
Neuropsychologie les 5 

Objectherkenning 

 

Slide 2: Licht valt op de retina en iets later heb je daar een levendige perceptie van. De hersenen zijn 

zeer efficiënt gestructureerd om een perceptie tot stand te krijgen.  

 

Waarom wordt er een focus gelegd op de visuele modaliteit? Daar zijn verschillende redenen voor. 

Ten eerste is er veel geweten over het visueel systeem. Van alle zintuigen is het het gemakkelijkst te 

meten. Het is ook heel gemakkelijk om met visuele informatie te werken.  

Ten tweede is de visuele modaliteit een heel mooie illustratie van hoe zuiver de hersenen 

gestructureerd zijn.  

 

1. De retina als informatieverwerker 

1.1. Staafjes & kegeltjes 

 

Slide 3: Ten eerste de transformatie van licht in electro-chemische signalen.  

 

Als je kijkt naar hoe de retina is opgebouwd, dan zie je dat er daar al informatieverwerking 

plaatsvindt en het geen passief iets is. De manier waarop de cellen met elkaar verbonden zijn is al 

een relatief complex gegeven. De retina kan beschouwd worden als een verlengde van de hersenen.  

 

Hoe is het opgebouwd? De retina bestaat uit inputcellen die het licht rechtstreeks opvangen en 

omzetten in electro-chemische signalen en uit een outputlaag die de info doorgeeft aan de hersenen.  

De inputlaag bevat staafjes en kegeltjes. Dat zijn luchtgevoelige cellen die reageren op binnenvallend 

licht en belangrijk zijn bij het omzetten van licht in signalen.  

 

Staafjes bevatten 1 pigment en zijn louter gevoelig voor licht. Dat pigment is zodanig gevoelig aan 

licht, dat er maar een heel klein beetje licht op moet vallen opdat het staafje een signaal zou 

doorgeven. Het nadeel dat er maar 1 pigment in een staafje zit, is dat het geen kleur kan waarnemen. 

Het staafje is dus enkel gevoelig voor licht en donker, maar maakt geen onderscheid tussen de 

verschillende golflengtes van licht. Op de outputlaag van de retina zitten er ganglioncellen die via een 

axon verbinding maken met de hersenen. Er zijn heel veel staafjes die synapsen maken, die 

connecteren met 1 enkel ganglion. Op die manier kan er heel veel informatie accumuleren en kan er 

gereageerd worden op heel weinig licht. Het nadeel is dat omdat er verschillende lichtgevoelige 

cellen projecteren naar 1 outputcel, er een vri lage visuele resolutie is. De staafjes bevinden zich 

vooral in de periferie van ons visueel veld en daar kunnen we veel minder goed waarnemen.  

 

In de fovea zitten vooral kegeltjes. Er zijn drie soorten kegeltjes die elk een verschillend pigment 

hebben. Die pigmenten zijn elk gevoelig voor een verschillende golflengte/kleur en op die manier 

heb je dus bepaalde cellen die vooral reageren op rood en andere kegeltjes die vooral reageren op 

blauw. Op de fovea kunnen we scherp zien en nemen we het beste kleur waar. Hier projecteert maar 

een beperkt aantal kegeltjes naar een ganglioncel. Het voordeel daarvan is de spatiale resolutie. De 

organisatie van de retina blijft zo behouden in de ganglioncellen.  

 



Om het idee van de kegeltjes en staafjes te illustreren: sterren kijken. Soms gebeurt het dat je in je 

periferie een ster ziet schitteren, maar als je met je ogen/fovea daar naartoe gaat en je probeert te 

fixeren, dan is het ineens weg. Dan draai je je ogen weer weg en zie je weer die ster knipperen. 

Vooral sterren die niet hevig schitteren zie je goed in je periferie, maar van zodra je daarop probeert 

scherp te stellen, verdwijnen ze. Dat is een mooie illustratie van lichtgevoeligheid. Een cel in de 

periferie heeft veel minder licht nodig om te vuren en als je naar het brandpunt van je oog toegaat, 

zie je dat niet meer omdat de cellen op de fovea meer licht nodig hebben om te vuren.  

 

Dat was de inputlaag.  

 

1.2. Ganglion cellen 

 

Slide 4: Nu de outputlaag. Er wordt geprojecteerd naar de ganglioncellen. De axonen van de 

ganglioncellen vormen samen de optische zenuw en gaan zo naar de hersenen. Binnen de 

ganglioncellen vallen er twee types te onderscheiden.  

 

Er zijn de M-ganglioncellen, die zijn gevoelig voor ruwe patronen en bewegingen. Dat zijn vaak cellen 

die aangestuurd worden door de staafjes in de periferie.  

 

En dan zijn er P-ganglioncellen, die zijn gevoelig voor kleur. Zij worden aangestuurd door de 

kegeltjes.  

 

Het is belangrijk om te weten dat je ter hoogte van retina al twee typen ganglioncellen kunt 

onderscheiden van elkaar die reageren op specifieke eigenschappen van de visuele info die het oog 

binnenvalt omdat dit laat zien dat info hier al opgesplitst wordt en niet enkel in de hersenen.  

 

1.3. Receptieve velden 

 

Slide 4: Een belangrijk concept in de visuele cognitie is het idee van receptieve velden. Omwille van 

het feit dat naburige staafjes en kegeltjes een synaps maken naar een bepaald ganglioncel, zien we 

dat een ganglioncel niet altijd reageert als er ergens op de retina ligt valt. Iedere cel heeft een 

bepaalde receptief veld wat meer is dan de regio in de visuele ruimte waar de cel specifiek op 

reageert.  

 

Stel bv dat je voor je een bepaald punt hebt, dan zal er ergens in de retina een specifieke groep zijn 

van staafjes en kegeltjes die daarop reageren, maar de manier waarop de retina georganiseerd is en 

de naburige cellen samen een synaps maken op 1 bepaalde ganglioncel, zal je zien dat er een paar 

ganglioncellen zijn die enkel gaan reageren als er op die specifieke plaatsen in de ruimte licht valt. De 

receptieve velden in de retina zijn heel klein en corresponderen met een heel duidelijk afgebakende 

locatie op de visuele ruimte rondom. 

 

We zien dat hoe verder we in de visuele verwerkingsstroom gaan, des te complexer de computaties 

worden en zien we dat de receptieve velden groter en groter worden en tegen het einde van de 

visuele verwerking (anterieur in de hersenen) zie je dat de receptieve velden soms zelfs bijna de helft 

van het visuele veld in beslag nemen.  



Slide 5: Hier de opbouw van de retina. Je ziet de gelaagdheid en de manier waarop de informatie 

wordt opgesplitst in lage en hoge lichtgevoeligheid en gevoeligheid voor kleur en beweging. Er vindt 

al op de retina wat informatieverwerking plaats, de plaats waar het licht de ogen binnenkomt.  

 

2. Van de retina naar de hersenen 

 

2.1. Superieure colliculi 

 

Slide 6: De binnengekomen informatie verlaat via de ganglioncellen de retina, het signaal wordt via 

de axonen doorgestuurd. De optische zenuw verlaat de basale ganglia ter hoogte van het optisch 

chiasma en loopt door tot de superieure colliculi en de thalamus.  

 

Na het optisch chiasme wordt de optische zenuw de optische baan genoemd. Wanneer het optisch 

chiasme gepasseerd is, splits de optische track op. 90% van de zenuwvezels maken een synaps met 

delen van de thalamus en ongeveer 10% gaat naar de superieure colliculi.  

 

De superieure colliculi zijn betrokken wanneer er ergens heel snelle informatie in de periferie 

gedetecteerd wordt (bv wanneer je in je ooghoek heel snel iets door de kamer ziet flitsen). Wij 

hebben automatisch de neiging om ons hoofd te draaien naar die vlugge beweging. We hebben ons 

hoofd en onze ogen en dus onze aandacht al gericht nog voor het object geïdentificeerd was.   

 

Het zijn de superieure colliculi die op dat moment actief zijn en mee onze ogen, hoofd en aandacht 

oriënteren in de richting van het snel bewegend object. Het is heel aannemelijk om te 

veronderstellen dat de superieure colliculi vooral input krijgen van de M-ganglioncellen en dat de 

cellen in de periferie het meest geschikt zijn om informatie aan te voeren.  

 

Dieper in de superieure colliculi zie je dat er ook multi-sensorische integratie plaatsvindt. Als er 

ergens een bepaald object is, zoals bv een vleermuis in de kamer, dan is er niet enkel een zwart 

bolletje maar ook een geluid. De onverwachtse gebeurtenissen gaan heel vaak gepaard met zowel 

auditieve als visuele input. Ter hoogte van de superieure colliculi wordt die info geïntegreerd om zo 

beter de aandacht te kunnen richten op de plotse informatie.  

 

Superieure colliculi maken ook een rechtstreekse projectie naar verschillende delen van de cortex die 

belangrijk zijn bij het sturen van ons hoofd, ogen en lichaam. Nog voor alles bewust verwerkt is, 

reageren we zo reflexmatig op dingen die in ons gezichtsveld gebeuren.  Dit is met andere woorden 

de onbewuste route die heel snel onverwachte informatie verwerkt en de gepaste bewegingen in 

gang zet.  

 

2.2. Laterale geniculate nucleus (thalamus) 

 

Slide 6: Dan de tweede route van de retina naar de laterale geniculate nucleus van de thalamus. Het 

grootste deel van de oogzenuw projecteert daarop. Het is heel belangrijk voor bewustmaking. 

Bewuste waarneming verloopt via deze route. Dit heeft ook een gelaagde structuur.  

 

 



Ook hier zien we de opdeling tussen plaatsen waar de M-gangliocellen projecteren en plaatsen waar 

de P-ganglioncellen projecteren. De M-ganglioncellen projecteren vooral de magnocellulaire laag en 

de P-ganglioncellen vooral op de parvocellulaire laag. Dus ook hier wordt de visuele informatie voor 

een stuk geordend.  

 

Hier hebben we ook de retinoscopische organisatie van de manier waarop de optische zenuw de 

informatie projecteert naar de verschillende structuren in de laterale nucleus. Aangrenzende cellen 

in de thalamusstructuur zijn ook aangrenzende ganglioncellen en op die manier ook staafjes en 

kegeltjes die bij elkaar liggen op de retina. Zo krijg je bij wijze van spreken een kopie van wat 

zichtbaar is op de retina in de thalamus.  

 

De vraag die onderzoekers zich stellen, is wat het nut is van de optische zenuw die projecteert op de 

thalamus, want de retinoscopische organisatie op de parvocellulaire laag zit ook al in de visuele 

cortex. Wat is de functie van de structuur in de thalamus in het visueel verwerkingsproces? De 

thalamus is een heel groot station in de hersenen dat heel veel input krijgt vanuit de hersenen en de 

zintuigen. Het is een plaats waar zowel topdown als bottomup informatie bij elkaar komt. Omwille 

van de feedback met de cortex, wordt gedacht dat die structuur in de thalamus misschien betrokken 

is bij heel vroege attentionele modulatie. Het gaat hier over heel rudimentaire attentionele 

modulatie op features die op dat moment in het visuele veld aanwezig zijn, niet over objecten die 

heel bewust moeten worden waargenomen. Voor de echte bewuste waarneming van bepaalde 

eigenschappen en objecten, moet informatie echt verwerkt worden. Hier is de informatie nog vrij 

ruw aanwezig.  

 

Men ziet we dat als je op bepaalde eigenschappen meer aandacht richt, je ook de activatie van de 

kern in de thalamus kunt moduleren. Hoogstwaarschijnlijk kan ons cognitief systeem op die manier 

de ruwe informatie een klein beetje filteren voor hetgeen op dat moment relevant is. Nogmaals, het 

gaat niet over bewuste waarneming en complexe aandachtsgetuurde processen, hier is info nog niet 

verwerkt, het zit nog dicht bij de ruwe visuele input.  

 

3. De visuele cortex 

 

Slide 8: Nu komen we van de thalamus in de visuele cortex terecht. We hebben een route die 

rechtstreeks projecteert op de visuele cortex. We zien op de het plaatje een map van de volledige 

cortex. Het is opvallend hoeveel gebieden er betrokken zijn bij de visuele verwerking. Bijna 1/3 van 

de hersenen zijn betrokken bij visuele processen.  

 

Als je dan verder kijkt, dan zie je zowel op celstructuur als op functionele structuur er verschillende 

gebieden te onderscheiden zijn van elkaar die elks een bepaald deel van de visuele verwerking op 

zich nemen. Er is een echte specialisatie en elk deel verwerkt een specifiek aspect van de visuele 

input. Sommige gebieden zijn belangrijk voor het verwerken van keur, andere voor het verwerken 

van oriëntatie…  

 

 

 



Iedere visuele eigenschap die kan onderscheiden worden, wordt verwerkt in een ander gebied in de 

hersenen. Omdat visuele processen zo een complex gegeven zijn, wordt de hele input verdeeld. 

Maar wij zien geen aparte beelden, geen aparte oriëntaties en kleuren, wij zien geïntegreerde 

beelden. Dus op een bepaald moment moet de info die op een verdeelde manier verwerkt wordt, 

terug geïntegreerd worden. Dit is daar een schematische voorstelling van. Je ziet verschillende 

gebieden die op basis van hun functie onderscheiden zijn van elkaar en de manier waarop ze 

verbonden zijn met andere gebieden waardoor ze informatie kunnen delen om de info te integreren.   

 

Slide 9: Hier nog een andere illustratie. Je ziet hoe het visueel systeem bij de mens uit verschillende 

modules bestaat die allemaal een apart gebied in de hersenen in beslag nemen. Informatie komt V1 

binnen en V2 (gebieden waar alle info binnenkomt). Hier is er weer de retinoscopische organisatie.  

 

Het belangrijkste om te onthouden is dat visuele informatie binnenkomt op de retina en op een heel 

gefragmenteerde manier verwerkt wordt. Er zijn verschillende gebieden gespecialiseerd in het 

verwerken van visuele input en nadien wordt alle infor weer samengebracht.  

 

Slide 10: De verschillen tussen de gebieden die betrokken zijn bij visuele verwerking kunnen zowel 

structureel van aard zijn als functioneel. Je ziet bv dat een ander type van cellen actief is in gebieden 

V1 en V2.  

 

Maar er zijn dus ook functionele verschillen. Je ziet hier de resultaten van een PET-studie waarbij 

men mensen liet kijken naar ofwel gekleurde vlakken ofwel bewegende puntjes. Als je naar de 

conjunctie van de twee visuele inputs kijkt, zie je dat V1 en V2 actief zijn.  

 

De functionele heterogenen zijn blijkbaar betrokken bij de verwerking van alle soorten visuele input. 

Maar je ziet dat V4 selectief actief wordt wanneer kleuren verwerkt moeten worden en V5 actief 

wordt wanneer vorm verwerkt wordt. Je kan dus zien dat op functioneel vlak er verschillende 

hersengebieden actief worden wanneer een bepaalde eigenschap van visuele input verwerkt moet 

worden.  

 

4. Van retina naar de visuele cortex 

 

Slide 11: Een heel mooie illustratie van de twee verschillende routes naar de visuele cortex zijn 

mensen met blindsight. Sommige mensen hebben een letsel aan de occipitale cortex en nemen 

visuele informatie niet bewust waar, maar toch komt er informatie binnen en is er verwerking van 

die informatie. Dat is blindsight: ondanks het feit dat men geen bewuste visuele waarneming heeft, is 

er bij sommige mensen toch nog verwerking van de input. We kunnen dus beïnvloed worden door 

informatie die we niet bewust waarnemen.  

 

filmpje: er loopt een man door het bos. Ondanks het feit dat de helft van zijn visuele veld niets ziet, 

beweegt hij zijn hoofd toch in functie van de takken die voor zijn ogen komen.  

Heel opvallend bij de patiënt in de film is dat hij in de ene kant van zijn visueel veld volledig blind is, 

maar als er plotseling takken in zijn gezichtsveld komen, is hij er toch toe in staat om die te ontwijken 

ondanks het feit dat hij ze niet bewust heeft waargenomen.  



Als je in een auto zit en je bent aan het praten met degene die naast je zit, dan kan het zijn dat er een 

hele hoop dingen gebeurd zijn in je visueel veld waar je je niet van bewust bent. Nochtans, als er dan 

plotseling iets gebeurd kan je daar toch je aandacht naar richten en kan het bewuste 

aandachtssysteem inspringen. Ook bij mensen die geen corticaal letsel hebben is er dus evidentie 

voor de twee routes, de onbewuste en de bewuste.  

 

Een aantal mogelijke verklaringen voor hoe het komt dat bij mensen die geen bewuste waarneming 

hebben in de helft van hun visuele veld, er toch rudimentaire verwerking plaatsvindt? Ten eerste 

door het feit dat de route naar de superieure colliculi loopt die nadien projecteren op andere 

gebieden in de visuele cortex nog intact is.  

 

Er zijn ook patiënten beschreven met blindsight waarbij men aan de hand van fMRI zag dat bepaalde 

clusters van neuronen in de visuele cortex nog actief waren wanneer visuele informatie verwerkt 

moest worden, maar blijkbaar niet voldoende om tot bewuste waarneming te leiden maar wel 

voldoende om rudimentaire eigenschappen waar te nemen en daarop te reageren. Een derde 

verklaring is dat er nog andere verbindingen zijn tussen de thalamus en andere niet-visuele gebieden 

van de cortex, dus misschien kan een deel van de informatie daarlangs de hersenen binnen komen 

en verwerkt worden door niet-beschadigde gebieden.  

 

5. Visuele gebieden na de (primair) visuele cortex 

 

Slide 12: Ondanks het feit dat de hersengebieden betrokken bij perceptie allemaal zo gespecialiseerd 

zijn, kan je toch twee banen onderscheiden waarin die gebieden misschien wel hun eigen deeltje 

informatie verwerken, maar van op een afstandje zie je dat ze allemaal betrokken zijn bij het 

verwerken van gelijkaardige informatie. 

 

Als je al de verschillende hersengebieden bekijkt en kijkt naar wat de specifieke functies daarvan zijn, 

dan kan je twee routes onderscheiden. Enerzijds heb je de occipito-temporale route of de ventrale 

route belangrijk voor objectherkenning, anderzijds heb je de occipito-pariëtale route of de dorsale 

route belangrijk voor het verwerken van waar de visuele informatie zich in de ruimt bevindt en hoe 

we onze perceptie aan handelingen kunnen koppelen.  

 

Dat de hersenen op die manier georganiseerd zijn, is niet zo verwonderend. Je kan het visueel proces 

wel helemaal uit elkaar rafelen in subcomponenten,  maar we moeten wel tot een vast percept 

komen. Op een bepaalde moment moet alle gefragmenteerde informatie samen gebracht worden. 

Het lijkt logisch dat alle gebieden belangrijk voor een bepaalde functie bij elkaar liggen. Grosso modo 

kunnen we die twee routes functioneel en anatomisch onderscheiden.  

 

Slide 13: Wat zijn de functies van die route? 

Ergens in de jaren '80 is het idee geopperd dat de ventrale route belangrijk is voor wat we zien, voor 

objectherkenning en de dorsale route belangrijk voor waar iets zich bevindt.  

 

 

 



Een heel overtuigende studie die aanleiding heeft gegeven tot deze inzichten is een studie bij apen 

waarbij men selectief ofwel de ventrale ofwel de dorsale route beschadigd had. Die apen werden 

getraind om op een bepaalde tafel te zoeken naar eten. Op de tafel waren twee locaties te zien 

waarbij men onder de tafel door eten kon doen verschijnen en bij iedere trial mochten de apen 

zoeken waar het eten verstopt zat. De aap kon niet zien waar het voedsel zich bevond. Bij de ene 

taak zette men daarbij mee een cilinder op de tafel en werd iedere keer de cilinder het dichtst 

geplaatst bij de container waar het voedsel in zat. Het was dan aan de aap om de link te leggen. Dat 

was de positie-discriminatie taak.  

 

Bij een andere conditie verschenen er twee verschillende objecten. Nu moest de aap onthouden 

welke objecten voor de trail op de tafel verschenen waren, want het voedsel zou liggen onder dat 

object dat eer de vorige keer niet bij was. Zo moest de aap het object kunnen discrimineren en 

weten welk object was veranderd ten opzichte van de vorige trial. Dus zo waren er twee conditie: de 

positie-discriminatie taak waarbij de aap de link moest leggen tussen de locatie van de cilinder en de 

plaats waar het eten lag en de object-discriminatie taak waarbij de aap moest discrimineren tussen 

de objecten die veranderd waren.  

 

Wat zag men? Apen met beschadiging in de dorsale route konden perfect de object-

discriminatietaak, maar niet meer de spatiale relatie tussen de cilinders en het voedsel vinden. Apen 

met ventrale schade hadden het omgekeerde, die konden perfect de positie-discriminatietaak, maar 

konden geen objecten meer discrimineren. Het letsel is een heel mooie illustratie van dubbele 

dissociatie. Het idee was toen dat de ventrale route heel belangrijk is voor WAT we zien en de 

dorsale voor WAAR we objecten zien. 

 

Slide 14: Begin jaren '90 is men dat verder gaan onderzoeken. Is wat vs waar wel de juiste 

opsplitsing? Een alternatief dat naar voor werd geschoven was wat in de perceptie vs hoe in de actie, 

want heel vaak als we ergens spatiale informatie nodig hebben in onze wereld is dat geassocieerd 

met een bepaalde actie die we moeten uitvoeren. Vaak als we ergens naartoe moeten grijpen, is het 

belangrijk dat we weten waar het object zich bevindt in de ruimte. Tot het idee dat het niet zozeer 

wat vs waar was, maar eerder perceptie vs actie is en gekomen door de dubbele dissociatie bij 

mensen met ventrale of dorsale schade.  

 

Men zag dat mensen met een dorsaal letsel op zich nog wel goed objecten konden detecteren en 

zelfs zeggen waar het zich bevond, maar vooral een probleem hadden wanneer ze daar een 

grijpbeweging naar moesten maken. Dat zie je goed bij mensen met optische ataxie.  Die mensen 

hebben na occipitale schade vaak problemen met het maken van grijpbeweging omdat de perceptie-

actie link niet meer vlot verloopt omdat er ergens iets fout loopt in de verwerking van de spatiale 

informatie die nodig is om de grijpbeweging te maken.  

 

Slide 15: Een ander probleem zijn mensen met een ventraal letsel. Zij hebben volgens de 

onderzoekers niet zozeer problemen met de verwerking van spatiale attributen in de omgeving, 

maar wel met het verwerken van oriëntatie. De taak die ze gaven aan mensen met een ventraal 

letsel was een papier met allerlei lijntjes erop. Vanboven werden verschillende lijntjes aangeboden. 

Er werd gevraagd om de oriëntatie van de lijntjes te matchen, er werd dus gevraagd om de lijntjes 

die ze boven zagen te matchen met een van de lijntjes eronder.  



De andere taak was van hetzelfde principe, maar nu moest men niet perceptueel de lijnen 

onderscheiden maar kreeg men een brienvenbus en een brief. De taak was om de brief in de sleuf 

van de brievenbus te stoppen, maar die sleuf kon op verschillende manieren geroteerd staan.  Men 

moest dus een actie doen waarbij men dezelfde oriëntatie moest matchen, en in dit geval niet 

perceptueel maar in functie van de actie.  

 

Men zag dat mensen met een ventraal letsel die oriëntatie-matching absoluut niet konden, maar zij 

hadden geen probleem om de brief in de brievenbus te stoppen. Alsof de oriëntatie geen probleem 

gaf wanneer die moet gebruikt worden voor de actie, maar wel wanneer die gebruikt moet worden 

om perceptueel te matchen.  

 

Op de genormaliseerde tekening, zien we dat patiënt DF niet perceptueel kan matchen en dat het 

random gebeurde. Bij de controlepatiënt zien we dat de lijnen centraal zijn uitgelijnd. Maar bij de 

visuo-motorische taak zie je dat patiënt DF normaal functioneerde. Mensen met een dorsaal letsel 

liet men deze taken ook uitvoeren. Zij hadden geen probleem met de perceptuele taak, maar wel 

moeite met de brief in de brievenbus steken.  

 

Dus bij mensen met ventrale schade is de object-discriminatie verstoord, en dan vooral op 

perceptueel niveau terwijl de visuo-motorische controle in tact was. Je hebt dus een mooie dubbele 

dissociatie.  

 

Slide 16:  Men heeft evidentie voor het bestaan van de twee routes nadien ook gevonden bij 

neurologisch intacte mensen met behulp van fMRI. Daarbij maakte men gebruik van neurale 

adaptatie om zo de activatie van bepaalde hersengebieden in beeld te brengen. Bij een 

adaptatiestudie vertrek je van de vaststelling dat als je dezelfde stimulus keer op keer aanbiedt, de 

hersenactivatie na verloop van tijd mindert. De hersenen adapteren aan de stimulatie die ze 

binnenkrijgen.  

 

Wanneer je dezelfde stimulus blijft herhalen, daalt de activatie tot je een nieuwe stimulus aanbiedt 

die verwerkt moet worden en zo heractiveren de gebieden zich.  We kunnen dus bepaalde 

eigenschappen van de stimulus blijven herhalen en kijken welke gebieden verminderen in activatie 

en welke gebieden weer actief worden wanneer je een nieuwe of veranderde stimulus aanbiedt.  

 

Hier heeft men verschillende objecten in een verschillende oriëntatie aangeboden of hetzelfde object 

verschillende keren laten roteren. Je had dus verschillende objecten in dezelfde oriëntatie en men 

zag dat gebieden in de dorsale route adapteerde. Men zag dus dat wanneer spatiale eigenschappen 

verwerkt moesten worden, gebieden in de dorsale route verminderden in activatie maar weer 

actiever werden wanneer de oriëntatie veranderde. Terwijl wanneer de stimulus hetzelfde bleef en 

men veranderde de oriëntatie, dan zag men dat bepaalde gebieden in de ventrale route 

verminderden in activatie die weer actief werden wanneer een nieuw object aangeboden werd.  

 

Slide 17: Iets fascinerend zijn illusies. De meeste mensen zouden denken dat de bovenste lijn langer 

is dan de onderste, terwijl ze even lang zijn. Ons visueel systeem kan , wanneer het gaat om de 

bewuste waarneming van lijnen, beïnvloed worden door illusies. Maar ons motorisch systeem is daar 

ongevoelig voor.  



Slide 18: filmpje illustratie dat op functioneel vlak je twee routes hebt die onafhankelijk werken.  

 

6. Visuele input: uitdagingen 

 

Slide 19: Objectherkenning doet vooral beroep op gebieden in de ventrale route. Die route heeft 

verschillende eigenschappen waardoor we objecten vlot kunnen waarnemen.  

 

Slide 20: De hersenen hebben toch wel veel moeite om van een retinaal beeld te gaan naar de 

perceptie die we waarnemen. Er zijn verschillende uitdagingen voor de hersenen om dat probleem 

op te lossen. 

 

De eerste uitdaging is dat wij op onze retina een 2D beeld zien. Nochtans ervaren wij de wereld 

rondom ons in 3D. Onze perceptie heeft ook een diepte. Dus de eerste uitdaging is hoe de hersenen 

van dat 2D-beeld gaan naar een 3D-beeld.  

 

Een tweede uitdaging is dat er geen 1-op-1 mapping is van het object dat waargenomen wordt en 

het beeld dat op de retina verschijnt. Verschillende objecten kunnen eenzelfde projectie geven op de 

retina. Op een of andere manier moeten de hersenen dan andere info die beschikbaar is gebruiken 

om dan toch verschillende beelden te halen uit de projectie.  

 

Slide 21: Een derde uitdaging is de perceptuele constantie. We hebben allemaal het gevoel dat 

hetgeen we zien heel constant is en als we onze ogen of ons hoofd raaien dat de wereld rondom ons 

vaststaat. Als je het op het niveau van de retina bekijkt, dan zijn er enorme veranderingen die 

gepaard gaan met het bekijken van een object van ver of van dichtbij. Maar toch hebben wij in onze 

perceptie het gevoel dat het om hetzelfde object gaat, of het nu van dichtbij of van ver bekeken 

wordt. Hoe slagen de hersenen erin om van zo een grote verschillen in de retinale projecties, te gaan 

naar een perceptie waarin we hetzelfde object waarnemen?  

 

Een ander aspect is ook de oriëntatie. Je kan vanuit verschillende standpunten het object bekijken 

maar het object nog steeds herkennen.  

 

De positie ook, waar in de ruimte het object zich ook bevindt, je zal het object altijd herkennen.  

We kijken met onze ogen die heel snel bewegen. Toch hebben we niet het gevoel dat iedere keer we 

onze ogen bewegen de hele wereld heen en weer slingert, terwijl als je dat op retinaal vlak bekijkt er 

veel verschillende snapshots zijn die we maken van hetzelfde beeld. Het is ook zo dat als we onze 

ogen bewegen, we eventjes virtueel blind zijn.  

 

Dus op een of andere manier slagen de hersenen erin om een perceptuele constantie te bekomen en 

de wereld op een stabiele manier te percipiëren.  

 

Slide 22: De vierde uitdaging. Onze perceptie is eigenlijk een reconstructie. Op de retina, de plek 

waar de axonen van de ganglioncellen samenkomen om zo de optische zenuw te vormen, bevindt 

zich de blinde vlek. Daar zitten geen staafjes en kegeltjes. Op ons visueel veld is er dus een plaats 

waar we niets waarnemen. Maar niemand heeft het gevoel dat er ergens in de ruimte twee puntjes 

zijn waar je niets ziet. Dat komt omdat de hersenen die ruimte invullen. De hersenen reconstrueren 



dat. De tekening is daar een mooie illustratie van. Beweeg het papier tot je het rode of blauwe 

cirkeltje niet meer ziet. Er is een bepaald punt waarop dat puntje in je blinde vlek komt en dat 

patroon volledig gestreept wordt of een volledige gele cirkel.  

 

Slide 23: Een andere illustratie is deze illusie. Je hebt het gevoel dat dat een witte driehoek is, terwijl 

het gewoon vlakken zijn. De hersenen vullen die vlakken in.  

De hersenen reconstrueren voor een stuk de visuele input. De hersenen doen dit waarschijnlijk om 

tot een stabiel beeld te komen.  

 

7. De ventrale ‘wat’ route 

 

Slide 24 - 27: De ventrale route is in de hersenen de route die gespecialiseerd is in het vererken en 

herkennen van objecten.  

Hoe doet die route dat? 

 

De verschillende gebieden bij het verwerken van visuele info zijn gespecialiseerd in specifieke 

informatie. Zo is een gebied gespecialiseerd in oriëntatie, een ander in vormaspecten, een ander in 

kleur… Andere gebieden zijn gespecialiseerd in bewegingen.  

 

Wat zie je? Naarmate je meer anterieur (voorkant) in de hersenen gaat, zie je een toenemende 

complexiteit van de verwerking die plaatsvindt en ook een toenemende gevoeligheid voor specifieke 

stimuli in de verwerkingsstroom. Dus bij V1 en V2, zeer posterieur, zie je dat die enkel reageren op 

een oriëntatie, iets verder naar voor wordt al gereageerd op vormen en zo gaat dat door tot het 

complexer wordt en je in de inferieure temporele cortex komt en er op complexe vormen 

gereageerd wordt zoals een arm of een auto. Dit gebied is minder gevoelig voor basis vormen.  

 

Een tweede aspect is dat hoe verder je in de informatieverwerking komt (hoe meer anterieur), des te 

minder maakt het uit hoe een bepaald object georiënteerd is. Dus die cellen zijn bv gevoelig voor 

gezichten, maar of dat gezicht nu in voor- of zijaanzicht is, maakt niet uit. De variaties in visuele input 

zullen minder een rol spelen.   

 

Slide 28: Een tweede eigenschap is dat hoe meer je anterieur gaat, hoe groter de receptieve velden 

worden. Het receptief veld in de visuele ruimte waar een specifieke cel op reageert. De grootte van 

zo een veld bepaalt of een cel afhankelijk is van de positie of de grootte van een object. als je bv een 

klein receptief veld hebt, zal een bepaalde cel reageren als bepaalde info op een specifieke manier 

aanwezig is. Identificatie is dan afhankelijk van positie en grootte.  

 

Je kan dan bv enkel het vogeltje zien en zien waar het zich precies bevindt, maar je ziet niet de 

volledige scene. In de vroegere visuele gebieden zijn de visuele velden relatief klein en zijn de cellen 

dus gevoelig voor de grootte en de locatie van de objecten in de ruimte. Hoe meer anterieur je gaat, 

worden de receptieve velden groter en maken de locatie en de grootte van het object niet meer uit. 

Identificatie is dan mogelijk onafhankelijk van positie en grootte.  

 

 

 



Een groot nadeel is dat gebieden met grote receptieve velden heel weinig informatie bevatten over 

waar in de omgeving het object plaatsvindt. Dat is ook de reden waarom de ventrale route heel goed 

is in het identificeren in wat er te zien is en minder goed in waar er iets te zien is. In de dorsale route 

zijn de receptieve velden waarschijnlijk veel kleiner waardoor de spatiale resolutie daar beter is.  

 

Slide 29: Een derde eigenschap van cellen in de ventrale route is dat ze kleurgevoelig zijn. Waarom? 

Kleur is belangrijk om een object te identificeren en het te onderscheiden van de achtergrond. Heel 

vaak kan je op basis van kleureigenschappen iets onderscheiden en het achteraf identificeren. Bv een 

sinaasappel versus een voetbal.  

 

Slide 25: Dit zijn een aantal illustraties dat er in de ventrale route effectief een aantal gebieden zijn 

die heel selectief kunnen reageren op bepaalde eigenschappen onafhankelijk van hoe die informatie 

het systeem binnenkomt.  

 

Het lateraal occipitaal complex reageert selectief op bepaalde objecten onafhankelijk van hoe die zijn 

binnengekomen. Soms kan je door het samengaan van punten beweging waarnemen. In het eerste 

geval ging het om een giraf. Men had een dier dat zichtbaar werd door verschillende puntjes die 

bewegen. Men ziet dat het gebied reageert onafhankelijk van hoe de info aangeboden wordt. Het is 

louter een bewegend beeld, geen foto en toch reageert het gebied. 

 

Slide 26: Een ander gebied in de hersenen reageert selectief op gezichten: fusiform face area. Bij een 

fMRI-experiment bood men gezichten aan en in een trial conditie objecten. Achteraf berekende men 

het contrast en men zag dat wanneer een gezicht aangeboden werd, er signaal verandering was.  

 

Wanneer er gewoon objecten aangeboden werden, was de activiteit weer op baseline niveau. In 

tweede instantie zou je kunnen zeggen dat gezichten bepaalde eigenschappen hebben waar op 

gereageerd wordt. In een tweede conditie bood men gezichten aan en ook dezelfde gezichten in 

stukken geknipt en gescrambled aan elkaar geplakt. Men zag ook hier dat wanneer het gezicht in tact 

was er de grootste verandering in BOLD-signaal was. Het gaat dus echt specifiek om gezichten. 

 

slide 27: Een ander voorbeeldje is de parahippocampal place area die selectief reageert op plaatsen. 

Hier geldt dezelfde logica. Als je intacte scenes en gescrambled scenes aanbiedt, reageert het gebied 

enkel op intacte gebieden.  

 

8. Problemen met visuele object herkenning 

Slide 30: Wat kan er mis gaan? Dit kan ons ook veel leren over hoe het visueel systeem in elkaar zit.  

Schade in het gebied van de ogen tot de primaire visuele gebieden. Als je een bepaald letsel hebt op 

de retina, kan het zijn dat je bepaalde gebieden niet meer zo goed ziet, dat je dus scotoma's krijgt. 

Het kan ook zijn dat ter hoogte van de retina de helft van het visuele veld wegvalt (hemianopsie). Er 

kan ook ter hoogte van het optisch chiasme een letsel optreden.  

 

Wanneer de beschadigingen verder in de stroom terecht komen, kan het zijn dat je bv geen kleur 

meer kunt zien (wanneer je een letsel hebt aan V4). Er zijn ook mensen die niet meer in staat zijn om 

bewegingen te zien etc.  

 



De algemene term voor schade na de vroege visuele gebieden is 'visuele agnosie' of 'verstoorde 

objectherkenning'. Er zijn visuele problemen bij het herkennen van wat je ziet ondanks het feit dat de 

primaire, elementaire visuele verwerking in tact is.  

 

Dus de ogen zijn in orde, er kan nog scherp gekeken worden, mensen kunnen soms nog wel lijntjes of 

kleurvakken zien, maar nadien komen ze niet meer tot perceptie van objecten. Bij mensen met 

visuele agnosie gaat het ook niet om semantische/geheugenproblemen. Heel vaak kunnen ze nog 

wel beschrijven hoe iets er moet uitzien, maar als ze het voor zich hebben kunnen ze het niet 

herkennen.  

 

Op basis van andere modaliteiten kunnen ze we meteen zeggen om wat het gaat. Er is dus geen 

probleem met de kennis van objecten, vanuit de input die ze hebben, kunnen ze het object niet meer 

herkennen. Visuele agnosie is modaliteit specifiek. Het is enkel de link tussen de visuele input en daar 

een betekenis/perceptie van te maken die verstoord is. Alle andere modaliteiten zijn nog wel in tact.  

 

Er zijn twee vormen van modaliteiten: de apperceptieve agnosie en de associatieve agnosie.  

 

8.1. Apperceptieve agnosie 

 

Slide 31: Mensen met apperceptieve agnosie hebben wel intacte elementaire verwerking (kunnen 

wel onderscheiden of een lamp brandt of niet of welke kleur iets is), maar zij kunnen de verschillende 

elementen zoals kleur en oriëntatie niet meer integreren tot een geheel en weten dus zo niet wat ze 

zien.  

 

Slide 32: Zij kunnen geen vormen onderscheiden en objecten natekenen.  

Er komt dus wel informatie binnen, maar zij kunnen het niet integreren tot een beeld.  

 

Slide 33: In een lichte vorm hebben mensen vooral problemen wanneer contouren ontbreken. Zij 

kunnen perfect zeggen om welk object het gaat, maar van zodra de contour niet meer volledig is, zijn 

ze niet meer in staat om het object te herkennen.  

 

Een ander probleem van apperceptieve agnosie wanneer er pariëtale schade is, is dat er mensen zijn 

die geen objecten kunnen herkennen wanneer het in een atypisch standpunt weergegeven wordt.  

 

Slide 34: Soms is er bij mensen met apperceptieve agnosie nog wel herkenning mogelijk wanneer ze 

gebruik maken van de dorsale route. Ze kunnen bv wel objecten herkennen wanneer ze bewegen. De 

beweging is iets wat door de dorsale route verwerkt wordt en zo kan men toch tot herkenning 

komen. Vaak zien we ook dat als mensen de objecten met hun handen proberen na te bootsen, ze 

ook tot herkenning komen.  

 

Heel vaak treedt apperceptieve agnosie op na diffuse schade aan occipitale gebieden waarbij er 

verschillende gebieden beschadigd zijn in de occipitale cortex. 

 

 

 



8.2. Associatieve visuele agnosie 

Slide 36: Mensen zijn nog wel in staat om objecten te zien en verschillende elementen te integreren 

en te matchen met visuele informatie, maar de link met het semantisch systeem is verloren. Ze 

kunnen nog wel elementen van objecten beschrijven, maar de link met het geheugen is verloren.  

 

Het lijkt dus dat ze nog goed kunnen zien, maar ze weten niet wat bepaalde objecten betekenen.  

Bij natekenen zijn er geen problemen. En als men dan vraagt wat een anker is, kan men wel 

antwoorden. Maar als er dan gevraagd wordt om een anker te tekenen, dan lukt dat niet. Dus zelf 

tekenen vanuit het geheugen lukt niet. Er is dus geen probleem met de kennis op zich, maar het is de 

link van het object met het kennissysteem dat verloren is.  

 

Slide 37: Als die mensen aan het kopiëren zijn, dan zie je dat zij dat puntje per puntje doen. Zij doen 

dat heel anders dan een controlepersoon. Percipiëren zij de wereld dan wel normaal? Het ziet er 

toch naar uit dat er ergens in de perceptuele verwerking iets misgaat, maar het is duidelijk dat dat in 

een latere fase is dan bij mensen met apperceptieve agnosie.  

 

8.3. Prosopagnosie 

 

Slide 38: Nog een andere vorm van dingen die verkeerd kunnen gaan bij visuele verwerking, zijn 

mensen met prosopagnosie. Zij kunnen geen gezichten meer waarnemen. Alle andere informatie 

kunnen zij nog wel redelijk intact verwerken. Zij kunnen een gezicht nog wel identificeren als een 

gezicht, maar kunnen niet zeggen van wie het gezicht is. Zij kunnen vaak zelfs hun eigen gezicht niet 

herkennen.  

 

Ook hier is er geen geheugenprobleem, want vaak kunnen zij op basis van eigenschappen van het 

gezicht zoals bv een snor toch tot herkenning van een persoon komen. Ook op basis van tast zouden 

ze tot herkenning kunnen komen.  

 

Het zou ook gaan op een gereduceerde omkeringeffect. 

Er is hier schade aan het fusiforme gebied aan de rechterkant.   

 

9. Theoretische issues 

 

9.1. Hoe is een enkel object gerepresenteerd? 

 

Slide 40: Grosso modo kunnen we op conceptueel niveau twee manieren onderscheiden: sparce 

coding en population coding. Sparse coding wilt zeggen dat er één specifieke cel is of een kleine 

cluster van cellen die dicht bij elkaar liggen die coderen voor één specifiek object. Cel 3 reageert bv 

wanneer het object een appel is en cel 9 wanneer het een sinaasappel is. 

 

 Population coding houdt in dat alle cellen in het visueel systeem instaan voor het coderen van 

bepaalde objecten, maar het activatiepatroon van de cellen bepaalt of je het object herkent als een 

appel of een sinaasappel.  

 



Als je sparse coding in extreme gevallen doorpushed, dan zijn er bepaalde cellen die heel selectief 

reageren op gezichten. Per individu zou er dus een specifieke cel zijn. In het extreme is het heel 

onwaarschijnlijk dat de hersenen op die manier coderen. Want als je bv veel gedronken hebt, zou het 

in theorie mogelijk zijn dat net die ene cel afgebroken is die ervoor zorgt dat je je lief herkent.  

Ten tweede, wat gebeurt er als je iemand nieuw leert kennen? Wilt dat dan zeggen dat je ergens een 

hele pool van ongebruikte cellen hebt die aangewakkerd worden wanneer een nieuw gezicht 

opgeslagen moet worden? Dat is heel onwaarschijnlijk.  

 

Populatie codering is ook heel onwaarschijnlijk, want stel dat heel de visuele cortex bij alle objecten 

betrokken is, dan moet die visuele informatie nadien nog gekoppeld worden aan andere informatie. 

Zo zo heel het netwerk verbonden moeten zijn met de rest van de hersenen, wat ook niet haalbaar 

is.  

 

De twee extremen zijn dus niet juist. Er is evidentie dat het gaat om een combinatie van de twee. Er 

zijn studies gedaan bij mensen met epilepsie waar men zag dat er heel specifieke cellen zijn die 

reageren op bepaalde gezichten. Dus er is wel evidentie voor sparse codering, maar ondertussen 

blijkt dat die cellen op verschillende gezichten reageren, maar niet op allemaal. Eenzelfde cel kan dus 

geassocieerd zijn met meerdere gezichten. Het gaat dus meer om een netwerk waarbij de cellen 

gespecialiseerd zijn in de herkenning van bepaalde objecten.  

 

9.2. Hoe bekomen de hersenen perceptuele invariantie 

 

Slide 41: Hoe kan men dat onderzoeken? Door middel van adaptatie fMRI. Je laat een plaatje zien en 

je bekijkt achteraf wat de activiteit is als de aanbiedingsvorm of het object verandert. In dit 

voorbeeld zien we dat de cel reageert op appels, onafhankelijk van aanbiedingsvorm. 

 

Slide 42: Een belangrijke theorie die uitlegt hoe je tot perceptuele invariantie komt, is de theorie 

van Marr.  

 

Hij dacht na over hoe wetenschap er zou moeten uitzien. Hij ging na welke stappen je moet 

ondernemen om een theorie op te bouwen. Hij stelde dat er 3 stappen nodig zijn om tot een goede 

theorie te komen. Hij probeerde algoritmes te beschrijven die in computers konden worden 

geïmplementeerd om computers dezelfde visuele eigenschappen te geven als mensen.  

 

De 3 stappen: 

- In eerste instantie moet er een probleemanalyse gemaakt worden. Wat is het fenomeen dat we 

willen beschrijven en wat zijn de problemen waar we voor staan? Welke computaties moeten er 

conceptueel gemaakt worden om van input tot output te geraken? Er moet ook gekeken worden 

welke informatie voor handen is. Als het probleem conceptueel goed beschreven is, kan men 

beginnen aan de tweede stap.  

- Men kan gaan kijken hoe men via algoritmes komen van de input tot de output die men wilt 

bekomen. Hoe kunnen die algoritmes beschreven worden? 

- Dan als laatste stap, hoe kunnen die algoritmes geïmplementeerd worden om te komen tot een 

systeem dat effectief werkt in het oplossen van een probleem.  

 



Slide 43: Zijn theorie toegepast op visuele verwerking. Je vertrekt van gezichtspuntafhankelijke 

visuele input en komt uit op gezichtspuntonafhankelijke modellen uit het geheugen. Hoe komen we 

van die ene naar de andere fase?  

 

Er komt visuele input binnen. Die beweegt en is heel variabel. Het is heel gezichtspuntafhankelijk. In 

een volgende stap wordt volgens Marr in de hersenen op zoek gegaan naar cellen die zoeken naar 

bepaalde patronen in de input om bv lijntjes te kunnen detecteren. We weten ook dat als we ons 

hoofd bewegen die lijntjes ook bewegen. Dus enerzijds kunnen we de lijnen detecteren, maar ook 

bepalen welke lijnen bij elkaar horen en een object afbakenen.  

 

Er kunnen dus vlakken gemaakt worden die achteraf kunnen samengevoegd worden tot objecten. 

Men komt uiteindelijk dus tot een 3D-schets. Hoe meer informatie er geïntegreerd wordt, hoe meer 

je komt van iets gezichtsafhankelijk tot iets gezichtsonafhankelijk.   

 

Slide 44: Details zijn niet te kennen van de theorie, het idee is gewoon dat om tot perceptie te komen 

alles geïntegreerd moet worden om tot een stabiel gezichtsonafhankelijk construct te komen.  

Marr heeft geprobeerd een algoritme te zoeken over hoe we komen tot een stabiele perceptie. En 

zijn idee is dat er eerst lijnen gevormd worden die daarna gegroepeerd worden. Alle kleurinformatie, 

vorminformatie etc kan samengebundeld worden om zo tot de conclusie te komen dat het een lijn is 

en zo te komen tot gezichtspuntonafhankelijke perceptie. 

 

9.3. Is de objectperceptie gebaseerd op de individuele elementen of op de globale configuratie? 

 

Slide 45: Het blijkt dat de linkerhemisfeer gespecialiseerd is in lokale details en de rechter in globale 

details. Er is maw sprake van twee neurale circuits.  

 

Slide 46: Of die configurationele informatie belangrijk is voor visuele perceptie, heeft men 

onderzocht aan de hand van de inverse van beelden. Het idee was dat als je een plaatje op zijn kop 

zette, dan bleven wel de verhoudingen tussen individuele kenmerken behouden, maar de globale 

shape verandert.  

 

De hypothese was dat als perceptie echt beroep doet op globale configuratie, dan zou het veel 

moeilijker moeten zijn om bepaalde details waar te nemen wanneer het beeld werd omgedraaid.   

 

Slide 49: Wanneer het beeld omgekeerd is, duurt het langer om in te zien dat de ogen en de mond 

abnormaal zijn (bij plaatje 4). Dat suggereert dat voor het herkennen van gezichten je wel degelijk 

naar de globale configuratie kijkt. Het omkeringseffect verdwijnt na rechtshemisferische schade 

wanneer de globale verwerking minder is. Waarom? Omdat mensen trager worden bij gewone 

gezichten alsof wanneer de gespecialiseerde hemisfeer voor het verwerken van gezichten 

beschadigd is, gezichten worden verwerkt zoals andere objecten.  

 

Slide 50: Wanneer je gewone plaatjes laat zien waarvoor we niet dezelfde specialisatie hebben om 

individuen te detecteren zoals bv auto's, dan hebben we dat omkeringseffect niet. Dan zijn we niet 

sneller in het detecteren dat er iets mankeert. Dat suggereert dat als w ergens visuele expertise voor 

hebben, we beroep gaan doen op de globale configuratie.  



 

Een onderzoek om dat aan te tonen. Men had enerzijds een groep vogeldeskundigen en anderzijds 

gewone studenten die niet deskundig waren en ook nog autodeskundigen. Men liet hen gewone 

objecten, auto's, vogels en gezichten zien en keek dan welke gebieden actief werden. Men vond bij 

de auto-experts  vooral activatie wanneer er auto's gedetecteerd werden. Bij vogels gebeurde er niet 

zo veel in de fusiforme gebieden. Bij vogelsexperts werden de gebieden belangrijk voor het 

detecteren van gezichten, ook meer actief wanneer ze vogels zagen (niet bij auto's). Dat suggereert 

dat het fusiforme gebid betrokken is bij die domeinen waar men visuele expertise in heeft en niet 

enkel in staat voor gezichtsherkenning. 

 

 


