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Neuropsychologie les 7 

Aandacht 

 

1. Wat is aandacht? 

 

Slide 3: Als allereerste een denkoefeningetje. Wat denk je dat er intuïtief valt onder aandacht, wat 

wordt daarmee bedoeld? Er valleen heel veel facetten onder en het is moeilijk om het begrip op een 

enkelvoudige manier te beschrijven.  

 

De vraag wat aandacht is, is al een oude vraag. In 1890 heeft William Jaes een poging ondernomen 

om het begrip aandacht te omschrijven. Het is iets dat in ons hoofd plaatsvindt, gericht op objecten 

of gedachten. Focalisatie, concentratie en bewustzijn zijn de essentie ervan. Maar ook met deze 

definitie slaagt men er niet in de vinger op het mechanisme te leggen, dus begint met een negatieve 

definitie te geven van at 'aandacht' vooral niet is. Het is een definitie die goed aansluit bij wat wij 

intuïtief als aandacht zouden omschrijven, maar het is een weinig wetenschappelijke definitie. In 

onderzoek kunnen wij hier weinig mee doen, net omdat die zo breed is. 

 

Slide 4: Het is duidelijk heel moeilijk om één specifieke definitie te geven waaronder al die  aspecten 

die net beschreven zijn, vallen. In een poging om toch de essentie van alle verschillende 

componenten te geven, kan je zeggen dat er te veel informatie op ons af komt voor onze hersenen 

om te verwerken. We moeten selecteren uit de grote stroom informatie. Die selectie die nodig is om 

de grote hoeveelheid binnenkomende informatie te filteren, zou het aandachtsmechanisme zijn. 

Momenteel zijn er 4 categorieën van aandacht te onderscheiden.  

 

Allereerst hebben de alertheid en arousal. Vooraleer we ook aar aandacht kunnen zijn, moeten we 

alert zijn en moeten de hersenen receptief zijn voor wat er binnen komt.  

Een volgende categorie van aandacht is volgehouden aandacht. De hersenen moeten de aandacht 

kunnen vasthouden.  

 

Als derde categorie hebben we selectieve aandacht, dat instaat voor het selecteren van informatie 

die op dat moment relevant is voor de doelen die je wilt verwezenlijken.  

Als laatste categorie het idee dat er verschillende bronnen zijn van aandacht die beperkt zijn in 

hoeveelheid.  

 

1.1. Alertheid en arousal 

 

Slide 5: Alertheid en arousal als eerste aandachtscategorie. Het is de meest basic vorm van aandacht. 

We moeten alert zijn, we moeten receptief zijn voor de prikkels die binnenkomen. Als we dat niet 

zijn, dan is het logisch dat er niet veel te selecteren valt omdat er gewoon weinig informatie 

binnenkomt.  

 

Hoe kunnen we dat opvatten? Er zijn niveaus van arousal. Als we moe zijn, dan zijn er lage niveaus 

van arousal. Als je erg moe bent, dan krijg je veel minder makkelijk belangrijke dingen geselecteerd 

krijgt en onderneem je snellere domme acties. Door je vermoeidheid ben je minder alert en kan je 

minder efficiënt je aandacht richten op elementen in de omgeving of op eigen handelingen.  
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Het omgekeerde, wanneer je heel nerveus bent, dan lijkt het alsof je elke prikkel waarneemt. 

Mensen zijn zo geprikkeld dat alles opgemerkt wordt. Het zenuwstelsel is dan heel receptief. Een 

probleem dat kan voorkomen wanneer je hyperaroused bent, is tijdens een posttraumatische 

stressstoornis. Die mensen hebben alles opgevangen en kunnen geen rust krijgen. Zij kunnen bv niet 

slapen 's nachts net omdat er zoveel prikkels binnenkomen en geregistreerd worden. In die toestand 

zijn mensen vaak super aroused.  

 

De arousal en prikkelbaarheid van de hersenen is niet hetzelfde als bewustzijn. Het kan zijn dat 

mensen aroused zijn en informatie uit de omgeving opnemen, maar niet per definitie bewust zijn.  

Bij normaal bewustzijn, hangen die dingen wel samen. Je moet natuurlijk wel alert zijn om bewust te 

zijn. Omgekeerd is dat niet per se zo.  

 

1.2. Vigilantie of volgehouden aandacht 

 

Slide 6: Een tweede vorm van aandacht is volgehouden aandacht. Vigilantie is het fenomeen van 

alert te blijven voor lange tijd. Je kan je aandacht volhouden voor langere tijd. Denk bv maar aan 

vluchtleiders, die mensen moeten heel lang hun aandacht kunnen volhouden en voortdurend kijken 

op de radar wat er gebeurt. Het is onmogelijk om 5 minuutjes ergens anders te zijn met hun 

aandacht.  

 

Een manier om dat te testen in de kliniek is de Bourdon-Wiersma test. Mensen krijgen een heel blad 

met drie rijtjes met 26 symbooltjes. De taak bestaat eruit om met een streepje de identieke 

patroontjes aan te duiden. Ze moeten dat lijn per lijn doen. Met de chronometer wordt gemeten hoe 

lang het duurt en zo heb je een maat.  Je kan de duur van elke lijn vergelijke en kijken of dat 

fluctueert met de tijd. Het kan zijn dat er problemen zijn met volgehouden aandacht en dan doen 

mensen langer over volgende lijnen. Je kan aan de hand van deze test iets te weten komen over de 

verwerkingssnelheid.  

 

Je kan ook nagaan hoeveel patronen er gemist worden. De fluctuaties in volgehouden aandacht 

kunnen heel goed in beeld gebracht worden. Je ziet dat mensen met hersenbeschadiging in eerste 

instantie trager gaan werken en ook problemen krijgen met volgehouden aandacht.  

 

1.3. Selectieve aandacht 

 

Slide 7: Een volgende categorie van aandacht is selectieve aandacht. Er komt zoveel informatie op 

ons af in ons dagelijks leven, dat we moeten gaan filteren en selecteren. De hersenen maken een 

selectie van de informatie die relevant is voor de taak die we willen uitvoeren.  

 

De hersenen selecteren zowel op informatie die binnenkomt als op de mogelijke responsen die we 

kunnen uitvoeren. Soms wordt er ook geselecteerd op informatie uit het lange termijn geheugen of 

zelfs wanneer je kort iets bijhoudt, moet je selectief iets zoeken in het korte termijn geheugen. Dat 

zijn allemaal vormen van selectieve aandacht. In de hersenen zijn er veel mechanismes betrokken om 

die processen goed te laten verlopen.  
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Als we ergens onze aandacht heel erg op focussen, bv je bent aan het studeren, dan kan het zijn dat 

je je echt afsluit voor alle andere kanalen. Je aandacht kan zo extreem gefocust zijn wanneer je met 

iets bezig bent, dat je alle andere binnenkomende informatie negeert. Daar zijn mooie illustraties 

van. Zo zie je maar hoe onze hersenen informatie kunnen selecteren en zo ons blind maken voor 

andere veranderingen. In het filmpje bv wordt de weg gevraagd aan een voorbijganger. Terwijl die 

zijn uitleg aan het doen is, verwisselt degene die de weg vroeg met iemand anders om het moment 

dat er een groep bouwvakkers voorbijloopt. De persoon die aan het uitleggen is, is daar zo 

opgefocust dat die dat niet doorheeft.  

 

1.4. Resource of middelen (cf. processor) 

 

Slide 8: Een laatste opvatting over hoe je aandacht kunt zien, is het idee dat er verschillende bronnen 

van aandacht zijn die we kunnen inzetten terwijl we een bepaalde taak aan het uitvoeren zijn. Dat 

sluit aan bij hetgeen er net verteld is. We hebben maar een beperkte set van aandachtbronnen, we 

kunnen maar op een beperkte hoeveelheid informatie onze aandacht focussen met als consequentie 

dat we op een bepaald moment maar een beperkt aantal dingen kunnen doen.  

 

Vroeger werd dat verklaard door het idee dat we een beperkte set van aandachtbronnen hebben die 

we kunnen inzetten en zolang die beschikbaar zijn, kunnen we meerdere dingen tegelijk uitvoeren. 

Maar op een bepaald moment is onze informatieverwerkingscapaciteit bereikt en moeten we dingen 

uitstellen omdat we het niet meer tegelijk kunnen uitvoeren. Vroeger werd gedacht dat we maar 1 

set van resources hadden die werd ingezet voor allerhande taken tegelijkertijd.  

 

Nu is er evidentie dat we verschillende aandachtsbronnen hebben in functie van de modaliteit 

waarlangs de informatie binnen komt. Dat is de multiple-resource theorie. Die stelt dat we aparte 

resources hebben voor spatiale informatie, aparte resources voor verbale informatie etc. . En zo 

hebben we verschillende bronnen die we tegelijk kunnen inzetten en zo kan je de 

verwerkingscapaciteit van de hersenen naar boven brengen.  

 

Denk bv aan wanneer je engels aan het studeren bent. Voor veel mensen is het dan storend om de 

radio op te zetten, vooral als er in het engels gezongen wordt. Dit omdat het verbale processen zijn 

die je nodig hebt om te studeren en dezelfde bronnen heb je nodig om de radio te beluisteren. 

Wanneer je bv statistiek aan het studeren bent, dan heb je minder verbale resources nodig en meer 

spatiale resources. Mensen kunnen dan vaak beter muziek op de achtergrond tolereren. Dat is een 

voorbeeld van dat zodra er geen overlap is van resources die je nodig hebt om een taak uit te voeren, 

je dan wel meerdere dingen tegelijk kunt zonder dat dat perse tot interferentie leidt van de ene taak 

tov de andere.  

 

Slide 9: De verwerkingscapaciteit is groter als we taken uitvoeren die ondersteund worden door 

verschillende resources. Heel vaak zie je dat wanneer je dat op hersenniveau bekijkt, hersengebieden 

die ver uit elkaar liggen vaak minder overlap hebben tussen de taken die je aan het uitvoeren bent 

dan gebieden die dichter bij elkaar liggen. Stel dat twee taken door de dorsale route worden 

uitgevoerd, dan hebben die veel meer kans om met elkaar te infereren dan wanneer taken worden 

uitgevoerd door de ventrale en dorsale route.  
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2. Neuroanatomie van aandacht 

 

In het volgend deel gaan we het hebben over de neuroanatomie van aandacht. Het 

aandachtsmechanisme is niet 1 gebied in de hersenen dat alle aandachtsfuncties herbergt, maar het 

zijn verschillende gebieden die als een netwerk functioneren om de verschillende aspecten van 

aandacht te dragen.  

 

2.1. Alertheid of arousal 

2.1.1. Reticulair activatie systeem RAS 

 

Slide 12: Als allereerste arousal en het alert zijn. Het hersengebied dat heel belangrijk is om 

voldoende alert en geprikkeld te zijn is het reticulair activatie systeem. Dat is een groep neuronen in 

de hersenstam in de formatio reticularis die van daaruit diffuse connecties hebben naar de hele 

cortex en die werken via de neurotransmitter glutanaat. Glutanaat is een exiterende NT. Zo zorgt de 

formatio reticularis ervoor dat heel de hersenschors receptief wordt voor informatie die binnenkomt. 

Het gebied is ook heel belangrijk om de slaap- en waakcyclus te regelen. Als je slaapt, zijn de 

hersenen weinig prikkelbaar en als je wakker bent is dat het tegenovergestelde.  

Er zijn twee routes vanuit de formatio reticularis. Het belangrijkste om daarover te weten is dat er 

verschillende routes zijn om de hersenen te prikkelen.  

 

2.1.2. Acetylcholine en noradrenaline systemen 

 

Slide 13: Naast glutanaat zijn er nog twee andere NTsystemen die een belangrijke rol spelen bij 

arousal en het prikkelbaar maken van de hersenen vanuit de hersenstam. Er is de Acetylcholinebaan, 

dat is een baan die parralel aan het RAS vertrekt en zo de hersenen stimuleert. En dan is er 

noradrenaline die een belangrijke rol speelt bij aandacht. In de locus coerrulus zit een groep 

zenuwen die belangrijk zijn voor noradrenaline.  

Ook hier weer de diffuse projecties naar de cortex en op die manier de corticale activatie.  

 

2.1.3. Thalamus 

 

Slide 14: Tot slot, een belangrijk systeem voor het regelen van arousal is de thalamus. De thalamus is 

een belangrijk relaisstation voor sensorische informatie die het systeem binnenkomt en ook voor 

sensorische informatie die het systeem buitengaat. De thalamus bestaat uit verschillende kernen en 

bepaalde kernen spelen een belangrijkere rol in arousal dan andere kernen. Er is opvallende 

evidentie voor de rol van de thalamus in het arousalsysteem.  

 

Enerzijds is er evidentie van een fMRI-studie bij gezonde mensen. Mensen moesten een 

aandachtstaak uitvoeren. Er waren drie groepen van mensen: mensen die weinig geslapen hadden 

en dus lage arousal, een groep mensen die normaal geslapen hadden en een derde groep waar de 

arousal opgekrikt was door veel koffie te geven. De performantie van de drie groepen was hetzelfde 

bij het uitvoeren van de taak, maar men zag dat bepaalde gebieden in de thalamus fluctueerden in 

activatie in functie van de levels van arousal. De mensen die het minst geprikkeld waren (de slaap 

gedepriveerde) hadden de hoogste thalamusactivatie alsof de thalamus compenseerde voor de 

vermoeidheid en de mindere mate van alertheid.  
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Dus hoe minder alert, hoe meer de thalamus actief werd om zo tot een normale performantie te 

komen. Bij de cafeïnegroep die heel geprikkeld was, zag men dat de activatie in de thalamus in rust 

was.  

 

Een andere ilustratie van de rol van de thalamus was een vrouw die ene hele tijd in coma lag en niet 

responsief was voor prikkels die op haar afkwamen. Ze hadden bij die vrouw een elektrode 

ingebracht in de thalamus en men zag dat als men elektriciteit op de elektrode zette en dat gebied in 

de thalamus actief maakte, dat die vrouw veel meer responsief werd. Door het activeren van 

bepaalde gebieden in de thalamus, bracht men aandachtsprocessen in gang.  

 

2.1.4. Coma, vegetatieve staat en locked-in syndroom 

 

Slide 15: Het zal je dan ook niet verbazen dat als je een letsel hebt aan het RAS of de thalamus of een 

andere oorzaak waarbij het functioneren van die gebieden verstoord wordt, dat mensen in een coma 

geraken. Een andere mogelijkheid is dat de schade zo groot is dat de hersenen niet meer geprikkeld 

kunnen worden.  

 

Je ziet dat wanneer je het RAS bilateraal beschadigd, mensen in coma komen en niet meer in een 

staat van alertheid te brengen zijn. Bij een letsel aan de thalamus net hetzelfde.  

 

Er is ook een staat daar tussenin nl de vegetatieve staat. Daarbij is het RAS gedeeltelijk in tact. Die 

mensen reageren nog hel summier op prikkels op de omgeving, maar zijn eigen niet meer bewust. 

Mensen hebben nog wel een zekere mate van arousal, maar geen bewustzijn. Het lichaam zelf 

functioneert nog wel, maar de persoon is zeer beperkt in zijn gedachten, gevoelens en bewustzijn. Er 

zijn nog wel primitieve reflexen. Als je bv met een lichtje in hun ogen schijn, kunnen ze nog wel hun 

ogen dichtknijpen. 

 

Als je aan die mensen verbale instructies geeft die verder gaan dan primitieve reflexen, lijken die 

daar niet op te reageren. Maar men heeft bij een studie mensen in een vegetatieve staat onder de 

scanner gelegd en gaf hen dan verbale instructies. Er werd hen gezegd om niet 'ja' of 'nee' te zeggen, 

maar ze moesten zich inbeelden dat ze aan het sporten waren.  

 

Op basis van ander onderzoek weten we dat als we ons inbeelden dat we iets aan het doen zijn, 

bepaalde delen in onze hersenen actief worden en dat zijn andere gebieden dan wanneer je je bv je 

huis inbeeldt. Als het antwoord 'ja' was, moesten ze zich inbeelden dat ze aan het tennissen waren 

en als het antwoord 'nee' was, moesten ze zich hun woonkamer inbeelden. Op hetzelfde moment 

namen ze een fMRI-scan en kon men achteraf kijken naar de verschillen in activatie. Zo zag men dat 

er inderdaad patiënten waren die helemaal niet reageerden op verbale prikkels, maar als ze moesten 

antwoorden aan de hand van inbeelden, konden ze op die manier nog wel antwoorden. De mensen 

hadden ergens dus nog wel bewustzijn.  
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Een ander beeld dat je kan hebben is het locked-in syndroom. Daarbij zijn mensen nog wel bewust, 

maar ze kunnen niet meer lichamelijk reageren. Die mensen worden ook vaak beschouwd als 

comateus, maar hier is er een probleem in het aansturen van het lichaam. Alles loopt goed, de 

informatie kan binnenkomen en verwerkt worden. Maar in het aansturen van de spieren loopt er iets 

mis. Die mensen zitten gevangen in hun lichaam. Ze kunnen soms nog wel reageren door hun ogen te 

bewegen, maar voor de rest kunnen ze niet bewegen. Aan de hand van fMRI kan ook met deze 

mensen geinterageerd worden.  

 

2.2. Vigilantie en volgehouden aandacht 

 

Slide 16: Het volgende systeem dat we bespreken, is belangrijk voor vigilantie en volgehouden 

aandacht. Hiet zijn er weer een aantal NTsystemen die een belangrijke rol spelen in het voor lange 

tijd kunnen volhouden van de aandacht.  

 

Er is een systeem dat werk op choline, het cholinerg systeem. Dat stuurt projecties naar de basale 

voorhersenen. En er is het noradrenalinerg systeem dat werkt op noradrenaline en een belangrijke 

rol speelt in het klaarmaken van de hersenen om nieuwe stimuli te ontvangen en zo daar adequaat 

op te reageren. Bv mensen bij wie dat systeem onderdrukt is, kunnen bv cues die uit de omgeving 

binnenkomen en die een bepaalde handeling aankondigen, niet gebruiken. Ze kunnen zich dan niet 

klaarmaken voor een aangekondigd event.  

 

Dan ook weer de thalamus die een belangrijke rol speelt bij volgehouden aandacht en tot slot 

hebben we de corticale gebieden die vooral in de rechterhemisfeer een belangrijke rol spelen in 

volgehouden aandacht.  

 

In het algemeen zorgt hersenschade zowel links als rechts ervoor dat mensen minder hun aandacht 

kunnen volhouden waardoor ze trager worden in het verwerken van informatie, maar de problemen 

zijn veel groter na rechtshemisferische schade dan na linkshemisferische schade. Wanneer de 

rechterhemisferische aandachtsgebieden beschadigd genoeg zijn, dan zijn mensen veel minder 

vigilant, kunnen ze veel minder hun aandacht volhouden en reageren mensen ook veel minder 

wanneer ze schrikken. Als je bij split-brain patiënten een volgehouden aandachstaak in de 

rechterhemisfeer aanbiedt, dan zie je dat de performantie veel minder goed is dan wanneer dezelfde 

taak in de linkerhemisfeer wordt uitgevoerd. Dus de rechterhemisfeer blijkt een belangrijke rol te 

spelen in volgehouden aandacht.  

 

2.3. Selectieve aandacht 

 

Slide 17: Dan de volgende categorie van aandacht is selectieve aandacht. Aandacht is meer dan alert 

zijn en vigilant zijn. Het is heel belangrijk dat we onze aandacht kunnen richten en informatie kunnen 

selecteren uit de stroom die er op ons afkomt.  
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2.3.1. Bottom-up vs top-down aandachtsselectie 

 

Slide 18: De eerste opdeling, bottom-up vs top-down. We kunnen onze aandacht op twee manieren 

richten op informatie uit onze omgeving. Ofwel is de stimulis op zich zo opvallend dat het 

automatisch onze aandacht trekt. Er zijn aspecten van de stimulus die ervoor zorgen dat we onze 

aandacht richten zonder dat we ons er bewust van zijn. Die vorm van aandachtsmodulatie noemen 

we bottum-up selectieve aandacht. We kunnen ook zelf onze aandacht richten naar bepaalde 

objecten. Als je zelf bewust je aandacht focust op iets, dan is dat top-down selectieve aandacht. Voor 

beide vormen zijn er andere onderliggende hersengebieden die actief zijn.  

 

2.3.2. Vroege vs late attentionele selectie 

 

Slide 19: Een andere vraag is wanneer die selectie gebeurt. Dit loopt wat parallel met de vorige 

opslitsing. Herinner je dat je superieure colloculi hebt die onze aandacht richten naar opvallende 

dingen in ons gezichtsveld nog voor we het object zelf geïdentificeerd hebben. Het lijkt zo alsof onze 

aandachtsselectie heel vroeg verloopt en dat we onze aandacht kunnen richten naar bepaalde 

dingen nog voor we het object zelf geïdentificeerd hebben.  

 

Bij de tweede vorm van aandacht moeten objecten geïdentificeerd zijn en locaties bekend vooraleer 

je je aandacht daarnaar kunt richten.  

 

Binnen het onderzoeksdomein is er veel discussie geweest over wanneer er nu aandachtselectie 

gebeurt. Gebeurt dat nog voor de informatie geïdentificeerd is of gebeurt dat pas later in het 

verwerkingssysteem. Nog later werd gedacht dat het ook beide opties zijn. Op verschillende 

momenten kunnen wij onze aandacht richten nl van zodra de informatie binnenkomt tot dat we 

effectief reageren op de informatie.  

 

Toen men nog aangewezen was op louter gedragsexperimenten en ERP etc nog niet bestond, was 

het heel moeilijk om een antwoord te vinden op de vraag wanneer ons cognitief systeem nu juist 

bepaalde kanalen bevoordeeld ten opzichte van anderen en op welk moment de input van 

informatie kan gemoduleerd worden.  

 

Slide 20: Uiteindelijk blijkt uit ERP onderzoek dat het niet vroeg of laat is, maar inderdaad op 

verschillende momenten in de tijd dat er aandacht gemoduleerd kan worden. Een manier om dat te 

onderzoeken is aan de hand van ERP's. Men kijkt dan naar het ERP signaal en vergelijkt de conditie 

waar je aandacht besteed aan een bepaalde prikkel met de conditie waar je geen aandacht besteedt 

aan dezelfde prikkel. Dan vergelijkt men in de tijd op welk moment de ERP-signalen van elkaar 

verschillen. Dat zijn momenten in de tijd waarvan je kan veronderstellen dat de aandachtsmodulatie 

effect heeft gehad op de informatie die binnenkomt.  

 

Er is dus evidentie voor zowel de vroege als de late aandachtsselectie. Vroege aandachtselectie heeft 

men aangetoond met sensorische gating. Attentional gating is het feit dat wanneer je een stimulus 

herhaaldelijk aanbiedt, je ziet dat de hersenen daar minder op gaan reageren naarmate de stimulus 

meer aangeboden.  
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De hersenen selecteren al heel vroeg welke informatie sterker verwerkt wordt dan andere.  Een 

manier om dat te toetsen is bv om  eenzelfde toon twee keer na elkaar aan te bieden en te kijken 

naar de respons van de hersenen op beide tonen en die met elkaar te vergelijken. Men ziet dat bij de 

tweede aanbieding er al verschil is in het ERP-signaal na 35 à 50 ms alsof er al heel vroeg minder 

aandacht besteed wordt door de hersenen aan de tweede prikkel die qua fysische eigenschappen 

gelijk is aan de eerste maar toch anders verwerkt wordt. Ook bij het effectief richten van de aandacht 

is er evidentie dat er al vroege aandachtsselectie is. Ongeveer een 80 ms na aanbieding van de 

stimulus.  

 

Mensen kregen korte en lange tonen aangeboden en kregen de opdracht om de lange tonen te 

tellen, maar enkel wanneer die in het linkeroor aangeboden werden. Tegelijkertijd manipuleerde 

men ook of men aandacht moest besteden aan het linker- of rechteroor (twee condities). Zo kon 

men kijken wat de respons is van de hersenen wanneer eenzelfde perceptuele stimulus verwerkt 

wordt wanneer de aandacht ook in hetzelfde oor zit versus een conditie waar de aandacht in het 

ander oor zat. Men zag dat na een 80 ms de activatie groter was wanneer de stimulus werd 

aangeboden in hetzelfde oor als waar er aandacht was. Er wordt verondersteld dat om bepaalde 

dingen echt te identificeren, je ongeveer een 150ms nodig hebt. Door het feit dat je hier al een 

modulatie hebt binnen de 150ms kan het niet gaan om een identificatie van de stimulus zelf, en toch 

zie je zo vroeg al dat er verschillen zijn in hersenrespons ten opzichte van het kanaal waar de 

aandacht naartoe wordt gebracht.  

 

Er is ook evidentie voor latere aandachtsselectie. Na 180 à 280 ms verschuift de aandachtsfocus echt 

naar die targets waar je de aandacht op richt. Van die targets moeten effectief al informatie 

geïdentificeerd zijn omdat je aandachtsmodulatie krijgt later in de informatieverwerkingsstroom. Dit 

gebeurt steeds in de contralaterale pariëtale regio's. Als de potentiële target in het rechter visuele  

veld zit, dan zie je fluctuaties in de linkerhemisfeer, en omgekeerd.  

 

Slide 21:  Met andere woorden gebeurt informatieverwerking op verschillende momenten in de 

informatiestroom van input naar output. En er wordt gesuggereerd dat er verschillende 

hersengebieden betrokken zijn bij de verschillende aspecten van selectieve aandachtsselectie. En die 

gebieden zijn ook op een verschillend moment in de tijd werkzaam.  

 

Nu bespreken we gebieden die een belangrijke rol spelen bij het selectief richten van de aandacht.  

 

2.3.3. Superior colliculi 

 

Slide 22: Een belangrijk gebied zijn de superieure colliculi. Die spelen een belangrijke rol bij het 

richten van de aandacht vroeg in de tijd, nog voor er effectieve verwerking is van de stimulus. Ze 

spelen ook ene belangrijke rol bij het richten van onze ogen naar de saliënte stimulus in het visuele 

veld als het om de superieure colliculi gaat en in het auditieve veld als het om de inferieure colliculi 

gaat.  

 

Als je naar de superieure en inferieure colliculi kijkt, dan zie je dat er cellen zijn die belangrijk zijn 

voor de integratie van het auditieve en visuele. Ze staan in voor sensoriële integratie. Een opvallende 

stimulus in het visuele veld kan immers gepaard gaan met een geluid.  
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Slide 23: Nu waarom spelen de superieure colliculi een belangrijke rol bij het richten van de ogen? 

Heel vaak is daar waar we naar kijken ook de plaats waar onze aandachtsfocus ligt. Uit studies blijkt 

dat we onze aandacht ook kunnen richten op plaatsen waar we niet naar kijken, maar in de meeste 

gevallen is het zo dat als we ergens naar kijken onze aandacht daar ook lig. In onze hersenen is er een 

grote overlap tussen de gebieden voor het richten en sturen van onze oogbewegingen en de 

gebieden die belangrijk zijn voor het richten van aandacht.  

 

Zelfs al op het vroege niveau van de superieure colliculi zie je dat de oogbewegingen en het richten 

van bottom-up aandacht samenvallen. Als er iets salient in de omgeving gebeurt, richt je daar 

meteen je ogen en aandacht op. Zo zorg je ervoor dat iets opvallend niet enkel in de periferie blijft, 

maar in de focus komt.  

 

Als je naar oogbewegingen in het algemeen kijkt, kan je twee vormen onderscheiden. Er zijn de 

vroege reflexieve oogbewegingen. Die saccades worden door de superieure colliculi gestuurd en 

duren 120ms. Ze werken vanuit de eigenschappen van de stimulus. Ze worden gestuurd door 

opvallende eigenschappen van de stimulus, nog voor de stimulus geïdentificeerd en verwerkt is 

(bottom-up). Een tweede vorm van oogbewegingen zijn de reguliere saccades. Die staan onder 

vrijwillige controle en duren 200 à 300ms (dus een stuk langer). Die oogbewegingen worden niet 

door de superieure colliculi, maar door de frontal eyefields in de frontale cortex gestuurd. Ze zijn 

belangrijk voor het top-down sturen van de oogbewegingen en zo ook betrokken bij het top-down 

sturen van onze aandacht.  

 

Herinner je het visuele halfveld paradigma. Daar worden stimuli typisch beneden de 200ms 

aangeboden om zo te zeker te zijn dat de informatie links of rechts in de hersenen terecht komen. 

Het duurt een 200ms vooraleer je bewust je ogen in beweging gebracht hebt en in lijn gezet, als je er 

dan voor zorgt dat stimuli sneller dan 200ms aangeboden worden, heb je niet bewust je ogen kunnen 

bewegen. Zo kan je controleren waar de informatie in de ogen zit en waar de visuele informatie op 

de retina geprojecteerd wordt.  

 

Het is belangrijk om te onthouden dat de superieure colliculi niet op specifieke eigenschappen van de 

stimulus reageren, maar louter gevoelig zijn voor saliente stimuli. Om op specifieke visuele 

eigenschappen te reageren, moet je de stimulus echt identificeren. Hier gaat het gewoon om het feit 

dat als er iets opvallend in ons gezichtsveld verschijn, we automatisch onze ogen daarop richten. En 

dat gebeurt door de superieure colliculi.  

 

Er is een heel opvallende ziekte van wat er kan gebeuren als je problemen hebt aan de superieure 

colliculi. Er is een ziekte waarbij een deel van de basale ganglia en superieure colliculi degenereren. 

Er is celsterfte. Dat heet supranucleaire palsy. Mensen die dat hebben, worden heel vaak beschreven 

alsof ze blind zijn.  

 

Wanneer je met zo iemand aan het babbelen bent, dan richten zij hun ogen niet naar je, als ze eten, 

richten zij hun ogen niet naar het eten. In eerste instantie lijkt het alsof die persoon een visueel 

probleem heeft. Als je die mensen test, zie je dat zij nog wel hun ogen kunnen bewegen en hun 

aandacht richten als je zelf de aandachtsfocus start. Als je bv zegt dat ze moeten kijken naar wie er 

nu binnen komt of wat er op het bord staat, dan kunnen ze nog wel waarnemen.  
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Het is bij hun dus effectief een selectief probleem waarbij hun aandacht niet op een bottom-up 

gedreven manier gestuurd wordt naar nieuwe opvallende input. Ondanks het feit dat het in eerste 

lijkt alsof die mensen blind zijn, blijkt het te gaan om een aandachtsprobleem waarbij mensen hun 

aandacht niet meer op een bottum-up gedreven manier kunnen richten. Maar als je zelf de aandact 

pakt, dan kunnen ze via vrijwillige controle nog wel kun aandacht focussen, maar ze kunnen het niet 

meer op een automatische manier.  

 

2.3.4. Thalamus 

 

Slide 24: Een volgend gebied dat een belangrijke rol speelt, is de thalamus. Deze keer niet de 

gebieden die de arousal reguleren (nl de mediale dorsale, de intralaminare en reticulaire nuclei), 

maar de pulvinaire nucleus en de laterale geniculate die een belangrijke rol spelen bij selectieve 

aandacht.  

 

Slide 25: Wat is dan effectief de rol van de thalamus? Ook weer een subcorticaal mechanisme. Alle 

sensorische informatie maakt synapsen op de thalamus. Ergens kan je veronderstellen dat de 

thalamus een belangrijke rol zal spelen in de vroege aandachtsselectie. Het lijkt dat de thalamus in 

eerste instantie informatie filtert op het moment dat er veel distractoren zijn. Je ziet dat mensen die 

een letsel hebben in de thalamus en dan vooral in de pulvinaire gebieden, moeite hebben met het 

richten van aandacht naar een specifieke locatie  wanneer er heel van irrelevante informatie 

aanwezig is op andere plaatsen.  

 

De taak is om aan te geven wanneer er een rood kruisje op het scherm staat. Je ziet dat de thalamus 

veel meer reageert in de situatie waar er verschillende distractoren aanwezig zijn dan in de situatie 

waarin er enkel een rood kruisje staat.  

 

2.3.5. Pariëtale cortex 

 

Slide 26: Weer een stapje verder in de aandacht reguleringsgebieden. Daarnet bespraken we enkel 

subcorticale gebieden en de thalamus, nu zitten we in de cortex. We bespreken nu de pariëtale 

cortex.  

 

De pariëtale cortex speelt een belangrijke rol bij volgehouden aandacht en algemene 

aandachtbronnen. Je ziet dat als mensen hun aandacht richten op een stimulus, ongeacht wat men 

daarmee wilt doen, cellen in de pariëtale cortex reageren.  

 

Van zodra we onze aandacht ergens op richten, visueel of auditief, worden die gebieden actief. In de 

pariëtale cortex zie je mooi de opdeling tussen top down en bottum up gedreven vormen van 

aandacht. Een belangrijk gebied in de pariëtale cortex voor aandacht sturing is de intra-pariëtale 

sulcus (IPS), dat is de scheidingslijn voor de twee aandachtsnetwerken binnen de pariëtale cortex.  

 

Slide 27: Algemeen, schade aan de pariëtale cortex geeft problemen bij volgehouden aandacht, 

vooral dan wanneer de schade rechtshemisferisch is. Van zodra je een aandachtstaak uitvoert, 

onafhankelijk van het type taak en onafhankelijk van de modaliteit, zie je activering in de pariëtale 

cortex.  
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Het P300 signaal in de ERP verdwijnt of wordt kleiner wanneer er schade is aan de rechter pariëtale 

cortex. Zo lijkt het alsof dat deel een belangrijke rol speelt bij algemene aandachtsresources en die 

weten in te zetten.  

 

Slide 28: Specifieker, de pariëtale cortex speelt ook een rol in de fijnere controle van aandacht. De 

gebieden die we tot nu toe bespraken, zijn bronnen van selectieve aandachtsmodulatie, maar ze zijn 

allemaal vrij rudimentair en op een vroeg niveau voordat de stimulus verwerkt wordt en 

geïdentificeerd is.  

 

Wanneer de aandacht veel fijner gestuurd moet worden, dan zijn het aandachtsmodulaties die 

beroep doen op de pariëtale cortex. Een belangrijk idee is dat de pariëtale cortex een belangrijke rol 

speelt bij het bij elkaar brengen van belangrijke eigenschappen. Het richten van de aandacht op zich 

naar een bepaald plaats in de ruimte is op zich niet voldoende om echt te weten welk element op 

welke plaats aanwezig is. De thalamus en de superieure colliculi richten wel de aandacht naar 

bepaalde locaties in de ruimte, maar louter de aandacht op een bepaalde plaats hebben, is niet 

voldoende om te weten wat er zich juist bevindt op die bepaalde plaats. 

 

De feature integration of binding theorie stelt dat je aandacht nodig hebt om verschillende 

stimuluseigenschappen samen te brengen en zo te herkennen als een bepaald object. Met andere 

woorden, conceptueel worden in die vroege gebieden de stimuluseigenschappen verwerkt en de 

aandacht gericht op basis van een opvallende eigenschap van een stimulus. Die eigenschappen 

worden quasi automatisch verwerkt.  

 

Je kan vroege aandachtsselectie hebben op die basis visuele eigenschappen, maar van zodra je de 

aandacht veel fijner wilt richten en  op zoek wilt gaan naar een bepaald object, is het niet meer 

voldoende om die visuele eigenschappen op zicht te verwerken. Je moet alles aan elkaar binden. 

Volgens de theorie is aandacht nodig om verschillende eigenschappen met elkaar te combineren en 

zo tot het identificeren van bepaalde objecten te komen en het richten van de aandacht op die 

objecten.  

 

Slide 29 - 31: Een mooie manier om te illustreren wat men bedoelt met het feature idee, is de 

volgende taak. Je ziet weer zo een kruisje. Het rode kruisje popt van de display en het maakt niet uit 

hoeveel distractoren er zijn, je ziet meteen het rode kruisje. Op een fMRI-scan zie je wel dat de 

thalamus meer actief is bij veel distractoren, maar wanneer we gewoon moeten detecteren zien we 

dat het heel snel verloopt. Als er zo een kruisje van het scherm springt, heb je dat eigenlijk 

automatisch gezien. De reactietijden zijn exact hetzelfde, onafhankelijk van het aantal distractoren, 

alsof de identificatie op zich pre 

 

Slide 32:  De reactietijden zijn exact hetzelfde, onafhankelijk van het aantal distractoren, alsof de 

identificatie op zich pre-attentief kan verlopen.  

 

Slide 33: De andere situatie waarbij gevraagd wordt ‘haal het rode x-je uit deze display’.  Nu 

verschillen distractoren zowel van kleur als van identiteit. Er is niet alleen een rood kruisje, maar ook 

andere letters die in dezelfde kleur verschijnen. In deze taak is de reactietijd wel afhankelijk van het 

aantal distractoren die op het scherm staan omdat je moet gaan zoeken maar het kruisje staat.  
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Slide 34:  Volgens de feature integration idee heb je aandachtsbronnen nodig van zodra je twee basis 

visuele eigenschappen moet combineren, in dit geval de identiteit van het object en de kleur. Dat 

vergt aandachtsbronnen en aangezien we onze aandacht maar op 1 plek tegelijk kunnen richten, 

moeten we onze aandachtsfocus verschuiven en effectief gaan zoeken. Die rode 'x' springt niet meer 

van het scherm zoals eerder.  

 

Slide 35: Je hebt in dit geval aandacht nodig voor de identificatie omdat er een conjunctie moet 

gemaakt worden van twee eigenschappen van dezelfde stimulus. Aandacht brengt de verschillende 

eigenschappen samen. En om die reden heb je bij deze taak meer tijd nodig om het kruisje te zoeken 

dan in de andere taak.  

 

Slide 36: Binnen de pariëtale cortex is er een opdeling tussen de dorsale route en de ventrale route 

(verwar dit niet met de opsplitsing tussen dorsale en ventrale route in de vorige les!!). De dorsale en 

ventrale route binnen de pariëtale route spelen hier een andere rol bij aandacht.  

 

De dorsale route, het gedeelte in de superieure pariëtale lob, speelt een belangrijke rol bij top-down 

gedreven aandacht. Stel dat je met je gedachten ergens zit en je wilt je aandacht ergens anders op 

richten, dan moet je eerst je aandacht loskoppelen en dan verplaatsen naar waar je toe wilt en moet 

je de da aandacht weer vastzetten. Dat loskoppelen en verschuiven is een taak die door de dorsale 

route in de superieure pariëtale lobben gedaan wordt. Dit is zowel visueel als wanneer je verschuift 

over stimulusdimensies. Dus stel dat je een taak moet doen waarbij je je aandacht moet richten op 

het onderscheiden van een mannenstem en een vrouwenstem. Wanneer je je aandacht switcht van 

ene stem naar de andere, dan is de dorsale route ook actief.  

 

De ventrale route binnen de pariëtale cortex is niet betrokken bij het uitvoeren van top-down 

gedreven aandacht, maar reageert vooral op bottom-up eigenschappen van de stimulus. Wanneer er 

iets onverwacht gebeurt, dan trekt dat onze aandacht en hierbij is die ventrale route betrokken. Er is 

een belangrijk gebied in de ventrale route namelijk de overgang van de temporale en de pariëtale 

cortex, de Temporale Pariëtale Junction (TPJ) die gezien wordt als de circuit breaker.  

 

Stel dat je een bepaalde taak aan het uitvoeren bent, bent bv aan het lezen en plots gebeurt er iets 

onverwacht in de omgeving, dan moet onze aandacht die op het boek zit onderbroken worden en 

verschuiven we onze aandacht naar die gebeurtenis. Van TPJ wordt verondersteld dat dat het 

mechanisme is dat aan de gang zijnde aandachtsprocessen onderbreekt van zodra er niet 

geattendeerde laagfrequente informatie het systeem binnenkomt. En zo wordt de aandacht gericht.  

 

Mensen met beschadiging aan de TPJ kunnen hun aandacht nog wel op een top-down manier richten 

en kunnen nog wel efficiënt een taak uitvoeren als hun aandacht daarop gericht is, maar ze kunnen 

niet reageren op niet geattendeerde laag frequente saliënte informatie die plotseling binnenkomt. 

Die circuit breaker is niet meer instaat om het netwerk tijdelijk te onderbreken.  

 

Slide 37: Dan geef ik nog eens een beeldje van waar in de hersenen de gebieden zich bevinden. 
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2.3.6. Frontale cortex 

 

Slide 38: Tot slot, we richten onze aandacht niet enkel op saliënte dingen, maar aandacht wordt vaak 

gedreven door bepaalde doelen die we willen bereiken. Je ziet dat doelselectie, het weten wat je wilt 

bereiken, iets is dat door de frontale cortex gedaan wordt. Het sturen van top-down gedreven 

aandacht krijgt vaak een impuls van de frontale cortex. De frontale cortex bereidt de planning voor 

en de doelen die je wilt bereiken.  

 

Een andere belangrijke rol van de frontale cortex is het selecteren, inhiberen en initiëren van 

handelingen. Je ziet dat wanneer mensen schade hebben aan de frontale cortex, ze problemen 

krijgen met het maken van bewegingen in een bepaalde richting. Bv, iemand met directionele 

hypokinesie kan in theorie nog motorisch alle handeling nog wel perfect uitvoeren, maar die persoon 

kan veel minder handelen naar links doen bv. Bij hersenletsel wordt die persoon trager bij het maken 

van bewegingen naar links.  

 

De persoon heeft dan na bv rechtshemisferisch letsel veel minder aandacht voor het repertoire aan 

acties aan de linkerkant. Omgekeerd kan ook. Belangrijk is wel dat het niet gaat om een motorisch 

probleem, het selecteren van bewegingen naar bepaalde delen in de ruimte krijgt geen aandacht 

meer. Motor neglect is een heel extreem voorbeeld waarbij mensen helemaal geen bewegingen 

meer maken naar bv links. Bewegingen in een bepaalde richting worden volledig genegeerd.  

 

Ook bij oogbewegingen zie je dat de frontale cortex een belangrijke rol speelt bij het plannen van 

oogbewegingen en vrijwillige saccades. De superieure colliculi lokken reflexieve saccades uit, maar 

soms moeten die onderdrukt worden. De orbitale en mediale regio's van de frontale cortex spelen 

een belangrijke rol bij het inhiberen van de reflexieve oogbewegingen.  

 

Slide 39: Samengevat heb je het RAS dat een belangrijke rol speelt bij arousal en alertheid, de 

thalamus die een belangrijke rol speelt bij alertheid en de eerste selectie, de superieure colliculie die 

belangrijk zijn voor het richten van onze ogen naar saliente stimuluseigenschappen voor identificatie 

en verwerking, de pariëtale cortex die fijne aandachtsselectie voor zijn rekening neemt alsook de 

aandachtsbronnen en tot slot de frontale cortex die een rol speelt bij het selecteren van doelen en 

het maken van plannen om die doelen te verwezenlijken.  

 

3. Hoe functioneert aandacht op neuraal niveau? 

 

Slide 40: We hebben daarnet de gebieden beschreven die betrokken zijn bij aandacht. Nu beschrijven 

we hoe aandacht op neuraal niveau werkt. Hoe interageren de verschillende gebieden met elkaar en 

wat gebeurt er precies wanneer de aandacht op iets gericht wordt? 

 

Slide 41: Op die manier kunnen we twee vragen identificeren. De eerste vraag is wat de bron is van 

de aandachtscontrole. Welk gebied heb je nodig om je aandacht op een fatsoenlijke manier te 

kunnen richten. De tweede vraag is wat de locatie is van de aandachtscontrole. Welke gebieden 

worden gemoduleerd in functie van of er aandacht besteed wordt aan bepaalde eigenschappen of 

niet.  
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Slide 42: Een heel mooie studie om het idee van de bron van aandachtscontrole in beeld te brengen 

is een studie van Vuilleumier en collega's. Het is een fMRI-studie bij twee patiënten met visuospatiaal 

neglect. Visuospatiaal neglect is een aandachtsprobleem waarbij mensen problemen hebben met het 

richten van aandacht naar één deel van de visuele ruimte. Heel vaak is er bij dat neglect schade aan 

de rechter pariëtale cortex.  

 

De vraag was op wat voor manier de pariëtale schade bij de patiënt leidt tot het feit dat de patiënt 

niet in staat is om informatie waar te nemen in het contralaesionale visuele veld. Om dat de 

bestuderen hadden ze twee patiënten in de scanner gelegd en gevraagd om te kijken naar het 

gekleurde puntje te kijken. Kort nadien werden checkerboards aangeboden. Het is geweten dat zulke 

boards bepaalde vroege visuele gebieden activeren. Zo kan je stimuli links en recht of langs beide 

kanten aanbieden. Bij mensen die geen problemen hebben met hun aandachtssysteem, zie je dat als 

je het links unilateraal aanbiedt, de rechter primaire visuele gebieden actief worden en omgekeerd 

en als je het bilateraal aanbiedt, worden linker en rechter visuele primaire gebieden actief.  

 

In de eerste conditie kregen de mensen de taak om naar het puntje te kijken en daarna passief te 

kijken naar het checkerboard. Men zag mooie contralaterale activatie in de unilaterale condities en 

de bilaterale conditie. De visuele cortices reageerden mooi op de visuele input die ze kregen. Er was 

geen indicatie van visueel neglect.  

 

In de tweede conditie gaf de kleur van het fixatiepunt de oriëntatie aan. Er moesten 

aandachtsresources gespendeerd worden aan de categorisatietaak van het fixatiepunt. Niet meer 

alle aandachtsbronnen waren beschikbaar voor de loutere visuele perceptie. Men zag nu dat bij de 

patiënten met een letsel aan de rechterhemisfeer de visuele cortex niet meer reageerde op de 

checkerboards in het linker visuele veld.  

 

Met andere woorden, van zodra de aandachtsrecources gebruikt worden door een andere taak, 

blijven er bij die patiënten minder bronnen over om de informatie in het contralaesionale visuele 

veld waar te nemen en zo neglect vertonen.  

 

De conclusie van de studie was dat de pariëtale cortex aandachtbronnen moet verdelen om 

informatie in het visuele veld waar te nemen en om de vroege visuele cortex voldoende middelen te 

geven om te reageren op die informatie. Als dan een andere taak veel van die bronnen verbruikt, dan 

treedt er neglect op bij die patiënten.  

 

Dat was een mooie illustratie dat de pariëtale cortex de activiteit van andere gebieden die belangrijk 

zijn voor de perceptuele verwerking van informatie moduleert.  

Slide 43: De volgende studies zijn een mooie illustratie van een andere discussie. Er was vroeger 

binnen de aandachtsliteratuur een discussie over aandacht. Als wij onze aandacht richten op iets, 

doen we dat dan op basis van locatie of op basis van objecten? 
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Een voorbeeld: stel je hebt met een vriendin afgesproken aan het station en je weet dat zij zal 

aankomen via de hoofdingang. Je kan je aandacht uitsluitend focussen op de hoofdingang en zo 

wachten tot je je vriendin ziet. Een andere mogelijkheid is dat je weet dat zijn een bepaalde keur van 

haar heeft en een bepaalde kleur van jas zal aanhebben en ervoor kiezen om vooral je aandacht te 

richten op die eigenschappen.  

Die discussie is er lang geweest.  

 

Slide 44: Het blijkt dat bij de discussie alle twee de kanten gelijk hebben. We kunnen onze aandacht 

specifiek richten op spatiale locaties alsook op specifieke eigenschappen van objecten. De studie hier 

is een mooie illustratie van enerzijds dat we onze aandacht kunnen richten in fucntie van locaties en 

objectfuncties en anderzijds dat de activatie van  andere gebieden die belangrijk zijn voor de 

verwerking van bepaalde informatie gemoduleerd wordt in functie van of we er aandacht aan 

besteden of niet.  

 

In deze studie werd gekeken welke hersengebieden veranderen van activatie wanneer we onze 

aandacht richten naar een bepaalde locaties versus wanneer we dat niet doen. Men is gewoon gaan 

kijken wat er gebeurt wanneer we onze aandacht vooral richten naar links versus naar rechts. 

Herinner je dat de vroege visuele gebieden retinoscopisch georganiseerd zijn dus dat het linker 

visuele veld in de rechterhemisfeer komt en omgekeerd.  

 

Door je experiment zo vorm te geven, kan je voorspellen dat als de aandacht naar de ene plek 

gebracht wordt, men activatie zal vinden op de andere plek in de hersenen. En dat vond men. Als de 

aandacht naar links verschuift, dan zag men een verhoogde activatie in de contralaterale 

retinoscopische gebieden in de visuele cortex. En dat gebeurt al vrij snel nadat de stimulus 

aangeboden wordt. De aandacht van de vroege visuele gebieden worden gemoduleerd in functie van 

de visuele input.  Die aandachtsmodulatie van de vroege visuele gebieden wordt aangestuurd door 

de pariëtale cortex.  

 

Slide 45: Een andere mogelijkheid is dat je aandacht gericht wordt op basis van itemeigenschappen. 

Het zou zo zijn dat als je je aandacht bv focust op de kleur van een object dat de kleurgerelateerde 

gebieden actiever worden. Hetzelfde geldt voor bv beweging van een object. Een studie die dat 

effectief aantoont is een fMRI-studie waarbij twee objecten na elkaar aangeboden werden. Die 

objecten konden verschillen qua kleur, grootte en bewegingssnelheid waarmee ze in beeld kwamen.  

 

De vraag was of de twee stimuli hetzelfde waren of niet. In de ene conditie werd gevraagd om te 

oordelen op kleur, de aandacht werd dan gefocust op de kleurdimensie van de stimulus. Nadien 

werden dezelfde stimuli gebruikt, maar men nu moest focussen op de beweging. Het ging dus om 

exact dezelfde stimuli, maar in functie van de taak werd de aandachtsfocus ergens anders gelegd. 

Men zag dat als men de aandacht besteedde aan bv de beweging, er inderdaad een verhoogde 

activatie was in de gebieden die belangrijk zijn voor de verwerking van beweging. Als men de 

aandacht richtte op de kleur, zag men dat die gebieden responsiever werden.  

 

Met andere woorden, richt je je aandacht op een bepaalde feature, dan is er een verhoogde activatie 

van die gebieden die instaan voor de verwerking daarvan. Ook hier zie je weer dat dat vrij snel 

gebeurt.  
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Slide 46: Een ander voorbeeldje. Je kan je aandacht niet enkel richten op locaties of bepaalde 

features, je kan je aandacht ook richten op bepaalde objecten. Herinner je verder in de visuele 

stroom dat er gebieden zijn die selectief reageren op gezichten, op huizen… Bij deze taak kregen 

mensen samengestelde stimuli aangeboden waarbij de gezichten en huizen op elkaar gemapped 

waren en qua spatiale features dezelfde waren.  

 

De taak was om te oordelen of het gezicht man of vrouw was ofwel of het huis een vrijstaand huis 

was of een rijhuis. Men zag dat als men focuste op de gezichten, er verandering was in activatie in de 

fusiforme face areas en als men focuste op de huizen werd een ander gebied in de hersenen actief. 

Met andere woorden zie je dat wanneer je je aandacht richt op bepaalde features van de informatie 

die binnenkomt, er verandering is van activatie in de gebieden die belangrijk zijn voor het verwerken 

van die informatie in functie van of je er aandacht aan besteed.  

 

Samengevat: ergens in de hersenen heb je een mechanisme dat effectief de aandacht richt en dat 

gaat te werk doordat er een signaal gestuurd wordt naar die gebieden in de hersenen die in staan 

voor de verwerking van de features waar op dat moment aandacht aan wordt besteed.  

 

Slide 47: Aandachtsmodulatie werkt niet enkel door het verhogen van de prikkelbaarheid van de 

gebieden die belangrijk zijn voor het verwerken van informatie waar je je aandacht op richt, maar 

ook door het deactiveren van gebieden die belangrijk zijn voor het verwerken van distractoren. Stel 

dat je een oordeel moet vellen over het gezicht, dan zie je een verhoogde activatie in die gebieden 

die nodig zijn voor de verwerking ervan, maar tegelijkertijd zie je een verdrukking van de gebieden 

die belangrijk zijn voor het verwerken van de huizen. Er is een upregulatie van de relevante gebieden 

en een downregulatie van de irrelevante gebieden.  

 

Slide 48:  Samengevat, aandacht moduleert de activatie van de informatierelevante gebieden door ze 

actiever te maken.  

 

4. Modellen van aandacht 

 

Slide 50: Er verschillende modellen van aandacht.  

 

Het eerste model is dat van Posner. Hij heeft verschillende componenten van het richten van 

aandacht van elkaar onderscheiden. Hij stelt dat informatie eerst moet opgemerkt worden om te 

zien of het wel interessant is om de aandacht ernaartoe te richten. Daarvoor moet er enerzijds voor 

gezorgd worden dat je voldoende geprikkeld/aroused bent en anderzijds dat je je aandacht 

voldoende lang kunt volhouden om voldoende informatie binnen te krijgen.   

 

Hij beschreef ook een aantal gebieden beschreven die een belangrijke rol spelen in het opmerken 

van informatie nl de locus coeruleus, de pariëtale cortex en de rechter frontale gebieden.  

 

Daarna het richten van de aandacht. Daarvoor heeft hij ook een aantal gebieden beschreven nl de 

superieure colliculi, de pariëtale cortex, de TPJ en de FEF. 
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En als laatste de executieve aandacht, wat inhoudt dat je je aandacht niet enkel reflexief richt op 

basis van saliënte informatie, maar dat je ook je aandacht moet kunnen richten in functie van de taak 

die je aan het uitvoeren bent en in functie van de doelen die je op dat moment wilt volbrengen. De 

hersengebieden die daar een belangrijke rol bij spelen zijn de basale ganglia en de frontale cortex.  

 

Slide 51:  Een ander model is dat van Corbetta en Shulman. Daarbij worden er twee 

aandachtssystemen onderscheiden.  

- Enerzijds een systeem voor doelgericht aandacht, het top-down verschuiven van aandacht en 

- Anderzijds een mechanisme dat belangrijk is om de aandacht op een bottom-up gedreven 

manier te richten. Daarbij moet je de relevante stimuli detecteren wanneer ze plots verschijnen 

in het visuele veld en heb circuit onderbreking je in de tempo pariëtale overgang waarbij je de 

aan de gang zijde processen kunt onderbreken wanneer er plots een saliente stimulus in het 

gezichtsveld komt.  

 

Slide 52: Volgens de onderzoekers zijn er bij beide systemen verschillende gebieden betrokken.  

 

Dat waren algemeen twee theorieën die vandaag vaak gebruikt worden als startpunt voor het 

vormen van hypotheses.  

 

5. Hemi-neglect: klinische aspecten 

 

Slide 53: In het laatste deel van de les zou ik graag stil staan bij een klinisch beeld dat heel vaak 

voorkomt wanneer mensen hersenbeschadiging oplopen nl hemispatiaal neglect.  

 

Slide 54: Hemispatiaal neglect is een aandachtsprobleem waarbij mensen de contralaesionale ruimte 

rondom hen negeren of de contralaesionale zijde van objecten rondom hen. Het kan zo extreem zijn 

dat de wereld rondom die mensen echt gereduceerd is tot de helft. Het kan zo extreem zijn dat die 

mensen bv maar de helft van hun gezicht scheren.  

 

Hemispatiaal neglect manifesteert zich niet enkel in de visuele ruimte. Het manifesteert zich ook in 

mentale representaties. Je ziet heel vaak dat het probleem dat de wereld maar voor de helft bestaat 

zo extreem is dat het gepercipieerd middelpunt van het lichaam ook opschuift.  

 

Wat heel merkwaardig is, is dat die mensen heel vaak geen besef hebben van hun aandoening. Het 

doel van de revalidatie is dan ook heel vaak om die mensen zich daar bewust van te maken. Die 

mensen hebben niet door dat ze de helft van de wereld rondom hen of de helft van objecten 

negeren. Dat kan zelf zo erg zijn dat ze ontkennen dat de helft van hun lichaam tot hun behoort. Die 

mensen ontwikkelen soms de waan dat hun verlamde arm niet van hun is en dat die van iemand 

anders is en dat zij daarop moeten passen.  

 

Het hemispatiaal neglect is amodaal; het manifesteert zich zowel in het visuele als in het auditieve als 

in de reuk. Het gaat echt over de representatie van de wereld in al haar facetten en sensorische 

input.  
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Bij mensen met rechtshemisferische hemineglect zien we vaak dat die ook heel apathisch zijn. Hun 

emoties worden vaak afgevlakt. Bij extreme hemineglect patiënten is het heel opvallend hoe 

apathisch ze zijn en hoe onverschillig ze staan ten op zichtte van hun aandoening. Het is ook 

belangrijk dat er gradaties zijn in het neglect. Het kan heel subtiel zijn, maar ook heel extreem. In een 

meer subtiele vorm kunnen mensen nog wel links en rechts informatie detecteren als het alleen links 

of alleen rechts wordt aangeboden, maar wanneer er zowel links als rechts iets wordt aangeboden, 

treedt het neglect op.  

 

Hemispatiaal neglect treedt veel vaker op na rechtshemisferische schade dan na linkshemisferische 

schade. En ook de ernst is vaak veel extremer na rechtshemisferische schade. Je ziet ook vaak dat de 

acute fase heel extreem kan zijn en dat het bij mensen met linkshemisferisch letsel redelijk vaak 

opklaart terwijl bij mensen met rechtshemisferisch letsel de problemen vaak constant aanwezig 

blijven. De problemen verbeteren wel, maar vaak zijn er ook veel restletsels.  

 

Slide 55: Op wat voor manier kan je hemispatiaal neglect testen? De meest gebruikte taak is de 

lijndissectie taak. Het lokaliseren van punten in de ruimte is een taak die beroep doet op de pariëtale 

cortex van de rechterhemisfeer bij gezonde mensen. Je ziet dat mensen met hemispatiaal neglect bij 

zo een taak niet meer in staat zijn om het middenpunt van de lijn aan te duiden. Iemand met 

rechtshemisferisch letsel die de linkerkant van zijn visuele veld negeert, zal het middenpunt veel 

meer naar rechts opschuiven. Ze voeren de dissectie uit op de rechterkant van de lijn.  

 

Een andere manier is om mensen een blaadje papier te geven met verschillende objecten erop en 

dan vragen om bepaalde objecten aan te duiden. Je ziet dan dat mensen met spatiaal neglect bijna 

allemaal beginnen aan de rechterkant.  

 

Mensen met linksneglect na rechtshemisferische  schade beginnen meestal allemaal altijd aan de 

linkerkant. Op een gegeven moment zeggen de patiënten dat ze ze allemaal gehad hebben, terwijl de 

de andere helft van het blad nog niet eens gedaan is. 

 

Je kan ook vragen aan mensen om iets over te tekenen of iets te tekenen uit het geheugen. Bij beide 

taken hebben die mensen problemen.  

 

Slide 56: Nu hier een voorbeeldje van een neglectpatiënt die ze in een donkere kamer gezet hebben. 

In de donkere kamer keken ze naar waar de ogen bewegen erwijl het hoofd is vastgezet. Men zag dat 

de mensen met rechtshemisferisch letsel vooral hun ogen naar rechts bewogen en links weinig 

oogbewegingen maakten. Bij gezonde mensen zag men dat ze hun ogen zowel links als recht 

bewogen en de hele ruimte exploreerden. Bij neglectpatiënten zie je dat zelfs wanneer er geen 

visuele input is, de ogen zich maar richten op één deel van de visuele ruimte.  

 

Slide 57: Het letsel van hemispatiaal neglect lokaliseert zich zowel corticaal als subcortiaal. Vooral 

gebieden rond de rechterhemisfeer en temporaal. Maar je ziet vooral corticaal de gebieden die  

belangrijk zijn voor het sturen van aandacht. Je ziet dat als er schade is in de subcorticale gebieden, 

in de witte massa banen die naar de pariëtale cortex leiden, er ook aandachtsproblemen optreden.  
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Slide 58: Heel belangrijk, hemispatiaal neglect is effectief een aandachtsprobleem. Het is geen 

motorisch probleem. Het is niet zo dat die mensen niet meer kunnen reageren in een bepaalde 

richting. Als je die mensen hun genegeerde hand vastpakt, dan lukt het toch om het te laten 

reageren in de richting die ze anders negeren.  

 

Er is geen sprake van hemianopsie, want vaak zijn mensen met hemianopsie en zonder neglect zijn 

zich wel bewust dat ze de helft van de wereld niet zien en daarom draaien ze hun lichaam zodat dat 

deel van de wereld toch in hun visueel veld valt zodat ze het toch te kunnen zien. Maar iemand met 

neglect, zijn zich daar niet van bewust.  

 

Het is geen algemeen sensorisch probleem. Het is effectief een aandachtsprobleem. Bij de visuele 

cortex (en de tast) heb je heel mooie de kruising dat wat links binnenkomt naar de rechterhemisfeer 

gaat en andersom. Bij de andere modaliteiten is dat anders. Bij je oren heb je contralaterale 

connecties, maar ook ipsalaterale connecties.  

 

Als er al een probleem is, dan is het neglect voor het auditieve veel minder dan voor het visuele en 

tactiele. Onze reuk is iets dat ipsalateraal geprojecteerd wordt. Wat het linkerneusgat binnenkomt 

wordt links geprojecteerd en idem voor rechts. Dus als er een rechtshemisferisch letsel is en het 

probleem zou zuiver sensorisch zijn, dan zouden mensen problemen moeten hebben met wat er 

visueel links wordt aangeboden en wat van reuk rechts binnenkomt. Maar bij neglect is dit niet zo, 

het neglect heb je voor alle zintuigen. Olfactorisch neglect en visueel neglect zijn sterk gecorreleerd 

qua mate. Dus je ziet dat bij dezelfde patiënt het neglect in de verschillende sensorische gecorreleerd 

is.  

 

Slide 59: Neglect is een aandachtsstoornis, want je ziet dat je de mate van neglect eenvoudig kunt 

moduleren wanneer er toch in het linker visuele veld opvallende stimuli verschijnen. Wanneer er bv 

een verpleegkundige met een grote spuit afkomt in het linker visuele veld, dan is er toch een kans 

dat de patiënt dat detecteert. Je ziet ook dat wanneer patiënten schrikken, hun arousal verhoogd 

wordt en het neglect wat vermindert wordt.  

 

Je ziet ook dat de symptomen van neglect toenemen wanneer de aandacht verdeeld moet worden. 

Als de aandachtsbronnen verbruikt worden door andere taken die je tegelijk aan het uitvoeren bent, 

dan zie je dat het neglect versterkt wordt.  

 

Je ziet ook dat neglect niet zuiver is in functie van het lichaamsmiddellijn. Je kan niet echt een lijn 

trekken waarvan je kunt zeggen dat alles aan de ene kant van de lijn wordt genegeerd en alles aan de 

andere kant niet. Sommige mensen met neglect die een woord moeten lezen, doen wat wel op een 

logische manier. Een linkerneglect patiënt zal bv 'ballistisch' lezen omdat dat een zinvol woord vormt 

en zal niet 'allistisch' lezen puur omdat dat de middellijn vormt. Dus je ziet dat het lezen beïnvloed 

wordt door lange termijn kennis. Het neglect is geen zuiver perceptueel gegeven.  

 

Je kan de mate van neglect ook beïnvloeden door de mensen meer te motiveren door bv te belonen. 

Als mensen gemotiveerd zijn en beloond worden om bv toch links iets te detecteren, dan zie je dat je 

de ernst van het neglect toch kan moduleren.  
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Slide 60: Er zijn verschillende vormen van neglect: ruimtelijk neglect versus object gebaseerd neglect.  

Aan mensen wordt gevraagd om de tekening van het huisje en boompjes over te tekenen. Mensen 

met ruimtelijk neglect zullen de helft van de tekening niet overtekenen. Mensen met 

objectgebaseerde neglect zullen de helft van elk object niet mee tekenen.  

 

Slide 61:  We hebben vorige les gezegd dat je de ruimte rondom je op verschillende manieren kunt 

definiëren. Je hebt mensen met enkel neglect voor de persoonlijke ruimte, voor de peripersoonlijke 

ruimte en voor de extrapersoonlijke ruimte. Je kan dus mensen met verschillende soorten neglect 

dissociëren.  

 

Slide 62: Wat is hemispatiaal neglect? Daar bestaan theorieën over. Eentje ervan stelt dat mensen 

met hemispatiaal neglect problemen hebben om hun aandacht los te koppelen van iets eens het in 

het goede visuele veld zit. En zo zijn ze dan niet meer in staat om hun aandacht te verschuiven naar 

het genegeerde veld. Het visuele veld waar ze nog wel hun aandacht naar kunnen richten, trekt veel 

te veel aandacht waardoor ze er niet meer in slagen om de aandacht los te koppelen en te 

verschuiven naar het genegeerde veld.  

 

De intentie die aanleiding heeft gegeven tot dit idee, is dat je ziet dat mensen met een pariëtaal 

letsel  effectief problemen hebben met het loskoppelen van de aandacht.  

 

Slide 63: De manier waarop ze dat onderzocht hebben is met het Posner paradigma. Dat paradigma 

is heel eenvoudig. Mensen krijgen op een computerscherm een fixatiepunt en twee vierkanten. In 

die vierkantjes verschijnt er soms ineens een stip en de taak is om zo snel mogelijk te reageren 

wanneer de stip verschijnt. Maar die stip kan links of recht van het fixatiepunt verschijnen. Vlak voor 

de stip verschijnt komt er een cue die aangeeft dat er naar alle waarschijnlijkheid op die locatie een 

stip zal verschijnen. Dat kan een plotse flits zijn van het kadertje (een exogene bottom-up gedreven 

cue).  

 

Je ziet dat als er daar effectief een stip verschijnt, mensen sneller zijn om dat te detecteren dan 

wanneer er geen flits geweest zou zijn en al helemaal dan wanneer de stip ergens anders zou 

verschijnen. Je kan dat ook met een pijltje doen. Je moet het pijltje detecteren en endogeen top-

down reageren. Je moet eerst het pijltje interpreteren en pas daarna kan je reageren.  

 

Slide 64: Hier heb je het voorbeeldje. Je ziet dat wanneer je mensen naar het kruisje laat kijken en 

nadien komt het pijltje, dan zijn mensen heel snel. En mensen worden trager wanneer een invalide 

trial wordt aangeboden, met andere woorden wanneer de aandacht naar de andere richting 

gebracht wordt dan waar de stip verschijnt.  

 

Slide 65: Men heeft dat ook gedaan bij mensen met rechts pariëtale schade gedaan.  

Een ipsalaesionale stimulus wilt zeggen dat als je een rechtshemisferisch letsel hebt, de stip ook 

rechts verschijnt.  
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Bij de valide trials heb je een cue die naar rechts  wijst en je hebt een stip die rechts verschijnt, dat 

gaat redelijk snel bij die mensen. De invalide trial bij de iplalaesionale stimulus is dat de aandacht 

naar links verschoven wordt, terwijl de stip rechts verschijnt. En dat verloopt quasi even snel als bij 

de valide trial, het gaat ietsje trager. Echt spectaculair is dat niet, want als je je niet naar links kunt 

verschuiven, dan kan je ook verwachten dat dat geen conflict gaat geven.  

 

In dit geval wordt de stip links aangeboden, in het contralaesionale veld dat dus genegeerd wordt. 

Maar in dit geval is er ook een pijl die naar links wijst. Je hebt dus een cue die zegt dat er links iets zal 

verschijnen. De aandacht wordt verschoven naar het veld waar je problemen hebt om je aandacht 

naartoe te schuiven. En de stip wordt ook daar aangeboden. In dit geval hebben neglect patiënten 

met pariëtale schade geen probleem. Er is geen significant verschil wanneer hetzelfde type stimulus 

in het andere visuele veld werd aangeboden met een cue erheen.  

 

Deze conditie is het interessants: wanneer er een pijl naar rechts verschijnt en aankondigt dat er 

rechts iets zal verschijnen in het goede visuele veld en er dan een stip links verschijnt, dan geeft dat 

heel veel problemen en een serieuze vertraging van de reactietijd. Met andere woorden eens de 

aandacht in het goede visuele veld zit en dan verschijnt er iets in het 'slechte' visuele veld, enkel dan 

treden er aandachtsproblemen op. Als je aandacht van begin af aan naar de slechte kant verschoven 

wordt en er verschijnt dan iets aan dezelfde kant, dan heb je geen problemen.  

 

De interpretatie van deze bevinding was dat mensen met pariëtale schade en neglect patiënten een 

probleem hebben met het loskoppelen van hun aandacht eens het in het goede deel van het veld zit 

en ze dan iets moeten detecteren in hun slechte deel van het visuele veld.  

 

Slide 67: Een andere theorie over neglect. Is neglect nu een probleem in het richten van aandacht of 

een probleem in het opbouwen van de cognitieve map of perceptie van de wereld rondom hen. Dan 

hebben we de studie die vorige les ook besproken is. Neglect manifesteert zich niet enkel in het 

perceptueel domein, maar ook in het representationeel domein. Dat suggereert dat neglect niet 

enkel een probleem van het richten van de aandacht, maar ook van het opbouwen van een 

cognitieve map van de omgeving.  


