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Hoofdstuk 0: Inleiding 

Neuropsychologie en cognitieve neurowetenschappen  

 Neuropsychologie is de studie van de neurale basis van gedrag 

 Descartes: lichaam en geest zijn gescheiden  ontwikkeling van 2 stromingen   

 

Uitgangspunten 

 Vanuit verschillende invalshoeken/benaderingen gaat men gebruik maken van de toepassing van de 

neuropsychologie (2 stromingen binnen neuropsychologie): 

○ Neurologisch 

○ Psychologisch 

 Belangrijk: wordt niet enkel gebruikt voor fundamenteel onderzoek maar ook interessant voor klinische- 

en bedrijfspsychologie  link hersenen-geest wordt steeds populairder  

 

Psychologisch 

 Focus op mentale vaardigheden en hoe deze ondersteund worden door het brein  

 Focus op hoe deze activiteiten ondersteund worden door het brein (welke hersengebieden zijn 

   betrokken bij bepaalde mentale activiteiten? Bv. rekenen) 

 

Neurologisch  

 Focus op brein en zoektocht naar de mentale functies van bepaalde hersengebieden (“Wat kan je niet 

meer als bepaalde hersengebieden uitvallen?”) 

 Vertrekken van het brein! 

 Nadruk op de hersenen en hun anatomie  

 Voorbeelden 

○ Bv. seksueel misbruik  structurele verandering in hippocampus  

○ Bv. verwaarlozing heeft invloed op corpus callosum  

 

Opmerkingen  

 Fusie van psychologie en geneeskunde versneld door ontwikkeling van technologie  

○ Vroeger: post-mortem onderzoek 

○ Nu: hersenscans etc. 

 Cognitieve psychologie of neuropsychologie is een ONDERDEEL van de neurowetenschappen 

 

 

Multi-disciplinair: Info voor de neurowetenschappen wordt uit verschillende wetenschappen gehaald en 

informatie uit neurowetenschappen wordt ook binnen andere wetenschappen gebruikt  

 Psychologie 

 Anatomie 

 Fysiologie 
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 Neurologie 

 Computerwetenschappen 

○ Men dacht heel lang dat de hersenen werkten zoals een computer 

○ Veel inzichten vanuit computerwetenschappen overgenomen 

 Ingenieurswetenschappen (ontwikkeling scanners)  

 Statistiek 

○ Beeldvorming beter kunnen begrijpen en analyseren 

○ Mentale functies schematisch makkelijker voorstellen 

 Filosofie 

○ Toerekeningsvatbaar? 

○ Kunnen hersenen vooraleer we er bewust v zijn ons gedrag bepalen? 

 

Multi-method benadering 

Opmerkingen  

 Alle methodes hebben sterktes en zwaktes, dus je moet ook zeker de beperkingen kennen 

 Het is een convergerende benadering: vaak kan de zwakte van de ene methode opgevangen worden door 

de andere techniek (vullen elkaar aan) 

 Het blijven correlationele methoden  nooit oorzakelijkheid afleiden! 

 

Single-cell recording 

 Elektrodes in bep. cellen  steken en dan kijken hoe deze cellen vuren 

 = Techniek om veranderingen in het voltage of de stroom van een neuron te onderzoeken 

 VOORDEEL: Afleiden hoe specifieke cellen info verwerken en op welke info ze reageren 

 NADEEL: Zeer gevoelige methode, op 1 cel gebaseerd 

 

Functionele beeldvorming  

 = Techniek om te kijken hoe hersengebieden reageren op bepaalde impulsen 

 A.d.h.v. zuurstofgehalte in de bloedbanen id hersenen 

 PET = Positronemissietomografie (radioactief isotoop toedienen) 

 fMRI = functional magnetic resonance imaging  

 ERP = event-related potential  

 MEG = magneto-encefalografie (variant van ERP) 

 

Letsel-studies 

 Patiënten 

 TMS = transcraniele magnetische stimulatie 

 

Gedragsstudies 
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Multi-populatie 

Mens – dier 

Bv aapstudies: bij dieren meer single-cell studies mogelijk  

 

Single case – groep 

 Single case: mensen met een specifiek hersenletsel 

o Goed observeren 

o Kijken wat ze nog kunnen en wat nt 

o Kan het ons iets bijbrengen voor huidige theorieën? 

o Hypotheses hieruit afleiden 

 Groepsstudies: hypotheses single case studies gaan toetsen 

 

Gezond – hersenschade 

 

Multi-level benadering 

 Twee niveaus: functioneel & neuraal 

 2 niveaus moeten congruent zijn met elkaar MAAR wederzijds theoretisch beperkend 

 Integratie is een meerwaarde!  door samenleggen is een interpretatie mogelijk  

 In de psychologie is er een focus op gedrag (functionele) en in geneeskunde focus op het brein (neuro)  

 In theorie bevestiging zoeken voor het neurale en omgeerd  

 Men gaat kijken of bepaalde theorieën haalbaar zijn; men gaat informatie van functioneel en neuraal 

niveau hanteren om theorieën te bestuderen 

 

Doelstellingen 

 Systematiseren – oriënteren 

 Meerwaarde v multi-benadering 

 Kritische houding 

 Hoe? Verschillende gedragsaspecten benaderen 

○ Vanuit verschillende methoden 

○ Op verschillende niveaus 
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Hoofdstuk 1: Het centrale zenuwstelsel  

Terminologie 

Oriëntatie 

 
 

 Anterieur: vooraan = Rostraal: vooraan 

 Posterieur: achteraan = Caudaal: achteraan 

 Superieur: hoog = Dorsaal: hoog/boven 

 Inferieur: laag = Ventraal: laag/onder 

 Mediaal: dicht tegen de middelijn van de hersenen  

 

 
  Lateraal: aan de zijkant van de hersenen  

 

 Anterieur vs. posterieur of rostraal vs. caudaal  

 Dorsaal vs. ventraal of superieur vs. inferieur  

 Vanwaar benaming dorsaal/ventraal? 

○ Bij dieren: hoofd is verlengde vd rug 

○ Bij dieren: ventraal aan de kant vd buik 

 Mediaal vs. lateraal  

 Gebruikt in relatieve en absolute zin 

 Absoluut: de plaats in de hersenen  

 Relatief: tov een ander hersengebied 
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Van 3D naar 2D: 

 

 
 

 

Keuze maken op welke as snede maken om bepaalde hersenstructuren bloot te leggen 

 Sagitale snede: doorsnede hersenen, links van rechts scheiden (dus van voor naar achter snijden) 

                                 
 

 Coronale snede: van oor tot oor om voor- en achterkant te scheiden (van links naar rechts snijden) 
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 Horizontale of transversale snede: boven van beneden scheiden 

 

                          
 

 

 

Functionele beeldvorming 

 De hersenen op“blazen”(inflated):  

○ Hersenen worden als het ware opgeblazen om de groeven beter in kaart/beeld te brengen  

○ Hersenen “opblazen” om verborgen activatie (MRI verborgen) beter zichtbaar te maken 

○  Maar de exacte plaats en hoeveelheid activatie is nog steeds moeilijk te zien 

○ Gekleurde delen= activatie  

 

           
Figuur: thalamus met vershcillende opgelichte nuclei  

 

 

 Flatmaps maken: deel vd hersenen “openplooien”  

○ Opnieuw weer om gebieden in de groeven beter tot uiting te laten komen 

○ Het geactiveerd gebied kan in 1 opslag bekeken worden maar enkel de grote hersenen zijn 

afgebeld, het subcorticale niet 
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Verdere termen om locaties duidelijk te maken 

 Contra-lateraal vs. ipsilateraal 

○ Contra-lateraal: rechterhand – linkerhersenhelft  de middellijn wordt gekruist 

○ Ipsilateraal: rechterhand – rechterhersenhelft  er wordt aan dezelfde kant gebleven 

 Unilateraal vs. bilateraal 

○ Unilateraal: aan 1 kant (eenzijdig) 

○ Bilateraal: aan beide kanten (tweezijdig) 

 Proximaal vs. distaal 

○ Proximaal: dichtbij gelegen (vaak tov centrum) 

○ Distaal: verder af gelegen (vaak tov centrum) 

 

Overzicht: schematische weergave zenuwstelsel 

 Centraal zenuwstelsel: hersenen + ruggenmerg 

 Perifeer Zenuwstelsel: alle zenuwweefsel buiten ruggenwerg en hersenen (vertrekt vanuit hersenstam) 

○ Somatische ZS: interactie met buitenwereld, met CZS (bv. van spieren nr zenuwen) 

○ Autonoom ZS: neurale circuits i.v.m. organen 

 

 

 

 

 

 

 

Centraal zenuwstelsel 
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 Centraal zenuwstelsel zit goed beschermd m.b.v. 

○ Botachtige structuren 

○ Cerebro spinaal vocht(CSV)  wordt id ventrikels id hersenen geproduceerd 

 2 functies 

1) Beschermen hersenen 

2) Transporteren neurotransmitters, stoffen etc. naar het CZ 

 Opm.: hersenbarrière (niet alles geraakt binnen) 

 

 

Onderdeel 1 CZ: Het ruggenmerg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dermatomen: bepaalde delen van het lichaam komt in bepaalde regio van het CZS binnen 

 Cellichamen in het midden van het ruggenmerg, witte stof rondom 

 Motorische informatie via ventrale (binnenkant) deel 

○ Motorische zenuwen verlaten ventraal het ruggenmerg 

○ Info wordt naar de juiste plaats gestuurd 

 Sensorische informatie via dorsale deel 

○ Sensorische zenuwen komen dorsaal terug binnen 

○ Prikkels komen naar binnen  
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Onderdeel 2 CZ: De hersenen 

Opm.: plastische reorganisatie van de hersenen is mogelijk! 

 

NADRUK OP FUNCTIES! 

Overzicht 

I. Achterhersenen (hindbrain) 

Hersenstam 

Cerebellum 

 

II. Middenhersenen  

 

III. Eindhersenen  

Diencephalon 

Basale ganglia 

Limbisch systeem 

Groothersenen, cortex 

 

I. Achterhersenen 

1. De hersenstam  

2. Cerebellum  

 

De hersenstam 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verbinding grote hersenen – ruggenmerg  

 3 delen:  

1) Pons 

2) Reticulaire formatie 

3) Medulla oblongata  

 Vaak oorzaak van overlijden bij schade: botsen tegen schedel en zwelling geeft druk op hersenstam 
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 Medulla 

○ Locatie: superieur t.o.v. het ruggenmerg  

○ Bevat cellichamen van craniale zenuwen  

 Hieruit vertrekken meeste craniale zenuwen (bv. voor reuk, geur, visueel, …) 

 Verbinden hersenen met verschillende delen van het hoofd en met organen 

 Sensorisch en motorisch  

                         Controle van hoofd én organen 

 

○ Kruisen van motorische banen 

 Motoriek van linkerkant van het lichaam wordt door rechter hemisfeer geregeld en 

omgekeerd  

 Zenuwbanen kruisen dus de middelijn ter hoogte van de medulla 

○ Controle over vitale functies en reflexen (hart, longen) 

○ Deel van Reticulair Activatie Systeem (RAS) 

 

 Reticulaire formatie 

○ Bevat Raphé nuclei 

 Bovenste Raphe nuclei: begin serotonerge banen 

 Reguleren algemene serotonine activiteit 

○ Serotonine (NT) 

○ Arousal en algemene aandacht 

○ Regulatie van slaap-waakcyclus 

○ Regulatie van het gemoed  

○ Als schade: vegetatieve toestand  passief, mentaal afwezig 

 

 Pons 

○ Superieur t.o.v. medulla  

○ Brug tussen cerebellum en rest van hersenen 

○ Controle van bepaalde oog- en evenwichtsfuncties  

○ Bevat superior olive: doorschakelstation van oor - hersenen 

○ Bevat locus coeruleus:  

 Vertrekpunt noradrenerg systeem  

 Stress, arousal, paniek 

 

Het cerebellum 
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 Weinig theorievorming over functie 

 Locatie: posterieur t.o.v. medulla  

 Veel weefsel, veel neuronen 

 Posterieur t.o.v. medulla  

 Precisie en vloeiendheid van motoriek 

○ Testen of er probleem in cerebellum is via bv. vinger-neus test  

 Vinger naar neus brengen 

 Soms kan beweging nog, maar niet bloeiend  

 Kan ook dat 1 hang goed is, andere niet (afhankelijk van aangetast deel) 

 Laterale delen: precisie en vloeiendheid van mentale processen (spreken, bepaalde executieve functies, …) 

 Interne klok: timing 

○ Op juiste moment juiste coördinatie  

○ Timing van de processen  

  Neemt een grote oppervlakte( met veel neuronen) in beslag maar is het wel belangrijk?  

○ Vb. Vrouw zonder cerebellum geboren = plasticiteit! 

○ Deze plasticiteit is zeer raar voor een gebied dat zoveel weefsel bevat 

 Fig 1: cerebellum van een miereneter  

       Fig 2: cerebellum van een rat 

               
         Dat van de miereneter is kleiner aangezien het een vrij lui dier is, rat heeft meer motorische  

               coördinatie nodig 

 

II. De middenhersenen (midbrain) 
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Tectum 

 Sensorische functie 

o Superior colliculi: visuele input (signaal afkomstig van retina gaande naar hersenen maakt 

synapsen in het tectum) 

o Inferior colliculi: auditieve input 

o Verantwoordelijk voor het detecteren van een plotse stimulus 

 Ook motorische oriëntatiereacties 

DUS Niet herkennen maar wel detecteren dat er IETS is & reflexmatige respons in gang zetten 

 

Tegmentum 

 Ventral tegmental area =  dopaminerg systeem ( beloning en executief functioneren belangrijk) 

 Is de BASIS van het dopaminerg netwerk 

 

 

III. De eindhersenen/voorhersenen (forebrain) 

1) Diencephalon 

2) Basale ganglia 

3) Lymbisch systeem 

4) Cerebrale cortex  

 

1. Diencephalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hypothalamus(roos gedeelte) 

○ Homeostase:  

 Water, voedsel, temperatuur constant blijven  

 Geeft signalen aan hersenen wanneer we bv honger hebben 

 Als schade: ontremd in homeostase  overdadig eten en drinken  geen 

verzadigingsgevoel meer 

○ Regeling v hormonale systemen (hypothalamus in connectie met hypofyse) 

 Seksueel gedrag 

 Vecht/vluchtreactie 
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 Thalamus 

○ Doorschakelstation voor sensorische informatie naar cortex en motorische informatie vanuit 

cortex  

 Bijna alle info die binnen en buiten gaat in de hersenen gaat via thalamus (= 

doorschakelstation) 

 Telkens er info binnenkomt, vindt er een reorganisatie plaats voor het verder gaat naar de 

hersenen 

○ O.a. Lateral Geniculate Nucleus (LGN) – retinale info: 

 Magnocellulaire laag – lichtgevoelig (staafjes bij het visuele) (vormen & lijnen 

onderscheiden) 

 Parvocellulaire laag – kleurgevoelig (kegels bij het visuele) 

 Organisatie van visuele input vooraleer info naar hersenen wordt doorgestuurd 

 

 

2. Basale ganglia 

 
 

 Basale ganglia bestaan uit verschillende kernen (heel diep in de hersenen) 

 Basale ganglia produceren dopamine (deel van dopaminerg pathway)  

 Motorische controle 

○ Als schade: tremor – bevende ledematen 

○ Bv. Parkinson:  

 T.h.v. substantia nigra sterven cellen af  

 Geen motorische controle (dopaminerge systeem vertoord) 

 Cognitieve controle (inhibitie bij bv Stroop taak) 

 Leren (beloningsgericht)  
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3. Limbisch systeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verzamelnaam voor verschillende delen die samenwerken 

 Integratie van emotie-gerelateerde informatie  

 Sensorisch(thalamus): bv zien 

 Automatische vreesreacties( hypothalamus en amygdala) 

○ Amygdala: verwerken emotionele effecten van een stimulus  

 Geheugen(hippocampus): bv is de beer gevaarlijk? 

 Selectie van aangepaste reactie(cingulate cortex) 

 

 

 

4. Cerebrale cortex = grote hersenen 
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 Anatomische onderverdeling: 4 grote lobben 

1) Temporale lob 

2) Occipitale lob 

3) Frontale lob 

4) Pariëtale lob 

 Wegen ca. 1400 gram 

 Cortex: grijze hersencellen verbonden door witte massa banen 

○ Aan buitenkant: laag van 2-4mm cellichamen 

○ Binnenin gemyeliniseerde axonen en dendrieten  

 150000km myelinestof, 100miljard neuronen 

 Frontale en pariëtale lob worden onderscheiden door centrale sulcus 

 Verdeling tussen frontale en temporele door laterale fissure  

 Afbeelding:  

           
  Links: 2 hersenhelften lijken hetzelfde, maar zijn eigenlijk verschillend! (bv. diepte en lengte van groeven) 

  Rechts: de grijze hersencellen zijn verbonden via connecties, die op zich ook allemaal verbonden zijn  

 

 Hersenen bestaan uit windingen (gyri) en groeven (sulci en fissures) 

○ Sulcus: oppervlakkige groef 

○ Fissure: diepe groef 

○ Er wordt aangenomen dat  groeven bestaan om meer cortex, meer massa in onze kleine schedel te 

krijgen 

○ Patroon van windingen en groeven is ongeveer hetzelfde bij iedereen, toch zijn er ook individuele 

verschillen 
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 Cytoarchitectonische onderverdeling: Brodmann gebieden (foto rechts onder) 

○ Zelfde nummer verwijst naar zelfde samenstelling/opbouw 

 
 

 Figuur rechts boven: 

○ 5 tot 6 verschillende lagen cellichamen + dikte van de lagen varieert in de hersenen  

○ Bij motorische cortex: dikke 5e en 6e laag  

 Een ruwe functionele onderverdeling 

  
 

○ Functioneel gedefineerd:  

 Sensorisch: info komt binnen 

 Motorisch: sturen output 

 Associatieve: bewerken info die binnenkomt naar gepaste output 

○ ‘Mappen’ van info over buitenwereld op sensorische gebieden  

 Belangrijke dingen worden uitvergroot 

○ Centrale sulcus is scheidingslijn tss primaire motorische gebieden en primaire sensorische 

gebieden 
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De primaire sensorische gebieden 

 

1) De visuele cortex 

○ Van retina naar hersenen 

 Oog  retina  chiasma  laterale geniculate nucleus  thalamus  visuele cortex 

 Optisch chiasma (figuur): zenuwbanen kruisen 

 Zwarte vlekken zien 

 In 2 ogen: probleem ter hoogte van cortex 

 In 1 oog: probleem ter hoogte van retina 

○ Retinotopische organisatie 

 = Mapping van info uit buitenwereld op visuele cortex, plaats op retina bepaalt waar 

gemapped word (info op retina wordt op zelfde manier in hersenen gerepresenteerd) 

 Fovea neemt meeste corticale ruimte in beslag (binnenste deel van het oog) 

 Onderste deel visuele veld wordt boven gerepresenteerd  

 Figuur: stimulus wordt aan een rat getoond en vervolgens word de rat opengesneden.  

De vorm van de stimulus word letterlijk teruggevonden in de visuele cortex 
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o Gevolgen van beschadiging 

 Hemianopsie 

 Blind aan het contralaterale visuele veld  of geen onderscheid kunnen maken 

 Letsel in L hemisfeer  rechter visuele veld valt uit 

 Quadranopsie: 

 Specifiek letsel superieur of inferieur gebied 

 Letsel onderaan L  en inferieur  kwadrant valt weg 

 Scotoma:  

 Beperkte kleine letsels  

 Vlekken in het visueel veld waarop je niets kan zien     
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2) De auditieve cortex 

 

 
 

○ Luchtdrukgolven komen binnen  worden omgezet in vochtdruk met sensoren  naar 

cochleaire nucleus  

○ I.t.t. visuele cortex: 

 Info van beide oren zowel in L hemisfeer als R hemisfeer  

 MAAR: rechteroor projecteert dominant op L Hem en linkeroor projecteert dominant 

op R Hem 

 Dus geen geheel gehoorverlies bij schade, andere kant heeft ook nog kopie MAAR wel 

problemen met lokaliseren  

 Contralaterale connecties zijn dus dominant op ipsilaterale 

○ Bovenaan temporele lob 

○ Tonotopische organisatie: o.b.v. tonen organiseren voor optimale verwerking  

 Posterieure gebieden: hoge tonen 

 Anterieure gebieden: lage tonen 
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3) De olfactorische cortex en gustatorische cortex 

○ Mapping ongekend  

○ 2 mogelijke systemen  

 Rechtstreeks naar amygdala 

 Via orbitofrontale cortex 

○ Receptoren in neus zetten chemische bestanddelen om in elektrische signalen, die 

doorgestuurd worden naar de cortex 

○ Reukzin = modaliteit waarbij connectie zuiver ipsilateraal is 

 Geur rechterneusgat – R hemisfeer 

 Geur linkerneusgat – L hemisfeer 

 

○ Routes:  

 Geur – thalamus – cortex  (rechtstreeks) 

 Geur – limbisch systeem : geur kan zeer emotionele reacties teweeg brengen (via 

tussenstappen) 

○ Nauw verbonden met smaak:  

 vb. Niet veel proeven bij een verstropte neus 

 vb. Walgen bij de reuk van rot eten 

○ Niet goed ontwikkeld in vgl met dieren (nemen ook weinig plaats in) 
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4) De somatosensorische cortex 

○ Receptoren in lichaam voor pijn, temperatuur, tast, … 

○ 2 routes  

 Via ruggenmerg, naar hersenen  

 Rechtstreeks naar thalamus  

○ Contralateraal 

 Linker somatosensorische cortex = rechter lichaamsdelen 

 Rechter somatosensorische cortex = linker lichaamsdelen  

○ Somatotopische organisatie 

 Eén-op-één overlap van lichaam en representatie ervan in 

hersenen 

 Ook hier vervormingen ifv sensitiviteit v lichaamsdelen 

○ Fantoompijn: als ledemaat weg, soms nog jeuk of pijn 

 Bij amputering komt deel somatosensorische cortex vrij (krijgt geen informatie) 

 Andere zintuigen gaan deze neuronen sturen na een tijdje 

 

 

Het primaire motorische gebied 

 Verschillende gebieden op cortex  voor specifieke spieren 

 Zorgt voor de fijne coördinatie  

 Als letsel klein: niet volledig verlamd (bv. geen dingen meer kunnen oprapen) 

 Primaire motorische gebied vooral belangrijk voor fijne motoriek 

 Als letsel heel groot: halfzijdige verlamming 
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De associatieve gebieden 

Taak: associëren v verschillende vormen v info 

 

1) De frontale lob = groot deel van de hersenen  Executief functioneren & controle 

○ Te verdelen in 3 grote stukken 

 Motorisch(geel) 

 Premotorisch(blauw) 

 Prefrontaal (rood) : ook nog eens te 

verdelen in 3 delen 

 Dorsolateraal 

 Orbitaal 

 Mediaal 

○ Plannen en sturen van gedrag  executieve 

functies   

○ Schade: problemen bij 

 Organisatie en controle van gedrag (bv wel weten hoe koffie te zetten, kent 

verschillende stappen, maar volgorde vergeten zijn) 

 Modulatie v gedrag (= karakterverandering) 

 Psychologische inertie: lamlendig, sloom. Handelingen blijven herhalen of 

niet in gang schieten  vb. Kiekeboe blijven spelen( zoals kinderen) 

 Sociaal ongeremd (bv. vurige ruzie omdat er een kussen niet recht ligt) 

 Oordelen, beslissen: zeer impulsief 

 Emotioneel functioneren 

 Geheugenfuncties 

 Volgorde 

 Online houden van info 

 Metamemory(strategische aspect) 

 

 

 

 

Foto: Phineas Gage  

Staaf door prefrontale cortex bij ongeval 

Functies zoals taal zijn behouden maar hij was wel een ‘andere’ persoon: 

ongeremd, zeer actief(was een rustige mens)…  
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2) De pariëtale lob  integratie 

○ Krijgt en geeft info vanuit /aan verschillende gebieden  connecties  

○ Multimodale integratie = bij elkaar brengen van verschillende zintuigen 

 Zintuigmodaliteiten (zien, horen, voelen, ...) 

 Sensorische info – info in geheugen  

 Interne toestand – externe sensorische wereld 

 Visuele controle 

 Spatiale aandacht 

○ Schade kan leiden tot 

 Alexie: problemen met lezen 

 Agrafie: problemen met schrijven 

 Apraxie: problemen met het uitvoeren van (complexe) handelingen 

 Vb. Zwaaien of een tas oppakken( geen beweging op comando) 

 Visuomotorische controle 

 Spatiale verwerking bv. hemineglect = halfzijdige verwaarlozing 

 Bv: klok tekenen en enkel het rechterdeel vd wijzerplaat tekenen 

 Dyscalculie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) De temporale lob  auditief, emoties, sociale & objectherkenning 

○ Geheugen: hippocampus 

○ Objectidentificatie 

 Inferieur temporale cortex (IT) 

 Gezichtsherkenning (FFA) 

 Visuele/auditieve agnosie: object of geluid niet herkenen  

 Als schade: problemen met objectidentificatie 

○ Emotie (amygdala) 

○ Sociaal: empathie, perspectief (STS) 

○ Auditieve verwerking 
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Hoofdstuk 2 :Methoden in de 

neurowetenschappen 

Sterktes en zwaktes van de onderzoeksmethoden 

Overzicht 

 Structurele methoden: anatomie  locatie van letsel  

○ CAT 

○ MRI 

○ DTI 

 Functionele methoden 

○ Single-cell recording 

○ EEG 

○ ERP 

○ MEG 

○ PET 

○ fMRI 

 Letselstudies 

○ Patiënten: die letsel opgelopen hebben  

○ TMS – tijdelijk bij gezonde mensen de hersenfunctie gaan ontregelen met magnetische puls 

 Gedragsanalyse 

 

 

Structurele methoden 

1. CAT = Computerized Axial Tomography (ook CT) 

 Röntgenstralen geven info over densiteit/dichtheid van structuren (mate waarin ze  stralen doorlaten) 

 Stralen worden uitgestuurd en gebroken (geabsorbeerd) 

 Bv. foto laten trekken van rug 

○ Toestel dat rond je draait en vanuit verschillende hoeken foto’s neemt 

○ Integreren tot geheel, 1 foto 

 Voordelen: goedkoop en ruim beschikbaar 

 Nadelen 

○ Ionisatie 

 Naast röntgenstralen ook ionetische stralen 

 Niet erg gezond – mag maar paar x per jaar CAT scan 

○ Lage(re) spatiale resolutie 

 Densiteit: cerebrospinaal vocht < hersenweefsel < bloed < bot  

o Op foto: zwart  wit (CSV is zwart, bloed is wit) 
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 Onderscheid beroerte en bloeding 

1. Beroerte: neuronen sterven af en worden vervangen door cerebrospinaal vocht  

 Deel bloedtoevoer wordt afgesloten en dus deel van de hersenen sterft af 

 CSV mag/moet er niet zitten 

2. Bloeding: direct vast te stellen  

 Bij een beroerte moet het hersengebied eerst afsterven en neuronen moeten vervangen 

worden door CSV) 

 Belangrijk want 2 verschillende behandelingen 

o Bloedverdunners: bij verstopt bloedvat om te vermijden dat er veel afststerft  

o Bij bloeding: geen verdunners  wordt het erger  dus acute fase is belangrijk!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MRI = Magnetische Resonantie Imaging 

 Principe: magnetisch veld gebruiken om gedrag van atomen te verstoren. Info over de duur vh herstel na 

deze verstoring wordt gebruikt om een beeld te creëren vd hersenanatomie 

 Stappen 

   1) Statisch veld  

o Blootgesteld aan statisch magnetisch veld  

o Constant 

o Zorgt voor alignering/aflijning Atomen oriënteren in dezelfde richting door het sterk magnetisch 

veld (denk aan ijzervijlsel op papier met magneet) 

  

   2) Pulse sequentie 

o Magnetische puls met verschillende frequentie  zorgt voor verstoring van die 1ste aflijning  

 Verstoring van de alignering omdat de plse energie afgeeft  

 De energie wordt opgenomen door partikels en zien naar energie die terugkomt  

o Frequentie bepaalt gevoeligheid voor specifieke substanties 

 Atomen bewegen volgens eigen frequentie, elke substanties gevoelig voor versch 

frequentie 

 De aard van de pulse is dus essentieel! (focus je op grijze stof, witte stof, …) 

 Na puls: opnieuw uitlijnen/oriënteren 

o Na een tijdje: minder energie  

 Naar oorspronkelijke lijn  

 Zo afleiden waar de atomen zijn 
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   3) Gradient veld  

o Geeft spatiale info:  gebied waarvan het signaal komt 

o We willen ook weten waar in de hersenen welke materie plaatsvindt 

 

   4) Receiver coil  

o Meet tijd tot herstel (relaxatie tijd) 

o Welke materie hoort waar?  

 

 Voordelen 

o Grote spatiale resolutie 

o Geen röntgenstraling 

 Nadeel: niet mogelijk wanneer je elektrisch toestel of metaal in je hebt  

o vb.Pacemaker : het zou uit het lichaam getrokken worden   

 Tesla: geeft sterkte van de magneet aan 

o Hoe sterker, hoe meer gedetailleerd de afbeelding is  

(grotere spatiale resolutie) 

o Bv. 7 tesla  gelaagdheid vd cortex zien door hoge spatiale resolutie 

o 7 tesla is ongeveer einde: dan word je al misselijk etc. 

 Nieuwe techniek: Diffusion Tensor Imaging (DTI) 

o Met MRI scanner 

o Visualiseert verbindingen tussen hersengebieden (banen in de witte massa)  

o Watermoleculen scannen en kijken of ze in bepaalde richting bewegen (in zenuwbaan is dit maar 

in 1 richting) 

o = Tractografie (foto): verbindingen tussen hersendelen in kaart brengen 

o Bij hersenletsels kijken welke verbindingen zijn afgestorven 

 

 

Verbindingen met elk een andere kleur: 

Van L naar R 

Van beneden naar boven 

Van voor naar achter  

 

 

 

 

 

Functionele methoden 

Kijken naar het functioneren van de hersenen 

 1ste groep kijkt naar Elektrische en magnetische fluctuaties 

o Single cell 

o EEG/ERP 

o MEG 
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 2de groep kijkt naar veranderingen in metabolisme 

o PET 

o fMRI 

 

Elektrische en magnetische metingen 

 Informatie-overdracht 

o Neuron = cellichaam + dendrieten + axonen 

o Dendrieten: input (info naar binnen) 

o Cellichaam: integratie 

o Axonen: output  via synaps: verbonden met volgende cel/dendrieten (info naar buiten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De cel: actiepotentiaal 

o Rustpotentiaal   

 Verschil in lading tussen binnen en buitenkant, de cel is binnen negatief geladen  (-70mV) 

o Depolarisatie: 

 Door positeve ionenstroom(K) neemt het potentiaalverschil af, binnenkant wordt 

positiever 

 Input via dendrieten: lading vd cel wordt geleidelijk verhoogd tot drempel bereikt wordt. 

o Actiepotentiaal 

 Als depolaristaie sterk genoeg is, dan word de cel positiever dan buitenkant(1ms). 

 Waneer die drempel bereikt word: massale instroom van positieve geladen deeltjes via 

poorten  

          Depolarisatie vd cel = actiepotentiaal (HET IS ALLES OF NIETS) 

o Repolarisatie 

 Wnr voldoende pos. geladen deeltjes binnengestroomd zijn(K uitstroom), gaan de poorten 

weer dicht. 

o Hyperpolarisatie 

 Repolarisatie schiet door tot onder de rustwaarde  

= Deterministisch proces: vuren tot bep sterkte en dan stopt het  
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OPMERKING:  

o Een actiepotentiaal heeft altijd  dezelfde sterkte & dezelfde manier (aard AP is altijd zelfde) 

o Enige verschil = frequentie waarmee cellen vuren (meten we via single-cell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Single-cell recording 

 Principe: elektrofysiologische meting van hersenpotentialen 

1) Elektrode inbrengen: aanbrengen aan 1 cel (t.h.v. het cellichaam) 

2) Basissnelheid bepalen 

3) Bepalen door welke stimuli, mentale activiteiten of overte activiteiten de basissnelheid verandert 

 

 Voordeel: accuraat temporeel EN spatiaal  

 Nadeel:  

o Slechts in uitzonderlijke gevallen toegepast bij de mens = zeer invasief! (enkel bij chirurgische 

ingreep) 

o Slechts een klein deeltje van de hersenen word bekeken, moeilijk om connecties/netwerken te 

bepalen  
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 Afbeelding 

o Je kan versterker (vb. geluid) aan elektrode koppelen 

o Vuren van de cel omgezet in geluid 

o Temporele resolutie (timing) is dus heel hoog 

 Recent ook multi-electrode arrays 

o Bij honderden cellen tegelijk de single-cell recording methode toepassen 

o Dus je meet meerdere elektroden tegelijk  

 Activiteit v place cell (plaats cellen) in hippocampus: 

o Place cells hebben te maken met neuraal coderen van de ruimte 

o Bij rat elektronen ingebracht in delen vd hippocampus (geheugen + representatie van ruimtes) 

o Als rat vooruit liep, vuurden cellen hevig (hoge frequentie) 

 Zijwaarts: beetje vuren 

 Achteruit: niet vuren  

o DUS als de rat draait neemt de activiteit af  

 Activiteit is  specifiek  

 Maar andere neuronen zijn maximaal actief als de rat draait 

o Actiepotentialen (streepjes): zijn telkens even lang en even sterk, verschillen enkel in frequentie 

o OPVALLEND: hoe cellen vuren voor specifieke omstandigheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neuron in visueel systeem  
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Experiment 1 

o 1e conditie: cel die selectief reageert op gezichten = hevige reactie  

 Reageert de cel op de specifieke figuratie ve gezicht of gwn op ogen of neus, … zonder 

specifieke configuratie? 

o 2de conditie (rechts): gezicht door elkaar gegooid/gescrambled 

 Niet zo heel veel reactie = Ligt aan gezichtgevoelige cel 

o 3de conditie: kleuren geïnverteerd 

 Gezichten zwart wit maken en kleuren omdraaien (zwart wordt wit, enz.) 

 Het ligt niet aan configuratie van kleuren  nog steeds reactie op gezichten  

o 4e conditie: deel van gezicht weglaten/verbergen 

 Cel reageert nog steeds op de gezichtsconfiguratie  

o 5e conditie: gezicht van aap 

 Cel reageert op eender welk gezicht  

o 6de conditie: mss reageert cel op lichaamsdelen in plausibele configuratie (nt gezichtsspecifiek, maar 

lichaamsdeelspecifiek) ipv gezichtconfiguratie?  

 Hand laten zien = geen reactie  

 Reageert selectief op gezichtsconfiguratie 

Experiment 2 

o 7e conditie: reageert cel meer op vooraanzicht/zijaanzicht, …? 

 Hoe meer dat er afgeweken wordt van het frontale aanzicht, hoe minder de cellen vuren   

 Cel reageerde weer op het zien v gezichten 

o 8ste conditie: hand  cel vuurt minder 

 1 neuron wordt actief/is gespecialiseerd in specifieke info in het visuele veld = selectiviteit  

 

 

2. EEG (Electroencephalografie) 

 Elektrische veranderingen ter hoogte vd schedel meten (i.p.v. thv de cel) 

 Principe: elektrische activiteit gemeten via elektroden op de schedel om algemene 

(activatie)toestand van hersenen te meten 

o Iedere elektrode heeft gaatje, hier wordt een gel in gespoten die contact maakt met huid en 

schedel 

o Oogbewegingen: veel signaal opgevangen door frontale elektronen  wegfilteren 

 Intensiteit (amplitude) en frequentie i.f.v. mentale toestand 

○ Ontspannen: veel alfa golven in EEG signaal - grote frequentie, amplitude klein 

○ Heel actief: veel beta golven - frequentie stijgt, amplitude neemt af  

○ Diepere slaap: veel deltagolven - frequentie neemt af en amplitude wordt groter 

 Temporeel nauwkeurig, spatiaal niet  
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opgewonden 

 

relaxed 

 

droom 

 

slaap 

 

diepe slaap 

 

 

 Epileptieaanval 

○ Grillig patroon (“storm van neurale activiteit”)  

○ EEG signaal bevat veel ruis 

○ Mensen kunnen niet stil zitten, men is altijd aan het denken of aan het bewegen (alles word 

opgevangen) 

○ Fase 3: clonische fase  spasmen 

○ Fase 4: bewusteloosheid  

 

Bij epilepsie is er een asynclonie 

zichtbaarin het vuren in sommige 

gebieden net voor de zichtbare 

epilepsieaanval.  

 

Het doel van een EEG is het 

ontstaan van zo’n aanval en de 

verdere verspreiding ervan 

bestuderen 

 

 

3. ERP (Event-related potentials) 

 Hoe reageren hersenen bij het verwerken van een bepaalde stimulus? 

 Principe: meting van elektrische activiteit gekoppeld aan een gebeurtenis  

(stimulus of respons) 

 Zelfde als EEG mara elektrisch potentieel in verband brengen met specifieke 

situaties/stimuli  

 Omdat 1 zo een meting teveel ruis (bovenste afbeelding) bevat, wordt er over vele 

proefbeurten gemiddeld zodat het ruis verwijderd wordt 

○ Bovenste deel afbeelding: veel fluctuatie, mensen denken ook aan andere 

dingen tijdens uitvoeren taak (bv. hoe lang duurt dit nog, het is saai, …) 

○ Na middelen veel duidelijker beeld (onderste afbeelding)  het dal in de lijn 

wordt door de stimulus ontlokt  
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 Beperking: spatiaal zeer onnauwkeurig (inversie probleem) MAAR temporeel wel accuraat 

 In ERP komt bep. signaal terug – er komt een specifiek profiel naar voren: 2 soorten componenten 

o Exogeen: heel vroeg observeerbaar na aanbieding  

 Toegeschreven aan eigenschappen gekoppeld aan stimulus (heel luid, heel hard, …) 

 I-VI: informatie vanuit zintuigen richting hersenen 

o Endogeen: later in de curve 

 Gedreven door cognitieve processen 

○ Grens tussen exogene en endogene componenten is moeilijk te trekken 

 P/N: positieve/negatieve voltage 

○ Nummer: verwijst naar de tijd die verstreken is sinds aanbieding stimulus (in ms) 

 P1/N1: grootte vd component is afh. v hoeveel aandacht geschonken wordt aan de stimulus op het 

moment dat deze aangeboden werd. 

○ Vb.wanneer proefpersoon aandacht L of R moet vestigen op info en niet aan de andere kant. 

○ Als stimulus verschijnt op plaats waar aandacht gevestigd is dan heb je een grote P1/N1 tov als de 

stimulus aan de andere kant verschijnt 

 N2: wnr je iets abnormaal registreert, iets dat ervoor nog nt aangeboden werd 

○ Vb. Steeds lage tonen horen en plots een luide toon 

 N4: wanneer een woord gedetecteerd word dat deviant is tov vorige woorden in de zin(semantisch) 

○ Vb. Kat – Hond = lage N4 

○ Kat- Bulldozer = hoge N4 

 P3: wnr we bep. verwachting hebben en er komt niks/iets anders dan verwacht wordt P3 groter, we 

moeten huidig beeld van de omgeving aanpassen om nieuwe info toe te voegen. 

 

 

 

 

 

 

vb. Je hoort een toon, er 

komt info binnen, je 

creëert een verwachting 

(het horen ve hoge toon) 

Wnr dit nt gebeurt: P3 

 

 

Cijfer: tijd 

N/P: richting  
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ERN= Error related negativity (bij 

fouten) 

Foto 1: Bij het maken van een fout 

stijgt de ERP meteen naar -15 (op 

100ms) en op 200ms daalt  de ERP 

naar 5 om dan tegen 300ms terug 

naar zijn basislijn(0)te gaan 

= zeer sterke reactie van ERP(veel 

blauw) 

 

Foto 2: Bij het zien van een fout blijft 

de ERP activatie rond de basislijn met 

een lichte stijging gedurende 300ms  

= minder sterke reactie( minder 

blauw) 

 

 

 Waarom is de spatiale resolutie zo slecht?  inverseprobleem  

○ Elektroden bevinden zich op schedel dus er is een afstand tussen waar de activiteit gegenereerd 

wordt en waar ze opgepikt wordt  

○ Probleem van geleiding door cerebrospinaal vocht, bot, hersenvliezen, … 

 Verstoringen van het elektrisch signaal: elektron vanvoor kan nog een signaal opvangen, 

ook al is de bron vanachter 

 vb. Het signaal van 1 neuron kan naar 2 verschillende elektroden gaan  

 

 
 

 Heel moeilijk om o.b.v. activiteit bij 1 elektrode de oorsprong van activiteit te achterhalen   
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Elektrocorticografie (ECoG) 

 Bv. epilepsie: bij mensen waarbij epilsepsie moeilijk te behandelen is haalt men er gebieden uit 

○ Heeft gevolgen voor mentale functies 

○ Men legt de hersenen open terwijl patient wakker is en men brengt elektrode aan om te zien wat 

de patiënt nog kan als het gebied geprikkeld wordt  

○ Zo: zien welk deel belangrijk is voor welk gebied (spreken, tellen…) 

 

 
 

 

 Afbeelding onder: middelste afbeelding: op wat reageren de elektronen? 

○ Als puls problemen met:  Groen: sensorische verwerking 

              Zwart: motorische verwerking 

              Paars: beweging van ogen 

 
 

 Experiment: 
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○ Foto 1: 

 Stel rechterhand drukken: activatie linker motorcortex stijgt  

 Stel rechterhand drukken: activatie rechter motorcortex daalt 

 DUS: bij motorische taak stuurt Lhemi de Rkant van het lichaam en omgekeerd 

○ Foto 2: 

 Er is activatie van de betrokken motorische cortex( blauw) MAAR er is ook inhibitie van de 

contralaterale(rood) cortex 

 Dus inderdaad het verwachtte patroon  

 

4. MEG: Magnetoencephalografie 

 Op basis van magnetische fluctuaties uitspraken doen over welke gebieden op welke momenten actief zijn 

○ Elektrische activiteit genereert een magnetisch veld 

○ Wijzigingen in dat magnetisch veld worden gedetecteerd  

 Spatiaal accurater dan EEG (want minder gevoelig aan geleiding), maar nog beperkt 

○ MEG is minder afhankelijk van elektrische velden  

○ Bij EEG is er ook verschillende geleiding (tussen witte stof, vliezen, … ) 

 Nadeel: toestel kost erg veel geld, ERG veel goedkoper 

 

 
 

 

Metabolische metingen 

 Hersenen maken qua gewicht klein deel uit van het lichaam/massa MAAR verbruiken veel energie 

 Metabolen zorgen voor energie  

 Vroeger:  persoon in rust op balans  perfect horizontaal 

○ Persoon mentale activiteiten laten doen  bloed stroomt naar hersenen  kant vh hoofd wordt 

zwaarder en balans slaagt door 

 

1. PET = Positron Emissie Tomografie 

 Meten metabole consequenties van neurale activiteit (dus meten geen AP) 

 PET kijkt naar algemeen functioneren  

 Via radioactieve tracers in de bloedbaan (kan van alles zijn) 

 Positron + elektron = annihilatie (heffen elkaar op)  foton 
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○ Annihilatie =  proces waarbij een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar komen en elkaar wederzijds 

vernietigen 

 
 

 Werking:  

○ Molecules met radioactieve atomen worden in het bloed ingespoten en naar de hersenen vervoert  

○ Deze stoffen worden stabiel en niet actief bij het vrij laten van positron 

○ De positron drijft weg van de molecule en botst tegen een electron (negatieve ion) en deze heffen 

elkaar op (annihilatie) 

○ Door de botsing worden 2 fotonen geproduceerd die in tegenovergestelde richting gaan = een 

verschijningsvorm van elektromagnetische straling 

 Detecteren radioactieve emissie (glucose/water radioactief markeren) 

○ Als gebied actief: radioactieve stof er naartoe  licht daar dan op 

○ Detecteren de fotonon, dus waar de annihilatie plaatsvond  

 Temporele resolutie: tientallen seconden (o.w.v. cumulatieve meting)  radio-isotoop heeft voldoende 

straling moeten opvangen (genoeg radioactiviteit om te meten) 

 Spatiale resolutie: enkele millimeters 

 In typisch experiment – 2 condities 

○ Experimentele conditie 

 Alleen cognitieve functie waarin geinteresseerd, meten 

 Omdat PET zo’n traag accumulerend effect  10min dezelfde taak uitvoeren 

 Ppn aanmoedigen om de taak heel aandachtig en intens uit te voeren 

 Na 10min  radio-isotoop is voldoende “uitgezaaid” 

○ Conditie waar alle andere perifere processen inzitten buiten het proces waarin we geïnteresseerd 

zijn  opnieuw nieuwe isotoop injecteren en taak laten doen 
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 Scan: 

○ Hersengebieden met hoog metabolisme = veel fotonen  

○ Computers gaan uit data het punt kunnen bepalen waar de fotonen 

vandaan gekomen zijn(waar annihilatie) 

 Bv. met hoofd in PET  

○ Rond hoofd ring met lichtgevoelige sensoren: meten 

○ Foton meten  2 locaties worden tegelijk licht  

         = Botsing elektron + positron  

                               = Lokaliseren van de botsing  

 rCBF: regional Cerebral Blood Flow 

○ Kijken waar en hoeveel bloed er stroomt 

○ Met eenvoudige prikkel is helft van de hersenen al actief 

○ Niet absoluut naar bloedstroom kijken maar vergelijken 

○  “Profiel” normale persoon vergelijken met “profiel” patiënt 

○ Bv. Wanner men wil weten of roken verminderde O2 in hersenen bezorgt dan men PET gebruiken 

en de rCBF van rokers en niet rokers vergelijke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Substractiemethode 

○ = Meer experimenteel 

○ Twee beelden van elkaar aftrekken  enkel activiteit overhouden die specifiek is voor verschil 

tussen 2 condities  

○ Veel proefpersonen nodig, want vaak veel ruis 

○ Opm.: toevoeging van taakcomponent niet steeds additief  het is niet zo dat als je kleur 

toevoegt aan controle zwart/wit dat je maar 1 component extra hebt, alles er voor kan anders zijn  

○ Experiment met substractiemethode: 

 1e conditie: aandacht besteden aan een stimulus die R op het scherm zal verschijnen(+ 

radioactieve stof) 

 2e conditie: gwn naar scherm kijken en detecteren of er iets op scherm verschijnt (+ 

radioactieve stof)  

 = niet echt een taak, gewoon kijken 

 Besluit: welke hersengebieden meer actief in conditie 1?  

○ Mogelijke oplossingen:  

1. Conjunctie 

2. Factoriele designs 

3. Parametrisatie  



  

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conjunctie- Interactie  probleem van interacties met andere componenten 

               Voorbeeld  

 

Elk verschil tussen experimentele 

en controle conditie kan 

verschijnen in neurale activiteit  

 

Waar wordt betekenis van de 

getallen verwerkt?  

- Exp: L drukken (43 > 35) 

- Controle: dimming (1 van de  

      getallen kon donkerder worden) 

- Visueel & motorisch zelfde 

 

                 
 250ms is niet voldoende om een oogbeweging te maken (anders word dit ook opgenomen in 

de substractie) 

 Numbers: persoon in de scanner leggen met 2 knoppen 

 Drukken aan de kant van het grootste getal 

 Controle = 1 van de 2 getallen minder helder( taakcomponent anders) 

 Substractie : enkel element overhouden dat betrokken is bij verwerking van getallen 

 Lijn/angle: verwerking van grootte is hier betrokken( Fysieke en symbolische grootte verlappen) 

 Drukken aan de kant van grootste hoek/lijn 

 Controle = drukken kant van gedempt getal  
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Performantie van de 6 condities moest hetzelfde zijn, 

moesten even moeilijk zijn 

 

Bv. performantie van 80% = in 80% van de gevallen 

correct 

 

Hoekgrootte, verschil getallen, individueel aanpassen 

 

DUS geen performantieverschillen  

 

 

 

 

 

 
Welke hoekjes zijn actief voor 3 taken?                                   Kijken naar interactie, waar gebeurt er iets specifiek 

- Lage activiteit bij dimming                                            

- Hoge activiteit bij exp. Conditie 

- Linker intrapariëtale sulcus 

 Hoofdeffect van taak gemoduleerd door stimulus 

     (number> lines and angles) 

 

 

Smoothing: ruis uit data halen 

 

Regressie berekenen, verschil 

tussen de condities bekijken 

 

In stat. param. map: zijn t-

waarden, die worden gemapped 

(niet activiteit op zich maar de 

statistische waarde)   
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Belang v correctie voor 

herhaalde metingen: dode 

rode zalm in scanner gelegd+ 

empatische beelden 

Cond 1= emotie beoordelen 

Cond 2=  geen emotie 

 Men vond significante  

      verschillen in activatie  =  

      nonsens aangezien een  

      dode zalm geen empathie  

      kan hebben! 

 

 

 

Als je niet corrigeert kom je soms tot idiote conclusies. De extreme dimensionaliteit van functionele 

neuroimaging data brengt het grote risico van valse positieven met zich mee.Correctie voor herhaalde 

metingen moet daarom altijd gebeuren maar vele onderzoeken negeren dit . 

 

 Mogelijkheden PET 

○ Verschillende metabolische componenten kunnen gebruikt worden om verschillende aspecten van 

neuraal functioneren te meten 

○ Water proportioneel aan lokale bloedstroom 

○ Neurotransmitter 

 Beperkingen PET 

○ Radioactiviteit: kan maar # keren deelnemen  

○ Beperkte temporele resolutie: alleen geblokte designs mogelijk (binnen 3m moet pp zelfde doen) 

○ Beperkte spatiale resolutie 

○ Meerdere ppn nodig  

○ Duur (zowel productie als infrastructuur) 

○ Elk experiment conditie moet zolang duren als de halveringstijd van de radioactieve stof 

○ Een significant aantal fetonen moet gedetecteerd worden voor een beeld/foto 

 

2. fMRI: Functionele Magnetische Resonantie Imaging 

 Principe 

o Meet de verandering in verhouding tussen zuurstofrijk/zurstofarm  

o Hart  zuurstofrijk bloed  haarvaten  zuurstofarm bloed 

o Actieve hersengebieden: verhoging van zuurstoftoevoer 

 Snel, veel O² rijk bloed aanvullen (teveel, zodat er zeker genoeg is) 

 = respons van vasculair systeem op de verhoogde nood voor 

zuurstof van neuronen in een bepaald gebied  

 Verhouding makkelijk te detecteren: zuurstofrijk en zuurstofarm 

bloed hebben andere magnetische resonantie signalen 
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 DUS verhouding zuurstofrijk/zuurstofarm in de bloedbanen (haarvaten) wordt gemeten en NIET het 

neuraal weefsel 

 BOLD: Blood Oxygenation Level Dependent signal 

 

 

 

Donker blauw= anterieure cerebrale 

aders 

Rood= middelste cerebrale aders 

Licht blauw= posterieure aders 

 

 

 

 Tijdsverloop van het BOLD signaal 

○ Kijken naar verandering in verhouding 

○ Duurt een aantal seconden voor zuurstofrijk bloed ter plaatse is en we dus een BOLD-signaal 

krijgen, het duurt nog een aantal seconden voor we het maximum bereiken  

○ We richten ons vooral op het begin van het BOLD-signaal  

○ Het hele proces duurt 10-14 seconden 

○ Als stimulatie stopt, duurt het vrij lang (± 6 sec) om de baseline in de verhouding terug te bereiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opmerking: het is niet zo dat wanneer er verhoogde activatie geobserveerd wordt in beide hemisferen, 

dat beide hersenhelften ook noodzakelijk zijn voor de taak  

○ “Elektriciteit heeft neiging zich te verspreiden over massa die niet veel weerstand biedt” 

○ Signaal verspreidt zich over netwerk in de hersenen 

○ Dus niet noodzakelijk (causaal) verbonden met bepaalde functie 

 

 Van blocked naar event-gerelateerde designs  

○ Bij fMRI geen block designs meer (bij PET wel: 3minuten) 

○ Nu bij fMRI: event-gerelateerd  trial tot trial afwisselen 
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a) 1 BOLD signaal 

b) VOORDEEL “block design”: maximaal contrast signaalsterkte tss de verschillende condities 

 Condities in blokken van elkaar afscheiden 

 Taak uitvoeren – pauze – opnieuw taak  

 Verschillen nagaan 

 Accumulatie BOLD-signaal: netto sterker dan bij 1 stimulus (groot verschil experimentele en 

controle conditie in cruciale gebieden) 

NADEEL: lang dezelfde taak uitvoeren  strategieën gebruiken 

c) Voordelen “event-related design” 

 = Stimulus en baseline alternerend: volgens vast patroon afwisselen 

 Alternatie/afwisselen van condities  

 vermijden van artefacten tgv block design (bv ontwikkeling strategieën) 

 opm.: niet zomaar stimuli alterneren 

 Verhoogde temporele resolutie  linken fMRI data aan gedrag 

Inzicht krijgen in wat er gebeurt tijdens het experiment en op welke manier het  

expliciete gedrag van iemand gerelateerd is aan de hersenprocessen 

NADEEL: Veel metingen doen voor je data kan afleiden 

d) Stochastisch design: condities op willekeurige manier afwisselen (random) 

 Hoge temporele resolutie (op de seconde) 

 

 Voordelen fMRI 

○ Spatiale resolutie en temporele resolutie beter (maar nog beperkt) 

○ Geen beperking tot blok design  (magnetische velden zijn nt schadelijk voor mensen) 

○ Anatomische en fysiologische scan tegelijkertijd 

○ Geen beperkingen in aantal scans 

○ Minder ppn nodig 

○ Minder duur 

○ Niet invasief 
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Combinatie fMRI-ERP/MEG  

    fMRI       ERP 

 

 

 

 EEG: slechte localisatie maar temporeel goed 

 fMRI: spatiaal goed maar temporeel niet goed (kan niet zeggen dat ene voor andere komt) 

 Mogelijkheid tot segmenteren van taak in de tijd (gefragmenteerde trials) 

○ Vb. uit werkgeheugenonderzoek :  

 proefpersonen kregen bollen 

 bollen verdwijnen en men moest 

plaats onthouden  

(= retentieinterval) 

 aanduiden waar stimulus was tov 

een lijn 

 

 

 

 

  

 

 

 

Superieur frontaal = bijhouden 

 

 

 

 

Hoog retentie-interval  = BOLD-signaal houdt  

                                                                                                              langer aan (rood) 

 

 

  

 

       Pariëtaal = selectie  
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 Mogelijkheid tot relateren van gedragsparameters aan BOLD signaal 

○ Vb. afstandseffect in getalvergelijking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reactietijd neemt af als afstand toeneemt (vb afstand tussen getal 1 en 3) 

 

 

 Funtionele connectiviteit  

○ Structural aquiation modelling  

○ Dynamic casual modelling  

 
○ Taak geeft aanleiding tot activatie v1 en dat activeert IPS en hLIP. 

○  ‘Wie stuurt welke info naar waar?’ onderzoeken 
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 Resting state fMRI  subnetwerken in kaart brengen  

 Verschillende kleuren = verschillende connecties  

 Binnen dezelfde kleur = sterke correlaties tov andere kleure 

 

 Patroon classificatie  

○ Multivariate decodingtechniek: patroon van voxels bekijken  patronen zijn anders in 

verschillende condities  

 

 
 

○ Experiment :  

 Interparietale sulcus zowel bij getallen als letters geactiveerd 

 = gebied gelinkt aan classificatie/ordenning(substractie methode) 
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Intra-pariëtale cortex reageert zowel op 

vergelijking getallen als letters (via 

substractie)  via nieuwe methode toch 

verschillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Binnen cluster van voxels is er een evrschil: clusters die zich bezig houden met getallen en andere 

met getallen = globaal(vorige deel) lijken ze hetzelfde maar dieper niet! 

Experimental Condition            Accuracy in TEST                    Accuracy in TRAINING 

 Number comparison  0.88 +/- 0.09    0.96 +/- 0.09 

 Letter comparison  0.89 +/- 0.09    0.97 +/- 0.09 

 

 

          

 

 

 

Totale activiteit lijkt zelfde maar binnen 

cluster van voxels zijn er neuronen voor 

letters EN neuronen voor getallen 
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 Intenties aflezen uit de hersenen  

Experiment:  

○ Volgorde  

 Vrij selecteren van activiteit(optellen of aftrekken) 

 Getallen krijgen 

 Uitkomst kiezen  

○ Eerst krijgt de proefpersoon een cue: selecteer taak (keuze optellen of vermenigvuldigen) 

○ A.d.h.v. antwoord zien welke intentie persoon had  

  

 
 

 

 Brein ontcijferen  

 

Aan de hand van activatiepatroon bepalen dat proefpersoon vb. 3 bollen 

heeft gezien 
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Eigenschappen van recente neurowetenschappelijke technologieen  

 

 
 

 EEG/ERP/MEG 

○ Zeer nauwkeurig op temporeel vlak 

○ Spatiaal eerder laag 

 PET/fMRI 

○ Nauwkeuriger dan EEG/ERP/MEG op spatiaal vlak 

○ Minder op temporeel vlak 

 Combineren! 
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Optical imaging/near infrared spectroscopy(fMRI) 

 

 

 
 

 MRI is specifiek gericht op atomen maar men kan deze ook gebruiken om de concentratie van andere 

biologisch actieve stoffen te bestuderen  

○ Vb.magnetic resonance spectroscopy  

 Licht stralen op cortex  afleiden hoeveel zuurstofarm/zuurstofrijk bloed aanwezig is in gebied 

 Gebied met veel zuurstofrijk bloed verdeelt het licht op een andere manier dan gebied met weinig 

zuurstofrijk bloed 

 Zwakke spatiale resolutie 

 Techniek die goed toepasbaar is bij kids : schedel is dun waardoor licht gemakkelijker doordringt  

 

 

3. Letselstudies 

 Logica:  

○ Als schade aan een bep. hersengebied leidt tot de onmogelijkheid om een specifieke functie uit te 

voeren, dan kan men veronderstellen dat die functie steunt op dat bep. deel vd hersenen 

○ = Laesie methode 

○ Assumptie: lokalisatie van functie ( diffuse werking) 

 Hersengebieden zijn gespecialiseerd in een bepaalde taak 
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3.1 Patiënten onderzoek 

 De kracht van dubbele dissociatie  

○ Letsel 1: stoornis in functie A, terwijl functie B intact blijft 

○ Letsel 2: stoornis in functie B, terwijl functie A intact blijft 

○ Functie A en B zijn onafh. van mekaar  2 verschillende patronen gevonden 

○ (A = begrip, B = spraakproductie)  

 Bv Wernicke vs. Broca afasie 

○ Problemen met begrijpen v taal, terwijl spreken intact is (Wernicke) 

○ Problemen met spreken, terwijl begrip intact is (Broca) 

○ Zo weten we dat de functies op een of andere manier onafh. moeten zijn  

○ Begrip en spraakproductie = onafh. processen die zich voordoen in andere neuronale circuits 

 Bv numerieke cognitie: geen dubbele dissociatie tss begrijpen en lezen v getallen ( woorden) 

○ Wel: begrip intact – lezen gestoord 

○ Niet: gestoord begrip – lezen intact 

○ Maar: patiënt nooit beschreven of nog nt gevonden? 

○ Dus: functies zijn afh. v elkaar! 

 Beperkingen 

1) Heterogeniteit 

 Leeftijd, educatie, ervaring, … 

 Letsel: aard en uitgebreidheid 

 Schade en locatie vd schade is nt experimenteel te controleren (+ schade volgt grenzen 

vascularisatie en nt functionele grenzen) 

                  Individuele verschillen in functionele organisatie hersenen 

2) Indirecte observatie 

 Geen uitspraak doen over de effectieve functie van een gebied 

 Enkel die gebieden die kritisch betrokken zijn in functie, niet het hele netwerk  als hersenen 

dat specifiek gebied missen, is er een verandering in  gedrag MAAR: gebied kan onderdeel zijn 

ve groter netwerk 

 Disconnectie syndroom: beschadigd deel v hersenen kan verbindingsvezels bevatten die 2 

structuren verbinden  onterecht concluderen dat andere structuur is kritisch terwijl het letsel 

niets anders doet dan de verbindingen tss 2 structuren verbreken 

 Soms zijn er meerdere manieren om taak uit te voeren  functie v structuur wordt 

gemaskeerd 

3) Onderschatting van bijdrage van bepaalde gebieden 

 Plasticiteit/reorganisatie 

 Alternatieve strategieën 

 

“Lesion studies may examine the capability of other cortical circuits in the absence of removed tissue and not 

the true functions of the removed tissue” (Lomber) 
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 Single-case vs. groepsstudies 

○ Eén individu vs. groep mensen met hersenbeschadiging/selectieve neuropsychologische 

problemen wordt uitgebreid bestudeerd 

○ Nadeel groepsstudie: probleem van middelen  gemiddeldes zijn niet altijd individueel waar  

(persoon scoort soms laag door andere factoren  kan misleiden) 

○ Nadeel single-case studie:  

 We bestuderen slechts 1 iemand, kan zijn dat die persoon nt representatief is voor 

populatie 

 Atypische hersenen/strategieën 

 Geen generalisatie 

o Voordeel single-case studie: inspirerend voor vervolgonderzoek waarbij hypothesen in grote 

groepen getest worden 

o Oplossing: multiple case approach (groepsgemiddelde + individuele variabiliteit in beeld)  

performantie van verschillende individuele patiënten in beeld brengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemiddelde bij beide taken is hetzelfde maar de verdeling over de evrschillende subjecten is anders. Op 

individueel nievau bekijken is ook belangrijk! 

 

- 3 methodes: 

1. TMS 

2. Intracraniale studies 

3. Neurologische patiënten  

 

3.2. TMS: Transcraniale magnetische stimulatie 

 

- Inductie bij gezonde mensen (neurologisch intact) 

- Toedienen van virtuele letsels 
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 Principe:  

o Magnetisch veld  inductie van elektrisch veld  stimulatie van neuronen en verandering van 

rustpotentiaal  noise  gebieden kunnen niet meer normaal functioneren 

o Magnetische pulsen toedienen die men kan richten op bepaalde gebieden  neuronen worden in 

hun functie ontregeld 

 Online of offline gebruik  

o Online: terwijl men een taak aan het uitvoeren is  verschil tss situatie waarin puls gegeven wordt 

en situatie waarin geen puls gegeven wordt 

o Offline: vlak voor persoon aan taak begint puls toedienen en nadien kijken wat voor een impact dat 

heeft op gedrag 

 Spatiale resolutie: enkele mm – MAAR 

○ Diepte? 

 Magnetische puls gaat nt zo diep  moeilijk in groeven geraken 

○ Spreiding van activiteit?  

 We kunnen mss wel heel nauwkeurig op een bep. gebied puls sturen, maar verstoring kan 

zich verspreiden via activatie over de hersenen 

 Temporele resolutie: 1 pulse < 1 ms 

 

 

 Geen reorganisatie (ook niet na 10min vreemde stimulatie), geen strategieën 

 Mogelijkheid tot creëren van deficits die nooit voorkomen bij patiënten  gebieden onderzoeken die 

bijna nooit een organische letsel ondervinden 

 Voorbeeld: getalvergelijking 

○ Welke gebieden id hersenen belangrijk zijn voor het kunnen vergelijken vd grootte van getallen? 

○ MRI om plaats van stimulatie te bepalen (hier angulaire gyrus) 

 

Afbeelding: kruispunten zijn de plaatsen waarop TMS moest worden toegepast

 
○ Getal groter of kleiner dan 65: 2 condities 

 Gebied dat verwacht werd belangrijk te zijn werd gestimuleerd  idd een significant 

effect (conditie 1)  

 Gebied waarvan verwacht werd dat het geen functionele rol had, werd gestimuleerd  

weinig of geen effect (conditie 2) 
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Bij stimulatie angulaire gyrus  

hebben profpersonen meer tijd nodig. 

Bij stimulatie supramarginale gyrus  

is er weinig of geen evrschil te zien 

 

 

 

 

 

 Transcranial direct current stimulation (tdcs) 

○ Positieve en negatieve op hersenen brengen en er stroom door sturen 

 lokaal de drempel voor vuren beïnvloeden 

○ Opgelet: mogelijke schade aanrichten  

 

 

 

 

3.3. Intracraniale stimulatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tijdelijk hersenregio’s deactiveren 

 Techniek die toelaat om causale uitspraken te doen  

 Methode  

 Lokaal: via elektroden op hersenen 

 Via puntelektroden  

 Heeft toebrengen vh letsel een impact op functioneren? 

 Deep brain stimulation: elektrode inbrengen waarbij we bepaalde gebieden elektrisch kunnen stimuleren  

en dat dit een effect heeft op gedrag 

○ Bij behandeling van 

 Epilepsie: voorspellen wanneer aanval zal komen  voorkomen door te stimuleren 

 Parkinson: dopaminecellen sterven af (in basale ganglia elektrode inbrengen) 

 Depressie, obsessief-compulsieve stoornis, Tourette, … 
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4. Gedragsanalyse  

 Meer klinische benadering 

 Welke functies verlopen gestoord? 

○ Opdelen v functie in subcomponenten  adhv een theoretisch kader (bv Palpa) 

 Klinische beoordeling: profiel v beschadigde en niet beschadigde functies  volledig beeld 

○ Voor behandelingsstrategie 

○ Basislijn ter beoordeling v rehabilitatie 

○ Prognose  wat kunnen we verwachten op basis v deze klachten? 

 Testbatterijen en/of tests-op-maat 

 Algemene intelligentie 

 Premorbide functioneren 

 EXTRA: niet in slides maar ter verduidelijking  

○ Vb. Model over woordproductie 

○ Welke verschillende stappen maken om tot fatsoenlijke productie te komen? 

○ Selectief en specifiek therapie richten om de probleemcomponent 

○ Verschillende routes om te komen tot woordproductie: als weten waar specifiek probleem zich 

bevindt  persoon andere routes aanleren 

 

Populaties  

Neurologisch intacte personen 

 Als controlegroep voor patienten: belang van goede match! 

 Als deelnemers aan beeldvorming- en elekrtofysiologisch, gedrags- en TMS onderzoek 

 Bij de studie van interindividuele variabliliteit  

 

Proefdieren  

 Apen:  

○ gelijkende basisorganisatie van de hersenen 

○ kunnen in gesofisticeerde taken getraind worden  

○ goed gecontroleerde studies mogelijk  

 EXTRA: niet in slides  

○ MAAR: er zijn duidelijke verschillen in de hersenorganisatie en gedragsrepertoire v mensen en 

apen 

 Verschillen in anatomie vd hersenen 

 Gedragsrepertoire v apen veel beperkter 

 Dus: moeilijk te veralgemenen 
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Hoofdstuk 4: Hemisferische specialisatie (en 

lateralisatie) 

Overzicht 

 “Basics” v hemisferische specialisatie 

 Hemisferische lateralisatie v functies 

○ Historisch 

○ Split-brain 

○ Letselstudies 

○ Onderzoeken bij neurologisch intacte mensen 

 Eigenschappen v hemisferische verschillen 

 Hemisferische interacties 

 Ontwikkelingsaspecten 

 Individuele verschillen 

 

1. Inleiding : hemisferische verschillen 

Neuro-anatomisch 

 Intuïtief: RH is identiek zoals LH  

 MAAR: duidelijke verschillen! 

 Macroniveau 

○ Anterieur  posterieur 

 RH steekt anterieur iets verder uit en is vooraan breed  

 LH is wat breder aan de posterieure kant  

○ Links  rechts 

 Groeven in de hersenen verschillen 

 Sylvische fissure loopt veel horizontaler aan de linkerkant 

 Rechts loopt sylvische fissure iets meer naar beneden 

 Micro: corticaal (grootte en arborisatie) 

○ Planum temporale groter in LH dan in RH 

 Vooral bij mensen waarbij de taal dominant verzorgd wordt door de LH 

○ Gebied  van Broca 

 Als links taaldominant 

 Veel meer synapsen dan in RH 
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L: macro-niveau 

Onder: micro-niveau 

 

 

 

 

 Subcorticaal niveau: connecties 

○ Celeigenschappen: in sommige gebieden groter dan in andere 

○ Ook geassocieerd met taaldominantie 

○ Taaldominantie in LH: dikke zenuwbundel van bepaalde frontale 

gebieden naar bepaalde temporele gebieden aan linkerkant (andere 

lateralisatie= andersom)  

 

 Dus duidelijk verschillen tss RH en LH! 

 

Neuro-chemisch 

 Norepinephrine  

○ Meer aan de rechterkant 

○ Thalamys 

○ Richten naar nieuwe stimuli  aandacht 

 Dopamine  

○ Meer aan de linkerkant 

○ Globus pallidus 

○ ‘Readiness’ (klaar staan)  actie 

 

(Cognitieve) functies 

 3 convergerende benaderingen 

1) Split brain studies 

2) Studies v unilateraal hersenletsel 

3) Bestuderen v neurologisch intacte mensen 
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Historisch  

 19de eeuw: Broca 

○ Kreeg patiënten die niets produceerden, ze konden nog enkel ‘tantantan’ zeggen maar  voor de 

rest niets meer van spraak produceren 

○ Wel begrip 

○ Geen verlamming van vocale musculatuur (zijn tong, mond en stembanden waren nog werkzaam) 

○ Autopsie  links gelateraliseerd letsel, anterieur 

○ Achteraf bij meerdere patiënten die gelijkaardige symptomen hadden ook 

gaan zoeken naar het letsel 

○ Er werd gevonden dat al die mensen een beschadiging hadden aan 

anterieure gebieden vd LH 

○ Opm.: geen problemen bij zelfde beschadiging rechts  

○ Eerste observatie dat anterieure gebieden van LH belangrijke rol spelen bij taalproductie 

 Wernicke 

○ Man kon perfect spreken, maar geen begrip 

○ Autopsie: letsel in LH, maar meer posterieur 

○ Eerste observatie dat posterieure gebieden van LH belangrijke rol spelen bij begrip van taal 

 Jackson: “cerebrale dominantie” 

○ Idee: LH is dominante hemisfeer bij meeste mensen 

○ RH is reserve, enkel belangrijk voor contralaterla controle van sensori motorische functies  

○ Context waaruit idee kwam: vroeger was men ervan overtuigd dat de mens uniek was t.o.v. alle 

andere dieren en dat 1 van de dingen die de mens onderscheidde van de dieren de taal was 

 Taal = typisch menselijk 

 Na letsel aan LH valt taal weg, dus dat moet de dominante hemisfeer zijn 

 1950-1960 : Milner 

○ Elke hemisfeer heeft zijn specialisatie 

○ Operationele verwijdering anv bep. hersengebieden ter behandeling van epilepsie 

○ Wat gebeurt er bij mensen wanneer je een bep. gebied rechts weghaalt vs. wnr je een bep. gebied 

links weghaalt? 

 RH heeft zijn eigen specialisatie  ≠ dominant 

 Hemisferen hebben hun eigen gebieden waarin ze gespecialiseerd zijn 

 Roger Sperry heeft dit verder uitgewerkt (volgend deel) 

○ Bekendste case: HM  hippocampus weg en geen geheugen meer  

 

 

Split-brain patiënten 

 Nobelprijs van geneeskunde voor Roger Sperry 

○ Corpus callosum:  

 Heeft deze bestudeerd bij mensen met afgesneden CC 

 Dikke zenuwbundel: 250 * 106 zenuwvezels 

 Verbindt gebieden rechts met gebieden links 

 Transfer v info tss de 2 hersenhelften (<20 ms) 

○ Vooral onderzoek bij muizen gedaan  
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 Bogen en Vogel 

○ Epilepsie: bep. gebied in de hersenen dat tijdelijk heel onregelmatig vuurt 

○ Verstoorde activatie verspreidt zich gemakkelijk over de hersenen  functioneren van heel de 

hersenen raakt verstoord (grand mal) 

○ Split-brain procedure = commissurtomie = corpus callosum doorsnijden zodat slechts 1 hemisfeer 

wordt aangetast  

○ Info wordt contralateraal verwerkt 

○ Subcorticaal ook communicatie tussen 2 hersenhelften 

 Nog wel kleine verbindingen tss hersenhelften wanneer corpus callosum doorgesneden 

wordt 

 Gaat wel om heel beperkte, rudimentaire communicatie! 

 
 

 Sperry: onderzoek naar taallateralisatie 

○ Experiment 

 Blinden objecten geven 

 Als rechterhand (verbonden met LH): meestal perfect 

kunnen zeggen wat het object was dat ze voelden 

 Als linkerhand (verbonden met RH): konden niet vertellen 

welk object ze vasthadden, blijkt dat men gewoonweg het 

woord niet vindt! (kunnen wel aangeven wat je ermee doet) 

 RH heeft geen toegang tot de woorden 

○ Linkerhemisfeer 

 Spraakproductie (~Broca) 

 Lezen 

 

○ Rechterhemisfeer 

 Begrijpen van simpele grammatica 

 Begrijpen van concrete woorden: veel gebruikte objecten, veel voorkomende handelingen 

 Fonologische verwerking ↓:  Moeilijkheden met rijmvragen 

Moeilijkheden met opdelen in fonologische componenten 

                     Dus niet taaldominant maar toch ook betrokken bij bep. processen 
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○ Specialisatie rechterhemisfeer: non-verbaal, ruimtelijk (dus geen reserve) 

1. Block Design test WAIS 

 Blokpatroon reconstrueren 

 Linkerhand (verbonden met RH)= goede performantie 

 Rechterhand (verbonden met LH)= performantie veel slechter 

2. 3D tekenen (bv een kubus) 

 Veel beter met linkerhand, dan met rechterhand 

 Ongeacht of het hun dominante hand was 

3. Gezichtsherkenning (chimerische gezichten) 

 RH dominant bij gezichtsherkenning 

 Experiment  

 Gezichten waarbij de ene helft een gezicht bevat en de andere helft een 

ander gezicht 

 Korte aanbieding aan split-brain patiënten 

 Tijdens het aanbieding ogen mooi gefixeerd hebben op het midden vh 

plaatje 

 Linkerkant visueel veld wordt geprojecteerd naar RH en omgekeerd bij 

intacte personen 

 Patiënten (corpus callosum doorgesneden) moeten zeggen wie ze gezien 

hebben 

 Benoemen (LHemi): rechter visueel veld  

 Links wijzen (Rhemi): linker visueel veld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Specialisatie ≠ lateralisatie: ook LH kan gezichten herkennen MAAR de ene helft is er gwn  

                                  beter in dan de andere 

 Pas op voor overgeneralisatie (casestudies!) 

○ Atypische hersenen 

 Meestal al lange medische Voorgeschiedenis: niet meer representatief voor de normale 

populatie 

 Effect v operatie op andere hersengebieden: Balk zit diep in de hersenen 

Hersenen “opentrekken” 

 Epileptische voorgeschiedenis  plasticiteit (taken anders invullen etc.) 

○ Klein aantal patiënten: ze kunnen eenvoudige handelingen niet meer 

○ Veel individuele verschillen in lateralisatie (in algemene populatie ook) 
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 Voordeel: geïsoleerde maar intacte hemisferen! 

○ Bestudering relatief intacte hersenhelften 

○ Bij letsel: beschadiging aan 1 vd 2 hersenhelften 

○ Hier: verbinding ertussen is weggesneden, maar hersenhelften op zich zijn nog relatief intact! 

 Samengevat:  

 

Linkerhemisfeer = superieur in het verbale domein 

Rechterhemisfeer = superieur in het spatiale domein (ook verwerking van gezichten) 

 Wil niet zeggen dat  Rhemi niet verbaal kan werken en dat Lhemi niet spatiaal kan 

 Beide hemisferen zijn complementair! 

 

 

Studie van unilateraal hersenletsel (gelateraliseerd letsel) 

 Simulatie “letsel”: WADA techniek 

○ WADA-techniek 

 Barbituraat (vb.sodium) injecteren in bloedbaan naar 

hersenen en  dat ervoor zorgt dat het gebied tijdelijk niet 

meer functioneert (1 helft tijdelijk lamleggen 

 Bv. chirurgische ingreep: toetsen of men niet in een 

belangrijk gebied gaat opereren en er geen belangrijke 

functies verloren zullen gaan 

 Wordt nt meer gebruikt omdat het zeer invasief is + risico 

op trombose 

○ Specialisatie ≠ lateralisatie 

 Meer activatie in een hemisfeer betekent niet dat de andere hemisfeer geen rol speelt! 

 Niet omdat Lhemi gespecialiseerd is in taal dat er niks aan de Rkant gebeurd  

 Opm.: visueel en motorisch wel lateralisatie 

○ Bevestiging CVA onderzoek 

○ Alternatief fMRI 

 Unilaterale letsels (CVA, trauma, …) 

○ Linkerhemisfeer: taal 

○ Rechterhemisfeer:  

 Visuo-spatiaal 

 Gezichtsherkenning 

 Herkenning emotionele expressie 

 Timbre, intonatie (bv ironie) 

Onderzoeken bij neurologisch intacte mensen 

 In welke hersenhelft wordt perceptuele info geprojecteerd en met welke 

hersenhelft wordt een antwoord geproduceerd? 

 Methode: contralaterale sensorische projectie 

○ Visueel halfveld – visueel: rechts aangeboden wordt links geprojecteerd 
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○ Dichaptisch (Tactiel) 

 Vertrek van sensorische en motorische  

 Bv. mensen blinddoeken en iets schrijven met vinger op hand persoon 

 Als op rechterhand, sneller gedetecteerd door LH 

○ Dichotisch (Auditief) 

 Zowel contra- als ipsilaterale projectie 

 Contralateraal: van rechteroor naar linkerhemisfeer 

 Ook projecties ipsilateraal: van rechteroor naar rechterhemisfeer 

 Tegelijkertijd info rechts en links aanbieden  Competitie tss ipsilaterale en contralaterale 

verwerking  

 Bij competitie: contralaterale verwerking wint, ipsilaterale reacties worden onderdrukt  

(R oor, dus Lhemi wordt gehoord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Methode: contralaterale sensorische projecties 

○ Uit de perceptuele assymetrie kan de hemisferische specialisatie worden afgeleid:  in dergelijke 

studies gaat het eig om percepties maar men neemt vaak aan dat de verschillen zich op 

hemisferisch niveau bevinden  

 Verschillen in accuraatheid (tot 10%) 

Bv. verbale info aanbieden aan RH: tot 10% minder accuraat dan wnr aangeboden aan LH 

 Verschillen in Reactietijden (20 tot 100 ms) 

 Bevindingen voor de 3 modaliteiten (visueel – tactiel – auditief) 

○ Linkerhemisfeer  verbaal 

○ Rechterhemisfeer  non-verbaal` 
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 Oorsprong effecten – grootte effecten? 

○ Directe toegangstheorie: ontvangende hemisfeer verwerkt 

 Als die daar dan toevallig iets minder gespecialiseerd is, heeft deze daar meer tijd voor 

nodig 

 Wss niet zo aannemelijk 

○ Callosale doorschakeling: degradatie 

 Wanneer info nt in hemisfeer terecht komt die daar nt in gespecialiseerd is: transfereren 

naar andere hemisfeer (naar beste kant)  kost tijd  duurt langer voor we antwoord 

kunnen geven 

 Als meer tijd op zich: RT verklaren maar niet wrm mensen fouten maken! 

 Verklaring: transfereren van info zorgt voor degradatie vh signaal  “kopie” is van 

mindere kwaliteit  performantie gaat achteruit 

○ Activatie oriëntatie: aandachtsbias zorgt voor grotere activatie in gespecialiseerde hemisfeer 

 Als aandacht naar rechter spatiale veld: LH 

 Als aandacht naar linker spatiale veld: RH 

 Als letsel: aandachtsbias naar veld aan de tegenovergestelde kant van het beschadigde 

gebied (contralaesionaal) 

 Als taak: aandachtsevenwicht wordt aangepast 

 Als talige taak verwerkt moet worden schuift de aandacht naar rechts (linker hemisfeer) en 

als een niet-talige taak verwerkt moet worden schuift de aandacht naar links (rechter 

hemisfeer) 

 

 

2. Eigenschappen in hemisferische verschillen: hemisferische verschillen in 

verwerkingsstijl 

Basisverschillen 

 Gevoeligheid voor soorten informatie  wat?   

○ Verbaal vs. non-verbaal 

 Informatieverwerkingsstijl  hoe? 

○ Analytisch (lokaal) vs. holistisch (globaal) 

 LH wordt verondersteld meer analytisch te werk te gaan  oog voor detail en temporele 

relaties (spatiale) 

 RH verwerkt meer holistisch  oog voor relaties, voor geheel (gezichtsherkenning) 

○ Temporele vs. Spatiale relaties  

 

Analytisch vs hollistisch 

 Illustratie 

○ RH letsel(middelste) 

 Natekenen 

 Problemen om het globaal plaatje te verwerken, enkel nog oog voor detail 
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○ LH letsel(laatste) 

 Globale is nog intact, maar gebied dat details verwerkt is beschadigd 

 Dus: details gaan verloren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wel degelijk verschillen in manier van informatieverwerking onafh. van het soort info dat verwerkt moet  

           worden (voor zowel linguïstische als spatiale informatie) 

 

 Onderliggende proces: spatiale frequentie hypothese 

○ LH: hoge spatiale frequentie  meer oog voor details 

○ RH: trage spatiale frequentie  meer algemeen (geen detail of algemene structuur) 

○ Lage frequentie: overgang donker-licht traag opeenvolgend 

○ Hoge frequentie: overgang  donker-licht snel opeenvolgend 

      Moet ze samen nemen! 
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Conclusies 

 Linkerhemisfeer: analytisch – temporele relaties 

 Rechterhemisfeer: holistisch – spatiale relaties 

 

 Beide hersenhelften zijn complementair en werken in parallel 

○ Hersenhelften gaan dezelfde info op verschillende manier interpreteren, ze zijn dus 

complementair en werken samen om een geheel te hebben 

 Er zijn duidelijke interacties tss LH en RH, zelfs voor zeer gelateraliseerde functies 

○ Men moet niet alleen de individuele elementen/syntax kennen maar ook het geheel om de 

volledige tekst te begrijpen(L en R combineren) 

○ Bv. RHemi ook betrokken bij taal  bv bij het snappen vh gehele verhaal of bij het snappen van 

metaforen 

○ RH en LH vullen elkaar aan, werken samen  beide zijn bij elk aspect betrokken 

 

3. Hemisferische interacties 

Organisatie van de kanalen  

 Corpus callosum 

○ Hoofdroute voor het transfereren v info – vooral bij hogere, complexe informatie 

○ Topografische organisatie 

 Midden: motor  

 Posterieur: visueel (dicht bij visuele cortex- 

○ Regio’s verschillen in mate v connectiviteit 

 Visuele gebieden bijna volledig met elkaar verbonden 

 Sommige frontale gebieden zijn niet met elkaar verbonden 

 Ook subcorticaal: algemene info  

○ Algemene info kan overgedragen worden via subcorticale routes indien corpus callosum 

doorgesneden 

○ Foto’s: geen herkenning, wel rudimentaire info 

○ Bv. plaatje van Hitler: vragen wie ze gezien hebben 

 Wel nog zeggen: het is een man/vrouw, oud/jong, goed/slecht, … 

 Maar ze herkennen de persoon niet 

 Meer complexe informatie doet beroep op corpus callosum om getransfereerd te worden 
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Functies van hemisferische interacties 

 Transfer van informatie 

○ Informatieoverdracht is heel snel (5 tot 20 ms) 

○ Transfer zorgt voor (beperkte) degradatie van signaal 

 

 

Als aangeboden in 

rechter visueel veld 

reageer de LH iets 

vroeger en piek is 

hoger dan in RH 

 

 

 

 

 

 Complexiteit 

○ Eenvoudige taken: hemisferische interacties = nadelig (degradatie) 

 Als gemakkelijk uit te voeren: niet zinvol om transfer door te voeren 

 Het combineren van werkkracht beide hemisferen weegt niet op tegen het verlies van de 

kwaliteit van het signaal 

○ Complexe taken: hemisferische interacties = voordelig (1+1 > 2 afzonderlijk in dit geval) 

 Je kan taaklast verdelen waardoor performantie verbetert  

○ Intrahemisferisch functioneren vergelijken met interhemisferische performantie 

○ Niveau complexiteit ~ leeftijd (U-shape) 

 Complexiteit moet minder hoog zijn voor jonge mensen en oudere mensen om voordeel 

te halen uit hemisferische interactie 

○ Voorbeelden:  

 
 Is het onderste item (2)  fysiek gelijk aan 1 vd bovenste items? 

 Linkerdeel vd afbeelding(groen) 

 ‘2’ vanonder is in hetzelfde visueel aangeboden als ‘2 ‘vanboven 

 Intrahemisferische verwerking is in deze conditie veel sneller en accurater 

 Rechterdeel vd afbeelding(rood) : hier wel samenwerking nodig tss hemisferen 
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 Is het onderste getal plus een vd 2 bovenste gelijk aan 10 of meer? 

 Rechterdeel: performantie beter! 

 Taak is stuk complexer dan bij afbeelding 1 

 

 Conclusie: hersenunctioneren hangt niet enkel af van de specialisatie van de verschillende hersengebieden  

      maar ook van demanier waarop deze met elkaar interageren  

○ Eenvoudige taken: best binnen 1 hemisfeer verwerken 

○ Naarmate taak complexer wordt: best informatie transfereren 

 

4. Ontwikkelingsaspecten: ontwikkeling van hemisferische specialisatie 

 Nurture/verworven 

○ Vroegere veronderstelling: LH laesie minder erg bij jonge kids (beter herstel) 

 Plasticiteit in lateralisatie: anders geen overnemen meer mogelijk  

○ Nog redelijk goed tot spraak en taal komen 

○ Niet beschadigde RH kan deze functies overnemen wegens plasticiteit vh jonge brein 

 Nature/aangeboren 

○ Follow-up onderzoek ( nurture opvatting) 

○ Vroege verschillen op:  

1) Neuro-anatomisch vlak  

 Bv. assymmetrie in planum temporale; reeds intra-uterien) 

  Foto 1 

2) Functioneel vlak (fMRI op 3maanden), asymmetrie word niet groter/dieper (foto 2) 
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○ Habituatie paradigma baby’s 

 Kijken naar frequentie waarmee baby’s aan hun fopspeen zuigen 

 Zuigen bij interessante informatie (verschil op gedragsmatig vak) 

 Verbaal materiaal in rechteroor (Lhemi)  fopspeen ↑ 

 Non-verbaal materiaal in linkeroor (Rhemi) fopspeen ↑ 

○ Hemisferectomie bij geboorte L of R  performantie verschil 

 Bep. ziekte waarbij hersenhelft begint te ontsteken  epilepsie 

 Men neemt deze hemisfeer vaak chirurgisch weg 

 Lhelft weg: taal en syntax problemen 

 Rhelft weg: problemen spatiaal 

       Matige compensatie/plasticiteit (~leeftijd): hoe jonger, hoe beter de compensatie is MAAR functies LH  

           zullen nooit volledig overgenomen kunnen worden door RH en omgekeerd (zal nooit op hetzelfde  

           niveau komen) 

 

5. Individuele verschillen 

Dominante hand 

 Rechtshandigen 

○ 95% taaldominant links 

○ 5% taaldominant rechts 

 Linkshandigen 

○ 70% taaldominant links 

○ 15% bilateraal 

○ 15% taaldominant rechts 

 

Onderzoek Van der Haegen et al. (2011) 

 Wat is validiteit van visuele halfveld (VHV) techniek voor het in kaart brengen van de taaldominante 

hemisfeer? 

 Opzet:   

○ 250 linkshandigen 

○ Benoemen van woorden en tekeningen gepresenteerd in linker of rechter visuele veld 

○ fMRI bij 50 ppn tijdens woordgeneratietaak 

 

 

 

 

er was een verschil in 

performantie als informatie  

R of L wordt aangeboden 
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 Methode:  

○ Kregen 2 plaatjes: moesten woord zeggen waarnaar pijltje wijst 

○ Benoemingstijd vergelijken tussen conditie waar pijltje naar links wijst en conditie waar pijltje naar 

rechts wijst  lateralisatie index berekenen 

 Resultaten 

 

 
         Conclusie onderzoek:  VHV technieken zijn een goede manier om atypische lateralisatie te meten  

 Verder onderzoek of bij mensen met rechter of bilaterale taaldominantie ook andere functies ‘atypisch’ 

gelateraliseerd zijn 

○ Spatiale aandacht 

○ Werktuigengebruik 

○ Cognitieve controle 

○ … 

Geslacht 

 Vrouwen minder lateralisatie? 

○ Is vrouwenbrein zoals brein van een linkshandige?  blijkt zo te zijn! 

○ Meta-analyse van honderden studies: geslacht verklaart 1-2% vd variantie (zeer weinig!) 

○ + resultaat enkel gevonden in zeer grote groepen 

 Moeilijkheden v dergelijk onderzoek 

○ Verschillende strategieën (scholing?) 

 Heeft te maken met stereotypen: vrouwen en mannen leren verschillende strategieën om 

taken op te lossen  leidt tot verschillen! (rekening mee houden!) 

○ Hormonale fluctuaties binnen geslachten: lateralisatie bij vrouwen is afhankelijk van hormonale 

fluctuaties  

 Tijdens eisprong anders dan tijdens menstruatie: tijdens eisprong is lateralisatie minder 

zichtbaar  

 Kleine effecten 

 Variantie tussen geslachten is kleiner dan binnen geslachten! 
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Hoofdstuk 5: motorcontrole  

Intentie : pariëtaal  

Uitvoering , controle en verfijning:   

        - Frontaal  

        - Subcorticaal 

 

Virtuele of neuraal-gestuurde prothesen: de ontwikkeling van neuraal 

gestuurde prothesen  

 

 

 

 

Info van gezichtsveld komt binnen 

- Eerst naar pariëtale cortex   

   (intentie) 

- Dan frontaal de uitvoering doen 

 

 Pariëtale info wordt gebruikt om  

     prothese te besturen 

 

 

 

Parietal Reach Region(PRR) = in een sulcus 
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Eigenschappen: 

 Activiteit in PRR cellen begint bij de planning en stopt bij initiatie 

 Responsief t.o.v. specifieke ruimtelijke gebieden 

 Meest responsief tov einspunt van beweging (van geplande actie) 

 

Recording from PRR: Chronic Electrode Array 

 Enkele mm² en enkele 100en elektroden 

FASE 1: Inplanten van de micro- electrode array  

 

 

 Implantaat posterieur 

 

 

 

FASE 2: Signaal zuiveren; bronidentificatie 
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FASE 3: corticaal signaal decoderen en omzetten in controlesignaal 

 

 

 

 

Kijken naar 

configuratie 

van neuronen 

naar waar 

beweging is 

gepland 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we naar de verschillende neuronen apart kijken (single-cell recording) zien we dat elk neuron gevoelig is 

voor een verschillende richting en cellen reageren zelfs op richtingen die 45° verschillen dan de richting waar ze 

gevoelig aan zijn.De respons van de single-cells kunnen gecombineerd worden tot een populatie vectoren. Deze 

prediceren de richting van de beweging 

 

 

FASE 4: Test en training 

 
 Aap vormt intentie om het aan te raken (cursor naar juiste plaats) 
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Verdere ontwikkelingen: ook motorische 

cortex (vastnemen) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Precentrale gyrus 

                                                       virtuele prothese aansturen  

 

 

 

 

 

 

Ter verduidelijking: filmpjes  

 Arm sturen o.b.v. intentie 

 Balletje afgeven o.b.v. intentie 

 Balk verschuiven o.b.v. intentie (spel) 

 Computermuis sturen met intentie 

 Aapje laat vleesje naar mond brengen door arm  aanleren 

○ Maar als snoepje valt: beweging om het terug te grijpen (niet aangeleerd) 

○ Opgenomen in lichaamsschema om vingers af te lekken 

 

 Kennisgedreven  

 Comp. modellen  
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Hoofdstuk 6/7: objectherkenning 

Overzicht 

 Van ogen naar de hersenen (H6) 

○ De retina 

○ Van retina naar de hersenen 

○ Visuele cortex en verder 

 Objectherkenning (H7) 

 Bottom-line: visuele waarneming is complex  oplossing: verdelen vh werk 

 Waarom gekozen voor visueel systeem in bespreking perceptie? 

○ Er is veel over geweten, het is het gemakkelijkst te bestuderen = pragmatische reden 

○ Visuele modaliteit geeft mooie illustratie van hoe de hersenen geconnecteerd zijn  zuivere 

systematiek in het binnenkomen en registreren van info leren kennen 

 

Extra: van ogen naar de hersenen (niet in slides) 

De retina als informatieverwerker 

 Vroeger dacht men dat de retina een passief orgaan was 

○ Klopt niet: er vindt al een deel informatieverwerking plaats 

○ Kan beschouwd worden als het verlengde van de hersenen 

 

Staafjes en kegeltjes  transformatie van licht in elektro-chemische signalen (input cellen) 

 Staafjes 

o 1 pigment: gevoelig voor licht 

 Nadeel: kunnen geen kleur detecteren  enkel gevoelig voor licht en donker, niet voor 

verschillen in golflengtes in licht 

o Meer in de periferie  we kunnen daar veel minder nauwkeurig waarnemen 

o Veel (naburige) staafjes verbonden met 1 ganglion cel 

o Hoge lichtgevoeligheid 

o Lage visuele resolutie 

 Door vele projecties op 1 output cel (ganglion cel) 

 Doordat staafjes zich in de periferie bevinden 

 Kegeltjes 

o 3 soorten qua pigment  verschillen in kleurgevoeligheid 

 Elk pigment is gevoelig voor een bep. golflengte/kleur 

o Meer in de fovea 

 Plaats waar we het beste kleur kunnen waarnemen 

 Plaats die we veel scherper kunnen waarnemen 
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o Enkele (naburige) staafjes verbonden met 1 ganglion cel 

o Minder functioneel met weinig licht 

o Hogere visuele resolutie 

 

Ganglion cellen 

 Output cellen, axonen vormen de optische zenuw 

 M en P ganglion cellen (+ bistratified en anderen)  naar thalamus 

o M cellen gevoelig voor ruwe patronen en beweging 

 Aangestuurd door de staafjes uit de periferie 

o P cellen gevoelig voor kleuren 

 Geprojecteerd door de kegeltjes 

o Ook nog andere typen ganglioncellen (bistratified en anderen)  men weet niet goed wat daar de 

functies van zijn 

 Opsplitsing kleur – licht loopt door tot in de hersenen 

 

Receptieve velden 

 Iedere cel heeft een receptief veld 

 = De specifieke regio in de visuele ruimte waarop een specifieke cel reageert 

 Grootte neemt toe bij verdere niveaus van visuele verwerking 

o In retina zijn receptieve velden heel klein  corresponderen met afgebakende locatie in het 

visueel veld 

o Receptieve velden worden doorheen de verwerking groter en groter (naarmate meer anterieur), 

nemen soms zelfs de helft vh visuele veld in beslag 

 Retina is uit lagen opgebouwd 

 Axonen van de ganglioncellen vormen samen de optische zenuw en gaan zo naar de hersenen 
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Extra: van retina naar de hersenen (niet in slides) 

Projecties naar.. 

 Superieure colliculi 

o Snelle oriëntatie naar belangrijke visuele info 

 Aandacht al gericht op object voordat we het object geïdentificeerd hebben 

 Vaak nieuwe/onverwachte objecten 

o Heel gevoelig voor bewegingen en nieuwe zaken in de visuele periferie (input vanuit M ganglion 

cellen) 

o Multi-sensorische integratie 

 Als onverwacht object: nt enkel een visueel beeld, maar vaak ook auditieve input 

 Thv superieure colliculi wordt deze info geïntegreerd  zo aandacht nog beter kunnen 

richten 

o “Up- en downstream” verbindingen met regio’s betrokken bij oog- en hoofdbewegingen 

 Mogelijkheid om reflexmatig te reageren 

 Bijna onbewuste route 

 Nog voor hetgeen we zien allemaal bewust verwerkt is al reflexmatig reageren 

 Heel snel onverwachte/nieuwe info verwerken 

 Zet gepaste oog- en hoofdbeweging in gang 

 

 Laterale geniculate nucleus (LGN) –  structuur in thalamus 

o 90% vd optische zenuw 

o Belangrijk voor bewuste waarneming 

o Verwerking eindigt in primaire visuele cortex 

o Optisch chiasma 

 Linker LGN  rechter visueel veld 

 Rechter LGN  linker visueel veld 

o Gelaagde structuur 

 M ganglioncellen  magnocellulaire laag 

 P ganglioncellen  parvocellulaire laag 

 Ook hier wordt visuele info geordend gehouden 

o Retinotopische organisatie 

 Vd manier waarop optische zenuw projecteert naar verschillende structuren 

 Aangrenzende cellen in thalamusstructuur = aangrenzende ganglioncellen 

 Kopie v hetgeen op de retina verschijnt op thalamus 

o Functie? Veel feedback connecties vanuit cortex  attentionele modulatie? 

 Veel connecties v zintuigen naar thalamus + veel connecties vanuit hersenen naar 

thalamus 

 Plaats waar zowel top-down als bottom-up info binnenkomt 

 Mss betrokken bij vroege attentionele modulatie (aandacht richten op bep. 

eigenschappen, nog voor ze worden waargenomen) 
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 Bv. op zoek naar bep. persoon in het station  persoon heeft rode jas aan 

 Rood is eigenschap waaraan we extra aandacht moeten schenken 

 Deze verwerking (aandachtsmodulatie adhv rudimentaire eigenschappen) vindt wss 

plaats in thalamus 

 ≠ Aandachtsmodulatie waarbij er objecten bewust waargenomen moeten worden, 

het gaat over features die op dat moment in de visuele input aanwezig zijn 

 Hoogstwaarschijnlijk kan cognitief systeem 

hierdoor al in ruwe info selecteren wat op dat 

moment relevant is voor de taak 

 Het gaat nt om complexe attentionele processen, 

we zitten nog dicht bij de ruwe visuele input 

 Optische zenuwen kruisen thv het optisch chiasma 

 Na optisch chiasma: optische baan 

 Optische baan splitst op en 90% vd vezels van zenuwbundel 

maken synapsen met thalamus en 10% met superieure colliculus 

 

 

 

De visuele cortex 

Organisatie van visuele cortex  

 

 Cytoarchitectonisch  en functioneel te onderscheiden gebieden: zowel op cel- als functioneel vlak zijn er  

     verschillende gebieden 

 Helft van de hersenen is betrokken bij visuele verwerking 

 Delen op verschillende manieren verbonden  
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 Visuele waarneming is complex  oplossing: verdelen van het werk 

 Specialisatie: verwerking van verschillende aspecten van visuele stimulus (kleur, oriëntatie, beweging, etc.) 

 Herintegratie van de opgesplitste info: aspecten moeten terug samengebracht worden 

 

Organisatie: 

 Visueel systeem mens bestaat uit verschillende modules die een ander gedeelte vd cortex in beslag nemen 

 V1/V2: functioneel heterogeen 

○ Alle info komt hier binnen 

○ Eerste bewerking vindt hier plaats 

 V3: vorm 

 V4: kleur 

 V5/MT: beweging 

 

 Visuele info komt ruw binnen, hersenen verwerken deze zeer gefragmenteerd en  

      daarna wordt de info weer samengebracht  

 

Structurele verschillen 

 Bv. een ander type van celstructuur  duidelijk onderscheid in hersenweefsel 

 En zien er ook anders uit 

 

Functionele verschillen 

 Bv. resultaten van PET-studie 

○ Mensen  keken naar felgekleurde vlakken of zwarte puntjes 

○ V4 selectief actief wnr kleur verwerkt moet worden 

○ V5 selectief actief wnr vorm verwerkt moet worden 

          Verschil in activiteit afh. vd visuele input 
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Visuele gebieden na de (primair) visuele cortex 

Twee visuele verwerkingsbanen 

1) Ventraal: occipito-temporaal 

○ Belangrijk bij objectherkenning 

○ Wat zien we? 

 

2) Dorsaal: occipito-pariëtaal 

○ Gespecialiseerd in de verwerking van waar iets zich bevindt 

○ Houdt zich bezig met de manier waarop we onze perceptie aan 

handelingen kunnen koppelen 

 

Functies van ventrale en dorsale baan  

 

1. Wat vs. waar (Mishkin, Ungerleider & Macko, 1983)  

○ Ventrale route:   

 Wat zien we? 

 Objectdiscriminatie 

○ Dorsale route:   

 Waar? 

 Onderscheid maken tss verschillende posities  positiediscriminatie 

 

 

 

 

 

 

 

positiediscriminatie     vs   objectdiscriminatie 

 

○ Experiment 

 Selectief ventrale/dorsale route beschadigd 

 Bij iedere trial moest aap zoeken waar het eten verstopt was 

 Op tafel: twee mogelijke plaatsen waar voedsel kon verschijnen 

 Over voedselbronnen werd iets geplaatst  aap kon niet zien waar voedsel zich bevond 

 Conditie 1: cilinder mee op tafel, dichtst bij de voedselcontainer waar het eten       

effectief in zat  

Aap moest dus link leggen tss cilinder en voedsel  Positiediscriminatie 

 Conditie 2: 2 verschillende soorten objecten (kubus/driehoek) 

Aap moest onthouden welke objecten in de vorige trial op tafel verschenen waren 

Voedsel zou liggen bij het object dat er de vorige keer nt bij was  Nieuwe object 

Objectdiscriminatie: welk object is veranderd tov de vorige trial? 

 Schade aan ventrale route: objectdiscriminatie beschadigd, positiediscriminatie niet 

 Schade aan dorsale route: positiediscriminatie beschadigd, objectdiscriminatie niet 
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2. Perceptie vs actie   

○ Evidentie uit patientenonderzoek: dubbele disociatie 

○ Dorsaal letsel = optische ataxie 

 Objectdiscriminatie intact 

 Visuo-motorische controle gestoord 

 Vooral probleem als grijpbeweging 

 Mensen nt meer in staat om vlotte grijpbewegingen te maken richting object 

 Perceptie-actie link verstoord om dat er iets foutloopt in verwerking ruimtelijke 

info 

○ Ventraal letsel 

 Perceptuele taak gestoord (objectdiscriminatie gestoord) 

 Visuo-motorische controle intact 

 Kunnen ook problemen hebben met verwerking oriëntatie, iets dat we normaal 

zouden verwachten bij een dorsaal letsel 

 Taak: blad papier met lijntjes op 

1) Perceptueel: welke lijn matcht met lijn bovenaan? 

 Oriëntatie van lijnen matchen 

 Is spatiale taak, maar op perceptueel niveau 

 Hebben ze problemen mee 

2) Visuo-motorisch: brief in brievenbus stoppen 

 Men kon de gleuf van de brievenbus roteren 

 Oriëntatie ifv actie(actie uitvoeren) 

 Konden ze! 

3)  Uitkomst patient DF:  de eerste taak (perceptual orientation matching) werd het 

at random gedaan,  de tweede taak(visuomotor) werd wel goed uitgevoerd  
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fMRI evidentie 

 Logica: neurale adaptatie 

 Herhaling: habituatie 

○ Hersenactivatie mindert 

○ Hersenen adapteren aan stimulus (neuron moet steeds hetzelfde doen) 

 Verandering: deshabituatie 

○ Nieuwe stimulus of eigenschap:  eerdere stimulus veranderen  neuron zal opnieuw harder vuren 

 Afbeeldingen onder:  

○ 4 mogelijkheden 

 Er veranderde niets 

 De oriëntatie veranderde 

 Het object veranderde, maar de oriëntatie niet 

 Object en oriëntatie veranderden 

○ Wanneer oriëntatie constant blijft: gebieden in dorsale route adapteren (habituatie) 

 Wanneer spatiale eigenschappen verwerkt moeten worden: gebieden in dorsale baan  

      verminderen in activatie tot er iets veranderd in de oriëntatie (deshabituatie) 

○ Wanneer stimulus constant maar onder verschillende oriëntaties: gebieden in ventrale route 

verminderen in activatie (habituatie) tot er een nieuw object aangeboden wordt (deshabituatie) 

○ Samengevat: 

 Constante stimulus (zelfde ID), veranderende oriëntatie: minder activatie ventraal 

 Verschillende objecten, zelfde oriëntatie: dorsaal minder activiteit  

 

 
 

 

 

 Afbeelding onder: 

○ Object grijpen of aanraken 

○ Meer visueel-motorische verwerking nodig voor grijpen 

○ Grijpen is meer dan passief kijken 

○ Niet enkel positioneren maar ook visueel-motorisch!! 
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 Evidentie van neurologisch intacte ppn 

○ Gevoeligheid voor illusie bij perceptie: “bovenste lijn is langer dan onderste lijn 

 Visueel systeem (perceptie) kan beïnvloed worden door illusie 

○ Geen gevoeligheid voor illusie bij actie 

 “Probeer lijn eens te pakken” 

 Opening tussen vingers wordt niet beïnvloed door onze visuele illusie 

 Motor systeem is er ongevoelig voor 

         2 routes werken onafh. v elkaar 

 

DEEL 1: Objectherkenning (=VENTRAAL) 

Visuele input is ondergedetermineerd 

Uitdagingen” voor de hersenen 

1) 2D  3D 

○ Op retina: 2D beeld 

○ Wij ervaren een 3D beeld  onze perceptie heeft een diepte 

○ Hoe van 2D beeld naar 3D beeld gaan? Welk proces is hiervoor nodig? 

2) Perceptuele constantie: herkenning ondanks variatie in 

○ Positie  

Vb. prof dichtbij en prof verweg =  zeer groot verschil op retina maar als dezelfde persoon 

gezien. 

○ Oriëntatie 

 We herkennen een object vanuit verschillende oriëntaties 

 Tegelijkertijd weten we dat er verschillende standpunten worden bekeken 

○ Grootte 

○ Kleur 

   Als we ons hoofd/onze ogen bewegen, blijft de wereld constant 

   Visuele info is zeer variabel, toch geeft het aanleiding tot een stabiel percept 
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3) Geen 1-1 mapping van object naar beeld 

○ Verschillende objecten geven aanleiding tot eenzelfde projectie op de retina (zelfde retinaal 

beeld) 

○ Hersenen moeten erin slagen om adhv andere info die beschikbaar is beelden te halen uit die 

overlap in retinale projecties 

4) Visuele waarneming = (re)constructie 

 

 

 

 

 

 

 

 Blinde vlek 

o Axonen vanuit ganglioncellen komen allemaal samen op bep. plek in de retina 

o Op deze plek zijn geen staafjes en kegeltjes  

 Blinde vlek: op deze plek zijn we blind 

o Deze blinde vlek wordt aangevuld door de hersenen 

 Illustratie: Kanisza driehoek 

○ We zien een witte driehoek terwijl het gewoon een wit vlak is 

○ Hersenen vullen die vlakken in 

○ Dit om een stabiel beeld te bereiken 

 

 

Bevindingen single-cell recording 

1. Gevoeligheid voor specifieke stimulus-attributen 

 V1/V2: oriëntatie (vanachter in occipitale cortex) 

 V3: vormaspecten 

 V4: kleur 

Bv. bep. object kunnen onderscheiden vd achtergrond kan op basis van kleur 

 V5/MT: beweging 

 IT (inferieure temporele cortex): complexere vormen (onafh. v oriëntatie, positie, grootte)  

Bv. gezichten 

 

Naarmate meer anterieur (voorkant van de hersenen): 

- Toenemende complexiteit vd verwerking die plaatsvindt 

- Afnemende gevoeligheid voor variatie in visuele input 

 

 

2. Receptieve veld bepaalt onafhankelijk van positie en grootte 

 Receptie veld van neuron:  

○ Gebied van visuele ruimte (retina) waarvoor cel gevoelig is 

○ Grootte neemt toe bij verdere niveau’s van visulele 

verwerking  
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 Klein receptief veld: identificatie sterk afh. van positie en grootte 

○ Heel goede spatiale info over waar het object zich in de ruimte bevind 

○ Maar: we zien nt de volledige scène 

 

 Groot receptief veld: laat identificatie toe, onafgezien van positie en grootte 

○ Cellen reageren op objecten 

○ Maakt niet in uit waar deze zich in de ruimte bevinden 

○ We zien het complete plaatje 

○ Nadeel: weinig info over waar de objecten zich precies 

bevinden in de ruimte  Verlies van spatiale resolutie 

○ Goede representatie v wat er te zien is, maar nt v waar het 

te zien is 

 

3. Kleurgevoeligheid 

 Groot deel vd cellen in de ventrale route zijn kleurgevoelig 

 Helpt bij figuur-achtergrond segregatie: vlakken met gelijke kleur behoren vaak tot hetzelfde object 

en verschillen van achtergrond 

 

 

Bevindingen fMRI 

Lateraal occipitaal complex:  

 Selectief voor herkenning objecten onafh. vd visuele verschijningsvorm 

○ Gebieden reageren selectief op objecten onafh. vd manier waarop deze info wordt aangeboden (in 

dit geval zeer abstracte beweging) 

  

OFM: object from motion 

(vormen waarnemen uit 

beweging v verschillende puntjes 

omdat ze synchroon bewegen) 

OFL: object from luminance – wit 

object op zwarte achtergrond 

N: noise 

Hartslag stijgt als er object is afgebeeld 

 

 

Fusiform face area: selectief voor gezichten 

 

3a)  

Wnr er een gezicht (F) aangeboden wordt, is er een 

signaalverandering. Activiteit dropt wnr er gwn objecten 

(O) worden aangeboden 

 

 

3b) 
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Meer activatie wnr intacte gezichten (I). Activiteit naar baseline niveau als scrambled gezichten (S). 

Het gaat om de specifieke configuratie van gezichten. 

 

 

Parahippocampal place area: selectief voor plaatsen 

 

Gezichten en objecten tonen: 

platen van elkaar aftrekken en 

dan krijg je de specifieke 

gebieden. 

 

Visuele aspecten worden 

verwerkt dicht bij hippocampus 

(spatiaal geheugen) 

 

Intacte scenes = max. actief 

 

 

 

Extrastriate body area (EBA): selectief voor lichaamsdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP: object part 

FP: face part (rood) 

BP: body part(donker blauw) 

WO: whole object 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogere activatie bij lichaamsdelen dan bij objecten 
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Bevindingen uit patientenonderzoek 

Problemen met visuele objectherkenning: 

○ Quadrantanopsie, hemianopsie 

○ Achromatopsie: geen kleur meer kunnen zien 

○ Akinetopsie: geen bewegingen meer kunnen zien 

 

Visuele agnosie: verstoorde objectherkenning  

 Geen deficiet in de elementaire visuele verwerking zoals gezichtsscherpte, kleur of helderheid 

 Geen geheugen- of kennisprobleem 

○ Kunnen vaak nog wel beschrijven hoe een object eruit ziet 

○ Kunnen ook beschrijven welk object het is en waarvoor het dient 

○ Ze kunnen enkel vanuit de input het object nt meer herkennen 

 Modaliteit specifiek (objecten kunnen via andere zintuigen herkend worden) 

 Taxonomie:  

1) Apperceptieve agnosie 

○ Eenvoudige discriminaties van helderheid en kleur blijven mogelijk; gezichtsscherpte is 

normaal 

○ Probleem bij het integreren v elementen v beeld tot een geheel 

○ Geen vormen kunnen onderscheiden (afhankelijk van ernst) 

○ Niet mogelijk om objecten na te tekenen en simpele vormen te matchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Soms: problemen bij herkennen van gefragmenteerde contouren (zie rechtsboven) 

 Kunnen linkerbeeld wel herkennen 

 Zijn niet meer in staat om de verschillende lijntjes te integreren tot 1 beeld 

○ Soms: problemen bij herkennen v objecten vanuit ongewone hoek (na schade 

aan rechter pariëtale cortex) (zie opzij) 

○ Soms is er nog enige herkenning mogelijk via de dorsale route 

 Structuur afleiden uit beweging (structure from motion) 

 Contour vab object met handbeweging traceren 

○ Neuropathologie: diffuse schade aan occipitale gebieden (vrij in het begin vd 

visuele verwerkingsstroom) 
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2) Associatieve agnosie 

○ Groeperen, integreren en matchen van visuele info is nog mogelijk: 

patiënt kan objecten nog natekenen 

○ Matchen van objecten is intact: het vormen van percepten is intact 

maar het linken met informatie (semantisch geheugen)in het 

geheugen is beschadigd 

○ Het is onmogelijk om gevormde percepten te linken aan info in het 

semantisch geheugen 

○ Neuropathologie: bilaterale occipitotemporale gebieden 

 

 

Basistheorieen objectherkenning  

Computationele theorie van Marr  

 Uitgangspunt: 3 niveaus van theorievorming 

1) Computationeel ≈ probleemanalyse 

 Waaruit bestaat probleem/taak? 

 Welke info is voor handen?  Welke Beperkingen kunnen gebruikt worden? 

2) Algoritmisch 

 Kenmerken v input en output representaties? 

 Welke algoritmes nodig om input in output om te zetten? 

3) Implementatie: hoe zijn representaties en algoritmes geïmplementeerd? 

 

 Probleem: we vertrekken vab gezichtspuntafhankelijke input en komen tot gezichtspuntonafhankelijke 

representatie in het geheugen  hoe? 

 Cellen die op zoek gaan naar bep. patronen in de input (bv lijnen)  primaire schets 

 Stap verder: lijnen maken deel uit ve bep. vlak  2 ½ D schets 

 Vlakken kunnen samengevoegd worden tot 3D schets 
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Interpretatie van agnosieën in theorie van Marr:  

 Apperceptieve agnosie  

○ Ernstig(geen vormherkenning) : geen primaire schets 

○ Mild: geen 3D gezichtspuntonafhankleijke representaties  

 
  

 Associatieve agnosie: geen toegang tot objectmodellen  

 

Globale vs lokale verwerking 

 2 te onderscheiden neurale circuits 

1) Rechterhemisfeer – globaal 

2) Linkerhemisfeer – lokaal 

 

 Gezichtsherkenning: een speciaal geval? 

1. Evidentie uit single-cell recording: cellen in inferotemporale cortex(IT) die specifiek reageren op: 

○ Gezichten in het algemeen 

○ Delen van gezichten (Bv. oog, mond 

○ Configuratie van kenmerken 

○ Oriëntatie 

○ Speicieke gezichten :   

 grootmoederceltheorie: activatie specifieke cel is herkenning 

 tegenargument:  

 specificiteit is niet alles of niets  

 problemen van aantonen van specificiteit 
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○ Sparse coding 

 Een specifieke cel/beperkte cluster v cellen codeert voor 1 specifiek object/gezicht 

Bv appel en sinaasappel: cel 3 vs. cel 9  selectieve reactie vd cel op object/gezicht 

 Heel onwaarschijnlijk: Elke keer als alcohol drinken: cellen sterven af 

 Dit zou dan betekenen dat als toevallig de cel afgestorven is die codeert voor het 

gezicht van jouw vriendje, je zijn gezicht nt meer zal herkennen 

 Wat als nieuwe persoon leren kennen?  

 Wil dit dan zeggen dat we ergens een deel ongebruikte cellen hebben, waaruit we 

er eentje halen en deze koppelen aan het nieuwe gezicht? 

○ Population coding 

 Alle cellen in het visuele systeem staan in voor het coderen v bep. objecten/gezichten, 

maar het activatiepatroon bepaalt of we het object herkennen als een appel, dan wel als 

een sinaasappel  specifieke configuratie v activiteit 

 Ook heel onwaarschijnlijk: 

 Visuele info moet gekoppeld worden aan andere info 

 Als iedere cel instond voor het coderen v objecten/gezichten, zou heel dat 

netwerk verbonden moeten zijn met de rest vd hersenen, wat nt haalbaar is 

 

2. Propagnosie  

○ Beschadigd vermogen om specifieke gezichten te herkennen 

○ Vermogen om andere objecten te herkennen intact 

○ Gezicht wordt als gezicht gezien, maar geen differentiatie tussen verschillende gezichten 

○ Geen geheugenproblemen 

○ Gereduceerd omkeringseffect 

○ Neuropathologie: schade aan rechter fusiform gebied 

 

3. Evidentie uit ERP metingen    
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4. Evidentie uit fMREI:  FFA (reeds gezien) 

 

○ FFA: gezichtsherkenning of visuele expertise? 

 3 groepen 

 Studenten 

 Vogeldeskundigen 

 Autodeskundigen 

 Condities: gezichten – auto’s – vogels – gewone objecten 

 Met contrasten kijken welke gebieden actief worden 

 Auto-experts vooral activatie in FFA wnr auto’s aangeboden werden 

 Bij 

vogelkenners was dit andersom: 

dezelfde gebieden die belangrijk 

zijn voor het detecteren van 

gezichten, activeerden ook wnr 

vogels aangeboden werden 

 

 

 

 

 

 

○ FFA: gezichten of visuele expertise? 

 

 

RFFA: ook sterke activatie bij auto’s bij auto-

expert  

 

 

 Fusiform gebied hoogstwaarschijnlijk 

betrokken bij zaken waarvoor we visuele 

expertise hebben eerder dan specifiek voor 

gezichten 
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Hoofdstuk 8: spatiale cognitie 

De dorsale stroom: occipito-pariëtaal  

Eigenschappen: anatomisch  

 Stopt vlak voor de somato-sensorische cortex (hoort nt meer bij dorsale route) 

 Ook hier zijn verschillende gebieden te onderscheiden die ieder een functie hebben en die op een manier 

bijdragen tot een spatiaal bewustzijn 

 Pariëtale cortex = multisensoriële cortex: info vanuit alle kanten komt hier binnen  

○ Input v/verbonden met het visuele systeem, evenwichtssysteem, 

sensorische cortex en frontale cortex 

○ = Gebied dat ideaal is om info mbt spatiale met elkaar te integreren 

○ Fronto-pariëtale gebieden vormen netwerk  spelen belangrijke rol in link 

perceptie – actie 

 

Eigenschappen: kenmerken van cellen in pariëtale cortex   

Cellen in pariëtale cortex (gebied 7a) 

 Niet (of minder) gevoelig voor vorm of kleur  minder geschikt voor objectherkenning 

○ Deze info is minder nodig om te weten waar in de ruimte objecten zich bevinden 

 Geen speciale sensitiviteit voor foveale info 

○ Foveale info = midden in het gezichtsveld (belangrijk voor objectherkenning) 

○ Details minder belangrijk, algemene configuratie belangrijker 

○ Spatiale info omvat hele visuele veld 

 Grote receptieve velden 

○ Soms hele contralaterale + deel van ipsilaterale visuele veld 

○  Objecten kunnen over groot deel vd ruimte gevolgd worden 

 Directionele selectiviteit: help bij volgen v object in beweging 

 Cellen hebben optimale gevoeligheid voor snelheid en beweging zoals bij wandelen/lopen  

○ Beweging: vb. zaken die rondom ons bewegen + volgen van zaken als we ons bewegen  

○  Helpt om object in ruimte te lokaliseren onafh. v beweging vd waarnemer 

 Cellen responsief t.o.v. retinale, hoofd- en oogpositie 

○ Sommige cellen ook t.o.v. combinaties hiervan ( info word gecombineerd om positie van object te bepalen) 

○  Laat toe om positie van object te beoordelen onafh. van positie hoofd of oog 

 

 Kenmerken van cellen en hun connectiviteit maken ze zeer geschikt voor spatiale vaardigheden (en  

      visuomotorische actiecontrole) 
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Elementaire spatiale verwerkingsprocessen en hun stoornissen 

1. Lokalisatie van punten in de ruimte 

A. Het richten van beweging 

○ Na beschadiging aan de pariëtale gebieden kregen mensen problemen met lokalisatie v bep. objecten 

in het visuele veld 

 Bilateraal letsel: hele ruimte problematisch 

 Unilateraal letsel: contralateraal deel v ruimte (onafh. vd gebruikte hand!) 

 Bv. schade aan rechterkant: persoon zal moeite hebben met grijpen objecten die zich links vd 

persoon in kwestie bevinden, onafh. vd hand die gebruikt wordt om te grijpen (zal problemen 

hebben met het lokaliseren van objecten in de ruimte aan de linkerkant) 

○ Probleem in 3 dimensies: links/rechts, boven/onder, dichtbij/veraf 

○ Egocentrisch / allocentrisch relaties:  

 Ego = object t.o.v. jezelf 

 Allo=  object onafhankelijk van eigen positie  

B. Perceptie van locatie 

○ Na letsel aan posterieure R hemisfeer 

 Bevestigd door LVF (links visueel veld) voordeel bij neurologisch intacte ppn 

 Spelen belangrijke rol in percipiëren lokalisaties 

 Lijn: streep in midden of afwijkend naar links/rechts? 

 Gebieden in R pariëtale cortex werden actief (bij gezonde mensen) 

 TMS: moeilijkheden met het bepalen of een lijn mooi in het midden gedissecteerd is 

○ Hoe testen? 

 Men kan 1 punt aanbieden en vragen op welke plaats het puntje verscheen of successief 2 

punten aanbieden en vragen of ze op dezelfde plaats stonden 

 A.d.h.v. oogfixatie kijken of het probleem in het lokaliseren vh puntje zich in het linker of in 

het rechter visuele veld bevindt 

 

2. Diepte perceptie door stereopsie 

Retinale of binoculaire dispariteit 

 Retinale dispariteit = als perceptie van bepaald object, is retinale projectie niet identiek voor linker- en 

rechteroog 

o Beeld dat binnenkomt in ogen is niet exact hetzelfde 

o Verplaatsing op retina mee in rekening nemen en op basis daarvan wordt de diepte berekend 

 Op dit moment: nog geen patiënten die enkel moeilijkheden hebben met diepteperceptie 

o Hangt samen met andere problemen 

o Dit suggereert dat meerdere hersengebieden betrokken zijn bij diepteperceptie 

 Lokaal: berekening van dispariteit van onderlinge positie van objecten 

 Globaal 

o Dispariteit van hele beeld: objecten t.o.v. achtergrond 

o Te testen door random-dot stereogrammen binoculair aan te bieden 

 Primaire visuele cortex: sommige neuronen zijn gevoelig voor specifieke niveaus van dispariteit 

 Verderop in dorsale stroom: idem + gevoelig voor diepte door andere dieptecues (retinale dispariteit e.d.) 
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Er bestaan dubbele dissociaties tss verschillende ruimte representaties 

 Verschillende cellen die selectief reageren op verschillende ruimtes 

o Persoonlijke ruimte: eigen lichaam 

o Peripersoonlijke ruimte: binnen handbereik  

o Extrapersoonlijke ruimte: wereld rondom ons 

 PET bij gezonde mensen: near (peri-) vs. far (extrapersonal) space 

o Constructie met verschillende schermen 

o Scherm heel dichtbij of scherm verder af (in peripersoonlijke ruimte) 

o Info die op schermen aangeboden werd, viel op exact dezelfde plaats op 

retina 

o Taak: persoon moest wijzen naar object dat op scherm verscheen 

o Blokdesign afgenomen (eerst dichtbij, dan veraf) en dan condities van elkaar afgetrokken 

o Resultaat 

 Handbereik: bep. gebieden in pariëtale cortex worden actief 

 Punten/objecten buiten grijpbare omgeving: andere gebieden in pariëtale cortex actief 

 Verschillende hersengebieden betrokken bij representatie v info dichtbij vs. info veraf 

               
   

    Spatiale representaties enorm complex georganiseerd in de hersenen 

 

3. Oriëntatie van lijnstukken 

 Vooral gebaseerd op R hemisfeer 

o Deficit na R hemisferisch letsel 

o LVF voordeel bij intacte ppn 

 ! Benoembare oriëntatie: RVF voordeel  

o Geen metrische beoordeling, maar gwn zeggen platte/rechte lijn 

o Bij gezonde mensen RVF voordeel, alsof L hemisfeer hier belangrijke 

rol speelt  

 Spatiale relaties dus op 2 manieren te beschrijven 

o Lijn gewoon benoemen= R voordel + L-HEM dominant 

o Lijn nummer geven = L voordeel+ R-HEM dominant   
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4. Geometrische relaties 

 Non-sensicale vormen in geheugentaak: verwerking van onderlinge spatiale relaties is vereist om in 

geheugen te kunnen encoderen 

o Er werd gebruik gemaakt van niet bestaande figuren om te voorkomen dat taal een rol zou spelen 

o LVF voordeel: R –HEM dominant  en speelt dus belangrijke rol bij het opslaan van dergelijke dingen 

in geheugen 

 Taak (zie afbeelding) 

o Elke keer een element verschuiven 

o Proefpersoon moet zeggen of het gelijk is of niet  

 

 

5. Beweging (V5) 

 = Veranderende spatiale relaties over tijd 

 Patiënte: 

o Specifiek deficit bij waarnemen van beweging. Spatiale en andere visuele vaardigheden zijn intact 

o Niet toe te schrijven aan probleem met integratie van info want normale flicker fusion drempel: 

 Patiënte flikkerend stipje aanbieden dat op den duur iets constant wordt (=TV) 

 

 
 Onderscheiden van echte bewegingen van objecten vs. bewegingen van objecten op de retina 

o Bijvoorbeeld 

 Wanneer je auto rijdt: beweging op retina 

 Eenzelfde beweging kan teweeggebracht worden als auto stilstaat en we zelf met onze 

ogen bewegen 

 Omgekeerd kan ook: we kunnen ons focussen op een auto terwijl deze aan het rijden is: 

auto blijft constant in centrum retina, terwijl auto eigenlijk beweegt 

 Taak hersenen: object in beweging of zelf aan het bewegen? 

o Feedback v motor-planning regio’s of v somato-sensorische gebieden 

 Is het dan feedback vd effectieve oogbeweging of leiden onze hersenen het af vanuit de 

motor-programma’s? 

 Gebieden in somato-sensorische cortex konden oogbewegingen nt meer registreren als 

cellen verdoofd werden 

 Niet de planning zelf, maar de feedback die hersenen krijgt vh effectief bewegen vd ogen 

wordt gebruikt als info 
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6. Rotatie 

A. Waarneming van rotatie van object rond zijn as 

○ Single cell studies: specifieke gevoeligheid v cellen in (= dezelfde gebieden als die bij beweging): 

 MT/V5 

 Superieur temporaal 

 Inferieur pariëtaal 

○ Ook specificiteit voor richting v rotatie (beweging naar links of rechts?) 

 

B. Mentale rotatie (bijz. vorm van rotatie) 

○ Ook hier dezelfde gebieden actief 

○ Hierbij doet de rotatie zich niet visueel voor 

○ Doet beroep op dorsale route  als schade: moeite met mentaal roteren 

○ Taak: zo snel mogelijk bepalen of het hetzelfde object is vanuit andere rotatie of een verschillend 

object  hoe groter de hoek, hoe meer tijd nodig  

 
○ Discussie: is mentale inbeelding iets waarbij je een visueel beeld maakt rondom ons of is het iets dat 

we vanuit onze talige kennis proberen op te bouwen? 

○ Illustratie 1 (zie afbeelding onder) 

 Hypothese: Hoe groter de hoek is dat we moeten draaien, hoe meer tijd nodig 

 Vb. bij een rotatie van 20% zou men sneller moeten reageren dan bij een rotatie van 50% 

 Tot 180° toename in RT, nadien bouwt het weer af 

 Bij gezonde mensen: maakt nt uit of info wordt aangeboden in linker/rechter visueel veld 

 Split-brainpatiënten: sneller wnr info wordt geroteerd in linker visueel veld  als de rotatie 

uitgevoerd wordt door Rhemi 

○ Evidentie voor het idee dat we effectief een mentaal beeld maken en dat dan roteren 

 DUS mentale rotatie steunt op simuleren van een in de werkelijkheid bestaande rotatie 

 Rhemi (zie afbeelding rechts) kan rotatie sneller doen  

 RT neemt bij beide hemisferen toe als het grotere hoek is  

                            



  

95 
 

○ Illustratie 2 : Illusie 

 Nabeeld dat beweging induceert 

 Taak: is getal gespiegeld? Om hierop te antwoorden: rotatie maken 

 Als beweging geïnduceerd door illusie in dezelfde richting gaat als de richting waarin 

geroteerd moet worden, zijn mensen sneller (congruente conditie) omdat de geïnduceerde 

beweging ervoor zorgt dat we gemakkelijker een mentale rotatie kunnen maken 

 Hersengebieden in dorsale route veel meer actief in de incompatibele conditie, omdat men 

dan meer moeite moet doen om de taak op te lossen 

 
       Convergerende evidentie (illustratie 1 en 2) dat we een mentaal beeld maken 

 

 

Complexe spatiale vaardigheden en hun stoornissen 

1. Constructieve vaardigheden 

 Rey-Osterrieth complexe figuur: visuo-spatiaal tekenen 

o Mensen krijgen blad papier met tekening  

o Taak: tekening kopiëren 

o Veel individuele verschillen in hoe tekening wordt overgenomen: motorische-spatiale 

vaardigheden worden getest, je moet weten hoe de verschillende onderdelen zich verhouden. 

o Constructionele apraxia:  

 Wanneer visueel vermogen + planningsvermogen + aandachtsprocessen e.d. intact MAAR 

toch problemen met overtekenen figuur 

 Afbeelding: R hemisferisch letsel  linkerkant figuur wordt gemist 

o Opmerking: nog andere vaardigheden betrokken in constructie proces 

 Als er iets mis gaat, kan dit ook te wijten zijn aan iets anders dan aan de visuo-spatiale 

representatie 
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 Block design test 

o A = na te maken model 

o Constructieve vaardigheden kunnen verstoord zijn door R en L hemisferische schade, maar 

kwalitatieve verschillen in fouten 

o B = R hemisferische schade  problemen met globale patroon 

o C = L hemisferische schade  globaal patroon juist, details verkeerd 

     Beide hemisferen betrokken bij spatiale verwerking, maar op hun eigen manier 

 
 

 

2. Topografische vaardigheden: navigatie 

 2 basis strategieën voor spatiale navigatie 

1) Route gebaseerd 

o Koppelen v cues/landmarks uit omgeving aan acties 

o Egocentrisch: vertrekken vanuit eigen standpunt 

o Efficiënt tot er een fout wordt gemaakt! 

2) Cognitieve map gebaseerd 

o Niet vanuit eigen standpunt vertrekken 

o Hoe zijn verschillende elementen vh landschap aan elkaar gerelateerd? 

o Allocentrisch 

o Voordeel: soort mentale map maken die nt afhankelijk is vh eigen 

standpunt, maar die we gemakkelijk kunnen omzetten naar 

egocentrisch standpunt  als we fout maken: gemakkelijk herpakken 

 Stift doolhof (leertaak) 

o Mensen krijgen blad papier met allemaal stipjes op 

o Men moet proberen van startpunt naar finish te gaan via bepaalde route 

 Kunnen ze doen door naar volgend puntje te gaan 

 Als niet juist: signaal  ander puntje kiezen 

o Ook in locomotorische versie: stippen op grond aangeven, persoon papier geven met route en 

zelf door doolhof laten gaan  tijd meten hoe lang het duurt 

o Vooral problemen na rechter hemisferische schade: 

 Moeite om stapsgewijs een map op te bouwen 

 Moeite transfer map op blad naar hetgeen op de grond staat (locomotorisch) 

        Dubbele dissociatie tss “stift doolhof” en “locomotorische versie” 

 



  

97 
 

 

 Mentale representatie van geografische ruimte 

o Kaart van Amerika  

o Taak: verschillende steden aanduiden 

o Minder accuraat na schade aan R hemisfeer 

 Dissociaties tss verschillende schalen van de map 

 Bv. wel map land, maar geen map van stad of omgekeerd 

o Hoogstwaarschijnlijk omdat men bij land ( stad) gemakkelijker verbale strategieën hanteert 

(bv. Miami ligt onder NY)  niet echt het metrisch-spatiale nodig 

o Dus: als we ergens een ruimtelijke representatie van maken, doen we dit zowel verbaal als 

metrisch-spatiaal  afh. van de situatie meer baat hebben bij verbale/metrisch-spatiale 

strategieën 

 Geheugen voor landmarks: parahippocampus 

o Weg zoeken in nieuwe omgeving  

o In omgeving stonden tafeltjes met cruciale info op:  objecten of sommige van de tafeltjes stonden 

op cruciale punten (links – rechts – rechtdoor)  = landmarks 

o Verwerking van landmarks die belangrijk zijn (om te onthouden): parahippocampale activatie 

o Dezelfde objecten die geen belangrijke cue waren (niet onthouden): geen parahippocampale 

activatie 

o Wanneer link moet gemaakt worden tussen object en landmark, zal hippocampus mee activeren 

 

 
 

 Geheugen voor locaties: place en grid cellen in hippocampus 

o Studie bij ratten 

o Place- en gridcellen in hippocampus: geheugen voor locaties  

 Cellen die plaatsgevoelig zijn: reageren selectief wnr het dier zich op bep. plaats in de 

omgeving bevindt 

 Grid cellen: andere cellen in hippocampus die ook reageerden wnr dier zich op bep. plaats 

bevindt, maar in dit geval gaat het om verschillende plaatsen  

o Geen reactie voor 1 deel van de ruimte maar voor verschillende delen die in het rooster 

gesorteerd zijn  

o Verschillende cellen die eigenlijk heel de omgeving overlappen 
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 Studie waarbij men gaan kijken is naar anatomische structuur van hippocampus bij taxichauffeurs in 

Londen 

o Chauffeurs in Londen moeten eerst training krijgen  map opbouwen van Londen 

o Als hippocampus belangrijke rol speelt in opbouw mentale kaart: mss structurele verschillen 

vinden tussen taxichauffeurs en gematchte controle personen  

o Bij taxichauffeurs was posterieure gebied hippocampus groter 

o Controles: ander gebied groter dan bij taxichauffeurs 

o Expertise chauffeurs correleerde met veranderingen ter hoogte van de hippocampus 

Naarmate meer ervaring als chauffeur:   Gebied chauffeurs wordt groter 

Gebied controles wordt kleiner 

 

 

 
 

3. Lichaamsschema 

1) Links/rechts verwarring: Tov eigen lichaam (LH) 

                                               Tov andermans lichaam (RH) 

 

2) Vingeragnosie 

o Onmogelijkheid om eigen vingers te herkennen/lokaliseren van beide handen (dus niet 

sensorisch) 

o Bv. vragen hoeveel vingers er zitten tussen duim en middelvinger  kunnen het niet! 

o Kunnen vingers niet meer mappen op lichaamsschema van het hand 

o Beschadiging lichaamsrepresentatie van de hand 

 Opmerkelijk: links/rechts verwarring, vingeragnosie, dyscalculie en dysgrafie komen vaak voor (d.i.  

     Gerstmann syndroom), na schade aan linker angulaire gyrus 
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3) Anosognosie 

o Ontkennen van/geen inzicht in eigen ziekte, zoals verlamming van een  ledemaat 

o In extreme gevallen: ontkennen alsof arm nog steeds tot lichaamsschema behoort 

o Bv heel de tijd proberen op te staan en vallen dan natuurlijk 

o Geen ontkenning in de zin van psychologische opdringing vh feit dat ze het niet willen toegeven 

(niet gevolg van psychologische verwerking), maar verstoring in lichaamsschema waar hersenen 

geen info hebben gekregen over het feit dat lichaamsdeel niet meer werkt 

 

4) Hemi(spatiaal) neglect 

o Helft van het lichaam negeren  

o Bv. scheren aan 1 kant, andere kant zien ze niet  

 

 

4. Spatiale aandacht 

Problemen bij richten van de aandacht naar bepaalde spatiale locaties 

 

1) Balint’s syndroom :  3 symptomen 

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

 Wanneer ogen gericht op object: enkel object in hun aandacht  

 Als aandacht verplaatsen naar ander object: enkel dat object in hun aandacht 

 Geen mogelijkheid tot integratie in 1 geheel 

b. Oculaire apraxie: onvermogen om blik te richten op nieuwe stimulus 

c. Simultaan agnosie: onvermogen om verschillende elementen van het visuele veld tegelijk te zien 

(stoornis bij het richten van de aandacht op verschillende delen van het 

visuele veld) 

o Testen: 

 We moeten kijken naar het gehele plaatje om de situatie te 

begrijpen 

 Patiënten kunnen elementen los van elkaar zien, maar elementen 

worden niet tegelijkertijd gezien  kunnen zich maar focussen op 1 

element per keer 

2) Hemineglect  

o Problemen met richten aandacht naar contralaesionale ruimte 

o Meestal na R hemisferisch letsel: problemen bij aandacht naar L deel van ruimte 

o Dissociaties tussen verschillende referentiekaders:  

 Aandachtsproblemen voor lichaam, maar niet voor ruimte errond 

 Aandachtsprobleem kan dus zeer selectief zijn 

o Neglect in fysieke en representationele ruimte 

 Niet enkel fysiek, maar ook mentale representaties 

 Contralaesionale kant wordt gemist 
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Verschillen tussen linkse en rechtse hemisfeer in spatiale verwerking  

 Linkerhemisfeer: categorische spatiale relaties  

o Bv. boven-onder 

o Bv. links-rechts 

 Rechterhemisfeer: metrische spatiale relaties 

o Bv. hoever uit mekaar 

 

Kwalitatief vs. kwantitatief kan ook tot ventrale vs. dorsale dissociatie leiden 

 Onderscheid is belangrijk!  

 Hersenen moeten heel andere computaties maken om te weten waar iets zich bevindt 

o Bij het ene veel meer beroep doen op kwantitatief niveau (waar) 

o Objectherkenning: eerder kwalitatieve manier 

 Dorsale vs. ventrale routes te onderscheiden via onderliggende processen, los van het type info dat 

binnenkomt 

 

 

 

 

 Experiment 

o Kwantitatieve taak: 2 stipjes verschijnen na elkaar – groot verschil in oriëntatie (is de hoek groter 

dan 30°? (AFB. LINKS) 

 Moeten dus 2 oriëntaties met elkaar vergelijken  

 Uit resultaten bleek dat het vooral dorsale route gebruik 

o Kwalitatieve/categorisch taak: 2 stipjes na elkaar aangeboden – is er een verschil of niet?  (AFB. 

RECHTS)  Uit resultaten bleek dat het vooral ventrale route gebruikt 

o Controletaak: in sommige bolletjes witte stip  is stip aanwezig of niet? 

o Normaal heeft onderscheid dorsaal-ventraal te maken met beweging of niet, … MAAR dat is hier 

dus niet het geval  
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o Resultaten:  

 Kwalitatieve taak: meer activatie ventrale gebieden 

 Kwantitatieve taak: meer activatie dorsale gebieden 

 Naast wat vs. perceptie van actie ook kwalitatief vs. kwantitatief onderscheid 

 

 
 

 Linkerhemisfeer: categorische spatiale relaties (links-rechts, boven-onder, …) 

o Iets beschrijven op basis v verbale termen 

o Wanneer rechter hemisfeer beschadigd: categoriale spatiale relaties nog steeds kunnen 

 Rechterhemisfeer: metrische spatiale relaties/coördinaat gebaseerde codering van de ruimte (hoe ver uit 

elkaar, …) 
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Hoofdstuk 9: taal 

0. Verschillende taalniveaus 

We kunnen verschillende taalniveausonderscheiden: taal 

wordt aangeboden via het auditieve of visuele 

systeemen kunnen  opgedeeld worden in productie en 

begrip. Spreken, schrijven, verstaan en lezen worden in 

dit hoofdstuk besproken. 

 

1. De rol van de linker hemisfeer 

 Studie Rasmussen & Milner, 1977 

o Rechtshandigen:  

 Bij de meesten wordt taal door LH gerepresenteerd 

 Sommigen atypische taallateralisatie: door RH 

o Linkshandigen: 15% zowel rechts als links (= bilateraal), 15% rechts en 70% links 

 

 
 

 Crossed aphasia  

o = afasie bij rechtshandige persoon met letsel in rechter hemisfeer  

o Opmerkelijk want normaal is taal links gerepresenteerd bij Rhandigen  

o Frequentie van 1% (Benson & Geschwind, 1972) 

 Hoe taallateralisatie meten?  

o WADA 

 1 hersenhelft lamleggen door het toedienen van een stof (1 helft verlamd) 

 Kijken naar wat patiënt nog kan gedurende aantal minuten 

 Gebruiken ze vaak bij epilepsiepatiënten  

o fMRI 

 Localisatie van verschillende functies 

 Door directe elektrische stimulatie: kijken of er taal is of niet? 

o Directe electrische stimulatie: bepaalde zones stimuleren  

         Geven convergerende resultaten  
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2. Neuronale organisatie van taal over de eeuwen heen 

Overzicht  

 15e eeuw: ontdekkingsreizen 

 19e eeuw 

o Cartografie  wouden alles in kaart brengen (ook functies etc.) 

o Vanaf dan ook localiseren in de hersenen waar alles zich bevindt (taal, geheugen, lezen, …) 

 

 
 

 Gall: frenologie  

o Via het betasten van de schedel 

o Bv. knobbel vanvoor = beter onthouden 

o Veronderstelt post-mortem onderzoek (sommige locaties waren té precies)  

 Bouillaud: nog geen post mortem onderzoek 

 Broca 

o Had patiënt die enkel “tan tan” zei, maar wel alles begreep 

o Willen op geïntoneerde manier dingen overbrengen maar vinden geen woorden (gebruiken enkel 

bepaalde syllaben) 

o Hadden letsel frontaal 

 Wernicke: taalbegrip zit meer posterieur 
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 Lichtheim:  

o Legde de associatie tussen Broca en Wernicke 

o Psychologie kwam in opstand want het was simplificiëren van de hersenfuncties (meer dan enkel 

localiseren 

 Daxx: eigenlijk zelfde als Broca maar had het niet opgeschreven  

 Jackson: meer hollistisch, algemeen denken over taal 

 Freud: taal is complexer, uitgebreider dan localiseren 

 Marie: kritiek op Broca 

 Poeppel: ging hersenen opdelen 

o Frontaal:         synthetiseren     +    grammatica  

o Pariëtaal:        analytisch           +     klanken 

o Temporeel:    geheugen            +     semantiek  

 Holisten  

o Meer algemeen denken 

o Kernregio’s onderbrengen in modulles en processen en hoe werken deze modulles samen 

o Taal oproepen door prikkelen van de processen  
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Boston classificatie – volgens localisatie  

 Afasie van Broca 

 Afasie van Wernicke                     Centrale afasieën:    

 Geleidingsafasie                   - Letsel bij de fissuur van Sylvius 

 Globale afasie                                - Nazeggen gestoord 

 

 Transcorticaal motorische afasie 

 Transcorticaal sensorische afasie Letsel buiten de omgeving van de fissuur van Sylvius 

 Gemengd transcorticale afasie   Nazeggen intact 

 Amnestische afasie      

 

Indeling van afasie volgens localisatieleer  

 3 kenmerken 

1) Fluency = intactheid van de grammaticale structuren (bv. vervoegen), kan ook overdreven zijn  

2) Begrip 

3) Nazeggen 

 

 OPM.: grote van de dysfunctie is niet gecorreleerd aan de ernst van de dysfunctie  

 

 

Afasie van Broca (anterieure schade) 

 ~ Franse neuroloog Paul Broca (1824-1880) 

 Spontane taal : 

o Nonfluente, moeizame, trage en gebrekkige articulatie (geen motorisch probleem) 

o Telegramstijl (Vnl. zelfstandige naamwoorden en werkwoorden): 

 Inhoudswoorden 

 Geen functiewoorden 

 Geen vervoegingen 

o Perseveraties 

o Woordenschat: gereduceerd  

 Begrip: meestal beter 

Afasie 

Non-fluent Fluent 

GEEN begrip WEL begrip GEEN begip WEL begrip 

NIET 

nazeggen 

WEL 

nazeggen 

NIET 

nazeggen 

WEL 

nazeggen 

NIET 

nazeggen 

WEL 

nazeggen 

NIET 

nazeggen 

WEL 

nazeggen 

Globale 

afasie 

Gemengd 

transcorticaal 

Broca Transcorticaal 

motorisch 

wernicke Transcorticaal 

senorisch 

conductie Amnestische 

afasie 
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 Herhaling: gestoord 

 Geschreven taal zoals gesproken taal: veel spellingsfouten en deleties van letters) 

o Kopiëren > spontaan schrijven of schrijven op dictaat(+hemiplegie) 

o Luidop lezen: moeilijk 

o Begrip geschreven taal  

 Oorzaak: uitgebreide peri-sylviaanse lesie (fronto-temporo-parietaal + insula) 

 

Afasie van wernicke( posterieure schade) 

 Wil het juist zeggen, maar selecteer het verkeerde woord,  grammatica kan normaal of abnormaal zijn  

 Spontane taal 

o Fluent: woordsla  

o Parafasieën: woorden zeggen die niet in context passen maar het doelwoord is herkenbaar 

Bv. “Ik drink aan de wolken.” i.p.v. aan tafel 

o Paragrammatismen of dyssyntaxis 

o Problemen op niveau van syntaxis (getalscongruentie o-ww niet gerespecteerd, fouten     tegen 

ww tijden, verkeerde voorzetsels) 

 Begrip: gestoord. Moeite met begrijpen wat er gevraagd/verteld wordt 

 Herhaling: gestoord 

 Benoemen: gestoord 

 Luidop lezen en leesbegrip: gestoord 

 Schrijven: paragrafieën en neologismen 

 Verschillende types van Parafasieën 

1) Verbale parafasie (semantisch of formeel) 

 Semantische parafasie: vervangen door woord maar betekenissen zijn ongeveer gelijk (bv. 

vest i.p.v. broek) 

2) Formele parafasie (fonematisch/literaal versus morfologisch) 

 ander woord zeggen dat fonetisch/fonologisch dicht bij het bedoelde woord ligt 

 vb. lat zeggen ipv kat  

3) Irrelevante parafasie 

4) Neologisme: klinken als bestaande woorden, maar hebben geen betekenis (doelwoord niet 

herkenbaar) 

 Fonologisch neologisme: geen verwantschap met doelwoord 

 Semantisch neologisme: wel verwantschap (bv. loeibeest i.p.v. koe) 

 Jargon 

 Logorhee = blijven plraten  

 Anosognosie = geen ziekte inzicht 

 Algemeen beeld: 

o Functioneel begrip maar geen opdrachtsbegrip 

o Horen wel maar begrijpen niet 

 Behandeling: taak- en luistergerichtheid  

o Besef krijgen 

o Beurtrol moet duidelijk worden 

o Non-verbaal doen wat je zegt  

 Oorzaak: letsel ter hoogte van de zone van Wernicke 
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Geleiding/ conductie- afasie  

 Doelwoord is herkenbaar  

 Hoofdkenmerk: fonematische parafasieën bij het herhalen 

o Verwisselen van de fonemen 

o Bv. pieps i.p.v. fiets  

 Spontane taal 

o Fluent 

o Fonematische parafasieën (lengtegebonden) 

 Woorden die qua klank op elkaar lijken 

 Doelwoord herkenbaar  

o Conduite d’ approche : patiënt wil zich herpakken, blijft zich verbeteren en komt tot doelwoord 

o Conduite d’ écart : steeds verder van doelwoord 

 Herhaling: 

o Uitgesproken problematisch, problemen met nazeggen of herhalen van zinnen 

o In extreme gevallen niet meer tot herhaling komen 

 Begrip (auditief en leesinhoudelijk): behoorlijk 

 Benoemen: moeizaam 

 Luidop lezen: paralexieën  

 Schrijven: paragrafieën 

 Oorzaak: Letsel ter hoogte van de fasciculus arcuatis/gyrus supramarginalis 

 

Globale/totale afasie  

 Hoofdkenmerk: aantasting expressie en begrip 

 Spontane taal 

o Nonfluent 

o Stereotypie/recurrent utterances (monofasie) 

 Vb. patiënt Leborgne “Tan Tan” 

o Cave: nonverbale taal (gebaren, gelaatsuitdrukkingen veelal intact) 

 Begrip, nazeggen, benoemen, lezen, schrijven: gestoord 

 Oorzaak: uitgebreid letsel t.h.v. de linkerhemisfeer (zone van Broca, Wernicke subcortcaal) 

 

Transcorticaal motorische afasie  

 Hoofdkenmerk: discrepantie tussen spontane spraak en herhaling 

 Spontane taal 

o Nonfluent 

o Hortend 

o Echolalieën 

 Herhalingen: herinneren aan stotteren 

 Begrip (auditief en leesinhoudelijk): matig tot licht gestoord 

 Luidop lezen: analoog aan spontane spraak 

 Schrijven: paragrafieën en agrammatismen 

 Oorzaak: anterieur of superieur aan de zone van Broca 
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Transcorticaal sensorische afasie 

 Spontane taal 

o Fluent 

o Vergelijkbaar met de spraak van een afasie van Wernicke 

 Herhalingen: vrijwel ongestoord 

 Begrip (auditief en leesinhoudelijk): ernstig tot zeer ernstig gestoord 

 Luidop lezen: beter dan leesbegrip 

 Oorzaak: posterieure temporo-pariëtale regio 

 

Gemengd transcorticale afasie  

 Hoofdkenmerk: relatief gespaard herhalingsvermogen in tegenstelling tot een gestoorde expressie en 

begrip 

 Begrip (auditief en leesinhoudelijk), luidop lezen en schrijven: ernstig gestoord 

 Vergelijkbaar met een globale afasie, maar met discrepant goed herhalingsvermogen 

 Oorzaak: letsel dat de taalzones isoleert van de rest van de cortex (vandaar isolatie-afasie) 

 

Amnestische afasie 

 Hoofdkenmerk: woordvindingsproblemen 

 ~ Anomie 

 Minimale problemen met expressie of begrip 

 Spontane taal: 

o Passe-partoutvormen (ding, doen) 

o Woordvindingsproblemen (variërend qua ernst) 

 Herhaling, leesbegrip, luidop lezen, schrijven: relatief goed 

 Kan optreden als restafasie 

 Oorzaak: niet gebonden aan specifieke localisatie (linkerhemisfeer);vaak op grensgebied tussen de 

temporale en partiele kwab 

 

NEO-ASSOCIATIONISTEN: DAVID POEPPEL (2008) 

 

Sylcus centralis: splitst hersenen 

op in frontale gebied van Broca en 

het meer posterieure 

 

Zone homunculus naast sylcus 

centralis 

   - A/d linkerkant vd sylcus:  

     primaire motorische zone  

   - A/d rechterkant: gevoel 
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Fonologie-analyse / Semantiek- geheugen 

 
 

 

NEO-HOLLISTEN: ANDY WJ ELLIS (1988) EN ANNE WHITWORTH( 2005)   21e E 

Fonologie/ semantiek 

 
 

Centraal staat het semantisch systeem met verschillende 

routes. We lezen een aantal woorden en via modulles en 

processen gaan we hier betekenis aan geven. Dit is ook zo 

voor het schrijven, lezen, …  

 Aan verschillende routes zijn modulles gekoppeld  
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TOEKOMST: fonologie/semantiek 

 

 

 

Wat we horen gaan we op de hersenen leggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonologie( dynamisch en fysiologisch)  

 

 
 

Grammatica- synthese  
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Model voor grammatica:  

Als we kijken naar psychologische modellen dan zien we dat de frontale regio belangrijk is maar kan niet alleen 

werken, hij heeft input nodig! Input vanuit temporele regio en kernene uit diepe hersenen.  

 Deze interactie van een heel netwerk is nodig om grammatica te begrijpen en produceren 

 

 

Integratie fonologie, semantiek en syntaxis: spatieel en temporeel  

 

 
Fonologie -> semantiek -> grammatica   :   alles in 1 seconde 

 Via ERP kunnen we taalactivatie gaan opsporen 
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Dus als je een afwijking hebt bij N400: problemen bij semantiek  

 

 

Verfijning van de taalnetwerken  

 Links frontale regio’s betrokken bij verwerking van semantiek – gerelateerd aan executieve functies 

(wordfluency) + taalnetwerk (semantische parafrasieen) 

 Links frontale regio’s betrokken bij verwerking van grammatical en semantiek- heeft invloed op ERP. 

 Pariëtale regio: fonologie  

 Je hebt ‘dominante’ regio’s maar netwerk spreidt zich uit 
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Verfijning van taalnetwerken: grammatica en semantiek  

 
 

 

 
 

 Moeten denken in netwerken i.p.v. dominante regio’s  
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Verfijning van taalnetwerken: fonologie  

 
 

3. Visuele taalverwerking   

Psycholinguistische leesverwerkingsmodellen  

 Woordniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zinsniveau  
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1. Orthografisch/visuele analyse  

 Gemeenschappelijke zones dorsale en ventral pathway 

o Neuro‐anatomisch 

o Linguale gyrus:  

 Alle bestaande en niet bestaande woorden komen hier toe  

 Activate bij lezen van alle pseudo-woorden en woorden  

 Gaat letters identificeren en differentiëren  

 

2. Ortografisch /visueel inputlexicon 

 Mediale fusiforme gyrus  

o Intrerfacesysteem tussen virtuele input en specifiek linguistische 

processen 

o Convergentieregio die deelneemt aan verschillende cognitieve 

taken zoals bv. vicuele woordherkening  

 

3. Ventral versus dorsale route 

 Ventral pathaway(bilateral): geheugen, automatisch 

 Dorsale pathaway(links): analytisch, niet-automatisch   

  

 Continue communicatie tussen de verschillende routes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvankelijk lezen  

 Discrimineren van letters, ze zo identificeren  

 Dorsale stroom 

 Orthografische analyse op woordniveau(regelgebaseerd) + primaire koppeling aan semantiek 

 Posterieure deel van de superieur temporale en supramarginale en angulaire gyrus van de temporoparietale 

region 

 Valkuil!: te snel lezen via ventral stroom (radend lezen) 
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Voortgezet lezen  

 Via lexicale stroom van volledige woorden = ventral stroom (=herkennend lezen) 

 Woorden reeds opgeslagen in geheugen 

 Beginnen sneller te lezen 

 Mediaal extrastriataal, links inferieur occipito‐temporaal, fusiforme gyrus, inferieure en mediaal temporale 

gyrus 

 Valkuil! Persisteren in lezen via dorsale stroom(spellend lezen)  

 

Automatisch vs nonautomatisch lezen  

 Nonautomatische stroom = dorsale stroom ( niet bekende woorden/sublexicaal lezen) 

 Automatische stroom = ventral stroom 

 

Classificatie van leesproblemen  

 

 

 

 

 

 

 

Semantische route = betekenis toekennen 

 

Lexicale route = lezen zonder betekenis te geven, wel 

analyse  

 

Niet-lexicale route = pseudowoorden lezen (geen 

analyse) 

 

 

 

 

 

 

 

3 routes ~ 3 soorten dyslexie  

 

Surface: problemen bij lezen van onregelmatige 

woorden 

 

Diepe: problemen bij regelmatige woorden 

 

Fonologische: problemen bij nonsense woorden  
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Overzicht  

 Agnostische alexie    

o Bv. geheel niet zien, wel delen van het woord  

o Stoornis van een zintuigelijke modaliteit 

o Meestal in kader van ruimere visuele agnosie 

 Afatische alexie    

o Stoornis van een psycholinguistische activiteit  

o 4 soorten 

1) Surface dyslexia  

2) Deep and phonological dyslexia 

3) Zuivere alexie zonder agrafie 

4) Zuivere alexie met agrafie  

 Geemengde alexie   

o = agnostische en afatische alexie  

o (optische afasie= neurologische term= afatische alexie door agnostischeproblematiek)  

 

1. Surface Dyslexia  

 Stoornis van lexico-semantische (ventrale) route (E&Y: semantische route) 

 Stoornis bij het lezen van onregelmatige woorden 

 Compensatie via dorsale route (E&Y: lexicale route) 

 Symptomen: problemen met beoordelen van onregelmatige schrijfwijze 

o Bv. homofoonverwarring: ‘rauw ‘ verstaan na lezen van ‘rouw’, ‘krab’ verstaan na lezen van ‘krap’ 

o Pseudowoorden als bestaande woorden beschouwen : ‘hei’ als correct beschouwen  voor ‘hij’ 

 

2a. Deep Dyslexia 

 Stoornis van de lexicale route 

 Compensatie via lexico- semantische route 

 Symptomen: moeilijkheden met lezen van woorden waaraan vooraf geen vorm-betekenis-koppeling gemaakt 

was  

o Lezen van pseudowoorden 

o Lezen van nieuwe woorden 

o Lezen van zelfstandige naamwoorden en nieuwe namen (semantische parafrasie) 

o Lezen van grammatical geïsoleerde woorden 

o Lezen van visueel verwante grafemen (doek i.p.v. boek) 

o Lezen van abstracte woorden (paard lukt beter dan vrijheid) 

 

2b. Phonological dyslexia  

 Stoornis van de sublexicale route (dorsale route) 

 Compensatie via de lexicale route 

 Symptomen :  

o Woorden die niet bestaan niet kunnen lezen 

o Onmogelijkheid om nonsenswoorden te lezen, in tegenstelling tot bestaande woorden 

o Productie van visueel gerelateerde lexicale fouten 

o Productie van fonologische parafrasieen bij nonsenswoorden  
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3. Zuivere alexie (woordblindheid) 

 Kunnen niet begrijpend lezen 

 Kenmerken:   

o Spellend lezen 

o Woorlengte-effect aanwezig(hoe langer , hoe moeizamer) 

o Kinesthetische facilitatie (met vinger letter per letter volgen) 

o Onmogelijkheid om eigen geschreven woorden te lezen 

 2 types alexie: 

1)  Zuivere alexie voor letters (posterieure occipital type): stoornis in de letteridentificatie 

2) Zuivere alexie voor woorden( fusiforme type) stoornis in het herkennne van woorden en semantische 

paralexieën 

 

4. Zuivere alexie  met agrafie 

 Letsel in gyrus angularis 

 Ernstige alexie met agrafie (= niet kunnen schrijven), waarvan de intensiteit varieert 

 Woord wordt herkend, maar parafatisch uitgesproken  omzetten van wat je leest naar spraak is moeilijk  

 Orthografische begripsproblemen bij ingewikkelde zinnen  

 Verlies leesstrategie  

 

Voorbeelden zuivere alexie 

 VERSTOL:    

o Spellend lezen 

o Kinesthetische facilitatie (vinger) 

 STAMPAK:   

o Bestaand woorddeel ‘stam’ wordt herkennend gelezen 

o ‘P’ en ‘k’ worden foutief geindetificeerd 

o ‘Pak’ wordt heerkennend gelezen 

o Dus lezen via ventral route OK, maar lukt moeizaam via dorsale route  

 BERENKAP  

o Leest herkenned/radend(via ventral route) maar wordt door externe feedback gedwongen om 

analytisch/spellend (via dorsale route) te lezen. Daarbij problem met letteridentificatie  

 

Andere vormen van visuele problemen 

 Attentional dyslexia 

 Neglect dyslexia = linkerveld wordt verwaarloosd dus bepaald deel van het woord wordt niet herkend  
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4. Niet Indo-Europese talen 

 Niet alle talen zijn alfabetisch en sommige gebruiken een ander fonologisch systeem 

o Fonetisch: symbool = klank (Indo-Europese talen = WIJ) 

 Wij gebruiken voor elke klank uit onze taal een symbool 

o Syllabisch: symbool = lettergreep 

 Kana: kan verwerkt worden via fonologische route 

o Logografisch: symbool = woord 

 Kanji: kan uitsluitend verwerkt worden via directe route 

o Puur visuele taal: gebarentaal 

 Semantiek: handconfiguratie + plaats 

 Syntax: indexeren in de ruimte 

 

Kana: symbool = lettergreep  

fonologische route nodig 

Kanji: symbool = woord 

 

We kunnen symbolen beschouwen als 

onregelmatig gespelde woorden 

 

Rechtstreeks link leggen tusens symbool 

en woord 

Directe route nodig 

 

 

 

 

Samenvatting 

 LH speelt belangrijke rol in verwerking v taal, onafh. vd verschijningsvorm 

 Bij gebarentaal meer betrokkenheid RH omwille van het visuo-spatiale 

 

5. De rol van de rechter hemisfeer 

Communicatiestoornissen na een rechterhemisfeerletsel  

Problemen in de gesproken taal  

Productie  

 Dysartrie 

 Dysprosodie of aprodosie  

o Linguistische prosodie( problemen met het begrijpen van  informatie, accentuatie) 

Bv. bij Parkinson: altijd zelfde toon en luidheid  

o Auditieve affectieve agnosie = problemen met het begrijpen van affectieve prosodie 
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 Avocalie = onvermogen om gekende liederen te zingen of nieuwe liederen aan te leren 

 Verhoogde spraakdrang = logorhee 

 Desultorisch taalgebruik = van de hak op de tak  

 

Begrip 

 Moeilijk begrip metalinguistische tests( uitspraken over taal) 

 Last om ingewikkelde gedachtegang te volgen 

 Problemen met het begrijpen van indirecte taalhandelingen  

Bv. ‘het is hier koud’ 

 Moeite met spreekwoorden  

 

 

Problemen in geschreven taal: Afferente dysgrafie  

 Reduplicaties en omissies (geen detectie) 

 Niet correct schrijven, alhoewel in staat corrct luidop spellen 

 Neiging om woorden te splitsen 

 Letters en woorden over elkaar heen 

 Niet horizontaal en gelijkmatig schrijven 

  Gelijkaardig probleem bij het schrijven van cijfers 

 Oorzaak problemen: gestoorde visuele controle van de schrijfact 

 

Problemen in de geschreven taal :  

 Neglect dysgraphia  

o Rechterhelft van de pagina, niet over de middenlijn 

o Woorden onder elkaar schrijven 

o Delitie initiele grafemen 

 Neglect dyslexia 

o Lezen enkel rechterdeel van een zin 

o Negeren van de eerste cijfers/letters  
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Samenvatting: 

 Afasie = taalstoornis van een verworden hersenletsel 

 Productie en begrip van taal (ovv fonologie, semantiek en syntaxis) beperken zich niet tot ‘zones’, maar 

strekken zich uit in neuronale netwerken 

 Cave: lateralisatieverschillen  
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Hoofdstuk 10: Aandacht  

Overzicht 

 Wat is aandacht? 

 Neuroanatomie van aandacht 

 Hoe functioneert aandacht op neuraal niveau? 

 Corticale netwerkmodellen v aandacht 

 Hemi-neglect: klinische aspecten 

 Wat kunnen we leren van hemi-neglect? 

1. Wat is aandacht? 

“Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of 

what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, of 

consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others, and 

is a condition which has a real opposite in the confused, dazed, scatterbrained state which in French is called 

distraction, and Zerstreutheit in German” – William James (1890), Principles of Psychology 

 Weinig wetenschappelijke definitie 

 Valt niets mee te doen in onderzoek (is te breed) 

 Niet enkel aandacht voor objecten, ook aandacht voor gedachten mogelijk 

 Bij focus: minder aandacht voor de rest  

 

 
 Geen universele definitie 

 Hersenen kunnen slechts beperkte hoeveelheid info verwerken: selectie nodig 

 Deze selectie is het aandachtsmechanisme 

 Cruciale cognitieve functie:  betrokken bij momentgebonden bewustzijn, LTM, perceptie, informatieverwerking, 

denprocessen, actie… 

 4 categorieën die onder paraplubegrip ‘aandacht‘ vallen 

1) Alertheid en arousal: alert zijn + hersenen moeten receptief zijn om prikkels te ontvangen 

2) Vigilantie of volgehouden aandacht (= aandacht vasthouden) 

3) Selectieve aandacht: selecteren van info die relevant is voor doelen die verwezenlijkt moeten worden 

4) ‘Resource’ of middelen (cf. processor): aandachtsbronnen die beperkt zijn kan je inzetten 
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Alertheid en arousal 

 “Geprikkeld zijn” 

 = Nonspecifieke fysiologische toestand van de hersenen die optreeds na factoren als fysieke inspanning, 

psychische inspanning, farmaca, stress of emoties 

 = mate van fysiologische reactiviteit (i.f.v. info die binnenkomt) 

 Bv. slaapdeprivatie vs. nerveus zijn (Laureys, Owen & Schiff, 2004) 

o Als moe: minder gecontroleerd in handelen omdat we minder alert zijn en minder efficiënt onze 

aandacht kunnen richten op omgeving/eigen handelingen of gedrag 

o Nerveus zijn: hersenen zo geprikkeld dat alles binnenkomt 

o Hyper arousal – PTSD: veel prikkels worden geregistreerd 

 

Vigilantie of volgehouden aandacht 

 Alert blijven gedurende langere periode 

 Bv. luchtverkeersleiding:   

o In de gaten houden wat er gebeurt op de radar 

o Niet mogelijk om even met gedachten ergens anders te zijn 

 Bourdon-Wiersma test 

o Taak: patronen met 4 puntjes aanduiden, lijn per lijn (30 lijnen) 

o Met chronometer meten hoelang ze erover doen per lijn 

o  Zo fluctuaties in werksnelheid nagaan (tijd constant over verschillende lijnen?) 

o Ook gaan kijken per lijn hoeveel patronen ze gemist hebben 

o Bij hersenbeschadiging: trager werken + problemen met volgehouden aandacht 

 

 

Selectieve aandacht 

 Er komt zo veel info op ons af: we moeten selecteren! 

 Selecteren van taakrelevante info 

 Selectie van diverse vormen van info 

o Sensorische info 

o Motorische responsen: juiste handeling selecteren 

o Info uit LTG en KTG: welke info effectief meegemaakt en welke relevant voor verhaal dat je wil 

vertellen  

o Doelen, stappen om doelen te bereiken 

 In hersenen veel mechanismes betrokken bij proces v selectie 

 Als aandacht ergens op concentreren/focussen: soms zo geconcentreerd zijn dat je alle andere kanalen afsluit:  

enkel aandacht focussen op hetgeen je aan het doen bent 

 Info uit omgeving niet waarnemen 
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Gedeelde aandacht 

 Aandachtsbronnen die we kunnen inzetten terwijl we een bep. taak uitvoeren 

 ‘Resource’ of middelen: 

o Verwerkingscapaciteit is groter als we taken uitvoeren die ondersteund worden door verschillende 

resources  

o Cf. processor: informatieverwerkingscapaciteit 

 Als capaciteit bereikt:  alles wat daarbuiten valt, later pas kunnen verwerken 

 Beperkte middelen: kunnen slechts een beperkt aantal dingen tegelijkertijd doen 

o ↔ Vroeger: opvatting dat we alles tegelijkertijd kunnen doen 

 Multiple-resource theorie: verschillende ‘resource pools’ die enkel kunnen toegepast worden voor specifieke 

soorten processen 

o Bv. visueel vs. auditief, spatiaal vs. verbaal, … 

 Verschillende aandachtsbronnen ifv modaliteit info 

 Als geen overlap tss resources die nodig: veel meer dingen tegelijkertijd kunnen doen! 

 Verwerkingscapaciteit is groter als we taken uitvoeren die ondersteund worden door verschillende resources 

 

2. Neuroanatomie van aandacht 

 Verschillende hersengebieden die als netwerk functioneren om aandacht te reguleren 

Alertheid of arousal 

1. Reticulair Activerend Systeem (RAS) 

 In de hersenstam (formatio reticularis) 

 Neurotransmitter glutamaat (~ exciterend) 

 Diffuse projecties naar volledige cortex 

 Houdt gehele cortex receptief voor stimulatie 

 Slaap-waak cyclus:      

o Gaat cortex prikkelen na slaap  

o Als slapen: hersenen sluiten zich af van buitenwereld 

o Wakker: tegenovergestelde 

 2 routes  

o Van RAS naar hypothalamus (ventraal) 

o Van RAS naar thalamus (dorsaal) 

 

 

Niet enkel connecties van RAS naar cortex, ook van 

cortex naar RAS 

 

Als hersenen bezig zijn/geprikkeld zijn, wordt RAS 

systeem geprikkeld 
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2. Acetylcholine en noradrenaline systeem 

 In de hersenstam:   

o Acetylcholine: baan parallel aan RAS 

o Noradrenaline: locus coerrulus 

 Diffuse projecties naar de cortex 

 Corticale activatie, waardoor cortex reactief is voor binnenkomende info 

 

3. Thalamus 

 Mediaal dorsaal, intralaminair en reticulaire kernen 

 Belangrijk station voor sensorische info dat systeem binnenkomt en voor motorische info dat systeem buiten 

gaat 

 Functionele beeldvormingsstudie: bep. aandachtstaak uitvoeren 

o 3 groepen mensen 

 Heel weinig geslapen  lage niveaus v arousal 

 Normaal geslapen 

 Arousal opgekrikt (caffeïne) 

o Performantie 3 groepen hetzelfde, maar bep. gebieden in de thalamus verschilden in activatie ifv levels 

van arousal 

o Minst geprikkeld (slaapdeprivatieconditie): thalamusactivatie het hoogste  

 thalamus compenseerde voor vermoeidheid om tot normale performantie te komen 

o Groep arousal opgekrikt: minste activatie thalamus 

o Hoe minder alert, hoe meer activatie thalamus 

 

Arousal: bevindingen 

 Vrouw die in coma lag 

o Weinig responsief voor prikkels die op haar afkwamen 

o Elektrode ingebracht in bep. deel thalamus 

o Als men gebied stimuleerde, werd vrouw responsiever en begon ze te reageren op prikkels in de 

omgeving 

o Problemen: coma kan verschillende oorzaken hebben 

 Bilateraal letsel RAS, letsel thalamus of andere oorzaak (e.g. tumor, gasintoxicatie, meningitis, 

bloedingen, …)  systemen kunnen hersenen niet meer genoeg prikkelen  
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 Vegetatieve status: RAS gedeeltelijk intact 

o Autonome functies en ademhaling waren oké  

o Geen interactie met omgeving (laag bewustzijn) 

o Slaap-waak cyclus 

o Primitieve reflexen 

o Lichaam op zich functioneert nog, maar beperkt in gevoelens, gedachten en bewustzijn 

o Mensen in vegetatieve status:  

 Lijken niet te reageren op vragen die gesteld worden of op prikkels 

 Wanneer in scanner en eenvoudige ja-nee vragen 

 Pos. antwoord: inbeelden dat je aan het sporten bent 

 Neg. antwoord: living inbeelden 

o Andere gebieden worden actief 

o Resultaten: men kon via deze manier wel nog communiceren! 

 Locked-in syndrome:  

o Men is nog bewust, maar kan niet meer lichamelijk reageren  ziet eruit alsof er geen bewustzijn is  

(~ zit gevangen) 

o Probleem in aansturing lichaam 

 Informatie kan binnenkomen + verwerkt worden, maar aansturing lichaam loopt mis 

 Mensen zitten als het ware gevangen in hun lichaam 

o Vaak nog wel kunnen reageren door ogen te bewegen 

o Bv. hersenactiviteit als je zegt “Beeld je in dat je tennis speelt” 

 

Vigilantie en volgehouden aandacht 

Neurotransmitter systeem 

 Cholinerg systeem: projecties naar basale voorhersenen 

 Noradrenalinerg systeem: alerting function 

o Hersenen klaar maken om stimuli te ontvangen 

o Als systeem onderdrukt: cues die bep. handeling/event aankondigen niet kunnen gebruiken 

 

Thalamus 

 Interface tussen arousal en andere aspecten van aandacht 

 Link met RAS (arousal) 

 

Corticale gebieden: rechts hemisferische dominantie 

 

 Hersenbeschadiging, zowel links als rechts: minder aandacht kunnen volhouden + trager verwerken MAAR meer  

      uitgesproken wanneer rechts hemisferische schade 
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Selectieve aandacht 

 Cocktail party fenomeen 

o = In een ruizige omgeving kan je aandacht toch  richten op wat iemand uw zegt maar als je iemand uw 

naam zegt gaat aandacht toch veranderen (al beetje verwerken 

o Aandacht op reflexieve manier  

 Selectieve auditieve aandacht 

o Je kan aandacht ook richten los van oogbeweging (verborgen richten)  

o Rechts: in 2 oren iets anders en het ene navertellen  

           

 
 

 (verborgen) Visuele aandacht 

 
 

 Endogene visuo-spatiale aandacht  

 

  

Posner-taak 

  

Pijltjes: verwachtingen 

 (endogeen) 

  

 Exogeen: ergens 

knippert het dus 

aandacht verplaatsen 
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 Exogene visuo-spatiale aandacht  

 

 
 

Eigenschappen aandachtsselectie 

 Bottom-up vs. top-down aandachtsselectie 

o Bottom-up: aspecten eigen aan stimulus trekken de aandacht 

 Bv iets dat onverwacht in ons gezichtsveld verschijnt  

 Onbewust aandacht op richten 

o Top-down: de persoon bepaalt zelf waar aandacht naartoe gericht wordt (objecten, eigenschappen, 

locaties, doelen, …) 

 

Tijdsverloop van aandachtsselectie  

 Wanneer gebeurt selectie? Vroege vs. late attentionele selectie  

1) Vroeg: voor identificatie vd stimuli 

2) Laat: na afronden sensorische verwerking en na identificatie en categorisatie 

3) Op verschillende momenten wnr de info verwerkt wordt van input naar output 

4) Combinatie van beide: ERP-evidentie:  

 Conditie waarin aandacht besteed wordt aan prikkel vs. conditie waarin geen aandacht besteed 

wordt aan dezelfde prikkel 

 Daarna vergelijken in de tijd wnr de ERP-signalen v elkaar verschillen 

 Dit zijn momenten waarvan we kunnen veronderstellen dat aandachtsmodulatie al effect 

gehad heeft op de informatieverwerking 

 

 

 

 

 

 

Voor 150ms nog geen identificatie dus 

hiervoor is het ‘vroeg’  
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Vroeg 

Attentional gating:  

Wnr herhaaldelijk  dezelfde stimulus wordt 

aangeboden: naarmate stimulus meer wordt 

aangeboden, gaan hersenen hier minder op reageren 

 

Hersenen reageren het hevigst op nieuwe info 

  

Hersenen selecteren al vroeg welke info meer 

aandacht krijgt/sterker verwerkt wordt 

 

 

 Aandachtsselectie gebeurt door verschillende hersenregio’s op verschillende momenten wanneer de info  

     verwerkt wordt van input naar output 

 Verschillende hersengebieden betrokken bij selectieve aandachtsprocessen, die op verschillende momenten in  

     de tijd werkzaam zijn 

 

Uitgebreid: hersengebieden die belangrijke rol spelen bij selectieve aandacht 

Superieure colliculi 

 In de middenhersenen 

 Richten aandacht naar opvallende dingen nog voor we object zelf geïdentificeerd hebben 

 Superieur: visueel 

 Inferieur: auditief 

 Dieper in kern: cellen die verantwoordelijk zijn 

voor integratie visuele en auditieve info 

 Fixatie ~ focus aandacht 

o In meeste gevallen: als ergens naar 

kijken en scherp stellen  = plek waar we 

aandacht aan schenken 

 Saccades om perifere stimuli in foveaal zicht te 

brengen 

o Express saccades: reflexief, 120 ms, 

superior colliculus  BOTTOM-UP 

o Regular saccades: vrijwillige controle, 

200 à 300 ms, frontale oogvelden  

TOP-DOWN (sturing oogbewegingen + 

sturing aandacht) 

o Als onverwacht iets verschijnt in eerste 

instantie snel blik ernaar richten (= 

reflex)  bottom-up 

o Daarna beoordeling maken: als niet 

relevant, aandacht weg richten  top-down 
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 Gevoelig voor saliëntie stimulus, niet voor specifieke visuele eigenschappen van stimuli 

o Als het opvallend is (kleur, grootte, …, maakt niet uit)  vroege aandacht  

 Supranucleaire palsy 

o Degeneratie basale ganglia en superior colliculus  celsterfte 

o ‘Blind gedrag’: kunnen ogen niet gefocust houden op iets, lijkt alsof persoon blind is maar kunnen nog 

wel ogen bewegen en aandacht richten als zelf aandachtsfocus pakken (top-down gedreven) 

o Bv. “volg mijn vinger” of “wat ligt er op uw bord?” 

o Aandacht kan nt bottom-up gedreven worden naar nieuw punt 

o Geen reactie als er iemand binnenkomt bijvoorbeeld, maar kunnen wel aandacht richten als sturing uit 

zichzelf 

 

Thalamus 

 In de middenhersenen 

 2 functies 

1) Mediaal dorsaal, intralaminair en reticulaire nuclei: moduleren arousal level cortex 

2) Pulvinaire nucleus en laterale geniculate: selectieve aandacht 

 
 Selectieve aandacht in thalamus: filteren (filteren wanneer veel distractoren aanwezig zijn)  

o Laesie thalamus: moeite met aandacht richten naar locatie en irrelevante info op andere locaties 

negeren (spatiale locatie als filter) 

o Filteren nodig?  Thalamus activatie stijgt 

o Bv taak: rode X detecteren: Thalamus reageert sterker in linkerafbeelding want meer distractoren 

aanwezig 
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Pariëtale cortex 

 Allocatie van algemene aandachtsbronnen:  

o Betrokken bij volgehouden (selectieve) aandacht 

o Activering van zelfde hersenregio’s onafh. van type aandachtstaak (maakt niet uit of het objecten zijn, 

personen, …) 

o Verdwijnen van P300 na schade aan rechter TPJ (= temporo-pariëtale overgang) 

 Fijnere controle van aandacht 

o Cellen in PC reageren wanneer aandacht naar (visuele/auditieve) objecten gericht wordt 

o Top-down en bottom-up 

o (rechter) Intra-pariëtale sulcus (IPS) = scheidingslijn 2 aandachtsnetwerken binnen PC 

o “Binding” of “feature integration” 

 Aandacht nodig om verschillende stimuluseigenschappen samen te brengen en op die manier 

bep. object herkennen 

 Basis visuele eigenschappen (bv. kleur en vorm) worden quasi automatisch verwerkt 

 Maar we kunnen maar zeggen of deze eigenschappen samen voorkomen in een bep. object als 

we onze aandacht erop richten 

 Taak = reageer wanneer je een rood kruisje ziet  

 

 

 

Onafh. van aantal 

distractoren vind je ze 

onmiddellijk  

 

 

 Identificatie = “pre-attentief” (bovenstaand 

 RT zijn hetzelfde, ongeacht hoeveel distractoren aanwezig zijn 

 Geen/weinig aandachtsbronnen nodig om aandacht te richten op rode X 

 Andere situatie: Distractoren verschillen zowel van kleur als van identiteit (~ meerdere 

features) met zelfde taak (zoek rode X)  

 

  

Hier is RT wel afh. vh aantal distractoren want we moeten echt op 

zoek gaan naar rode X 

 

 

 Feature integration theory: aandachtsbronnen nodig wanneer combinatie 2 basis visuele 

eigenschappen (aandachtsfocus verschuiven) 

Omdat we aandachtsbronnen nodig hebben, zullen we er langer over doen om de rode X te  

     vinden dan in eerste conditie 

 Aandacht nodig voor identificatie 
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 Dorsaal: superieure pariëtale lob 

o Verschuiven van aandacht (+ loskoppelen), zowel visueel als het verschuiven over stimulus dimensies 

Bv. aangeven wanneer vrouwenstem en aangeven wanneer mannenstem  aandacht van 

mannenstem naar vrouwenstem switchen 

o Top-down 

 Ventraal: intra-pariëtale sulcus 

o Niet betrokken bij uitoefenen top-down controle 

o Maar wanneer er iets onverwacht gebeurt dat onze aandacht trekt (= bottom-up) 

o Ook wanneer info die al verwerkt kan worden maar die relevant kan zijn (bv. naam) 

o Temporo-pariëtale junctie (= TPJ) (=circuit breaker) = Overgang temporele naar pariëtale lob 

 Detecteert aan de gang zijnde aandachtsprocessen en onderbreekt deze vanaf het moment dat 

niet-geattendeerde, laagfrequente info binnenkomt 

 

 

Intra-pariëtale sulcus als grens 

 

Superieur = bottom-up 

 

TPJ = top-down en onderbreken  

 

 

 

 

 

Frontale cortex 

 Sturen top-down gedreven aandacht 

 Selectie, initiatie en inhibitie van (motorische) acties 

o Laesies:  

 Directionele hypokinesie: problemen met maken bewegingen in bep. richting  bv rechts 

letsel: trager in maken bewegingen naar links 

 Motor neglect: geen bewegingen meer maken naar contralaesionale richting 

o Oogbewegingen 

 Frontale oogvelden: vrijwillige saccade 

 Inhibitie reflexieve saccades: orbitale en mediale regio’s 

 Doel selectie (bv doelmatig gedrag, plannen, …) 

o Cf. les cognitieve controle en executieve functies  

o Vb. stroop-Taak (zie afbeelding opzij)  
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Overzicht neuroanatomie 

 RAS: arousal en alertheid 

 Thalamus: alertheid + eerste selectie 

 Superieure colliculus: oriëntatie naar saliënte stimuli 

 Pariëtale cortex: fijnere selectie en ‘resources’ 

 Frontale cortex: doel selectie 

 

 

 3. Aandachtsmodulatie op neuraal niveau 

 Verschillende gebieden betrokken bij aandacht  hoe interageren gebieden met elkaar? 

 Belangrijke vragen 

1) Bron van aandachtscontrole 

2) Locatie van aandachtscontrole  

 

 

Onderzoek: Vuilleumier et al., 2008 

 

 

fMRI studie met 2 patiënten met visuo-spatiaal neglect 

Nt meer in staat info waar te nemen in contralaesionale 

visuele veld 

Onderzoeksvraag: is er wel activatie in de visuele cortex? 

In scanner k ijken naar gekleurd puntje terwijl worden 

patronen aangeboden (hiervan is geweten dat deze 

patronen activatie uitlokken in vroege visuele gebieden) 

 

 

 

Toont belang pariëtale cortex in aansturing andere 

gebieden 

 

 

 

 Stimuli links/rechts/in beide visuele velden aanbieden 

1. LVF  rechter primaire visuele gebieden worden actief 

2. RVF  linker primaire visuele gebieden worden actief 

3. Beide visuele velden  bilaterale activatie 

 Conditie 1 

o Blijven kijken naar fixatiepunt + passief kijken naar patronen (lage aandachtsbelasting) 

o Mooie contralaterale activatie en in bilateraal geval bilaterale activatie 

o Geen indicatie van neglect 
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 Conditie 2 

o Kijk naar een fixatiepunt en zeg of de kleur verandert (hoge aandachtsbelasting) 

o Aandachtsresources aan categorisatietaak mbt fixatiepunt 

o Niet meer alle aandachtsbronnen beschikbaar voor visuele perceptie 

o Letsel RH: visuele cortex reageerde niet meer op patronen in linker visuele veld (contralaesionaal veld), 

zowel unilateraal als bilateraal 

o Van zodra aandachtsrecoures geoccupeerd worden door andere taak, komt neglect tot stand 

 Conclusie: pariëtale cortex moet aandachtsbronnen verdelen om de vroege visuele cortex voldoende middelen 

te geven om te reageren op info die in het visuele veld verschijnt. Als dan een andere taak veel van die bronnen 

occupeert, waardoor er nt meer genoeg bronnen over zijn om die basis visuele verwerking uit te voeren, 

komen er problemen tot stand. 

 Pariëtale cortex = bron aandachtsmodulatie die de vroege visuele gebieden qua activatie moduleert i.f.v. de 

aandachtsbronnen die beschikbaar zijn 

 

 

Hoe gebeurt selectie? 

 Oude discussie: ruimte gebaseerd of object gebaseerd?  

o Bv. afgesproken met vriendin aan station 

 Mogelijkheid: weten dat persoon door hoofdingang naar buiten zal komen  

 aandacht focussen op hoofdingang 

 Andere mogelijkheid: weten dat persoon blond haar heeft  

 op mensen met blond haar focussen 

o Blijkt dat beide een rol spelen 

 Op basis van spatiale locatie:  

o Activatie in contralaterale retinotope gebieden in visuele cortex 100ms na stimuluspresentatie 

o Bron van “biasing signal”  pariëtale cortex? (cfr. Vuilleumier et al., 2008) 

o Modulatie van activiteit van gebieden die van belang zijn voor de perceptuele verwerking van info 

o Als aandacht besteden aan bep. feature: gebieden die instaan voor verwerking feature worden geactiveerd 

 Op basis van item eigenschappen 

o Activatie in kenmerkgerelateerde gebieden (bv beweging in MT, kleur in V4, …) 

o 250-300ms, maar ook evidentie vroeger 

 Op basis van objecten 

o Activatie in objectgerelateerde gebieden (ventrale stroom) 

o Snel (cf. modulatie M170) 

o Mensen kregen samengestelde afbeeldingen (gezichten en 

huizen op elkaar gemapt) 

 Visuele features + locatie grotendeels gelijk 

 Man/vrouw + rijhuis/landhuis? 

 Aandacht op gezichten  activatie in gebied dat 

gezichten verwerkt 

 Aandacht op huizen  activatie gebied dat 

verantwoordelijk is voor verwerking huizen 
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 Niet enkel door verhoging activatie taakrelevante gebieden, maar ook door deactiveren van gebieden die  

      belangrijk zijn voor verwerking distractoren 

 Aandacht moduleert activatie in informatie-relevante gebieden door deze receptief te maken en activatie in  

      andere gebieden te inhiberen 

 

 4. Modellen van aandacht  

Opmerken, richten en uitvoeren – model Posner – 3 systemen 

 Opmerken:    

o Het behouden van voldoende sensitiviteit voor binnenkomende info 

o Arousal en volgehouden aandacht 

o Locus coeruleus, pariëtale cortex en rechter frontale gebieden (~ norepinefrine) 

 Richten van aandacht :   

o Superieure colliculus, pariëtale cortex, TPJ en Frontal Eye Field (~ acetylcholine) 

 Executieve aandacht:   

o Doelgerichte aandacht 

o Basale ganglia en frontale cortex (~ dopamine) 

 Voor deze 3 systemen heeft Posner hersengebieden aangeduid die hierbij een rol spelen 

 

Doelen vs. relevante stimuli – model Corbetta en Schulman (2002) 

 Dorsaal fronto-pariëtaal netwerk:  

o Top-down 

o Doelgerichte aandacht 

 (Rechter) ventraal fronto-temporo-pariëtaal netwerk 

o Bottom-up 

o Detectie van relevante stimuli 

o Circuit onderbreker van dorsaal netwerk 
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5. Hemi-neglect: klinische aspecten  

Klinisch beeld hemi-neglect  

 Aandachtsprobleem met het richten naar contralaterale wereld rondom (door unilaterale schade)  

Symptomen 

 Negeren contralaesionale helft ruimte/objecten:   

o Niet enkel visuele ruimte 

o Ook in mentale inbeelding 

 Hoofd/oog en postuur deviatie : Gepercipieerd middenpunt lichaam/hoofd schuift op 

 Geen ziektebesef, soms zelfs somatoparaphrenie (ontkennen dat er problemen zijn) 

 Amodaal: nt enkel visueel, ook auditief, sensorisch etc. 

 Apathie: emoties worden afgevlakt 

 Gradaties in neglect 

 Vaak ook krachtverlies 

 Bv. trouwring aan eigen arm niet meer herkennen, als ze hem uitdoen en naast arm leggen wel  

 MAAR: als enkel rechts/links iets aangeboden wordt, wel nog kunnen waarnemen 

 

Verloop 

 Zeer ernstig in begin:  

o 50% na RH schade (neglect aan Lkant) 

o 30% na LH schade (neglect aan Rkant) 

o Opm.: bij RH vaak geen volledig herstel, bij LH wel  

 Na weken tot maanden gedeeltelijk herstel 

 Restverschijnselen: extinctie 

o Bij enkel Linfo zien ze het wel  

o Bij bilaterale info zien ze het niet  

 

Problemen 
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 Lijn bisectie 

o Doet beroep op pariëtale cortex 

o Patiënten niet meer in staat middelpunt vd lijn correct aan te geven 

o Als RH schade  linker neglect  middelpunt verplaatsen naar rechts 

 Doorstreeptaken 

o Na RH schade  linker neglect 

o Beginnen aan rechterkant met doorstrepen 

o Op bep. moment geeft patiënt aan dat hij ze allemaal heeft doorgestreept, terwijl er nog een helft over 

is 

 

Oogbewegingen 

Tijdens visuele exploratie van een donkere ruimte met hoofd gefixeerd (Karnath et al., 2006) – RH letsel 

 

 

 

 

Vooral rechts kijken 

 

Steeds naar 

contralaesionale kant 

 

 

 

Locatie letsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corticaal: gebieden rond temporo-pariëtale overgang in RH 

(in LH minder uitgesproken) 
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Subcorticaal: 

Als schade aan witte massa banen (die prefrontale cortex aan 

pariëtale cortex binden)  

= Hemi-spatiaal neglect 

 

 

 

 

 

Hemi-neglect: Wat is niet? 

 Geen motorisch probleem 

 Geen hemianopsie: midden lichaam referentie 

o Hemianopsie mogelijk zonder neglect 

o Vaak bewust van het feit dat ze slechts de helft van de wereld zien  gaan ogen en lichaam mee 

draaien zodat de wereld toch nog in hun goed visueel veld valt 

 Geen algemeen sensorisch probleem: in alle modaliteiten (auditief bilateraal, olfactorisch ipsilateraal)  mate 

van neglect tussen verschillende modaliteiten is gecorreleerd 

 

 

Hemi-neglect: Wat is het wel? 

 Aandachtsstoornis want effect van: 

o Opvallende stimuli of emotionele info  

 Schrikreactie: neglect vermindert als arousal stijgt 

o Symptomen nemen toe wanneer aandacht verdeeld moet worden (in dubbel taak situaties) 

o Zinvolheid sensorische info: antiballistisch 

 Persoon zal “ballistisch” lezen, omdat dit een zinvol woord is, terwijl zij de ‘b’ nt zullen 

percipiëren 

 Neglect wordt beïnvloed door lange termijn kennis  nt puur perceptueel 

o Motivatie of beloning 

 Externe en interne factoren moduleren neglect 
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Neglect: een heterogeen syndroom 

 Verschillende vormen van neglect:  

o Ruimtelijk (egocentrisch) vs. object gebaseerd (allocentrisch) 

 Sommige patiënten negeren de helft van de visuele ruimte, andere patiënten de helft van ieder 

object in de ruimte zowel in het linker als rechter deel van de visuele ruimte 

 
 

o Neglect voor de persoonlijke, peripersoonlijke en extrapersoonlijke ruimte 

 

 

 

Theorieën 

1. Sensorische stimuli in niet-genegeerde ruimte trekken te veel aandacht 

 Stimuli in goede visuele veld trekken te veel aandacht  

 Onderzocht adhv Posner paradigma – coverte aandacht 

o Op pc-scherm: fixatiepunt + 2 vierkantjes waarin stip kan verschijnen 

                         
 

o Vlak voor stip verschijnt komt er een cue (pijl/flits) die aangeeft aan welke kant de stip zal verschijnen 

 cue trekt aandacht naar die plek 

o Men zal sneller reageren wanneer stip effectief verschijnt op de plek waarnaar de pijl wees of waar de 

flits verscheen 
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o Naarmate de tijd vordert en de stip verschijnt steeds waar deze verwacht wordt: steeds sneller 

reageren 

 
 

 Pariëtale letsels en problemen losmaken aandacht 

 
 Vooral als cue aandacht trekt op goede visuele veld 

 RH schade: cue links aangeboden (negeren we) en stip links: goed 

 Stip en cue rechts: goed  

 MAAR als cue links en stip rechts (incompatibel: aandacht naar rechts en links problemen  

2. Verstoorde competitie tss hemisferen voor aandacht 

 TMS over intacte hemisfeer herstelt evenwicht  neglect daalt 

 

3. Geen interne mentale representatie vd genegeerde ruimte 

 “Die kant bestaat niet!” 

 Bv. Bisiach en Luzzatti (1978): experiment  

o 2 patiënten met hemi-neglect voor de linkerkant vd ruimte 

o Onderzoekers vroegen hen om zich mentaal een van de beroemdste pleinen (met veel gebouwen en 

een kathedraal) in Milaan in te beelden 

o Ten eerste werden de ppn gevraagd zich in te beelden aan de tegenovergestelde kant vh plein te staan 

tov de kathedraal en moesten ze beschrijven wat ze zagen (landmarks = zwarte stipjes) 

o Enkel de landmarks aan de rechterzijde werden door hen beschreven 

 Hoe komt dit? Negeerden ze info vd linkerkant vd ruimte? 

 Alternatieve uitleg: het geheugen voor de gebouwen die in dat gedeelte gesitueerd zijn is nt zo 

goed 

o Om te weten wat de juiste verklaring nu was, moesten de ppn zich inbeelden op de trappen vd 

kathedraal te staan met hun rug er naartoe 

 Opnieuw plein beschrijven 

 Nu beschreven ze een andere set v landmarks: diegene die zich in de vorige positie links 

bevonden, maar nu aan de rechterkant 

         Dus: de linkerkant vd ruimte wordt genegeerd! 
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Onderwerp van discussie 

Neglect als probleem om aandacht te verschuiven over omringende omgeving of mentale representatie ervan  

OF 

Problemen met opbouw ve dergelijke mentale representatie vd wereld 

 

 

Behandeling hemi-neglect  

 Herstelt zelden volledig 

 Behandeling blijft mogelijk:  

o Top down benadering: aandacht trekken in genegeerde veld 

o Motorische stimulatie: verlamde deel bewegen  

o Sensorische stimilatie  

 Calorische stimulatie (vestibulair): warm water in oor (evenwichtsorgaan) 

 Nek-proprioceptieve stimulatie  

 Prisma- adaptatie  

 Bril met prismaglazen 

 10° alles opschuiven 

 Na-effect na afzetten: naar genegeerd veld grijpen 

 Mechanisme? Stimulatie hersenactivatie of verschuiving spatiaal referentie kader naar neglect-zijde? 
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6. Wat kunnen we leren van Hemi-neglect ? 

Attentionele gradient 

 Neglect is veel ernstiger na R letsel: combinatie beide visies  

 

 

 

Verwerken van onopgemerkte stimuli  

 Informatie aan neglect-zijde wordt verwerkt? 

 Genoeg om processen te beïnvloeden, maar onvoldoende voor bewustzijn 

 Evidentie:  

o Marshall & Halligan(1988) 

o Priming door stimuli neglect-zijde 

o fMRI : activatie +identiek bij visuele extinctie dan bij 

unilaterale stimulatie 
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Hoofdstuk 11: geheugen 

Overzicht 

 Wat is geheugen? 

 Verschillende soorten geheugen  

 Amnesie: stoornis LTG 

 Episodisch geheugen en de hippocampus 

 Procedureel/impliciet geheugen 

 Hersengebieden betrokken bij encoderen, consolideren en ophalen 

 

Wat is geheugen? 

 Verschillende soorten: 

o Sensorisch geheugen 

o Korte termijn/werkgeheugen 

o Lange termijn geheugen 

 Nieuwe informatie wordt opgeslagen in ons geheugen en weer tevoorschijn gehaald 

 Geheugen = geheel van processen waardoor ervaringen ons gedrag en onze hersenen vormen en veranderen 

 parapluterm 

 Verschillende fasen:   

o Encodering(opnemen en consolidatie) 

o Opslag 

o Ophalen  

 Gedifferentieerde functies  

 Dingen die we meegemaakt hebben, tegengekomen zijn, …  

 Verschillende soorten met verschillende eigenschappen  

o Waar heb ik de auto geparkeerd? 

o Korte termijn (bv. hoofdrekenen: tussenoplossing onthouden) 

o Mensen, gebeurtenissen, … 

o Algemene wetmatigheden, oorzaak-gevolg, kennis… 

o Vaardigheden 
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Verschillende soorten geheugen 

Atkinson & Shiffrin(1968): 3 geheugensystemen 

 

 

WG = iets doen met info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sensorisch geheugen  

 1 per zintuig (iconisch = visueel, echoisch = auditief, haptisch = tactiel) 

 Houdt alle info voor zeer korte tijd bij (verval) 

 Wordt daarna overgeschreven (naar KTG) 

 Op hersenniveau: activatie van betreffende sensorische gebieden  

 Proef van Sperling: iconisch geheugen:  

De proefpersonen kregen een display zoals dit te zien gedurende 50ms. Als ze alle letters 

moesten opnoemen, kwamen ze niet verder dan de opsomming van 4 letters.Wanneer men 

echter een toon (=cue) met een bepaalde toonhoogte liet horen, die aangaf welke rij letter 

benoemd moest worden, konden de proefpersonen dit probleemloos, tenminste wanneer de 

toon meteen na de stimulus (letterdia) aangeboden werd. Bij een tijd van 1seconde tussen stimulus en de toon 

verviel hun prestatie tot het niveau van volledige benoeming. 

 

Deze grafiek toont het geschatte aantal letters dat de proefpersonen ter 

beschikking hadden voor rapportage afhankelijk van de tijd tussen 

stimulsaanbieding en het antwoordsignaal. Het aantal verminderde naarmate 

het tijdsinterval toenam. Na 0,5seconde was er geen verdere vermindering 

meer. 

 

De stippelijn geeft aan wanneer de letters van de display verdwenen. 

 

Merk op dat de prestatie even hoog was  wanneer de proefpersonen het signaal 

meteen na de stimulus als wanneer ze het signaal 10seconden voor de stimulus 

kregen. 

 

Bij 1s zien we vrije herinnering  4 letters  
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2. Korte termijn geheugen/werkgeheugen  

 = capaciteit om beperkte hoeveelheid info gedurende beperkte tijd bij te houden en te bewerken 

 Capaciteit : 7(+2) elemnten  

o Waarschijnlijk maar 4 elementen maar capaciteit vergroten door te groeperen 

 Patiënt dubbele dissociatie WG en LTG in patiënten: digit span aangetast, associatief leren niet 

o Dubbele dissociatie: 1 van beide beschadigd, niet allebei 

o Selectieve gebreken in één van de twee functies  

 WG en LTG zijn parrallele processen (lopen gelijk i.p.v. serieel) 

 Dissociatie tussen verbaal en  non-verbaal materiaal: multicomponent model van Baddeley  

 

 

  

Episodische buffer die korte termijn 

relaties legt tss de 2 modules    

 

WG i.p.v. KTG  niet enkel bijhouden, 

maar ook controle en manipulatie 

  

WG = geactiveerd deel van LTG (meer 

parrallel dan vroeger) 

 

 

 

 Convergerend bewijs betrokkenheid DLPFC (= dorso laterale prefrontale cortex) 

1.  DLPFC letsel (aap, hond): delayed response paradigma 

 
o Aap moest onthouden op welke plaats de appel zich bevond 

o De appel werd daarna onder een container gezet 

o Na een retentie-interval mocht de aap kiezen tussen de 2 containers om tot het voedsel te komen 

 Activatie tijdens retentie-interval in DLPFC 

o Als letsel in DLPFC: niet meer in staat de taak uit te voeren, zelfs met intervallen van 1sec 

o Hoe langer het gordijn dicht, hoe slechter de performantie  

             DUS: problemen DLPFC = problemen met bijhouden van info voor korte tijd 
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2.  DLPFC single cell recording: neuronen vuren tot respons 

 

 
o Procedure 

- Aap moet naar fixatiepunt kijken 

- Stip werd aangeboden op een van de 8 mogelijke target locaties 

- Daarna komt er een retentie-interval: aap moet blijven fixeren, wanneer het licht bij het 

fixatiepunt uit gaat, moet de aap kijken naar plek waar de stip verschenen was (locatie) 

o Tijdens retentie-interval  scherm leeg: activatie in DLPFC (info vasthouden)  

- Tijdens interval info vasthouden in WG om daarna een respons te stellen 

o Mate van vuren voorspelt accuraatheid (kijken naar juiste locatie) 

o Verhoging van activatie van neuronen als informatie bijgehouden moet worden 

 

 

3. Lange termijn geheugen  
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 Amnesie patienten:  

1) Clive Wearing: herpes simplex encephalitis (= ontsteken hersenvliezen) 

 Slaat niets meer op in zijn geheugen sinds zijn hersenletsel 

 Kan nog maar kort info onthouden (10-15sec), maar kan wel nog een aantal vaardigheden 

uitvoeren 

 Herkent alleen zijn vrouw 

2) H.M : chirurgische resectie midtemporaal  

 Deel van de hersenen verantwoordelijk voor epilepsie weggenomen 

 Achteraf: geheugenproblemen (KTG intact)  

 Leert geen nieuwe gebeurtenissen 

 Intacte cognitieve functies 

 Herkent zichzelf op foto als zijn vader? 

 Wel intact skill learning: verbeterde op taken waar je handig bij moest worden, maar 

herinnerde de training niet 

 Repetitie effecten (niet bewust van repetitie) 

 

 Voorlopige conclusies onderzoek jaren ’50: er bestaat een hersengebied dat een rol speelt bij geheuge en  

      geheugen is functioneel onafh. van andere cognitieve functies 

 

Amnesie 

Wat is amesie? 

 = Stoornis van het LTG 

 Er kunnen geen nieuwe lange termijn herinneringen gevormd worden  personen leven in het nu  want alles 

wat er gebeurt zijn ze 10sec later vergeten 

 Er kunnen ook vroegere lange termijn herinneringen verloren gegaan zijn (dit is meestal zo, maar niet altijd) 

 

Etiologie van amnesie (2 regio’s) 

1. Hippocampaal gebied 

 In H.M.: hippocampus, amygdala, parahippocampale cortex, … chirurgisch verwijderd 

 Maar ook door: 

o Anoxie = zuurstoftekort  zorgt ervoor dat cellen in temporale cortex (meer bepaald in 

hippocampaal gebied) beschadigd geraken 

o CVA = bloedsomloop stilgevallen of geen zuurstof  Vaak unilateraal + Selectieve 

geheugenproblemen afhankelijk van waar het letsel zich heeft voorgedaan 

o Herpes simplex encephalitis (virus!) 

 Problemen vooral m.b.t. LTG 

 Resectie H.M. (zie afb. opzij):   

Amygdala + hippocampus     
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o Gebieden ook gevoelig voor cortisol: als er minder cortisol is, heb je betere functie 

o Cortisol verklaart ook link tussen chronische stress en geheugenproblemen 

 

 

2. Midlijn diencephalon 

 Dorsomediale nucleus thalamus en mammillaire lichamen hypothalamus 

 Beschadiging via bv Korsakoff of tumor in derde ventrikel 

 

 Bij schade aan deze 2 regio’s: onmogelijk om nieuwe herinneringen te vormen 
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Globaal deficiet 

 Modaliteitsonafhankelijk 

o Visueel, auditief, olfactorisch, … (geen visuele agnosie) 

o Het is geen visuele agnosie!  

- Visuele agnosie: er loopt iets mis in visuele verwerking  nie t meer in staat perceptie te 

linken aan info in geheugen  

- MAAR niets mis in gebieden die gelinkt zijn aan geheugen, er loopt iets mis in 1 modaliteit  

o Amnesie: problemen in gebieden die gelinkt zijn aan geheugen ( probleem in verwerking) 

 Materiaalonafhankelijk:  

o Spatiaal, verbaal, … 

o Unilaterale schade wel asymmetrie 

- Bv. Lhemi schade (specifieke schade): meer voor verbale info 

- ↔ bij bilaterilae schade (bv. Alzheimer is het materiaalonafhankelijk 

 Testonafhankelijk 

o Maakt niet uit hoe je mensen bevraagt 

o Problemen met:  

- Vrije herinnering (bv. wat heb je vandaag gedaan: som op) 

- Geleide herinnering (bv. alle woorden in de lijst die beginnen met letter “b”) 

 Dit is makkelijker dan vrije herinnering want het is selectief zoeken  

- Herkenning  Geen geheugensporen opgebouwd! 

o Ze scoren slecht op elk gebied  

 

Temporele omvang van amnesie  

 
 

 2 vormen v amnesie te onderscheiden 

1) Anterograde amnesie 

- Geheugenproblemen die optreden na het letsel  

- Niet in staat zijn nieuwe geheugensporen op te bouwen 

2) Retrograde amnesie 

- Vaak ook problemen met geheugen voor het letsel 

- Heeft temporele component: recente herinnering eerst verloren en achteraf komen oude 

herinneringen eerst terug 

- Klaart meer op dan anterograde amnesie bij behandeling 
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 Meestal geassocieerd en individuele verschillen 

 Als geen bijkomende neo-corticale schade: geheugen ver verleden intact 

 Retrograde amnesie ernstiger naargelang niet alleen de hippocampus zelf is aangetast 

 

 

Retrograde amnesie  

 Vaak beperkt in de tijd 

o Intacte jeugdherinneringen, motorische competenties, … 

o Trauma:  

- Mild closed head  mild probleem, bv. hersenschudding:  >95% nt langer dan 1u 

- Closed head: >80% nt langer dan 1 week 

- Grootte trauma bepalend voor hoe ver retrograde amnesie terug in de tijd gaat 

o Bilaterale Electroconvulsive Treatment (ECT): jaren (H.M: 11jaar) 

- Mensen die depressief waren kregen ECT 

- Voor behandeling: gevraagd of ze bep. serie gezien hebben en of ze zich nog enkele scènes 

herinneren 

- Gevolg van ECT: geheugenproblemen (retrograde: recente herinneringen van aantal jaren 

vergeten) 

 

 

Vergeeturve 

Experiment: soappersonages opnoemen 

 

Voor ECT:  

- Herinneringen verder in de tijd   minder goed  

- Recente herinneringen zijn beter 

 

Na ECT: diezelfde bevraging 

- Herinneringen verder in de tijd   beter  

- Recente herinneringen minder goed  

 

Dus: ECT heeft aanleiding gegeven tot vorm van retrograde amnesie 

 

 

 

 

 Soms over decennia:  

o Korsakoff 

o Alzheimer 

o Parkinson 

o Huntington 

         Leidt vaak tot frustratie bij naasten 
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Temporele gradient/omgvang van retrograde amnesie  

 Binnen de periode dat retrograde amnesie zich kan voordoen zijn recentere herinneringen (meestal) meer 

aangetast (Wet van Ribot) (bv. bij trauma, Korsakoff, ..) 

 

 

 
o RA beperkt tot 2 weken terug 

o 5 maanden na trauma = problemen over heel de lijn, geen geheugenspoor kunnen vormen  

o 8maanden na trauma = de verste herinneringen als eerste terug 

o 16maanden na trauma = slechts 2 weken ontbreken in het geheugen 

          Oudste herinneringen komen altijd terug, deze zijn dan ook meer ingedekt 

 

 Dynamisch: oudere herinneringen herstellen sneller  jeugdherinneringen worden als eerste hersteld 

 Niet altijd, geen gradiënt bij: 

o Lokale schade aan diencephalische structuren 

o Huntington 

o Sommige vormen van hippocampale schade 

 Normaal gezien komen anterograde en retrograde amnesie samen voor 

o Retrogr = info ooit in geheugen geweest 

o Anterogr= info kan niet opgenomen worden  

 Zeer zelden is retrograde amnesie veel groter en nt in proportie tot de anterograde amnesie 

o Suggestie: hippocampus niet enkel bij vormen geheugensporen maar ook consolideren en nieuwe 

herinneringen 
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Bewaard werkgeheugen 

 Amnesie = stoornis LTG  WG intact 

 Werkgeheugen = capaciteit om beperkte hoeveelheid info gedurende beperkte tijd bij te houden en te 

bewerken 

o Digit span vs. extended digit span bij H.M. 

- Digit span (bv. reeks getallen onthouden) H.M. perfect normaal (±7 elementen) 

- Extended digit span    

 Bij voldoende tijd kan men normaal ongeveer 20 elemneten onthouden door herhaling 

 Info gaan transfereren naar LTG door herhaling (combi WG en LTG) 

 Bij amnesie lukt dit niet: kunnen niet transfereren naar LTG (WG nog wel intact) 

o Interval tussen stimulus en test moet heel kort zijn 

 

o Delayed nonmatch-to-sample task in apen 

- Experiment:  

 Onderzoek bij amnesie apen 

 Testruimte  Op 1 van de 2 plaatsen stimulus aangeboden 

 Na bep. tijd naar andere locatie wijzen (delayed nonmatch-to-sample)  beloning 

 Wnr interval 10sec was, lukte dit 

 Wnr interval >10sec was: kansniveau  Sporen in WG waren vervallen en door 

amnesie nt in staat een integratie met LTG te maken 

o Online verwerking is intact, maar integratie met LTG moeilijk (bv. lezen moeizaam) 

 

 

Bewaard ‘skill learning’ 

 Patiënten worden beter in taken naarmate ze die een aantal keer uitvoeren, terwijl ze niet weten dat ze die 

taak eerder al eens hebben gedaan 

 Leren van skills/vaardigheden bewaard door repetitie gradueel geleerde perceptuele, motorische of 

cognitieve operaties die presteren bevorderen 

 H.M. en spiegelbeeld traceren (zie afbeelding), traceren roterend object 

o Werd efficiënter, hoewel geen herinnering dat hij die taken al eens uitgevoerd 

had 

o Generaliseren deze perceptuele en motorische vaardigheden naar nieuwe 

events? 
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 1e keer moeilijk maar werd vlotter als je het meer doet  

 Hij had wel altijd het gevoel dat het eerste keer was dat hij dit deed 

 

 

 

Bv. spiegelbeeld lezen 

(perceptueel) 

 

Maakt niet uit of het 

nieuwe of oude items 

zijn, zowel bij normale 

mensen als bij 

amnesiepatiënten. 

 Veralgemeende 

leerfase  

 Training zelf 

wordt niet herinnerd: Repetition priming = er is een effect van voorgaande presentaties 

o Gedegradeerd visueel materiaal 

- Men begint onderaan, geleidelijk aan iedere keer iets toevoegen aan figuur 

- Na verloop va, tijd in experiment: figuur herkennen in meer gedegradeerde 

vorm (bij 2e en 3e prent heb je dus minder stimuli nodig, gaat sneller 

herkennen) 

- Dezelfde verbetering bij patiënten met amnesie, hoewel geen herinnering 

van eerdere uitvoering taak 

 Bewaard leren ondanks dat PT 

o Zich NIETS kan herinneren vd training 

o Zich NIETS kan herinneren vh gebruikte materiaal 

o Geen inzicht heeft in het feit dat er iets geleerd is 

 

Interim samenvatting: wat hebben we geleerd van amnesie? 

Mediale temporele lob is belangrijk voor de formatie van LT geheugensporen 

Neurale mechanismen voor LTG zijn verschillend van deze van KTG 

Leren van vaardigheden (skills) is dissocieerbaar van herkenningsgeheugen 
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Declaratief/expliciet/episodisch geheugen: Wat is de rol van de 

hippocampale regio? 

Hippocampus in dieren 

Leren van relaties:  

 Hippocampale schade: leren van spatiale relaties moeilijker 

 

 

 

 

 

 

 

o Onder wateroppervlak (in dit geval witte vloeistof) cilinder gezet 

o In ruimte aantal cues aanwezig op basis waarvan de rat meteen zou weten waar de cilinder zich in het 

water bevindt 

o Geen schade aan hippocampus: eerst at random zoeken, daarna cues gebruiken en locatie van plateau 

vinden op basis van visuele cues (B op rechterafbeelding) 

o Als schade aan hippocampus 

- Ratten konden cues niet gebruiken konden relatie tss plateau en cues in de ruimte niet leggen 

- Als stelselmatig op dezelfde plaats losgelaten: plateau wel consistent vinden (dus: geen algemeen 

probleem van spatiaal functioneren) 

 

 Hippocampale bi-directionele connecties met vele corticale gebieden 

o Input van en output naar corticale gebieden betrokken in o.a. objectherkenning en spatiale processen, 

verschillende modaliteiten (auditief, visueel, …) 

o Maakt gebied anatomisch geschikt om relaties te leggen 

 Conjunctie van input via Long-Term Potentiation (LTP) 

o LTP: wanneer 2 cellen tegelijkertijd vuren  synapsen worden aan elkaar gekoppeld 

o Stabiele toename synaptische efficiëntie voor uren tot weken 

o NMDA-receptors: activiteit bij combinatie van inputs 

 Hippocampale neuronen hebben ‘place fields’ 

o = cellen die selectief reageren als jij of object zich in bepaalde locatie in de ruimte bevindt  

o Neuronen hebben voorkeur voor bep. locatie  vuren selectief 

o Het gaat om de relatieve locatie i.p.v. exacte spatiale locatie 

o Dus: gevoelig voor relationele info 

o Relationele functie niet enkel voor visuele info 

 
 

 Rol hippocampus in dieren: vormen van LTG herinneringen waarbij verschillende stukken info met elkaar 

geassocieerd dienen te worden 
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Hippocampus in mensen 

Amnesie: vooral leren van (arbitraire) relaties tss items problematisch 

 PET en fMRI: hippocampale activatie leren relaties 

o Mensen plaatjes laten zien: 

- Conditie 1: bv. is plaatje een mannengezicht?  ja/nee 

- Conditie 2: 2 plaatjes  bv. zou deze persoon in dit huis kunnen wonen? 

- Hier: relatie leggen tss gezicht en huis  activatie hippocampus 

 Voorbeeld : H.M. leert geen nieuwe woordenschat (problemen met betekenis aan nieuw woord te koppelen), 

kan geen namen bij gezichten plaatsen 

 Te testen a.d.h.v. geheugentaken (bv. associatief leren) 

o Hebben mensen problemen met het leggen van relaties? 

o Bv. eenvoudige taak waarbij arbitraire relaties gelegd moesten worden zonder dat men veel moeite 

moest doen om dingen uit het geheugen op te halen 

o = Goede predictor voor Alzheimer 

o Zo komen tot vroege diagnose  doet al veel m.b.t. behandeling 

 Ook voor onbewuste relaties: oogbewegingsdata 

 

 

Oogbewegingen 

 
 

 Taak: kijken naar linkerafbeelding  oogfixaties nagaan 

o Meeste fixaties op persoon – vuilbak – bord  

o Paar weken nadien rechterafbeelding: het enige dat veranderd is, zijn de spatiale relaties (persoon is 

niet meer aanwezig) 

 Gezonde ppn geen expliciete herinneringen, toch 

o Repetitie-effecten (minder fixaties de 2de keer dat ze foto zien)  

o Effect van relationele manipulatie: nog veel fixaties op plek waar persoon oorspronkelijk stond 

 Amnesie 

o Repetitie-effecten 

o GEEN effect van relationele manipulatie 
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Domeinspecifieke opslag 

 Als hippocampus enkel relaties legt, waar gebeurt dan de opslag van herinneringen? 

o Gedistribueerde opslag in diverse gespecialiseerde gebieden 

o Opslag voor bep. info gebeurt in die hersengebieden die ook instaan voor de initiële verwerking van die 

info 

- Bv. mensen die schade hebben aan FFA: problemen met verwerking gezichten + problemen 

met gezichten uit geheugen halen 

 Hippocampus coördineert het binden v die info uit verschillende corticale gebieden: hoe noemt het, hoe ziet 

het eruit, wat kan je ermee doen, hoe grijp je het, … 

 

Hippocampus en leggen van relaties 

 Maar: temporele gradiënt retrograde amnesie! 

 Hippocampus minder nodig voor oudere herinneringen: ze kunnen  opgehaald worden zonder interferentie van 

HC 

 Hippocampus betrokken bij consolidatie 

 

 Procedureel/impliciet geheugen: leren van vaardigheden  

= Leren van stereotiepe en onbewuste gedragsrepertoires (o.a. motorische vaardigheden, sequenties, …) 

Striatum 

Striatum (Parkinson en Huntington: beschadigd) 

 Zijn de basale ganglia et. 

 Problemen met leren vaardigheden en met uitvoering vaardigheden die ze vroeger geleerd hebben 

 Habit learning vermindert en geen generalisatie (bv. traceren roterend object) 
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 Prestatie op Serial Reacton Time Task vermindert 

o Experiment: 4 stipjes op computerscherm die op 4 verschillende plaatsen kunnen verschijnen 

- Iedere keer de corresponderende knop indrukken 

- Bep. patroon in verschijnen stipjes:  

 Mensen sneller reageren na tijd (gewenning aan taak) 

 Sequens van bewegingen eigen maken, niet perse bewust  RT nog meer versnellen 

- Als random sequens ertussen steken: RT stijgt weer 

 Striatale schade: veel trager + nemen sequens niet op 

 Als random sequens: niet merken dat RT ineens weer de hoogte inschiet (RT blijft 

constant hoog) 

 Prestatie bij spiegelbeeld lezen vermindert: geen generalisatie 

 Niet enkel motorisch: voorspellen ook problematisch 

 

Functie van het striatum (basale ganglia) 

 Leggen van associaties tss stimuli en responsen, zowel motorische responsen als voorspellingen 

 Helpen bij het selecteren van verschillende antwoordmogelijkheden gegeven een bepaald stimulusinput 

 

Modulatie basis perceptuele vaardigheden 

Basis perceptuele verwerking wordt gemoduleerd door ervaring (na tijd beter worden) 

o Opslag in domeinspecifieke regio’s 

o Geen hippocampale mediatie 

o Structurele verandering in die gebieden i.f.v. expertise die wordt opgebouwd: bv meer synapsen ~ 

performantie  

 

 Het gebied dat belangrijk is bij het uitvoeren van een bep. taak, verandert structureel i.f.v. ervaring en voorziet 

op die manier een neuraal substraat voor procedureel geheugen 

 

Interim samenvatting: geheugentypologieën 

 

 Declaratief (expliciet) 

 Hippocampus 

 Feiten, gebeurtenissen 

 Relationeel gerepresenteerd 

 Flexibel en transfereerbaar naar nieuwe context 

 Semantisch geheugen (contextvrije, abstracte kennis) en episodisch geheugen (autobiografisch) 

 Enkelvoudige herinneringen opgeslagen in domeinspecifieke corticale gebieden 

 

 Procedureel (impliciet) 

 Striatum voor associaties tss stimuli en response 

 Domeinspecifieke gebieden voor betere verwerking/associaties binnen stimuluscategorieën 

 Verwerking en uitvoeren van skills 

 Gevolg van associaties tss stimuli en responsen 

 Niet flexibel, gewoontes 
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 Werkgeheugen 

 DLPFC 

 Kortstondig bijhouden en verwerken v info 

 Modaliteitsspecifiek 

 Dissocieerbaar van en parallel met LTG 

 

 

 

Hersengebieden betrokken bij encoderen, consolideren en ophalen 

 3 processen 

1) Encoderen  Info moet ons systeem binnenkomen 

 Als problemen met encoderen v info: geen geheugenspoor kunnen vormen 

2) Consolideren 

3) Ophalen: Op efficiënte manier 

 

 3 processen leiden tot specifieke geheugenproblemen  op andere manieren benaderen 

 

  
 

 

 Wat is de rol van hippocampus, frontale cortex en (linker)parietale cortex in deze processen? 
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Hippocampus  Betrokken bij alle processen 

 

1. Encodering 

o Activiteit hoger bij memoriseren dan kijken 

o Linker HC: verbale info 

o Rechter HC: spatiaal 

o Subsequent memory effect: activiteit HC tijdens encoderingfase correleert met succes v herinnering 

achteraf 

 

2. Consolidatie 

o Geassocieerde neuronen vuren tijdens slaap 

o (Gradiënt in) retrograde amnesie 

o Consolidatie model: HC bindt geheugensporen die opgeslagen liggen in verschillende neo-corticale 

gebieden in de initiële fase 

o Exacte processen nog niet duidelijk: slapen speelt hier wss belangrijke rol! 

- Als niet goed slapen: consolidering verloopt niet goed 

3. Ophaling 

o Anatomisch gedissocieerd v gebieden encodering? 

o Actief bij ophaling brede waaier info (episodisch, semantisch, autobiografisch, …) 

o Mechanisme: reactiveren LTM herinneringen? 

- Pattern completion: HC activeert andere representaties over neocortex 

 

Frontale cortex 

1. Encodering 

o VLPFC (ventrolaterale prefrontale cortex) 

- PFC activiteit bij incidenteel en intentioneel leren 

- Gelateraliseerd (L verbaal, R spatiaal) 

- PFC activiteit ~ performantie (subsequent memory effect) 

o DLPFC: encodering van verschillende soorten info om hun associatie in LTG te bevorderen 

 

2. Ophaling: letsels  confabulaties 

o Confabulaties: bep. geheugensporen worden opgehaald, maar heel wat elementen kloppen niet 

o Posterieure PFC 

- Speelt rol bij accuraat ophalen van herinneringen  

 als probleem: confabulaties 

- Gelateraliseerd (L verbaal, R spatiaal) 

- Activatie geassocieerd met gedane moeite i.p.v. succes 

 

3. Executieve aspecten van deze processen (bv organisatie, selectie, monitoring en evaluatie) 
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(Linker) pariëtale cortex 

 Betrokken bij ophaling, ongeacht inhoud of aard materiaal 

o Activiteit hoger bij “oud” dan bij “nieuw” item 

o Activiteit gerelateerd aan succes ophaling 

o Vrije associatie: vrij arm  gerichter vragen: er komen veel meer details naar voren 

Func 

 

 

Niet in slides :Verschillende geheugensystemen 

Expliciet/declaratief 

o Expliciet: het bewust oproepen van ervaringen/feiten 

o Declaratief: info die we weten en flexibel kunnen gebruiken 

o Beschadigd bij amnesie (rol van hippocampale regio) 

 

Impliciet/procedureel 

o Impliciet: vroegere ervaringen + training beïnvloeden gedrag op een onbewuste manier 

o Procedureel: hoe dingen gedaan moeten worden (vaardigheden) 

o Intact bij amnesie 
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Hoofdstuk 12: executieve functies  

Overzicht 

 Wat zijn executieve functies? 

 Doelgericht gedrag 

 Hogere orde denken 

 Theoretische interpretaties 

 

Wat zijn executieve functies? 

 Sturing van complex en doelgericht gedrag: niet rechtstreeks op stimuli (niet instinctief reageren op prikkels) 

o Laat ons toe om verder te gaan dan loutere reactie  

o Meer complexe, doelgerichte handelingen 

 Eenduidige, omvattende definitie moeilijk 

 Eerder een conceptueel kader voor:  

- Planning (bv. voor examens stappenplan)   

- Initiatie (initiëren van de stappen uit planning) 

- Monitoring (bv. gaat het lukken of niet?)  

- Bijsturing (bv. planning bijsturen als je meer tijd nodig hebt) 

- Beëindigen  

 Specifiek: geheugen, taal, ect. kunnen relatief intact zijn (executieve functies zijn dus onafhankelijk hiervan) 

 Frontale lob, vooral prefrontaal 

 Als beschadigd of als beschadiging in hersencircuits waarbij frontale cortex betrokken is: problemen 

met executieve functies 

 PFC zeer geschikt voor executieve functies owv 

- Sterke connectiviteit met andere delen van cortex: bidirectioneel 

 PFC  krijgt input van bijna alle delen 

 PFC kan ook bijna alle gebieden bereiken! 

- Veel interconnecties binnen PFC met o.a cerebellum, limbisch systeem, diencephalon 

(thalamus)…. : laat complexiteit toe, laat toe complexe beslissingen te maken 
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 Totale hersenmassa neemt toe 

 Mens heeft proportioneel meer volume in PFC 

 

1. Deficits in Initiatie, controle en beëindigen van gedrag 

 Psychologische inertie (Luria) = Voortzetten van bestaande toestand 

o Neiging om passief te blijven, moeilijk aan te manen etc. 

o Bv. in zetel zitten: tot niets meer komen als omgeving hen niet stimuleert om iets te doen 

o Als honger/dorst hebben: niet opstaan om eten/drinken te gaan halen 

 Perseveratie = Herhalen van bepaald gedrag 

 

Hoe testen? 

Vloeiendheidstests (fluency tests)  

 Verbaal: Bv. zoveel mogelijk woorden beginnen met bepaalde letter 

o Bv. … Negentig … Nacht … Nevenst … negentig in 1 min (norm = 14) 

… Kathode … Kielzog … Kiespijn in 1 min (norm = 18) 

o Traag op gang komen, vaak herhaling zelfde woord  

o Als schade aan semantische dimensie: problemen wanneer in bepaalde categorie te moeten zoeken 

(bv. zoveel mogelijk dieren 

 Non-verbaal: bv. zoveel mogelijk tekeningen met 4 lijnen 

 Links letsel: vooral problemen bij verbale vorm 

 Rechts letsel: vooral problemen bij niet-verbale vorm 
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Illustratie: Patiënt H 

 

 

 

Opdracht: Zo veel mogelijk verschillende 

tekeningen:  

 

 Perservatie 

 Patient schreef ook instructies over 

 Vaak prikkels uit omgeving overnemen 

(omgevingsafhankelijkheid) 

 Patiënt is zich vaak nt bewust van 

perseveratie en overname info uit omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht: Zo veel mogelijk 

verschillende tekeningen met 4 lijnen 

 

 Perservatie en regelovertreding 

 

 

 

 

 

Illustratie: Patiënt MP 

 

 

 

 

  

 

 

Opdracht: zoveel mogelijk verschillende tekeningen. 
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Onmiddellijk daarna: zoveel mogelijk tekeningen met 4 lijnen 

 Perservatie en regelovertreding 

 

 

 

 

 

 

Wisconsin Card Sorting Test 

 

 
 

 4 kaarten: iedere kaart bevat stimuli die verschillen op 3 dimensies:  

o Aantal stippen 

o Vorm van stippen 

o Kleur van stippen 

 Patiënt moet kaarten leggen 

 Proefleider heeft ordeningsregel in zijn hoofd 

o Proefleider geeft patiënt feedback na het leggen v elke kaart  

o  voldoet de gelegde kaart aan de regel? 

 Na aantal trials: ordeningsstrategie veranderen 

o Hoe lang duurt het vooraleer de patiënt het nieuwe criterium gevonden heeft? 

o Hoe flexibel kan patiënt van ene criterium naar ander criterium overgaan? 

 Patiënt:   

o Vaak al moeite om regel te detecteren 

o Wanneer regel gevonden: blijven vasthangen aan eerstgevonden principe 

o Weet wel dat regel verandert is, maar kan gedrag er niet aan aanpassen 
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Opmerking: verhoogde ahfankelijkheid van omgevingsfactoren  

 Moeilijkheden met het sturen van gedrag in nieuwe situaties  afhankelijk worden van de situatie 

 Gedrag wordt getriggerd door stimuli in de omgeving (~ impulsief) 

 De schema’s worden automatisch opgeroepen 

 

 

Bij aankomst ziet de man 2 schilderijen op de grond. 

Hij pakt de hamer en spijkers en hing de schilderijen aan de muur 

Man die impuls niet kan onderdrukken om kaders recht te hangen  blijven 

prutsen tot het perfect recht hangt 

 

 

 

 

         Bij aankomst ziet de vrouw afwas en ze begint deze af te drogen. 

Vrouw die overal waar ze afwas ziet staan, begint af te wassen (altijd gedaan als 

job)  zien van de afwas triggert bij haar het schema 

Zijn altijd gedragingen die vroeger aangeleerd zijn 

 

 

 

 

 

2. Abstract denken verstoord   

 Frontale schade  moeilijkheden met abstract denken 

 Gezonde mensen: meer frontale activatie bij het verwerken van metaforen 

 

Afleiden van regels verstoord  

 

 

 

- Moeilijkere versie WCST: ook moeilijkheden bij het ontdekken van  

  Sorteringsregel 

- Veel meer dimensies, ook minder sallientie  

- Dimensies: woord, hoe gearceerd, driehoek boven of onder 

- Frontale schade: moeilijkheden om de sorteringsregel te vinden 
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Transitieve inferentie 

 
 

 Iedere kleur heeft bep. waarde(bepaald door gewicht) 

 Taak: klopt onderstaande stelling (in cirkel) a.d.h.v. bovenstaande patronen?  

 Niet-transitief: rode is meer waard (weegt meer) dan gele. Dit kan je gewoon afleiden uit de bovenstaande 

voorbeelden. 

 Transitief: men moet een transitieve inferentie maken omdat blauw blauw even veel waard is al rood en rood is 

meer waard dan geel dus men kan afleiden dan blauw meer waard is dan geel. Dus stelling klopt! 

  Meer DLPFC activatie nodig  

 

Extra experiment: transitieve inferentie 

 

 

 

 

 

- Dieper ingegaan op transitieve inferentie 

   is stap om cogn. constructies te gaan maken 

- Om verbale uit te sluiten werden symbolen gebruikt 

 

 

 

 

 

 

 

- In het begin bij leren van de reeks: meer tijd bij verder in reeks  

- Bv. A > B, B > C en C > D vraag A ? D zijn drie stappen 

- Na training is omgekeerde makkelijker: globaal cognitieve representatie  

  (A ? C is makkelijker dan A ? B ) 

 

 Afstandseffect keert zich om!  
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HC neemt zowel L als R toe, valt terug bij 

nieuwe reeks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeks is geleerd, heel de cyclus 

 

Vooral PF gebieden spelen een rol bij het uitbouwen 

van een cognitieve representatie  

 

 

3. Verstoring van cognitieve estimatie 

 Gekende info gebruiken om redelijk verantwoorde inschatting te maken 

o PFC schade: moeilijkheden 

o Nemen onnodige risico’s omdat ze moeilijk kunnen inschatten wat situatie inhoudt qua gevaar obv  

vroegere ervaringen 

 Bv. Hoeveel mensen kunnen er in een autobus? 

       Wat is de prijs v …? 

              Hoeveel tijd is nodig om …? 

 Ook inschatting van eigen vaardigheden/mogelijkheden is deficiënt 
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4. Beperkte cognitieve flexibiliteit/abnormale reacties op nieuwigheden 

 Situatie vanuit verschillende hoeken kunnen bekijken en variatie in gedragingen 

 Frontale lob betrokken bij verwerken van nieuwe info 

 ERP: P300 over frontale lob bij oddball taak (wanneer mensen iets onverwacht zien) 

 Geeft aan dat hersenen gezien hebben dat er een nieuwe, onverwachte stimulus is 

 

 
 Abnormale P300 bij PFC patiënten of komt soms zelfs niet voor! 

 Geeft aan dat hersenen moeilijkheden hebben om nieuwe, onverwachte stimuli te verwerken 

 

 Heeft bijdrage in vloeiendheidstaken. 

o 2 versies:   

1) met gekende regel vb. dieren opsommen 

2) met nieuwe regel vb. dieren opsommen met letter P 

o Meeste problemen bij tweede regel  

 

 Reversal learning  

o Orbitofrontale schade verhindert de vaardigheid om reversal learning uit te voeren. 

o Vb. Conditie 1:   Blauw licht verschijnt = rechter hand knop indrukken 

   Geel licht verschijnt= rechter hand knop indrukken 

o Conditie 2: vorige conditie omkeren 

    Blauw licht = linker knop 

    Geem licht = rechter knop   

o Bij neurologisch intacte proefpersonen stijgt de activiteit van orbitofrontale gebieden tijdens het 

uitvoeren van conditie 2 maar niet bij conditie 1(aanleren van de regel) 
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5. Problemen bij doelgerichte gedragingen  

 Plannen 

 Verschillende aspecten :  

o Doel onthouden    

o In volgorde plaatsen van handelingen 

o Fleibiliteit 

o Ondeshceid wat reeds gedaan, wat nog te doen 

o Evaluatie  

 

5.1. In volgorde plaatsen  

 Extraheren/detecteren v volgorde 

 Dissociatie:  

 

 

 

 

Herkenningstaak 

o Welke vd 2 objecten kort daarvoor aangeboden in reeks? 

o Frontale schade: geen problemen 

o Schade aan temporele lob: wel problemen 

 

Recentheidstaak 

o Kwam laars voor hond? 

o Frontale lob  schade = problemen 

o (L verbaal, R nt-verbaal) 

 

 

 

 

 

 Genereren van volgorde: zelf ordenen ook gestoord!  

 

Herkennen en zelf genereren van volgorde zijn 2 verschillende 

dingen! 

 

Self-ordered pointing task 

6 verschillende objecten 

“Duidt iedere keer object aan dat je vorige keer nog niet hebt 

aangeduid” 

            Bij frontale schade: nt in slagen 

 Ander neuraal substraat dan bij volgorde detecteren  

 Link met WG: persoon moet items die voordien al aangeduid 

waren onthouden 
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 Planning/ strategie gebruik (Test: Tower of London) 

o 3 Torens: Initiële positie wordt aangeboden en doelpositie 

- Taak: met zo min mogelijk stappen van initiële positie naar doelpositie gaan 

- Hoe efficiënt taak uitvoeren? 

o Bij frontale schade: geen efficiënte strategie, beginnen gewoon kralen te verplaatsen alsof ze er niet 

meer in slagen om strategie, verschillende stappen en volgorde van verschillende stappen te bepalen 

 

 

 

PET studie 

Experimentele taak: los taak zelf op 

 

Controletaak: pc geeft oplossing dmv kruisje (zelfde 

sensomotorische aspecten als experimentele conditie behalve 

kruisje aanwezig op scherm 

  strategie) 

 

 

     Resultaten: verhoging frontale activatie in experimentele conditie + mate v activatie voorspelt performantie  

     (hoeveel stappen nodig om naar doelpositie te gaan) 

     Bij patiënten voornamelijk problemen na schade aan LH 

 

5.2. Flexibiliteit : veranderen van strategie  

 Onderscheid intradimensionele en extradimensionele verandering  

 Cfr WCST  

 Andere taak:  

 

 

A: leren discrimineren v 2 items 

  B: negeer de witte patronen, items dezelfde 

C: intradimensioneel: nieuwe items, zelfde taak  ging nog vrij goed 

           Discriminatie van de twee zwarte figuren terwijl men witte streep nog 

                              steeds negeert 

                                                                          D: extradimensioneel: nieuwe items, nieuwe taak. 

                                                  Discrimineren van de 2 witte strepen, hetgeen ze tot nu toe moesten  

   negeren. 

   Categoriseer de witte patronen en negeer de zwarte 

                  = Veel problemen: Implementeren nieuwe strategie leidt tot problemen 
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5.3. Herkennen en gebruiken van taakrelevante informatie  

 Taak: aangeven wanneer je target (= omgekeerde R) ziet 

 

Conditie zonder informatie  

 

 

 

  

  

Mentale rotatie vraagt veel energie!  

 

 

 

 

Conditie met informatie : cue altijd in juiste oriëntatie = nuttig 

 

 

 Moet nimeer roteren! Gewoon kijken naar cue 

  Frontale lobschade : geen gebruik van cue, blijven roteren en  

           nemen dus niet af in RT   

 

 

 

 

 

5.4. Zelf-monitoring/zelfkritiek 

 Problemen om bij de taak te blijven 

 Problemen bij bepalen of doel bereikt is: error monitoring en performance monitoring 

 Problemen met zelf-monitoring (Op efficiënte manier bezig? Moet gedrag bijgestuurd worden?) 

 ERN: error-related negativity 

o Conditie 1: aanmoediging snelheid, fout is niet erg (boven) 

o Conditie 2: niks benadrukt (midden) 

o Conditie 3: zorg dat je geen fout maakt (worden er sowieso wel gemaakt dus dit bekijken we) (onder) 

o Bron ERN-component: anterieure cingulate cortex (ACC) 
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- 100ms na bep. fout gemaakt wordt: neg. piek in ERP signaal 

- Snelheid: geen extreme afwijking 

- Normaal: ERN treedt op, maar nog niet extreem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflict monitoring en conflict adaptatie 

Taak: Stroop, Simon of Flanker taak 

 

` 

 

 

 

 

 

 

o Als vorige trial incongruent was, gaat congruentie-effect op huidige trial kleiner zijn in vergelijking met 

situatie waar vorige trial congruent was  conflict wordt gedetecteerd en daaropvolgend wordt gedrag 

aangepast om verwerking meer efficiënt te maken 

- Wanneer vorige trial congruent: verschil op huidige trial groter 

- Vorige trial incongruent: congruent effect op huidige trial kleiner  

o Wanneer kleur woord (betekenis) niet overeen komt met kleur waarin woord geschreven is  

= Incongruente trial 

o Taak: benoem kleur waarin woord geschreven is 

o  Incongruente trials veel moeilijkere trials 
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○ Fouten worden gedetecteerd door ACC 

○ Ook conflicten in taken zorgen voor activiteit  

 

 

Mate van gedragsadaptatie hangt samen met graad van activatie 

van ACC 

 

Als verschil congruent – incongruent kleiner wordt (grote 

conflictadaptatie): veel activatie in ACC 

 

Als mensen fout maken: nadien trager dan op vorige trials 

 

Post-error storing (ook geassocieerd met ACC) 

Als fout maken: achteraf systeem updaten  

aanpassen DUS trager, maar accurater worden 

 

 

 

 Gedragsadaptatie, hetzij m.b.t. conflict, hetzij m.b.t. fouten, wordt door ACC gemoduleerd 
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○ Detecteren conflict op vorige trial hangt samen met mate activatie PFC op huidige trial 

○ Activatie PFC huidige trial correleert met activatie ACC vorige trial 

 ACC detecteert conflict en beïnvloedt daaropvolgend gedrag via PFC 

 

 

 

R = rood, G = groen, N = neutraal 

Displaykleur van woord activeert op responsniveau bep. respons 

Tegelijkertijd ook verwerking woord (automatisch) 

Info komt samen in responslaag 

Conflict indien incongruent  

(displaykleur = rood, woord zelf = groen) 

 

Conflict wordt gedetecteerd door ACC 

 

ACC geeft signaal naar DLPFC die bepaalde aspecten van de taak 

representeert  

 

DLPFC = dorso laterale prefrontale cortex  

 conflict dus meer aandacht besteden aan kleur waarin woord geschreven is dan aan woord zelf (woord zelf 

wordt onderdrukt) 
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Theoretische interpretaties over rol van frontale lob functies in executief 

functioneren 

1. Werkgeheugen 

 Band DLPFC aangetoond door letselstudies, single cell metingen, functionele imaging 

1) Problemen bij in geheugen houden van doel 

2) Problemen bij beoordelen van temporele relaties tussen items (volgorde) 

3) Gedrag meer gestuurd door onmiddellijk aanwezige stimuli (verhoogde afhankelijkheid van 

omgevingsfactoren; perseveratie) 

 

2. Gecontroleerde vs. automatische processen 

 Gecontroleerd: beroep doen op frontale gebieden/executieve functies om snelle associaties op tijd te kunnen 

onderdrukken en gedrag bij te sturen i.f.v. doelen en context 

 

Automatisch Gecontroleerd 

Snel Traag 

Zonder inspanning Met inspanning 

Posterieure gebieden Anterieure gebieden 

 

 

3. Schema- of scipttheorieën  

Opm.: blijft zeer oppervlakkig beschrijvend (1 en 2 ook): vertrekken van vage concepten 

 

 Managarial Knowlegde units = scripts, schema’s  

 Hiërargchisch georganiseerd  

 Frontale lobschade: beschadiging van MKU 

 

 Problemen met doelgericht gedrag 

 Problemen met nieuwigheden 

 Problemen met initeren en stoppen van gedrag 

 

4. Cognitieve controle door sturen van activatie 

 PFC representeert niet de stimuli noch de responsen zelf 

 PFC representeert de regels om stimulus te vertalen in de correcte respons 

 Deze regels gaan de automatische S-R associaties beïnvloeden (i.f.v. context van stimulusconfiguratie)  

 Stimulus activeert automatisch een bep. schema, daarom neiging om tot bepaalde respons te komen 

○ Bijsturing automatische processen leidt tot alternatieve, meer gepaste respons  gebeurd door 

prefrontale cortex 
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 Bv. op restaurant en dorst:   

○ Normaal: opstaan en drinken gaan halen (PFC komt niet tussen) 

○ Op restaurant: wachten en hand opsteken  bijsturing gedrag i.f.v. specifieke context gebeurd door 

PFC (want je moet dominante respons onderdrukken) 

 

Evidentie uit single-cell recording  

Delayed match-to-sample taak 

 

 
○ Regel:  

1) Als cue is druppel sap/rode achtergrond = match to sample  

 Proefdier ziet sample, dan testtrial en aap moet respons geven als dit match is (bovenste)  

2) als cue is geen druppel/groene achtergrond =  non-match to sample 

○ Op moment van de sample krijg je een cue voor welke taak het is  

 

 

 

 

 

Neuron representeert de abstracte regel 

 

In delay: activiteit in PFC die regel representeert 

(belangrijk voor uitvoeren van taak)  
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TAAK: delayed match-to-category 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Wat als regels wijzigen? 

○ In categorie 2 (C2, zie boven links in het midden): representatie van de ruimte door elkaar, geen 

onderscheid tussen kat en hond  

○ Je moet antwoord geven als de objecten van dezelfde categorie zijn (zie vanboven rechts) 

○ B (links) in PFC: regelrepresentatie  als het hond is maakt het niet uit of het 100%, 60% of 80% is, repons 

blijft zelfde 

○ A en B (rechts): PFC is flexibel want representeert nieuwe regel 
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Info over examen 

 40 vragen, zonder giscorrectie 

 Leerstof = les, HB is back-uo 

 Soorten vragen:  
o Theoretische vragen 
o Empirie 
o Neurale basis (ook gemakkelijke) 
o Terminologie/concepten 
o Vragen over methodes: sterktes/zwaktes, hoe complementair, … 

 


