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🧠
Hoofdstuk 15: Intelligentie en 
de hersenen (elina margashvili)
Algemeen 

Onderzoek naar hersenfunctioneren en de linkt tussen hersenfunctioneren 
en wat we zien in intelligentietests 

We gaan kijken naar 3de laag hoe je naar intelligentie kan gaan kijken. 1ste 
was psychometrische benadering, 2de was 
informatieverwerkingsbenadering 3de hersenbenadering kijken naar welke 
aspecten van hersenfunctioneren samenhangen met informatie 

Mentaal functioneren is gebeurd in hersenen, mentaal functioneren is 
gebaseerd op lichamelijk biologish functioneren 

Relatie tussen grootte van hersenen en intelligentie

Correlaties tussen kenmerken van hersenen en wat we zien met 
psychometrische of informatieverwerkingsbenadering. Correlatie is niet 
hetzelfde is als causaliteit, het kan zijn idd dat gewoon biologische 
gegeven is dat je kleine hersenen hebt en dat je minder intelligent bent 
maar die causaliteit zou ook omgekeerd kunnen zijn of zou kunnen 
verklaard worden door 3de variabele 

Hunt: het is veel schadelijker bepaalde onderzoeksbenaderingen niet 
bespreken. Je moet ze bespreken en kijken naar de betekenis van 



Hoofdstuk 15 Intelligentie en de hersenen (elina margashvili) 2

resultaten  

 De structuur van de hersenen

⇒metafoor helpt duidleijk te maken met welke problemen we 
geconfronteerd worden als we hersenfunctioneren in verband willen 
brengen met intelligentie 

Metafoor: hersenfunctioneren kan worden vergeleken met het spelen van 
een orkest (bel vragen)punten van vergelijking

Grote en kwaliteit van orkest

wat is hier verband tussen grootte van de hersenen en intelligentie?

Effect van wegvallen van musici afhankelijk van muziekstuk 

vb wnr schade is aan hippocampus en wnr geen nieuwe 
herinneringen worden opgeslagen maar men wel toegang heeft tot 
bestaande kennis, je kan hier toch intelligentietest kan afnemen ga je 
hier geen effect zien

Muziek komt van overal

Relatie tussen kwaliteit individuele musici en van (geheel) kwaliteit van 
orkest

er is daar relatie maar die is niet eenduidig 

Effect van wegvallen van dirigent: maakt zelf geen geluid

die maakt zelf geen geluid maar hij is essentieel voor de kwaliteit 
van het orkest 

probleem in fMRI en EEG oz: vaststellen waar activiteit in hersenen 
bezig is waar het geluid wordt gemaakt maar het is minder duidelijk 
hoe die verschillende cognitieve taken op elkaar worden afgestemd. 
Mss krijgen we dit niet te pakken met klassieke manier

Muziek is een emergent kenmerk; het is geen optelsom van elke speler 
instrument afzonderlijk maar wel samenspel van die instrumenten die 
kwaliteit van muziek gaat bepalen 

Zou ook cognitief functioneren van persoon is niet zomaar een 
optelsom van individuele cognitieve processen of hersenstructuren 
die betrokken zijn maar het gaat om het  samenspel van die 
hersenstructuren en hoe goed dat samenspel tot stand komt 

Opbouw van hersenen: evidentie van wat zit waar
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Vier kwabben

frontale

occipitale

pariëtale

temporale

Cerebellum: kleine hersenen voor cognitief functioneren spelen die geen 
centrale rol

Subcorticale structuren

Gyrus cinguli: zorgt voor communicatie in cortex

zorgt voor informatietransmissie tussen verschillende delen in 
cortex

Limbisch systeem Hippocampus, Amigdala)met 2 belangrijke 
aspecten:

Amigdala: niet zo bel voor klassiek cognitief functioneren maar 
voor emotie

is een soort relevantie detectie orgaan: wordt gesignaleerd 
wat er gebeurt in omgeving belangrijk is voor de persoon en 
naarmate situatie en ervaring relevant voor persoonlijke 
doelstellingen en waarden gaat dat amigdala signaleren en 
gaat een emotieproces voor ontstaat

Hot cognition
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Hippocampus: traditioneel in intelligentietests 

Cold cognition

In klassieke cognitieve functioneren zou je kunnen zeggen 
onderscheid tussen hot cognition en cold cognition

Aanduiden van gebieden en deelgebieden

Frontaal - Posterieur

Ventraal (wat naar beneden ligt) - Dorsaal (wat naar boven ligt)

Mediaal (naar middenkant, wat in midden van hersengedeelte ligt)  - 
Lateraal (wat aan de buitenkant ligt)

Somatosensorische en motorische informatie contralateraal afgebeeld

dit is bij iedereen zo

wat we links in ons lichaam waarnemen gaat naar de 
rechterhersenhelft en wat we rechts in ons lichaam waarnemen gaat 
naar de linkerhersenhelft

Lateralisering van functies (hogere mentale functies): taalfuncties 
vooral links worden verwerkt en andere functies meer echts, maar 
individuele verschillen

Taalfunctie bij de meeste mensen zit links 
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mensen verschillen in hoe hersenen functioneren 

we worden hier dus geconfronteerd met probleem van 
interindividuele verschillen in hersenfunctioneren, belangrijk 
probleem wnr we in verband willen brengen met intelligentie 

Hersenen zijn uitgebouwd uit Neuronen

Netwerk van neuronen

We kijken niet naar nar individuele neuronen maar naar systemen 
van neuronen, kijken dus naar hoe die communicatie verloopt 
tussen de verschillende neuronen

Neuronen zijn opgebouwd uit

grijze en witte stof

verschil ligt in hoe zeer neuron beschermd is. De grijze stof in 
onbeschermd en witte stof heb je myelinelaag rond

Evidentie: grijze stop zorgt voor lokale informatieverwerking 
en witte stof zorgt voor de communicatie tussen verschillende 
hersendelen, een stukje die andere functie hebben

 Technologieën: hersenfunctioneren bestuderen

Postmortem onderzoek 

informatie over hoe iemand functionerende tijdens leven en na 
overlijden kijken naar speciale kenmerken van die persoon

vb hersenen van Einstein: pariëtale lob was groter dan gemiddelde 
persoon

Je kan iets te weten komen maar het is problematisch omdat je 
hersenen bestudeerd na het overleden en kunnen veel redenen zijn; 
probleem vooral bij oudere mensen kunnen ziekteprocessen ontstaan 
die zich nog niet laten zien in het gedrag maar die wel degelijk zijn in 
hersenen vb Alzheimer klontering van neuronen, men kan die sneller in 
hersenen vaststellen dan in gedrag

Gedragsverandering na hersenbeschadiging

Phineas Gage 97e: door ongeluk ijzeren balk door frontale lob 
waardoor hij niet meer kon concentreren en was niet meer betrouwbaar, 
zei ook vreemde dingen (hij zag er normaal uit; waarschijnlijk was zijn 
werkgeheugen aangetast
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Probleem daar omdat we geen goeie metingen hebben van voor 
hersenbeschadiging, we maken gissing hoe iemand functioneerde voor 
ongeluk; onduidelijk wat je kan toeschrijven aan ongeluk en wat 
karakteristiek was voor persoon

Technologieën om hersenstructuren te onderzoeken (niet kennen)

X-stralen

Computer Axial Tomography CAT

Magnetic Resonance Imaging MRI

Diffusion Tensor Imaging DTI

Technologieën om hersenfunctioneren te onderzoeken: 3 grote methoden

Positron Emission Tomography PET scanning

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI

Electroencephalograms EEG en Event Related Potentials ERP

Drie grote problemen

 Ruimtelijke en temporele resolutie: hoe fijn, hoe precies kunnen we 
vaststellen waar en  wanneer iets plaatsvindt in de hersenen

MRI, PET en CAT accuraat tot op millimeters, kunnen 
hersenstructuren in kaart brengen maar geen individuele neuronen 
identificeren

fMRI Blood Oxygen Level Dependent respons BOLD reactie trager 
dan eigenlijke hersenactiviteit

zegt iets over de metabolisme, wanneer hersenen actief zijn 
gaan die hersenen energie verbruiken, wat effect heeft op het 
lokale zuurstofniveau in bloed

probleem van fMRI er zit tijdsverschil tussen het moment 
wanneer hersenen actief zijn op bepaalde plaats en op moment 
dat we kunnen waarnemen dat daar verschil is met metabolisme 
⇒ er is geen temporele resolutie, wel goede ruimtelijke resolutie 
kunnen vaststellen waar heeft iets plaatsgevonden maar veel 
minder wanneer precies 

onderscheiden van signaal en ruis: vergelijken van condities

EEG/ERP zeer snelle elektrische signalen, maar locatie een 
probleem
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Goede temporele resolutie: elektrische Signalen snel 
doorgegeven, weten precies wanner bepaalde activiteiten 
plaatsvinden 

Slechte ruimtelijke resolutie: kunnen niet heel precies zeggen 
waar de activiteit heeft plaatsgevonden 

Vandaar interessant om fMRI en EEG samen te gebruiken

 Middelen omwille van ruis probleem

Ruis onder controle te krijgen door te werken met controle 
condities en er zijn ook meerdere afnames nodig

Wanner we proberen ruis onder controle te houden, dat we niet 
meer identificeren van individuele verschillen  

gevaar dat grote verschillen tussen mensen mogelijks onopgemerkt 
(vb. i.f.v. geslacht)

probleem met verschil tussen man en vrouw; gemiddeld 
genomen zijn hersenen verschillend georganiseerd en soms kom 
je op gemiddelde uit dat geen betekenis heeft voor beide 
geslachten 

 Logistieke problemen

vragen veel tijd

fysiek ongemak

duur oz vb fMRI

men werkt met kleinere steekproeven omdat duur is

kleine steekproeven: onderscheidingsvermogen?

dit stelt voor statistisch probleem voor onderscheidingsvermogen: 
als je met kleine steekproeven werkt dan is de kans dat je ten 
onrechte de nulhypothese niet verwerpt zeer groot, wilt zeggen dat 
aantal effecten aanwezig zijn maar zijn niet te detecteren omdat we 
met kleine steekproeven werken

Men probeert dit op te lossen door te werken met extreme groepen

Vergelijken extreme groepen: representativiteit?

vb mensen die heel taalvaardig zijn vs mensen die dyslexie 
hebben, en men gaat die 2 extreme groepen 5 a 10 mensen die 
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hoog scoren op verbale intelligentie est en 5 a 10 mensen die 
daar heel laag op scoren

Dit is interessant maar kan ook problematisch zijn omdat die 
extreme groepen duidelijk van elkaar verschillen maar dat verschilt 
heeft niets te maken met normale variabiliteit in de populatie

Analogie: stel je onderzoekt inderindividuele verschillen in hoe 
snel mensen kunnen lopen; je hebt 3 condities, mensen die geen 
benen hebben, mensen die 1 been hebben en mensen die 2 benen 
hebben en je gaat kijken hoe snel kunnen ze lopen, zo bekom je 
sterk effect want 1 been loopt sneller dan geen benen en 2 benen 
loopt sneller dan 1 been. Maar dit oz zegt niets over normale 
variabiliteit in de populatie want bijna alle mensen hebben 2 
benen.

Conclusie: We krijgen zinvolle informatie maar zeggen niet hoe 
gemiddelde persoon in de populatie van elkaar verschilt.

 Hersenstructuren en cognitie 

⇒we hebben heel veel oz waarbij men gewoon gekeken heeft naar 

welke cognitieve processen worden waar verwerkt in de hersenen? 
algemene vraag

Welke interindividuele verschillen die gemeten worden in 
intelligentietests samenhangen met interindividuele verschillen in 
hersenfunctioneren of hersenkenmerken? (andere vraag)

We gaan algemeen kijken wat waar wordt verwerkt

Verschillende functies niet exclusief in specifieke hersengebieden, maar

Frontale kwab: 

bel voor werkgeheugen en aandachtscontrole van werkgeheugen

inhibitie van actie (ook emotiegeleid gedrag), frontale kwab is hier 
heel bel voor

onderdrukken van bepaalde reacties; soms hebben we conflict 
tussen emotiegedreven reactie en cognitieve reactie obv een 
evaluatie, bepaald gedrag onderdrukken vb kwaadheid lokt 
agressie uit ⇒ we onderdrukken emotioneel uitgelokken gedrag 
Gage had hier moeilijk mee
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links posterieur: Broca’s gebied voor verbale expressie, spraak 
productie, het maken van begrijpbare zinnen

Patiënten kunnen niet coherent spreken

Pariëtale kwab: bel voor

analyse van tactiele signalen en coördinatie van sensomotorische 
bewegingen (collateraal)

richten van aandacht op sensorische input 

erg bel voor richten van de aandacht, vanuit cognitief perspectief 
is centrale verwerker belangrijk beslissen waar aandacht gericht 
wordt

lokaliseren van objecten en identificeren van beweging 

WAAR bevindt zich in ruimte en hoe beweegt het?

ondersteunen werkgeheugen (i.s.m. frontale kwab)

2 slaafsystemen van het werkgeheugen

fobologische loop en visuo-spatialeschetsblad

⇒sommige dingen kunnen we lokaliseren maar het gaat over de 
uitwisseling van informatie

Temporale kwab:

betrokken in horen

links posterieur: Wernicke’s gebied voor zinsbegrip; verbale info

rechter temporale kwab betrokken in spraak (maar bij 5% is dit 
links)

opnieuw probleem wnr we algemene effecten gaan kijken

identificatie van visueel materiaal

WAT is het dat ik zie?

Occipitale kwab:

collateraale: gespecialiseerd in visuele analyse op laag niveau

wat we links zien wordt naar rechts gestuurd en omgekeerd 

visuele informatie ventraal doorgestuurd naar temporale kwab voor 
identificatie van objecten

wat is het?
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visuele informatie dorsaal doorgestuurd naar pariëtale kwab voor 
objectlocatie en identificeren van beweging

waar is het en hoe is het met beweging?

CHC model: factor Gv (visualiseren) en daar zit het kunnen 
identificeren van het object WAT als het kunnen roteren bewegen 
van objecten

model maakt onderscheid tussen P perceptie en R rotatie dit sluit 
aan hersenfunctioneren

Enerzijds al die info eerst wordt verwerkt occipitale lob (biedt 
verklaring waarom al die verschillende subtesten zowel 
rotationele als visuele subtesten onderling wat meer 
gecorreleerd zijn met elkaar dan met andere subtesten.) dan 
wordt die info doorgestuurd naar ventraal naar temporale lob 
waar WAT wordt beantwoord en dorsaal naar parietale lob 
waar beweging en rotatie, locatie, oriëntatie wordt verwerkt, 
en dit sluit aan het feit dat rotatie en perceptie en perceptie 
degelijk onderscheiden psychologische functies die worden 
ook verwerkt op verschillende plaatsten 

Het limbisch systeem:

Amygdala: speelt een rol bij emotionele arousal (mogelijkerwijze 
geïnhibeerd in frontale en prefrontale gebieden)

Hippocampus: speelt belangrijke rol bij opslagen in declaratief 
geheugen en leren van ruimtelijk indelingen in de hippoccampus zelf 
opslagen

Gyrus cinguli: vormt een circuit samen laten werken met frontale 
systeem: belangrijk voor aandacht (“executive control”)

systeem dat zorgt voor connectie tussen verschillende gebieden en 
die spelen belangrijke rol bij “executive control” 

bij de organisatie en het samen laten lopen, werken van de 
verschillende cognitieve systemen

 De hersenen en algemene intelligentie

⇒relatie met algemene intelligentie

Verband tussen inderindividuele verschillen in intelligentie en 
inderindividuele verschillen in hersenvolume (kenmerken van hersenen)
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maatschappelijk zeer gevoelig

omdat door mensen dit onderzoeken causaal wordt geïnterpreteerd, 
namelijk omdat je grotere of kleinere hersenen hebt dat je meer of 
minder intelligent bent. Hoe groot je hersenen zijn is puur genetisch 
effect dus intelligentie is ook genetisch effect

die redenering is problematisch zelfs al het gaat het over 
hersenvolume niet bij mensen bij dieren, ratten grootbrengen in 
stimulerende vs arme omgevingen waar ze niks kunnen doen en 
nadien de hersenen onderzoeken en blijkt dat ratten in stimulerende 
omgeving grotere hersenvolume hebben, dit kunnen we niet 
experimenteel onderzoeken bij mensen. MAAR dat wil niet zeggen 
dat er verband zou zijn dat causaal geïnterpreteerd moet worden 
dat hersengrootte leidt automatisch tot bepaalde intelligentie 

volwassen gemiddeld man: 1400cc3 en 1,3kg

vrouwen, kinderen en ouderen minder 

vrouwen hebben ongeveer 100 kubieke centimeter minder ⇒ 
betwistbaar!

wat nog meer omstreden is, er is gemiddeld effect bij blank en 
zwart in VS, ongeveer 20 kubieke centimeter. (zie demografische 
verschillen)

Verklaring voor grote verschillen tussen blank en zwart is  1 
standaarddeviatie scoren zwarten lager op intelligentietests 

We weten gemiddeld genomen dat mannen en vrouwen niet 
verschillen, ze hebben ongeveer zelfde IQ; afhankelijk van de test 
kan beetje in voordeel voor een man zijn of  voor een vrouw Dus 
hersengrootte verklaring zou zijn voor verschillen tussen blank en 
zwart dan zou je gigantisch verschil moeten vinden tussen 
mannen en vrouwen vb  verschil tussen man en vrouw is 
gemiddeld genomen 5x groter dan verschil tussen blank en zwart 
⇒geen evidentie

Vergelijking tussen soorten; er is evidentie dat hersengrootte samenhangt 
met cognitief functioneren over soorten heen; 

Allometrische vergelijking: E(Bi) = AgSrg, 

verwachte hersengrootte van een zoogdier gegeven bepaalde 
volume? er is systematisch verband verwachte hersenvolume ven 
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een soort ifv lichaamsvolume van de soort

Ag: factor die specifiek is voor dier dat men bestudeerd vb men 
geeft ag voor de zoogdieren 

Rg: is een macht, hangt ook af van specifiek zoogdier vb voor de 
zoogdieren is Rg .75 kleiner dan 1 en voor vogels is het .56 
naarmate vogel zwaarder weegt ga je verwachten dat die grotere 
hersenen heeft maar het effect heel zware vogels niet zoveel 
hersenen hebben dan minder zware vogels

Ook bij zoogdieren zit dat onder 1, dus verhoudingsgewijs gaan 
hersenen met toename van het lichaamsgewicht ook toenemen, 
maar minder sterk toenemen dan het lichaamsgewicht 

Encefalisatieratio: Ci = Bi/E(Bi), 

Voor elke soort verwachte hersenvolume ifv lichaamsgewicht en dan 
encefalisatieratio berekenen en dat is de breuk, de reële 
hersnengewicht delen door het verwachte hersengewicht want er 
zijn verschillen sommige soorten hebben verhoudingsgewijs grotere 
hersenen dan je zou verwachten obv lichaamsgewicht, andere 
soorte hebben kleinere hersenen dan je zou verwachten obv 
lichaamsgewicht 

Relatieve encefalisatieratio: Rj = Cj/Ci ⇒hier wordt het meeste gewerkt 

1 soort nemen als referentiepunt en de encefalisatieratio van de 
andere soorten delen door dat encefalisatieratio van referentiepunt  
⇒zie vb evolutionaire evidentie

Soorten dit grotere relatieve encefalisatieratio hebben gaan in 
grotere groepen leven, en zijn in staat om complexere sociale 
contacten te leggen ⇒dit hangt samen met sociaal redeneren en 
beter in staat zijn om sociale situatie inschatten, gebruik van 
werktuigen, met vernieuwing het leren van niewue gedragingen, 
uitvinden van nieuwe gedragingen om  concrete problemen op te 
lossen

Bij primaten correlatie van .5 tussen R en gebruik van werktuigen, 
sociaal redeneren en vernieuwing

Evolutionaire evidentie

Encefalisatieratio van de homo sapiens als referentiepunt nemen 
dan kijken naar relatieve encefalisatieratio in vergelijking met vb 
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chimpansees of in vergelijking onze voorouders 

RChimpansee = .3

RAustralopithicus = .4

RHomo erectus = .8 ⇒hebben we duidelijk grotere hersenen; 
verhoudingsgewijs zijn menselijke hersenen stuk groter geworden 
dan je zou verwachten alleen obv het groter zijn van ons lichaam 

RNeanderthaler = 1 ⇒vergelijkbaar met mensen, er is 
gelijkaardige encefalisatieratio 

Conclusie: wnr we gaan kijken naar verschillen tussen soorten dat 
hersenvolume wel degelijk heel belangrijk is om verschillen cognitief 
functioneren van die soorten begrijpen

⇒is het ook zo op invidueel niveau bij mensen ?

Verband bij mensen: zijn er interindividuele verschillen tussen mensen van 
belang in verschil cognitief functioneren ?

Galton: (correlatie) r = .11 tussen schedelomtrek en prestatie van 
Cambridge studenten

dit is een onderschatting van een effect door homogeniteit dus 
Cambridge studenten, zeer geselecteerd 

Rushton: schedelvolume groter van officieren VS dan van gewone 
soldaten, sterker effect r = .15 tussen schedelkenmerken en IQ

zit sterk aan genetische kant wat oz omstreden maakt 

Bij gebruik van beeldtechnieken: r = .33 

niet naar schedelomtrek gekeken maar naar hersenvolume. Als we 
kijken naar hersenvolume en dat correleren met algemene 
intelligentie dan zit correlatie .33

Relatie tussen schedelvolume en hersenvolume = .5

Schedelomtrek is geen precieze maat voor hersenvomume en er zit 
geen variabiliteit op

We stellen vast dat er degelijk een verband is .30

indien je causaal zou interpreteren wat waarschijnlijk niet het 
geval is, verklaar je 9 à 10 van de intelligentie, wilt zeggen dat 
90% wordt niet verklaard door hersenvolume ⇒causale 
interpretatie klopt niet
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Relatie vooral met densiteit van grijze stof, maar ook met densiteit van 
witte stof; beide dragen bij tot intelligentie ⇒met beeltechnieken

Structurele verschillen en hun relatie met g: intelligentie hangt samen met 
sommige delen van de hersenen

Meten van corticale densiteit per hersengebied: er zijn delen van de 
hersenen waarvan de densiteit meer gecorreleerd is met inteligentie

meeste relaties met frontale, pariëtale gebieden, gyrus cinguli en het 
limbische systeem en grootte van de amygdala, maar inconsistente 
(probleem) relaties m.b.t. welk gebied dus hangt af van studie die 
bevatten weinig systematiek, ze wijzen niet dezelfde hersendelen 
aan

Verklaringen voor inconsistenties: 

statistisch probleem want heel veel studies werken met kleinere 
steekproeven

interindividuele verschillen (variabiliteit) hoe hersenen zijn (wat 
anders) georganiseerd ⇒als je toevallig veel mensen hebt die taal 
rechts verwerken ipv links dan zie je dat andere hersengebieden 

verschillende betekenissen van g ⇒heeft dus te maken met 
intelligentiemeting

Op moment dat je intelligentie batterij gebtruikt dat er altijd g 
factor uithalen maar g factor die niet noodzakelijk hetzelfde is 

Afhankelijk de testbatterij meten we anders, meten we niet 
dezelfde factor: we gebruiken als je batterij hebt met heel veel 
verbale subtesten en weinig subtesten die gan rond 
perceptueel ruimtelijk redeneren dan zal die g factor vooral 
eigenlijk verbale factor zijn. Als je test hebt met heel veel 
ruimtelijke subtesten en relatief weinig verbale subtesten dan 
zal de g factor  dominant visueel ruimtelijk zijn ⇒ dit kan ook 
verklaren waarom we verschillen zien 

Het belang van efficiëntie: is er een verband tussen functioneren van de 
hersenen en intelligentie? 

Metabolisme en neurale activiteit bij laag en hoog IQ

Historisch goede argumenten voor theoretisch tegengestelde 
verbanden (visies)
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Hypothese 1 Mensen die intelligent waren hoger scoroden op 
intelligentietests, dat mesnen waren dat gewoon meer energie ter 
beschikking hadden, als dat zo is dat meot hogere 
intelligentiescores samengaan met meer verbruik, meer 
betabolisme, meer activiteit in de hersnenen 

Hypothese 2 Mensen zijn intelligenter hebben efficientere 
hersenen en dus minder verbruiken en mminder metabolisme, 
minder elektrische neurale activiteit hebben ⇒dit klopt

Minder metabolisme bij hoog IQ ⇒efficientie: minder energie nodig 
om dezelfde taak uit te voeren

Amplitudes van neurale responsen EEG/ERP negatief gecorreleerd 
met verbaal en visueel-ruimtelijk redeneren 

effect van efficiëntie het sterkste voor mannen en visueel-
ruimtelijk redeneren, en voor vrouwen en verbale problemen 

fMRI oz bij zinsbegriptaak ⇒ toch wat evidentie voor 1ste hypothese: dat 
mensen intelligenter zijn in bepaadle contexten relatief gezien meer 
energie gaan gebruiken

hoe complexer de zinnen, hoe meer activiteit

hoe groter de geheugenspan, hoe minder activiteit (metabolisme)

algemeen effect: intelligentere mensen verbruiken minder, hersenen 
werken efficiënter  

ze hebben dus minder mentale fysische energie nodig om eenvodige 
taak uit te voeren MAAR

hoe groter de geheugenspan, hoe meer activiteit bij complexe zinnen 
en hoe meer coördinatie tussen de activiteit in verschillende gebieden

maar wanneer taken moeilijker worden gaan ze verhoudingsgewijs 
meer energie investeren ⇒klopt bij hypothese 1

conclusie: mensen die hoger scoren op intelligentietests hebben hogere 
metabolisme dus efficiënt werkende hersenen in het algemeen

Drie-terug-taak: A B X A R Q K K Q 

⇒men krijgt reeks letters te zien en telkens wanneer een letter 
werschijnt die dezelfde is als de letter 3 terug moet men reageren
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Toename in metabolische activiteit in frontale en pariëtale gebieden bij 
lokaas

Lokaas: letters die terugkomen maar niet beantwoorden aan de 3 
terug regel, bij dit soort taken moet je inhiberen (het is niet 3 terug 
het is maar 1 terug) zoals bij switchtaak

Onderdrukken van de lokaas zit vooral in frontale gebied

Dit effect van toename menaolisme correleert met Raven 
Progressive Matrices 

inductief redeneren in figuratief materiaal en toch correleert dit 
aangezien dat drie-terug-taak heeft niet te maken met redeneren 
⇒ verklaring: werkgeheugen speelt rol in beide testen en in RMP 
meot je oplossingen die niet werken kunnen onderdrukken

Wat bij hersenen die “inactief” zijn? wat gebeurt er wanneer we mensen 
helemaal geen opdracht geven? hoe functioneren hersenen dan

Hersenactiviteit bij het bekijken van video’s en klassieke intelligentie 
gemeten: hoog IQ RPM grotere coördinatie tussen objectherkennings- 
en linguïstische verwerkingsgebieden in de hersenen (cfr. intellectueel 
engagement).

dus omgekeerde fenomeen: mensen die inteligenter zijn meer 
actieve hersenen hebben, dit sluit aan bij intellectueel engagement 
(ook bij Ekermen) wanneer men gewoon krant leest en mensen die 
de krant meer volledig lezen en meer algemene interesse halen 
blijkbaar op het einde van het jaar hogere scores

dus mensen die hoger scoren op intelligentietesten gaan cognititef 
actiever zijn ook wanner niet moet, maar waneer ze taak specifiek 
moeten uitvoeren dan hebben ze voor die zelfde taak minder 
energie nodig

Conclusie: 

intelligentie geassocieerd met wat grotere hersenen en meer efficiënte 
hersenen en dit in veel belangrijker 

niet één hersengebied, maar verschillende kwalitatief sterkere 
hersengebieden die efficiënter georganiseerd zijn

 De hersenen en specifieke cognitieve functies
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⇒hoe zit tussen relatie met specifieke vormen van intellgientie of als we 
de inromatieverwerkingsbenadring nemen met specifieke aspecten van die 
informatieverwerking en het hersenfunctioneren?

Relatie tussen werkgeheugen en IQ hoog g geladen taken en hersenschade 
⇒ parieto-frontale-integratietheorie

Werkgeheugen: heel belangrijk voor heel veel cognitieve processen en 
wanner we via werkgeheugentaken interinvididuele verschillen meten 
zoals met geheugenspantaan dan stellen we zeer sterke correlaties vast 
met g factor ⇒bel mechanisme voor intellgientie

Evidentie: werkgeheugen is een samespel van verschillende systemen 

Frontale cortex: bij de taak blijven, vooral de aandacht die naar 
binnen wordt gericht, intern geconsentreerd met de taak bezig zijn 
heel bel

Pariëtale cortex: richten van info naar buiten en de sensorele info die 
we binnenkrijgen die tijdelijk behouden met de slaamsystemen 

gelateraliseerd: ruimtelijke en visuele stimuli meer rechts, verbale 
stimuli meer links

integratie van die twee die heel bel bijdrage levert voor werken 
van werkgeheugen; 

idee is dat we in die 2 gebieden een beeld maken opbouwen van 
ana de gang zijnde ervarignen van wat er in ons omgeving 
gebeurt en dat we daar dan frontaal mee bezig zijn en daar 
bewerkingen uitvoeren 

Anterieure gyrus cinguli: Zorgt voor de communie tussen de 
gebieden en met die combinatie gaat bepalen wat de 
responsselectie, inschatten van gevolgen besslisingen, moduleren 
emotionele en niet-emotionele aspecten
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Evidentie: bij werkgeheugentaken vooral de frontale en parietale lob 
actief is, zowel links als rechts; afhankelijk soort taak is het dminant 
meer links of rechts 

Figuur: overzicht van aantal studies, verschillen maar wat de studies 
delen is tis vooral lateraal dus veel minder mediaal dan en vooral 
pariëtaal en frontaal ⇒ evidentie dat die 2 systemen heel sterk 
betrokken zijn in werkgeheugentaken

Verbale intelligentie 

Verbale expressie: Broca's gebied (linkse posterieure frontale kwab)

Verbaal begrip: Werniche's gebied (linkse posterieure temporale kwab)

Relatie met hersenactivitering en neurale densiteit 

Verband tussen neurale densiteit hoe groot zijn die gebieden en hoe 
goed zijn mensen in zinsbegrip, hoe goed dingen formuleren 

Zinsbegrip:

Bijkomende activering in linkse frontale gebieden

Hoe complexer de taak hoe meer activering in alle taalgebieden



Hoofdstuk 15 Intelligentie en de hersenen (elina margashvili) 19

Fuguur 7.5 verschillende type van taken gesproken woorden en 
gesproken response, gesproken woorden en geen gesproken 
resmonse, geschreven woordn en gesproken response, geschreven 
woord en geen gesproken respons. Meeste activiteit in posteriër 
frontaal en posteriër temporaal ⇒typische taken in cognititeve 
psychologie 

Perceptuele en rotationele vaardigheden ⇒verschillende paden van visuele 
informatie:

Optische kanaal en gerelateerde subcorticale structuren ⇒occipitale 
kwab

⇒dorsale route naar pariëtale kwab: waar en beweging?
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⇒ventrale route naar temporale kwab: wat?

Dit zien we in g.VPR model: onderscheid tussen rotatie taken en hoe 
goed mensen zijn in manipuleren van 3D informatie en anderzijds 
visuele taken die te maken hebben met het identificeren van wat het is 
vb complexe figuur een object zien wordt verwerkt temporaal en 
andere parietaal 

Niet idereen lost visuele taken op dezelfde manier op: verschil tussen 
visuele en verbale strategie (oa omwille van prenatale invloed van 
androgenen)

g.VPR model

G hangt samen met werkgeheugen

V verbaal component hangt samen met verbale gebieden = Broca en 
Werniche 
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P (visuele) hangt samen remporeel

R met patiëtaal

Maar het is niet zo eenvoudig want er is een probleem: mensen een 
zelfde cognitieve taak neit noodzakelijk op zelfde manier uitvoeren, en 
als dat zo is komen we in problemen met de interpretatie van de 
gegevens

Figuur: de zinvereficatietaak: 

Je krijgt hee eenvoudig plaatje en eenvoudige zin vb star above 
Plus. Enige wat je moet doen is zeggen juist of fout

Evidentie: dat mensen kunnen de taak op 2 manieren uitvoeren

Op visuele manier: zin omzetten in een plaatje en zien of de 2 
plaatjes corresponderen

Op verbale manier: plaatje verbaal beschrijven en zien of die 
verbale beschrijving overeenkomt met de zin

⇒introspectie is niet meest betrouwbare manier om dat te 
doen om informatie over cognitieve functioneren te krijgen vb 
mensen die heel goed zijn in mentaal roteren in 3D figuren dat 
niet noodzakelijk bewust doen, men kan niet goed in zijn 
zonder bewust in te zijn

�We kunnen wel vrij op objectieve manier vaststellen welke 
strategie iemand heeft gebruikt (slide 36

We kunnen onderscheid maken 'is het item juist of fout?' 
komt de zin overeen met plaatje of niet? 

We kunnen ook verschillende soorten zinnen 
⇒affermatieve zinnen hebben vb star above Plus en 
negatief geformuleerde zinnen vb star not above Plus

juist affirmatief

fout affirmatief

juist negatief

fout negatief

wanneer je ruimtelijke strategie gebruikt dan heb je meer 
tijd nodig als item fout is, wanneer niet overeenkomt maar 
wanneer wel overeenkomt ben je sneller
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wanneer je verbale strategie gebruikt ga je meer tijd nodig 
hebben wanneer er negatie in de zin staat 

Bij verbale strategie langere RT bij negatieve formuleringen 
en correlzatie met verbaal IQ en activatie in linkse 
posterieure frontaal gebied

Bij visuele strategie langere RT bij foute uitspraken en 
correlatie met ruimtelijk IQ en activatie in het rechts 
pariëtaal gebied

Bij cognitief psychologisch oz: test afgenomen bij kleine 
steekproef

Verbale test en visueel-ruimtelijk spatiale test afgenomen

Mensen die in verbale groep zitten zien we een negatieve 
correlatie met verbale vaardigheid dus mensen die verbale 
strategie gebruiken om die taak op te lossen, lossen die 
taak sneller op daarom ook negatieve correlatie het us een 
reactietijd, die daar sneller i zijn met verbale strategie die 
scoren hoog op verbale vaardigheid 

Mensen die sneller zijn met een ruimtelijke visuele strategie 
die scoren hoger op ruimtelijk-visuele vaardigheid 

Bewijst verder dat ze idd 2 verschillende manieren 
strategieën gebruiken en dat dus die interinvividuele 
verschillen een verschillende betekenis kunnen hebben, tis 
niet zo dat we met die taal 1 psyshologisch proces aan het 
meten zijn, neen tis afhankelijk van strategie van een 
persoon zijn we 2 verschillende psychologische processen 
aan het meten
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Dit zien we ook terug in fMRI

Mensen die verbale strategie gebruiken Broca's gebied 
heel actief is en geen parietaal activiteit

Mensen die visuele strategie gebruiken Broca's gebied neit 
actief en wel acititeit parietaal 

Dus we kunnen effect op 2 manieren aantonen via 
klassieke cognitief psychologische benadering via de 
gecorreleerde correlaten en via hersenscans aantonen dat 
effectief andere delen actief zijn
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Conclusie: 4de mogelijke verklaring voor de g factor. 

mensen systematisch gaan van elkaar verschillen in hoe ze 
cognititeve taken oplossen 



Hoofdstuk 15 Intelligentie en de hersenen (elina margashvili) 25

sommige zijn geneigd veel verbaal op te lossen en andere 
veel meer geneigd zijn om zoveel mogelijk visueel-ruimtelijk 
op te lossen ⇒er kunnen systematische interndividuele 
verschillen zijn en het gevolg daarvan is dat heel veel testen 
op gelijkaardige manier gaan zich gedragen omdat mensen 
met zelfde mechanisme processen aanpakken

dit is problematish voor intelligentieoz omdat we niet van uit 
kunnen gaan wanneer zelfde en zelfs eenvoudige taak zoals 
verificatietaak en dat mensen op zelfd maneir oplossen en als 
ze dat niet op zelfde manier doen dan zijn we andere 
processen aan het meten ⇒hangt af waar we geïnteresseerd 
zijn vb slaagkansen voorspellen voor burgelijk ig of 
geneeskunde, maakt niet uit hoe ze het opgelost hebben, mat 
deze test kan je voorspellen of iemand goed gaat doen MAAR 
als je validiteitsbenadrirng neemt begrijpen waarom je 
voorspelt dan wordt het heel lastig, dat je afhankelijk van 
persoon en mechanisme dat die persoon gebruikt om andere 
reden die voorspelling maakt

Orientatievaardigheid: je oriënteren in ruimtelijke context

⇒in sommige culturen is dit bel om te overleven vb mensen in oerwoud 
leven zonder gps ⇒mensen verschillen ook hierin 

Ontwikkelen van mentale kaart van omgeving (omgeving 
internaliseren) en zichzelf erin situeren

interindividuele verschillen: sommige mensen (mannen meer dan 
vrouwen) die otv mentale kaart te maken gaan kijken naar 
herkeningspunten in de omgeving (zich oriënteren adhv 
herkeningspunten)

Deel van intellgientie, maar niet gemeten door intelligentietests 

Naarmate je cognitieve orientatievaardigheid hebt heb je betere 
cognitieve functieoneren 

Tegenwoordig makelijk te meten door gamingbenadering waarbij 
mensen een gebied laat gaan en kijken hoe snel mentale kaart 
maken van zo’n gebied 

Hippocampus: evidentie dat ruimtelijke info wordt opgelsagen in de 
hippocampus 
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groter bij Londende taxichauffeurs 
https://video.nationalgeographic.com/video/000001440a26-d3cb-
a96c-7b2fd17f0000

Kritiek: mss was al de hippocampus al vergroot? er zijn mensen die 
grotere hippocampus hebben en gaan voor dit soort jobs solliciteren 

Maar in deze studie effect het sterkste was bij taxichauffeurs die het 
langste rijden dus blijkbaar een soort continuerend effect is 
naarmate men jon langer uitoefend die hupocampus ook gaat 
vergroten

⇒sluit aan bij ganse discussie van hersenvolume en intelligentie. Zou 
evidentie zijn voor 1 aspect van hersenvolume waarbij duidelijk 
verband zit tussen wat mensen dagdagelijks doen, hoe ze kost 
verdienen, hoe die activiteit moeten uitvoeren en de densiteit het 
volume van specifiek hersendeel (interpreteren vanuit andere 
causaliteit)

Lange-termijn geheugen:

Drie soorten geheugen: 

Episodisch geheugen: herinneren in welke situaties vooral zijn 
terechtgekomen 

Semapntisch geheugen: de betekenis van woorden, grammaticale 
regels herinneren 

Procedureel geheugen: herinneren hoe we dingen moeten doen 

⇒beide niet bewust vb je kan met de auto rijden of fietsen je 
herinnert niet hoe en waneer maar je weet hoe je precies moet 
doen. Sommige procedures kunnen we herinneren zonder te 
kunnen uitleggen waarom 

Twee mechanismen om info op te roepen

Expliciet geheugen: herinneren wat we weten, wanneer iets gebeurt 
is en wanneer we iets geleerd hebben

Impliciet geheugen: depressie patiënten behandelen met 
elektroshocks; episodische herinneringen hebben aan ervaring maar 
niet meer expliciet kunnen oproepen

Hoe gaan we die informatie opslagen? frontale-parietale-anterieure 
cingulate circiut gecombineerd met hippocampus en structuren in mediale 

https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000
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temporale cortex

Frontale-pariëtale-anterieure cingulate circuit: mentale representatie 
van de ervaring

dit doen we constant om te kunnen functioneren

heel tijdelijk interne representatie maken van wat we ervaren, wat 
we horen, zien enzovoort. Die interne representatie die wordt 
gemaakt in frontale-pariëtale-anterieure cingulate circuit, men gaat 
dus info opslagen in werkgeheugen en slaafsystemen, aandacht 
richten, responsen selecteren en aantal reacties onderdrukken 
enzovoort 

Hippocampus en structuren in mediale temporale cortex: beslissen en 
opslagen 

We kunnen niet alle informatie opslagen. Informatie wordt maar 
tijdelijk opgeslagen en op bepaaldogenblik moet er beslist worden 
welke informatie kunnen we best blijvend ter beschikking hebben en 
welke informatie zoals school-bord metafoor weggeweegd worden 
⇒opnieuw zien we circuit, de informatie die tijdelijk wordt 
opgehouden gaat tijdelijk via hippocampus en ook via die mediale 
tepmporale cortex en daar gaat beslist worden wat van die aan de 
gang zijn de ervaring intern is gerepresenteerd wat gaan we daarvan 
in LTG opslagen

Opgeslagen in hippocampus (ruimtelijke representaties) en over hele 
cortex

Hippocampus heeft 2 mechanismen: beslissen wat er mag 
opgeslagen worden en eht efectief opslagen van ruimtelijke 
informatie 

Andere informatie woordkennis, procedurele kennis kan opgelsagen 
worden over de hele cortex, die zit niet specifiek in hippocampus 

Hoe komt dat woordkennis hoge correlatie, lading heeft op g factor 
terwijl woordkennis geen cognitieve proces omvat, alleen informatie uit 
LTG halen maar verder heb je weinig cognitieve processen aan te pas 
nodig 

Woordkennis en uitgebreidheid van woordkennis samen hangt hoe 
efficient je constant aan de gang zijn ervaringen represenreert intern 
en hoe efficient de bel aspecten die intern representatie kan opslaan 
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in LTG. Woordkennis zegt dus ook iets over frontale-pariëtale-
anterieure cingulate circuit en de efficientie van de hippocampus en 
de mediale temporale cortex

 Neurale plasticiteit: veranderbaarheid van de hersenen

⇒kwam aan bod bij video over taxichauffeurs: naarmate ze meer met die 
job bezig zijn veranderen delen van hersenen 

⇒wanneer we nieuwe dingen leren, waneer we informatie opslagen in 
geheugen dat er nieuwe connecties worden gevormd in hersenen

⇒intelligentietests samenhangen met leervermogen en leerelement: hoe 
gaan mensen doen in onderwijs? leren draait om odnerwijs

Intelligentie hang af van de vaardigheid om te leren 

Wat we zeker weten is dat mensen die hoog scoren op g dat die sneller 
leren; inteligentie hangt samen met leervermogen

Leren impliceert een reorganisatie in de hersenen: neurale plascititeit 
aspect van inteligentie?

Mensen hoog op g leren sneller 

Intelligentie begint te stabiliseren vanaf de lagere school, 
intelligentiemeting vanaf de lagere school correleert .60 - .70 met 
inteligentiemeting op 40 jarige leeftijd

voor de lagere school itjd zijn de omgevingsinvloeden enorm bel

Dit lijkt niet te kloppen, het is niet zo intelligentie pas stabiel is vanaf 
lagere school, dat klopt alleen wanneer we werken met klassieke 
intelligentietests vb bij WIP zelfde taken maar stukje eenvoudiger 
voor kleuters en die taken blijken niet zo stabiel te zijn 

Evidentie dat er degelijk kenmerken zijn van cognitief functioneren 
bij baby’s die stabiel samenhangen met intelligentie ⇒we kunnen niet 
klassieke dingen meten maar wel waarin  verschillen baby’s van 
elkaar in de snelheid waarmee ze habitueren 

Habituatie bij baby's v 6 7 correlatieert van .36 met IQ op 21 jaar 
⇒deze verband in onderschating  

dus baby’s verschillen in snelheid waarin ze habitueren. Baby die snel 
habitueert is heel snel verveeld vb snel verveeld met speelje en gaat 
opzoek naar nieuw speeltje 
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We kunnen dit op gestandaardiseerde manier meten een baby keuze 
geven tussen oud speelgoetje en nieuwe, baby’s die snel habitueren 
gaan veel meer naar nieuw sleepgoedje 

Baby’s die snellere interne representaties maken gaan beter opslaan 
in LTG en dus sneller verveeld zijn

Dus habituatie zegt iets over de plasticiteit. Dat meten we ook 
met intelligentietests namelijk hoe efficiënt mensen leren

Reorganisatie van cerebrale cortes tijdens adolescentie 

sommige connecties sterven af en andere worden sterken 
gestructureerd 

interindividuele verschillen waarmee snelheid gebeurt wordt 
voorspelt door intelligentietests

Conclusie: hersenen die sneller reorganisaeren tonnen een grotere 
neurale plasticiteit 

 Wat leren we van hersenstudies?

Intellgientie houdt verband met diverse hersensystemen (fuguur 7.8

We vinden weinig evidentie dat intelligentie te verklaren is door 
efficientie van informatietransmissie

Er zijn wel verschillende hersensystemen die met elkaar in connectie 
staan, een circuit vormen en dat intelligentie te maken heeft efficiëntie 
van die hersensystemen en hoe ze met elkaar geconnecteerd zijn

Sommige aspecten van intelligentie meten we met onze testen, andere 
niet.

vb bij mensen waarbij die net niet of moeilijk nieuwe informatie kunnen 
opslagen na een hersenbeschadiging maar die wel normaal LTG hebben 
en informatie uit LTG kunnen ophalen die mensen kunnen op normale 
manier verbale vaardigheidstest afleggen en daar geen effect op tonen. 

Densiteit van grijze en witte stof hangt samen met intelligentiescores 
(gespecialiseerde functies vs leggen van verbanden)

De grijze en witte stof hebben andere functies

grijze: lokale verwerking van informatie 

witte: zorgt voor efficientie van het ciruit, door geven van informatie 
van ene gedelde naar andere heringedeelde 
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Frontale-parietale sngulate systeem hangt vooral samen met 
algemene mentale vaardigheid 

In systeem wordt een tijdelijke interne representatie gemaakt van 
externe ervaringen en daar worden bewerkingen uitgevoerd in 
het erkgeheugen bvb. En dat efficient kunnen doen gaat bvb 
voor zorgen om hoger te scoren op Raven prograssive matrices 
vb efficient analoog zal redeneren of efficienter ongewenste 
reacties zal kunnen onderdrukken vb switchtaak.

Posterieure-frontale-temporale systeem: Broca's en Wernicke 
gebieden zorgen voor verbaal redeneren dus enerzijds begrijpen van 
informatie anderzijds het produceren van verbale informatie

Occipitale-parietale systeem: bel bij perceptuele rotatie 
vaardigheden 
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Visuele informatie komt eerst toe in occipitale lob, wordt dorsaal 
doorgestuurd naar parietale lob en wordt daar verwerkt

Wat wordt er niet gemeten door intelligentietesten

Frontale-hippocampal systeem: verantwoordelijk voor verschillen 
in memoriseren, in opslagen in het geheugen

Parietal-hippocampal systeem: verantwoordelijk is voor 
individuele verschillen in oriëntatie 

Factoren die uit intelligentietests worden uitgehaald in verband 
kunnen brengen met specifieke hersensystemen die verantwoordelijk 
zijn voor het verwerken van bepaalde types van cognititef materiaal; 
en om deze systemen te laten werken dat die systemen 
geconecteerd moeten zijn en dat die informatie moeten uitwisselen, 
en je zou kunnen zeggen dat er een deel van g factor namelijk hoe 
efficient informatie ene systeem naar het andere wordt uitgewisseld, 
wat anders is dan gewoon de algemele efficientie van 
informatietransmissie 

Dus Intelligentie komt voort uit de interactie tussen hersensystemen (figuur 
7.9

Jensen: g = snelheid en efficientie van neurale processen ⇒maar welke 
gedragingen en welke processen?

G factor: Algemeen redeneervaardigheid⇒frontaal-parietaal-
cingulate systeem
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G factor heeft te maken met werkgeheugen, maar werkgeheugen op 
zich is niet 1 hersensysteem 

Werkgeheugen is aantal hersensystemen die gaan samenwerken

Frontale lob hier gaan aandacht intern gericht worden, daar 
worden bewerkingen uitgevoerd op interne representaties. 
Parietale lob doet 2 dingen, gaat bepalen hoe men aandacht 
extern gaat verdelen en ook de slaafsystemen visuo-spatiale 
schetsblad en de fonologische loop. Cingulate gyrus die zorgt 
voor de connectie tussen verschillende systemen en gaat 
belangrijke rol spelen in response selectie. Dat allemaal te samen 
bepaald de werkgeheugen, de efficientie van werkgeheugen. 

Werkgeheugen is bel element in algemeen redeneren maar niet 
het enige, maar algemeen redeneren gaat ook samenhangen met 
declratieve en procedurele kennis 

vb redeneervaardigheid meten we niet alleen met RPM wat 
figuratief materiaal is, je kan dat ook meten door mensen te 
vragen naar verbale analogieën ⇒beroep op declaratieve 
kennis: eerst woorden herkenen dan nadien verbanden zien
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Woordenschattests ook hoog op g-geladen Hoe komt dit?)⇒geen 
vollegie activering van frontaal-pariëtaal-singulate systeem en 
activering van temporale kwab

We weten dat informatie wordt uit LTG gehaald en werkgeheugen 
systeem minder actief s⇒toch laadt dat op g factor

Verklaring: frontaal-pariëtaal-singulate systeem bel was bij het 
ontwikkelen van de grote of minder grote (kennis) woordenschat, en 
dat mensen die efficienter frontaal-parietaal-singulate systeem 
hebben dat die interne betere representaties maken van ervaring en 
die interne mentale representaties kunnen opslagen in het LTG. Door 
informatie in LTG uit te halen meten we maar bepaalde cognitieve 
processen maar die gaan terug op efficient werkgeheugensysteem

Wat weten we nog niet?

Hoe wordt de activiteit in de hersenen georganiseerd en gecoördineerd 
(cfr. dirigent van een orkest?

Intelligentie hangt samen met hoe we efficiente manier zeer 
verschillende processen gaan aanwenden en mensen die intelligenter 
zijn gaan niet alleen effcientere processen hebben maar gaan ook 
die verschillende processen op efficientere manier toepassen vb 
weten wanneer betere verbale strategie toepassen dus er moet 
ergens een coördinatie plaatsvinden en we hebben niet te pakken 
waar die coöordinatie gebeurt en hoe die gebeurt ⇒metafoor arkest 
is zeer interrisant, we bestuderen het metabolisme (muziek) maar in 
orkest de dirigent maakt geen muziek, geeft geen geluid en toch is 
dat essentieel 

In welke mate worden hersenontwikkeling en hersenprocessen gestuurd 
door een genetische programma en/of ogevingsbepaalde ervarignen?

Heel bel om die 2 te benadrukken dat het effect is van beide, ook 
omgevingsfactoren leiden tot verschillen in de hersenen ⇒wat 
Rushden zegt klopt niet, genen hebben bel invleod op hersenen en 
hoe die gaan functioneren. vb invloed van omgeving Taxichauffeurs, 
naarmate ze informatie opslagen over Londen wordt die 
Hippocampus groter, dus fisich gegeven de grote van hippocampus 
die verklaard moet worden niet door genetica maar door 
omgevingservaring ⇒ uitdaging; zien hoe omvegingseffecten die we 
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vaststellen op intelligentietests gemedieerd worden door 
omgevingseffecten op de hersenen.


