor.  
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7.3 Dual process-theorie 
Hurvich & Jameson: dual process theorie: signalen die afkomstig zijn van de drie 

kleurreceptoren worden gecombineerd voordat ze naar de opponente cellen 

worden geprojecteerd. 

- Achromatisch kanaal: combineren medium (groen) en lange (rood) 

golflengtereceptoren. 

- Blauw-geel kanaal: contrasteren medium-lange golflengtereceptoren 

tegen korte (blauwe). 

- Rood-groen kanaal: contrasteren rode golflengtereceptoren tegen 

groene.  

Deze theorie kan goed de trichromatische en opponente kleurentheorieën met 

elkaar combineren en ze is consistent met neurofysiologische data over H cellen die de output van 

individuele receptoren combineren. Toch is de theorie te simplistisch (vb. individuele variatie). 

Conclusie: de basale kleurverwerking is veel complexer en visuele corticale gebieden spelen een 

belangrijke rol in de kleurwaarneming. 

7.4 Kleurconstantie  
Kleurconstantie = objecten lijken een uniforme kleur te hebben ondanks een hoge mate van variatie 

van belichtingen. Waargenomen kleur is niet enkel afhankelijk van de lichtfrequenties, maar ook van 

de interpretatie (context). Dit fenomeen is belangrijk omdat het bijdraagt aan een stabiele 

representatie van onze omgeving. 

7.4.1 Retinex-theorie 
Edwin Land:  wisselwerking retinale en corticale processen. 

- Lokale kleurcontrasten: kleurwaarneming vindt plaats doordat we de mate waarin een 

oppervlak licht van verschillende golflengten kan weerkaatsen, vergelijken met de mate 

waarin dat gebeurt voor naastliggende oppervlakken.  

- Globale kleurcontrasten: de kleurrespons van een specifiek oppervlak wordt vergeleken met 

de kleurrespons van de gehele visuele scène. 

- Wanneer gereflecteerde  hoog lichten van glimmende oppervlakken uit de scene worden 

gehaald, daalt de kleurconstantie. 

Foster en Nascimento: de ratio van exciteerbaarheid van de verschillende kleurreceptoren speelt een 

belangrijke rol bij lokale contrasten en dus bij kleurconstantie. Hierbij kan het beschenen oppervlak en 

diens eigenschappen een invloed spelen en niet de lichtbron zelf. 

Brainard en Maloney: equivalentbelichtingsmodel. Kleurdetectie bestaat uit twee stadia. Eerst 

worden de kegel-exciteerbaarheidsratio’s bepaald en daarna wordt deze algemene impressie van kleur 

vergeleken met het werkelijke kleursignaal d.m.v. bayesiaanse interferentie. Deze vergelijking geeft 

uiteindelijk de waargenomen kleur. 

7.4.2 Familiariteit en verwachting  
Top-downproces: wanneer we bekend zijn met kleuren, gaat men overcompenseren bij het 

neutraliseren van een kleur.  

Vb. pp weten dat een banaan geel is, wanneer ze toch al grijs is, nog altijd het idee dat ze gelig is; dus 

overcompensatie naar lichtblauwe kleur.   
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8 DIEPTEWAARNEMING  
Hoe kunnen we o.b.v. de tweedimensionale beelden op het retina een volwaardige driedimensionale 

representatie maken? 

- Combinatie van diverse visuele en andere cues (beste schatting).  

- Statische cues (hier focus) & bewegende cues (cf. H10). 

8.1 Monoculaire cues 
Monoculaire cues: waar je maar één oog voor nodig hebt ~ picturale cues. 

- Lineair perspectief: convergentie van lijnen creëren illusie van diepte. 

- Cf. schilder De Vries: werken gebruikt om te onderzoeken wanneer het lineair perspectief een 

natuurlijk beeld oplevert en wanneer het overdreven lijkt.  

Enkele factoren spelen daarbij een rol. 

- Afstand: van dichtbij natuurlijk, van veraf onnatuurlijk. 

o Textuur: hoe fijnmaziger, hoe groter onze afstand tot het object (textuurgradiënt). 

o Schaduw en interpositie: driedimensionale objecten & objecten in de voorgrond 

bedekken deels de objecten die zich verder bevinden. 

o Bekende grootte: inschattingen maken van de afstand.  

o Bewegingsparallax: objecten die zich dichtbij de observator bevinden lijken sneller te 

bewegen dan wanneer ze zich ver weg bevinden.  

8.2 Binoculaire cues 
Binoculaire cues maken gebruik van de gecombineerde informatie van beide ogen.  

Vb. binoculaire dispariteit: een object wordt door ieder oog vanuit een andere positie waargenomen. 

Hoe dichter een object bij de waarnemer is, hoe groter de dispariteit. Bij een succesvol binoculair 

zicht, is er sprake van stereopsis (optimaal stereo/diepte zien).  

In combinatie met onscherpte: effectief bij objecten die zich ver van het fixatiepunt bevinden. 

8.3 Oculo-motorische cues  
Oculo-motorische cues worden gevold door accommodatie van de ooglens (bollen lens bij dichte 

objecten) en door divergentie (= beide oogbollen draaien naar elkaar toe bij het waarnemen van 

objecten die zich dicht bij de observator bevinden). We kunnen maar op 1 object fixeren, dus deze 

cues zijn beperkt tot 1 object. 

9 OBJECT- EN GEZICHTSHERKENNING  
Wordt het herkennen van objecten en gezichten door hetzelfde visuele proces uitgevoerd, of zijn het 

twee gedissocieerde processen? Tegenwoordig vooral evidentie voor het laatste.  

9.1 Patroonherkenning 

9.1.1 Globale en lokale verwerking  
Zowel voor objecten als voor patronen geldt dat we eerst de grove essentie 

herkennen en dan pas het fijne detail.  

Vb. experiment Navon met letters: wanneer pp een beslissing moesten maken over 

de lokale letters, werd hun reactietijd vertraagd als de grote letter incompatibel 

was. Wanneer pp een beslissing moesten maken over de globale letter was er geen 

invloed van de kleine letters.  
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9.1.2 Spatiale frequenties  
Hoe vindt de grof naar fijnmazige verwerking van visuele informatie plaats?   

- Lage spatiale frequenties ~ grove informatie vb. lichte-

donkere oppervlakten 

o Snel geprojecteerd naar hogere-ordegebieden d.m.v. 

magnocellulaire pad 

- Hoge spatiale frequenties ~ details vb. randen, contouren 

o Trager doorgegeven d.m.v. parvocellulaire pad  

- Onderzoek: pp bij sequentie van grof naar fijnmazig sneller in 

staat te beslissen of een scène binnen- of buitenshuis 

plaatsvond. Echter deze voorkeur voor grof naar fijnmazig is 

volgens andere onderzoekers relatief en taakafhankelijk.  

9.2 Perceptuele organisatie  

9.2.1 Gestaltprincipes 
Hoe kunnen we een visuele scène segmenteren in individuele objecten?  poging door de 

Gestaltpsychologen (20ste E): wet van Prägnanz, nl. wat we waarnemen is over het algemeen de meest 

eenvoudige configuratie.  

- Principe van nabijheid: elementen dicht bij elkaar worden gegroepeerd. 

- Wet van similariteit: vergelijkbare objecten worden gegroepeerd. 

- Wet van goede continuatie  

9.2.2 Figuur-achtergrondsegregatie  
Gestaltpsychologen hechten buiten deze gestaltprincipes ook belang aan figuur-achtergrondscheiding. 

Een deel van het veld wordt herkend als figuur, de rest is achtergrond waar weinig aandacht aan 

geschonken wordt.  factoren die bijdragen vb. kleine convexe oppervlaktes vaak figuur. 

- Assumptie 1: figuur-achtergrondsegregatie vindt snel plaats waardoor ze niet beïnvloed wordt 

door aandacht. 

o Klopt niet: onderzoek Vecera en collega’s toonden aan dat aandacht ervoor kan 

zorgen dat een bepaalde regio als figuur gepercipieerd kan worden. 

- Assumptie 2: deze segregatieprocessen zijn aangeboren en niet afhankelijk van eerdere 

ervaringen of leerprocessen. 

o Klopt niet: onderzoek Barense en collega’s toonde aan dat amnesiepatiënten niet 

beter presteerden op een taak met bekende patronen, terwijl controle pp dit wel 

deden. Dit impliceert dat ook eerdere ervaring een rol speelt bij de f-a-segregatie. 

9.2.3 Perceptuele organisatie in natuurlijke scènes  
Toegevoegde principes die niet door gestaltpsychologen geformuleerd waren: 

- Naastliggende segmenten van een contour hebben meestal vergelijkbare oriëntaties. 

- Verder van elkaar liggende segmenten hebben sterk verschillende oriëntaties. 

- Groeperingsprincipe: 

o Uniforme verbondenheid: elke verbonden regio met uniforme visuele eigenschappen 

wordt gezien als één perceptuele eenheid.  

o Speelt voornamelijk een prominente rol bij natuurlijke scènes. 
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9.3 Objectherkenning  

9.3.1 Computervisie  
Invloedrijke theorie van Marr: drie stadia waarin visuele informatie op verschillende manieren 

gerepresenteerd wordt. 

1. Tweedimensionale beschrijving van de scène: positie, randen, globale vormen 

(gezichtspuntafhankelijk). 

2. Diepte informatie wordt aan de schets toegevoegd (2,5D): belichting, textuur, beweging, 

binoculaire dispariteit (gezichtspuntafhankelijk). 

3. Volledige 3D-representatie: onafhankelijk van het gezichtspunt vd observator.  

9.3.2 Herkenning door componenten  
Hoe komt juist de representatie tot stand?  

Biederman: herkenning-door-componenten-theorie. Objecten kunnen herkend 

worden doordat ze zijn opgebouwd uit geometrische basisvormen (geonen  36 

soorten). Enkele stappen: 

- Randen van objecten in tweedimensionale representatie geïdentificeerd. 

- Hoe moeten de visuele objecten gesegmenteerd worden om de oppervlakken te bepalen? 

o Concave delen worden bepaald. 

o Identificeren van randen. 

- Bepalen hoe een geon overeenstemt met deze eigenschappen.  

Problemen: 

- Sommige objecten zijn niet door geonen te beschrijven. 

- Kan moeilijk overweg met variatie. 

- Evidentie assumptie dat de uiteindelijke representatie gezichtspuntonafhankelijk is? 

o Onderzoek van Biederman en Gerhardstein: pp waren in staat eerder getoonde 

combinaties van objecten te herkennen ongeacht hun gezichtshoek. Maar beperking 

is dat ze afbeeldingen van bekende objecten gebruikten.  

o Onderzoek Tarr en Bülthoff: gebruik maken van objecten waar pp geen ervaring mee 

hadden en daaruit blijkt dat objectherkenning wel gezichtspuntafhankelijk is.  

o Gezichtspuntonafhankelijkheid is dus geen universeel gegeven, maar hangt af van 

eerdere ervaringen. 

9.3.3 Herkenning door top-downpredicties  
Bar en collega’s: aangepaste versie van Biedermans theorie met een onderscheid tussen een 

gedetailleerde bottom-up verwerking van visuele input en een meer generieke top-downinvloed. 

- Lage spatiale frequenties via dorsale route: activeren predicties in prefrontale cortex. 

o Selectie kandidaat objecten. 

o Creëren context. 

- Hoge spatiale frequenties via ventrale route: finetunen predicties (gedetailleerde informatie)  

 Verwachting speelt een belangrijke rol in de herkenning van een object. 

 Evidentie in onderzoeken: 

o Eskimo-indiaanillusie; Liar-face-illusie 

o Priming d.m.v. continuous flash suppression: sensitiviteit pp verhoogt, 

waardoor ze accurater rapporteren over de stimulus die ze gezien 

hebben.  
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9.3.4 Objectpresentatie in het visuele systeem 
Hoe kunnen objecten gerepresenteerd worden onder variabele omstandigheden (in inferieure 

temporale cortex)? 

- Selectiviteit = neuronen die sterk reageren op een specifiek objecten maar niet op andere 

objecten. 

- Tolerantie = neuronen die altijd blijven reageren op een object, ongeacht de belichting, 

oriëntatie of grootte. 

o Hebben neuronen in inferieure temporale cortex een hoge of lage tolerantie?  

o Onderzoeken: sommige neuronen hebben een hoge tolerantie, andere een lage. Een 

klein deel vd neuronen in gezichtspuntonafhankelijk. 

o Er is een negatieve relatie tussen selectiviteit en tolerantie. 

 Sommige neuronen reageren op veel verschillende objecten, ongeacht 

oriëntatie, gezichtspunt, grootte of belichting. 

 Andere neuronen reageren heel selectief op specifieke objecten in heel 

specifieke omstandigheden.  

 Hoog specifieke en tolerante cellen maken deel uit van een netwerk waarin 

concepten gerepresenteerd zijn, zonder dat de cel cruciaal is vd concepten.  

9.3.5 Objectherkenning en predictive coding 
Onderzoek rol predictieve processen door Summerfield en collega’s: foto’s presenteren van gezichten, 

huizen en auto’s. In de ene conditie moesten pp beslissen of het een gezicht was, in de andere conditie 

moesten pp beslissen of het een huis was of niet (predicities).  

- Activatie vd mediale frontale cortex ~ activatie vd predictie wanneer ze een beslissing maakten 

- Het nemen vd beslissing hing samen met een toename van top-down connectiviteit vd frontale 

cortex naar de fusiform face area. Er is dus sprake van matching tussen de voorspelde en 

waargenomen evidentie voor de aanwezigheid van gezichten/huizen.  

9.4 Gezichtsherkenning  
Het herkennen van gezichten is een van de belangrijkste taken die het visuele systeem uitvoert. Er 

wordt dan ook verondersteld dat gezichtsherkenning een gespecialiseerde vorm van objectherkenning 

is, gebaseerd op gespecialiseerde modules.  

9.4.1 Zijn gezichten speciaal?  
Gezichtsherkenning lijkt gebaseerd te zijn op holistische werking (individuele eigenschappen van een 

gezicht worden in hoge mate parallel verwerkt). 

- Evidentie: gezichtsinversie-effect onderzoeken. Omgekeerde gezichten veel moeilijk te 

herkennen dan normaal gepresenteerde gezichten. Bij andere objecten een kleiner effect. 

- Evidentie: deel-geheeleffect. Het is gemakkelijker om een eigenschap van een gezicht te 

herkennen wanneer het onderdeel van een gezicht is, dan wanneer het los gepresenteerd w. 

Gezichten worden dus als geheel verwerkt en pp niet in staat enkel bovenste delen te 

verwerken. 

9.4.2 De fusiform face area 
Een gespecialiseerd hersengebied betrokken bij gezichtsherkenning < ventrale temporale cortex 

<fusiform face area (sterkere activatie door gezichten dan andere objecten). 

Maar ook andere gebieden bij gezichtsverwerking betrokken, o.a. occipitale cortex.  
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9.4.3 Prosopagnosie  
Prosopagnosie: problemen in het verwerken van gezichten. Vaak is er nog wel sprake van verwerking 

van gezichtsinformatie, maar bereikt deze info het bewustzijn niet meer. 

Is prosopagnosie mogelijks het gevolg van een gebrek in het maken van fijne nuances?                

Onderzoek door Busigny en collega’s: pp presteerde ongeveer evengoed op alle categorieën als de 

controle groep, behalve op gezichten. Dus eerder specifieke deficiëntie voor gezichten en niet te 

generaliseren naar andere vormen van verfijnde discriminatie.  

9.4.4 De expertisehypothese  
Expertise hypothese: gezichtsherkenning doet vooral beroep op fijne, gedetailleerde visuele analyses, 

waarin we gedurende ons leven een hoge mate van expertise hebben opgebouwd. De hersengebieden 

betrokken bij gezichtsherkenning zijn ook betrokken bij herkennen van objecten waarvoor we een 

hoge mate van expertise hebben ontwikkeld.  

Nog geen eenduidige evidentie voor deze hypothese. Er zijn onderzoeken die het inversie-effect ook 

vinden voor niet-gezichtsobjecten, maar ook studies die minder consistent zijn met de hypothese. 

Mogelijks draagt expertise wel bij aan de herkenning, maar is het niet allesbepalend.  

9.4.5 Een model voor gezichtsherkenning  
Bruce en Young: uitgebreid theoretisch model voor 

gezichtsherkenning < verschillende stadia. 

1. Structurele codering: genereren beschrijvingen en 

representaties van een gezicht. 

2. Analyse gelaatsexpressies: afleiden emotionele 

toestand van een ander. 

3. Spraakanalyse: interpreteren lipbewegingen 

4. Analyse specifieke gezichtseigenschappen 

5. Identificeren van invariante gezichtseigenschappen 

6. Identificeren van een persoon 

7. Ophalen van de naam van de persoon 

8. Cognitieve verwerking van achtergrondkennis  

 

- Dit model voorspelt dat er aanzienlijke verschillen zouden zijn tussen het herkennen van 

bekende en onbekende personen.   

- De identificatie van emoties en het herkennen van een gelaatsuitdrukking (variabele 

eigenschappen) vindt onafhankelijk plaats vind de identificatie van een persoon (stabiele 

eigenschappen).  

o Verwerking van deze informatie wordt uitgevoerd door verschillende hersengebieden: 

 Schade gezichtsherkenningsgebieden: geen probleem expressies herkennen. 

 Schade superieure temporale sulcus: geen probleem gezichten herkennen. 

10 VISUELE AANDACHT  
Hoe spelen controleprocessen een rol bij de verwerking van visuele aandacht? Welke rol speelt 

aandacht in zoekprocessen? Selecteren we informatie o.b.v. ruimtelijke locaties of selecteren we 

gehele objecten? Of een combinatie van beiden? 

10.1 Coverte vs. Overte aandacht  
- Coverte aandacht = aandacht gericht op een andere locatie dan je ogen. 

- Overte aandacht = aandacht volgt de ogen. 
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10.2 Neurale mechanismen  
Literatuurreview Gilbert en Li: enkele mechanismen die kunnen verklaren hoe top-down gestuurde 

selectieve aandacht in staat is de visuele verwerkingspaden te beïnvloeden.  

- Een reeks neerwaartse paden doorheen de cortex, de thalamische 

kernen spelen een belangrijke rol bij het doorgeven van signalen. 

Recurrente verbindingen veranderen selectief responsdrempels 

langs de verwerkingspaden.  

- Invloeden top-down: aandacht, verwachting en perceptuele taken.  

10.3 Sensory gain  
Evidentie vanuit verschillende studies dat visuele aandacht de gevoeligheid 

van specifieke groepen neuronen in de visuele cortex kan beïnvloeden. 

- Onderzoek waarbij aandacht selectief gericht is op L of R visuele veld en een gelateraliseerde 

stimulus wordt aangeboden. 

- Bevinding: amplitude van ERP-componenten, P1 en N1, groter wanneer de stimuli 

geattendeerd zijn, dan wanneer ze niet geattendeerd zijn. 

o P1: onderdrukking irrelevante informatie (grotere amplitude invalide gecuede trials) 

o N1: versterking relevante informatie (grotere amplitude bij valide gecuede trials) 

- Sensory-gain mechanisme: neuronen met receptieve velden ~ relevante locatie, reageren 

gevoeliger wanneer op die locatie een stimulus gepresenteerd wordt.  

 Aandacht kan selectief de verwerking van visuele informatie beïnvloeden. 

o ERP-resultaten: secundaire visuele gebieden 

o fMRI & single cell recordings bij primaten: primaire visuele gebieden. 

 V1-effecten toe te schrijven aan recurrente verwerking of ze manifesteren zich 

op een manier die moeilijk door ERP te meten is. 

 Mogelijks is dit de C1-component die in V1 wordt opgeroepen.  

Wat is nu juist het effect van aandacht op visuele verwerking? 

- Posner: zoeklicht dat op omgeving schijnt  Eriksen en St. James: visuele aandacht als een 

zoomlens die gericht kan worden op de omgeving en waarvan de omvang kan bijgesteld w. 

=>Visuele aandacht ofwel op een specifieke locatie focussen, ofwel diffuus over gehele veld.  

- Evidentie door Laberge: wanneer een probe stimulus verder van het centrum ligt, wordt de 

reactietijd trager, maar enkel in de letterconditie als aandacht gefocust is. In de woordconditie, 

waar de aandacht over het hele woord is verdeeld, zijn de reactietijden vergelijkbaar.  

10.4 Een of meer zoeklichten?  
Awh en Pashler: visuele aandacht blijft niet beperkt tot één spotlight. 

10.4.1 Locaties of objecten  
- Selectie kan zowel o.b.v. locatie als o.b.v. objecten plaatsvinden. 

o Vb. studie O’craven en collega’s: overlap van twee stimuli huis-gezicht. Wanneer pp 

moeten letten op het gezicht, neemt de activatie van de fusiform face area toe, 

wanneer pp moeten letten op het huis, neem de A vd parahippocampal place area toe. 

Beide stimuli overlappen, dus kan niet verklaard worden o.b.v. locatie  object. 

o Vb. studie Marshall en Halligan: onderzoek met hemineglect-patiënten. De locatie 

van een contour die de pp moesten natekenen is geassocieerd met het object in 

kwestie en de perceptie vd contouren wordt door het object beïnvloed.  

 



68 
 

- Welke rol spelen deze twee vormen van selectie?  

o We kunnen effectiever onze aandacht binnen een object verplaatsen, dan dat we 

kunnen switchen tussen objecten. 

o Steady state visual evoked potential (SSVEP): bij het herhaaldelijk aanbieden van een 

stimulus met een bepaalde frequentie zal het EEG zich synchroniseren met de 

aanbiedingsfrequentie van deze stimulus. 

 Bij het aanbieden van meerdere stimuli, kunnen meerdere SSVEP gemeten w. 

 Bij het richten van aandacht op een vd stimuli, neemt de amplitude vd 

oscillatie die door deze stimulus wordt opgeroepen, toe. 

 Object gebaseerde aandacht veroorzaakt een vroege facilitatie vd relevante 

stimulus eigenschappen. 

10.4.2 Aandacht voor niet ruimtelijke kenmerken van een stimulus  
We kunnen onze aandacht ook richten op niet-ruimtelijke eigenschappen van een visuele scène, zoals 

kleuren of texturen.  

- ERP studies: twee verschillende stimuli die op 1 eigenschap verschillen. 

- Geattendeerde stimuli roepen een positieve potentiaal over de frontale schedel (selectie 

volledige objecten) en een negatieve potentiaal over de occipitale schedel (individuele eig.) 

10.5 Visueel zoeken 

10.5.1 Feature integration theorie 
In het linker display wordt de afwijking gedefinieerd door één 

eigenschap. In de rechter display wordt de afwijking gedefinieerd 

door een conjunctie van eigenschappen die uniek is, terwijl de 

eigenschappen zelf niet uniek zijn.  

- L: pop-out effect en eigenschap zoeken. 

- R: serieel zoeken naar combinatie eigenschappen = conjunctief zoeken. 

De individuele eigenschappen van een object worden snel en parallel verwerkt. Terwijl het combineren 

van alle eigenschappen tot volledige objecten een langzaam en aandacht vragend proces is. 

Een probleem met het model van Treisman en Gelade is dat ze niet veronderstelden dat de aard van 

de afwijkende stimuluseigenschap van belang is (terwijl dit wel zo is). 

10.5.2 Guided search  
Er is evidentie gevonden voor het feit dat er geen strikt onderscheid is tussen seriële en parallelle 

processen  Guided search-model van Wolfe en collega’s stelt dat er eerder sprake is van graduele 

verschillen in efficiëntie. Dit is consistent met het computationeel model van Itti en Koch.  

- Objecten waarbij de meest waarschijnlijke eigenschappen het best overeenkomen met het 

object zelf, krijgen de hoogste activiteit op de ‘locatie op de kaart’ en worden geattendeerd 

(saillantiekaart). 

- Studies naar werkelijke situaties: pp fixeren meestal op locaties die relevant zijn.               

Duaal-pad-model:  

o Selectief pad met beperkte capaciteit. 

o Aselectief pad dat de essentie van de scène verwerkt: leidt het zoekproces naar de 

meest relevante locatie. 

- We kunnen ook leren te zoeken naar items die niet zichtbaar zijn.  
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10.5.3 Het texture tiling-model  
Kritiek op voorgaande modellen: te grote nadruk op het belang van aandacht.  Volgens Rosenholtz en 

collega’s is het vooral perceptie dat een beperking vormt voor visuele zoekprocessen.  

10.6 De invloed van irrelevante stimuli 

10.6.1 Perceptuele belasting  
Perceptual-load theorie van Lavie: de mate waarin we afgeleid kunnen worden door 

irrelevante stimuli is afhankelijk van twee factoren: 

- De perceptuele belasting: bij een hoge perceptuele belasting zijn we minder 

afleidbaar omdat de grote hoeveelheid info ons dwingt alle cognitieve 

processen in te zetten voor die taak. 

- De cognitieve belasting: bij een hoge cognitieve belasting zijn we juist 

sneller afgeleid doordat we minder goed in staat zijn cognitieve controle 

processen aan te wenden om afleiding te voorkomen. 

10.6.2 Attentional capture  
Theeuwes: visuele zoekparadigma  het is onmogelijk om irrelevante afleiders 

volledig te negeren. De afleider vangt automatisch de aandacht (attentional 

capture). 

Ook oogbewegingen naar de afleider kunnen meestal niet onderdrukt worden. 

Een vervolgstudie toonde aan dat pp waarschijnlijk parallel twee verschillende 

saccades programmeren: een naar de taakirrelevante afleider en een saccade 

naar de taakrelevante doelstimulus.  

 

Een computationeel 

model voor visuele 

aandacht van Itti en 

Koch. 
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11 VISUELE WAARNEMING EN BEWUSTZIJN  
In hoeverre kunnen onbewust waargenomen stimuli nog een invloed uitoefenen op ons gedrag?  

11.1 Subliminale perceptie  
Subliminale perceptie = wanneer een stimulus te kort wordt aangeboden om bewust waargenomen te 

worden.  

- Blijkt geen invloed te hebben op consumenten gedrag (cf. studie drink coca cola; eat popcorn)  

- Subliminale stimuli hebben wel een effect op een aantal meer basale, cognitieve processen. 

Vb. beïnvloeden gestaltbeoordelingen; aandacht trekken subliminaal emotioneel geladen foto 

11.2 Gaten in onze waarneming  
In alledaagse situaties blijkt dat we veel minder waarnemen dan dat we vaak denken. 

11.2.1 Change blindness vs. Inattentional blindness 
Soms nemen we belangrijke veranderingen in onze omgeving niet waar.  

- Het niet opmerken van continuïteitsfouten = change blindness. In een film bijvoorbeeld 

moeten de twee scenes actief vergeleken worden. Wanneer we niet weten waar we op 

moeten letten, is het moeilijk verandering te detecteren. 

o Aandacht slechts gericht op een beperkt deel vd visuele scène; het deel waar we de 

meest relevante informatie verwachten. 

o Andere visie: er wordt in eerste instantie wel een gedetailleerde representatie 

gevormd, maar die vervalt snel, tenzij aandacht deze in stand houdt. 

- Natuurlijke situaties: token-change (object vervangen door iets van dezelfde categorie) vs. 

Type-change (object vervangen door iets van een ander type)  

o Veranderingen worden beter opgemerkt wanneer een object vlak voor de verandering 

gefixeerd was en typeveranderingen worden beter opgemerkt. 

o Een verandering wordt minder frequent gedetecteerd naar mate meer tijd verstrijkt 

tussen het moment waarop het veranderde object voor de laatste keer gefixeerd werd 

en het moment van de verandering. 

11.2.2 Inattentional blindness  
Inattentional blindness: scenes moeten niet met elkaar vergeleken worden, het detecteren van de 

opvallende gebeurtenis wordt plotseling triviaal wanneer men weet waarop men moet letten. 

Wat veroorzaakt inattentional blindness? De mate waarin we een onverwacht object/gebeurtenis 

opmerken is sterk afhankelijk van de mate waarin het in staat is aandacht te trekken. Beïnvloed door: 

- Overeenkomst tussen de onverwachte objecten en taakrelevante stimuli. 

- Beschikbare verwerkingscapaciteit. 

12 BESLUIT  
Visuele verwerking < hiërarchisch systeem van corticale netwerken die neuronen omvatten met 

progressief grotere receptieve velden, die progressief complexere aspecten representeren.  

- Netwerken zijn met elkaar in competitie. 

o Consistent met huidige neurowetenschappelijke kennis. 

o Past binnen het biased competition raamwerk  ook te verenigen met het predictieve 

coding raamwerk. 
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Hoofdstuk 7. Auditieve perceptie  

1 INLEIDING  
Hoewel we vinden dat ons visuele systeem het belangrijkste zintuig is, zou ons leven drastisch 

veranderen wanneer we geen gehoor zouden hebben.  

Ons auditieve systeem is dan ook opmerkelijk. Het kan frequenties registreren die variëren van 20-

20.000 Hz en qua intensiteit verschillen van een vallend blad tot een drilboor. We zijn in staat de 

frequenties te combineren en daar betekenis aan te geven; en we zijn in staat dynamische 

veranderingen in deze frequenties op te pikken. 

2 GELUID 
Geluid < een trilling, die zich als drukgolf verplaatst door een medium. 

- Meestal door lucht, maar kan ook door vloeistoffen 

- Periodieke oscillatie van een geluidsbron: 

o Amplitude (sterkte) van de oscillatie: intensiteit van het waargenomen geluid. 

 10^-12 W/m^2 – 1 W/m^2 

 0-120 decibel: logaritmische schaal (relatief t.o.v. referentiepunt) 

o Frequentie (snelheid) van de oscillatie: waargenomen toonhoogte (Hz) 

 Zelden horen we een pure toon, meestal produceert een geluidsbron namelijk 

een hele reeks frequenties. 

 Als deze reeks willekeurig is, horen we een ruis. 

 Als deze reeks harmonisch is, d.w.z. de frequenties hebben vaste 

verhoudingen tot elkaar, dan horen we een muzikale toon.  

- Er zijn ook nog enkele kortdurende veranderingen in een geluidsbron, die eigenschappen van 

het waargenomen akoestische signaal kunnen beïnvloeden.  

o Essentieel bij het waarnemen van spraak en het onderscheiden van verschillende 

muziekinstrumenten.  

3 DE WERKING VAN HET OOR 
Oor < drie grote delen 

- Buitenoor <  

o Oorschelp: geluidsgolven versterken en 

geluidsbronnen lokaliseren 

- Middenoor < 

o Trommelvlies (einde auditieve kanaal): 

vibreert mee met dezelfde frequenties als de 

geluidsgolven die er tegen botsen.  

o Geluidsbeentjes: versterken vibratie van het 

trommelvlies 

 Malleus (hamer) 

 Incus (aambeeld) 

 Stapes (stijgbeugel) 

- Binnenoor < 

o Ovale venster: scheiding middenoor en binnenoor. 

o Evenwichtsorgaan = labyrint 
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o Cochlea: slakkenhuisvormige structuur gevuld met 

vloeistof < drie tunnels: 

 Scala vestibuli 

 Scala media  

 Scala timpani  

 De vloeistof in deze tunnels wordt door het 

ovale venster aan het trillen gebracht en die 

trillingen brengen de auditieve receptoren, 

trilharen, in beweging.  

Hoe worden de verschillende frequenties in het geluidsspectrum door deze trilharen gecodeerd?  

- Frequentietheorie: neuronen verbonden met trilharen vuren op dezelfde frequentie als die 

van het waargenomen geluid. 

o Geluid van 20.000Hz zou 20.000 AP/sec moeten produceren. 

o Probleem: refractaire periode van een neuron is 1/1000 sec.  

Neuronen hebben in praktijk slechts een maximale vuurfrequentie van 1Hz. 

- Frequentie is gecodeerd in functie van de locatie van de cochlea die gestimuleerd wordt.  

o Door variatie in doorsnede en stijfheid, zijn verschillende locaties selectief gevoelig 

voor andere frequenties  tonotopische organisatie.  

o Probleem: we zijn in staat heel kleine verschillen in frequenties waar te nemen, dit zou 

niet mogelijk zijn o.b.v. tonotopische organisatie.  

- Volledigere verklaring o.b.v. beide eigenschappen:  

o Verschillende delen van de cochlea zijn selectief gevoeliger voor bepaalde frequenties 

o Populaties van neuronen kunnen samen een hogere frequentie coderen tot 4000Hz. 

o Toch nog veel hogere frequenties kunnen waarnemen tot 20.000Hz.                                        

Dit kan o.b.v. verschillen in stijfheid en breedte van het basilair membraan.  

 Scheidingswand tussen scala timpani en scala media. 

 Stijf en smal bij de basis (hoge tonen); breed en slap bij het einde (lage tonen) 

4 DE AUDITIEVE ZENUWBANEN  
Auditieve informatie passeert diverse subcorticale kernen voordat het arriveert in de auditieve cortex. 

- Cochleaire nucleus (medulla)  oliva superior (zowel de 

ipsilaterale en contralaterale olivia superior)  inferieure colliculi 

(middenbrein)  mediale geniculate kern vd thalamus  

primaire auditieve cortex.  

- Interactie mogelijk tussen de visuele en auditieve informatie: 

o Nabijheid van de inferieure (A) en superieure colliculi (V). 

o Thalamus: mediale geniculate kern (A) en laterale 

geniculate kern (V). 

 

- Ook in het auditieve systeem is er sprake van neerwaartse projecties: o.b.v. aandacht, 

verwachtingen of context auditieve processen aan actuele omstandigheden aanpassen. Waar 

komt geluid dat we horen vandaan?  

- Veel groter probleem voor het auditieve systeem dan voor het visuele systeem, aangezien de 

locatie van geluid niet rechtstreeks kan afgeleid worden vd positie vd cochlea. 

- Lokaliseren van geluidsbronnen: 

o Essentieel dat er twee oren zijn: impact van een geluidsbron verschillend voor beide 

oren, aangezien deze aan de andere kant van ons hoofd staan. 



73 
 

o Interauraal tijdsverschil: geluidsbron links bereikt eerder L oor, dan R (m sec) 

 Auditieve vertragingslijnen  

 Goed onderscheid tussen links en rechts 

o Interaural intensiteitsverschil: geluid dat ene oor bereikt is vaak iets harder, dan dat 

het andere oor bereikt, doordat ons hoofd een deel vd geluidsgolven blokkeert. 

o Complexere cues o.b.v. de vorm van ons hoofd en onze oren  geluiden die van 

beneden komen zullen net iets anders klinken dan geluiden die vanboven komen.  

 

- Veel vd noodzakelijke locatiebepalingen worden 

uitgevoerd in vroege verwerkingsstadia (hersenstam) 

o Onderzoek bij uilen: oliva superior (informatie van 

zowel L als R oor; kan tijdsverschillen detecteren) 

o Ontstaan van kaart met spatiele locaties van 

omgevingsgeluiden 

o Verdere stappen in de verwerking maken gebruik 

van die spatiale informatie.  

 Vb. inferieure colliculus bevat een kaart vd 

akoestische omgeving, die gecombineerd 

kan worden met visuele informatie uit de 

superieure colliculus.  

5 DE AUDITIEVE CORTEX 
Veel onderzoek naar de werking van de auditieve cortex komt van bij primaten. Bij mensen is het 

namelijk moeilijk direct de activiteit van de auditieve cortex te meten.  

- (1) fMRI (maakt veel lawaai) is moeilijk toe te passen in combinatie met auditief onderzoek. 

- (2) in fMRI is het onmogelijk met natuurlijke geluiden te werken, door het magnetische veld is 

het onmogelijk luidsprekers in de scanners te plaatsen + zeer nauwe ruimte. 

 Ondanks problemen zijn resultaten van studies consistent. 

Auditieve cortex <  

- De kern: informatie ontvangen vanuit mediale 

geniculate kern. 

o Primaire auditieve cortex = Herschl gyrus (A1) 

o Anterieur:  rostrale en rostrotemporale velden. 

- De belt: informatie ontvangen vanuit de kern. 

- De parabelt: informatie ontvangen vanuit de belt. 

- !!! Hiërarchie niet volledig, belt en parabelt krijgen 

gedeeltelijk ook rechtstreeks info vanuit de mediale 

geniculate kern. 

5.1 Tonotopie  
Een tonotopische kaart: specifieke gebieden in de kern representeren de individuele frequenties van 

het auditieve spectrum. De neuronen in deze gebieden hebben een receptief veld. Hoe dichter de 

aangeboden frequentie bij de voorkeursfrequentie komt, hoe harder de neuronen vuren. 

- Afstemmingscurve: verband tussen aangeboden geluidsfrequentie & activiteit van een neuron 

o A1: nauwe afstemmingscurves  neuronen heel selectief gevoelig; pure geluiden 

o Belt en parabelt: bredere afstemmingscurves (vooral complexere geluiden) 
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5.2 Primaire auditieve cortex: toonhoogte en frequentie  
Toonhoogte en frequentie zijn aan elkaar gerelateerd, maar niet hetzelfde: 

- Fenomeen vd ontbrekende grondtoon: subjectieve waarneming bij een grondtoon en 

harmonische tonen, is dat we één enkele toon horen. Ook als de basistoon wordt weggelaten, 

nog steeds de indruk dat het diezelfde toon is. 

o Waargenomen toonhoogte is gerelateerd aan de temporele structuur. 

o De grootste gemene deler van alle harmonische frequenties samen, is de periode van 

de grondtoon  die activeert een corresponderend gebied in A1. 

 Licklider: pure tonen worden door dezelfde corticale gebieden verwerkt als 

complexe tonen met dezelfde temporele structuur. 

 Evidentie onderzoek Pantev en collega’s: onderzoek MEG, complexe en 

simpele tonen activeerden dezelfde gebieden in de auditieve cortex. 

- Von Helmholtz: systematische spatiale representatie van pure tonen in het auditieve systeem, 

geordend op frequentie. 

5.3 Belt en parabelt: complexe geluiden  
Onderzoek bij apen: 

- Beschadiging belt en parabelt  niet meer in staat complexe patronen te 

onderscheiden. 

- Neuronen in belt gevoelig voor vocalisaties; top-down invloeden. 

 Er bestaat een hiërarchie waarbij progressief meer complexe 

eigenschappen van een stimulus gepresenteerd worden in hogere niveaus. 

Onderzoek bij mensen:  

- Belt en parabelt gebieden komen overeen met de planum temporale (verwerking spraak) 

o L: activatie door spraak. 

o L & R: activatie door complexe geluidspatronen, muziek, natuurlijke geluiden  

- Betrokken bij het herkennen van hogere-orde-aspecten van geluid. 

5.4 ‘wat’- en ‘waar’-verwerking in de auditieve cortex 
- Spatiale informatie: caudale, posterieure gebieden (~waar) 

- Niet-spatiale informatie: rostrale, anterieure gebieden  combinatie van frequenties die ons 

in staat stellen om geluid als een bepaald object te identificeren (~wat) 

- Evidentie:  

o Anatomische projecties van de auditieve cortex naar andere hersengebieden. 

 Caudale cortex: projectie naar gebieden betrokken bij verwerking van spatiale 

informatie en integratie van deze informatie in acties. 

 Rostrale cortex: projectie naar associatiegebieden in temporaal schors en 

orbitofrontale gebieden. 

o Single cell studies apen: neuronen anterieure gedeelte belt reageren op specifieke 

type oproep, in posterieure gedeelde reageren op locatie van de oproep. 

o Onderzoek mensen (fMRI-MEG)   

 Posterieure regio’s: sterker activatie wanneer twee items op een verschillende 

locatie werden gepresenteerd  gevoelig voor locatie van geluid. 

 Anterieure regio’s: sterker activatie wanneer een andere klinker op dezelfde 

locatie werd gepresenteerd  gevoelig voor type geluid. 

 TMS puls in PR verstoren mogelijkheid tot lokalisatie van geluiden, in AR vooral 

disruptief effect op de vaardigheid om geluiden te identificeren. 
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5.5 Adaptieve en maladaptieve corticale plasticiteit van de auditieve cortex 
De auditieve cortex wordt gekenmerkt door een hoge mate aan corticale plasticiteit.  

- Adaptief (+) effect: vb. betere respons musici op pianotonen. 

- Maladaptief (-) effect:  

o Houdt verband met tinnitus (fantoomwaarneming van continue pieptoon) 

 Frequente oorzaak: gehoorverlies door veroudering of hoge geluid V. 

 Variatie op pieptoon: vb. insectengeluiden, klokken, stromend water,… 

o Niet het gevolg van veranderingen in het perifere auditieve systeem, want 

deafferentiatie van de gehoorzenuw doet symptomen niet verdwijnen. 

o Andere verklaringen 

 Shore en collega’s: plastische veranderingen op niveau vd hersenstam en 

verhoogde connectiviteit tussen auditieve cortex – fronto-pariëtale aandacht 

netwerken – sensorimotorische netwerken – geheugen/emotie. 

 Hullfish en collega’s verklaren vanuit 

predictieve codering: Acute tinnitus door 

toegenomen sensorische precisie in de 

auditieve kanalen. Chronische tinnitus door 

verandering in predictieve processen. Deze 

verandering in combinatie met verminderde 

afferente input, leidt tot een veranderde 

perceptie.  

6 BASALE AUDITIEVE VERWERKING  

6.1 Auditieve ERP’s 
Onderzoek naar basale auditieve verwerking d.m.v. elektrofysiologie of door korte intensieve stimuli 

om een akoestische reflex (stapediusreflex) uit te lokken. De respons op geluiden manifesteren zich in 

een EEG in 5 specifieke pieken: auditory brainstem responses. 

- Simpele auditieve ERP < 

o P1: 50ms na aanbieding, amplitude ~ inhibitie auditieve informatie  

 Gemeten door sensory gating paradigma: twee klikken na elkaar aanbieden, 

P1 vd eerste klik is groter dan die vd tweede, die wordt geïnhibeerd. 

 Temporaal schors, frontaalkwabben 

o N1: komt vaak samen voor met P2  N1/P2-compelex (discussie over, kunnen ook 

onafhankelijk voorkomen) 

 N1: o.a. gevoelig voor aandacht. 

o Ook nog P2 en N2 componenten.  
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- Deze ERP componenten worden id auditieve cortex (temporaal) gegenereerd, toch is de 

amplitude vd auditieve ERP’s meestal het grootst over de frontale en centrale schedel. 

o Dit komt doordat de neutrale generatoren id auditieve cortex in een sulcus liggen en 

deels tangentieel t.o.v. de schedel georiënteerd zijn. Daardoor zijn elektrische effecten 

niet direct boven de neutrale bron te meten. 

o Auditieve ERP’s zijn juist verkleind wanneer onze eigen acties geluid veroorzaken 

Meest geaccepteerde verkaring Horvath:  

 Zelf gegenereerde actie genereert een uitvloeisignaal dat uitgestuurd wordt 

naar de sensorische cortex. 

 Evidentie bij schizofrenie patiënten: hebben beperkt vermogen voorwaartse 

modellen te creëren en N1 component is verkleind. 

 Evidentie: pp waarbij bereidheidspotentiaal sterk gelateraliseerd is, hebben 

een kleinere N1 component  verzwakking van auditieve verwerking 

wanneer pp sterkere actiebereidheid bezitten. 

6.2 Mismatch detectie 
De auditieve cortex is heel gevoelig voor de schending van verwachtingen in auditieve patronen.  

6.2.1 De mismatch negativity (MMN) 
Mismatch negativity = een negatieve ERP component die optreedt wanneer een 

auditieve stimulus op een of andere manier afwijkt van andere stimuli id sequentie. 

- Studie Näätänen en collega’s: pp kregen willekeurig een reeks tonen in L 

of R oor te horen. De meeste tonen waren identiek, af en toe een 

afwijkende toon gepresenteerd. 

o ERP respons van standaardtoon – ERP respons op deviante toon  

o Wordt gegeneerd door een automatische respons vh brein op 

verandering in auditieve stimuli die boven de subjectieve waarnemingsdrempel valt.  

o Kan ook opgeroepen worden door abstractere vormen van verandering vb. 

grammaticale fouten in primaire taal. 

o MMN begint ongeveer rond de 150ms na begin vd afwijkende stimulus; snellere start 

naarmate afwijking groter wordt.  

- Voorwaarde = hersenen moeten voldoende tijd gekregen hebben om een representatie te 

vormen van de standaardstimulus. 

- Ook gevonden bij veranderingen in complexe stimuli. Twee intracraniale processen betrokken: 

o Bilaterale supratemporale cortex: vroege detectie veranderingen 

o R frontale cortex: exogeen richten van aandacht op auditieve veranderingen. 

- ERP’s zijn gevoelig aan fysieke eigenschappen van een stimulus, daarom wordt MMN vooral 

berekend door een specifieke stimulus te gebruiken in de eerste conditie als 

standaardstimulus en in de tweede conditie als deviante stimulus. 

6.2.2 De neurale basis van de mismatch negativity  
Traditioneel gezien twee verschillende verklaringen: 

- Adaptatiehypothese: er is sprake van een simpel neuraal mechanisme, dat een reflectie is van 

de adaptatie van auditieve-cortexneuronen aan een veranderend geluidspatroon.  

- Modelaanpassingshypothese: MMN is het resultaat vh aanpassen ve intern model vd auditieve 

input. Het model in ons geheugen wordt aangepast na detectie van onregelmatigheden. 

Beide theoretische verklaringen verenigen in het predictieve coding-raamwerk. 

- Wacongne en collega’s: model o.b.v. predictieve coding;  
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o O.b.v. een geheugenspoor worden predicties gegenereerd in lagen 2/3 vd auditieve 

cortex (deze predicties worden vergeleken met actuele input vd thalamus)  

o Het verwerken van predictiefouten opereert in laag 4 (bepalen verschil tussen 

voorspelde en daadwerkelijke input) 

- Resultaten vergeleken met MEG studie waarin MMN werd opgeroepen m.b.v. een auditief 

oddball-paradigma  

o = Regelmatige sequentie stimuli wordt aangeboden en af en toe onderbroken door 

stimulus die afwijkt van de standaard 

o Start en verloop MMN komen overeen met resultaten simulatie Wacongne et al. 

- Mogelijke andere situaties: weglaten stimulus uit sequentie; afwijkingen duur stimulus;… 

7 AUDITIEVE SCÈNEANALYSE  
Auditieve scèneanalyse = studie vd processen die ervoor zorgen dat we individuele geluiden in onze 

natuurlijke omgeving kunnen herkennen en van elkaar kunnen onderscheiden. 

7.1 Basisprincipes van auditieve scèneanalyse  
De mix van auditieve signalen die onze oren bereiken is zeer ambigu. In essentie is een auditief signaal 

ééndimensioneel; hoe kunnen geluidsbronnen dan onderscheiden worden? 

Twee sub-problemen bij auditieve scèneanalyse: 

1. Verticale organisatie (tijdsgebonden): op elk moment moet het auditieve scèneanalyse proces 

(ASA) de energieverdeling over de verschillende frequenties bepalen en o.b.d.v. proberen 

achterhalen wat de veroorzakende born is  groeperen frequenties: 

a. Harmonische frequenties (!! Enige tolerantie tegen imperfecte harmonieën nodig) 

b. Start/onset van het geluid 

c. Regelmatigheden in het geluidspectrum. 

2. Horizontale organisatie: geluidsbronnen strekken zich uit in de tijd, maar zijn niet noodzakelijk 

continu actief (stroom v. geluid ~ melodieën) 

a. Principe plausibiliteit: vergelijkbare geluiden (perceptueel beschouwd) die elkaar in de 

tijd volgen neigen we samen te groeperen tot een stroom.  

Recent: een volledig ander organisatieprincipe voor auditieve scène analyse. Er is slechts 1 eenvoudig 

organisatieprincipe dat bepaalt hoe auditieve stromen worden gevormd, o.b.v. meerdere parallel 

opererende neurale kanalen, die elk een ander aspect van geluid representeren  het probleem van 

ASA is dan dat de verschillende kanalen samengebonden moeten worden ~ bindingsprobleem (H6) 

Ook top-down invloeden spelen een belangrijke rol: familiariteit met bekende geluiden; aandacht; 

visuele invloeden;… spelen een rol in de segmentatie vh akoestisch signaal in afzonderlijke stromen. 

7.2 Ambiguïteit  
Voor het combineren van verschillende cues, moet het auditieve systeem met ambiguïteiten om gaan.  

Voorbeeld van een 

spectrogram: representeert 

welke frequenties op een 

gegeven tijdstip in het 

signaal aanwezig zijn. 
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Volgens Pressnitzer en collega’s kan het bestuderen van ambiguïteiten ons veel leren over het ASA.  

- Auditieve bistabiele illusies  

o Vb. twee pure tonen van verschillende frequenties die in een herhaald patroon 

worden afgespeeld kunnen worden waargenomen als één melodie of als twee door 

elkaar lopende melodieën.  

o Vb. herhalen reeks woorden zoals ‘life life life’, zal bij de meeste pp bij herhaaldelijke 

aanbieden worden waargenomen afwisselend als ‘life life life’ of ‘fly fly fly’. 

- Hoe juist deze bistabiele illusies gebruiken om ASA te onderzoeken?  

o Subjectieve veranderingen id waarneming, relateren aan verandering in neurale 

processen, die vergelijkbaar is aan de verwerking van een bistabiele stimulus. 

o Aangezien de fysieke input constant blijft, moet de verandering het gevolg zijn van een 

verandering in de manier waarop de groepering van stimuli plaatsvindt.  

o Studies tonen diverse stadia aan waarin de veranderingen kunnen plaatsvinden: 

 Activatie secundaire auditieve cortex; intrapariëtale sulcus (multisensorische 

verwerking); primaire auditieve cortex en auditieve transmissiekernen in de 

thalamus; cochleaire nucleus  (1ste schakelstation na gehoorzenuw) 

 Hogere orde niveaus vb. frontale cortex (complexe signalen) 

 Auditieve stroom informatie is een complex proces dat op meerdere niveaus plaatsvindt. 

8 MUZIEKWAARNEMING  
Muziek (<-> taal) vormt geen symbolische representatie van de buitenwereld, maar is een fenomeen 

op zich. Er ontbreekt echter een formele definitie van muziek, dus muziektheorie is eerder een richtlijn. 

8.1 Basisprocessen van muziekwaarneming 
Auditieve cortex heeft een tonotopische organisatie: 

- Belt: representaties van harmonische en ritmische patronen. 

- Parabelt: integratie van individuele patronen tot een algehele muzikale representatie.  

Koelsch en Siebel: muziekwaarneming bevat een aantal specifieke neurale en cognitieve processen. 
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8.1.1 Harmonie en dissonantie 
Harmonie wordt ervaren wanneer drie of meer tonen gelijktijdig worden aangeboden die qua 

frequentie een specifieke mathematische relatie tot elkaar hebben. 

- Consonante of harmonische tonen klinken aangenaam en stabiel. 

- Dissonante tonen klinken onplezierig en instabiel. 

Waarom klinken sommige verhoudingen aangenaam en andere niet? Twee dominante visies: 

1. Von Helmholtz: dissonantie wordt ervaren omdat individuele tonen vergelijkbare delen van 

het basilaire membraan beïnvloeden, waardoor inferentie optreedt. 

2. Tonale theorieën: dissonantie verklaren o.b.v. schendingen van harmonische principes die aan 

de basis liggen vd Westerse muziek. 

 Duaal mechanisme o.b.v. een combinatie van beide principes (Johnson-Laird en collega’s) 

o Er zijn drie principes die de mate van dissonantie in een akkoord bepalen 

 Akkoorden o.b.v. een majeure toonladder minder dissonant dan akkoorden 

op een mineure toonladder, die minder dissonant zijn dan akkoorden op een 

andere toonladder. 

 Akkoorden o.b.v. een majeure triade zijn minder dissonant dan akkoorden die 

daar niet op gebaseerd zijn. 

 Akkoorden o.b.v. intervallen van een derde, zijn minder dissonant dan 

akkoorden die niet zijn. 

o De drie principes worden samen toegepast in tonale muziek. De context waarin een 

akkoord wordt gehoord, kan de ervaren dissonantie beïnvloeden. Tonale akkoorden 

klinken daarom meer consonant in een tonale sequentie dan een random sequentie. 

 Het verschil in dissonantie binnen een categorie kan verklaard worden o.b.v. ruwheid. Hoe 

ruwer een akkoord, hoe dissonanter het zou moeten klinken (o.b.v. algoritme). 

8.1.2 Muziek en predicties  
Koelschh en collega’s: muziekperceptie is een actief proces. Tijdens het luisteren van muziek maken 

we continu predicties over wat er zal gebeuren. Het actief aandacht richten op muziek vermindert de 

onzekerheid m.b.t. predicties die worden gemaakt. 

Toch soms onverwachte gebeurtenissen, die maar in beperkte mate door top-downinvloeden worden 

beïnvloed:  

- Perceptie van ritme: verschillende zaken kunnen de 

verwachting door de maat gecreëerd schenden. Zoals 

bijvoorbeeld syncopatie = het toevoegen van muzikale 

accenten die buiten de puls vallen  zetten aan te willen 

dansen. 

- Perceptie van harmonie: wanneer musici luisteren naar twee 

verschillende akkoordenreeksen en de ene eindigt op een 

regelmatige harmonie, de andere op een onregelmatige, zal 

die laatste een MMN oproepen. Dit enkel wanneer ze niet 

geïnformeerd zijn over het einde.  

 Er worden op twee verschillende niveaus predicties gegenereerd: eerste-orde predicties 

genereren een verwachting over de sequentie en tweede-orde predicties bepalen de precisie 

van deze verwachting. Door deze precisie top down te regelen, zal geen predictiefout worden 

gegenereerd bij een syncope vh ritme of schendingen van harmonische verwachting. 
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8.1.3 Muziekwaarneming en prosodie  
De vaardigheid om muziek te kunnen verwerken is een aangeboren eigenschap vh menselijke brein.  

- Volgens sommigen is de muzikale vaardigheid een belangrijke vereiste om taal te kunnen 

verwerken.  

o Jonge kinderen verwerken veel kennis over grenzen vzn woorden o.b.v. prosodische 

cues  prosodie < ritme, nadruk, intonatie van een spraaksignaal. 

o Prosodische cues: spraakmelodie, ritme, metrum, klankleur. 

- Ook in niet-tonale talen spreekt de analyse van prosodie een belangrijke rol in het correct 

decoderen van betekenis van het spraaksignaal. 

8.2 Muziek en auditieve scèneanalyse  
Muzikale auditieve scènes zijn zeer complex: extreem hoog aantal geluidsbronnen; vele principes van 

ASA kunnen geschonden worden. 

8.2.1 Melodie  
Een belangrijk organisatie principe wordt gevormd door stemvoering = het horizontale verloop van de 

afzonderlijke stemmen/instrumenten, het verloop in tijd. 

- Duidelijke stemvoering zorgt voor duidelijk te onderscheiden melodielijnen. 

- Er kan ook sprake zijn van fusie van verschillende stemmen tot één on-onderscheidbaar geheel 

8.2.2 Shepard-toon 
Shepard: genereerde een reeks tonen waarvan een toon, die uit een hoge frequentie bestond soms 

lager werd waargenomen, dan een toon die uit lagere frequenties bestond en omgekeerd.     

Shepard-toon:  tien sinusoïde componenten die elk een octaaf van elkaar verschillen en op 

verschillende geluidsterktes worden gegenereerd.  

8.2.3 Ontbrekende fundamentele frequentie en melodie-invariantie  
De perceptie van melodieën vindt plaats o.b.v. de geïntegreerde verwerking van informatie die aan 

beide oren wordt aangeboden. Pp zijn in staat een ontbrekende grondtoon te genereren en o.b.d.v. 

accurate inschattingen te maken over het muzikale interval, wanneer harmonische sequenties in beide 

oren aangeboden worden. 

8.2.4 Toondoofheid  
Ongeveer 4% vd populatie heeft last van amusie (toondoofheid). Deze personen hebben een normale 

taalvaardigheid en ook geen problemen met het verwerken van ritme. Maar ze hebben moeite in het 

verwerken van melodieën in termen van toonladders. 

9 DE NEURALE BASIS VOOR SPRAAKHERKENNING  

9.1 Het spraaksignaal 
Spraak < complexe reeks akoestische signalen. 

- Frequentiebanden die sterk door de stem worden geactiveerd = formanten. 

- Klinkers ~ drie formanten, die genummerd worden in volgorde van oplopende frequentie. 

Medeklinkers ~ snelle veranderingen in frequentiespectrum 

- Er is een zeer zwakke correspondentie tussen akoestische energie in het spraaksignaal en de 

grens tussen twee woorden (= segmentatieprobleem). Soms lopen twee woorden direct in 

elkaar over, terwijl het midden vh woord een lage akoestische activiteit bezit. 
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9.2 Anatomie  
De initiële analyse vh spraaksignaal vindt plaats in de auditieve cortex  hiërarchische organisatie 

- De kern = gevoelig voor variaties in het akoestische signaal. 

- Gebieden in bilaterale anterieure superieure temporale sulcus = gevoelig voor 

verstaanbaarheid van spraak, minder voor individuele variaties binnen het signaal (akoestische 

invariantie) 

- Anterieure temporale cortex (L supratemporale sulcus) = sterker geactiveerd door zinnen dan 

woordenlijsten  representatie syntactische structuur van een zin. 

9.2.1 Spraakherinnering en muziek 
De perceptie van muziek speelt mogelijks een rol bij de verwerking van prosodie, maar er zijn nog 

andere overeenkomsten tussen spraakherkenning en muziekperceptie.  

- Het spraakherkenningsproces deel specifieke neurale mechanismen met processen die 

betrokken zijn bij de verwerking van muziek. 

- Studie Rogalsky en collega’s: fMRI overlap tussen gebieden betrokken bij taal en 

muziekverwerking  vooral in de bilaterale superieure temporale cortex. Maar ook een groot 

deel non-overlap.  

o Vb. zinnen ~ ventrolateraal, melodieën ~ dorsomediaal. 

o Binnen de overlappende gebieden ook regio’s specifiek gevoelig voor muziek of taal. 

9.2.2 Fysiologie  
Hoe kan auditieve informatie gesegmenteerd worden in spraaksignaal?  

- Giraud & Poeppel: neurale oscillaties/ritmes zijn essentieel voor het segmenteren van het 

continue spraaksignaal in individuele pakken informatie.  

o Een akoestisch spraaksignaal wordt gekenmerkt doordat er op verschillende 

tijdsschalen, organisatieprincipes geïdentificeerd kunnen worden.  

 30-50Hz (gamma): fijne nuances spraaksignaal vb. formant overgangen. 

 4-7Hz (thèta)  ~ snelheid waarmee lettergrepen worden uitgesproken 

 1-2Hz (delta): losse frases ~ intonatie en prosodie 

o Spraakanalyse wordt gemedieerd door activatie in deze frequentiebanden. 

- Gevolg: verstaanbaarheid van spraak wordt vooral beperkt wanneer er een verstoring 

optreedt in een vd ritmes.  

- Model voor spraakperceptie: 5 neuronale processen betrokken bij decoderen 

spraakinformatie uit het ritmische spraaksignaal: 

o (1) reeks neurale pulsen o.b.v. fysieke signaal  invloed op spontane ritmes 

o (2) ritme gaat patroon stimulus volgen 

o (3) koppeling tussen thèta- en gammabandsignalen 

o (4) koppeling kan originele neurale puls signaal moduleren 

o (5) interpretatie gemoduleerde signaal o.b.v. predicties die gegenereerd worden door 

de context waarin een gesprek plaatsvindt.  

 Auditieve spraakherkenning wordt hierbij nog verder gestuurd door visuele 

informatie.  



82 
 

 

10 AUDITIEVE AANDACHT  
Hoe kunnen we herkennen wat iemand zegt, terwijl anderen gelijktijdig aan het spreken zijn?      

Colin-Cherry: cocktailparty probleem (aandacht speelt een belangrijk rol in het selecteren vd 

auditieve stroom die we willen volgen en het negeren vd andere auditieve stromen). 

10.1 Aandacht als filter 
Segregatie van auditieve signalen is meestal veel moeilijker dan visuele signalen omdat de 

geluidsbronnen veel overlappen (cf. H17) 

10.1.1 De dichotische luistertaak 
Bij deze taak wordt via een hoofdtelefoon in elk oor een andere auditieve boodschap aangeboden. De 

pp moet daarbij maar naar 1 boodschap luisteren  d.m.v. schaduwen (luidop herhalen boodschap) 

controleren of de pp wel naar de ene boodschap luisterden.  

 Pp onderscheiden twee auditieve stromen van elkaar o.b.v. fysieke eigenschappen van 

signalen, zoals geslacht vd spreker, intensiteit vd stem of locatie vd spreker.  

 Niet-geattendeerde signalen worden nauwelijks verwerkt. 

10.1.2 Historische theorieën  
Broadbent: aandacht werkt als filter vroeg in de auditieve verwerking (o.b.v. fysieke kenmerken). Alle 

sensorische informatie wordt tijdelijk opgeslagen en vervalt snel, tenzij geattendeerd wordt.  

Maar een aantal zaken zijn moeilijk te verklaren: 

- Je kan toch plots je eigen naam detecteren in een niet-geattendeerd gesprek.  

- Pp zijn ook goed in staat een auditieve stroom te schaduwen en tegelijk een tweede taak uit 

te voeren, zoals het bekijken van complexe visuele scènes of het lezen ve muziekfragment. 

 Minder extreme variant Treisman: luisteraars proberen zoveel mogelijk eigenschappen van 

alle aangeboden informatie te verwerken. Er is eerder sprake van vermindering van de 

verwerking vd informatie als er geen capaciteit meer beschikbaar is.  

 Deutsch & Deutsch: selectie vindt pas laat plaats. Alle stimuli worden volledig verwerkt, maar 

het zijn enkel de meest relevante stimuli die bepalen hoe we gaan reageren. 
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10.1.3 Effecten van aandacht op auditieve verwerking  
- Aandacht op locatie (anterieure ‘waar’-pad auditieve cortex: 

o ERP-studie Hillyard: ERP-componenten geassocieerd met vroege verwerking van 

stimuli worden beïnvloed door aandacht. Vroege N1-component groter voor 

geattendeerde dan niet geattendeerde tonen. 

o MEG-studie Woldorff: magnetische tegenhanger N1 is gelokaliseerd in de auditieve 

cortex. Die vroege responsen worden gemoduleerd door aandacht.  

- Aandacht kan ook gericht worden op specifieke toonhoogtes en fonetische eigenschappen van 

auditieve stimuli (posterieure ‘wat’-pad auditieve cortex) 

10.1.4 Oriënteren van aandacht  
Worden deze vormen van aandacht geregeld door hetzelfde controlesysteem, of zijn er verschillende 

controlesystemen betrokken?  

- Evidentie verschillende systemen: 

o Bilaterale premotor- en inferieure pariëtale gebieden + frontale oogvelden actiever bij 

geluidslokalisatie dan bij geluidsherkenning. 

o Auditieve spatiale aandachtgebieden ~ visuele spatiale aandachtgebieden Richten 

van aandacht op locatie is een proces dat gedeeld wordt met het visuele systeem, 

maar richten van aandacht op toonhoogte of fonetische eigenschappen is een 

specialisatie van het auditieve systeem. 

- Netwerken in pariëtale cortex zijn betrokken bij het switchen van aandacht tussen 

verschillende auditieve stromen (zoals visuele aandacht) & aandacht kan ook automatisch 

getrokken worden door saillante stimuli.  

10.2 Object gebaseerde auditieve aandacht  
Het is heel moeilijk een auditief object de definiëren: 

- Geluiden die we horen niet altijd te alloceren aan objecten die we in visuele scène waarnemen. 

- Specifieke geluiden kunnen gelinkt worden aan meerdere objecten. 

- De verwachting van de luisteraar beïnvloed de link tussen geluid en object.  

Hoe kan aandacht ASA beïnvloeden? 

Shinn-Cunningham: auditieve object gebaseerde aandachtsprocessen 

vertonen een sterke overeenkomst met processen betrokken bij visuele 

object gebaseerde aandacht. Er is sprake van competitie tussen 

verschillende objectrepresentaties  door similariteit van twee signalen. 

Competitie is enkel mogelijk wanneer de auditieve stromen te 

onderscheiden zijn.  

10.3 Auditief zoeken 
Soms moete, we zoeken naar de bron van specifieke geluiden. 

- Gamble & Luck: rapporteerden een N2ac negatieve ERP component  reflectie van het 

richten van de aandacht op de locatie waar het relevante geluid werd gepresenteerd. 

- Gamble & Woldorff: relevante stimulus wordt al na 60ms opgemerkt, maar aandacht wordt 

pas na 120ms naar de locatie vd relevante stimulus verplaatst.  

 



84 
 

10.4 Inattentional deafness 
Dalton & Fraenkel: auditieve variant op het ‘gorilla experiment’. 

Gorillaman werd vaker niet opgemerkt wanneer pp op de conversatie van 

vrouwen moesten letten. 

 Inattentional deafness wordt beïnvloed door perceptuele belasting: 

niet enkel auditieve belasting, maar ook visuele belasting. Dit kan dan ook 

verklaren waarom piloten soms belangrijke auditieve 

waarschuwingssignalen kunnen missen. 
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Hoofdstuk 8. Mechanische perceptie  

1 INLEIDING 
Mechanische perceptie = waarneming van alle signalen die door ons eigen lichaam geproduceerd w. 

Niet te onderschatten belang van onze tastzin: o.a. behouden van ons evenwicht, gevaren 

hitte/kou/weefselschade, symptomen van ernstige ziektes, honger/dorst/fysieke vermoeidheid,… 

2 HET VESTIBULAIRE SYSTEEM 
Het vestibulaire systeem detecteert niet allen de positie van ons hoofd, maar ook de acceleratie en 

reguleert zo onze balans.  

2.1 Het evenwichtsorgaan  
Het evenwichtsorgaan < drie semicirculaire kanalen met stroperige vloeistof.  

- Een beweging vh hoofd in een specifieke richting, doet de vloeistof in een of meer kanalen 

vloeien, waardoor de haarcellen aan de binnenkant van die kanalen gestimuleerd worden.  

- Deze beweging genereert een AP die via de achterste craniale zenuw naar de hersenstam en 

het cerebellum worden geprojecteerd. 

- De grootte van dit orgaan is ongeveer gelijk voor alle diersoorten. 

2.2 De vestibulaire cortex 
Informatie van het evenwichtsorgaan wordt 

verwerkt door de vestibulaire cortex  verspreid 

over meerdere hersengebieden: vooral R 

hemisfeer wordt verondersteld een belangrijke rol 

te spelen. 

- O.a. insula; pariëtale cortex; intra 

pariëtale sulcus; temporaalkwab. 

- Intern model lichaamsoriëntatie (insula): 

integratie vestibulaire informatie met 

andere informatiebronnen noodzakelijk 

voor goede verwerking lichaamsoriëntatie 

(angulaire gyrus; grens pariëtale en 

temporale cortex). 

3 SOMATOSENSATIE  

3.1 Somatosensorische receptoren  
Huid < somatosensorische receptoren  

- Eenvoudige vorm: vrij zenuwuiteinde, ongemyeliniseerd axon vlak onder 

het huidoppervlak. 

o Opening kalium-kanalen bij stimulatie, wat resulteert in een AP. 

o Vooral betrokken bij waarneming pijn, warmte, kou 

- Complexere vormen: 

o Lichaampjes van Ruffini: zenuw stimuleren bij uitrekken van weefsel. 

o Lichaampjes van Meissner: gevoelig voor plotse verplaatsing van huid en lf vibraties 

o Lichaampjes van Pacini:  gevoelig voor hoogfrequente (hf) vibraties in de huid.  
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- Specifieke chemische stoffen kunnen de werking van bepaalde receptoren beïnvloeden. 

Bijvoorbeeld: warmtereceptoren beïnvloed door stof in Spaanse pepers. 

3.2 Nociceptieve receptoren  
Nociceptieve signalen zijn de perifere signalen die vanuit het lichaam naar de hersenen worden 

geprojecteerd. Pijn is het resultaat van de interpretatie van die nociceptieve signalen  zeer complex. 

Bij nociceptie zijn drie verschillende systemen betrokken: 

- Systeem voor scherpe, acute pijn 

- Systeem voor brandende pijn 

- Systeem voor pijnlijke kou 

 Opmerkelijk: nociceptieve signalen worden geregistreerd door vrije zenuwuiteinden. De 

prikkeloverdracht van pijn is daardoor relatief traag. De axonen die nociceptieve sensaties 

naar het ruggenmerg projecteren, geven twee neurotransmitters af: 

o Mild nociceptief signaal: glutamaat. 

o Intensief nociceptief signaal: glutamaat & substantie P (coderen ernst pijn) 

3.3 Het centrale zenuwstelsel 
Iedere ruggenmerg zenuw, die somatosensorische ervaringen naar het brein projecteert, is verbonden 

met een beperkt gebied in het lichaam = dermatoom  onderscheid zenuwbanen voor tastzin en pijn: 

- Twee gebieden in somatosensorische cortex: oppervlakkige tactiele stimulatie 

- Twee andere gebieden: diepe druk en beweging gewrichten en spieren (cf. later) 

3.4 De somatosensorische cortex 

3.4.1 Homunculus 
Somatosensorische cortex wordt gekenmerkt door een sensorische kaart, die ons lichaam 

weerspiegelt.  

- Penfield & Boldrey: pp moeten beschrijven welke sensaties ze ervaarden bij elektrische 

stimulatie van specifieke locaties op de cortex. 

- Nadruk heel erg op sensorische verwerking, waardoor 

connectie tussen somatosensorische cortex en 

motorcortex onderbelicht was. Maar ondertussen wel 

literatuur die link aangeeft. 

3.4.2 Kritiek op de homunculus  
Centrale kritiek: idee van zo’n kaart is naïef.  

- Enkel focus op afferente input van sensorische 

neuronen. Echter ook gebieden van de cortex i.v.m. 

gewrichten of sensaties vanuit interne lichaam, die 

weinig onderzocht zijn. 

- Ook biedt het idee van de sensorische kaart geen link 

met cognitieve processen. 

- Hoe de link tussen de representatie van ons lichaam 

en het waarnemen van sensaties tot stand komt, kan 

dit model moeilijk verklaren.  
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3.5 Het lichaamsmodel 
Brecht: er is sprake van een volledig lichaamsmodel dat in somatosensorische cortex gerepresenteerd 

wordt. Deze cortex is bij alle zoogdieren aanwezig & heeft een complexe organisatie v corticale laag 4. 

 Twee belangrijke functies: 

1. Genereren van een actieve representatie vh lichaam ~ lichaamsmodel creëren. Ontstaan door 

genetische informatie en o.b.v. somatosensorische en andere zintuiglijke input. 

2. Uitvoeren van simulaties van lichaamsfuncties ~ animatie in laag 4 o.b.v. input laag 6. Deze 

simulaties gebruiken voor mentale voorbereidingsprocessen, oefening acties, gedrag 

adapteren o.b.v. mentale evaluatie van lichamelijke functies. 

- Belangrijke eigenschap: model is in staat te lopen, te zitten, te staan, te lachen, te huilen en 

een groot aantal lichamelijke acties uit te voeren, zonder dat het lichaam zelf direct die acties 

hoeft uit te voeren.  

- Model ontstaat o.b.v. actieve neurale berekeningen en de centrale functie van de 

somatosensorische cortex wordt gevormd door het in stand houden van het model. 

o Consistent met andere ideeën over de rol van mentale simulaties bij 

waarnemingsprocessen; motorische processen; herinneringen. 

o Consistent met predictieve codering: sensorische input wordt A vergeleken met een 

interne verwachting, zodat deze input efficiënt verwerkt kan worden. 

3.6 Plasticiteit  
Ook de somatosensorische cortex beschikt over een hoge mate van plasticiteit. 

- Sensorische ervaring – oefening kan resulteren in een verhoogde gevoeligheid vd cortex. 

- Deafferentie (axonen in de hersenstam zijn niet meer in staat signalen door te sturen naar het 

brein, waardoor deze geen informatie meer ontvangt over het lichaam) 

o Vaak dringen corticale projecties van andere lichaamsdelen de getroffen delen van de 

somatosensorische cortex binnen, waardoor er maladaptieve plasticiteit plaatsvindt.  

o Het gevolg is dan de waarneming van fantoomsensaties. 

3.7 Fantoomledematen  
Fantoomledemaat: er is geen afferente verbinding meer van een lichaamsdeel naar de hersenen en 

toch rapporteren mensen nog het lichaamsdeel te voelen.  

- Aanrakingen van lichaamsdelen die op grote afstand lagen van amputatiezone resulteren in 

duidelijk te lokaliseren sensaties van het fantoomledemaat. 
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- Stimulaties van delen van het gezicht resulteert in fantoomsensaties: het gezicht en de armen 

worden in naastgelegen gebieden van de cortex gerepresenteerd. Deze sensaties zijn niet 

willekeurig maar volgen een specifiek spatiaal patroon: een-op-een-correspondentie tussen 

locatie op het gezicht en locatie op het fantoomledemaat waar sensatie gevoeld wordt. 

4 INTEROCEPTIE 
- Craig & Vailt: 

o Interoceptie: waarneming van processen die zich in je lichaam afspelen: honger, dorst, 

motorische feedbacksignalen  belangrijke rol bij emotie en motivatie; bepalen 

richting van de zwaartekracht. 

 Propioceptieve functies: signalen van receptoren in de huid en in de 

gewrichten om onze lichaamshouding te bepalen.  

 Visceroceptieve functies: signalen van interne organen (2% van alle input)  

bewerkstelligen stabiele interne toestand en waarneming lichaamshouding. 

o Extraceptie: temperatuur, jeuk, pijn. 

4.1 Visceroceptie  
Onderzoek naar het visceroceptieve functies (sympathisch zs) heeft betrekking op drie grote systemen: 

- Cardiovasculaire systeem 

o Hoe kan gedrag beïnvloed worden door de waarneming van veranderingen in 

bloeddruk?  

o Reguleren bloeddruk door o.a. baroreflex: hartslag, contractie en perifere weerstand 

van bloedvaten reguleren  hoge activiteit baroreceptoren is geassocieerd met een 

verminderde activiteit van autonome reflexen en verandering in pijnperceptie. 

- Ademhalingssysteem  

- Gastro-intestinale systeem 

4.2 Interoceptie, gevoelens en predictieve coding  
Damasio & Carvalho: gevoelens zijn het resultaat van de mentale verwerking van de toestand van het 

lichaam < fysiologische behoeftes, weefselschade, bedreigingen, sociale interacties, het al dan niet 

optimaal functioneren. 

- Neurale kaart vh lichaam waar lichaamssignalen worden gerelateerd aan fysiologische 

parameters  monitoren waar in het lichaam een tekort optreedt. 

o Subjectieve component (gevoelens) aan toegevoegd want: 

 Dwingen organisme aandacht te schenken aan huidige omstandigheden 

 Belangrijke rol leerprocessen 

- Critchley en collega’s: insula, somatosensorische en cingulate cortex spelen een belangrijke 

rol in de interpretatie van lichaamsresponsen.  

- Seth: mismatch tussen verwachte en daadwerkelijke lichaamsrespons is betrokken bij de 

interpretatie van emotionele responsen (top-downpredictiemechanisme). 

5 PROPRIOCEPTIE  
Proprioceptie = perceptie van positie en bewegingen van het lichaam.  

- Bell: zesde zintuig  o.b.v. feedback vanuit spieren en pezen, d.m.v. spierspoeltjes en golgi-

peesorganen (detecteren verandering in lengte van spieren en snelheid van samentrekking) 

o Relatieve samentrekking spieren bepalen, activiteitsratio agonist-antagonist 

o Receptoren huid betrokken bij detectie beweging en positie 
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o Gewrichten: sensoren die betrokken zijn bij het coderen 

van de lichaamspositie.  

 Zowel stimulatie receptoren bij actieve 

beweging, als bij passieve beweging. 

 Activiteit wordt geïntegreerd met de efferente 

signalen vh motorsysteem. 

- Longo & Haggard: betrokkenheid van een intern lichaamsmodel. 

Om een adequate representatie van de lichaamspositie te 

vormen is een model nodig waarin de onderlinge relaties tussen 

de gewrichten en individuele receptoren gecodeerd is. 

o Pp moesten schatting maken m.b.t. posities van hun 

eigen hand in de externe ruimte. Daarbij maakten ze 

gebruik van een intern model van hun eigen lichaam.  

o Wanneer pp de relatieve afstand tussen twee 

locaties op hun wijsvinger moesten schatten, werd 

deze schatting beïnvloed door het stimuleren van de 

rechterbiceps- of triceps (studie van de Vignemont)  

6 NOCICEPTIE EN PIJN  
Pijnperceptie is zeer complex: er kan weefselschade zijn zonder dat je je bewust wordt van pijn of er 

kan een pijnsensatie optreden zonder directe fysieke oorzaak.  

- Pijn = negatieve effectieve sensatie die zowel interoceptief als extraceptief kan zijn. 

- Nociceptie = de neurale signalen die door pijnreceptoren worden geregistreerd. 

6.1 Soorten pijn 
Onderscheid soorten pijn door International Association for the Study of Pain (IASP): 

- Transiënte pijn: plotselinge activatie van nociceptieve receptor, zonder weefselschade 

- Pijn t.g.v. weefselschade: sensitisatie nociceptieve receptor, rekrutering additionele 

nociceptieve receptoren of sommatie/versterking nociceptieve signalen. 

- Pijn t.g.v. schade aan CZS: nociceptieve axonen worden gestimuleerd op locaties die niet 

geassocieerd zijn met de locatie van nociceptieve receptor bijvoorbeeld door deafferentie; 

disinhibitie interneuron of structurele reorganisatie van CZS 

Onderscheid in de praktijk: 

- Acute pijn ~ transiënte pijn en pijn t.g.v. weefselschade. 

- Chronische pijn = pijn die langer dan drie maand aanhoudt  problematische behandeling: 

o Vaak ontstaan door weefselschade of ontsteking. 

o Kan chronisch worden door volgehouden activatie vd neerwaartse projectief vanuit de 

hersenen die de nociceptieve signalen moduleren. Dit is mogelijks het gevolg van 

maladaptieve veranderingen in kernen vd medulla. 

6.2 Pijnherinneringen  
Evolutionaire overlevingsfunctie van pijn: pijnlijke ervaringen vormen herinneringen o.b.v. 

elementaire neurale mechanismen, zoals sensitisatie (H3). 
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6.3 Pijn en bewustzijn  
Pijn = bewuste interpretatie van nociceptieve inputs, die beïnvloed worden door herinneringen, 

emotionele, pathologische, cognitieve of genetische factoren. De responsen op pijnlijke ervaringen 

worden gemoduleerd door wat gepast of mogelijk is in een bepaalde situatie. 

6.3.1 Neurale mechanismen  
Pijnsensatie is het resultaat van een interactie tussen top-down en bottom-up signalen.  

Tracey & Mantyh: nociceptieve informatie wordt via drie verschillende paden opwaarts naar de 

hersenen geprojecteerd:  

- Spino-thalamische paden naar thalamus 

o Perceptie chronische pijn 

- Spino-reticulaire en spino-mesencefalitische 

paden naar de medulla en hersenstam. 

o Integratie signalen met homeostatische, 

arousal-regulerende en autonome 

processen.  

o Communicatie naar het voorbrein 

o Mediëren pijnervaring 

Bastuji en collega’s: evidentie voor drie verschillende mechanismen betrokken bij bewustwording pijn 

door studies met intercraniale EGG opnames. 

- Prebewuste activatie – bewustwording en vrijwillige reactie op prikkel – activatie nog lang na 

bewustwording prikkel. 

- Bewustwording van nociceptieve prikkels ~ activatie fronto-pariëtale hersengebieden. 

- Latere responsen ~ encoderen pijnsensatie in geheugen, zelfbewustzijn (prikkel kan bedreiging 

zijn voor zelf), modulatie pijnsensatie. 

6.3.2 De pijnmatrix 
Pijnmatrix: oorspronkelijk gerelateerd aan pijnperceptie, maar tegenwoordig meer gezien als een 

multisensorisch netwerk, bedreiging van peripersoonlijke ruimte  twee componenten 

- Laterale component: sensorische en descriptieve component. 

- Mediale component: affectieve, cognitieve en evaluatieve component. 

 Pijnmatrix niet eenduidig gedefinieerd, want afhankelijk van factoren zoals bv aandacht, aard 

verwonding, gemoedstoestand etc. Maar wel enkele belangrijke hersengebieden 

geïdentificeerd bij de ervaring van pijn: 

o Acute pijn: o.a. insula, primaire/secundaire somatosensorische cortex, thalamus,… 

o Chronische pijn: neurale mechanismen die buiten de pijnmatrix vallen. Perceptie 

aanhoudende pijn is sterk geassocieerd met de emotionele evaluatie van die sensatie. 

 Pijnperceptie is vooral het resultaat van integratie van activatie van een groot aantal 

hersengebieden (diffuus karakter). 

Netwerk niet zozeer betrokken bij verwerking van pijn, maar vooral detecteren van/aandacht richten 

op/verwerken van opvallende sensorische gebeurtenissen. De belangrijkste functie van de pijnmatrix 

is dan constructie van een representatie van het lichaam en de peripersoonlijke ruimte. 

- Peripersoonlijke ruimte: multisensorische representatie ruimte direct rondom lichaam. 

- Vooral selecteren van gepaste actie om potentiële dreiging af te wenden, i.p.v. verwerking van 

nociceptieve sensaties. 
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6.3.3 Aandacht en context 
- Aandacht is effectief in het reguleren van pijnperceptie: via neerwaartse systeem nociceptieve 

verwerking faciliteren of inhiberen. 

- Onderzoeken d.m.v. placebo’s: placebomiddelen hebben een pijnstillend effect omdat ze 

verwachtingen veranderen.  Ze reduceren activatie van hersengebieden betrokken bij 

pijnverwerking en toename activiteit prefrontale cortex tijdens anticipatie pijnlijke stimulus. 

6.3.4 Emoties en stemming  
- Pijn heeft een invloed op negatieve gemoedstoestanden: intens, langzaam adapteren, spatiaal 

diffuus, temporeel sommeren.  

- De gemoedstoestand heeft een impact op pijnperceptie en de vaardigheid ermee om te gaan. 

o Associatie depressieve stoornissen en pijnervaringen, maar oorzakelijk verband 

onduidelijk.  

o Catastrofering: uitvergroten van pijn gerelateerde symptomen, rumineren (piekeren) 

over pijn, gevoelens van hulpeloosheid en pessimisme voer pijn gerelateerde 

uitkomsten.  

 Beïnvloeding via een veranderde aandacht bias, anticipatie van pijn en het 

vergroten van emotionele responsen op pijn. 

 De emotionele impact van pijn kan dagelijkse taakprestaties beïnvloeden. 

6.4 Pijn en predictieve coding  
Büchel en collega’s: pijnervaring wordt niet op een passieve wijze, o.b.v. nociceptieve signalen, 

waargenomen maar het brein genereert actief inferenties o.b.v. eerdere ervaringen en verwachtingen. 

- Analgesie: pijnervaring wordt volledig onderdrukt.  

- Hypoalgesie: placebo’s kunnen pijnsensaties verminderen, maar niet volledig onderdrukken. 

o Bayesiaanse inferentie door gecombineerde top-down-

a-prioriverwachtingen en bottom-up nociceptieve 

receptoren. 

o Een tweedeling van het pijnsysteem: pijn responsief 

systeem (opwaarts) en pijn modulerend systeem 

(neerwaarts); is een te simplistische visie. Er is ook meer 

interactie tussen beiden dan eerst verondersteld.  

o Onderzoeken: stimuli met een hoge intensiteit worden 

pijnlijker ervaren naarmate de zekerheid groter was.  

6.5 Fantoompijn  
Fantoompijnen: extreme vormen van pijn in het geamputeerde lichaamsdeel; soms ook residuele pijn, 

die ervaren wordt in de intacte lichaamsdelen die zich in de buurt van de amputatie bevinden  Veel 

verschillende verschijningsvormen: simpele kortstondige scheuten vs. langdurige intense episodes. 

- Meestal intenser in meer distale delen van het geamputeerde lichaamsdeel. 

- Verschillende vormen van sensatie: stekende, kloppende, brandende pijn. 

- Gevoelens van kramp kunnen ook voorkomen in de geamputeerde ledematen. 

- Factoren die bijdragen: 

o Pre- of postoperatieve factoren 

o Chronische pijn of traumatische pijn 

o Kans groter fantoompijn te ontwikkelen bij een amputatie tijdens volwassenheid dan 

tijdens de kindertijd. 



92 
 

 

6.5.1 Perifere veranderingen  
Mogelijke oorzaken van fantoompijnen: 

- Aan het uiteinde vh overgebleven lichaamsdeel, de stomp, vormt zich een zwelling, waar de 

overgebleven axonen van afferente zenuwen gaan uitgroeien tot een neuroma. Stimulatie vh 

neuroma kan resulteren in fantoompijnen. 

- Neuronen in ruggenmergzenuwknopen kunnen spontaan gaan vuren omdat er een gebrek is 

aan regulatie door normale input vanuit het intacte lichaamsdeel.  

o Deze vuring kan versterkt worden door neuronale impulsen van het neuroma en door 

sympathische activatie. 

o Dit kan ook verklaren waarom veel patiënten meer fantoompijn ervaren bij periodes 

met emotionele stress. 

6.5.2 Het ruggenmerg 
Plaatselijke verdoving zorgt niet in alle gevallen voor vermindering van fantoompijnen. Er is dus nog 

een centraler mechanisme bij betrokken (ruggenmerg): 

- Centrale sensitisatie: toename in activatie van receptoren gevoelig voor ontstekingspijnen, 

zorgt voor een blijvende toename in gevoeligheid van neuronen in het dorsale ruggenmerg. 

Kan mogelijks ook getriggerd worden door beschadiging van zenuwen, zoals bij amputatie. 

- Downregulatie van opioïde recepteren door het wegvallen van directe stimulatie vanuit het 

perifere zenuwstelsel, waardoor een des-inhibitie van centrale pijnreceptoren optreedt. 

- Doordat er geen perifere stimulatie meer is, is er een degeneratie van axonen die normaal 

vanuit het geamputeerde ledemaat projecteren naar het ruggenmerg. De vrijgekomen ruimte 

wordt dan opgevuld door axonen van naastliggende, gezonde lichaamsdelen. 

6.5.3 Hersenstam, thalamus en cortex 
Veranderingen op het niveau van de hersenen : reorganisatie t.g.v. de amputatie (vooral in primaire 

somatosensorische cortex) 

- Onderzoek dieren : invasie omringende gebieden in het deel vd cortex wat het geamputeerde 

deel representeerde. Die invasieve axonen kunnen interfereren met de aanwezige 

representatie van het oorspronkelijke lichaamsdeel en een fantoomsensatie triggeren. 
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- Maar topografische re-mapping is niet in alle studies gevonden. Andere factoren kunnen een 

rol spelen bij corticale reorganisatie en kan ook sterk veranderen doorheen te tijd. 

6.5.4 Motorische feedback 
Pijnsuggesties worden mogelijk veroorzaakt door 

een incongruentie tussen motorische intentie en 

sensorische feedback. 

- Storende efferente kopieën van een 

motorsignaal  pijnlijke sensaties. 

- Telescopering: pp met fantoompijn 

rapporteren dat fantoomledemaat korter is 

dan oorspronkelijke ledemaat was. Vroeger 

gezien als gevolg van adaptatie, nu vooral 

gezien als fenomeen dat samenhangt met 

toename in fantoompijn.  

6.5.5 De pijngeheugenhypothese  
Enkele studies hebben aangetoond dat de ervaren fantoompijn sterk overeenkomt met de pijn die 

voor de amputatie ervaren werd. De herinnering aan die pijn wordt impliciet opgeslagen. 

- Studies die een verband tonen tussen de duur van chronische pijn voor de operatie en de kans 

op ontwikkeling van fantoompijn. 

- Kanttekening: hypothese kan chronische pijn verklaren, maar nog niet duidelijk hoe het 

traumatische pijn verklaart. Mogelijks wordt de pijnherinnering gevormd als gevolg van de 

chirurgische procedures of trauma die aanleiding gaven tot amputatie. 

6.5.6 Implicaties voor de behandeling van fantoompijn  
Meeste traditionele behandelingen, zoals pijnstillers, antidepressiva of stimulerende middelen, 

hebben niet het gewenste effect en houden geen rekening met onderliggende mechanismen. 

- Myo-elektrische protheses: motor gestuurde prothese die gebruikt kan worden voorwerpen 

te pakken en die bediend wordt d.m.v. elektromyografische signalen, die door de spieren op 

het intacte deel van bv de arm worden gegenereerd. 

o Tegengaan corticale reorganisatie 

o Incongruentie tussen motorsignalen en perceptie wordt geminimaliseerd. 

- Ook het gebruik van spiegels, die het brein doen geloven een echt ledemaat te zien op de 

plaats van het fantoom kunnen effectief zijn. 

- Psychologische processen spelen ook een rol in de regulatie van fantoompijn (onset en duur) 

stress, uitputting, andere psychologische factoren 

6.6 Fibromyalgie 
Fybromyalgiesyndroom: chronische generieke pijn in 

spieren en gewrichten (niet gerelateerd aan een 

structurele oorzaak of ontsteking); heel gevoelig voor 

druk op specifieke spier-/peesgroepen. 

- Verandering in neurale mechanismen betrokken 

bij pijnverwerking. 

- Pijnsensaties beïnvloeden cognitieve processen 

(zie figuur)  
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- Verhoogde aandacht voor pijn kan verklaard worden vanuit motivationeel aspect: 

o Tijdens nastreven doel kan pijn toevallig de aandacht grijpen, maar de pijn zelf is niet 

relevant voor het doel. 

o Aandacht voor pijn en pijn gerelateerde informatie is doel gedreven. 

 Vooral relevant aandacht op pijn richten, wanneer het doel is de pijn te 

controleren. 

- Fybromyalgie patiënten zijn extra vigilant voor gebeurtenissen in de peripersoonlijke ruimte. 

7 TACTIELE PERCEPTIE EN AANDACHT  

7.1 Tactiele perceptie  
De somatosensorische cortex speelt een belangrijke rol in de bewustwording van tactiele sensaties. 

Resultaten van onderzoek impliceren dat de primaire somatosensorische cortex de geïntegreerde 

activatie van afferente inputs representeert.  

- Evans: onderzocht de invloed van een concurrerende stimulus op ons vermogen om 

bewegingen op de hand te discrimineren  tactiele informatie wordt over naastliggende 

delen van de huid geïntegreerd. 

- Bewegingsdiscriminatie wordt beïnvloed door competitie. 

7.2 Tactiele aandacht  
- Aandacht beïnvloed activatie in de somatosensorische cortex: zowel primair als secundair. 

- De mate waarin irrelevante tactiele stimuli verwerkt worden is afhankelijk van de perceptuele 

belasting.  

7.3 Visuotactiele integratie en aandacht  
- Aandacht voor tactiele stimuli is op een specifieke locatie gericht  hoe is de ruimtelijke 

representatie georganiseerd? 

- Elektrofysiologische evidentie voor twee verschillende representaties: 

o Anatomische lichaamscoördinaten. 

 Frontale aandachtsnetwerk: anterior 

directing attention negativity (ADAN) 

 Ipsilaterale schedelverdeling 

o Extern coördinatiesysteem. 

 Posterieure aandachtsnetwerk: early 

directing attention negativity (EDAN) 

 Contralaterale schedelverdeling 

 Gebruik van dit systeem niet aangeboren, 

maar ontstaan tijden vroege ontwikkeling 

o.b.v. visuele ervaring (discussie over)  

8 VISUOTACTIELE ILLUSIES 

8.1 De rubberhandillusie 
- Terugtrekken eigen hand pp wanneer een mes op de rubberen hand wordt gericht  waarom? 

o Door correspondentie aanraking die ze voelen op eigen hand en de aanraking die ze 

zien op de rubberen hand, gaan ze  die  impliciet als hun eigen beschouwen. 

 De strelingen moeten gelijktijdig op de eigen en rubberen hand gebeuren. 

 De rubberen arm moet in het verlengde liggen van de eigen arm. 
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- Neurale basis: bij illusie toegenomen activatie vd bilaterale inferieure delen vd precentrale 

sulcus en het frontale operculum (gebied naast premotorcortex) en pariëtale cortex.  

- Ehrsson en collega’s: bij rubberen hand illusie drie mechanismen betrokken: 

o Multisensorische integratie o.b.v. detectie van simultane visuele en tactiele info. 

o Herkalibratie proprioceptieve representatie vd rubberen hand, 

o Rubberen hand wordt attribuut v zelf. 

 1: pariëtaal cerebraal neuraal systeem 

 2+3: activatie premotorcortex 

 

8.2 De peripersoonlijke ruimte 
De integratie van visuele en tactiele informatie speelt een belangrijke rol in de formatie van de 

peripersoonlijke ruimte.  

- Studie Eimer en collega’s:  

o Wanneer pp een tactiele stimuli moeten detecteren in hun linkerhand, resulteerde dat 

in een vergroting vd amplitude vd ERP die opgeroepen werd door een visuele stimulus 

in het linker visuele veld. 

o Tactiele sensorische informatie wordt gerepresenteerd in een peripersoonlijk 

coördinatiesysteem, dat flexibel geactualiseerd kan worden o.b.v. geïntegreerde 

visuele en tactiele informatie. 

- Làdavas: neurale mechanismen betrokken bij het genereren vd peripersoonlijke ruimte.  

o Deze peripersoonlijke ruimte is beperkt tot de ruimte waarin we kunnen reiken. 

o Neuronen in putamen, pariëtaal- en frontaalkwabben: 

 Receptieve velden voor visuele en tactiele stimulatie 

komen overeen. 

 Visuele receptieve velden hebben beperkte diepte 

 Vuurfrequentie neuronen neemt af, naarmate afstand 

tussen visuele stimulus en receptieve veld groter 

wordt 

 Visuele veld wordt gepresenteerd in 

lichaamsafhankelijk coördinatiesysteem 

o Visuele en tactiele stimuli in ipsilesionele veld resulteren in de 

extinctie van tactiele stimulus in het contralesionele veld; wel 

enkel bij visuele stimuli in de buurt vh lichaam 

- Peripersoonlijke ruimte is te beïnvloeden door acties en de grootte 

ervan kan gemoduleerd worden door gebruik van gereedschap. 
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Thema 4. Integratie  
Hoofdstuk 9. Multisensorische integratie  

6 INLEIDING  
Het is voor ons vanzelfsprekend dat auditieve en visuele signalen met elkaar corresponderen, pas 

wanneer die synchroniteit verstoord wordt, worden we ons bewust van het feit dat beeld en geluid als 

twee aparte signalen worden waargenomen. 

De meeste belangrijke ontwikkelingen op vlak van multisensorische integratie, zijn pas sinds de jaren 

’90 ontstaan. Toen kwam er veel onderzoek naar de neurale basis van multisensorische verwerking. 

7 DE NEURALE BASIS VAN MULTISENSORISCHE PERCEPTIE  
Multisensorische integratie = informatie van de verschillende zintuigen wordt met elkaar geïntegreerd.  

- Integratie meestal wanneer informatie van de verschillende zintuigen congruent is  vorming 

nieuwe representatie. 

- Soms kunnen zintuigen elkaar ook beïnvloeden zonder dat er integratie plaatsvindt = 

multisensorische interacties.  

7.1 Associatievorming  
- Idee dat multisensorische representaties pas gevormd worden nadat de volledige primaire 

verwerkingsprocessen vd zintuigen voltooid zijn. 

o Vb. Bloom & Lazeron: informatie uit de somatosensorische, occipitaal- en 

temporaalkwab wordt geïntegreerd in de pariëtaal kwab. 

- Interacties tussen zintuigen vindt veel eerder plaats:  

o Vb. Giard & Peronnet: ERP signalen van audiovisuele stimuli vergeleken met die van 

auditieve stimuli en visuele stimuli samen  al 50ms na stimuluspresentatie 

multisensorische effecten (AV – (A+V)) 

7.2 Subcorticale activatie 
Stein & Arigbede: d.m.v. single cell recording identificeerden ze neuronen die zowel op visuele als op 

auditieve stimuli reageerden in de superieure colliculus.  

- Opmerkelijk was dat wanneer een auditieve en visuele stimuli tegelijk werden aangeboden, 

de respons veel groter was dan de som wanneer beide apart worden getoond. 

- Sterkte superadditieve responsen afhankelijk van drie principes: 

o Visuele en auditieve stimuli moeten nagenoeg tegelijkertijd aangeboden worden (50 

ms- 250 ms tijdsinterval) = temporele nabijheidsprincipe. 

o Maximaal effect wanneer visuele en auditieve stimuli vanaf dezelfde locatie worden 

gepresenteerd = spatiale nabijheidsprincipe. 

 Multisensorische depressie: wanneer het temporele en spatiale 

nabijheidsprincipe geschonden wordt, maar er toch een superadditieve 

respons optreedt, waarbij de multisensorische respons kleiner is dan de 

unisensorische respons. 

o Wet van de omgekeerde effectiviteit: 

 De superadditiviteit van de multisensorische neuronen neemt af naarmate de 

respons op de individuele stimulus sterker wordt. 
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 Voorbeeld hond die blaft: wanneer de hond ver weg is, heb je meer aan de 

combinatie van beeld en geluid dan wanneer die dichtbij is.  

7.3 Multisensorische integratie in corticale hersengebieden  
Aanvankelijk dacht men dat vooral associatiegebieden in de 

temporale  cortex betrokken waren bij multisensorische 

integratie (A); maar tegenwoordig is er een heel netwerk 

van hersengebieden geïdentificeerd die een belangrijke rol 

spelen (B). 

 

 

 

 

7.3.1 Directe connecties tussen de sensorische cortices 
Dat de integratie-effecten al vroeg optreden, impliceert dat de verschillende sensorische systemen in 

veel sterkere mate met elkaar geïntegreerd zijn dan aanvankelijk gedacht werd. 

- Evidentie dat verschillende sensorische cortices direct met elkaar verbonden zijn: 

o fMRI-studies tonen dat tactiele stimuli de auditieve cortex kunnen activeren.  

o Visuele informatie kan ook naar de auditieve cortex geprojecteerd worden. De 

verwerking van de auditieve cortex kan beïnvloed worden door activatie in 

multisensorische gebieden. 

o Visuele cortex van blinden kan geactiveerd worden door input afkomstig van andere 

sensorische modaliteiten (vb. tactiele stimuli: brailleschrift; auditieve stimuli;..) 

7.3.2 Multisensorische associatiegebieden  
Als de sensorische cortices toch zo sterk verbonden zijn, heeft het dan nog wel zin om te spreken van 

‘een unisensorische cortex’? Is de cortex in essentie niet multisensorisch?  

Ghazanfar & Schroeder: overzicht verschillende corticale gebieden waar multisensorische interacties 

gevonden zijn en de functies van die gebieden (cf. afbeelding B hierboven). 

- Superieure temporale sulcus: detectie audiovisuele congruentie; verwerking biologische 

beweging (vb. vocalisaties, beeld doorscheuren papier) 

- Intrapariëtale sulcus: coördineren van motorische acties o.b.v. multisensorische informatie.  

o Lateraal intrapariëtaal gebied (LIP): visuele info, auditieve info, info oogpositie.  

o Ventraal intrapariëtaal gebied (VIP): input van visuele, auditieve, somatosensorische 

en vestibulaire projecties. 

 Responsen in beide gebieden zijn taakafhankelijk. 

 Vormen multisensorische kaart vd omgeving. 

- Temporo-pariëtale junctie: betrokken bij de oriëntatie van het hoofd. 

- Frontale en prefrontale cortices: hogere orde aspecten van multisensorische integratie. 
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 Multisensorische integratieprocessen kunnen op diverse niveaus in de verwerkingshiërarchie 

van de hersenen voorkomen. 

8 AUDIOVISUELE ILLUSIES 
Audiovisuele illusies treden vooral op wanneer de locatie van de individuele zintuiglijke inputs niet 

meer met elkaar in overeenstemming zijn. De illusie is dan een poging van het brein om een 

consistente representatie te genereren o.b.v. tegenstrijdige input.  

- Auditieve input consistent maken met visuele input. 

- Visuele input consistent maken met auditieve input. 

8.1 McGurk-effect  
McGurk-effect: het geluid van een uitgesproken lettergreep, komt 

niet meer overeen met de lipbeweging die de spreker maakt.  

- Voorbeeld: uitspreken lettergreep /ba-ba/, lipbeweging /ga-

ga/, zullen in combinatie gepercipieerd worden als /da-da/. 

- De illusie ontstaat waarschijnlijk doordat de hersenen het conflict tussen de visuele en 

auditieve modaliteit proberen te minimaliseren. 

o Effect afhankelijk van de specifieke lettergrepen die gebruikt worden. 

 Sommige lipbewegingen kunnen gemakkelijk verward worden, anderen zijn 

distinctiever. 

o Effect varieert ook door individuele verschillen.  

 Mogelijke verklaring: hoe hoger de activatie in de superieure temporale 

sulcus, hoe gevoeliger pp zijn voor de illusie. 

- Mogelijk beïnvloed door aandacht: gevoeligheid kan afnemen, wanneer pp een aandacht 

belastende tweede taak moeten uitvoeren.  

8.2 De buiksprekersillusie  
De buiksprekersillusie is vooral bekend door de sketch waarin de illusie wordt gewekt dat de pop 

spreekt, i.p.v. de poppenspeler zelf. De illusie komt echter in veel dagelijkse situaties voor, bijvoorbeeld 

bij het kijken naar de tv krijg je de illusie dat het geluid rechtstreeks van het beeld komt, ook al staan 

de geluidsboxen op een andere plaats. 

- Bonath en collega’s: onderzoek naar neurale mechanismen door ERP en fMRI metingen. 

o Wanneer pp gevoelig zijn voor de buiksprekersillusie, is er een foutieve locatiebepaling 

van de toon.  

o De illusie wordt niet altijd waargenomen 

 Wanneer illusie niet optreedt, bevindt een ERP component zich vooral in de 

auditieve cortex, bilateraal verdeeld. 

 Ook fMRI resultaten tonen dat wanneer de illusie optreedt, er een bilaterale 

activatie van de auditieve cortex volgt. Wanneer de illusie niet optreedt, is de 

activatie gelateraliseerd. 

 Ruimtelijke informatie van visuele stimuli kunnen al neurale processen in de auditieve cortex 

beïnvloeden. 
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8.3 Temporal order-/simultaneity judgement-taken  
Onderzoek naar integratie van audiovisuele stimuli: taak 

waarbij twee stimuli (A+V) kort na elkaar worden 

aangeboden. De relatieve aanbiedingstijd, stimulus onset 

asynchrony (SOA), wordt systematisch gevarieerd: ofwel 

eerst auditief, ofwel eerst visueel. 

 

- Afhankelijk vd onderzoeksvraag moet de pp rapporteren welke vd twee stimuli eerst werd 

aangeboden = tijdsvolgorde-beslissingstaak.  

o Beslissen hoeveel tijd er minimaal tussen twee stimuli moet zitten, voordat ze als twee 

aparte stimuli worden ervaren = het kleinst waarneembare verschil. 

o Beslissen op welk tijdspunt twee stimuli subjectief gezien gelijktijdig worden 

aangeboden = subjectieve gelijktijdigheid.  

- Nadeel: bij onzekerheid vertonen pp responsbias  probleem omzeilen door te vragen aan pp 

of twee stimuli gelijktijdig waren ja/nee = gelijktijdigheidsbeslissingstaak.  

o Nadeel van deze taak is dat het niet mogelijk is vast te stellen wat de volgorde van de 

stimuli is en pp nog steeds biased kunnen zijn.  

8.4 De temporele buiksprekersillusie  
Onderzoek door Chen en Vroomen toont aan dat de presentatie van een korte toon de subjectieve 

timing van een visuele stimulus kan beïnvloeden. Bij het aanbieden van een korte toonpuls kort na de 

visuele stimuli, rapporteren pp dat de flits later verscheen dan het geval was. 

Doordat de temporele resolutie van het auditieve systeem hoger is dan die van het visuele systeem, 

proberen de hersenen de conflicterende tijdsignalen te reduceren door de subjectieve timing van de 

visuele modaliteit aan te passen aan die van de auditieve. 

8.5 Additionele flitsillusie  
Auditieve informatie kan beïnvloeden wat we denken te zien  bijvoorbeeld experiment waarbij flits 

werd aangeboden omringd door twee tonen. Hierbij rapporteren pp vaak dat ze twee lichtflitsen zien 

= additionele flitsillusie 

8.6 Bounce-pass-illusie 
Nog een ander effect van geluid op onze visuele waarneming: experiment waarbij twee cirkels naar 

elkaar toe bewegen, deze konden even overlappen of gewoon door bewegen. Bovendien werden er 

klikken aangeboden, ofwel voor het moment van overlap, ofwel na het moment van overlap, ofwel 

exact op het moment van overlap.  

Wanneer de klik exact op het moment van overlap wordt aangeboden, hebben pp de ervaring dat de 

stimuli tegen elkaar botsen en terugkaatsen. Terwijl bij de klik op een ander moment, of geen klik, 

rapporteren pp dat de stimuli elkaar passeren. 

9 SYNESTHESIE  
Synesthesie = wanner de waarneming van een stimulus resulteert in bewuste sensorische ervaringen, 

die normaal niet met die stimulus geassocieerd zijn.  

- Wordt automatisch opgeroepen, geen gevolg van aangeleerde associatie of strategie. 

- Kleine groep, synestheten, heeft bijna dagelijks synesthetische ervaringen; voor hen lijkt dit 

iets algemeen  vb. letter die kleursensatie oproept. 
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o Kunnen ook optreden tussen zintuigen, niet beperkt tot één sensorisch systeem. 

o Unidirectioneel vb. geluid kan tot kleurervaring leiden, maar daarom leidt kleur nog 

niet tot een auditieve ervaring. 

o Bijna nooit hogere-orde sensaties; meestal eenvoudige eigenschappen. 

- Rouw & Scholte: onderzoek met diffusion tensor imaging (DTI), waarmee de sterkte van 

connecties tussen verschillende hersengebieden gemeten kan worden. 

o Synestheten die kleursensaties waarnemen bij het lezen van grafemen is er een 

hogere connectiviteit in de R inferieure temporaal schors, L pariëtaal schors en 

bilaterale frontaalschors. 

o Synesthetische ervaringen ontstaan door een hogere connectiviteit tussen 

hersengebieden gespecialiseerd in de verwerking vd ontlokkende stimulus en de 

gekoppelde ervaring. 

 Individuele variatie in aard synesthetische representatie 

- Seth: synesthesie verklaren vanuit predictieve coding  vanuit één gemeenschappelijk 

generatief model, worden modaliteit specifieke representaties gegenereerd. Bij synesthesie 

worden auditieve en visuele percepten gegenereerd die inconsistent zijn. 

10 COMPUTATIONELE MODELLEN 
Pouget en collega’s: computationeel neuraal netwerkmodel dat kan verklaren hoe integraties/ 

transformaties op een biologisch plausibele wijze uitgevoerd kunnen worden < twee componenten: 

- Basisfuncties: kunnen wiskundig complexe transformaties uitvoeren.  

o Lineaire combinatie van niet-lineaire functies  output van verschillende zintuigen 

komt in ongeveer hetzelfde coördinatiestelsel terecht. 

o Maar statistische onzekerheid: dus geen perfecte match tussen de verschillende 

zintuigen  tweede systeem om overblijvende mismatch op te lossen. 

- Attractordynamica: attractormechanismen vormen inferenties o.b.v. getransformeerde 

inputs. Transformaties met kleine statistische onzekerheid wegen het zwaarste door in het 

vormen van de uiteindelijke match.  

Ursino en collega’s: drie ontwikkelingen in computationele benaderingen om integratie van 

multisensorische informatie in de hersenen te beschrijven. 

1. Statistische benadering o.b.v. Bayesiaanse inferenties 

2. Biologisch geïnspireerde modellen 

3. Modellen vh semantische geheugen (H13) 

10.1 Bayesiaanse inferentie  
Verklaring buiksprekersillusie  Wanneer pp auditieve en visuele stimuli moeten lokaliseren en 

denken dat de signalen van dezelfde bron afkomstig zijn, convergeren de afzonderlijke schattingen. 

Wanneer pp denken dat de stimuli van verschillende bronnen komen, is er minder grote of zelfs geen 

convergentie. 

- A priori verwachting van een gezamenlijke oorzaak. 

- Niet enkel rekening houden met relatieve precisie van inputs; maar ook rekening houden met 

de relatieve waarschijnlijkheid dat twee signalen vd zelfde bron afkomstig zijn. 

10.2 Semantisch geheugen  
Semantisch congruente informatie detecteren speelt ook een belangrijke rol bij multisensorische 

integratie  semantisch geheugen belangrijk: 



101 
 

- Deel van het geheugen waar concepten en feiten gerepresenteerd zijn. 

- Amodale visie:  

o Semantisch geheugen bestaat uit een netwerk van amodale symbolen. Concepten zijn 

op een abstracte manier gerepresenteerd, los van de oppervlakkige visuele; auditieve; 

tactiele eigenschappen. 

o Wanneer we denken aan objecten, gebruiken we deze symbolen, zonder gebruik te 

maken van de originele modale representaties.  

- Embodied cognition: 

o Het semantisch geheugen maakt gebruik van 

dezelfde neurale representaties, die gebruikt 

worden voor perceptie of acties. 

o Multisensorische integratie = complex  

verschillende modale representaties beïnvloeden 

de integratie (auto-associatieve model) 

 Hiërarchisch netwerk abstracte en 

concrete eigenschappen. 

 Activeren specifieke visuele en auditieve 

eigenschappen 

 Wisselwerking tussen hoge en lage-orde 

representaties.  

 

11 TOP-DOWN INVLOEDEN OP MULTISENSORISCHE VERWERKING  

11.1 Modality appropriateness-hypothese 
Modality appropriateness-hypothese = bij een bimodale aanbieding van een stimulus, zal het systeem 

met de hoogste nauwkeurigheid het multisensorische integratieproces domineren. 

Voorbeeld buiksprekersillusie: locatie van het geluid in onze mentale representatie wordt aangepast 

aan de locatie van lipbewegingen, omdat de spatiale resolutie van de visuele modaliteit hoger is. 

11.2 De assumptie van eenheid  
De assumptie van eenheid = de mate waarin we er van overtuigd zijn dat twee sensorische stimuli 

gerelateerd zijn aan hetzelfde object of dezelfde gebeurtenis.  

- Bottom-up factoren: subjectieve waarschijnlijkheid van auditieve en visuele inputs dat ze een 

gemeenschappelijke oorzaak hebben, afhankelijk van de temporele en spatiale nabijheid. 

- Top-down factoren:  

o Semantische congruentie: dezelfde betekenis communiceren. 

o Cross modale correspondenties: delen van bepaalde statistische regelmatigheden.  

 Vb. associatie tussen visuele spatiale frequenties en auditieve toonhoogte, 

ofwel het bouba-kiki fenomeen: bouba ~ronde vormen, kiki ~ scherpe hoeken. 

- Verklaring vanuit predictieve coding: de assumptie van eenheid geldt als een sterke prior die 

de integratie van inputs kan beïnvloeden. 

o ~ mate van zekerheid omtrent de correspondentie van auditieve en visuele stimuli. 

o Hoe sterker de prior, hoe groter de kans dat beide stimuli als eenheid worden 

geïnterpreteerd. 
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- Assumptie van eenheid kan audiovisuele waarneming beïnvloeden: 

o Evidentie: klassieke studies waarin overtuigingen expliciet door 

proefleiders beïnvloed werden  correctie, adaptatie.  

 Mate van adaptatie afhankelijk van het feit of pp wisten 

van de gemeenschappelijke oorzaak  niet in alle 

onderzoeken deze verschillen in adaptatie gevonden.  

- Cross modale correspondenties kunnen de assumptie van eenheid 

beïnvloeden. 

o Evidentie: tijdsvolgorde beslissingstaken 

 Het kleinst waarneembare verschil is groter voor 

congruente paren (groot-laag; klein-hoog) dan voor 

incongruente paren (groot-hoog; klein-laag)  

 Congruente paren worden meer als eenheid gezien.  

12 KALIBRATIE  
Wanneer er een groot tijdsverschil zit tussen het auditieve signaal en het visuele 

signaal, kunnen we dit opmerken. In hoeverre kan er sprake zijn van adaptatie aan 

deze asynchroniteit?  

Onderzoek Vroomen en collega’s: tijdsvolgorde-beslissingstaak. Vooraf werden pp blootgesteld aan 

een reeks geluide en flitsen die met een constant tijdsverschil werden aangeboden. Hierdoor verschoof 

het punt van subjectieve gelijktijdigheid in de richting van de asynchroniteit waaraan ze waren 

blootgesteld.   

Een tweede gevolg van deze blootstelling aan asynchroniteit is dat er een vertraagde presentatie van 

een toon nodig is, om een effectief bounce-illusie effect te induceren. 

12.1 Aanpassing aan audiovisuele asynchroniteit 
Van den Burg en collega’s wijzen erop dat de adaptatie aan asynchroniteit heel traag gebeurd. Maar 

in de natuur moeten we juist vaak kunnen omgaan met kortdurende, asynchrone audiovisuele 

processen  “Hoe snel kunnen audiovisuele integratieprocessen adapteren aan asynchrone 

stimulatie?” 

- Gelijktijdigheidsbeslissingstaak: als we snel kunnen adapteren aan audiovisuele 

asynchroniteit, dan zou het effect van asynchroon gepresenteerde stimuli de beoordeling van 

de volgende trial moeten beïnvloeden 

- Ons subjectief gevoel van simultaneïteit wordt continu gekalibreerd (vergeleken, aangepast) 

o.b.v. actuele input. 

12.2 Sine wave speech  
Wat gebeurt er als auditieve informatie ambigu (twee of meer fonemen) is? Wanneer deze ambigue 

geluiden worden gecombineerd met visuele lipbewegingen, zijn we geneigd het geluid te interpreteren 

op een manier die overeenkomt met de lipbeweging.  

- Vroomen en Baart: a.d.h.v. een artificieel auditief 

signaal fonologische kalibratie onderzoeken. 

o Sine wave speech: natuurlijke rijkdom 

spraaksignaal vervangen door drie 

sinusgolven. 
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 Onderscheid speech mode (herkennen als spraak) vs. non speech mode 

 Dit verschil gebruiken om te onderzoeken in hoeverre sinusgolfspraakgeluiden 

beïnvloed kunnen worden door visuele lipbewegingen. 

 /ONSO/ geluid combineren met /OMSO/ lipbewegingen, zorgt voor een 

mismatch negativity bij personen in speech mode.  

13 CROSSMODALE AANDACHT  

13.1 Intermodale aandacht  
Eimer en Schröger: onderzoek d.m.v. ERP-componenten  “Heeft het richten van visuele aandacht 

op een specifieke locatie invloed op de verwerking van auditieve stimuli? En omgekeerd?” 

- Wanneer visuele aandacht op een specifieke locatie was gericht, waren de ERP-componenten 

die opgeroepen werden door auditieve stimuli op dezelfde locatie groter, dan de 

componenten opgeroepen door auditieve stimuli op een andere locatie. 

- Kanttekening: enkel wanneer L en R duidelijk te onderscheiden zijn en wanneer locaties van 

visuele en auditieve stimuli zo goed mogelijk corresponderen. 

13.2 Crossmodale links 
Spence & Driver: cross modale variant van het symbolische cueing-paradigma (spatiale locaties) 

- Wanneer pp informatie krijgen dat de doelstimulus met een hogere 

waarschijnlijkheid aan een zijde zou verschijnen, zijn ze sneller in staat 

deze stimuli te detecteren als ze op die locatie verschijnen (ongeacht 

of ze weten of het een visuele of auditieve stimulus is). 

- Wanneer pp visuele stimuli aan een zijde verwachten en auditieve 

stimuli aan de andere, zijn ze in staat om beide stimuli op een efficiënte 

manier te detecteren.  

 Aandacht kan zich parallel, via cross modale links op zowel visuele als auditieve kenmerken 

van een object richten en deze links zijn flexibel.  

13.3 Spreading of attention  
Verwerking van auditieve stimuli wordt beïnvloed door visuele aandacht (object gebaseerd). 

- Als een visuele en auditieve stimulus tegelijk worden aangeboden, 

zorgt dit ervoor dat de visuele aandacht zich uitspreidt naar auditieve 

aspecten van het object dat geattendeerd wordt. 

- Busse en collega’s: irrelevante toon valt samen met een relevante of 

irrelevante stimulus  

o Talsma en collega’s: langere aanhoudende negatieve 

hersenpotentialen wanneer toon samenvalt met relevante 

visuele stimulus (wordt beter verwerkt).  

14 AANDACHT EN MULTISENSORISCHE INTEGRATIE  
Speelt aandacht ook een rol in de integratie van multisensorische informatie?  veel discussie. 

14.1 Geen rol voor aandacht  
- Onderzoek waarbij pp endogeen hun aandacht moeten richten op een stimulus om de visuele 

verandering waar te nemen  aandacht heeft geen invloed op het buiksprekers effect, omdat 

er geen systematische verschuiving werd gevonden in geluidslokalisaties. 
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- Ook saillante, externe stimuli die kort voor de audiovisuele stimuli worden aangeboden, 

hebben geen effect op de lokalisatietaak. 

 Multisensorische integratie is preattentief. 

14.2 Aandacht beïnvloedt multisensorische integratie  
Enkele redenen aan te nemen dat aandacht wel een invloed heeft op multisensorische integratie: 

- Zowel aandacht als multisensorische integratie dragen bij aan het verduidelijken van een 

mentale representatie vd omgeving, door ambiguïteiten in onze waarneming te reduceren. 

o ERP studie Talsma en Woldorff: multisensorische interacties treden eerder op 

wanneer stimuli wel geattendeerd worden, dan wanneer ze dat niet zijn. 

- Studie effecten van aandacht op McGurk illusie:  

o Wanneer pp een tweede taak moeten uitvoeren, neemt hun gevoeligheid voor de 

McGurk illusie af. Dit impliceert dat aandacht door een tweede taak, invloed heeft op 

multisensorische integratie 

- Ook audiovisuele spraakperceptie wordt beïnvloed door aandacht (fMRI-studie)  

14.3 Multisensorische integratie beïnvloedt aandacht  
Van den Burg en collega’s: visuele zoektaak.  

- Pip & pop effect = visuele kleurverandering eerder opgemerkt wanneer die samenvalt met een 

toontje of een tactiele stimulus. 

o Zoektijd niet meer afhankelijk van aantal elementen in de display. 

o Controlestudies om zeker te zijn dat effect niet veroorzaakt wordt doordat de 

auditieve of tactiele stimuli pp alert maken voor een kleurverandering, maar echt door 

multisensorische integratie. 

 Sterkste facilitatie zoektijden wanneer auditieve stimulus 50 ms na de visuele 

stimulus wordt gepresenteerd. 

- Individuele verschillen in de vaardigheid audiovisuele stimuli te integreren. 

o Hoe beter pp in staat zijn audiovisuele stimuli te discrimineren, hoe groter het 

multisensorisch integratie-effect is.  

o DTI: sterkte van neurale connecties in vroegste stadia auditieve paden, zijn predictief 

voor de mate waarin pp in staat zijn visuele en auditieve stimuli te integreren. 

14.4 Het saillantie-raamwerk  
Paradox: aandacht faciliteert multisensorische integratie en multisensorische integratie faciliteert 

aandacht  enkele factoren die meespelen in de onderzoeken die deze paradox verklaren: 

- De verschillende experimenten gebruiken stimuli met verschillen in saillantie. 

- Ook verschillen qua de mate waarin stimuli met elkaar in competitie zijn. 

- Talsma en collega’s: theoretisch model 

o Weinig saillante stimuli en hoge competitie: aandacht nodig om te faciliteren. 

o Competitie in 1 modaliteit: saillante stimuli van ene modaliteit preattentief 

interageren met stimuli van andere modaliteit om saillantie daarvan te verhogen. 

o Geen competitie: preattentief multisensorische integratie. 

15 PREDICTIEVE CODING EN MULTISENSORISCHE INTEGRATIE  
- Overeenkomst predictieve coding en Bayesiaanse principes die integratieprocessen 

beschrijven: nl. hoe hoger de precisie vd informatie, hoe zwaarder de input meeweegt in de 

integratie. 
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- Belangrijk verschil: 

o Predictieve coding: één intern generatief model dat modaliteit specifieke predicties 

genereert en dat gecorrigeerd wordt o.b.v. zintuiglijke input. 

o Modellen Bayesiaanse principes: directe interactie tussen twee zintuigsystemen, die 

elkaars representatie corrigeren en up-to-date brengen, zonder overkoepelend model 

 Mathematische principes o.b.w.v. deze updates gebeuren zijn wel 

vergelijkbaar met die van het predictieve coding model. 

- Verenigen beide benaderingen: multisensorische integratie-effecten treden op in diverse 

niveaus van de verwerkingshiërarchie in het brein. 

o Interne generatieve modellen genereren predicties over de omgeving, niet alleen de 

visuele, maar ook auditieve/somatosensorische/…. Omgeving. De predicties zijn ook 

intern consistent. 

o Predicties die gegenereerd worden, worden beïnvloed door kennis en verwachtingen. 

 

 Een intern generatief model dat voor zowel het visuele als het auditieve perceptuele systeem 

predicties genereert, kan veel multisensorische effecten verklaren. 

o Maar dit model gaat er vanuit dat beide predicties onafhankelijk van elkaar gemaakt 

worden en geeft dus geen verklaring voor de rechtstreekse neuronale verbindingen. 

 Directe verbindingen: sensorische systemen additionele input te geven, zodat 

onnauwkeurigheden van temporale/spatiale info snel worden gecorrigeerd. 

 Evidentie: ERP responsen opgewerkt door auditieve stimuli, kunnen gemeten 

worden in de visuele cortex. 

o Evidentie voor interne model betrokken bij audiovisuele integratieprocessen: 

 Auditieve informatie genereert indirect predicties die zorgen voor A visuele c. 

 Vetter en collega’s: zowel de presentatie van specifieke categorieën van 

geluid, als de opdracht aan pp om zich geluiden in te beelden, resulteert in 

een categorie specifiek activatiepatroon in de visuele cortex. 

 Berger & Ehrsson: het mentaal voorstellen van een specifiek fenomeen 

beïnvloedt de perceptie van ambigue lipbewegingen en het mentaal 

voorstellen van een visuele stimulus op een specifieke locatie beïnvloedt de 

lokalisatie van een geluid. 

 Neuraal: superieure temporale sulcus en auditieve cortex. 
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16 MULTISENSORISCHE INTERACTIES GEDURENDE DE LEVENSLOOP 

16.1 Ontwikkeling  
Murray en collega’s: multisensorische verwerkingsprocessen ~ een 

evenwichtsoefening doorheen onze levensloop  balans: de 

hersenen kunnen selecteren welke stimuli met elkaar geïntegreerd 

moeten worden en welke niet.  

- Twee categorieën van multisensorische processen/twee 

tijdsschalen: 

o Korte termijn: basale stimuluseigenschappen 

o Lange termijn: aangeleerde associaties. 

 Doorheen hele levensloop leren we nieuwe audiovisuele associaties die we 

kunnen gebruiken in het integratieproces. 

 Ouderen zijn beter in het integreren van informatie dan jongvolwassenen. 

 ERP-studie: AV opgewerkte ERP componenten kleiner dan de som van 

auditieve en visuele ERP’s (A+V).  

 Dit amplitudeverschil staat voor integratie van audiovisuele 

informatie en is groter bij ouderen, dan jongvolwassenen. 

- Multisensorische integratieprocessen ontwikkelen zich pas in de late kindertijd: 

o Vb. rubberen hand illusie (vooral focus op visuele informatie, minder o.b.v. 

proprioceptieve info); liplezen pas op 10-11 jaar ontwikkelen.  

16.2 Atypische ontwikkeling  

16.2.1 Schizofrenie  
Schizofrenie < complex patroon symptomen, o.a. verstoord affect, paranoia, hallucinaties, warrigheid 

- Stone en collega’s: afwijkende multisensorische integratie effecten in ERP’s: (AV-(A+V)) 

effecten zijn veel groter bij schizofreniepatiënten dan bij de gezonde controle pp. 

- Ross en collega’s: schizofreniepatiënten zijn minder goed in staat ambigue fonemen o.b.v. 

visuele lipbewegingen te discrimineren. 

16.2.2 Autisme  
Autismespectrumstoornis (ASS): vaak tijdens vroege kindertijd reeds aanwezig < problemen met 

sociale communicatie, repititieve gedragspatronen, beperkte interesses,…  

- Russo en collega’s: multisensorische integratie effecten (AT-(A+T)) zijn kleiner bij kinderen met 

ASS dan bij gezonde controle pp.  

- Ook vaak afwijkende verwerking van temporele informatie over auditieve stimuli. 

 

 Schnitzler en collega’s: verstoring natuurlijke elektrofysiologische oscillaties in het brein zijn 

waarschijnlijk de oorzaak voor zowel verstoorde multisensorische integratieprocessen als voor 

de symptomen van autisme en schizofrenie.  

 Recentere visie: symptomen van autisme en schizofrenie kunnen verklaard worden door 

verstoringen in de predictieve mechanismen van het brein, die de predictiefouten verwerken. 

Het gevolg is dat er mogelijks onder- of overmatige integratie plaatsvindt van multisensorische 

informatie (meer onderzoek noodzakelijk). 

 



107 
 

Hoofdstuk 10. Perceptie-actie-integratie  

1 INLEIDING  
Hoe kunnen we online, op basis van visuele input, onze actieplannen vormen en wanneer nodig, ze 

flexibel aanpassen?  

2 DIRECTE PERCEPTIE 
Er is een sterke wisselwerking tussen de visuele en motorsystemen  fundamenten: 

- 1909 Bálint: patiënt met schade aan bilaterale pariëtaal kwabben, had moeite met 

grijpen/wijzen naar objecten, maar geen probleem met delen eigen lichaam aan te raken 

nadat er op gedrukt werd. Hij concludeerde dat de patiënt vooral een probleem had met de 

integratie van visuele informatie in een actieplan. 

- WOII Gibson: perceptie stelt ons in staat te navigeren door de externe wereld. 

o Directe-perceptie-theorie: visuele informatie wordt direct verwerkt, nl. de relatie 

tussen lichtpatronen en acties worden niet gemedieerd door retinale, neurale of 

mentale beelden. Informatie in de lichtbundels die ons oog bereiken, worden direct 

geconvergeerd naar acties = pick-up van informatie. 

 Vergelijkbaar met visie-voor-actiesysteem van Goodale en Milner. 

 Ecologische theorie: nadruk op interactie tussen individu en omgeving.  

 Geen/beperkte rol voor objectherkenning. 

o Optische reeks: het licht dat op onze ogen valt bevat alle informatie over de omgeving. 

o Informatie neemt de vorm aan van texturen, optische stroompatronen, informatie 

over de gebruiksmogelijkheden van objecten,… 

2.1 Optische stroomveld 
Optische stroomveld < gevormd door veranderingen in het patroon van licht 

dat we waarnemen wanneer onderdelen van de visuele omgeving bewegen. 

- Het punt waar we ons naartoe bewegen lijkt niet te bewegen, terwijl 

de rest van de visuele omgeving zich lijkt te verwijderen van het 

expansiepunt (= invariante eigenschappen optische reeks). 

- Hoe groter de afstand van een object tot het expansiepunt, hoe sneller 

het object zich hiervan lijkt te verwijderen.  

2.2 Affordances 
Tweede belangrijke invariant = affordance = de betekenis die objecten in een scène voor de gebruiker 

kunnen hebben. 

- Directe connectie tussen perceptie en gebruiksmogelijkheden: worden automatisch 

geactiveerd bij het waarnemen van een object. Ook meerdere affordances per object mogelijk. 

- Ze zijn niet de oorzaak van het gedrag, maar laten dit gedrag toe. 

- Actiecodes geactiveerd door visuele perceptie:  

o Reikbeweging naar grijpbare objecten gaat sneller dan naar niet-grijpbare objecten. 

o Recenter idee: motorsysteem wordt ook geactiveerd wanneer we de betekenis van 

een concept proberen te begrijpen (semantische geheugen). Ook de verbale 

beschrijving van objecten kan een affordance activeren, niet enkel het waarnemen. 
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2.3 Evaluatie 
- De ecologische benadering van Gibson is een succesvol theoretisch raamwerk: 

o Het belang van natuurlijke scènes als visueel stimulusmateriaal werd benadrukt. 

o Beklemtoonde het belang van beweging (voorloper perceptie-voor-actie-theorie) 

- Ook enkele beperkingen: 

o Er is geen poging gedaan onderliggende mechanismen te identificeren  

o Visuele processen voor waarneming van beweging zijn veel complexer. 

o Hij veronderstelde dat interne mentale representaties overbodig zijn.  

o Hij stelde een veel te simpele relatie tussen perceptie en beweging voor. 

3 BEWEGINGSDETECTIE 
Psychofysica is een discipline die veel heeft bijgebracht qua kennis over bewegingsdetectie.  

- Evidentie in verschillende studies: midden temporale gyrus speelt een belangrijke rol in de 

perceptie van beweging. 

- Bevindingen vanuit psychofysica naar de temporale gevoeligheid vh visuele systeem. 

 Idee: er bestaat een apart visueel systeem voor detectie van beweging. 

o Cf. dorsale en ventrale stroom (H6)  

o Opkomst bewegingsdetectoren ~ computers  schematische 

representatie: 

 Integratie van informatie over ruimte (a) en tijd (b). 

 Combinatie (c) resulteert in bewegingssignaal. 

 Representatie van bewegingsinformatie in een kaart (d).  

3.1 Illusoire beweging  
Verschillende mogelijke verklaringen voor illusoire bewegingen: 

- Weis en collega’s: illusoire bewegingen zijn het gevolg van een poging van het 

visuele systeem om de snelheid van visuele objecten te bepalen.  

o Snelheid kan geschat worden d.m.v. een predictief bayesiaans 

inferentieproces o.b.v. temporele veranderingen in intensiteit van een 

stimulus (= door translaties van delen van het beeld die veranderen). 

o Niet alleen beïnvloed door daadwerkelijke input, ook door ruis. 

o Subjectieve waarneming van beweging < a-prioriassumptie van 

beweging + daadwerkelijke observatie van verandering. 

- Fermuller en collega’s: temporele filteren speelt een belangrijke rol in de waarneming van 

beweging in statische afbeeldingen. 

o Belang oogbewegingen: fixatie is niet perfect doordat we vele microsaccades maken, 

hierdoor veranderen de impressies op het retina voortdurend en wordt 

bewegingsinformatie afgeleid.  

3.2 Biologische beweging  
Johansson: d.m.v. puntlichtmethode gevonden dat pp o.b.v. 6 puntlichten in staat zijn een aantal 

typerende bewegingen te herkennen.  

- Minimale hoeveelheid informatie nodig voor patronen te herkennen. Biologische bewegingen 

kunnen zeer efficiënt gedetecteerd worden. 

- Niet zo goed bij andere bewegingen  biologische bewegingen zijn speciaal (sociale factoren) 

o De enige vorm van beweging die we zelf ook kunnen uitvoeren. 

o In dagelijkse leven veel bezig met intenties van anderen te proberen aflezen. 
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4 PERCEPTIE-ACTIE CYCLI 

4.1 Corticale hiërarchie 
Betz & Fuster: tweedeling in de structuur van ons zenuwstelsel: 

- Posterieure structuren (dorsale bundels – efferente zenuwen): perceptuele functies. 

- Anterieure structuren (ventrale bundels – afferente zenuwen): motorische functies. 

 Tegenwoordig ook evidentie dat de executieve gebieden in de cortex gekenmerkt worden 

door deze hiërarchische organisatie. 

o Vb. evidentie Koechlin en collega’s: posterieure prefrontale cortex vooral betrokken 

bij controleren van gedrag gerelateerd aan het verwerken van cues. Anterieure 

prefrontale cortex vooral betrokken bij verwerken context waarin cue gepresenteerd 

wordt en premotorcortex betrokken bij verwerken stimulus zelf. 

o Organisatie prefrontale cortex < representationele kaart. 

 Belangrijke rol bij ontstaan perceptie-actiecycli. 

 Geheugensporen vanuit de primaire corticale gebieden worden gevormd en 

vastgelegd in progressief hoger gelegen gebieden in de hiërarchie. 

 Perceptuele herinneringen in posterieure delen van de cortex. 

 Executieve geheugensporen in anterieure delen van de cortex: 

 Primaire motorcortex (initiatie motorcommando’s)  

premotorcortex (bewegingen huidige doel actie en te volgen traject) 

 kernen prefrontale cortex (complexe schema’s en plannen 

doelgerichte actie) 

 

4.2 Perceptie-actie cycli 
De perceptie-actie cyclus representeert een circulaire stroom van informatie uit de omgeving naar 

sensorische gebieden en vanaf daar via motorische gebieden terug naar de omgeving en terug via 

sensorische gebieden verder,…. 

- Ernst en Bülthoff: onze achtergrondkennis vormt een bayesiaanse prior, die gecombineerd 

kan worden met actuele sensorische input om zo een a-posteriori representatie te vormen. 

Deze kan via een beslissingsregel gecombineerd worden met winst/verlies functies om een 

motorische actie te selecteren (terugkoppeling naar omgeving). 

- Rol van sensorische input; maar ook emotionele en motivationele processen spelen een rol. 
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5 VISUEEL GELEIDE ACTIE 
Hoe kunnen we visuele informatie gebruiken om succesvol acties uit te voeren?  

5.1 Visuomotische integratie  
- Gibson: waarneming speelt een belangrijke rol in de integratie van perceptie en actie, omdat 

beweging de tijdsdimensie toevoegt aan onze waarneming en ons zo in staat stelt te 

anticiperen op veranderingen in de omgeving. 

- Visie-voor-actie systeem:  

o Magnocellulaire pad  dorsale route  posterieure pariëtale cortex: 

 PPC representeert een cognitieve kaart van onze directe omgeving, die 

continu geactualiseerd word o.b.v. visuele informatie. 

 Evidentie o.a. MEG onderzoek Van der Werf en collega’s: verschillende 

modules in de pariëtale cortex zijn betrokken bij de planning van verschillende 

effectoren (handen, ogen). 

 Consistent met andere studies die concluderen dat neuronen in de pariëtale 

cortex van belang zijn bij de integratie van visuomotorische informatie. 

o Integratie van sensorische en motorische informatie vindt plaats o.b.v. een intern 

voorwaarts model (<efferente motorcommando’s + visuele/proprioceptieve info) 

Voorbeeld scenario: arm bewegen zonder visuele informatie van deze beweging. Er 

zijn dan drie mogelijkheden om info te krijgen over de huidige status van de arm: 

 Sensorische info van proprioceptieve zintuigen. 

 Verzameling van motorcommando’s die uitgestuurd zijn 

 Combinatie van beiden 

 Resultaten onderzoek: pp overschatten systematisch de afstand die 

kun arm heeft afgelegd. De overschatting is groter bij een 

meewerkende externe kracht en kleiner bij een tegenwerkende; 

d.w.z. dat het voorwaartse model niet enkel o.b.v. motorische input 

wordt gegenereerd. 

 Overschatting afhankelijk van afgelegde afstand, dit kan verklaard 

worden door sensomotorische integratie. 
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5.2 Optimale feedback controle 
Optimale feedbackcontrolemechanisme voor motorische controle (cf. H3): 

bewegingen actualiseren o.b.v. continue sensorische feedback  visuele informatie 

op een vergelijkbare manier geïntegreerd in motorcommando’s:  

- In feedback bijdrage van zowel positionele als bewegingsinformatie bij 

actiecontrole. 

o Evidentie in studie Saunders & Knill:  

 A: voorbeeld van experimenteel opzet. 

 B: informatie waar de pp over beschikten tijden beweging. 

 C-F: mogelijke verstoringen die aangebracht konden worden. 

- Körding en Wolpert: sensorische input wordt gekenmerkt door onzekerheid, 

waardoor effectiviteit van sensorische feedback fluctueert in functie van de 

mate van onzekerheid.   

5.2.1 Motorcontrole en oogbewegingen  
Oogbewegingen spelen een belangrijke rol bij het selecteren van relevante informatie in visuele scènes 

- Crawford en collega’s: oogbewegingen en andere motorische acties hebben waarschijnlijk een 

gemeenschappelijke neurale basis en oogbewegingen worden geïnitieerd in functie van de uit 

te voeren handeling. 

- Problemen bij coördinatie van oog-hand bewegingen 

o Snelheid van informatieverwerking: hoe omgaan met veranderingen in de 

bewegingsrichting van het object dat we willen grijpen?  

 Updaten van intern model na elke oogbeweging zou zo traag zijn, dat we enkel 

d.m.v. extreem langzame bewegingen bijzonder traag bewegende objecten 

kunnen grijpen. 

 Kostbare operatie 

o Saccades zorgen ervoor dat het doel van onze actie uit het centrum van ons blikveld 

naar de periferie wordt verplaatst of zelfs er tijdelijk helemaal uit verdwijnt. 

 Duhamel en collega’s: alleen de representaties die relevant zijn voor toekomstige acties 

blijven bewaard ofwel onafhankelijk v. oogbewegingen ofwel d.m.v. aanpassing intern model. 

Een aantal theoretische modellen veronderstelt dat het oog-hand coördinatiesysteem zowel 

egocentrische als allocentrische representaties van de omgeving kan maken, afhankelijk van 

verschillende factoren, vb. beschikbare sensorische info, visuele achtergrond, 

context taak,… 

- Simpele taken: eenvoudig gezichtspuntafhankelijk systeem is voldoende. 

- Meer complexe taken: allocentrisch coördinatiesysteem 

o Evidentie onderzoek Henriques en collega’s:  

 Een oogbeweging weg van de locatie van de doelstimulus 

resulteert in een systematische bias in de locatie die pp 

aanwijzen. 

 Succesvol grijp-/reikbewegingen uitvoeren door het 

vormen van een driedimensionale representatie vd locatie 

van het doelobject.  

 Dit d.m.v. binoculaire cues: richting tot een bepaald 

object bepalen o.b.v. combinatie van informatie 

van beide ogen. 

 Er is dus één centraal referentiepunt.  
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5.2.2 Het ontwikkelen van een motorplan  
Bovenop het bepalen van de driedimensionale positie van een doelobject, moet de visuele informatie 

nog met de positie van de hand geïntegreerd worden om een reikbeweging uit te voeren.  

- Dit door retinale coördinaten te transformeren naar een coördinatenstelsel gecentreerd rond 

het lichaam. 

o Reikbeweging kan onmiddellijk worden uitgevoerd, o.b.v. relatieve posities die de 

hand en het doelobject in het coördinatiestelsel innemen, zonder additionele 

informatie over de positie van het lichaam. 

o Probleem met deze assumptie = de ogen en andere lichaamsdelen roteren tijdens een 

reikbeweging, waardoor er een systematische afwijking zou moeten worden 

gevonden die afhankelijk is van het coördinatiestelsel dat gebruikt wordt. 

5.2.3 Oog-hoofd-schouder coördinatie 
Ons hoofd, ogen en schouders roteren niet rond hetzelfde punt, daardoor resulteert een hoofdrotatie 

in een translatie van de ogen, relatief t.o.v. de schouders. Wanneer we tijdens een reikbeweging niet 

zouden compenseren voor deze translatie, zou er een systematische afwijking van de beweging zijn. 

- Evidentie onderzoek: vanaf pp hun blik van het doel afgewend is, resulteert dit in een 

systematische fout, die afhankelijk is van de hoofdpositie. 

- Crawford en collega’s: twee stadia. 

o Interne representatie  errorsignaal door rotaties van ogen en hoofd. 

o Geschatte fout in de actie kan zowel tijdens de planning als tijdens de uitvoering van 

de beweging het motorprogramma aanpassen. 

5.2.4 Grijpen  
In anticipatie op het grijpen van een object, past de greep van onze handen zich aan o.b.v. de 

verwachte eigenschappen (grootte, vorm, hardheid, gewicht,..). 

- Efficiënte greep: locatie van het object, grootte en positie ervan coderen en converteren naar 

een patroon van vinger-pols bewegingen. 

- Kernen in pariëtale cortex ook betrokken bij het uitvoeren van spatiale transformaties 

betrokken bij grijpbewegingen. 

5.2.5 Interactie tussen grijpen en reiken  
Grijpbeweging < verplaatsing, rotatie, openen hand  alle drie de componenten gebruiken dezelfde 

visuele representatie over de oriëntatie van het object. 

- Neuroimaging studies: zowel reiken als grijpen doen beroep op de pariëtale cortex, maar 

onderscheid twee processen aangezien ze verschillende specifieke kernen activeren.  

o Reiken: integratie van locatie van het object met positie van het lichaam 

o Grijpen: matchen positie van de hand met de vorm van het object. 

 Beiden essentieel voor doelgericht gebruik van gereedschappen.  

o Online monitoren acties: dorsale en mediale pariëtale cortex. 

o Functionele, doelgerichte gebruik van objecten: inferieure laterale pariëtale cortex. 

5.2.6 Een neuraal model voor perceptie-actie-integratie  
Crawford en collega’s: overzicht van de belangrijkste hersengebieden betrokken bij visueel geleide 

acties. Enerzijds coderen van doelen en anderzijds coderen van sensorische en motorische acties.  
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- Anti-saccade taak: de neurale code vd doelpositie onderscheiden van de neurale code vd 

sensorische representatie van een stimulus  oogbeweging maken naar een locatie 

tegenovergesteld aan die van de stimulus. 

o Pariëtale cortex selectief gevoelig voor de doelrichting bij anti-saccades. 

o Dorsale visie-voor-actie-systeem: opereren o.b.v. egocentrische coördinatiesysteem 

 gecentreerd rond het ook gen georiënteerd rond de blikrichting. 

o Ventrale visie-voor-perceptie-systeem: opereren met coördinatiesysteem t.o.v. een 

externe referent = allocentrisch coördinatiesysteem  brein maakt hier meer gebruik 

van naarmate er meer tijd beschikbaar is (stabielere representaties) 

 Continue transformaties tussen beide systemen. 

 Single cell recording studies bij apen: transformaties o.b.v. remapping, een 

intern voorwaarts model actualiseert de receptieve velden van de betrokken 

neuronen na iedere oogbeweging. 

5.2.7 Besluit 
De relatie tussen perceptie en actie = complex. 

- Bij visueel geleide acties worden de oogbewegingen gemaakt in functie van het doel van de 

actie  conversie nodig om een egocentrisch coördinatensysteem om te vormen tot een 

allocentrisch systeem. 

- Recente studies: rol pariëtale cortex in sensomotorische integratie: 

o Rol in optimale feedback controle theorie: voorwaartse modellen genereren een 

predictie van de sensorische consequenties van een actie. 

o De predictie wordt dan geïntegreerd met daadwerkelijke sensorische input. 

5.3 Multisensorische integratie 
Om motorische handelingen optimaal uit te voeren, is het noodzakelijk informatie van diverse 

sensorische modaliteiten met elkaar te combineren. 

- Studie Sober en Sabes: zowel bijdrage van visuele als van proprioceptieve informatie 

o Visuele informatie: planning vd bewegingsrichting 

o Proprioceptieve informatie: motorcommando’s, uitvoering beweging 

 Ons motorische systeem kan flexibel switchen tussen V en P informatie, 

afhankelijk vd specifieke noodzaak voor het gebruik van een specifieke bron. 

- Studie Crevecoeur en collega’s:  

o Oogbewegingen o.b.v. visuele informatie zijn accurater en kunnen sneller geïnitieerd 

worden o.b.v. mechanische feedback  bayesiaanse combinatie V en M informatie. 
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5.4 Richten en sturen  
Bewegingspatronen die visuele stimuli op de retina produceren zijn een belangrijke bron van 

informatie voor het detecteren van een veelheid van eigenschappen van bewegende objecten. D.m.v. 

deze informatie kunnen we ons succesvol door de omgeving navigeren. 

Wat is de invloed van onze eigen bewegingen op het bepalen van onze 

bewegingsrichting? Welke visuele informatie gebruiken we tijdens een stuurtaak?  

- Warren en Hannon: toonden twee films aan pp.  

o De ene film bevatte een roterende stroomcomponent, bij de andere 

film moesten pp deze zelf produceren door oogbewegingen te maken 

( additionele extraretinale informatie aanwezig) 

o Geen verschil beide condities qua prestaties  richtingsoordelen 

maken we o.b.v. retinale stroominformatie.  

- Maar extraretinale informatie kan wel van invloed zijn – Wilkie en Wann: 

o Extraretinale informatie t.g.v. oog-/hoofdbewegingen om een doelwit te blijven 

fixeren, beïnvloeden de schatting vd bewegingsrichting. 

5.5 De rol van bewegingsinformatie  
Richtingsbepaling vindt plaats o.b.v. twee principes:  

1. Wanneer bewegingsinformatie beschikbaar is, zullen we die gebruiken om op een snelle 

automatische manier vast te stellen in welke richting we ons verplaatsen. 

2. Wanneer bewegingsinformatie niet beschikbaar is, kan de richting waarin we ons verplaatsen 

afgeleid worden uit diverse andere cues. 

 Vooral beperkt tot simpele situatie waarin de bewegingsrichting bepaald w op een recht pad. 

 Wilkie en Wann: padbeoordelingen (= identificeren toekomstige punten langs het pad) zijn 

veel efficiënter:  

o Bij een verplaatsing langs een gekromd pad focussen we ons op specifieke punten 

langs dat pad. 

o Tangentieel punt: het punt waar de bewegingsrichting van de weg lijkt te inverteren. 

 Land en Lee: het gebruik van het 

tangentieel punt bij automobilisten, 

resulteert in betere stuurprestaties. 

Maar het specifieke kijkgedrag is 

afhankelijk van de omstandigheden. 

 Latere nuance: tangentieel punt 

minder belangrijk. Pp fixeren op het 

tangentieel punt als ze een bocht 

naderen, maar fixeren op meer 

specifieke punten langs het 

toekomstige traject wanneer ze de 

bocht ingaan. 

5.6 Tijd tot contact 
- Lee: niet nodig inschatting van snelheid en afstand te maken. 

Wanneer een object op ons afkomt, kunnen we de tijd tot 

contact afleiden o.b.v. fysieke eigenschappen van het object. 

o Parameter TAU: grootte retinale projectie/mate van 

expansie vd retinale projectie. 
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o Ook andere factoren dragen bij aan het schatten van tijd tot contact: 

 Hosking en Crassini: bekende grootte van een object & binoculaire dispariteit  

- Remgedrag automobilisten:  

o Tweede parameter TAU over tijd = de afname van TAU in functie van de tijd. 

o Zolang TAU over tijd >>> TAU, is er nog voldoende tijd om te remmen. 

o Chauffeurs streven ernaar tijdens het remmen een constante verandering van TAU te 

bewerkstelligen. 

 Beperkingen TAU door Tresilian: 

 Geen rekening met eventuele acceleratie van het object zelf. 

 Tijd tot contact gedefinieerd als contact met oog, maar we willen vaak 

al stoppen voordat een object ons oog raakt. 

 Enkel effectief voor bolvormige objecten. 

6 MOTORISCHE INBEELDING  
Motorische acties kunnen mentaal gestimuleerd worden, aangezien zowel de acties zelf, als 

de mentale inbeelding ervan vergelijkbare hersengebieden activeren.  

- Jackson en collega’s: motorische inbeelding kan gebruikt worden om motorische 

acties te repeteren zonder dat die daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. 

o Enkel effectief wanneer de actie zelf al voldoende geoefend is (<-> impliciet leren H3) 

- Vingerhoets en collega’s: motorische processen spelen belangrijke rol in mentale inbeelding 

o Gebruik visuele rotatietaak 

o Mentale rotatie ~ activatie bilaterale pariëtale lob & visuele extrastriate cortex 

 Zowel voor afbeelding van handen als gebruiksvoorwerpen. 

 Ook verschil: 

 Vergelijken handposities activeert bilaterale premotorgebieden.. 

 Vergelijken gebruiksvoorwerken activeer enkel het L premotorgebied 

 enkel R hand gebruiken om mentaal het object te manipuleren. 

7 AANDACHT  
Selectieve aandachtsprocessen zijn betrokken bij de selectie van informatie die relevant is voor de 

taakuitvoering. 

- Premotortheorie van aandacht: 

1) Spatiale aandacht is het gevolg vd activatie van neuronen in spatiale kaarten, betrokken 

bij de planning van acties  geen onafhankelijk aandachtsysteem. 

2) Activatie neuronen afhankelijk van het voorbereiden van een specifieke actie, spatiale 

aandacht is een consequentie van de planning van acties. 

3) Verschillende spatiale kaarten kunnen actief worden, afhankelijk van welk 

effectorsysteem bij de geplande actie betrokken is. 

4) Speciale rol voor het oculo-motorsysteem. 

7.1 Aandacht en oogbewegingen  
Wat bepaalt naar welke locatie oogbewegingen worden gemaakt?  

- Spatiale aandacht kan zich onafhankelijk van een oogbeweging verplaatsen: 

o Premotortheorie: het voorbereiden van een actie is essentieel voor aandacht, niet de 

daadwerkelijke uitvoering van deze actie. 
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o Klein: plannen oogbeweging is noodzakelijk voor endogeen oriënteren van aandacht 

 onderzocht deze stelling en verwierp ze, maar voorstanders vd premotortheorie 

zeggen dat de resultaten moeilijk te interpreteren zijn, aangezien het niet duidelijk is 

welke strategie pp gebruiken bij het voorbereiden van een respons. 

- Link aandacht en motorsysteem aanduiden via studie van patiënten die problemen hebben 

met het oculo-motorische systeem. 

o Geen eenduidige resultaten: patiënten studies leveren zwakke evidentie tegen idee 

dat motorische preparatieprocessen betrokken zijn bij het oriënteren van aandacht.  

 Resultaten meeste studies impliceren dat het endogeen oriënteren van 

aandacht niet afhankelijk is van het oculo-motorische systeem. 

 4/5 besproken studies rapporteren geen gebreken in het vermogen om 

aandacht op een exogene wijze te rapporteren. Patiënten kunnen geen 

oogbewegingen uitvoeren, maar nog steeds de mogelijkheid dat ze 

bewegingen wel kunnen plannen. 

- Craighero en collega’s: experiment om te testen of het 

oriënteren van aandacht wordt beperkt wanneer pp geen 

oogbewegingen naar de stimulus kunnen voorbereiden.  

o Resultaat: pp die geen oogbeweging naar de periferie 

kunnen maken, zijn niet in staat hun aandacht daar te 

richten. 

o Kritiek van Smith en Schenk: hoewel dit experiment 

endogene aandacht bestudeert, is het mogelijk dat er 

cues zijn gebruikt die de aandacht op exogene wijze trokken.  

7.2 Kritiek op de premotortheorie  
Smith en Schenk: alternatief model  de relatie tussen aandacht en oogbewegingen blijft vooral 

beperkt tot het exogeen oriënteren van aandacht en deze relatie valt te verklaren binnen het biased-

competitie model van aandacht. 

- Competitie tussen representatie over de sensorische en motorische systemen wordt 

geïntegreerd, zodat de verschillende systemen convergeren naar één representatie, die 

beschikbaar komt voor hogere cognitieve systemen. 

 

- Exogene cues: plotselinge verschijning vd cue kan saillantie vd gecuede locatie doen 

toenemen, waardoor er een sterke bias ontstaat om representaties op deze locatie te 

verwerken (zowel in het visuele als oculo-motorische systeem) 

o Door problemen geen mogelijkheid meer om deze locatie te representeren in de 

oculo-motorische cortex; stimuli op de gecuede locatie zullen niet met hogere 

prioriteit verwerkt worden, aangezien geen bias geïnduceerd kan worden. 

 

- Endogene cues: de pp weet dat de cue met een zekere mate van nauwkeurigheid zal 

voorspellen waar een stimulus zal verschijnen  buiten oculo-motorische systeem om, 

prioriteit geven aan deze locatie. 

o Wanneer top-down biases in competitie zijn met biases vanuit het oculo-motorische 

systeem, zal de relatieve sterkte bepalen welke locatie geattendeerd wordt. 

o Motorische preparatie van een oogbeweging kan de kans dat de specifieke locatie ook 

endogeen wordt geattendeerd vergroten, maar geeft geen garantie. 
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7.3 Attentional remapping 
Complexe relatie tussen perceptie en actie  bij het maken van oogbewegingen is het probleem van 

transformatie tussen coördinatiesystemen relevant. 

- Walls: vaardigheid om onze ogen te bewegen is ontstaan omdat het ons het evolutionaire 

voordeel beidt van een stabiel blikveld. 

o Paradox: oogbewegingen zijn tegelijkertijd ook de meest gewelddadige verstoringen 

van onze visuele stabiliteit. 

 

 Hoe kunnen we dergelijke stabiele visuele ervaring hebben, gegeven de grote 

hoeveelheid oogbewegingen die we dagelijks maken en de corresponderende 

veranderingen in retinale input die daar het gevolg van zijn?  

 

 Predictief remapping systeem: 

o Duhamel en collega’s: remapping ~ enorme veranderingen in receptieve 

velden in de pariëtale cortex ten gevolge van oogbewegingen. 

o Diverse studies vonden effecten van remapping op gedrag en ERP’s. 

o Voorbeeld studie Maltôt en Theeuwes: in welke mate wordt aandacht 

beïnvloed door saccadische oogbewegingen? 

 Er vindt maar een gedeeltelijke predictieve remapping plaats voor aandacht. 

 Zowel de probes op de oorspronkelijke spatiotopische locaties als die op de 

oorspronkelijke retinotopische locaties werden beter gedetecteerd. 

o Vervolgstudie a.d.h.v. ERP’s:  

 P1-component is het grootste wanneer de probe stimulus op een locatie 

wordt gepresenteerd die overeenkomt met retinotopische coördinaten van 

de locatie die onthouden moet worden. 

 Aandacht verplaatst zich in eerste instantie mee met de oogbeweging 

 Zowel predictieve als residuele (na oogbeweging) updating van aandacht. 
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Thema 5. Emotie en motivatie 
Hoofdstuk 11. Motivatie en beloning 

1 INLEIDING  
De interactie tussen motivatie, cognitie en beloning is zeer complex: 

- Intrinsieke motivatie als drijfveer om cognitieve handelingen uit te voeren en wanneer deze 

met succes worden uitgevoerd, kan dit resulteren in een beloning. 

- Cognitieve controleprocessen spelen een belangrijke rol in motivatie (cf.H5) 

- Beloning kan als extrinsieke motivatie dienen om vast te houden aan intrinsieke motivaties en 

om handelingen te stimuleren die consistent zijn met deze motivatie. 

2 EEN EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF 
Duchaine en collega’s: diverse cognitieve functies zijn bij onze evolutionaire voorouders ontstaan 

d.m.v. natuurlijke selectie  ontwikkeld omdat ze specifieke voordelen bieden. 

- Cognitieve functies van de vorige hoofdstukken vooral betrokken bij de verzameling van kennis 

en informatie en dus waardevrij. Dus om nuttig te zijn moeten ze gekoppeld worden aan 

motivationele systemen die adaptieve keuzes en gedrag konden adapteren bij voorouders. 

- Veel neurale processen zijn gerelateerd aan het voorzien van basale lichamelijke behoeften 

o Vb. op peil houden vocht, sociale relaties onderhouden, nakomelingen produceren, 

voedingsstoffen voorzien,… 

o Cognitieve functies kunnen moeilijk nog los gezien worden van het lichaam. 

 Ontwikkeling embodied-cognition benadering.  

- Minstens twee aspecten van menselijke cognitie waar lichamelijke signalen een cruciale rol 

van betekenis spelen: 

o Emoties = gemoedstoestanden ~ gevoel, interpretatie signalen vh lichaam 

 Die signalen spelen direct, via behoefte, of indirect, via emoties, een rol in het 

reguleren van gemotiveerd gedrag. 

 Gemoedstoestand kan: 

 Direct beïnvloed worden door ons perceptuele systeem 

 Indirect beïnvloed worden door bv het luisteren naar muziek 

 Beïnvloed worden in sociale context. 

o Motivatie  motivationele processen werken in op cognitieve controleprocessen en 

kunnen op die manier gedrag reguleren. 

3 MOTIVATIETHEORIEËN IN EEN HISTORISCHE CONTEXT 
Factoren die een rol spelen in motivationele processen: 

- Reguleren vd interne toestand van een organisme: optimale energie- en vochtbalans. 

- Activiteitenniveau optimaal houden 

- Soort in stand houden, zorgen voor een adequate hoeveelheid nakomelingen. 

3.1 Algemene fysiologische principes 
Berridge: principes aan de basis van de basale toestandsregulatie en motivationele processen. 
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- Homeostase: in stand houden van een stabiele interne toestand  actuele toestand continu 

vergelijken met streefwaarden en wanneer afwijking gedetecteerd wordt, streeft het systeem 

ernaar de toestand terug te brengen naar de streefwaarde (Walter Cannon) 

o Voorbeeld toestanden: fysiologische parameters zoals temperatuur, vochtniveau, 

bloeddruk, energiereserves,... 

- Drijfveer  

3.1.1 Homeostatische motivatie 
Homeostatisch systeem < streefwaarde, detectiemechanisme & correctiemechanisme  

- Homeostatische motivatie ~ werking 

thermostaat in woning. 

- Belangrijk voor biologische systemen dat het 

homeostatische mechanisme er voor zorgt dat 

de toestand van het systeem binnen een nauwe 

marge blijft, aangezien grote afwijkingen 

levensbedreigend kunnen zijn. 

o Inname gerelateerde motivatie vb. 

honger of dorst 

o Andere motivationele systemen vb. seks 

of agressie 

3.1.2 Toestandsregulatie zonder homeostatische 

mechanismen  
Regulatie kan mogelijks plaatsvinden o.b.v. andere, niet homeostatische mechanismen.  

- Anticipatoire mechanismen – bijvoorbeeld anticipatoir eten of drinken nog voor de interne 

toestand begint af te wijken van de optimale waarden. Deze acties kunnen geïnitieerd worden 

o.b.v. associaties met ander gedrag, vb. gevoel van dorst bij avondeten. 

- Maken deze gebruik van dezelfde hersenprocessen als homeostatische regulatie?  

3.1.3 Settling point-regulatie en illusoire homeostase 
Andere manier van regulatie zonder homeostatische mechanismen: 

- Intern evenwicht bereiken door elkaar 

tegenwerkende krachten die elkaar in balans houden. 

o Voorbeeld zeeniveau, diepte in een rivier,..  

o Evenwicht bereikt in een settling point:  

 Kan heel stabiel zijn. 

 Kan ook veranderen wanneer de 

balans tussen de krachten verandert. 

 Die verstoring van krachten 

resulteert in een nieuw 

evenwicht. 

 Vaak geen vast instelpunt in 

biologische organismen. 

- Voorbeeld lichaamsgewicht Bolles: 

o Lichaamsgewicht nestelt zich op een punt dat maar beperkt stabiel is. Obesitas is 

volgens dit idee het gevolg van een veranderende balans tussen diverse krachten. 

o Punt bepaald door < interne eetlust, externe beschikbaarheid en smakelijkheid van 

eten, andere factoren zoals noodzaak tot bewegen, enz. 
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- Onderscheid homeostase en settling-point mechanisme is in de praktijk minder streng. De 

ideeën over vaste streefwaarden en negatieve feedbackmechanismen komen uit de 

cybergenetica/besturingsleer en zijn nadien in de biologie geïntroduceerd. 

3.1.4 Allostase 
De tegenhanger van homeostase is allostase = de processen die leiden tot toestandsveranderingen.  

- Mechanisme wat streeft naar groei en ontwikkeling 

- Positieve feedbackloops: een initiële respons op een verandering draagt bij tot nog grotere 

volgende responsen op deze verandering. 

o Bijvoorbeeld fysiologische reacties op langdurige stressresponsen: de 

hypothalamische-hypofyse-adrenerge (HPA)-as reageert steeds sterker op herhaalde 

stressoren, in het meest extreme geval kan dit leiden tot schade aan hersenstructuren. 

- Allostase kan ook de veranderingen in processen beschrijven die normaal als homeostatisch 

worden ervaart. 

o Bijvoorbeeld: drugsverslaving – verval in ontwenning is het gevolg van natuurlijke 

downregulatie vd gevoeligheid vd neurotransmitterreceptoren en andere settling 

points, o.b.v. negatieve feedbackmechanismen. 

3.1.5 Drijfveren  
- Drijfveer als mediërende variabele tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen: 

o Afbeelding: het concept drijfveer, geïllustreerd met het begrip dorst, als 

interveniërende variabele om complexe stimulus-respons relaties te verklaren.   

o Gevaar van deze definiëring = cirkelredenering. 

 Dit probleem oplossen/omzeilen wanneer onze drijfveer gebruikt kan worden 

om nieuwe predicties te maken over ons gedrag in de toekomst. Wanneer 

deze predicties kunnen worden geconfirmeerd, is er sprake van een valide 

drive en is er geen sprake meer van een circulair construct. 

3.2 Verwachting en beloning  
De fysiologische processen zijn in staat motivationeel gedrag gedeeltelijk te verklaren , maar er zijn 

nog altijd een groot aantal processen die hiermee niet verklaard kunnen worden. 
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- Motivatie is gericht op het bereiken van hedonistisch geladen doelen, doelen die een 

affectieve reactie uitlokken. 

o Solomon en Corbit: opponente-processenmodel van motivatie  

 Alle hedonistische stimuli zullen niet alleen hun eigen respons in het brein 

oproepen, maar ook een tegenovergestelde respons, met een 

tegenovergestelde hedonistische valentie.  

 Het brein streeft vaan een interne stabiele toestand. 

o Voorbeeld prettige stimulus: heroïne.  

 Eerst een prettige reactie in beloningscircuits (a)  prettige affectieve 

toestand  opponent b-proces wordt in brein gegenereerd (onplezierig)  

combinatie beiden leidt tot verzwakte a-toestand  tolerantie  bij 

herhaaldelijk gebruik wordt b-toestand steeds sterker, a onveranderd  b-

toestand wordt niet langer gecompenseerd  ontwenningsverschijnselen. 

o Voorbeeld onprettige stimulus: elektrische shock. 

 Eerst een negatief a-proces  negatieve a-toestand  triggeren positieve b-

respons vb. opioïden, doet pijn afnemen en bij herhaling leidt tot plezierige b-

toestand wanneer directe effect van pijnlijke stimulus is uitgewerkt. 

- Beperkingen theorie:  

o Niet ieder a-proces lokt automatisch een b-proces uit. 

o Als dit wel gebeurt is het b-proces niet de belangrijkste motivator voor gedrag.  

3.3 Het hydraulische-drijfveermodel van Lorenz 
Hydraulische-drijfveermodel van Lorenz = model wat een continue toename van gemotiveerd gedrag 

voorspeld. 

- Interactie tussen de sterkte van een interne drijfveer en de sterkte van een externe stimulus. 

o Bij een lage interne drijfveer, is een sterke stimulus nodig om gedrag te initiëren. 

o Gemotiveerd gedrag (= combinatie interne drijfveer en externe stimulus), kan 

vergeleken worden met een klep in het hydraulische systeem. 

o Vacuümgedrag = gemotiveerd gedrag dat spontaan ontstaan 

wanneer de interne drijfveer extreem hoog is, zelfs zonder de 

aanwezigheid van een stimulus. 

- Problemen: 

o Spontane uitbraken van gedrag komen vrij weinig voor.  

o Er zijn juist veel situaties waarin gedrag stimulerend werkt om 

de interne drijfveer in stand te houden of zelfs te versterken. 

o Weinig informatie over onderliggende neurale mechanismen.  
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3.3.1 Drijfveerreductie en beloning  
De relatie tussen drijfveerreductie en externe bekrachtiging: 

- Idee dat motivatie het gevolg is van een drijfveer, waardoor men mag veronderstellen dat het 

bevredigen van de behoefte aan de basis van die drijfveer, voldoende zou moeten zijn om het 

gemotiveerde gedrag te doen afnemen  KLOPT NIET! 

- Jaren ’60 evidentie tegen dit idee 

o Patiënt Tom, die geen eten meer via de slokdarm in zijn maag krijgt. Dus eten wordt 

rechtstreeks in de maag ingebracht en hij hoeft dus niet te eten voor de behoefte aan 

voedsel te bevredigen. Toch moet hij eten nog steeds in zijn mond brengen en kauwen 

om zijn eetlust te bevredigen. 

o Ook bij dierenstudies: dieren blijven dooreten na intraveneuze voeding. Evidentie dat 

homeostatische drijfveren niet de reden waren om te blijven eten en dat hun 

motivatie om te eten niet afnam door fysiologische drijfveerreductie. 

o Overtuigende evidentie bij studies d.m.v. directe elektrische stimulatie vh brein.  

 Locaties in het brein waar elektrische stimulatie het eetgedrag induceert, zijn 

bijna altijd locaties die met beloningen worden geassocieerd. Beloningen 

houden dus geen verband met drijfveerreductie, onafhankelijk motivationele 

factor, gekenmerkt door specifieke hersenmechanismen. 

Kader 11.1. James Olds en de toevallige ontdekking van de nucleus accumbens (p. 365) 

- Olds testte een nieuwe theorie die het verband beschreef tussen positieve bekrachtiging en 

activatie van het reticulaire systeem in de hersenen  d.m.v. diepe elektrodes te implanteren 

bij ratten, om die reticulaire formatie elektrisch te stimuleren. Hypothese: elektrische stimulatie 

zou het operante gedrag van ratten moeten bekrachtigen. 

- Experiment = mislukking  grote fout gemaakt: elektrodes verkeerd geplaatst in het basale 

voorbrein. Deze plek blijkt de nucleus accumbens te zijn en bij stimulatie ging de rat steeds 

terug naar de plek van de stimulatie en blijkt dat ratten zichzelf ook excessief stimuleren. 

 Conclusie Olds en Milner: nucleus accumbens is het pleziercentrum. 

o Klopt niet!! Tegenwoordig eerder gezien als het hersengebied dat geactiveerd wordt 

door onmiddellijk beloonde impulsen. 

3.3.2 Hedonistische beloningen  
Nieuwe verklaring voor de rol van beloningen in gemotiveerd gedrag: 

- Visie waarin motivatie gezien wordt als een respons op een incentive (prikkel). 

o Overtuigd geraken van het idee dat een hedonistische beloning een hedonistische 

beloning is, waarvan directe eigenschappen een rol spelen in de bewerkstelling van 

gedrag, zonder dat het bijdraagt tot drijfveerreductie. 

 Vb. Young: ratten veranderen hun gedrag o.b.v. puur hedonistische stimuli. 

 Vb. Sheffield: smaak of seksuele sensaties induceren juist de drijfveer die 

aanzet tot gedrag (<-> drijfveerreductietheorieën) 

- Beide visies zijn incorrect. Het probleem is dat klassieke motivationele theorieën gedrag 

proberen te verklaren in termen van interne drijfveren. 

o Pfaffman: doorbraak  neurale responsen op zoete smaak, seksuele en andere 

hedonistisch geladen responsen zijn op zichzelf belonend en motiverend. 

3.3.3 Incentieve gebaseerde motivationele concepten  
Ruimte voor theorieën o.b.v. incentive = aansporing. 

- Bolles-Bindra-Toates-theorie:  



123 
 

o Bolles: mensen worden gemotiveerd door de verwachting van een incentive. Die 

verwachtingen worden gevormd door de aangeleerde verwachting van een 

hedonistische beloning.  

 S-S*associatie < voorspellende neutrale stimulus S +hedonistische beloning S* 

 S ~ geconditioneerde stimulus, S* ~ ongeconditioneerde stimulus. 

 Kon niet verklaren waarom een S-S* verwachting gemotiveerd gedrag zou 

induceren. 

o Bindra: de aangeleerde associatie roept niet alleen de verwachting van een beloning 

op, maar ze leidt er ook toe dat het individu de geconditioneerde stimulus zelf als een 

hedonistische beloning gaat zien.  

 Gaat er vanuit dat je altijd op de geconditioneerde stimulus zal reageren alsof 

het een beloning is, ongeacht de interne fysieke toestand  niet waar. 

o Toates: fysiologische signalen kunnen de belonende waarde van een incentive 

moduleren  hoe sterker een lichaam een tekort signaleert, hoe groter de belonende 

waarde van een incentive wordt. 

 Complexe drieweginteractie tussen fysiologische toestand, de geconditioneerde stimulus en 

de aangeleerde associatie met de ongeconditioneerde stimulus. 

 Alliësthesie = een verandering in het plezier dat een sensatie oproept. 

o Vormt de grondslag voor de verandering in de hedonistische impact van een 

geassocieerde stimulus.  

o Vb. geen honger – minder impact vd geur van een versgebakken brood. 

3.3.4 Leuk vinden vs. willen  
o.b.v. neurofysiologische onderzoek – onderscheid tussen leuk vinden vs. willen: 

- Leuk vinden = sensorische hedonistische impact van een stimulus. 

- Willen = motivationele impact van een stimulus. 

- Waarom onderscheid? 

o ‘willen’-mechanismen eerst ontstaan om doelgericht gedrag te bewerkstelligen.  

o Latere mechanismen ~ aangeleerd willen o.b.v. de hedonistische waarde vd stimulus. 

- Leuk vinden zonder willen vb. dopamine suppressie zorgt ervoor dat individuen niet meer 

gemotiveerd zijn een incentive te zoeken. 

- Willen zonder leuk vinden vb. elektrische stimulatie ratten die zorgt voor eetgedrag, zonder 

de typische hedonistische reacties die volgen op de smaak van voedsel. 

 

 Motivationele processen zijn veel complexer dan klassiek aangenomen werd en er treedt een 

sterke interactie op tussen motivationele en cognitieve processen. 

4 DE NEURALE BASIS VAN MOTIVATIONELE PROCESSEN  

4.1 De rol van de anterieure cingulate cortex 
Holroyd en Yeung: de anterieure cingulate cortex ~ rol van motivator bij de uitvoering van doelgericht, 

gemotiveerd gedrag. 

- Illustratie akinetisch mutisme: neurologische conditie gekenmerkt door een sterke reductie, 

van spontaan gedrag, terwijl alle motorische vaardigheden nog intact zijn.  

o Patiënten kunnen wel acties uitvoeren, maar missen initiatief en de wil het te doen. 

o Schade aan anterieure cingulate cortex. 

- Twee problemen met dit idee: 
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o Doet beroep op computationeel gezien slecht gedefinieerde termen zoals energie, 

inspanning,… 

o Meer recentere theorieën schrijven geen motiverende rol toe, maar veronderstellen 

dat het hersengebied betrokken is bij het nemen van beslissingen en bij het reguleren 

van cognitieve controleprocessen. 

Holroyd & Yeung proberen de rol van de anterieure cingulate cortex in een breder perspectief te 

plaatsen  basisidee: voornaamste functies zijn het selecteren en vasthouden van opties. 

- Opties = uitgebreide context specifieke sequenties van acties gericht op specifieke doelen. 

Deze sequenties worden geleerd via een proces van bekrachtiging. 

o Schade zorgt ervoor dat het vermogen om opties te selecteren en vast te houden 

verstoord is, waardoor er problemen zijn met het initiëren van gemotiveerd gedrag. 

o Leren complexe acties via een hiërarchische vorm van bekrachtigingsleren: specifieke 

opties representeren verschillende mogelijke sets van acties, die dan weer bestaat uit 

verschillende primitieve acties. 

- Opties gedefinieerd door < doeltoestand, iedere initiële toestand die de optie triggert en de 

actiesets die gebruikt worden van de initiële naar doel toestand te gaan. 

o Zeer effectief: gedrag reguleren op niveau van de opties, i.p.v. de acties zelf. 

o Policy = gekozen actieset. 

 Botvinick: hiërarchisch bekrachtigingsleren in het brein  opties ~ taakset 

 

 Actor-criticus model: 

 Anterieure cingulate cortex speelt een belangrijke rol bij het 

coördineren van de opties. 

 Dorsale striatum ~ actor: specifieke acties initiëren 

 Ventrale striatum ~ criticus: evalueren of de uit te voeren acties zullen 

resulteren in een beloning of niet. 

 DLPFC: faciliteren uitvoeren geselecteerde optie d.m.v. het sturen van 

biasing signalen naar het DS, die aangeven of de huidige policy moet 

worden volgehouden (vooral wnr policy nog niet volledig is geleerd of 

inconsistent is met geleerd gedrag).  

 OFC: voorzien VS van informatie over abstracte taakdoelen zodat de 

basale ganglia op een flexibele wijze kunnen leren (o.b.v. fysieke 

consequenties van een actie en o.b.v. doel gerelateerde uitkomsten) 

RPE= reward predicition error; 

AR = average reward;  

ACC = anterieure cingulate 

cortex; 

OFC = orbitofrontale cortex; 

DLPFC = dorsolaterale 

prefrontale cortex;  

DS = dorsaal stratium;  

VS = ventraal stratium 
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- Tekorten model: 

o Problemen met verklaren hoe we in staat zijn bijzonder complexe sequenties van 

acties uit te voeren, aangezien de computationele belasting non-lineair stijgt met het 

aantal stappen dat nodig is voor een actie. 

o Geen specificaties over hoe DLPFC taken implementeert en hoe OFC kan bepalen welk 

doel toepasselijk is voor een bepaalde taak. 

- Mogelijke oplossing: visie waarin ACC ook betrokken is bij de beslissing welke taak uitgevoerd 

moet worden en DLPFC instrueert deze taken te implementeren. 

4.2 De interactie tussen motivatie en cognitie 
Braver en collega’s: identificeren invloeden van motivatie en 

beloning op diverse cognitieve functies betrokken bij aandacht, 

geheugen en beslissingsprocessen. 

- Gemotiveerd gedrag gestuurd door de verwachte waarde 

van een actie. 

- Neurale basis < netwerk neurale systemen o.a. PFC, ACC, 

dopaminerge systeem middenbrein, subcortiale 

structuren (basale ganglia, hippocampus)  

- Twee onderzoekslijnen in motivatieonderzoek 

o Computationeel model voor bekrachtigingsleren: 

motivationele waarden van gebeurtenissen 

worden door het brein gebruikt als leersignalen, 

die op hun beurt worden gebruikt als biases om 

beslissingsprocessen te beïnvloeden. 

o Sociale, affectieve, persoonlijkheidsperspectief. 

 Expliciete motivationele waarde van een 

doel is vaak een zwakke indicator voor 

het daadwerkelijk nastreven en 

implementeren van dit doel. 

 Het nastreven van doelen vindt plaats in 

specifieke stadia en tijdsverlopen. 

Doelgericht gedrag kan fluctueren met 

de tijd, afhankelijk vd aard vd taak en de 

ontvangen feedback.  

4.3 Cognitieve controle en beloning  
Hoe wordt de verwachte uitkomst, gerelateerd aan motivatie, door neurale mechanismen 

gepresenteerd? 

- Monetary incentive delay (MID)-taak: pp moeten vb. snel reageren op een aangeboden 

doelstimulus en worden voordien geïnformeerd of ze een beloning kunnen krijgen als ze 

binnen een specifiek tijdsvenster reageren  cue-gerelateerde activiteit in hersengebieden 

gelinkt aan motivatie bestuderen. 

- Bestuderen van effecten die fluctuaties in incentives hebben op geïnvesteerde moeite. 

o Vb. incentive gedreven coderingsparadigma: gebruikt voor zowel de invloed van 

incentives op geheugenprestaties te onderzoeken, al de aangehouden activiteit in 

motivatie gerelateerde neurale circuits. 

o Vb. Krebs en collega’s – resultaat: beslissingen die potentieel een beloning kunnen 

opleveren resulteren gemiddeld in een snellere beslissing. 
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 Beloningen kunnen selectieve aandachtsprocessen beïnvloeden.  

o Delen neurale netwerken?  voorbeeld studie Krebs en collega’s: 

 fMRI-studie met variant Posners symbolische cueing-taak.  

 Vooruitzicht beloning ~ VS, PCC,  OC 

 Taakmoeilijkheid ~M & DL FC + cues ~ middenbrein, DV, FPC 

 Additionele activatie in het cortico-stratiale-thalamische netwerk ~ betrokken 

bij de integratie van aandacht- en beloning gerelateerde verwerking.  

- Van steenberg en collega’s onderzochten de effecten van winsten en verliezen op de mate 

van conflictadaptatie. 

o Winsten ~ lagere conflictadaptatie  pp na winst meer afgeleid door taakirrelevante 

eigenschappen  afname ACC activiteit. 

o Verliezen ~ hogere conflictadaptatie  pp richten aandacht minder op afleidende 

flanker-stimuli  toename ACC activiteit. 

 De wijze waarop we een beloning verwerken is in hoge mate afhankelijk van 

de taak in kwestie!! 

 Verschillen in wijze waarop pp beloningen verwerken door Yeung et al.: 

 Feedback related negativity: negatieve ERP component die gevonden 

wordt wanneer een actie of een uitkomst negatieve consequenties 

heeft voor pp. 

 FRN treedt op wanneer de uitkomst van een gok negatief was, zelfs 

wanneer de pp geen keuze had. Maar de amplitude vd FRN is groter 

wnr pp de keuze had. 

 Grootte FRN correleert ook met de subjectieve betrokkenheid van pp 

 FRN sterk beïnvloed door motivationele processen. 

5 BELONING EN AANDACHT  
Wat is de rol van motivatie in aandachtsprocessen? 

- Stimuli geassocieerd met een beloning zijn mogelijk ook saillanter dan stimuli die dat niet zijn. 

o Evidentie studie Hickey en collega’s: ERP’s opgeroepen door stimuli op displays w 

gekenmerkt door N2pc-component, wanneer pp beloond w voor een snelle respons. 

o N2pc-component ~ inzet van aandacht en een negatieve potentiaal over de schedel 

contralateraal t.o.v. de locatie waar aandacht ingezet wordt. 

o Welke 

stimulus roept deze 

N2pc component op?  

 Na 

kleurwissel: door 

afleider. 

 Geen 

kleurwissel: door 

doelstimulus.  

o Kleuren 

geassocieerd waren 

met beloning kunnen 

op latere trials steeds 

aandacht trekken, 

zelfs al zijn ze 

irrelevant. 
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- Beloning kan rechtstreeks de saillantie van stimuli beïnvloeden: 

o Theeuwes en Belopolsky vonden dat stimuli geassocieerd met beloning, automatisch 

oogbewegingen aantrekken. 

o Bucker en collega’s: oogpositie wordt beïnvloed door een irrelevante kleurstimulus. 

 Wanneer de stimulus een hoge beloning signaleert kijken pp er vaker naar. 

 Zelfs wanneer dit een negatief effect op prestatie heeft. 

 Stimuli geassocieerd met een hoge beloning trekken op een relatief automatische manier de 

aandacht. 

o Failing en Theeuwes: variant exogene cue-paradigma Posner – pp waren sneller in het 

detecteren van de targetstimulus, wanneer die verscheen op de locatie waar de cue 

die geassocieerd was met een beloning werd gepresenteerd. 

o Hickey en collega’s: individuele verschillen in de mate waarop het vooruitzicht op een 

beloning onze visuele perceptie en aandacht kan beïnvloeden. 

 Behavioral inhibition scale/behavioral activation scale (BIS/BAS) = vast stellen 

in hoeverre pp gekenmerkt worden door een persoonlijkheidstrek om 

beloning te willen zoeken. 

 Gevoeligheid voor beloning meten door reward priming = de mate waarin pp 

beïnvloed werden door het vooruitzicht op een beloning, zelfs wanneer er 

betere keuzes beschikbaar zijn. 

 Niet alleen motivationele processen hebben een sterke invloed op 

perceptuele en aandachtsprocessen, maar deze invloed kan 

gemedieerd worden door persoonlijkheidstrekken. 

6 AFFECTIEVE SIGNIFICANTIE  
Pessoa: conceptueel raamwerk om de interactie tussen emotie, motivatie en cognitieve controle te 

beschrijven.  

- Centraal begrip = affectieve significantie = items die een positieve of negatieve waarde voor 

een organisme hebben. 

o Deze affectieve significante items kunnen een emotionele respons oproepen en zo 

saillanter worden, daardoor kunnen ze optreden als motivator. 

Onderzoek Bucker en collega’s: de effecten van beloning op kijkgedrag. 

a) pp moesten een oogbeweging maken naar een doelstimulus, die geflankeerd werd door een stimulus die genegeerd moest worden. De kleur van 

deze stimulus gaf een indicatie aan van de beloning die de pp kon ontvangen. 

b) stimuli die een hoge beloning signaleerden hadden een grotere invloed op de uiteindelijke kijkbeweging, dan stimuli die een lage beloning 

signaleerden. 
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- Emoties en motivaties beïnvloeden de competitie tussen verschillende stimuli- en 

responsalternatieven  twee soorten competitie: 

o Perceptuele competitie wanneer emotionele stimuli de verdere verwerking kunnen 

beïnvloeden. De emotionele lading versterkt namelijk de perceptuele representatie 

van een stimulus. 

o Executieve competitie wanneer een stimulus een mogelijke impact op onze 

taakdoelen heeft – beïnvloed door emotionele factoren: 

 Versterkte sensorische representaties resulteren in sterkere aandacht bias. 

 Affectieve significantie van items wordt direct naar de cognitieve 

controlesystemen van het brein geprojecteerd worden. 

 

- De wijze waarop een affectieve stimulus verwerkt wordt is afhankelijk van hoe bedreigend 

deze stimulus is. 

o Negatieve stimuli met een lage mate van bedreiging  sterkere bias om te verwerken, 

aangezien ze ambigu zijn. Maar hogere prioriteit vooral op de achtergrond, zonder dat 

dit een sterke impact heeft op de verwerking van andere stimuli. Daarom ook kleine 

effecten op het gedrag van deze stimuli. 

o Sterk bedreigende stimuli  hoge prioritaire verwerking  mobiliseren extra 

verwerkingskracht, waardoor de effecten op het gedrag aanzienlijk zijn. 

 Taakverwerking wisselt naar het verwerken vd bedreiging en de verwerking 

van andere, irrelevante stimuli wordt geïnhibeerd. 

 Onderzoek door conditioneringsprocedure:  

 Een sterkere signalering van dreiging werd gereflecteerd in een 

relatieve toename van ACC en een afname in de letterdetectietaak. 

- Identificatie van drie verschillende neurale mechanismen betrokken bij het rekruteren van 

executieve functies tijdens een bedreiging. 

1. Dreigingen kunnen controlefuncties reguleren door activatie van de ACC. 

2. Dreigingen hebben ook effect op specifieke executieve functies, via de activatie vd 

prefrontale cortex die betrokken is bij specifieke executieve functies (indirect via ACC) 

a. Precieze invloed van affectieve significantie op taakprestatie is afhankelijk van 

enkele factoren: o.a. relevantie, affectieve lading, dreiging,.. 

3. Dreiging kan de executieve functies beïnvloeden door veranderingen in de 

gemoedstoestand te induceren – opwaartse neurale projecties  

a. Algemene factoren, zoals algemene stemming, mate van angst,.. 

Het affectieve-significantie model: 

a) stimulus gedreven activatie van het 

affectieve systeem. 

b) activatie van affectieve processen via 

beloningsmechanismen. 
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b. Specifieke factoren, zoals vooruitzichten op beloning of een incentive. 

 

 

- Motivatie kan taakprestaties beïnvloeden door het rekruteren van executieve functies en de 

biasing van perceptuele verwerking vd stimuli, die relevant zijn voor het verkrijgen van een 

beloning. 

o Motivatie zal zorgen voor een verscherping vd executieve functies. 

o Motivatie zal ook een effect hebben op de mate waarin executieve functies worden 

ingezet bij een taak, mogelijks met als netto gevolg een verminderde taakprestatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van de neurale systemen die bijdragen aan affectieve significantie. 
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Hoofdstuk 12. Emotie en cognitie 

1 INLEIDING  
De klassieke studies in het cognitief psychologisch onderzoek kunnen geclassificeerd worden als cold-

cognition – pp voeren daarbij taken uit op een koude, rationele manier, waarbij geprobeerd wordt de 

taakprestatie zoveel mogelijk te optimaliseren.  

Sinds 2000 kwam er ineens meer onderzoek naar de relatie tussen emotie en cognitie. 

- Eerste benadering: hoe beïnvloeden cognitieve processen onze emotionele ervaringen? 

- Tweede benadering: hoe beïnvloeden emoties onze cognitieve processen? 

2 EMOTIE, HUMEUR EN GEMOEDSTOESTAND  
- Emoties = kortdurende stemmingen die sterk in intensiteit kunnen variëren en ofwel direct 

door een specifieke gebeurtenis kunnen worden opgeroepen, ofwel door onze interpretatie 

of voorstelling vd gebeurtenis beïnvloed kan worden. 

- Humeur = veel stabieler en de specifieke oorzaak van een bepaald humeur is vaak minder 

eenduidig. 

- Gemoedstoestand = stemmingen die vallen onder zowel emoties als humeur. 

- Affect = de aard van de gemoedstoestand (positief of negatief). 

- Valentie = een continue dimensie die kan variëren van extreem negatief naar extreem positief 

affect. 

3 DE STRUCTUUR VAN EMOTIES 
Emoties < eigenschappen die ons in staat stellen op een zodanig aangepaste wijze te reageren op 

significante gebeurtenissen dat ze ons evolutionair succes bevorderen. 

3.1 Categorische benadering 
Categorische theorieën: er bestaat een kleine set van onafhankelijke basisemoties die tezamen een 

rijkere set van complexe emoties vormen. 

- Basisemoties < woede, verdriet, blijheid, angst, walging en verrassing. 

o Aangeboren, gedeeld met andere diersoorten, tot uiting in specifieke fysiologische 

reacties en gezichtsuitdrukkingen. 

o In diverse culturen teruggevonden. 

- Complexe emoties < aangeleerd, verschillen van cultuur tot 

cultuur, tot uiting door combinatie van responspatronen bij 

basisemoties. 

3.2 Dimensionele benadering  
Dimensionale theorieën: iedere emotie is een punt op een continuüm, 

waarop de emoties op twee of meer dimensies kunnen variëren. 

- Barrlett & Russel: identificeren een aantal verschillende 

dimensionale classificaties v emoties. 

- Verschillende onderzoekers stellen verschillende indelingen 

voor, maar er is een hoge mate van overeenstemming.  
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4 EMOTIETHEORIEËN  
Verschillende theoretische modellen proberen allen te beschrijven hoe emoties ontstaan o.b.v. drie 

verwerkingsstadia, het verschil ligt hem in de volgorde van deze stadia:  

1. De evaluatieve sensorische input 

2. De bewuste (of onbewuste) ervaring van een gevoel 

3. De uitdrukking van gedragsmatige en fysiologische responsen.  

4.1 James-lange-feedbacktheorie  
- James: lichamelijke reacties bepalen emoties, dus wanneer deze lichamelijke reacties 

uitblijven, worden er geen emoties ervaren. 

o Emoties kunnen door een veelheid aan fysiologische signalen getriggerd worden. 

- Lange: vergelijkbare theorie maar verschil in de mate dat er belang gehecht werd aan 

individuele lichamelijke signalen. 

o Cardiologische functies belangrijk 

o Minder interesse in de bewustwording van emotionele ervaringen. 

 James-Lange-feedbacktheorie = lichamelijke reacties veroorzaken emoties. 

4.2 Cannon-bard-theorie 
Kritiek op vorige theorie: de responsen van het autonome zenuwstelsel differentiëren niet genoeg om 

de grote variatie in emoties,  die we kunnen ervaren, op te roepen. Ook zijn de hormonale 

feedbackmechanismen te traag om de abrupte onset van een emotie te verklaren. 

- Cannon & Bard: het autonome zs is betrokken bij het reguleren van de vlucht- of vechtreactie 

van het lichaam, die de lichamelijke functies coördineert bij een emotionele reactie. 

o Emotionele responsen worden verwerkt door het 

diëncefalon < (hypo)-thalamus. De responsen 

worden doorgestuurd naar de cortex voor de 

bewustwording vd emotionele ervaring en naar de 

periferie vh lichaam, waar ze tot expressie komen 

als fysiologische effecten en 

gedragsveranderingen. 

4.3 De Schacter-singer-theorie 
Schacter & Singer: emoties zijn het resultaat van de interpretatie 

van fysiologische signalen.  

- Ondanks dat de emotie wordt opgeroepen door een 

fysiologische reactie, is de interpretatie ervan een 

cognitief proces. 

- Welke emotie we ervaren is het resultaat van een waardebepalingsproces. 

4.4 Dual-process-theorie 
LeDoux: dual-process theorie – emotionele visuele informatie wordt door twee neurale circuits 

verwerkt: 

- Langzaam circuit < informatie vanuit de thalamus wordt via de visuele cortex naar de amygdala 

geprojecteerd  geeft een gedetailleerde representatie vd emotionele significatie van de 

situatie waardoor we ons gedrag adequaat kunnen aanpassen aan de situatie. 

- Snel circuit < snel reageren op bedreigende situaties wat essentieel is om te overleven. 

- Enkele beperkingen: 
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o Er wordt verondersteld dat het aanleren van associaties tussen affectieve reacties en 

stimuli plaatsvindt o.b.v. een speciaal mechanisme, waardoor het leerproces niet 

beïnvloed wordt door extinctie en occasion setting (= associatie treedt enkel op in de 

setting waarin ze is aangeleerd). 

o Geen evidentie voor een speciaal mechanisme betrokken bij vormen associaties. 

4.5 Somatic marker-theorie 
Damasio: theorie gebaseerd op het idee dat emotionele reacties het gevolg zijn van de interpretatie 

van onze lichamelijke reacties op een emotionele gebeurtenis. Deze theorie geeft een belangrijke rol 

aan de prefrontale cortex voor het herkennen van deze emoties en het reguleren van gedrag o.b.v. 

deze emotionele signalen. 

- Wanneer je overweegt om een actie uit te voeren zal je een emotionele reactie ervaren die 

gebaseerd is op de verwachte uitkomst van deze actie. Deze verwachting is gebaseerd op 

eerdere ervaringen die je hebt met het uitvoeren van soortgelijke acties. 

- pp met schade aan ventromediale prefrontaalschors vertonen een beperking in het kunnen 

uiten en ervaren van emoties. 

o Verandering in beslissingsgedrag bijvoorbeeld risicogedrag – vaak doordat deze pp 

niet in staat zijn de emotionele respons die volgt op een risicovolle beslissing adequaat 

te lezen. 

o Methode om dit te onderzoeken = lowa gambling taak.  

 Prefrontaal patiënten persisteren vaak in risicovol gedrag: de lichamelijke 

signalen die ons normaal gezien vertellen dat een bepaalde keuze een slecht 

idee is, zijn afwezig bij patiënten met prefrontaalschade. 

4.6 Appraisal-theorieën  
Appraisal theorieën proberen emotionele reacties te verklaren vanuit de 

subjectieve waarde die we aan de acties hechten die een emotionele reactie 

hebben uitgelokt, hierin spelen cognitieve processen een belangrijke rol. 

- Emotionele reacties worden uitgelokt wanneer de relevantie van 

veranderingen in onze omgeving, die potentieel een invloed kunnen 

hebben op ons welbevinden, gaan evalueren. 

- Een heel scala aan appraisal theorieën sinds het originele werk van 

Lazarus & Alfter: 

o Gemeenschappelijk: iedere specifieke emotie wordt 

opgeroepen door een eigen specifieke interpretatie- en 

waarderingsproces. Top-down processen zijn hierin belangrijk.  

o Waarderingsprocessen bepalen in belangrijke mate je 

gemoedstoestand en kunnen zorgen voor een aanvullende 

emotionele ervaring, zoals veranderingen in lichamelijke sensaties of actiebereidheid. 

 O.b.v. redeneervaardigheden/expliciete denkprocessen: trager, maar flexibel 

 O.b.v. activeren herinneringen, veel onbewustere processen. 

- Cognitieve waarderingsprocessen lijken consistent te zijn over verschillende culturen  

waardebepaling is een vitaal onderdeel voor het bepalen van je emotionele toestand. 

4.6.1 Bewuste appraisal 
- Emoties kunnen het resultaat zijn van de combinatie van verschillende  

waardebepalingsprocessen. 

o Eerste studies naar appraisal processen maakten gebruik van films. 
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o Voorbeeld studie Kuppens en collega’s: vier verschillende factoren kunnen woede 

produceren (obstakels naar doel; verantwoordelijkheid afschuiven; oneerlijkheid: 

mate van controle)  geen enkele component is noodzakelijk om woede te ervaren. 

 

- Recenter onderzoek o.b.v. hypothetische scenario’s waarin je je als pp moet identificeren met 

iemand anders – problemen met deze methode: 

o De situatie en de waarderingsprocessen worden vaak simultaan gemanipuleerd. 

Daardoor is het moeilijk te weten of een emotionele reactie rechtstreeks het gevolg is 

vd situatie of als een reactie op de evaluatie vd situatie.  

 Omzeilen probleem: studie Siemer en collega’s waarin gebruik gemaakt werd 

van één situatie  bevinding: de intensiteit van de zelf gerapporteerde 

emoties hangt sterk af van de cognitieve waardering vd situatie. 

o De meeste pp ervaarden weinig echte emoties. 

 Omzeilen probleem: studie Bennett en Lowe onderzochten werkgerelateerde 

incidenten onder verplegend personeel in ziekenhuizen  woede en 

frustratie ~ stresserende incidenten en deze emoties werden goed voorspeld 

door de cognitieve waardering van de stress situatie in kwestie. Uitzondering 

was verdriet; vrij algemeen gebruikt om een negatieve situatie aan te duiden. 

 

- Is er een oorzakelijke relatie tussen cognitieve waarderingsprocessen en de ervaren emoties? 

o Als cognitieve waarderingsprocessen emotionele reacties veroorzaken, zouden 

beslissingen over de waardebepaling sneller gemaakt moeten worden dan 

beslissingen over de emotionele ervaring zelf. 

 In praktijk vaak andersom. 

 Wel mogelijk dat de cognitieve waarde op zich snel bepaald wordt, maar het 

relatief lang duurt voordat die expliciet gemaakt kunnen worden en 

toegankelijk zijn voor het bewustzijn.  

o Onderzoeken door te proberen waardebepalingsprocessen te beïnvloeden op het 

moment dat pp de emotionele stimulus te zien krijgen.  

 Resultaat studie Schartau en collega’s: toepassen appraisal strategie 

resulteert in een significante afname van emotionele scores van verschrikking 

en ellende. 

 Andere studies: pp met angststoornis trainen om de interpretatiebias te 

verminderen, resulteert vaak in een afname vd waargenomen angstgevoelens 

4.6.2 Onbewuste appraisal 
Ook een groot aantal processen die buiten het bewustzijn voor emotionele responsen kunnen zorgen.  

- Studie Öhman en Soares: subliminaal gepresenteerde foto’s (onbewust waargenomen) 

kunnen een angstreactie uitlokken bij pp en een emotionele dispositie kan een invloed hebben 

op aandachtsprocessen. 

o Vb. iemand met slangenfobie zal sneller slangen opmerken op foto’s. 

- Studie Tamietto en De Gelder: onderzoeken hoe blindsight-patiënten nog in staat zijn emoties 

te herkennen.  

o Resultaat: zygomaticus (spier betrokken bij lachen) wordt vooral geactiveerd bij het 

tonen van blije gezichten of expressies. Corrugator (spier betrokken bij fronsen) wordt 

vooral geactiveerd door angstige gezichten. 

o Activatie gevonden zowel bij stimuli aangeboden in het intacte visuele veld als in het 

beschadigde. De emotionele expressie wordt dus nog steeds verwerkt in het 

beschadigde visuele veld.  
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- Studie Jolij en Lamme: studie TMS om affectieve blindsight te induceren bij gezonde pp.  

o Pp waren minder goed in staat de emotie vd stimulus te herkennen naarmate ze beter 

getraind waren in de taak en naarmate de stimulus langer werd aangeboden.  

 Bewustwording vd stimulus zelf heeft een negatief effect op de onbewuste 

verwerking van de emotionele inhoud vd stimulus. 

 Emotionele stimuli worden efficiënter verwerkt buiten het bewustzijn om. 

4.6.3 Appraisal: beperkingen  
1. De aanname dat cognitieve waardebepaling altijd nodig is om een emotionele respons op te 

roepen, lijkt te sterk te zijn – overdrijven het belang van top-down, ten koste van bottom-up. 

2. Deze theorieën gaan uit van passieve individuen die allen zijn terwijl ze met een emotionele 

situatie geconfronteerd worden, maar het komt zelden voor dat we op zo’n manier met 

emotionele situaties te maken krijgen. 

a. Meestal zijn het sociale situaties, vanuit interactie met anderen en deels onder invloed 

van de emotionele reactie van anderen. 

3. Deze theorieën beperken zich tot emoties die betrekking hebben op de huidige situatie, terwijl 

emoties vaak veroorzaakt worden door gebeurtenissen uit het verleden of verwachte 

toekomstige scenario’s. 

4. Deze theorieën veronderstellen dat emoties ontstaan vanuit cognitieve waardebepalings-

processen, maar in praktijk is er een minder duidelijke scheiding tussen emotie en cognitie. 

5 TOP-DOWN- EN BOTTOM-UP VERWERKING  
Ochsner en collega’s: emotionele ervaringen zijn afhankelijk van zowel top-down als bottom-up 

processen.  

- TD = appraisal processen. 

- BU = basale waarnemings- en aandachtsprocessen.  

- Onderzoek fMRI:  

o BU: sterkere activatie amygdala houdt ook verband met de mate van negatief affect 

dat door pp zelf werd gerapporteerd. 

o TD: de mate van het ervaren van negatief affect houdt vooral verband met de mate 

van activatie in de mediale prefrontale cortex, een gebied geassocieerd met het 

genereren van cognitieve representaties vd betekenis van een stimulus. 

6 EMOTIEREGULATIE: DE INVLOED VAN COGNITIE OP STEMMING 
Emotieregulatie < het activeren van een proces dat als doel heeft een emotionele ervaring te 

reguleren, zowel qua intensiteit als qua duur. 

- In de praktijk soms moeilijk het onderscheid te maken tussen het genereren en het reguleren 

van een emotionele respons.  

o Hersengebieden overlappen deels en emotie-genererende processen zijn deels 

zelfregulerend. Processen die emoties genereren kunnen resulteren in gedrag dat de 

situatie verandert en daarmee ook de emotionele respons. 

- Gross en Thompson: model dat veronderstelt dat de intensiteit van de emotie over het 

algemeen toeneemt naarmate we ons van situatie naar respons verplaatsen. De 

emotieregulatie-strategieën kunnen op verschillende momenten in de tijd plaatsvinden. 
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o Situatieselectie: voorkomen dat er een emotionele reactie wordt opgeroepen. 

o Situatiemodificatie 

o Aandachtsontplooiing 

o Cognitieve verandering: cognitieve herwaardering 

o Responsmanipulatie: strategie gericht op emotionele respons. 

6.1 Aandacht ontplooiing en cognitieve verandering  
De meeste emotieregulatie-strategieën vinden plaats in de stadia van aandachtsontplooiing en 

cognitieve verandering bv. aandacht afleiden vd negatieve situatie of positieve lange termijn 

consequenties na een negatieve emotionele situatie benadrukken. 

- Sheppes en collega’s: de intensiteit van een emotionele reactie op een gebeurtenis neigt toe 

te nemen naarmate de tijd vordert, wanneer de emotie niet gereguleerd wordt. 

o Afleiding is minder cognitief belastend dan herwaardering, waardoor ze vaak in eerste 

instantie wordt gebruikt om negatieve emoties te controleren. 

 Vooral gebruikt bij intense negatieve emotionele situaties, omdat de emotie 

gereguleerd kan worden voordat de piekintensiteit bereikt wordt. 

o Het voordeel van herwaardering is dat het op lange termijn meer effect heeft. 

 Vooral gebruikt bij situaties waar het waarschijnlijk is dat je ze meermaals zal 

tegenkomen; blijvend effect bij de volgende keren in vergelijkbare situaties. 

- Impliciete emotieregulatie: processen die automatisch door de stimulus zelf opgeroepen 

kunnen worden en buiten het bewustzijn optreden, vooral wanneer een bepaalde strategie 

herhaaldelijk gebruikt wordt. 

6.2 Effectiviteit 
Hoe effectief zijn deze emotieregulatie-strategieën? 

- Augustine en Hemenover: o.b.v. meta-analyse cognitieve strategieën zijn effectiever dan 

gedragsmatige strategieën. 

- Webb en collega’s: meta-analyse naar effectiviteit verschillende strategieën: 

o Strategieën o.b.v. cognitieve verandering: gematigd effect op emotie. 

 Herwaarderen situatie > herwaarderen emotionele respons zelf. 

o Responsmodulatie strategieën: klein effect op emotie. 

o Strategieën o.b.v. aandachtsontplooiing: geen significante effecten, wel onderscheid 

 Subcategorie o.b.v. afleiding: wel effectief. 

 Andere subcategorieën o.a. concentratie 

 Kanttekening: de effectiviteit van een specifieke emotieregulatie-strategie is sterk situatie 

afhankelijk.  

6.3 Hersenmechanismen van emotieregulatie 
- Veel strategieën zijn gebaseerd op cognitief belastende processen die geassocieerd zijn met 

activatie van de prefrontale cortex ~ afname activatie amygdala. 
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- Kohn en collega’s: identificeren groot aantal hersengebieden betrokken bij emotieregulatie. 

 emotieregulatie < drie stadia: 

o Evaluatie van emoties ~ ventrolaterale prefrontale cortex – initiatie cognitieve 

waardebepalingsprocessen en signaleren noodzaak emotionele respons. 

o Initiëren regulatie zelf ~ dorsolaterale prefrontale cortex  

o Uitvoeren regulatie ~ groot aantal hersen gebieden betrokken. 

 Suggereert een sterke relatie tussen emotieregulatie-processen en activatie 

van de amygdala. 

 Evidentie studie Lee en collega’s: hoe beter pp hun emotionele respons 

konden reguleren, hoe hoger de connectiviteit tussen de frontale gebieden en 

de amygdala bleek te zijn. 

 

- Sheppes en Gross: proberen te voorspellen onder welke omstandigheden welke 

emotieregulatie-strategie het meest effectief is.  

o De intensiteit van een emotionele respons op een bedreigende of onprettige stimulus 

neemt normaal gezien toe naarmate er meer tijd verstrijkt. Wanneer de strategie 

weinig cognitieve verwerkingskracht kost is dit aspect niet belangrijk, bv. afleiding. 

o Herwaardering is effectief bij weinig intensieve emoties, maar contraproductief bij 

intensieve emoties. 

7 DE INVLOED VAN STEMMING OP COGNITIE 
Er is momenteel maar een beperkte hoeveelheid studies beschikbaar die de invloed van onze blijheid, 

boosheid, verdriet of angst op ons cognitieve functioneren heeft bestudeerd. 

7.1 Netwerktheorie 
Bower: invloed van stemmingen op cognitie proberen te verklaren door te veronderstellen dat 

emoties onderdeel zijn van een semantisch netwerk in het lange termijn geheugen.  zes assumpties: 

1. Emoties ~ knopen in het netwerk, die verbonden zijn met gerelateerde ideeën, fysiologische 

systemen, gebeurtenissen en expressies. 

2. Emotioneel materiaal gepresenteerd als proposities of veronderstellingen. 

3. Gedachten ontstaan via de activatie van knopen 

4. Activatie knopen door interne of externe stimuli 

5. Activatie verspreid zich naar gerelateerde knopen  cruciaal voor het verklaren vd invloed 

van emotie op cognitie, want activatie van emotie activeert de knopen of concepten 

gerelateerd aan deze emotie. 

6. Bewustzijn ~ activatie netwerk boven kritische drempelwaarde. 

STG = superieure temporale gyrus; SMA = supplementair motorgebied; BG = basale ganglia; aMCC = anterieure 

mediale cingulate cortex; DLPFC = dorsolaterale prefrontale cortex; VLPFC = ventrolaterale prefrontale cortex. 
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 Model voorspelt de effecten van stemmingscongruentie en van gemoedstoestands-

afhankelijke geheugeneffecten. 

o Hebben vooral betrekking op aandachts- en geheugenprocessen. 

 Model voorspelt dat er sprake zal zijn van gedachtecongruentie en intensiteit van de 

gemoedstoestand. 

o Hebben vooral betrekking op beslissingsprocessen. 

7.2 Aandacht en geheugen  

7.2.1 Aandacht  
In hoeverre kan aandacht beïnvloed worden door gemoedstoestanden? 

- Easterbrook: het aantal stimuli dat verwerkt kan worden, wordt verkleind naarmate het 

arousal- of angstniveau toeneemt. 

o In eerste instantie positief voor taakprestatie, aangezien we hierdoor minder 

ontvankelijk zouden worden voor afleiding door irrelevante stimuli. 

o Verdere vernauwing wordt negatief omdat aandacht hierdoor zo beperkt wordt dat er 

niet meer voldoende capaciteit over is om relevante stimuli te verwerken – tunnelvisie 

o Praktische consequenties:  

 Verklaart waarom ooggetuigen vaak belangrijke details missen. Deze 

gebeurtenissen vinden immers plaats onder stressvolle omstandigheden.  

 Ook angstige automobilisten zijn minder gevoelig voor perifere informatie dan 

automobilisten die niet angstig zijn. 

 

- Frederickson: positieve emoties zorgen voor een verbreding van aandacht  broaden and 

build-theorie: wanneer er geen bedreiging of negatieve situatie is, is besluitvaardigheid niet 

nodig, waardoor positieve emoties de kans krijgen een  complementair effect te induceren. Ze 

stimuleren het individu tot speelsheid, creativiteit, exploratief gedrag en zelfontwikkeling. 

o Vanlessen en collega’s: stellen dat er eerder sprake is van een balans tussen intern en 

extern gerichte aandacht, waarbij de combinatie van gemoedstoestand en noodzaak 

voor cognitieve controle samen bepalen of aandacht intern/extern gericht wordt. 

o Harmon-Jones en collega’s: bovenstaande theorieën te beperkt aangezien ze geen 

rekening houden met de motivationele intensiteit van een emotie.  

 Vooral die motivationele intensiteit heeft een invloed op gemoedstoestand. 

 Zowel positieve als negatieve emoties kunnen resulteren in een vernauwing 

van aandacht, wanneer de motivationele intensiteit hoog is. 

 Bij een lage motivationele intensiteit is er een verbreding van aandacht, 

omdat mensen in staat zijn nieuwe kansen te benutten. 

 Experimenteel opzet: voordat pp een Eriksen-flanker-taak moesten 

uitvoeren, kregen ze een cue die aangaf of ze een beloning konden 

krijgen, gevolgd door en stimulus uit een Navon-taak.  

 Hogere motivationele intensiteit ~ het krijgen van een beloning, 

resulteerde in een vernauwing van aandacht. 

 

- Lee en collega’s: emotionele expressies kunnen een invloed hebben op de wijze waarop 

visuele stimuli verwerkt worden.  

o Vb. angst – verwijding ogen – toename relevante stimuli detecteren, minder scherpte 

diepte – helpt objecten of potentiële gevaren te detecteren. 

o Vb. walging – vernauwing ogen – toename dieptezicht – bron van walging beter 

kunnen inspecteren. 
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7.2.2 Geheugen: stemmingscongruentie 
- Stemmingscongruentie: emotioneel materiaal wordt het best geleerd of opgehaald wanneer 

je actuele stemming overeenkomt met die van het materiaal. 

o Evidentie Miranda en Kihlstrom: zowel bij autobiografische als niet-autobiografische 

herinneringen wordt gevonden dat de effecten van stemmingscongruentie duidelijker 

zijn bij een positieve gemoedstoestand dan bij een negatieve. 

o Mogelijke verklaring hiervan is dat pp met een negatieve gemoedstoestand er naar 

streven deze toestand te verbeteren d.m.v. emotieregulatie-technieken. 

- Stemming heeft niet alleen een effect op het ophalen van herinneringen, maar ook op het 

leren van informatie. 

o Studie Hills en collega’s: verdrietige pp waren beter in het onthouden van gezichten 

dan blije pp. 

7.2.3 Geheugen: het gemoedstoestandsafhankelijke geheugen 
- Het gemoedstoestandsafhankelijke geheugen ~ een verbetering van je geheugenprestaties 

wanneer je gemoedstoestand tijdens het ophalen van het geleerde materiaal overeenkomt 

met je gemoedstoestand tijdens het leren. 

o Vooral eenduidige resultaten bij positieve gemoedstoestanden. 

o Vooral gevonden voor herinneringen die we zelf actief ophalen.  

 De diepte van verwerking zowel tijdens het opslaan van stimuli als tijdens de 

ophaling van stimuli, beïnvloeden het gemoedstoestandsafhankelijke 

geheugeneffect. 

7.3 Beslissingsprocessen  
Algemeen: emoties kunnen een sterke invloed uitoefenen op beslissingsprocessen. 

- Angie en collega’s: verschillende gemoedstoestanden hebben een significant effect op 

beoordelings- en beslissingsprocessen – onderscheid 

o Integrale emoties = worden getriggerd door de evaluatie van de consequenties van 

een beslissing. 

o Incidentele emoties = worden opgeroepen door gebeurtenissen uit het verleden die 

niet gerelateerd zijn aan de beslissing. 

 Meeste studies o.b.v. incidentiele emoties. 

 Essentieel hierbij is ook interoceptie, de vaardigheid signalen al dan niet 

bewust te kunnen interpreteren. 

- Dunn en collega’s: evidentie dat somatische markers en de vaardigheid deze te interpreteren 

een belangrijke rol spelen bij beslissingsprocessen. 

o Pp bij wie de hartslag meer versnelde, maakten over het algemeen betere keuzes. Ook 

pp die deze signalen goed konden interpreteren, profiteerden het meeste. De 

waarneming van emotionele lichaamssignalen kan dus ons keuzegedrag sterk 

beïnvloeden. 

7.3.1 Angst 
Angst heeft over het algemeen een risico-avers effect, minder risico’s nemen. 

7.3.2 Verdriet 
Bij verdriet is er vooral sprake vd afwezigheid van positief affect. 

- Hierdoor ervaren ze hun omgeving als weinig belonend en hebben ze veel over voor een 

beloning te verkrijgen. Mogelijks zijn ze daarom gemotiveerd grotere risico’s te nemen die 

geassocieerd zijn met een grotere beloning.  
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- Onderzoeken door het misery-is-not-miserly effect.  

o Verdrietige mensen zijn bereid een hogere prijs voor een product te betalen dan niet 

verdrietige individuen. 

o Vooral de pp met een hoge zelffocus (aandacht op zichzelf en eigensituatie richten) 

waren bereid meer te betalen. 

7.3.3 Woede 
Over het algemeen leidt woede tot een toename vh gevoel van controle over een situatie, waardoor 

als mensen kwaad zijn ze meer risico gaan nemen. 

- Onderzoek d.m.v. het Aziatische-ziekteprobleem: in dit probleem moeten pp zich voorstellen 

dat er een epidemie is uitgebroken en daarbij moeten ze kiezen tussen twee alternatieve 

behandelingsprogramma’s. Een met veel zekerheid waarbij slechts een deel vd populatie 

gered kan worden en een met een hoog risico waarbij mogelijks iedereen gered wordt.  

o Boze pp nemen meer risicovolle beslissingen. 

- Complexer beeld Kugler en collega’s:  

o Boze pp zijn op zichzelf meer bereid risico’s te nemen i.t.t. neutrale of blije pp. Maar 

wanner pp moeten samenwerken is er een tegenovergesteld, waarschijnlijk komt dit 

doordat ze in groep een deel van de controle over de risicobeslissing uit handen geven 

en daarom minder geneigd zijn meer risico’s te nemen. 

7.3.4 Positieve stemming  
- Cf. H1: positief affect ~ toename gebruik heuristisch Systeem 1 en afname gebruik analytisch 

Systeem 2. 

o Onderscheid acht vormen positief affect, maar nog niet duidelijk in hoeverre de 

verschillende varianten een effect hebben op cognitie.  

 Vb. bij sommige vormen (amusement, tevredenheid en enthousiasme) pp 

makkelijk te overtuigen met gemakkelijke argumenten, bij andere vormen 

(bewondering, verzorgende liefde) geldt dat niet. 

- De Vries en collega’s: we zijn het meest tevreden over een beslissing wanneer we onze 

voorkeurstrategie kunnen gebruiken. Ze gebruiken ook vaak een minder optimale gokstrategie 

8 COGNITIEVE BIASES  
Effecten op lange termijn van gemoedstoestand op cognitie, meer specifiek de effecten van angst en 

depressie  probleem in deze onderzoeken = mensen met een angstdispositie hebben vaak ook last 

van depressieve gevoelens en omgekeerd; er is sprake van comorbiditeit. 

- Ondanks overlap ook duidelijke verschillen tussen beide:  

o Angst ~ toekomstige gebeurtenissen. 

o Depressie ~ gebeurtenissen in het verleden; ruminatie 
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8.1 Schematheorieën van Beck 
Beck: ontwikkeling cognitieve gedragstherapieën voor de behandeling van angststoornissen en 

depressies < o.b.v. sommige pp hebben een hogere mate van kwetsbaarheid voor deze stoornissen 

dan anderen, doordat ze in de vroege levensfase cognitieve schema’s ontwikkelden. 

- Schema’s < organiseren kennis in duidelijke structuren –  

o in het geval van depressie overheers door overmatige negativiteit, hierdoor wordt de 

negatieve cognitieve eigenschap evident in het zelfbeeld, de buitenwereld en het 

toekomstperspectief van een depressieve persoon. 

o Bij mensen met een angststoornis worden de schema’s gekenmerkt door een continue 

perceptie van bedreiging en een overdreven gevoel van kwetsbaarheid. 

- Schema’s beïnvloeden de meeste cognitieve processen en produceren biases doordat 

informatie, consistent met de schema’s, verwerkt wordt – cognitieve gedragstherapieën 

zouden gericht moeten worden op het reduceren van deze biases: 

o Aandacht bias = selectieve aandacht voor bedreigende stimuli wanneer een 

bedreigende en neutrale stimuli simultaan worden aangeboden. 

o Interpretatie bias = neiging om ambigue stimuli en situaties als bedreigend te 

interpreteren. 

o Expliciete geheugenbias = de neiging om vooral negatieve of onprettige herinneringen 

op te halen tijdens geheugentesten die zich richten op bewuste herinneringen. 

o Impliciete geheugenbias = de neiging om een betere taakprestatie te leveren wanneer 

impliciete geheugentaken negatieve of bedreigende informatie bevatten. 

8.2 Aandacht biases 
Bijvoorbeeld onderzoeken door de dot-probe taak = emotionele stroop taak. 

- Pp worden eerst twee stimuli getoond, waarvan de ene neutraal is en de andere bedreigend. 

Daarna moeten ze zo snel mogelijk beslissen aan welke zijde de stippen gepresenteerd w. 

De rol van top-down en bottom-up processen in de verwerking van bedreigende informatie. 

- (a) Processen bij gezonde controles. 

- (b) Processen bij individuen die een dispositie hebben om zich zorgen te maken. 
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- Aandacht bias ~ langere benoemingstijd van negatieve woorden, doordat de betekenis van 

deze negatieve woorden toch de aandacht grijpt. 

8.3 Interpretatie biases 
Dagelijks komen we veel situaties tegen die ambigu zijn: 

- Mensen met een interpretatiebias zullen sterk de neiging hebben situaties op een negatieve, 

dreigende manier te interpreteren  vooral bij angstige individuen. 

o Bijvoorbeeld onderzoek met homofonen (woorden die verschillend gespeld worden, 

maar een gelijke uitspraak hebben)  – pp gevoeliger voor angst, rapporteren vooral de 

negatieve emotionele versie vd woorden. 

- Interpretatiebias vooral aanwezig bij potentiële sociale of intellectuele bedreigingen, niet bij 

fysieke. 

8.4 Geheugen biases 
Geheugen biases kunnen een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van negatieve 

gemoedstoestanden, via relatief automatische (impliciete) of gecontroleerde (expliciete) processen. 

- Williams et. al.: expliciete processen ~ depressieve pp; impliciete processen ~angstige pp. 

- Mitte: rapporteerde effecten van expliciete geheugenbias bij patiënten met angststoornis, 

maar deze effecten zijn afhankelijk van de aard van de geheugentest. 

- Williams et. al.: zowel depressies als angststoornissen ~ expliciete geheugen biases. 

- Toch duidelijke verschillen tussen de twee: het effect van expliciete geheugen biases is sterker 

bij depressieve individuen  consistent met het idee dat depressies sterker geassocieerd zijn 

met een focus op interne gedachten en herinneringen – ruminatie vh verleden. 

8.5 Gecombineerde cognitieve-biases hypothese 
- Hirsch en collega’s: gecombineerde cognitieve-bias hypothese veronderstelt dat de 

verschillende biases elkaar kunnen beïnvloeden.  

o Sociale fobieën < diverse negatieve cognitieve biases. 

o Ook voor depressie interacties gevonden. 

- White en collega’s: aandacht bias leidt tot een interpretatie bias.  

- Salemink en collega’s: cognitieve training kan cognitieve biases beïnvloeden en we kunnen 

dus controle krijgen over de cognitieve biases. 

o Cognitieve leerprocessen kunnen een rol spelen in de mate waarin biases een rol 

spelen bij depressieve individuen. 

o Mensen met een depressie zijn trager om hun aandacht los te koppelen van negatieve 

stimuli dan gezonde controlepersonen. 

o Angst reduceert de efficiëntie van aandachtsregulatie-processen. 

8.6 De cognitieve kwetsbaarheidshypothese 
Volgens de cognitieve kwetsbaarheid-hypothese zullen grote negatieve levensgebeurtenissen een 

relatief grote impact hebben op het welzijn van mensen met cognitieve biases. 

- Evidentie Lewinsohn en collega’s: de cognitieve kwetsbaarheid (mate van interpretatie bias) 

had een grote invloed op de mate waarin negatieve gebeurtenissen een depressie konden 

bewerkstelligen. 

- Evidentie Cohen en collega’s: veel negatieve gebeurtenissen bij kinderen met een sterke 

interpretatiebias, dus cognitief kwetsbaar, resulteren in een sterke toename van depressieve 

symptomen. 
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8.7 Conclusie 
De relatie tussen cognitieve biases en emoties is complex en niet altijd eenduidig  enkele conclusies: 

1. Angstige en depressieve individuen verschillen wat betreft specifieke biases die ze vertonen. 

a. Angststoornis ~ externe focus, aandacht biases; gericht op detecteren toekomstige 

bedreigingen. 

b. Depressie ~ interne focus, geheugen biases; gericht op gebeurtenissen uit het verleden 

2. Therapeutische waarde: 

a. Cognitieve-bias modificatie probeert via training aandachts- of interpretatie-biases te 

reduceren. 

b. Vooral effectief bij het reduceren van angstsymptomen, in mindere mate depressieve 

symptomen. 

9 BESLUIT: EMOTIES ALS PREDICTIES 
Barrett: constructed motion theory – affectieve ervaringen zijn het resultaat van predicties die ons 

brein genereert.  

- Allostase is een vd belangrijkste functies van het brein. 

o Neurale circuits betrokken bij de verwerking van visceroceptieve input en motorische 

coördinatie zijn in hoge mate betrokken bij allostase. 

o Deze circuits genereren de concepten die de basis vormen van interne predictieve 

modellen  efferente kopieën van de predicties naar de primaire sensorische cortex, 

waar de basis wordt gevormd voor een emotionele respons. 

- Binnenkomende sensorische signalen zorgen ervoor dat predictiefouten berekend kunnen 

worden, waardoor het interne model geactualiseerd kan worden. 

o Amygdala signaleert vooral de onzekerheid over voorspelde sensorische input, zodat 

allostase kan worden aangepast. 

o Subjectieve ervaringen van emoties worden geconstrueerd t.g.v. categorisatie van 

motorische en sensorische responsen gelinkt aan de affectieve ervaring. 

 


