
1 
 

Neuropsychologie les 6 

Spatiale cognitie 

 

1. Probleemstelling 

 

Slide 2: Vandaag zullen we het hebben over de dorsale route. 

Eerst het thema schetsen en wat we bedoelen met spatiale cognitie. 

 

Allereerst, binnen de visuele modaliteit komt info de retina binnen in 2D. Onze ogen maken een foto 

van de omgeving, die info bevat nog geen diepte. De hersenen moeten op een of andere manier uit 

dat 2D-beed diepte extraheren. Zij moeten ervoor zorgen dat als we ons bewegen doorheen de 

ruimte dat de beweging van het beeld op onze retina versus de beweging van objecten in onze 

omgeving en de diepte die eraan gekoppeld is uit elkaar te trekken, want als we gewoon ons hoofd 

draaien dan hebben we vaak het gevoel dat wij bewegen en niet de wereld rondom ons.  

 

De informatie die retinoscopisch geprojecteerd wordt op de visuele gebieden laat op zich niet toe om 

die ruimteconstantie en 3D rechtstreeks af te leiden. De hersenen moeten daarvoor veel 

computaties te doen.  

 

Ten tweede, als wij ons bewust zijn van onze omgeving, dan gaat dat verder dan wat er op dat 

moment op onze ogen valt. Niet enkel hetgene wat op de retina valt, is waar je ene spatiale 

representatie van hebt. Dat gaat veel verder. Als de prof bv aan het vertellen is, weet hij wel dat er 

een pc op het bureau staat ook al ziet hij die niet. Er komt ook vaak geluid binnen, over hoe recht je 

zit etc. Al die info wordt geïntegreerd.  

 

2. Eigenschappen van de dorsale route 

2.1. Anatomisch 

 

Slide 4: De dorsale route is het deel dat loopt van de occipitale cortex naar de pariëtale cortex. Ze 

stopt vlak voor de somatosensorische cortex, dus die wordt niet tot de dorsale route gerekend.  

Je ziet analoog aan de ventrale route dat er verschillende gebieden te onderscheiden zijn die elk hun 

eigen specifieke functie hebben en zo bijdragen tot ons spatiaal bewustzijn.  

 

De pariëtale cortex is een sensoriële cortex waar veel informatie langs verschillende kanten 

binnenkomt. Er zijn veel connecties naar de cortex toe en van de cortex naar andere gebieden. Het 

krijgt input van visuele gebieden, van het evenwichtssysteem, van de somatosensorische cortex. De 

pariëtale cortex is het ideale gebied om informatie uit verschillende bronnen te integreren. Voor 

spatiaal bewustzijn van de wereld rondom om is al die informatie natuurlijk wel interessant.  

 

De pariëtale cortex is verder ook verbonden met de frontale cortex die een belangrijke rol speelt in 

het maken van motorprogramma's, bij het in gang zetten van bewegingen. De dorsale route wordt 

ook wel de 'hoe-route' of de 'van actie naar perceptie route genoemd'. De frontale pariëtale 

gebieden vormen samen een netwerk bij de link van perceptie naar actie.  
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2.2. Cel kenmerken 

 

Slide 5: Als je naar de cellen kijkt in de pariëtale cortex, dan zie je dat die andere eigenschappen 

hebben dan de cellen in de ventrale route die het gebied geschikt maken voor spatiale cognitie.  

De cellen zijn bv minder gevoelig voor vorm en kleur. Kleur en vorm zijn belangrijk voor als je 

objecten wilt herkennen, maar minder belangrijk om te weten waar een object zich bevindt in de 

ruimte.  

 

De cellen in de dorsale route zijn ook minder gevoelig voor informatie uit de fovea. Spatiale 

informatie is niet enkel wat we scherp zien (de fovea), maar omvat ons hele visuele veld. Voor de 

spatiale vaardigheid is het minder belangrijk om veel belang te hechten aan de fovea.  

 

De cellen hebben grote receptieve velden. Soms omslaan ze zelfs het hele visuele veld. De gebieden 

zijn contralateraal, de gebieden van de rechter dorsale route hebben vooral receptieve velden voor 

het linkerdeel van onze visuele wereld en omgekeerd geld hetzelfde. Soms zijn die velden zo groot 

dat ze ook ipsalateraal zijn omdat ze over de lijn gaan. Objecten kunnen dus over een groot visueel 

veld gevolgd worden.  

 

De cellen in de dorsale route zijn gevoelig voor beweging in een bepaalde richting, i.e. directionele 

sensitiviteit. De cellen zijn ook gevoelig voor de snelheid van de beweging, dus niet enkel voor de 

beweging op zich. Sommige cellen zijn selectief gevoelig voor wanneer we wandelen. Dat helpt om 

objecten beter te lokaliseren onafhankelijk van de beweging van de waarnemer.  

 

Als we rondkijken kan het zijn dat een object aan het bewegen is, maar onze ogen bewegen ook. Hoe 

weten de hersenen dat de beweging die we registeren door het oog komt of door een object dat zich 

beweegt? Dat is nog een raadsel, maar blijkbaar krijgen onze hersenen feedback over de snelheid 

van de ogen en over de snelheid van een object in de ruimte en door die twee snelheden te 

vergelijken, kunnen de hersenen bepalen of het de ogen zijn of het object dat beweegt.  

 

Er zijn ook cellen die gevoelig zijn voor waar iets zich bevindt in de retina. Ons hoofd kan bewegen, 

ons lichaam kan bewegen… in extreme gevallen beweegt een object zich links van ons lichaam, 

rechts van ons hoofd en midden op de retina. We moeten al die bronnen van informatie kunnen 

verwerken om te weten waar een object zich nu precies bevindt. Zo zien we dat er verschillende 

cellen zijn die specifiek coderen voor die specifieke referentie. Er zijn gebieden die reageren wanneer 

een object links valt van het hoofd, er zijn cellen die reageren wanneer een object zich rechts van de 

retina bevindt etc.  

 

Er zijn ook cellen die reageren op een combinatie van referentiekaders. In onze hersenen zijn met 

andere woorden heel veel spatiale coördinatensystemen met specifieke cellen die coderen voor een 

bepaalde oriëntatie. De locatie van een object kan dus gecodeerd worden vanuit verschillende 

referentiekaders. Die informatie wordt achteraf samengebracht om zo de wereld rondom ons e 

reconstrueren.  

 

Al deze kenmerken van de cellen in de dorsale route maken ze zeer geschikt voor spatiale 

vaardigheden en visuomotorische actiecontrole.  
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3. Elementaire spatiale verwerkingsprocessen en hun stoornissen 

3.1. Lokaliseren van punten in de ruimte 

 

Slide 7: Het lokaliseren van punten in de ruimte kan gestoord zijn na schade aan de dorsale route. De 

pariëtale cortex speelt een belangrijke rol bij de lokalisatie van punten in de ruimte. Als de twee 

hersenhelften beschadigd zijn, krijg je spatiale problemen in het volledige visuele veld. Als er een 

unilateraal letsel is, zijn er problemen met het contralateraal deel van de ruimte. Als je dan een 

object ziet, kan je het bv nog wel herkennen, maar als je daarnaar moet grijpen, lukt dat niet meer.  

 

Een belangrijk gegeven is dat in dat geval het onafhankelijk is van het hand dat je gebruikt. Dus stel 

dat je rechts pariëtale schade hebt, dan zal de persoon moeite hebben met het grijpen van objecten 

links van de persoon, maar het maakt niet uit of die grijpt met de rechter- of linkerhand. Het maakt 

niet uit welk hand je gebruikt, het is echt een probleem in de representatie in de hersenen.  

 

De problemen zijn er niet enkel bij het richten van een specifieke beweging, er zijn ook problemen bij 

het percipiëren van locaties. Vooral wanneer er schade is aan de rechterhemisfeer zijn er problemen 

met het richten van de perceptie en het onderscheiden van locaties in de linkerkant van het visuele 

veld. Dat is bevestigd met het visuele halfveld paradigma bij gezonde proefpersonen. Men ziet dat er 

een links visueel veldvoordeel is bij het perceptueel lokaliseren van puntjes in de ruimte.  

 

Er is ook MRI-evidentie dat de pariëtale gebieden van de rechterhemisfeer een belangrijke rol spelen 

in het percipiëren van locaties. Bv fMRI-onderzoek dat gebruik gemaakt heeft van de lijndissectie 

taak. Personen kregen een lijn aangeboden en ze moesten bepalen of het streepje op de lijn mooi in 

het midden stond of afweek naar links of rechts. Men zag dat als mensen de taak uitvoerden, 

gebieden in de rechter pariëtale cortex inderdaad actief werden bij gezonde mensen. Wanneer men 

nadien met TMS die gebieden ontregelde, zag men dat die mensen moeilijkheden kregen met het 

bepalen of de lijn mooi in het midden lag.  

 

Slide 8: Een andere manier om het richten van een beweging en het percipiëren van een locatie te 

onderzoeken, is bv patiënten voor een pc te zetten, te vragen om hun ogen te focussen op de 1 en te 

vragen om aan te duiden welk puntje oplicht (de bewegingstaak). Of er kunnen ook twee puntjes 

aangeboden worden, ofwel na elkaar ofwel tegelijk, en vragen of ze op dezelfde locatie werden 

aangeboden. Zo worden de perceptuele vaardigheden getest.  

 

Als je dan goed controleert waar de proefpersoon op fixeert, kan je nagaan of het probleem met het 

lokaliseren van punten een probleem is van het linker visuele veld of van het rechter visuele veld. Het 

voordeel hiervan is dat her rekening houdt met de resolutie van de retina.  

 

3.2. Diepte perceptie door stereopsie 

 

Slide 9: Hoe kunnen de hersenen uit een 2D-presentatie op de retina diepte genereren. Er zijn 

verschillende visuele cues waaruit het visuele systeem informatie haalt over de diepte. Een ervan is 

de retinale dispariteit. Dat houdt in dat de retinale projectie van een object niet identiek is voor het 

linker- en rechteroog wanneer het is zich een beetje scheef beweegt door de ruimte tijdens het 

percipiëren. Het beeld dat in de twee ogen binnenkomt is dus niet exact hetzelfde.  
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De hersenen kunnen achteraf punt per punt zoeken naar dezelfde objecten op de retina's en de 

verplaatsing op de retina afleiden en zo de diepte bepalen. Probeer maar eens een sleutel in een 

sleutelgat te steken met 1 oog versus 2 ogen, met 1 oog is het moeilijker omdat de hersenen de info 

uit de twee ogen gebruiken om diepte te percipiëren.  

 

Dat kan heel lokaal. Dan brengt een object dat zich in de ruimte bevindt een lichtelijk andere 

projectie op de retina van het linkeroog dan op het rechteroog. Het kan ook op globaal niveau. Er zijn 

dan grote verschillen tussen het beeld links en rechts. Door dan de verschillen te berekenen kunne 

objecten onderscheiden worden van de achtergrond. Dat kan getest worden door een random-dot 

stereogram.  

 

Slide 10: Dit is daar een voorbeeld van. Het is de bedoeling dat het ene beeld in het linkeroog wordt 

aangeboden en het ander beeld in het rechteroog. Wanneer je een lichtelijk ander beeld in de linker- 

en rechterhersenhelft aanbiedt, dan gaan de hersenen automatisch zoeken naar corresponderen 

punten, want de beelden komen uit dezelfde omgeving. Op basis van de retinale dispariteit wordt 

bepaald of het om een object dichtbij gaat etc.  

 

Die stereogrammen zijn zo opgebouwd dat het overgrote deel van de puntjes quasi overeenkomen 

qua lokalisatie, maar er zijn een aantal puntjes die lichtelijk van plaats veranderd zijn. De hersenen 

gaan punt per punt de match zoeken tussen de twee beelden en op een gegeven moment merken 

dat er sommige puntjes lichtelijk van plaats verschoven zijn en op basis daarvan denken dat die 

puntjes op een andere diepte moeten staan en krijg je de illusie dat er een object begint te zweven.  

 

Terug naar slide 10: Heel veel gebieden in de primaire visuele cortex zijn ook nog deel van de 

ventrale route, die maken nog niet echt deel uit van de dorsale route. Er zijn daar neuronen die 

selectief gevoelig zijn voor specifieke niveaus van dispariteit tussen de twee ogen. Verder in de 

dorsale stroom zie je dat er cellen zijn die gevoelig zijn voor de retinale dispariteit maar dat ook 

combineren met andere vormen van informatie waaruit diepte kan afgeleid worden. Waar je diepte 

uit kan afleiden is bv wanneer wij ons hoofd draaien, dingen ver in de ruimte zullen veel minder 

extreem bewegen dan dingen dichtbij.  

 

Belangrijk om te weten is dat er nog geen patiënten zijn gevonden met een selectief probleem voor 

het inschatten van de diepte. Het is niet zo dat er mensen zijn met enkel een diepte-inzichtprobleem. 

Dat suggereert dat er meerdere gebieden en netwerken betrokken zijn bij het inschatten van diepte. 

Als je bv een probleem hebt met je ogen, dan kan je door andere bronnen van diepte-informatie 

compenseren.  

 

Slide 11: De wereld rondom ons kan je opdelen in verschillende spatiale ruimtes. We hebben de 

ruimte van ons lichaam, de ruimte binnen onze grijpbewegingen en de wereld rondom ons. Ook op 

hersenniveau bestaan er verschillende ruimte representaties die selectief beschadigd kunnen zijn.  Er 

zijn gebieden met cellen die selectief reageren wanneer objecten zich bevinden in de buurt van het 

lichaam (de persoonlijke ruimte) of binnen handbereik (peripersoonlijke ruimte) of in de wijde 

wereld rondom ons (extrapersoonlijke ruimte).  
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Voor elk van die ruimtes zijn er andere gebieden met cellen die reageren. Er zijn effectief patiënten 

beschreven die bv problemen hebben met het beschrijven van ruimtelijke dingen op hun lichaam, 

maar niet in de wereld binnen handbereik en daarbuiten. Diepte is dus op die niveaus te 

onderscheiden en je kan heel selectief problemen hebben.  

 

Slide 12: Er is niet enkel dubbele dissociatie beschreven bij patiënten, ook met PET bij gezonde 

mensen blijken andere gebieden te activeren wanneer we wijzen naar informatie in de wereld 

binnen handbereik versus informatie in de wereld rondom ons. Men heeft een constructie gemaakt 

met 2 verschillende schermen, eentje net binnen handbereik van de proefpersoon. Op dat scherm 

werd informatie aangeboden en de taak was dat de persoon met een pointer moest wijzen naar het 

object dat getoond werd.  

 

Er was ook een scherm dat verder stond. Men had gecontroleerd dat de informatie die aangeboden 

werd op de schermen, op exact dezelfde locatie op de retina viel. De visuele input in de twee 

condities was hetzelfde en ook de taak was hetzelfde (telkens met een pointer wijzen naar het object 

op het scherm). Met PET keek men welke gebieden actief waren wanneer men wees naar iets 

dichtbij of ver weg. Men maakte gebruik van een block design: bij de ene helft eert dichtbij en dan 

veraf, andere helft eerst veraf en dan dichtbij. Nadien trok men de condities van elkaar af. In dit geval 

ging men na welke gebieden meer geactiveerd zijn in de conditie waarbij men moet wijzen naar een 

punt binnen handbereik versus wat verder. Dan zag men bepaalde gebieden in de pariëtale cortex.  

 

Wanneer men dan omgekeerd keek welke gebieden meer actief zijn wanneer men moet wijzen naar 

een punt buiten handbereik versus binnen handbereik, dan zag men andere gebieden in de pariëtale 

cortex activeren. Het maakt niet uit welke gebieden, het punt is dat er andere gebieden betrokken 

zijn bij verschillend ruimte representaties. In dit geval heeft men echt gecontroleerd dat de info die 

binnen komt en de motorische handeling die men moet doen exact hetzelfde is. Het enige verschil is 

dat de ene stimuli binnen handbereik worden aangeboden en de andere verder weg.   

 

3.3. Oriëntatie van lijnstukken 

 

Slide 13: Een andere elementaire eigenschap is de oriëntatie van lijnstukken, wat we vorige week al 

besproken hebben. Mensen moeten aanduiden welke twee lijnstukken corresponderen met welk 

nummer. Men ziet dat mensen met een letsel aan de rechter pariëtale cortex daar veel problemen 

mee hebben. Wanneer je dergelijke taak laat uitvoeren door gezonde mensen in een visueel halfveld 

paradigma, dan zie je dat mensen een links visueel voordeel hebben wat suggereert dat de rechter 

pariëtale cortex daarin gespecialiseerd is.  

 

Belangrijk is dat wanneer de oriëntatie benoembaar is, dus wanneer je een geometrische 

beoordeling moet geven (bv zeggen 'de platte lijn' 'de horizontale lijn'), dan zie je dat gezonde 

mensen een rechts visueel veld voordeel hebben alsof de linkerhemisfeer een belangrijke rol speelt.  

Spatiale relaties kunnen met andere woorden op twee verschillende manieren beschreven worden, 

maar daar komen we later nog op terug.  

 

Deze bevinden hebben geleid tot de opsplitsing van de ventrale en dorsale route.  
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3.4. Geometrische relaties 

 

Slide 14: De dorsale route speelt ook een belangrijke rol bij het leggen van geometrische relaties, 

vooral wanneer de objecten moeilijk te benoemen zijn. 

 

Hier moest men de objecten onthouden die zo geconstrueerd waren dat ze moeilijk te benoemen 

zijn. Om die objecten fatsoenlijk te kunnen bijhouden in het geheugen en fatsoenlijk van elkaar te 

kunnen onderscheiden, moeten we de onderlinge spatiale relaties coderen. Je ziet dat als gezonde 

mensen zulke dingen moeten onthouden, ze een links visueel veld voordeel hebben. Met andere 

woorden speelt de rechterhemisfeer een belangrijke rol wanneer je zulke objecten moet onthouden, 

waarschijnlijk omdat je de spatiale relaties van de verschillende elementen van de objecten moet 

verwerken omdat we er anders geen woorden voor hebben.  

 

Slide 15: Dan komen we bij een belangrijk onderscheid in de omgeving rondom ons.  

We kunnen de ruimte rondom ons op twee manieren beschrijven.  

 

Spatiale relaties kunnen categorisch beschreven worden: links-rechts, onder-boven… We kunnen iets 

beschrijven op basis van verbale termen, je kan bv zeggen dat een stuur van een auto zich links 

vooraan bevindt, zonder te moeten zeggen dat het stuur zich zoveel centimeter van de deur bevindt 

etc. In woorden kunnen er al heel veel spatiale relaties categorisch beschreven worden. Uit 

onderzoek met zowel patiënten als gezonde mensen blijkt dat als je spatiale relaties op een verbale 

manier beschrijft, de linkerhemisfeer oplicht en je dat relatief nog goed kunt wanneer de 

rechterhemisfeer uitvalt door schade.  

 

Je kan spatiale relaties ook op een andere manier beschrijven door het effectief te hebben over 

hoeveel centimeter het object zich van iets bevindt of door over een coördinatensysteem te spreken. 

Nu spreekt men over metrische spatiale relaties. Het blijkt dat wanneer je spatiale relaties metrisch 

beschrijft, het iets is dat vooral beroep doet op de rechterhemisfeer.  

Het is belangrijk om te onthouden dat spatiale relaties op deze twee manieren beschreven worden 

en dat de linkerhemisfeer belangrijk is voor categorische spatiale relaties en de rechterhemisfeer 

voor metrische spatiale relaties.  

 

Patiënten met linkshemisferisch letsel hebben moeite om links van rechts te onderscheiden en boven 

van onder, maw hebben ze moeite om categorische relaties van elkaar te onderscheiden. Terwijl 

mensen met een letsel aan de rechterhemisfeer moeite hebben om exacte afstanden in te schatten.  

Ook bij gezonde mensen heeft men dit onderzocht. Bv een fMRI-studie. In de ene conditie was het de 

taak om te zeggen of het puntje zich op de tekening bevond of eraf en in de andere conditie moest 

men zeggen of het zich ver of dichtbij bevond. Wanneer men gewoon moest zeggen of het erop zat 

of niet, dus een categorische relatie moest benoemen, dan lichtte de linker pariëtale hemisfeer op. 

Wanneer men moest zeggen of het zich ver of dichtbij bevond, dus een metrische relatie, dan zag 

men dat die kwantitatieve inschatting vooral activatie teweeg bracht in de rechterhemisfeer.  
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Nog een andere illustratie: twaalf mogelijke locaties waar de stip kon verschijnen. De eerste vraag 

was of de stip boven of onder de lijn tevoorschijn kwam. Bij deze opdracht werd de linkerhemisfeer 

meer actief. Wanneer de opdracht was om te bepalen of de stip ver van de lijn stond, zag men dat de 

rechterhemisfeer actief werd.  

 

Spatiale relaties kunnen verbaal dus zowel categorisch als metrisch beschreven worden met andere 

activatie in de hersenen. Die twee systemen zijn dissocieerbaar van elkaar en onafhankelijk.  

 

Dus, belangrijk om te houden: in onze hersenen zijn er cellen die spatiale relaties coderen in functie 

van ons eigen referentiekader. Er zijn ook cellen die gevoelig voor spatiale relaties tussen objecten.  

De egocentrische gebieden die coderen in functie van het eigen lichaam als referentiekader zijn 

gebieden die de locatie van objecten coderen in functie van de locatie van het hoofd. Ogen, hoofd en 

lichaam hebben een eigen referentiekader.  

 

Er zijn gebieden die lichaamsgecentreerde referentiekaders opbouwen, gebieden die 

hoofdgecentreerde referentiekaders opbouwen en gebieden die ooggecentreerde referentiekaders 

opbouwen. Het blijkt zelfs zo te zijn dat er cellen zijn die referentiekaders opbouwen over je hand. 

Dat zijn dus cellen die reageren wanneer iets zich links of rechts van je hand bevindt. Die 

verschillende referentiekaders zijn heel belangrijk, bv wanneer je iets wilt grijpen. Met andere 

woorden zijn er in de dorsale stroom heel veel clusters van neuronen die voor heel veel 

referentiekaders coderen.  De receptieve velden van die cellen zijn blijkbaar ook heel flexibel. 

 

 Bij apen heeft men aangetoond dat er een bepaalde cel is die receptief is voor informatie binnen 

handbereik. Men zag dat als aan die apen een haakje werd gegeven om objecten te grijpen, dat dat 

haakje het receptieve veld van die cel groter maakte alsof het handbereik van de aap groter werd 

door het haakje.  

 

Dat is dus een beetje de boodschap: we hebben heel veel coördinatensystemen waar we beroep op 

kunnen doen om de wereld rondom ons te representeren.  

 

3.5. Beweging 

 

Slide 16: Een andere spatiale vaardigheid is het coderen van beweging. Beweging is eigenlijk een 

constante verandering van spatiale relaties over tijd. Je hebt spatiale vaardigheden nodig om dat te 

kunnen traceren. Beweging wordt ook op een specifieke plaats in de hersenen verwerkt en je kan 

dus ook specifieke problemen hebben met het representeren van (uitsluitend) beweging. 

 

Het eerste sluitend bewijs hiervoor was een patiënt wiens visuele waarneming op alle vlakken in tact 

was alsook spatiale verwerking op zich, maar die persoon had problemen met het waarneming van 

beweging. Dus de wereld was voor haar een opeenvolging van statische shots. Heel dat visueel 

systeem was echter voor de rest in tact. De persoon kon ook nog visuele informatie integreren.  

 

 

 



8 
 

Wanneer men die vrouw een flikkerend stipje aanbood, dan ging zij dat niet zien als iets knipperend, 

maar als iets constant. Dat suggereerde dat ze nog in staat was o verschillende informatie met elkaar 

te integreren wanneer dat op dezelfde plaats was. Immers, wanneer beelden snel genoeg na elkaar 

worden aangeboden, zoals bij een tv, dan zien we dat als iets constant. Deze patiënte had schade aan 

de twee kanten van haar hersenen, nl in een groot deel van haar pariëtale cortex en ook een deel 

van haar temporele cortex. Later is ontdekt dat MT en V5 belangrijke gebieden zijn voor beweging.  

 

Slide 17: Een van de grote uitdagingen van de hersenen is om een onderscheid te maken tussen 

bewegingen van objecten versus bewegingen van objecten op de retina. Er komt informatie ons 

retina binnen en de bewegende informatie op onze retina kan bewegen omdat het beweegt in onze 

omgeving of omdat wij onze ogen bewegen.  

 

Omgekeerd kan ook, er komt een auto voorbijgereden en dat geeft beweging op de retina, maar 

eenzelfde beweging kan teweeggebracht worden wanneer een auto stilstaat en jij met je ogen 

beweegt. Maar je kan wanneer een auto voorbij rijdt ook op de auto focussen en de auto op het 

centrum van je auto houden. Met andere woorden blijft de auto constant in het midden van je retina 

staan terwijl de auto wel beweegt. Het is voor de hersenen een hele opdracht om al die verschillende 

vormen van beweging te ontcijferen.  

 

Men had bedacht dat de hersenen ergens feedback moeten krijgen van onze ogen en van andere 

delen van ons lichaam, over de bewegingen die we maken met ons hoofd, onze ogen en ons lichaam. 

De gebieden die beweging verwerken moeten ergens informatie vandaan krijgen om zo te bepalen of 

het, het object is dat in beweging is of jijzelf. De volgende vraag was dan of het feedback van de 

effectieve oogbeweging. Krijgen we feedback vanuit het somatosensorisch systeem of  leiden de 

hersenen het af op basis van de motorprogramma's die naar de ogen gestuurd worden om te 

bewegen? Initieel werd gedacht dat het de motorprogramma's waren, maar nu blijkt dat het 

hoogstwaarschijnlijk het somatosensorisch systeem is. In dat systeem zitten cellen die specifiek 

gevoelig zijn voor de beweging van de ogen. 

 

 Dit toonde men aan, aan de hand van een studie bij apen. Ze verdoofden de ogen en men zag dat de 

gebieden in de somatosensorische cortex niet meer reageerden op de beweging van de ogen. Het is 

dus niet het plan zelf, maar de feedback die de hersenen krijgen over het effectief bewegen van de 

ogen. Het lijkt inderdaad zo te zijn dat de informatie die de hersenen nodig hebben over de beweging 

van de ogen uit de somatosensorische gebieden komen. Dat is niet abnormaal, want in het 

dagdagelijks leven zijn het niet enkel onze ogen die bewegen.  

 

Er zijn veel meer bronnen van beweging die we ook nodig hebben als we op fatsoenlijke manier de 

beweging van de wereld rondom ons willen detecteren.  

 

Soms laat ons systeem ons wel eens in de steek, denk maar eens aan de keren dat je in de trein zat 

en je dacht dat jouw trein aan het bewegen was terwijl het de trein naast je is.  
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3.6. Rotatie 

 

Slide 18: Een andere vaardigheid van de hersenen is het verwerken van rotatie. Objecten kunnen zich 

ook bewegen rondom hun as en er blijken daarbij speciale gebieden in de hersenen betrokken te zijn. 

Single cell studie heeft aangetoond dat bepaalde cellen heel gevoelig zijn wanneer objecten zich rond 

hun as bewegen en dat er ook cellen zijn die specifiek gevoelig zijn of die beweging naar rechts of 

naar links is.  

 

Ook wanneer we objecten mentaal moeten roteren zien we dat dezelfde gebieden actief worden. 

Mensen met problemen aan de dorsale route hebben ook problemen met het mentaal roteren van 

objecten.  

 

Een manier om dat te onderzoeken was aan de hand van blokpatronen. De taak was om zo snel 

mogelijk te bepalen of het hetzelfde object was maar vanuit een andere rotatie of dat het een ander 

object was. Hiervoor moest men maw mentaal roteren. Men ging er vanuit dat mensen zich die 

rotatie mentaal inbeelden. Nadien was er een andere onderzoeker die zei dat hij de rotatie zich niet 

mentaal voorstelde, maar de taak oploste aan de hand van een verbale beschrijving en dat hij niks 

mentaal roteerde. Hier is veel debat over geweest. Met het aanvankelijke bewijsmateriaal kon men 

de discussie niet settlen.  

 

Een van de ideeën die men toen had, was dat als je op basis van proposities oplost het niet uitmaakt 

hoe groot het verschil is in hoek en hoe veel je moet roteren om van het ene object naar het andere 

te komen, terwijl als je het jezelf visueel voorstel, dan maakt de rotatiehoek wel uit. Hoe meer je dan 

moet roteren, hoe langer het duurt. Men vond evidentie voor het idee dat je effectief een mentaal 

beeld maakt en dat roteert eerder dan dat je het oplost op basis van verbale strategieën.  

 

Slide 19: Hoe groter de hoek waarin je moet draaien, hoe meer tijd het in beslag neemt.  

Als je bij gezonde mensen de rotatie in het linker- of rechter visueel veld aanbiedt, dan zie je geen 

verschil. Maar als je split-brain patiënten de taak laat uitvoeren dan zie je dat zij de taak sneller 

uitvoeren wanneer de informatie wordt aangeboden in het linkervisueelveld wanneer er geroteerd 

wordt in de rechterhemisfeer. Maar dat ziet men enkel als men het corpus callosum doorsnijdt, bij 

gezonde mensen ziet men geen verschillen.  

 

Slide 20: Onderzoek: wanneer er iets geroteerd moet worden, gaan we dat effectief doen door een 

beweging te induceren of toch door middel van verbale strategieën. Het onderzoek vertrok vanuit 

een illusie die ervoor zorgt dat je achteraf een nabeeld hebt dat beweging induceert. Daarna moest 

men zeggen of het aangeboden cijfer gespiegeld was of niet.  

 

Wat zag men? Als de beweging van de illusie in dezelfde richting ging als de richting waarin je het 

object moet roteren om een antwoord te kunnen geven, dan waren mensen sneller dan wanneer de 

beweging van de illusie in de andere richting gaat.  
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Slide 22: Dan is men gaan kijken welke gebieden in de hersenen qua activatie mee fluctueren met de 

het congruent of incongruent zijn van de bewegingen. Dan zag men inderdaad dat de gebieden in de 

dorsale route die instaan voor beweging, meer actief worden in de incompatibele conditie waar men 

veel meer moeite moet doen om de beweging rond te krijgen dan in de compatibele conditie waar 

de illusie de beweging al mee in gang zet.  

 

Dat was een mooie illustratie dat als je mentaal roteert, je beroep doet op gebieden die ook 

belangrijk zijn om beweging te detecteren in de perceptuele wereld en je effectief ook een mentale 

beweging maakt om het object te roteren. Het oplossen van een rotatietaak gebeurt met andere 

woorden niet aan de hand van verbale strategieën.   

 

4. Complexe spatiale vaardigheden en hun stoornissen 

4.1. Constructieve vaardigheden 

 

Slide 24: Bovenstaand hebben we vooral gesproken over het zien en niet zozeer over het handelen 

dat je eraan moet koppelen. Er zijn een hoop handelingen waarvoor ene goed functionerend spatiaal 

systeem belangrijk voor is. Motorische dingen produceren, bepaalde zaken manipuleren… een 

manier om dat goed te testen is de weergegeven complexe figuur.  

 

Mensen krijgen een blad papier met die tekening en er wordt gevraagd die tekening te kopiëren. 

Daar kan veel uit afgeleid worden, niet enkel spatiale vaardigheden. Om zo een figuur over te 

tekenen moet je goed weten hoe alle verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden en hoe de 

spatiale relaties zijn. Ook hier kan je de zaken wel benoemen, maar met woorden alleen raak je er 

niet. Er wordt hier wel echt iets spatiaal gemeten. Om deze tekening te kopiëren, komt er veel meer 

kijken dan enkel het spatiale.  

 

Men ziet dat er veel individuele verschillen zijn in hoe mensen die tekening overtekenen. De test 

meet ook andere vaardigheden, maar in essentie kan je het constructieproces wel goed in beeld 

brengen. Wanneer mensen problemen hebben terwijl hun visueel systeem en planningsvermogen in 

tact zijn alsook aandacht en fijne motorische vaardigheden, dan spreekt men van constructionele 

ataxie. Mensen met rechtshemisferisch letsel slaagden er niet in de figuur mooi over te tekenen. En 

je ziet ook dat de persoon vooral de linkerkant niet goed natekent, kenmerkend voor 

rechtshemisferische schade.  

 

Deze test wordt vaak gebruikt om het constructieproces in beeld te brengen, maar je moet goed 

rekening houden met het feit dat er ook een heleboel andere aspecten worden gemeten en dat als 

er iets fout gaat, het ook te wijten kan zijn aan een hoop andere zaken.  

 

Slide 25: Een andere manier om die constructieve vaardigheden te testen, is aan de hand van een 

block design test. Je geeft mensen een voorbeeldje en er wordt hen gevraagd het blokmodel na de te 

maken met de gegeven blokken. Je ziet dat dergelijke constructieve vaardigheden zowel verstoord 

kunnen zijn door linkshemisferisch letsel als rechtshemisferisch letsel, maar er zijn wel kwalitatieve 

verschillen in de fouten die mensen maken.  
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Mensen met rechtshemisferische schade hebben problemen met het reconstrueren van het globale 

patroon.  

 

Mensen met linkshemisferische schade slagen er nog wel in om het algemeen patroon na te leggen, 

maar de details zijn verkeerd.  

 

Hier zie je dat verschil tussen globaal en lokaal terugkomen. Schade zowel links als rechts kunnen 

problemen geven bij constructieve vaardigheden, maar de kwaliteit van de fouten ziet er anders uit. 

De hersenhelften spelen allebei een belangrijke rol, maar beiden op hun eigen manier.  

 

4.2. Topografische vaardigheden: navigatie 

 

Slide 26: Een andere vaardigheid is zich navigeren door de ruimte. Hier kunnen twee strategieën om 

zich te navigeren door de ruimte onderscheiden worden.  

De eerste is de route gebaseerde navigatie. Voorbeeld: je begeeft je in een onbekende stad en je 

vraagt aan iemand de weg. Die zegt je om aan het eerste kruispunt naar rechts te gaan en als je de 

bakker ziet oversteken etc.  

 

Je krijgt een aantal cues en die moet je koppelen aan bepaalde acties. Dit soort navigatie vertrekt 

altijd vanuit jouw standpunt, degene die de route moet volgen. Je refereert vanuit je eigen 

referentiekader. Je  kan de weg vinden zonder dat er effectief een map in je hoofd wordt 

opgebouwd.  

 

De tweede strategie om je te navigeren doet dat wel. Je kan een cognitieve map opbouwen in je 

geheugen waarbij je niet je eigen standpunt gebruikt, maar waarbij je verschillende elementen van 

de omgeving aan elkaar relateert. Je beschrijft de map vanuit allocentrisch perspectief. Die map kan 

je heel makkelijk omzetten in egocentrisch standpunt.  

 

De routegebaseerde manier van navigeren is heel efficiënt tot je een fout maakt, want je kent de 

omgeving niet en dan zit je in de rats. Terwijl met een cognitieve map je heel makkelijk naar een 

route gebaseerde manier gaan en als iemand je de weg beschrijft, kan je dat ook makkelijk passen in 

je map. Het voordeel daaraan is dat als je ergens de weg kwijt raakt of je vergeet een deel van de 

instructies, dan kan je je makkelijk herpakken.  

 

Slide 27: Een manier om navigationele vaardigheden te testen, is aan de hand van doolhoftaken. 

Men moet proberen om van startpunt tot finish te raken via een bepaalde routen en man kan dat 

doen door van het ene punt telkens naar het andere te gaan. Op deze tekening zie je een lijn, maar in 

het echt krijgen patiënten een blad papier zonder een lijn en moeten ze zelf een route uitvinden. Ze 

kunnen dat doen door telkens naar het volgende puntje te gaan en als ze fout zitten,krijgen ze een 

geluid te horen. Zo moeten ze stap per stap achterhalen wat de route is. Ze moeten in hun hoofd een 

map opbouwen over hoe ze moeten gaan, ze mogen het niet volledig zelf uitvinden. Men ziet dat 

wanneer mensen rechtshemisferische schade hebben, ze dat niet kunnen. Ze hebben moeite om 

stapsgewijs een map op te bouwen. 
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Een andere manier om die topografische vaardigheid te testen is door de stippen niet op een blad 

papier aan te bieden, maar om ze gewoon op de grond aan te bieden en de persoon in kwestie een 

blaadje papier te geven met daar de route op. De persoon moet dan gewoon zelf van dat blad de 

route lopen op de grond van de ene stip naar de andere en zo het patroon dat op het blad staat, 

nalopen. En dan kan men de tijd meten waarin men dat deed. Ook hier ziet men dat mensen moeite 

hebben mom de transfer te maken van de map op hun blad naar hetgeen er op de grond staat 

wanneer er rechtshemisferische schade is.   

 

Slide 28: Ook hier zien we dubbele dissociaties. Er zijn mensen die problemen hebben met het 

stipdoolhof wanneer je een blad papier aanbiedt waar ze de route op moeten aanduiden, maar in de 

locomotorische versie hebben ze geen probleem.  Omgekeerd kan ook. Dit zou te wijten kunnen zijn 

aan de verschillend referentiekaders.  

 

Slide 29: Een andere manier om navigatie te onderzoeken en dan vooral het gebruik van de 

verschillende maps, is door gewoon de kaart van een land te geven en te vragen om daar specifieke 

steden of opvallende punten op aan te duiden. Men zag dat als mensen schade hadden aan de 

rechterhemisfeer, mensen veel minder accuraat zijn in het bepalen waar een bepaalde stad zich 

bevindt op de kaart.  

 

Wat men hier ziet is dat er dissociaties zijn tussen de verschillende schalen van de map. Wanneer je 

bijvoorbeeld een kaart van een land geeft, kan het zijn dat patiënten daar moeilijkheden mee 

hebben, maar als je hen een kaart van een stad geeft, hebben ze daar geen problemen mee. En 

omgekeerd. Hoogstwaarschijnlijk is dat omdat je bij een kaart verbale vaardigheden kunt gebruiken. 

Zeggen of de schelde onder of boven de graslei ligt als je naar de kaart van Gent kijkt die naar het 

noorden ligt, is moeilijker dan zeggen of Antwerpen boven Brussel ligt.  

 

Vandaar komt het idee dat we een dubbele dissociatie vinden omdat bij het een je met de verbale 

strategie je veel beter de weg kunt vinden dan met spatiale/metrische strategie. Het is altijd goed om 

in je achterhoof mee te nemen dat als we ergens een ruimtelijke representatie van moeten maken, 

dat we dat zowel op een verbale als op een metrisch/spatiale manier kunnen doen. Afhankelijk van 

de taak heb je meer aan het een dan aan het ander.  

 

Slide 30: Navigatie kan verstoord zijn op verschillende manieren. 

 

Een van die manieren, is wanneer je niet meer in staat bent om locaties van objecten te refereren 

ten opzichte van jezelf. We spreken van egocentrische desoriëntatie. Het spreekt voor zich dat je 

serieus in de problemen zal komen wanneer je niet meer weet wat links of rechts van je is. Het maakt 

dan niet uit of je een route gebaseerde strategie gebruikt of een map gebaseerde strategie, want van 

zodra je echt aan het navigeren bent bij map strategie, dan moet je nog steeds kunnen zeggen of je 

links of rechts moet. Wanneer er schade is aan de posterieure pariëtale cortex of bilateraal of aan de 

rechterhemisfeer, dan zie je dit probleem. 
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Een ander probleem dat je kan hebben is dat je de cues of landmarks niet meer herkent. Alle andere 

spatiale vaardigheden zijn nog wel in tact. We spreken van landmark agnosie. Je herkent 

bijvoorbeeld niet meer het stoplicht als cue om naar links te gaan. Er zijn mensen die heel specifieke 

problemen hebben in het herkennen van landmarks terwijl alle andere spatiale vaardigheden nog 

wel in tact zijn. Je kan je dan afvragen of het wel effectief gaat om schade aan de dorsale route. Het 

blijkt dat het vooral gaat om schade aan de occipitale gebieden en om schade rond de hippocampus. 

Die spelen een belangrijke rol in het linken van landmarks aan bepaalde handelingen.  

 

Een ander probleem dat naar voor komt bij navigatie is anterograde desoriëntatie. Het probleem is 

dat mensen niet meer in staat zijn om te navigeren in een nieuwe omgeving. Die mensen kunnen 

geen map opbouwen van een nieuwe omgeving of route gebaseerd navigeren in een nieuwe 

omgeving. Ook dit wordt toegeschreven aan schade aan een gebied rond de hippocampus, een 

gebied dat niet echt tot de dorsale route behoort.  

 

Slide 31: Die laatste twee problemen hebben aanleiding gegeven tot de vraag of de gebieden rond de 

hippocampus eigenlijk een belangrijke rol spelen in de spatiale cognitie in het algemeen. We hebben 

tot nu toe altijd gesproken over spatiale verwerking in de dorsale route, maar nu ziet men dat het 

niet altijd in de dorsale route is dat er problemen zijn. Dat heeft aanleiding gegeven tot de vraag wat 

de rol is van hippocampale gebieden in navigatie.  

 

Met fMRI-studies is men dit verder gaan onderzoeken bij gezonde mensen. Men kreeg een nieuwe 

omgeving op de PC en in die omgeving moest men de weg zoeken om van A tot B te geraken. In het 

doolhof stonden tafeltjes waar bepaalde objecten op stonden. Sommige tafels stonden op cruciale 

punten waar men moest afslaan of rechtdoor gaan, het waren dus landmarks om te weten wat men 

moest doen. Men had zo landmarks die gekoppeld waren aan bepaalde acties. En wat zag men? Bij 

het geheugen voor die landmarks die echt belangrijk waren om te navigeren, zag men 

parahippocampale activatie bij gezonde mensen. Als dezelfde objecten ergens in de gang stonden en 

geen belangrijke cue waren om de route te vinden, dan brachten die geen parahippocampale 

activatie teweeg.  

 

Met andere woorden: wanneer de link gemaakt moet worden tussen een bepaalde cue en een 

bepaald object als landmark en een bepaalde actie om je weg te vinden, dan zal de parahippocampus 

activeren.  

 

Studies met ratten suggereren dat de hippocampus zelf ook een rol speelt.  

 

Slide 32: In de hippocampus zijn er place cellen. Dat zijn cellen die voornamelijk selectief reageren 

wanneer de rat zich op een bepaalde plaats in de omgeving bevindt. Bij de rat had men een 

elektrode ingebracht in een bepaald deel van de hippocampus. Ze hadden die rat dan laten 

rondlopen in een kooi. De rode puntjes zijn de punten waarop die specifieke cel vuurde. Je ziet dat 

die cel vooral vuurde als de rat zich op een bepaalde plaats in de kooi bevond. Dat suggereert dat er 

in de hippocampus cellen zijn die registeren waar het dier zich op dat moment bevindt.  
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Tijdens een gelijkaardig onderzoek heeft men nog andere cellen in de hippocampus gevonden die 

ook spatiale informatie coderen, namelijk de grid cellen. Die cellen reageren ook wanneer het dier 

zich op een bepaalde plaats bevindt, maar nu reageren die wanneer het dier zich op verschillende 

plaatsen bevindt (dus verschillende cellen reageren wanneer het dier zich ergens bevindt). Niet 

random, maar zoals in een grid.  

 

Wanneer je de informatie van die plaatscellen en gridcellen combineert, dan is dat een goed 

startpunt om te weten waar je je op dat moment bevindt. Die twee bronnen zorgen voor een goede 

spatiale oriëntatie.  

 

Slide 33: Bij de mens is er evidentie dat de hippocampus ook een belangrijke rol speelt bij spatiale 

navigatie. Een goede illustratie daarvan is een studie bij taxichauffeurs. Bij deze studie is men gaan 

kijken naar de anatomische structuur van de hippocampus van Londens taxichauffeurs. Die 

chauffeurs moeten eerst een training doorlopen zodat ze een goede map in hun hoofd hebben van 

Londen voordat ze hun licentie krijgen. Enerzijds hebben zij die training en anderzijds ook hun 

dagelijkse ervaring. Zij hebben maw een zeer goed ontwikkelde mentale map van Londen. 

 

De hypothese was dat als de hippocampus effectief een belangrijke rol speelt bij het opbouwen van 

mentale kaarten, dan moeten we misschien structurele verschillen vinden tussen die chauffeurs en 

mensen die niet zo een extreme expertise hebben in het hebben van zo een mentale kaart. En dat 

verschil vond men. Men zag dat de chauffeurs een bepaalde gebied hadden in hun hippocampus dat 

veel groter was en bij de controlegroep was een ander gebied groter. Je ziet dat de expertise 

samengaat met veranderingen ter hoogt van de hippocampus.  

 

Evidentie dat het om een causale relatie gaat, is dat je ziet dat taxichauffeurs die al lang chauffeur 

zijn grotere veranderingen vertonen dan pas werkende chauffeurs. Het gebied wordt groter 

naarmate chauffeurs meer ervaring hebben en het andere gebied dat groter is bij controlepersonen 

wordt kleiner naarmate ze meer ervaring hebben.  

 

4.3. Lichaamsschema 

 

Slide 34: Een andere complexe spatiale vaardigheid is het opbouwen van je eigen lichaamsschema. 

Het dorsale gebied is belangrijk om links/rechts te onderscheiden ten opzichte van je eigen lichaam 

en ook ten opzichte van andermans lichaam.  

 

Men ziet dat wanneer er rechter hemisferisch letsel is, er vooral problemen zijn met het 

onderscheiden van links/rechts ten opzichte van het eigen lichaam en waarschijnlijk ook in het 

algemeen. Wanneer er linkshemisferisch letsel, zullen die mensen op zich niet zo veel problemen 

hebben met het onderscheiden rechts/links ten opzichte van zichzelf, maar wel ten opzichte van 

iemand anders zijn perspectief. 

 

Een andere verstoring in het lichaamsschema dat kan optreden na pariëtale schade is vinger agnosie. 

Je kan je vingers niet meer van elkaar onderscheiden of herkennen. Als je vraagt om de wijsvinger 

aan te duiden, dan lukt dat niet. Of als je tikt op twee vingers en vraagt welke vinger er tussen zat 

(terwijl die persoon niet kijkt), dan weet die dat niet.  
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Die persoon weet wel dat die aangeraakt is en wel op twee plaatsen. Het gaat zowel over het 

lokaliseren van handen als het begrip van je hand. Het is geen sensorisch probleem, het gaat echt om 

een beschadiging de lichaamsrepresentatie van het hand.   

 

Links/rechts verwarring en vinger agnosie komen in sommige gevallen samen voor met problemen 

met rekenen en schrijven na schade aan de linker angulaire gyrus. Dat is het Gerstmann syndroom.  

Een andere verstoring in het lichaamsschema is anosognosie. Dat is wanneer mensen na 

hersenbeschadiging problemen met hun lichaam ontkennen. Bv de verlamming van een been. In 

extreme gevallen ontkennen die mensen dat hun been niet meer werkt, alsof dat ondanks het been 

niet meer kan bewegen, het nog wel tot het lichaamsschema behoort en de hersenen geen info 

krijgen dat het niet meer beweegt.  

 

Het gebeurt dan soms dat zo iemand 10 keer probeert op te staan en steeds omvalt en een smoes 

verzint. Het is geen ontkenning in de zin van psychologische ontkenning. Er is echt sprake van een 

verstoring in het lichaamsschema waarbij de hersenen geen informatie krijgen over dat dat been niet 

meer werkt.  

 

Een laatste storing in het lichaamsschema is hemispatiaal neglect. Dat is een heel ernstig 

aandachtsdeficit waarbij de contralaterale ruimte genegeerd wordt. Dat leidt tot bv mannen die 

enkel de rechterkant van hun gezicht scheren alsof de linkerkant niet bestaat.  

 

4.4. Spatiale aandacht 

 

Slide 35: Problemen bij het richten van de aandacht naar bepaalde spatiale locaties.  

Een voorbeeld is het Balint's syndroom. Daarbij zijn er problemen met het richten van de aandacht 

naar bepaalde spatiale locaties.  

 

Het is het samengaan van 3 symptomen: 

- Optische ataxie waardoor mensen niet meer in de mogelijkheid zijn om te wijzen naar bepaalde 

objecten met hun handen op basis van visuele waarneming.  

- Oculaire apraxie waarbij het niet meer lukt om de ogen te bewegen naar nieuwe stimuli.  

- Simultaanagnosie waarbij mensen niet meer in staat zijn om verschillende elementen tegelijk 

waar te nemen. Eens hun ogen op een bepaald object zitten, zit enkel dat object in de aandacht 

en kunnen ze niet meer het hele plaatje waarnemen. Ze kunnen hun aandacht maar op 1 ding 

tegelijk richten en zien effectief ook maar 1 object op een bepaald moment. Ze kunnen alles niet 

integreren tot één geheel.  

 

Slide 36: Een manier om die simultaanagnosie heel duidelijk te maken, is door mensen zo een plaatje 

te laten beschrijven. Om te kunnen zeggen dat er een vrouw op het plaatje staat met een platte band 

die om hulp aan het wuiven is, moet je het hele plaatje zien en is het niet genoeg als je bv enkel het 

kapotte wiel ziet. Je moet de verschillende elementen zien om de scene die zich afspeelt in te zien. 

Mensen met simultaanagnosie slager er wel in om het wiel te zien, het hand te zien etc los van 

elkaar, maar slagen er niet in om dat tegelijkertijd in de aandacht te brengen. De elementen worden 

niet tegelijk gezien.  
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Terug naar slide 35: Een ander probleem van spatiale aandacht is het hemispatiaal neglect. Daarbij 

zijn er problemen met het richten van aandacht naar de contralaesionale ruimte. Als er 

rechtshemsiferische schade, dan heb je moeite met het richten van de aandacht naar links, heb je 

een linkshemisferisch letsel, dan heb je moeite met het richten van de aandacht naar rechts. Het 

probleem is veel opvallender bij rechtshemisferische schade dan bij linkshemisferische schade. Dat is 

een indicatie dat die rechterhemisfeer spatiaal en aandachtsdominant is en dat er associaties zijn 

tussen verschillende referentiekaders. Bij hemispatiaal neglect kunnen de aandachtsstoringen heel 

specifiek zijn voor één specifiek referentiekader. Dit wordt vaak als evidentie aangehaald voor het 

bestaan van verschillend referentiekaders.  

 

Slide 37: Hemispatiaal neglect hoeft zich niet enkel te manifesteren in de perceptuele ruimte, in wat 

je ziet, maar het kan zich ook manifesteren in mentale representaties. Wanneer er wordt gevraagd 

aan een patiënt om iets na te tekenen, dan zie je dat er effectief een deel van de tekening gemist 

wordt. Maar wanneer er wordt gevraagd om iets uit het geheugen te tekenen, dan zie je in extreme 

gevallen dat ze ook echt een deel van de tekening missen. Het gaat dus duidelijk niet enkel om een 

perceptueel probleem.  

 

Een van de meest overtuigende studies voor het bestaan representationeel hemineglect, was een 

studie door onderzoekers uit Milaan. In Milaan staan er op een bepaald plein heel opvallende 

gebouwen aan weerszijden.  

 

Er werd aan neglectpatiënten gevraagd om zich in te beelden dat ze op het plein stonden, de eerste 

keer met hun rug ernaar en de tweede keer met hun gezicht ernaar. Er werd hen gevraagd te 

beschrijven wat ze zien. De patiënten beschreven heel mooi de rechterkant van het plein, maar niets 

van de linkerkant. Dat kan twee dingen betekenen, ofwel negeren ze de linkerkant ofwel kennen ze 

de linkerkant niet. Maar wanneer de het plein bekeken met hun gezicht ernaartoe, dan beschreven 

ze opnieuw enkel wat ze rechts zagen.  

 

Als men de twee gezichtspunten samen nam, werden alle belangrijke gebouwen besproken. Dus je 

kon niet zeggen dat de persoon geen kennis had van het plein op zich. Het aandachtsprobleem 

breidde zich met andere woorden uit tot hun mentale representaties.  

 

 

5. Kwalitatief versus kwantitatief kan ook tot ventraal versus dorsale dissociatie leiden 

 

Slide 38: Dit deel is een samenvoegsel van de vorige les en deze les. Professor Fias heeft een studie 

gedaan waarbij hij vertrok vanuit het idee dat bij objectherkenning, in vergelijking met spatiale 

verwerking, niet enkel het type van informatie en de eigenschappen van de omgeving anders 

verwerkt worden, maar vanuit abstract niveau kan je zeggen dat de hersenen heel andere 

computaties moeten maken om te weten waar iets in de ruimte zich bevindt dan om te zeggen 

waarom een appel anders is dan een sinaasappel.  
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Bij het spatiale verwerking moeten veel meer computaties gemaakt worden op kwantitatief niveau 

om te weten dat een object zich links of rechts bevindt of zoveel centimeter van iets anders. Om te 

weten of een appel en een sinaasappel hetzelfde zijn of niet, moet je op een kwalitatieve manier te 

werk gaan.  

 

Misschien is het wel zo dat je de dorsale en ventrale route ook kunt onderscheiden in het soort van 

verwerkingsprocessen dat daar onderliggend aan zijn, los van het type informatie dat binnenkomt.  

Fias heeft daarvoor heel eenvoudige stimuli ontwikkeld: bolletjes met lijntjes erin.  

 

De ene taak was een kwantitatieve taak; men moest zeggen of de twee stippen die na elkaar 

gepresenteerd waren veel of weinig van elkaar verschilden in oriëntatie van de lijnen. Men moest 

met andere woorden oriëntaties met elkaar vergelijken en zou beroep moeten doen op de dorsale 

route. In een tweede taak kregen de proefpersonen dezelfde taak aangeboden, maar deze keer was 

het hun taak om gewoon te zeggen of het eerste bolletje hetzelfde is als hetzelfde. Er moest geen 

computatie gemaakt worden over de oriëntatie, er zat niets metrisch in. Dat is een kwalitatieve taak. 

Volgens de hypothese zou dit dan meer beroep moeten doen op de ventrale route.  

 

Slide 39: Wanneer men de small-large taak (kwantitatieve taak- aftrekt van de same-different taak 

(kwalitatieve taak), dan zag men activatie in de dorsale gebieden. Die gebieden waren meer actief 

wanneer men de kwantitatieve taak moest oplossen versus de kwalitatieve matching.  

De gebieden die meer actief zijn om te zeggen of het eerste object gelijk is aan het tweede, zijn de 

gebieden in de ventrale route.  

 

Naast de 'wat' en 'waar' route en naast de 'wat' en 'hoe' route, zouden de ventrale en dorsale route 

ook beschouwd kunnen worden als een kwantitatieve versus kwalitatieve route. Ze verschillende dan 

vooral in de onderliggende computaties die ze moeten doen.  

 

 

 


