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Thema 1: Inleiding 
Hoofdstuk 1: Cognitieve psychologie

1. Inleiding

Griekse filosofen 

Veel ontwikkelingen, we kiezen 1 vraag: “hoe zien wij?”

Empedocles ontwikkelde emissietheorie:

Menselijke visie als proces waarbij in de ogen een innerlijk vuur brandt die voorwerpen belicht

Inzicht dat het mis is vanaf 1100

Alhazen concludeerde dat ogen receptoren zijn die weerkaatst licht opvangen, bundelen en een 
beeld creëeren  (Arabische wis-, natuur en sterrenkundige Ibn Al-Haytham) = imissietheorie

-> we nemen op passieve wijze waar, nog steeds hoe we denken

Associativisme: filosofische stroming die zegt dat associaties gelegd worden tussen sensorische 
waarnemingen (invloedrijk vanaf John Locke, eind 17e eeuw)

Mensen vormen associaties, leggen verbanden -> basis voor complexere verbanden

John Locke (Brits filosoof en natuurkundige) en anderen vormden ideeën over wanneer 
associaties gelegd worden en wanneer niet

Hume vormde 2 principes

- Spatiale nabijheid

- Temporele nabijheid

Associaties waren de basis om ideeën te vormen

Ivan Pavlov (Russisch fysioloog) , Edward Thorndike (Amerikaans psycholoog), eind 19e eeuw 
hadden invloed op huidige cognitieve psychologie

Pavlov richtte zich op klassieke conditionering, Thorndike op operante conditionering

Shaping: het proces dat beschrijft hoe gedrag door middel van specifieke straffen en beloningen 
steeds verder verfijnd kan worden.

We gebruiken signalen die binnenkomen om te reageren op de wereld -> passief

Idee heeft een enorm grote beperking: bottom up verklaart moeilijk mentale fenomenen zoals 
dromen, hallucinaties en illusies

Sinds jaar of 15 wordt dit vervangen door actiever model

Predicatieve brein/predictive coding-theorie (Friston): ons brein is continu bezig om actief interne 
modellen van onze omgeving te creëren. Deze modellen kunnen worden beschouwd als mentale 
simulaties, die kunnen worden gebruikt om voorspellingen over toekomstige situaties te maken.

-> top-down visie

Error-signaal: zintuigelijke info geeft aan dat er een mismatch is tussen model en waarneming, dat 
de hersenen aanstuurt om de interne modellen op basis van deze zintuiglijke informatie aan te 
passen

Bottom-up (passief) vs top-down (actief, predictief)

Daniel Kahneman (cognitief psycholoog en Nobelprijswinnaar): associatievorming belangrijk 
aspect in veel cognitieve processen -> neurale netwerken

Primingeffect: de verwerking van een bepaald woord kan beïnvloedt worden door een ander 
woord dat kort daarvoor werd aangeboden. 

-> hoe sterk zijn deze associaties? (creatief denken puur omdat een doos in de ruimte is?)

Probleem: onnauwkeurig, beïnvloedt door irrelevante aspecten, gekleurd door eigen 
vooringenomenheid -> 2 systemen

Systeem 1: vormen van werking die gebaseerd zijn op snelle, onbewuste en associatieve 
processen

- Snelle oplossingen

- Gevoelig voor biases en beïnvloeding

- Automatisch 

Systeem 2: wanneer de oplossing van systeem 1 niet volstaat

- Sterk verbeterde oplossing

- Verbetering ten koste van flinke aanspraak op beperkte mentale verwerkingskracht


- > Aandacht

- Gecontroleerd 


2. Waarom cognitieve psychologie?

Wat is het nut hiervan?

Doorgronden van de flexibiliteit die ons zo uniek maakt
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Begrijpen hoe het brein werkt -> fouten anticiperen

Fouten (zoals vliegtuig laten neerstorten) zijn niet intentioneel, maar waarschuwingssignalen niet 
opgemerkt 

Vliegtuigcrash is uitzonderlijk omdat er niet 1, maar een hele reeks aan fouten moeten gebeuren

Persoon werd afgeleid

Crash van Helios: apparatuur die luchtdruk regelt stond uit

Stond bij controleren op de grond per ongeluk af, dan moeten de piloten dit controleren, dit waren 
ze vergeten, bij opstijgen is er een waarschuwingssignaal die ze genegeerd/verkeerd 
geïnterpreteerd hebben

Systeem houdt rekening met menselijke tekortkomingen

Belangrijk om te weten hoeveel informatie we kunnen verwerken en wat de gevolgen van mentale 
overbelasting zijn.

Waarom doen mensen mee aan loterijen? Is niet slim

Wij gaan slecht om met het representeren van kansen, kleine kansen worden enorm overschat

Einstellung: wanneer we ons instellen op een complex probleem, zoeken we te veel achter een 
simpel probleem, waardoor we de simpele oplossing automatisch verwerpen

Automatische associatieve processen zorgen ervoor dat we door triviale activiteiten afgeleid 
worden, terwijl we ons beter kunnen focussen op het volbrengen van een taak

Waarom dromen/hallucineren we?

Bewustzijnsfenomenen waren tot voor kort ontoegankelijk voor onderzoek, laatste zeven 
decennia een nieuwe kijk dankzij cognitieve psychologie


3. Cognitieve psychologie: what’s in a name?

Diverse namen voor een vakgebied:

- Psychologische functieleer


- Psychologische functies

- Experimentele psychologie


- Experimentele methode

- Psychonomie


- Vaststellen van wetmatigheden in ons gedrag

- Cognitieve psychologie


- Nadruk op het vermogen tot kennisverwerking en informatieverwerking

Onderscheid is niet super belangrijk, maar even bij stilstaan

Verschillende namen geven verschillende nadruk

Gezamenlijk definiëren deze namen het vakgebied: de wetenschappelijke studie naar de basis van 
het menselijk gedrag


4. De cognitieve psychologie als wetenschappelijke discipline

Overgrote meerderheid van studies heeft een experimenteel karakter

Wetenschappelijke cyclus

- Observaties -> formuleren mogelijke verklaring (theorie)

- Predicties maken (hypothese)

- Experiment

- Theorie is aannemelijk (nooit bewezen!)/verwerpen/aanpassen

Verschillende methodes, onder andere convergerende operaties en falsificatie & replicatie

Convergerende operaties: wanneer verschillende methodes, ieder met hun eigen sterktes en 
zwaktes, resultaten opleveren die allemaal consistent zijn met elkaar kunnen we een beeld 
vormen van een cognitief proces.

Falsificatie: slechts 1 studie is nodig om een theorie te verwerpen, maar een theorie kan door niet 
conflicterende resultaten nooit bewezen worden

Menselijk gedrag is te complex om zaken zoals motivatie en moeilijkheid volledig uit te sluiten

Op basis van 1 experiment kunnen we niet veel besluiten

-> veel experimenten die dezelfde vraag uit verschillende perspectieven benaderen convergeren

Strength in numbers: meer dan zes miljoen artikelen over het onderwerp aandacht


5. De ontstaansgeschiedenis van de cognitieve psychologie

Laatste 2 mensen zijn niet relevant voor net gezien eivol: Descartes en Carl Frisdom


5.1 De oprichting van psychologische laboratoria 

Wilhelm Wundt in 1879 -> invloedrijk maar nog niet de juiste methodes
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Weber en Fechner waren zijn leermeesters, gebruikten psychofysische methode

Weberfractie: het kleinste verschil tussen twee objecten, wat we nog net kunnen waarnemen, dus 
lineair afhankelijk van de grootte van deze objecten.

Wundt: wat is de essentie van bewuste ervaringen? Gelinkt aan structuralisme

Veel invloed in Duitsland en ook Nederland en België

Vragen waren cognitief van aard, maar onderwerpen waren niet goed uitgekaderd 

William James als een van de grondleggers van de psychologie (VS)

- Gelinkt  aan het functionalisme

- James McKeen Cattel was de eerste hoogleraar psychologie in de VS

Introspectie: een methode waarbij een proefpersoon op een zo gestructureerd mogelijk wijze 
moet proberen om een subjectieve ervaring te beschrijven.

-> vooral door de Brit Edward Titchener

Vaak ontoereikend ondanks strikte protocollen


5.2 Het behaviorisme

Vanuit de Verenigde Staten veel kritiek op het onderzoek naar mentale processen.

John B. Watson: Psychology as a behaviorist views it

-> psychologie onder strikt gecontroleerde omstandigheden, ver van mentale processen

Studies analoog aan ethologie (studies op dieren)

Het enige wat we kunnen controleren is de stimulus die we aanbieden en het enige wat we 
kunnen observeren is de respons van de proefpersoon op die stimulus. Interne processen zijn een 
black box. 

Marc stelt het klassiek beeld van deze geschiedenis sterk in vraag

Probeerden systematische oorzaak-gevolg relaties te ontdekken, maar behaviorisme had 
beperkingen en relaties waren moeilijk te ontdekken

Boekten wel succes met klassieke en operante conditioneren

De behavioristische modellen werden zo complex dat het geen simpele stimulus respons reactie 
meer was

Nood om tussenstadia te formuleren, dit waren verbloemde mentale processen


5.3 De cognitieve revolutie

Start van de cognitieve revolutie rond 1950-1956

Cognitieve evolutie die in de jaren ‘50 in een stroomversnelling terecht kwam

Terug gebruik maken van geheugen, aandacht, …

Eerste computers konden elementaire berekeningen uitrekenen

Vergelijking met mensen -> informatieverwerking

De menselijke informatieverwerking als software en de hersenen als de hardware

Loopt de cognitieve verwerking strikt serieel of is er sprake van een min of meer parallelle 
verwerking?

Lopen cognitieve processen automatisch of gecontroleerd?

- Automatisch wanneer een antwoord op een probleem onmiddellijk verkregen wordt en niet 

afhankelijk is van bijvoorbeeld taakmoeilijkheid of de complexiteit van een stimulus

- Gecontroleerd vindt plaats onder controle van aandachtsprocessen en deze vorm van 

verwerking wordt wel beïnvloed door taakmoeilijkheid of complexiteit van de stimulus

Vooral in jaren 70 veel nieuw onderzoek

Informatie heeft duidelijke, formele definitie door Shannon (1916-2001)

- Wegnemen van onzekerheid

- Onzekerheid <-> predictiviteit

- Predictief <-> comprimeeraar


5.4 De opkomst van cognitieve neurowetenschappen

Computermetafoor verliest invloed omdat we steeds meer discrepantie opmerken tussen taken 
waar een computer goed in is en taken waar mensen goed in zijn

- Computer is goed in hogere cognitie 


- Wanneer je de munt gooit heb je 2 uitkomsten, als die valt is 1 werkelijkheid geworden -> 
kans is 1/2


- De mens is goed in basale cognitieve vaardigheden

Machine-learning algoritmes worden gebaseerd op principes die in de neurobiologie geïnspireerd 
zijn.
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Belichaamde cognitie: beschrijft hoe cognitieve processen (deels) gedreven worden door de 
interpretatie van de signalen die ons lichaam afgeeft en door de noodzaak om ons lichaam te 
kunnen controleren.

Vanaf 1999 belangrijke nieuwe speler: cognitieve neurowetenschappen 

Cognitieve neurowetenschappen stellen ons in staat direct de relatie tussen hersenen en cognitie 
te bestuderen

-> mogelijk gemaakt door diverse technieken

- Positron Emission Tomografie (PET)

- Magnetic Resonance Imaging (MRI)

De mogelijkheid om fysiologische signalen van het lichaam te relateren aan cognitieve processen 
was al sinds het begin van de cognitieve revolutie beschikbaar en heeft geresulteerd in de 
ontwikkeling van een vakgebied dat bekendstaat onder de naam psychofysiologie.

- Huidgeleiding

- Meting van pupilgrootte

- Hartslagmetingen

- Elektro-encefalografie (EEG, metingen van hersenactiviteit)

Van jaren 70 EEG, ontwikkeling was er al maar was het stiefkindje 1990-1999 is decade of the 
brain: op 18 juli 1990 officieel door de toenmalige Amerikaanse president George Herbert Busch 
uitgeroepen toen hij instemde met extra financiering voor de neurowetenschappen.

Cognitieve revolutie is gedeeltelijk nog in gang


5.5 De multidisciplinaire benadering

Laatste decennium van vorige eeuw en eerste decennium van deze eeuw sterke op de lokalisatie 
van hersenfuncties door middel van een groot scala aan hersenscantechnieken.

Toenemende samenwerking tussen

- Cognitief-psychologen

- Cognitieve neurowetenschappen

- Informatici

- Linguïsten

- Fysici

- Filosofen 

Rijke benadering van cognitieve psychologie, ook nieuwere onderwerpen


5.6 Een nieuwe rol voor emotie en bewustzijn

Vroeger werden zaken zoals bewustzijn gemeden (moeilijk objectief te meten)

Vroeger dacht men ook dat men emotie niet kon onderzoeken, proefpersonen moesten 
emotioneel neutraal zijn

Er was de realisatie dat emotie en cognitie elkaar beïnvloeden

-> ontwikkeling van cognitieve modellen voor emotieregulatie

Vragen over het bewustzijn traditioneel alleen binnen de filosofie behandeld

- Rond 1990-1995 hernieuwende interesse vanuit de empirische wetenschappen

- Conciousness explained door Amerikaanse filosofen en cognitiewetenschapper Daniel Dennet

- Facing up to the problem of consciousness door de Australische filosoof David Chalmers


5.7 Een nieuwe appreciatie voor actie en actiecontrole

Waarom hebben we een brein? Interactieren met de wereld, bewegen

Zeedier die zichzelf vastzet op een rots en dan eet het zijn eigen hersenen en zenuwstelsel op 

Actie en actie controle vormen de basis van ons gedrag, maar tot het een van de vorige eeuw was 
de studie hiervan voornamelijk het domein van de bewegingswetenschappen


5.8 De replicatiecrisis in de psychologie

Tilburgse universiteit: professor Diederik Stapel had studies verzonnen -> Stapelgate

Werd direct ontslagen, ergst gekende geval van fraude, maar ook bij integere onderzoekers waren 
er problemen

Vroeger te veel vrijheid om methoden te kiezen, data “netter” te maken = p-value hacking

Te grote druk vanuit maatschappij

1 individuele studie heeft beperkingen (convergerende operaties), wetenschappers moeten 
kritisch zijn op eigen werk en werk van collega’s -> proberen repliceren

Problemen ten aanzien van betrouwbaarheid wetenschappelijke resultaten:

- Selectieve publicatie van positieve resultaten
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- P-value hacking

- Te sterke focus op innovatief onderzoek

- Te weinig replicaties van bestaande studies



5.8.1 Wetenschapsbeoefening: een ideaal scenario


Zo objectief mogelijk, deze benadering werkte tot voor kort echter niet


5.8.2 Wetenschapsbeoefening problemen

Nu beseffen we dat veel resultaten niet gerepliceerd kunnen worden

Verschil tussen twee condities -> betrouwbaar? -> statistische toets geeft aan of het toeval kan 
zijn

Niet alle significante resultaten zijn betekenisvol

p<0,5 -> H0 wordt verworpen

Nulresultaat: de nulhypothese kan niet verworpen worden

Filedrawer effect: als je een experiment telkens opnieuw doet met 1 kleine verandering en je 
bekomt uiteindelijk 1 resultaat <0,5, kan dat aan toeval liggen, maar slechts die ene met een 
geloofwaardig resultaat wordt gepubliceerd

-> zelf repliceren voor publiceren/een collega laten repliceren

Tijdschriften kunnen weigeren om studies te publiceren


6. De pijlers van de cognitieve psychologie

4 pijlers:

- Cognitief gedragsonderzoek

- Cognitieve neurowetenschappen

- Neuropsychologie

- Computationeel modelleerwerk

Cognitieve neuropsychologie bestudeert cognitie door het te linken aan hersenfunctie, vooral via 
gevalsstudies


6.1 Cognitief gedragsonderzoek

Heel veel experimenten, grootste uitdaging bestaat uit taken ontwikkelen die puur zijn 

Stop-signaaltaak: basis voor veel studies op het gebied van responsinhibitie, onderzoekt wanneer 
je nog net in staat bent om een voorbereide respons nog te onderdrukken


6.1.1 Sterktes

Heeft basis gevormd voor ons begrip van de menselijke cognitie, eveneens de basis voor 
ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschappen.


6.1.2 Beperkingen

Beperkte ecologische validiteit: iemands gedrag kan in de laboratoriumsituatie sterk afwijken van 
dat van het dagelijks leven.

Reactie tijd en accuratesse en maten leveren alleen maar indirecte evidentie voor de 
onderliggende cognitieve processen

Theorieën worden in veel gevallen in zeer algemene termen beschreven, waardoor ze feitelijk te 
vaag zijn om zeer specifieke predicties voor vervolgonderzoek te genereren.

De resultaten van een bepaalde taak of een bepaald paradigma zijn heel erg specifiek en niet of 
nauwelijks generaliseerbaar naar andere experimenten of paradigma’s.

Mentale chronometrie: de studie van reactietijden (kader 1.2):
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6.2 Computioneel modelleren

Computermodellen die intelligent gedrag nabootsen

Streeft naar problemen oplossen ook een manier die overeenkomt met de menselijke cognitieve 
processen


6.2.1 Productiesystemen

Productie regels geven aan wat het programma moet doen wanneer aan bepaalde voorwaarden 
voldaan is. Het heeft een werkgeheugen waar informatie tijdelijk wordt opgeslagen en is zelf in 
staat om nieuwe productieregels aan te maken wanneer het programma nieuwe situaties 
tegenkomt.


6.2.2 Neurale netwerken

Knoop: variabele die een bepaalde activatiewaarden kan aannemen

Knooppunten zijn aan elkaar verbonden. Iedere verbinding heeft een positief of een negatief 
gewicht en kan op deze manier de verbonden knopen activeren of inhiberen.

Neurale netwerken zijn vaak georganiseerd in een aantal lagen

- Inputlaag: de stimulus wordt gecodeerd in de vorm van een activatiepatroon

- Outputlaag: hij representeert een antwoordpatroon

Machine learning-algoritmes: bijvoorbeeld gebruikt in gezichtsherkenning software in 
fotobewerkingsprogramma's

Gewichten tussen de knopen zijn in eerste instantie random, het netwerk moet getraind worden. 
Bij elke foute classificatie worden de gewichten tussen de knopen enigszins aangepast. 

Back-propagation: het verschil tussen de correcte output en de gegeven output wordt berekend 
en op basis van dit verschil worden vanaf de outputknoop alle verbindingen in het netwerk 
zodanig aangepast dat er een betere match ontstaat.

Genetisch algoritme: er wordt een aantal varianten van een netwerk gemaakt, steeds met kleine 
variaties in de gewichten tussen de knopen. De variant die het beste presteert tijdens de training 
wordt gebruikt als basis voor de volgende generatie netwerken: er wordt van dit netwerk een 
nieuw aantal varianten gemaakt.


6.2.3 Cognitieve architecturen

Algemene beschrijving van de menselijke cognitie als geheel

Adaptive Control of Thought-Rational (ACT-R) door Jon Anderson: softwarepakket dat instaat is 
om een groot scala van cognitieve functies na te bootsen. 

Vier relevante modules voor cognitieve processen

- Ophaleningsmodule: houdt bij welke informatie uit het geheugen moet worden gehaald voor 

later gebruik

- Imaginale module: transformeert de representatie van een probleem, waardoor oplossingen 

gefaciliteerd kunnen worden

- Doelmodule: houdt bij wat het oplossingsdoel is

- Procedurele module: maakt gebruik van productieregels om te bepalen welke acties precies 

uitgevoerd moeten worden
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Herman Helmholtz slaagde erin de snelheid van zenuwen impulsen te meten. Daaruit volgde de 
realisatie dat cognitieve processen niet instantaan plaatsvinden maar tijd vragen. De eerste succesvolle 
metingen van het menselijk reactievermogen werden uitgevoerd door de Utrechtse hoogleraar 
Franciscus Cornelis Donders. In de eerste conditie wist de proefpersoon langs welke kant hij een schok 
zou krijgen en moest enkel reageren. In de tweede conditie werd de schok willekeurig aan de linker- of 
rechtervoet aangeboden zodat de proefpersoon nu ook moest beslissen in welke richting hij zijn hand 
moest bewegen.  
De subtractiemethode: de tijdstuur van een psychologisch proces wordt geschat door in één 
experimentele conditie wel een beroep te doen op dit proces en in een tweede conditie hier geen 
beroep op te doen. De tijdstuur van het proces in kwestie wordt dan verkregen door de gemiddelde 
reactietijden van de tweede conditie van die van de eerste conditie af te trekken. 
De additieve-factorenmethode: de belangrijkste verandering is dat er nu slechts sprake is van één taak 
die een beroep doet op alle cognitieve processen waar de onderzoeker in geïnteresseerd is. De 
tijdstuur van een specifiek proces kan hierbij geschat worden door de complexiteit van een specifieke 
component van de taak te manipuleren. 
Trial: iedere individuele meting die in het experiment uitgevoerd wordt.



-> representeert een indrukwekkende poging om een theoretisch raamwerk voor menselijke 
cognitie te bouwen en kan gebruikt worden om een grote hoeveelheid menselijke gedragingen te 
verklaren.

Informatie, compressie, predictie en complexiteit (kader 1.3):


6.3 Cognitieve neuropsychologie

Studie van cognitie op basis van hersenbeschadigingen (laesie)

HM: hippocampus werd verwijderd -> niet meer instaat nieuwe herinneringen te maken


6.3.1 Assumpties

Enkele assumpties 

- Functionele modulariteit: het cognitieve systeem bestaat uit veel onafhankelijke functionele 

modules, die elk op zich domeinspecificiteit vertonen

- Domeinspecificiteit: de modules reageren slechts op een specifieke klasse van stimuli

- Serialiteit: de individuele modules worden op seriële wijze ingezet bij een taak en daardoor 

interacteren ze onderling weinig

- Anatomische modulariteit: iedere functionerende module is gelokaliseerd in een specifiek 

gebied in de hersenen.

- De functionele architectuur is uniform over individuen

- Aftrekbaarheid: hersenbeschadigingen kunnen alleen specifieke functionele modules of 

verbindingen tussen modules aantasten en patiënten kunnen geen nieuwe modules 
ontwikkelen ter compensatie van een beschadigde module


6.3.2 Dissociaties

Dissociatie: een patiënt presteert normaal op de ene taak, maar veel minder op een tweede taak

Dubbele dissociatie: door het vergelijken van de resultaten van twee patiënten met verschillende 
stoornissen kunnen we concluderen dat er twee verschillende cognitieve modules zijn en dat de 
gebruikte taken selectief een beroep doen op een van deze modules.

-> het is mogelijk dat schade aan relatief kleine specialistische modules ertoe kan leiden dat we 
een dergelijke dubbele dissociatie zien terwijl beide processen nog steeds in sterke mate een 
beroep doen op dezelfde basis processen

-> overschatting van de modulariteit in een cognitief systeem (Chater)

Tim Shallice: Brits neuropsycholoog

- Statistische dissociatie: kleine verschillen in taakprestatie

- Absolute dissociatie: volledige selectieve deficiëntie in het uitvoeren van een van de twee taken


6.4 Cognitieve neurowetenschappen

Het levende brein bestuderen om de wisselwerking tussen hersenen en cognitie te begrijpen.


6.4.1 Functioneren van het gezonde levende brein

Kennis over het brein is sinds de tweede helft van de 20e eeuw explosief toegenomen door de 
ontwikkeling van non-invasieve manieren om werking van het brein in kaart te brengen
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De mens als informatieverwerker 
Definitie informatie door Amerikaanse wiskundige Claude Shannon 
Informatie is de hoeveelheid onzekerheid die wordt weggenomen door een communicatie en is 
daarmee dus afhankelijk van het aantal boodschappen die de zender en de ontvanger kunnen 
uitwisselen en de waarschijnlijkheid die met elk van deze boodschappen geassocieerd is. 
De onzekerheid die per communicatie wordt weg genomen is afhankelijk van de relatieve kans op de 
gestuurde boodschap: hoe lager deze kans, hoe informatiever de communicatie en hoe groter de 
verrassing. 

 
H: de onzekerheid die gemiddeld gezien weg genomen wordt door een communicatie (uitgedrukt in de 
eenheid bit) 
pi: de waarschijnlijkheid dat de communicatie bestaat uit bericht i 
log2(pi): het binaire logaritme van deze waarschijnlijkheid  
n: de grootte van de verzameling van mogelijke berichten 
Predictie: de meest waarschijnlijke code wordt aangehouden tenzij een andere code verstuurd wordt 
Datacompressie: alleen de afwijkingen van de predictie worden doorgestuurd 
Complexiteit: de lengte van het kortste computerprogramma's dat je kunt schrijven om de 
oorspronkelijke reeks symbolen te reproduceren (minder makkelijk comprimeerbaar)

H = − Σn
i=1pilog2( pi)



- Electroencefalografie (EEG)

- Magnetic Resonance Imaging (MRI)


6.4.2 Technieken

Positronemissietomografie (PET)

- Eerste van de nieuwe technieken in de jaren ’90

- Meet de glucose-opname in verschillende hersengebieden

- Vaststellen waar in de hersenen de activiteit toeneemt de gevolgen van cognitieve activiteit

- Aandacht, werking van ons visuele systeem

Functionele Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

- begin van de 21e eeuw

- Meet de zuurstofopname in de hersenen en via magnetisme en radiopulsen

- Bepalen welke gebieden in de hersenen actiever worden ten gevolge van cognitieve processen

Magneto-encefalografie (MEG)

- Magnetische tegenhanger van EEG

- Iedere elektrische stroom produceert een corresponderend magnetisch veld, waardoor we met 

een magnometer in principe dezelfde activiteit kunnen meten als met die EEG

- Magneet velden worden niet door de schedel vervormt

- Plaatsing en onderhoud zijn duur

- Vereist gedetailleerde MRI scan en een arbeidsintensief reconstructie proces

Transcraniale magnetische stimulatie (TMS)

- Manipuleert hersenactiviteit

- Een speciaal vormgegeven magnetische spoel kan gedurende een korte tijd zeer sterke 

magnetische puls produceren.


6.4.3 Spatiatle temporele resolutie

Spatiale resolutie: geeft de nauwkeurigheid weer waarmee een techniek kan vaststellen waar in 
het brein activatieveranderingen optreden

Temporele resolutie: geeft aan hoe nauwkeurig een techniek kan weergeven wanneer iets gebeurt 
in de hersenen


6.4.4 Toepasbaarheid en beperkingen

Ook in toepassen van deze technieken schuilt gevaar

- Correlationeel, niet oorzakelijk -> behalve TMS

- Nog niet volledig adequate statistische methodes ontwikkeld


- Kanskapitalisatie

Proefpersoon in de MRI doet taken

Probleem bij onderzoek die kijkt welke gebieden actief zijn: we zijn een beetje aan het einde van 
wat we met die technieken kunnen -> patronen zijn belangrijker


8. Besluit

Welke theorie is nu juist? Niet te beantwoorden

Jonge wetenschap -> geen grand unified theory 
Theorievorming in de cognitieve psychologie is momenteel nog steeds zeer domeinspecifiek

Uitdaging is niet om te weten welke juist zijn, maar om te begrijpen hoe die theorieën 
samenhangen

Diverse theorieën proberen vaak de cognitieve processen op verschillende beschrijvingsniveau’s 
te verklaren

Sommige theorieën proberen algemene principes op systeemniveau te beschrijven, terwijl andere 
theorieën juist proberen om een gedetailleerde beschrijving van een deelproces te geven

-> lappendeken van verschillende theoretische 
modellen


Hoofdstuk 2: De hersenen

1. Inleiding

100 miljard neuronen en een biljoen gliacellen in 
ongeveer 1 kubieke decimeter (1,1-1,3 kg)

10% van hersenen bestaat uit neuronen

Betrokken bij

- Regulatie basale lichaamsfuncties
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- Actiecontrole en aandacht

- Geheugen

- Denken, redeneren, beslissen

- Emotieregulatie 


2. Neurofysiologie

2.1 Neuronen

2.1.1 Anatomie

Neuronen: normale lichaamscellen die een bijzondere eigenschap hebben ontwikkeld; ze kunnen 
via een complex elektrochemisch proces signalen aan elkaar doorgeven

- Soma: het cellichaam, qua opbouw vergelijkbaar met alle andere lichaamscellen en bevat de 

interne organellen die de cel in leven houden

- Dendrieten: dunne uitsteeksels die van uit het soma groeien en die zich meerdere keren 

vertakken

- Dendrietenboom 


- Axon: enkelvoudige uitloper, die langer en dunner is dan de dendrieten en die onvertakt is

- Terminal: uiteinde die wel vertakt is


Axonen sturen elektrische pulsen door die overgedragen worden aan de dendrieten van een ander 
neuron -> neuronaal circuit

Aantal verbindingen dat een neuron aangaat kan soms oplopen tot ongeveer 10.000


2.1.2 Elektrische potentialen

Negatieve spanning aan de binnenkant, rustpotentiaal is ongeveer -70 mV

De rustpotentiaal is het netto potentiaalverschil tussen de binnen aan de buitenkant van de 
celwand.

De celwand van een neuron is normaal gezien een elektrische isolator

Bij kritische waarde van -75 mV gaan er speciale poorten in de celwand open, waardoor 
natriumionen weer vrijelijk naar binnen en de kaliumionen weer vrijelijk naar buiten stromen.

-> snelle depolarisatie tot +40 mV

Herstelling tot rustpotentiaal en zelfs hyperpolarisatie

Refractaire periode: hyperpolarisatie waardoor de cel niet opnieuw kan depolariseren

Actiepotentiaal: een elektrische spanningspiek reist over het soma en die breidt zich hierlangs uit 
naar het axon

Transmissiesnelheden is ongeveer 1 m/s -> Lange axon en zijn vaak 
om geven door een isolerende laag myeline

Knopen van Ranvier: gedeelte van axon die niet beschermd zijn door 
myeline, waardoor de actiepotentiaal nu van knoop naar knoop 
springt

In de terminal wordt de afgifte van een neurotransmitter gestimuleerd, 
die vervolgens weer de polarisatie van een naastliggend doel nu rond 
kan beïnvloeden.

Foto:

a)  elektrische potentiaal op het celmembraan

b)  bij depolarisatie openen ionkanalen, waardoor verdere 

depolarisatie

c) De resulterende spanningspiek (actiepotentiaal) verspreid zich 

naar naburige delen van het soma/het axon


2.2 synapsen

Via biochemisch mechanisme wordt de actiepotentiaal doorgegeven van de ene neuron op de 
andere

Gescheiden door spleet (synapsspleet) van 19,3 nanometer

Neurotransmitters: veranderen de chemische balans op de ontvangende cel, waardoor de 
rustpotentiaal van deze cel toe- of afneemt.

Excitatoire postsynaptische potentiaal (EPSP): het rustpotentiaal van de ontvangende cel neemt 
toe, dus neemt de kans toe dat deze cel een actiepotentiaal gaat genereren. 

-> exciterende neurotransmitter

Inhiberende postsynaptische potentiaal (IPSP): de neurotransmitter doet de rustpotentiaal van de 
ontvangende cel afnemen, dus de kans neemt af dat deze cel een actiepotentiaal gaat genereren.
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2.3 neurotransmitters

Metabotropisch: lange termijn; biochemische verandering in de celwand

Ionotropisch: onmiddellijk; opent een tijdelijk ionenkanaal

- Adrenaline: fight or flight

- Noradrenaline: concentration

- Dopamine: pleasure

- Serotonine: mood

- Gaba: calming

- Acetylcholine: learning

- Glutamaat: memory

- Endorfine: euphoria


2.4 Classificatie van neuronen

Unipolaire neuronen: hebben maar één extensie, ofwel axon ofwel een dendriet

Bipolaire neuronen: hebben een axon en een dendriet

Multipolaire cellen: een axon en meerdere dendrieten

- Golgi I cellen: bijzonder lange axonen, spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen 

verafgelegen delen van het brein

- Piramidale cellen: driehoekig soma, veel in de hersenschors

- Purkinje cellen: zeer groot, komen vooral voor in het cerebellum

- Anterieure hoorncellen


- Golgi II cellen: kortere axonen en daardoor belangrijk in lokale communicatie

Anaxonische neuronen: het axon kan niet van het dendriet onderscheiden worden

Pseudo-unipolaire neuronen: één extensie kan zowel als axon als dendriet functioneren

Afferente neuronen/sensorische neuronen: sturen informatie vanuit het lichaamsweefsel en 
organen naar het centrale zenuwstelsel

Efferente neuronen/motorneuronen: stuur signalen vanuit het centrale zenuwstelsel naar de 
weefsels en organen

Interneuronen: verbinding specifieke gedeeltes van het centrale zenuwstelsel met elkaar


3. Anatomie van het brein

3.1 Navigeren in het brein

Sagittale vlak: verticaal en doorsnijdt het brein van voor naar achteren

Coronale vlak: verticaal en doorsnijdt de hersenen van links naar rechts

Transversale vlak: horizontaal, loodrecht op de andere vlakken

Ventraal: de buikzijde (in de context van hersenen vaak gebruikt voor onder)

Dorsaal: rugzijde (in de context van hersenen vaak gebruikt voor boven)

Anterieur: relatieve term, een structuur bevindt zich aan de voorzijde van het referentieobject

Posterieur: relatieve term, een structuur bevindt zich aan de achterzijde van het referentieobject

Superieur: relatieve term, een structuur bevindt zich boven het referentieobject

Posterieure: relatieve term, een structuur bevindt zich onder het 
referentieobject

Lateraal: aan de linker- of rechterzijkant van het brein

Mediaal: in het midden, in de buurt van het centrale stagittale vlak


3.2 Globale opbouw

Hersenen verwerken binnenkomende efferente prikkels sturen 
afferente prikkels naar het lichaam

Centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg

Perifere zenuwstelsel

- Somatische zenuwstelsel: zenuwen die sensorische informatie 

van het lichaam naar de hersenen sturen en motorcommando’s 
van de hersenen naar de spieren


- Autonome zenuwstelsel

- Sympathisch deel: activeert het lichaam

- Parasympatisch deel: brengt het lichaam tot rust en stimuleert interne lichamelijke processen


Grootste deel is perifere zenuwstelsel

Hersenen ontstaan als neuronale buis, die de basis van het ruggenmerg vormt

3 uitstulpingen: achterbrein, middenbrein en voorbrein

Achterbrein en middenbrein vormen hersenstam
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3.3 Het ruggenmerg

Een van de belangrijkste communicatiekanalen van ons 
lichaam (hersenen en tastorganen en spieren)

Verschillende segmenten

Aan de dorsale zijde van ieder segment komen de axonen 
van de sensorische neuronen binnen (een aan de linkerzijde 
en een aan de rechterzijde). Deze zenuwen sturen de 
informatie van de tastzintuigen naar het ruggenmerg. 

Ganglia: kernen van cellichamen

Ruggenmergzenuwknopen/ganglia spinale: ganglia net buiten 
het ruggenmerg (dorsaal), van de sensorische zenuwen

Aan de ventrale zijde verlaten de axon en van het foto 
systeem het ruggenmerg (aan de linker- en rechterzijde), de 
cellichamen bevinden zich in het ruggenmerg.

Grijze kleur: cellichamen en dendrieten van de neuronen die 
het ruggenmerg vormen

Witte stof: gemyeliniseerde axonen


3.4 Craniale zenuwen

Sensorische informatie die afkomstig is van ons hoofd, motorische informatie die naar de gezicht 
spieren worden gestuurd

- Visuele informatie naar de visuele cortex

- Auditieve informatie naar de auditieve cortex

- Controle van het oogbewegingen de pupilreflex, mond- en tongbewegingen, gelaatsspieren, 

nek- en schoudersspieren

Nervus vagus: 10e craniale zenuw, axonen verlaten de hersenen ter hoogte van de medulla 
oblongata en projecteren signalen naar parasympathische ganglia die onder andere de hart-, 
long-, en darmfuncties reguleren.

Reukkolf: centrum van hersenen waar reuk wordt verwerkt

Weten welke de craniale zenuwen zijn en wat hun functie is, niet de namen vanbuiten leren


3.5 Het achterbrein

- Medulla: controleren van autonome lichaamsfuncties zoals ademhaling, hartslag en 

spijsvertering

- Pons: controle van diverse autonome functies


- Pons varolii: brug tussen het ruggenmerg en de hersenen

- Pons cerebelli: verbinding met het cerebellum


- Cerebellum/kleine hersenen 

Hersenstam: de medulla, pons en delen van het middenbrein -> regulatie van basale 
lichaamsfuncties
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Decussatio: kruising van de piramidale zenuwvezels in de medulla


3.6 Middenbrein

Tectum: bovenste gedeelte van het middenbrein

Superieure colliculus: regulatie van aandacht en het programmeren van oogbewegingen naar 
locaties waarop we onze aandacht willen richten, integratie van auditieve en visuele 
informatiebronnen

Inferieure colliculus: transmissie van auditieve signalen naar het 
voorbrein

Tegmentatum: onder het tectum, reguleert onder andere 
oogbewegingen en de pupilgrootte

Reticulaire formatie: complexe bundel zenuwvezels die vanuit het 
ruggenmerg via de centrale delen van het achterbrein richting het 
middenbrein loopt

Ascending reticular activering system (ARAS): regulatie van 
arousal  en bewustzijn

Neerwaartse projecties: integratie van motorcommando’s, het 
mediëren van autonome functies, het moduleren van pijnprikkels 
en het reguleren van de doorbloeding van de thalamus

Substantia nigra: verband met de ziekte het van Parkinson

Groen: structuur die Medulla en Pons vormen


3.7 Het reticulaire activatiesysteem

Reguleert de algemene toestand van waakzaamheid alsmede de transitie tussen slaap en 
waakzaamheid, regulatie van de bewustzijnstoestand, aandachtsfuncties beïnvloeden door het 
brein in een toestand van hyperalertheid te brengen

Locus coeruleus: toestandsregulatie in de hersenen, kleine kern in de pons, vooral betrokken bij 
de aanmaak van de neurotransmitter noradrenaline


3.8 Het voorbrein

Prosencefalon: structuur die uit de dorsale zijde van de derde neurale verdikking

Diëncefalon en telencefalon groeien aan de ventrale zijde

-> samen het cerebrum, de grootste structuur in de menselijke hersenen

Cerebrale cortex: schil rond het cerebrum

Het cerebrum bestaat uit twee ongeveer even grote hemisferen, elk ontvangt voornamelijk 
sensorische input vanuit de contralaterale lichaamshelft en controleert ook de spieren aan de 
contralaterale zijde

Corpus callosum: dikke bundel zenuwbanen die de twee hemisferen van het cerebrum verbinden


3.8.1 De thalamus en de hypothalamus

Het diëncefalon ontwikkelt zich tot de thalamus en de hypothalamus

Het prosencefalon en telencefalon worden de rest van het cerebrum

Thalamus: centrale structuur van het voorbrein, belangrijk schakelstation in de hersenen. De 
meeste sensorische informatie passeert eerst de thalamus, die deze informatie dan doorstuurt 
naar specifieke delen van de cortex. Verbonden met bijna alle delen van de cortex en sterk 
regulerende functie.

- Selectief aandacht schenken aan bepaalde informatiebronnen, ten koste van andere bronnen

- Verwerking van complexe informatie en de algemene bewustzijnsregulatie

Hypothalamus: ventraal ten opzichte van de thalamus, verbonden met grote delen van zowel het 
voorbrein als het middenbrein
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- Emotionele gedragsregulatie, regulatie van agressief en seksueel gedrag

- Stuurt de hypofyse aan tot de productie van hormonen

Hypofyse: trainen hier die een belangrijke regulerende functie voor de rest van het lichaam heeft 
door de productie en afgifte van hormonen


3.8.2 De basale ganglia en het stratum

Drie belangrijke subcorticale kernen vormen de basale ganglia:

- Caudate nucleus

- Putamen

- Globus pallidus

Sterk lateraal gelokaliseerd ten opzichten van thalamus en sterk verbonden met de meest frontale 
delen van de cortex

Controle motoriek, plannen van sequenties en complexe acties, ook betrokken bij leren van 
cognitieve vaardigheden 

Dorsale stratium: caudate nucleus en putamen, leren van vaardigheden

Ventrale striatum: nucleus accumbens en een deel van de reukkolf, sterke toename van 
belangstelling laatste 10 jaar, belangrijk gebied bij reguleren van doelgerichte gedrag, werken met 
beloningen


3.8.3 Limbisch systeem

5 hersengebieden:

- Reukkolf

- Hypothalamus

- Hippocampus

- Amygdala

- Anterieure cingulate cortex

Reguleren emoties, aansturen gemotiveerd gedrag, verwerken herinneringen en fouten

Term “limbisch systeem” is historisch: 1 hersensysteem, tegenwoordig komen we er achter dat 
elk van deze kernen hun eigen functies hebben en we zien dit niet meer als 1 systeem



3.8.4 De neocortex

Meest recente ontwikkelde structuur

Sulcus: diepe richel in de cortex

Gyrus: groef in de cortex 

Grijze massa door de grote concentratie van neuronen, 
schil van 2-3 mm dik

Middelste bevat de axonen en is dus de witte massa

4 kwabben of lobben

- Occipitaalkwab: verwerking van visuele informatie

- Temporaalkwab: verwerking auditieve informatie, 

gesproken taal

- Linkertemporaalkwab: verwerking linguïstische 

boodschap

- Rechtertemporaalkwab: verwerking van de 

prosodische (intonatie, ritme, …)/emotionele 
boodschap


- Pariëtaalkwab: genereren van een ruimtelijke representatie van de buitenwereld en integreren 
van visuo-spatiale informatie in onze motorische handelingen


- Somatosensorische cortex: ontvangt input van onze tactiele zintuigen en vormt een 
representatie van ons lichaam


Centrale sulcus: tussen pariëtaalkwab en frontaalkwab

Motorcortex: grove planning voor motorische acties  (langs de centrale sulcus)

Prefrontale cortex: regulatie van de meeste processen die we gewoonlijk beschrijven met de term 
“hogere cognitie”; beslissen en redeneren, controleren van informatie die we tijdelijk in ons 
geheugen moeten vasthouden

Het linker en rechtercerebrum lijken op elkaar, maar hebben een iets andere organisatie. Vooral 
taal is sterk gelateraliseerd.

FMRI: beelden van het brein (kader 2.2):
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3.9 De organisatie van de cortex

3.9.1 Opbouw van de cortex

6 lagen: kunnen onderscheiden worden op basis van het type neuronen en aan het type 
verbinding met andere corticale of subcorticale gebieden

Corticale kolommen: elk hun functionele specialisatie, loodrecht op het corticale oppervlak

Microkolom: ongeveer 100 verticaal met elkaar verbonden neuronen, die de zes lagen van de 
cortex overspannen

- Doelneuronen die input ontvangen vanuit de subcorticale structuren


- Specifieke sensorische en motorische kernen in de thalamus

- Doelneuronen die input ontvangen vanuit andere delen van de cortex


- Interhemisferische verbindingen, die de communicatie tussen de linker- en rechterhemisfeer 
faciliteren


- Lokale circuits: verbinden de eenheden van de microkolom met elkaar

- Outputneuronen: sturen informatie terug naar de thalamus

 

3.9.2 Synchronisatie vanuit de thalamus

Reciproke verbindingen met grote gebieden van de cortex

 Thalamo-corticale verbinding: belangrijke rol bij de integratie van informatie

- Een corticale kolom ontvangt info van de thalamus in lagen vier en vijf

- Dezelfde corticale kolom verstuurt output naar de thalamus vanuit laag zes

- Via afferente verbindingen wordt een grote massa corticale neuronen geactiveerd

-> synchrone activiteit door de gehele corticale kolom

- Postsynaptische potentialen synchroniseren ook in hoge maten

- Sommatie van alle individuele elektrische potentialen

- Elektrische potentiaal die fluctueert op het ritme, aangegeven door de thalamische input

-> kan door de schedel gemeten worden via een EEG

Thalamus mogelijks cruciaal bij de bewustwording van informatie


4. Functionele kenmerken van het brein

4.1 Hiërarchische netwerken

Hiërarchische circuits: ketting van neuronen die in een opwaartse ketting informatie vanaf de 
receptor vergaderen aan het brein doorgeven; vanaf de receptoren worden signalen via een 
ketting van relaycentra doorgegeven aan de primaire sensorische cortices.

-> sensorische en motorische paden in het brein

Motorsystemen: neerwaartse kettingen van neuronen, die de informatie uit het brein ook weer via 
een serie van relaycentra doorgeven aan de spieren

Hiërarchieën staan in continue interactie om bij te sturen

Convergentie: een grote hoeveelheid neuronen op één niveau communiceert met een kleinere 
hoeveelheid op het volgende niveau

Divergentie: een kleine hoeveelheid neuronen op een eerder niveau kan communiceren met een 
grote hoeveelheid neuronen op het volgende niveau

-> bestendig tegen schade

“Neurons that fire together, wire together” is niet helemaal correct

Ze moeten niet exact hetzelfde moment vuren, er is altijd een dat leidt


4.2  Organisatie van netwerken

Een effeciënt brein (veel korte en lange verbindingen) komt met hoge kosten qua energieverbruik
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Angelo Mosso maakte een apparaat dat de doorbloeding in de hersenen meet (eind 19e eeuw) 
De Britse fysiologen Roy en Sherrington (1890) concludeerden dat toename van activiteit in een 
specifiek hersengebied gepaard gaat met regionale toename in doorbloeding. 
MRI: meet de dichtheid van bepaalde weefsels in de hersenen en een computer zet deze dichtheden 
om in een driedimensionaal beeld.  
Functionele magnetic resonance imaging (fMRI): brengt hersenactivatie in beeld. 
- Hoge spatiale resolutie 
- Lage temporele resolutie (10 minuten voor een gedetailleerd beeld) 
Block-design methode: een aantal trials van steeds dezelfde conditie worden achter elkaar 
gepresenteerd 
Event-related design: trials uit verschillende condities worden in willekeurige volgorde door elkaar 
aangeboden, waardoor de temporele resolutie verhoogd kan worden van tientallen seconden tot (een 
fractie van) een paar seconden



-> compromis: verschillende modules die met hubs verbonden zijn

Hubs corresponderen met hersengebieden die vaak geassocieerd worden met hogere cognitieve 
processen en bewustzijn

- Rich club hubs: verbonden met veel andere gebieden

- Bow tie hubs: bestaan uit twee perifere gebieden die via een centrale hub met elkaar 

verbonden zijn


4.3 Feedforward- en feedbackverbindingen

Primaire, secundaire en associatieve gebieden (zowel bij perceptuele verwerking, als bij controle 
van motorische functies)

Verwerking van perceptuele informatie: posterieure delen van het brein

Uitvoeren van taken en het in stand houden van mentale representaties: frontale cortex

-> verbonden via een reeks intermediaire netwerken die in toenemende mate abstractere 
representaties vormen

Recurrente verbindingen: predictiemechanisme, waarbij het netwerk een predictie over de 
verwachte input teruggekoppeld van een hoger naar lager niveau

Elektro-encefalografie (kader 2.3):


5. Het predictieve brein

Tot 2005 was er een andere dominante visie -> roept teveel vragen en problemen op

Perceptie bestaat uit a priori assumptie en input -> waarschijnlijkheids/dichtheidsfunctie

Predictive coding-raamwerk: ons brein creëert een generatief model van onze omgeving dat 
gecorrigeerd wordt op basis van de waargenomen sensorische input.

Hiërarchische structuur: hogere-orderepresentaties genereren predicties met betrekking tot de 
informatie die het brein verwacht op een lager niveau.

Helmholtz (1860): het idee dat interne mentale representaties in belangrijke mate onze perceptie 
kunnen beïnvloeden.


5.1 Het hiërarchische brein

Motorisch systeem:

- Frontaalkwab: premotorgebied, vormt de intentie om een beweging te maken 

- Anterieure cingulate cortex: kiezen tussen verschillende alternatieve responsen

- Pariëtale cortex: bevat een redelijke representatie van onze omgeving
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Neuronen in onze neocortex kolomsgewijs geordend + vuren synchroon ->  elektrische potentiaal 
krachtig genoeg om door de schedel te dringen 
Electro-encefalogram (1924): meet deze elektrische activiteit, door Duitse psychiater Hans Berger 
Alfaritme: fluctuaties van het EEG met een zekere regelmaat met een frequentie van circa 10 Hz 
- Hangt sterk samen met de alertheid van een proefpersoon 

- Hoe sterker het alfaritme, hoe lager de alertheid 
Spikes: kortstondige pieken als signaal voor epileptische aanvallen (Penfield en Jasper, 1954) 
Het brein reageert ook op gebeurtenissen in onze omgeving in de vorm van een elektrische 
potentiaalverandering (Grey Walter et al., 1964) 
Ook andere cognitieve of wat motorische processen resulteren in een kleine verandering in de 
elektrische signalen die ons brein produceert. 
Van het cognitieve proces is normaal gezien zet 
Het signaal van de spontane hersenactiviteit is normaal gezien te klein om waargenomen te kunnen 
worden, maar we kunnen ze weer eenvoudig zichtbaar maken door het signaal in kwestie een groot 
aantal keren achter elkaar op te roepen 
-> het spontane EEG varieert van aanbieding aanbieding tot aanbieding en het zal daardoor uiteindelijk 
in het middelingsproces bijna volledig wegvallen 
Event-related potential (ERP): gemiddelde extra activiteit bij een cognitief proces 
- Temporele resolutie is bijzonder hoog 
- Beperkte spatiale resolutie: de schedel verstoort de verdeling van de elektrische potentiaal sterk 
Andere beperkingen: 
- Assumptie dat de opgeroepen hersenpotentialen van trial tot trial min of meer gelijk zijn 
- Onduidelijk hoe de ERP ontstaat 
Corticale oscillaties: de regelmatige ritmische patronen die in de cortex optreden 
Steady-state evoked potential (SSEP): techniek gebaseerd op het induceren van oscillaties, door met 
een heel specifieke frequentie steeds opnieuw een stimulus aan te bieden. Deze aanbieding resulteert 
in EEG-activiteit met dezelfde frequentie.



- Primaire motorcortex: voert de geplande beweging uit op basis van input uit de anterieure 
cingulate cortex en de pariëtale cortex


- Verdere  fijnafstemming door een groot scala aan subcorticale kernen: de basala ganglia, 
cerebellum waar uiteindelijk de precieze motorische commando's worden gegenereerd die de 
spieren aansturen


Visuele cortex heeft 4 delen met elk een eigen functie

- Primaire visuele cortex: initiële verwerking van visuele informatie -> representeren van de 

elementaire eigenschappen van onze visuele ervaring

- Hoe hoger een hersengebied zich in de hiërarchie bevindt, hoe complexer de eigenschap die 

door de neuronen in dat gebied gerepresenteerd wordt

Auditieve perceptie is vergelijkbaar

- Primair gebied: representatie van elementaire eigenschappen zoals toonhoogte en intensiteit

- Hiërarchisch hoger gelegen gebieden met progressief complexere eigenschappen van stimuli 

zoals toonsequenties, stemgeluiden, complexe natuurlijke geluiden of zelfs de syntactische 
structuur van taal


5.2 Bottom-up- vs. top-downverwerking

Bottom-up kan niet alles verklaren:

- Efficiënte herkenning van gezichten

- Hoe de gespecialiseerde output van bijvoorbeeld de visuele gebieden die betrokken zijn bij de 

representatie van kleur, beweging of vormherkenning weer gecombineerd kan worden tot één 
geïntegreerd percept


Top-down: hogere niveaus in de corticale hiërarchie creëren actief interne modellen van de 
omgeving, die gebruikt kunnen worden als predictoren voor de representaties die op lagere 
niveaus in de hiërarchie worden gevormd

-> correctiemechanismen, interactieve cascade van top-down- en bottom-upverwerking

Oorspronkelijk ontstaan als datacompressietechniek en de signaalanalyse

Sterke afwijkingen tussen naast liggende pixels vinden we vooral aan de randen van objecten

-> de info die doorgestuurd wordt is de predictiefout


5.3 Bayesiaanse principes

Bayesiaanse inferentie (Britse predikant en logicus Thomas Bayes): beschrijft hoe de geschatte 
waarschijnlijkheid waarmee een bepaalde gebeurtenis kan plaatsvinden, kan veranderen in het 
licht van nieuwe evidentie

De a-priorischatting (prior) updaten we met nieuwe kennis om de a-posteriorischatting te 
verkrijgen (posterior). -> waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie met de waarschijnlijkheid van het 
plaatsvinden van een gebeurtenis Y in functie van de geobserveerde variabele (Y)

In de context van het predictive coding-raamwerk kunnen de meeste cognitieve processen 
worden beschouwd als mechanismes om de onzekerheid in de representatie weg te nemen.

Aandacht = verscherpen van de dichtheidsfunctie

Clark (2013) identificeert een aantal fenomenen die relatief eenvoudig verklaard kunnen worden 
vanuit het predictive coding-raamwerk


5.3.1 Wanen en hallucinaties

Twee verschillende maar gerelateerde mechanismen betrokken en daarmee ook twee deficiënties 
(Fletcher en Frith, 2009):

- De perceptuele mechanismen (hallucinaties)

- Het vormen van overtuigingen (wanen)

-> beide mechanismen zijn betrokken bij het matchen van de binnengekomen de sensorische 
prikkels met de top-downpredicties

Matching vindt plaats op basis van gewogen precisie: hoe meer vertrouwen het brein heeft in de 
accuratesse van het signaal, hoe meer gewicht er aan het error-signaal wordt gegeven.

- Verstoringen in langzame metabotrope neurotransmittersystemen 

- Verstoringen in de synchronisatie van lokale neuronpopulaties

Gevolgen: talloze foutieve error-signalen worden naar hiërarchisch hogere hersengebieden 
gestuurd, met als gevolg een gedwongen aanpassing van de hogere-orderepresentatie, die niet 
meer correspondeert met de werkelijke sensorische input

-> geïsoleerd zelfversterkend mechanisme: de nieuwe generatieve modellen die gevormd worden 
sturen predicties naar de lagere gebieden, zodat de nieuwe sensorische data opnieuw worden 
gemodelleerd door de hopeloos incorrecte priors.
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5.3.2 Mentale inbeelding

Predictieve processen kunnen de link 
verklaren tussen cognitie, geheugen, perceptie 
en mentale inbeelding.

Predictieve systemen zijn niet alleen in staat 
om op basis van sensorische input objecten te 
herkennen, maar ook om zelf percepten te 
genereren in de lagere niveaus, door de 
neuronen in deze lagere niveaus aan te sturen 
de activatiepatronen te vormen die 
overeenkomen met het voorspelde percept. -> 
Mentale inbeelding activeert de visuele 
gebieden in de occipitale cortex

Informatie van verschillende zintuigen 
interacteert

Zowel het aanbieden als inbeelden van 
geluiden beïnvloedt de visuele cortex (Vetter, 
Smith en Muckli, 2014)

Activatiepatronen in de visuele cortex 
corresponderen met hogere-orde semantische 
aspecten van het geluid -> gepresenteerde 
geluid activeert een hogere-orde mentale 
representatie, die via generatieve processen resulteerde in een mentaal beeld


5.4 Conclusies

- Universele toepasbaarheid bayesiaanse principes bij het vormen van percepties

- Brengen op een heel natuurlijke wijze de statistische onzekerheid in beeld

-> door sommigen beschouwd als grand unifying theory van hersenfuncties

Voorzichtigheid: mechanismen en details nog niet volledig bekend


6. Besluit

Dit hoofdstuk is slechts een minuscule hoeveelheid kennis, details van specifieke neuronale 
processen zullen in verdere hoofdstukken aan bod komen.


Thema 2: Controle 
Hoofdstuk 3: Actie en actiecontrole

1. Inleiding

Britse neurowetenschapper Daniel Wolpert: doel van het brein is om sensorische informatie te 
converteren naar toekomstige acties

Cognitieve vaardigheden gekoppeld gerelateerd aan motoriek en ons vermogen om onze interne 
toestand te reguleren -> in staat om acties, handelingen en vaardigheden te leren en ons flexibel 
aan te passen aan veranderende omstandigheden

Informatieverwerkingsbenadering: ontkoppeling tussen lichaam en mentale processen (basis van 
traditionele cognitieve psychologie)

Embodied cognition: onze cognitieve processen zijn niet onafhankelijk van onze biologische 
basis, maar staan juist in dienst van ons lichaam.

-> cognitieve architectuur wordt in belangrijke mate gevormd door de specifieke functies die 
ontwikkeld zijn om ons lichaam te kunnen controleren.


2. Interne regulatie

Regulatie van cruciale lichaamsfuncties: hartslag, bloeddruk, ademhaling, spijsvertering, …

- Autonoom uitgevoerd door de hersenen

- Niet onder bewuste controle


2.1 Het autonome zenuwstelsel 

Neuronen die informatie naar het hart, de ingewanden en de andere organen sturen en eveneens 
uit neuronen die informatie van deze organen ontvangen en doorsturen naar de hersenen.
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2.1.1 Het sympathische zenuwstelsel

Bereidt onze interne organen voor op situaties waarin we in actie moeten komen. 

2 kettingen van ganglia die links en rechts aan de buitenzijde van het ruggenmerg lopen, via 
axonen verbonden aan het ruggenmerg zelf (en aan de organen)

Ganglia hebben grote verbondenheid -> opereren als eenheid


2.1.2 Het parasympatische zenuwstelsel

Overwegend het tegengestelde effect, lossere organisatie

Relatief lange preganglionische zenuwen vanaf het ruggenmerg tot de parasympatische ganglia, 
die relatief dicht bij de organen zelf liggen

Cranio-sacrale systeem: aangestuurd door craniale zenuwen en het sacrale deel van het 
ruggenmerg


2.2 Het endocriene zenuwstelsel

Hormonen: moleculen die een signalerende functie hebben en die afgegeven worden door de 
hormoonproducerende klieren.

Hypofyse: groei, bloeddruk, voortplanting en metabolisme

Hormonen lijken op neurotransmitters, maar:

- Afgifte in de bloedbaan

- Effect is trager en langduriger


3. Reflexen

Simpelste vorm van motorische actie

Reflexboog: simpele sequentie van neuronen die reflexen automatisch initiëren 

Sensorische neuron -> interneuron -> motorische neuron

Kniepeesreflex: tik op de kniepees verlengt de bovendijspier -> bovendijspier spant aan 
(belangrijk voor evenwicht)

Pupillaire reflex: reguleert de grootte van de pupil in functie van de hoeveelheid licht die binnenvalt 

Accomodatiereflex: wijzigt de vorm van de ooglens in functie van de afstand van de stimulus die 
we waarnemen.


3.1 Klassieke conditionering

Reflexen zijn ongeconditioneerd (vertaalfout uit het Russisch: Pavlov sprak over onvoorwaardelijk)

Bekendste experiment Pavlov: metronoom vlak voor het voederen lokte speekselafgifte uit bij de 
honden

Conditionering is basaal leerproces, vormen van associaties

Ongeconditioneerde stimulus: onvoorwaardelijk bv. Kwijlen bij eten

Geconditioneerde stimulus: conditioneel, bv. Kwijlen bij metronoom, zien van de verzorger


3.1.1 Voorwaartse, achterwaartse en simulante conditionering

Voorwaartse conditionering: geconditioneerde stimulus wordt vlak voor de ongeconditioneerde 
stimulus aangeboden

Simultane conditionering: beide stimuli gelijktijdig aangeboden

Achterwaartse conditionering: geconditioneerde stimulus wordt vlak na de ongeconditioneerde 
stimulus aangeboden

-> geconditioneerde respons neemt af (ongeconditioneerde stimulus kan niet meer verschijnen)


3.1.2 Hogere-ordeconditionering

Meerdere stappen, wanneer één stimulus geconditioneerd is, wordt een tweede gepaard met de 
eerste geconditioneerde stimulus, waardoor deze ook geconditioneerd wordt.


3.1.3 Extinctie

Extinctie: geleidelijke afname van de geconditioneerde respons, doordat de geconditioneerde 
stimulus herhaaldelijk aangeboden wordt, zonder de ongeconditioneerde stimulus


3.1.4 Terugval van extinctie

Heracquisitie van de geconditioneerde respons: wanneer er na extinctie een conditionering 
plaatsvindt, zal de geconditioneerde respons veel sneller optreden dan bij de aanvankelijke 
conditionering het geval was.
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Extinctie speelt een belangrijke rol in een groot scala aan cognitieve gedragstherapieën, zoals die 
bijvoorbeeld kunnen optreden bij angststoornissen of posttraumatische stressstoornissen 


3.2 Operante conditionering

Selectief belonen van spontaan gedrag -> modificeren van spontaan, operant gedrag

Edward Thorndike: observeerde hoe katten erin slaagden om te ontsnappen uit een puzzelbox

-> leren door trial en error, steeds minder ineffectieve gedragingen

Law of effect: gedrag met een prettige uitkomst heeft een grote kans om herhaald te worden, 
gedrag met een onplezierige uitkomst heeft minder kans om herhaald te worden

Reinforcement: het selectief bekrachtigen van gewenst gedrag en weglaten hiervan bij ongewenst 
gedrag = bekrachtigingsleren

-> basis voor trainen van huisdieren

Shaping: na verloop van tijd worden de criteria voor beloning steeds specifieker

Project Orcon: B.F. Skinners bizarre bom (kader 3.1):


5. Het motorsysteem

Effectorsysteem: de spieren en spiergroepen die we uiteindelijk gaan gebruiken om een beweging 
uit te voeren -> paar duizend motorcommando’s genereren om de beweging als gepland te laten 
verlopen


5.1 Zenuwbanen

Laterale pad: zenuwbanen waarvan de cellichamen zich voornamelijk in de primaire motorcortex 
bevinden, kruisen in de medulla van de ene naar de andere lichaamshelft

-> fijne motorische bewegingen van onze ledematen

Mediale pad: minder sterk gelateraliseerd, projecteert zowel naar de ipsilaterale als de 
contralaterale lichaamszijde

-> controle van de spieren in de romp en bovenarmen en -benen, betrokken bij lichaamshouding 
en controle bilaterale bewegingen zoals staan, lopen, buigen en draaien

Het elektromyogram (kader 3.2):


5.2 Spieren

Motorneuron -> elektrische impuls -> samentrekking van een spiervezel
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Elektromyogram (EMG): registratie van de elektrische activiteit van de spieren 
Italiaanse natuurkundige Francesco Redi (1660): ontdekte een hooggespecialiseerde spier in de 
sidderaal en toonde aan dat die elektriciteit produceert. 
Duitse fysioloog Emiel Heinrich du Bois-Reymond (1849): toonde aan dat alle spieren elektriciteit 
produceren wanneer ze samentrekken. -> reflectie van de individuele actiepotentialen die een spier 
aansturen om samen te trekken. 
Relatief ruizig hoogfrequent signaal, op papier of oscilloscoop ook beperkte signaalbeperking 
- Rectificatie: alle negatieve waarden worden positief 
- Filteren: alle individuele pieken gladgestreken 
= schatting van de gemiddelde verandering in spieractivatie in functie van tijd 
Bv. Onset van spieractivatie bestuderen bij verschillende taakvariabelen 
Meestal op de onderarm, maar kan ook op het gezicht, …  
Tegenwoordig meestal in combinatie met andere technieken (EEG, TMS)

Tijdens WOII nog geen geavanceerde technologie om bommen te mikken 
Tapijtbombardementen: vliegtuigen vlogen zo goed mogelijk over een vooraf bepaalde streek en losten 
een hele reeks bommen 
Amerikaanse (radicaal) behaviorist Burrhus Frederic Skinner kwam met vreemde oplossing uit het 
bekrachtigingsleren: Project Pigeon 
Hij zou duiven trainen, zodat ze een specifiek doel zouden herkennen en met hun snavel tegen een 
knop zouden blijven pikken zolang dit doel in zicht was. De pikbewegingen worden overgebracht naar 
het stuurmechanisme, die de bom op koers zou houden.  
Na een subsidie van $25 000, relatief succes om de duiven te trainen en het bouwen van een cockpit, 
besloot de Amerikaanse luchtmacht toch om op 8 oktober 1944 het project stop te zetten. 
In 1948 werd het project kortstondig opnieuw voortgezet door de Amerikaans marine onder de naam 
Project Orcon, maar in 1953 werd het overbodig en weer stopgezet.



Cellichamen van motorneuron liggen over het algemeen in het ventrale deel van het ruggenmerg

Motorneuron is verbonden met ongeveer 3 vezels als het over fijne motoriek gaat, tot honderden 
vezels voor spieren die betrokken zijn bij zware taken.

Motoreenheid: een motorneuron, samen met de bijbehorende spiervezels waarmee het neuron 
verbonden is

Neuromusculaire junctie: de synaps tussen motorneuron en spiervezel, over het algemeen groter 
en meer gespecialiseerd dan die in de hersenen

Elektromyogram kan met een elektrode makkelijk de elektrische activiteit van een spier meten

-> interresant voor bepalen van partiële responsen

Partiële respons: motorcommando wordt uitgestuurd om de beweging te activeren, zonder dat 
het lichaamsdeel daadwerkelijk beweegt (onderdrukken foute responsen etc.)


5.3 Hersengebieden betrokken bij motoriek: van intentie tot 
actie

Intentie gevormd in frontale corticale gebieden, op basis van 
sensorische informatie die deze gebieden ontvangen vanuit 
de pariëtale, occipitale en temporale kwabben

Actieplan vormt in de corticale motorgebieden, bijgesteld op 
basis van de activiteit in de subcorticale gebieden en 
eventueel aangepast aan veranderde omstandigheden.


5.3.1 Corticale gebieden

Plannen van bewegingen

Primaire motorcortex: gelegen direct anterieur ten opzichte 
van de centrale sulcus, relatief onduidelijk welke rol het speelt (planning, controle, …?)

Veel gebieden die een rol spelen bij planning:

- Premotorcortex, supplementaire motorcortex en frontal eye fields: specificatie, voorbereiding 

en initiatie van een respons

- Anterieure cingulate cortex: selecteren van de responsalternatieven en monitoren of de respons 

correct werd uitgevoerd

- Pariëtale cortex: relateren van bewegingen aan de ruimte rondom ons en het integreren van 

sensorische informatie in bewegingspatronen, linken van 
beweging aan betekenis


5.3.2 Subcorticale gebieden

Uitvoering van een beweging

- Cerebellum: motorcoördinatie, timing en planning van 

individuele bewegingen

- Na beschadiging -> grof en onhandig


- Basale ganglia

- Schade gelinkt aan 


- Parkinson: problemen initiëren vrijwillige bewegingen, 
onvrijwillige tremoren


- Huntington: hyperkinesie, overmatige beweeglijkheid

Ingrijpen in het brein: transcraniale magnetische stimulatie (kader 3.3):
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Transcraniale magnetische stimulatie (TMS): door middel van de toediening van een korte, 
geconcentreerde magnetische puls, tijdelijk het functioneren van een deel van de cortex beïnvloeden 
-> causale verbanden tussen hersenfunctie en cognitieve processen 
Non-invasieve techniek: spoelvormige generator kan gedurende korte tijd een zeer sterk magnetisch 
veld opwekken, die buiten de schedel nauwkeurig gericht wordt -> uitschakeling gestimuleerde deel 
2 condities: stimulatie relevante deel, stimulatie irrelevant deel 
Cracco, Maccabee en Amassian (1999): vermogen van proefpersonen om letters te lezen was het meest 
verstoord wanneer er een TMS-puls was ongeveer 80-100 ms na de aanbieding van een letter 
Stimulatie ≠ tijdelijke laesie, herhaaldelijke stimulatie kan resulteren in een hyperactivatie van het 
getroffen gebied 
Beperkingen: 
- Effecten complex en onduidelijk 

- Allen, Pasley, Duong en Freeman (2007): herhaald stimuleren van de visuele cortex bij katten 
resulteerde in een langdurige toename van spontane hersenactiviteit, terwijl de activiteit voor 
visuele stimuli afnam met 60%





6. De motorcortex

Somatopische organisatie: anatomische organisatie van de motorcortex representeert een kaart 
van ons lichaam (homonculus)

-> elektrische stimulatie van specifieke delen van de motorcortex resulteert in de aansturing van 
specifieke spiergroepen


6.1 Corticale plasticiteit

Globaal: somatopisch

Onderzoek met nieuwere microstimulatietechnieken

Microstructuur van motorcortex heeft meer diffuse lokale circuits 

Hele kleine verplaatsingen van de stimulerende elektrode resulteerde in een totaal ander patroon 
van bewegen.

Overlapping, neuronen kunnen geassocieerd zijn met de aansturing van meerdere spieren


6.1.1 Plasticiteit

Architectuur van motorcortex is kneedbaar en kan dynamisch aangepast worden aan de 
omstandigheden, bijvoorbeeld door intensieve training.

Zieman, Muellbacher, Hallet en Cohen (2001): dynamische verandering in de representatie van de 
biceps ten gevolge van oefening bij mensen. Bij toedienen van een stof die de functies van 
neurotransmitters in de motorcortex beïnvloedden, werd er een enorme toename in de corticale 
representatie van de biceps gevonden.

Elbert, Pantev, Wienbruch, Rockstroh en Taub (1995): vonden met behulp van magneto-
encefalografie een toename in de corticale representatie van de vingers van de linkerhand bij 
negen musici.


6.1.2 Maladaptieve corticale plasticiteit

Focale handdystonie (Pantev, Engelien, Candia en Elbert, 2001): beroepsmatige (vaak bij musici) 
handkramp die gekenmerkt wordt door een dyscoördinatie van de hand, ten gevolge van het feit 
dat representaties van verschillende lichaamsdelen door de corticale plasticiteit te veel met elkaar 
gaan overlappen en daardoor interfereren. 

Bij blinden is de visuele cortex gevoelig geworden voor tactiele stimulatie (lezen van braille), ook 
voor de auditieve cortex is een dergelijke vorm van plasticiteit gevonden


6.2 Motorequivalentie

Motorequivalentie: hetzelfde doel kan met verschillende effectorsystemen bereikt worden, we 
kunnen ook één effectorsysteem inzetten voor meerdere doelen.

- We kunnen schrijven met een pen in de hand, maar ook tussen de tanden of tenen

Kelso et al. (1998): proefpersonen moesten hun vinger bewegen (buigen/strekken, on beat/off 
beat), terwijl werd de motorische respons in de motorcortex gemeten via magneto-encefalografie. 
De gemeten motorische respons correleerde bijzonder hoog met de snelheid van de 
vingerbeweging -> primaire motorcortex is vooral betrokken bij het coderen van hogere-orde-
eigenschappen  van de bewegingen.

Magneto-encefalografie (kader 3.4):
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- Kan negatief of positief effect op gedrag hebben 
- Kan enkel voor gebieden vlak onder het schedeloppervlak, waar geen spieren zijn, gebruikt worden 

(corticale gebieden en delen van het cerebellum) 
- Veiligheidsmaatregelen: zelfs met voorzorgsmaatregelen kan een epileptische aanval uitgelokt 

worden 
Stimulatie motorcortex: coverte (=verborgen) responsen worden minder geïnhibeerd 
-> meten met elektromyogram 
- Covert meespreken bij het luisteren naar spraak 
- Afbreken van een voorbereidde respons



7. Motorische controle

7.1 Van intentie tot actie

Ideomotortheorie: theoretisch raamwerk gebaseerd op het idee dat acties gedefinieerd worden 
door het waarneembare effect ervan. Het voorstellen van een effect van een actie resulteert in de 
uitvoering van een corresponderende actie. 

- Intern: het inbeelden van een actie

- Extern: iemand anders de actie zien doen 

Britse fysioloog William B. Carpenter (1852) beschreef dit als eerste, als een reflexmatige actie 
van het cerebrum, die zich niet alleen manifesteert als een fysieke verandering in de hersenen zelf, 
maar ook in de vorm van spieractiviteit.

-> geïnspireerd door Laylock (1878) die merkte dat watervrees een reflexmatige reactie 
veroorzaakt, niet alleen door water zelf maar ook de suggestie ervan.

Duitse filosoof en pedagoog Johann Friedrich Herbart (1825): ideomotorische reactie bleef niet 
beperkt tot reflexmatige bewegingen, maar leerprocessen spelen hier ook een rol in

William James (1890): ideomotorische reactie als sequentie van bewegingen, volgend op slechts 
de gedachte aan deze bewegingen. Directe relatie tussen gedachte en actie en automatische 
uitvoering, die enkel verhinderd wordt door competitieve alternatieven.

Clark Hull (1931): anticipatoire doelreacties  met  de doelreactie en  de resulterende 
proprioceptieve stimulus -> acties zijn een direct gevolg van sensorische feedback (geen 
voorafgaande ideeën)


7.1.1 Greenwalds ideomotorie

Greenwald (1970): uitwerking van de oorspronkelijke ideeën van James, drie stadia:

- S: stimulus

- R: respons

- E: effect/sensorische feedback

-> volgen elkaar in vaste volgorde kort op elkaar op, vormen unieke S-R-E triplets

Door herhaalde blootstelling aan deze triplets zullen zich na verloop van tijd associaties vormen.

-> geconditioneerd anticipatoir beeld van de responsefeedback


RG − SG RG SG
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Schotse fysicus James Clerk Maxwell (1865): elektrische en magnetische velden verplaatsen zich als 
golven, met de snelheid van het licht, door de ruimte. 
-> licht, elektriciteit en magnetisme zijn manifestaties van hetzelfde fenomeen 
Iedere elektrische stroom wekt een magneetveld op, dat loodrecht op de stroomrichting staat en ieder 
magneetveld wekt een elektrische stroom op in een geleidend medium.  
-> voorspelling bestaan elektromagnetisch spectrum, ontwikkeling van elektrotechniek en later de 
electronica, bv. Dynamo, radio, inductiekookplaat, … 
Elektrische stromen in het brein wekken dus ook een magneetveld op -> meten via MEG 
Magneto-encefalogram (MEG): voor het eerst gemeten in 1968 door de fysicus David Cohen 
(Universiteit van Illinois, VS) door gebruik te maken van een koperen inductiespoel.  
Inductiespoel is ongelofelijk gevoelig voor storingen, eerste meting was in elektromagnetisch afgesloten 
ruimte, maar zelfs deze afscherming bleek onvoldoende 
Superconducting quantum interference device (SQUID): supergeleiding door extreme afkoeling (nabiij 
0K), elektrische weerstand en elektromagnetische ruis verdwijnen bijna volledig.  
Vroeger gebruikte men 1 SQUID en moest het experiment in veel posities opnieuw gedaan worden, nu 
gebruiken MEG-scanners 300 SQUID’s die aan de binnenkant van een vacuüm-geïsoleerde Dewarvat 
gemonteerd zijn. Het vat wordt gevuld met vloeibaar helium. 
Magnetische veldsterkte wordt gemeten in Tesla, de signalen van ons brein zijn 100 femtotesla tot 1 
picotesla groot (  tot ) 
Rechterhandregel: je opent je rechterhand een beetje, zodat je vingers gekromd zijn en je duim strekt, 
leg je duim in de richting van de elektrische stroom. Nu geven je vingers aan hoe het magneetveld rond 
deze stroom cirkelt.  
EEG en MEG zijn complementaire technieken. 
MEG heeft naast een hoge temporele resolutie ook een relatief hoge spatiale resolutie 
Extreem duur: magnetisch afgeschermde ruimte, onderhoud SQUID’s, aanvullen vloeibare helium, … 
Proefpersoon mag niet bewegen, standaard elektronische apparatuur kan niet gebruikt worden (ruis) 
Spin exchange relaxation free (SERF): magnetometers die minder gevoelig zijn voor magnetische 
inferentie -> veel kleiner (niet gekoeld), dus handiger, maar nog in ontwikkeling

100x10−15T = 10−13T 10−12T



7.1.2 Theory of event feedback

Theory of event coding (Hommel, Müsseler, Ascherzleben en Prins (2001): idee dat interne 
mentale representaties gedeeld worden door perceptuele en motorische processen

Bindingsprobleem: hoe verschillende eigenschappen (die door diverse sterk gespecialiseerde 
mechanismen gecodeerd worden) aan elkaar gebonden worden tot één geünificeerde 
representatie.

Treisman en Schimdt (1982): het waarnemen van een gebeurtenis resulteert automatisch in het 
aan elkaar binden van alle individuele codes die deze gebeurtenis representeren.

Kahneman, Treisman en Gibbs (1992): deze representatie wordt ook automatisch gebonden als 
semantische kennis

Object file: representeert niet alleen maar het evenement zelf dat we waargenomen hebben, maar 
ook hoe dit object in een specifieke context is waargenomen.

Event file: meer algemene versie van de object file, waarin zowel de perceptuele eigenschappen 
van een object gerepresenteerd zijn als de motorische.

Richard J. Simon (1990): irrelevante richtingsinformatie wordt meegecodeerd in onze responsen

Simon-taak: stimuli met 2 dimensies, een taakrelevante en de taakirrelevante. De gevraagde actie 
heeft geen overlap met de taakrelevante stimulus, maar wel met de taakirrelevante

-> de taakirrelvante stimulus heeft ondanks zijn irrelevantie wel invloed op de reactietijd


7.2 Motorprogramma’s

Motoranticipatie: de verzameling processen die uitgevoerd moeten worden om een 
motorprogramma voor te bereiden.

-> na dat de stimulus is verschenen, maar voor de respons wordt uitgevoerd

Motorprogramma: de sequentie van acties die je moet uitvoeren

Naarmate de voorbereidingstijd voor de respons langer duurt, neemt de spieractiviteit toe

-> eerst een planningsfase, dan een uitvoeringsfase

Bereidheidspotentiaal/bereidschaftspotentiaal: opbouw van een langzame negatieve 
elektriciteitspotentiaal bij het voorbereiden van een motorische actie 

Ontstaat in de motorcortex, met additionele bijdragen van de supplementaire motorgebieden en 
de prefrontale corticale gebieden

Ook inactivatie in de pariëtale cortex, de thalamus en het cerebellum.


7.3 Glovers planning-controlemodel

Britse cognitief psycholoog Scott Glover (2004): visuele informatie kan gebruikt worden om een 
beweging voor te bereiden

- Planningsysteem: initiatie van een beweging


- Selecteert doel, bepaalt hoe dit gegrepen moet worden en bepaalt timing

- Invloed door de doelen van het individu, aard van het doelobject, visuele context en diverse 

cognitieve processen

- Relatief traag

- Planning afhankelijk van visuele representaties in de inferieure pariëtale cortex en motorische 

processen in de frontale lobben en basale ganglia

- Inferieure pariëtale cortex: betrokken bij integreren van objectinformatie met de motorische 

processen, zodat objecten gemanipuleerd kunnen worden

- Controlesysteem: tijdens de uitvoering van een beweging


- Bewegingen accuraat en correcties gebaseerd op de visuele feedback

- Alleen beïnvloedt door de visuele eigenschappen van het object zelf, niet omringende visuele 

context

- Relatief snel (weinig informatiebronnen, geen invloed bewuste processen)

- Afhankelijk visuele representaties in de superieure pariëtale cortex, motorische processen in 

de primaire motorcortex en cerebellum

7.4 Motorcontrole

David en Wolpert (2005): voorspellen van de toekomstige toestand van het motorsysteem is 
essentieel voor de succesvolle planning van een actie, omdat tussen de initiatie en de uitvoering 
van een actie diverse vertragingen zitten.

2 manieren om acties te reguleren:

- Verwachte veranderingen -> instantaan

- onverwacht, op basis van sensomotorische feedback -> vertraging

Voorwaartse modellen: voorspellen de consequenties van een motorische actie (predictief)
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Efferente kopie: interne kopie van uitgaand motorcommando, die door het neuronale systeem, 
eventueel in combinatie met visuele input gebruikt kan worden om de effecten van een actie te 
voorspellen

Invers model: het aanpassen van acties op basis van sensomotorische feedback

Deafferentie: ten gevolge van een neuropathologische aandoening die de sensorische 
zenuwbanen aantast

Nowak, Glasauer en Hermsdorf (2004): patiënte GL had geen enkele somatosensorische ervaring 
meer en haar nek, romp en ledematen. Wanneer ze objecten moest grijpen oefende ze een veel 
grotere kracht uit dan controleproefpersonen, maar ze werd wel gemoduleerd ten gevolgen van 
de verwachte veranderingen in belasting door de beweging die GL initieerde.

Nowak en Hermsdörfer (2003): proefpersonen leerden een glas water op te tillen, wat na verloop 
van tijd resulteerde in een precieze hoeveelheid kracht die toegepast werd. Wanneer ze de helft 
van het glas op drinken, zetten ze nog steeds dezelfde kracht in.


7.5 Oog- en hoofdbewegingen

Voorwaartse modellen zorgen ervoor dat de wereld stabiel blijft wanneer we ons oog bewegen

Sommer en Wurtz (2002): op basis van single cell recordings bij apen vonden ze dat neuronen in 
de mediale-dorsale thalamus een uitvloeisignaal doorsturen vanuit de superieure colliculus naar 
de frontale oogvelden.

Uitvloeisignaal: efferente kopie van de oogbewegingscommando’s gebruikt om het voorwaarts 
model van de oogpositie te actualiseren

Neuronen al voor de beweging actief -> via motorcommando’s en niet feedback

Onderdrukking uitvloeisignaal -> geen effect op de saccade waar ze verband mee houden, maar 
wel op de volgende

Roy en Cullen (2001): een efferente kopie van de motorcommando's die de nekspieren aansturen 
wordt gebruikt om de zelf-gegenereerde hoofdbewegingssignalen te annuleren (bij resusaapjes).

Vestibulaire neuronen die betrokken zijn bij het houden van onze balans en die bij passieve 
hoofdbewegingen betrokken zijn bij het bepalen van de rotatiesnelheid van het hoofd, worden 
geïnhibeerd tijdens actieve zelf geïnitieerde hoofdbewegingen.


7.6 Optimale-feedbackcontrole

Canadese neurowetenschapper Stephen Scott (2004): breidt eerdere mechanisme uit

Optimale-feedbackcontrole: ons motorisch gedrag, de mechanica van de ledematen en de 
neurale controlemechanismen tezamen vormen een drie eenheid die ons gedrag bepalen

Motorisch gedrag: hoe we een ledemaat, of ons lichaam bewegen tijdens de uitvoering van een 
actie -> gecombineerde acties van neuronale circuits die de beweging controleren en de 
mechanische eigenschappen van de ledematen

Relatie tussen spierkracht en beweging is niet lineair, spierkracht die een beweging in één 
gewricht induceert kan kan automatisch bewegingen in andere gewrichten induceren. 

Wet van Fitts (Paul Morris Fitts, 1954): de tijd die nodig is om snel een beweging uit te voeren naar 
een doellocatie kan beschreven worden als een functie van de ratio tussen de afstand van de 
locatie en de doorsnee van het doel

Harris en Wolpert (1998): optimale-feedbackcontrolemechanisme combineert informatie uit de 
voorwaartse modellen met sensorische feedback, zodat een optimale toestand wordt gecreëerd 
waarin afwijkingen van het pad snel worden gedetecteerd en gecorrigeerd.

Scott (2004): de primaire motorcortex speelt een belangrijke rol in dit feedbackgedreven 
controlemechanisme


8. Procedureel leren

8.1 Vaardigheden

Logan en Crump (2009): leren van een complexe motorische vaardigheid is een impliciet proces 

Declaratief: bewust leren van bv. Woordenlijsten

Impliciet/procedureel: geen bewuste toegang tot de motorprogramma’s

Cleeremans en Jiminéz (2002): impliciet leren is een proces waardoor we gevoelig worden om 
bepaalde regelmatigheden in onze omgeving waar te nemen. -> zonder intentie of bewustwording

Reber (1993): vijf assumpties

- Impliciet leren wordt nauwelijks beïnvloedt door leeftijd of ontwikkelingsniveau

- De vaardigheid voor impliciet leren is onafhankelijk van het IQ

- Wordt niet beïnvloed door stoornissen die expliciete leervaardigheden wel beïnvloeden

- Er zijn minder individuele verschillen in impliciete leervaardigheden dan in expliciete
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- Impliciete leerprocessen zijn terug te vinden bij de meeste diersoorten


8.1.1 Wat is een procedure?

Procedureel: kennis ten grondslag van alle perceptuele en motorische vaardigheden, ook 
combinaties van declaraties en impliciete kennis

Impliciet leren is niet enkel motorisch (maar we bespreken nu enkel motorisch)

Gewoontes zijn een voorbeeld van graduele formatie van stimulus-responsassociaties

Clark Hull (1943): alle vormen van leren kunnen gereduceerd worden tot formatie van stimulus-
responsassociaties


8.1.2 Motorische versus cognitieve procedures

Motorisch:

- Gepland op basis van de geometrie van de omgeving

- Afhankelijk van specifieke effectoren, wel motorequivalentie

- Controle is afhankelijk van feedback van het visuele en proprioceptieve systeem

Cognitief: scheiding tussen planning en uitvoering minder duidelijk

- Minder afhankelijk van de instantane integratie van feedback

- Andere hersengebieden

Gelijkenissen:

- Motorische actieplannen komen overeen met ruwe cognitieve plannen wanneer we een nieuwe 

cognitieve vaardigheid leren

- Niet gemakkelijk overdraagbaar naar een nieuwe context


8.1.3 Eigenschappen van procedureel leren

“leren hoe”: bestuderen niet de vaardigheid zelf maar vooral hoe die vaardigheid tot stand is 
gekomen. Impliciet leren -> taakprestaties meten

Declaratieve kennis heeft een grote flexibiliteit, impliciet leren niet, enkel toepassen binnen het 
domein waar we het hebben geleerd

Heel moeilijk om maar een deel van de procedure uit te voeren

Amnesiepatienten: procedurele leerprocessen nog intact 

Uitvoeren mentale taken heeft geen invloed op het uitvoeren van motorische taken

-> dissociatie tussen procedurele en declaratieve kennis, maar niet volledig gescheiden 

Leren begint altijd met declaratieve kennis, basis voor gradueel leren 

Declaratieve en procedurele kennis interfereren: onbewust gewoontes volgen (wanneer dat niet de 
bedoeling was) & chocking under pressure

Interactie tijdens het uitvoeren op basis van welke kennis beschikbaar is (Jens Rasmussen, 1984)

- Skill based performance: de taak kan volledig op basis van procedurele kennis worden 

uitgevoerd

- Rule based performance: combinatie van declaratieve en procedurele kennis

- Knowledge based performance: volledig op basis van die declaratieve kennis


- Gevoelig voor afleiding


8.2 Taken

8.2.1 De mirror trace-taak

Mirror trace-taak (Milner, 1962): de proefpersoon moet een figuur overtrekken, die alleen in een 
spiegel kan waargenomen worden

-> dissociatie tussen declaratieve en procedurele kennis, associaties tussen visuele informatie en 
motorcommando's inhiberen

HM (een bekende amnesiepatiënt) was in staat deze taak in een paar dagen te leren, al herinnerde 
hij zich niets van het leerproces


8.2.2 De pursuit rotor-taak

Proefpersonen proberen om een stift te blijven positioneren op een kleine plaat van ongeveer 2 
cm doorsnede, die aan de rand van een draaitafel is gemonteerd.

- Gradueel soepelere bewegingen en toename in prestatie

- Basale ganglia samen met de motorcortex en supplementaire motorcortex

- Patiënten met de ziekte van Huntington en de ziekte van Parkinson laten een verminderde 

prestatie zien
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8.2.3 De seriële-reactietijdtaak

Saaiste taak maar heeft ons wel het meest geleerd

Er zijn vier locaties op het scherm die elk met een vinger corresponderen

De locaties lichten op in een vaste, maar geheime volgorde

Proefpersonen reageren steeds sneller, tot een andere volgorde aangeboden wordt

-> proefpersonen niet bewust van de geheime sequentie en verandering

Patiënten met de ziekte van Huntington en de ziekte van Parkinson late een verminderde prestatie 
zien

Wilkinson en Shanks (2004): vonden sterke sequentieleereffecten en volgden met een test voor 
expliciet leren

Procesdissociatieprocedure (Jacoby, 1991): proefpersonen voeren en taak uit die een zich 
herhalende reeks stimuli bevat

- Inclusieconditie: proefpersonen proberen te raden wat de volgende stimulus in de sequentie zal 

zijn

- Exclusieconditie: moeten proberen om de stimulus juist niet te raden

Wilkinson en Shanks vroegen de proefpersonen om zelf een aantal frequenties te genereren

Proefpersonen in de inclusieconditie genereerden meer sequenties die overeenkwamen met 
diegenen die in de taak waren gebruikt dan de proefpersonen in de exclusieconditie

-> proefpersonen hadden expliciete kennis over de geleerde sequenties


9. Chunking

9.1 Chunking en sequentie leren

9.1.1 De discrete-sequentieproductietaak

Discrete-sequentieproductietaak: gebaseerd op de seriële-reactietijdtaak

Proefpersonen plaatsen 4-8 vingers op specifieke toetsen van het toetsenbord. Een vergelijkbaar 
aantal aanduidend, meestal in de vorm van kleine vierkanten, wordt op een scherm getoond, 
waarbij iedere aanduider correspondeert met één vinger. Zodra een van de aanduiders oplicht, 
moet de proefpersoon zo snel mogelijk de corresponderende toets indrukken, waarna de 
volgende stimulus wordt gepresenteerd.

-> twee series van 3-7 stimuli, in willekeurige volgorde aangeboden, na voldoende oefening 
gereduceerd tot een simpele keuzetaak met twee alternatieven

Start meestal met een oefenfase waarin motorische chunks worden gevormd

Deze chunks worden bestudeerd in een testfase, waarin ze vergeleken worden met een niet-
geoefende sequentie als controle conditie.

Belangrijk verschil met de seriële reactietijd taak: discrete sequenties in plaats van impliciet 
leerproces en het vormen van chunks


9.1.2 Resultaten

Eerste fase: initiatie van de sequentie die gekenmerkt wordt door een initiële reactietijd, die groter 
is dan die van de latere responsen in de sequentie.

- Langer naarmate de sequentie langer is, neemt af naarmate er langer geoefend wordt -> 

vorming van de chunk

- Voor lange sequenties een langere reactie tijd ongeveer halverwege de sequentie -> Lange 

sequenties opgebroken in kortere chunks


9.2 Hersengebieden betrokken bij chunking en sequentiëring

Verwey, Lammens en van Honk (2002): combineerden de discrete-sequentieproductietaak met 
transcraniale magnetische stimulatie. De supplementaire motorcortex werd gedurende 20 minuten 
op repetitieve wijze gestimuleerd -> verminderde exciteerbaarheid

-> negatief effect op het leren van de sequentie, waarbij de productie van alle elementen 
vertraagd werd

Supplementaire motorcortex: betrokken bij het verwerken van de individuele elementen

Vormen van chunks vindt al in een eerder stadium plaats

Wymbs et al. (2012): via inter key interval(: tijdsintervallen tussen de individuele responsen) werd 
bepaald hoe de proefpersonen deze sequenties in individuele chunks onderverdelen, terwijl ze in 
de scanner liggen. 

-> toename van hersenactiviteit in de bilaterale putamen, onderdeel van de basale ganglia, was 
geassocieerd met het samenvoegen van deze chunks

-> activatie in de fronto-pariëtale netwerken vooral geassocieerd met het segmenteren, opdelen 
van de sequentie tot chunks
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Robertson, Tormos, Maeda en Pascual-Leone (2001): repetitieve TMS-stimulatie van de 
dorslaterale prefrontale cortex had tot gevolg dat proefpersonen minder in staat waren om 
sequenties te leren in een seriële-reactietijdtaak. Echter enkel voor taken die gebruik maakten van 
spatiale informatie

-> Dorslaterale prefrontale cortex vooral betrokken bij het converteren van de spatiale positie van 
de stimulus naar de actie die uitgevoerd moet worden


Hoofdstuk 4: Bewustzijn en aandacht

1. Bewustzijn

Sinds René Descartes neemt bewustzijn een prominente plaats in in ons denken. 

-> vermeden door wetenschap, de algemene consensus was dat bewust zijn niet toegankelijk 
was voor empirische methoden, exclusieve domein van de filosofie

Amerikaans-Oostenrijkse psycholoog George Mandler (1975): maakte een onderscheid tussen 
langzame, seriële en gelimiteerde bewuste verwerking enerzijds, en snelle, parallelle uitgebreide 
onbewuste verwerking anderzijds

-> steeds meer methoden om bewustzijn te onderzoeken

- Traumatisch hersenletsel, psychiatrische aandoeningen, ziekte, gebruik van drugs, …

- Priming van stimuli, ambigue bistabiele beelden, perceptie van stimuli relateren aan 

hersenactiviteit

Bistabiel beeld: het kan op twee verschillende manieren geïnterpreteerd worden

Bewustzijn is het laatste grote mysterie


2. Bewustzijn en filosofie

Dualisme en monisme zijn belangrijkste hoofdstromingen in westerse filosofie

Dualisme: onderscheid tussen een stoffelijk lichaam en een niet-stoffelijke ziel

Monisme: slechts een essentie, ofwel stoffelijk, ofwel niet-stoffelijk


2.1 Dualisme

René Descartes (1596-1650): West-Europa, kerk begon invloed te verliezen

- Verlichting

- Mechanistisch wereldbeeld

- Determinisme: als ons lichaam functioneert op basis van pure wetmatigheden dan zou er 

bijgevolg geen ruimte kunnen zijn voor een vrije wil

-> onderscheid lichaam (stoffelijk) en ziel (onstoffelijk) om determinisme te omzeilen

Res extensa: stoffelijk lichaam

Res cogitans: onstoffelijke ziel

Descartes was eerste die probeerde een wetenschappelijk antwoord te geven op wat relatie is 
tussen geest en lichaam -> epifyse (wisten we de functie nog niet van, enige deel van de 
hersenen dat niet in tweevoud voorkomt)

Epifyse was hoe de ziel en lichaam boodschappen konden uitwisselen via hydraulisch systeem 
(druk op hydraulische zenuwvaten)


2.1.1 het cartesiaanse theater

Dualisme bracht 2 fundamentele problemen op

- Introductie van de res cogitans is een schending van de wet van behoud van energie: initiëren 

van een beweging vanuit een niet stoffelijke ziel impliceert dat er spontaan energie zou moeten 
ontstaan


- Introductie van de res cogitans impliceert het bestaan van een waarnemer in ons hoofd

- Amerikaanse filosoof Daniel Dennett (1991) omschrijft dit als het cartesiaanse theater


2.1.2 Het homunculusprobleem

Dennet impliceert dat het dualisme een bewuste waarnemer in ons hoofd postuleert, deze 
waarnemer kan enkel verklaard worden door een volgende waarnemer

Verklaart het bewustzijn niet, maar schuift het probleem oneindig ver op naar een volgend niveau


2.2 Monisme

Aantal fundamenteel verschillende denkwijzen over de aard van deze substantie


2.2.1 Materialisme

Filosofisch materialisme: materie is de enige fundamentele substantie die in de natuur bestaat
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Mentale processen en bewustzijn ontstaan als resultaat van de interactie tussen de materiële 
deeltjes -> vergelijkbaar met fysica


2.2.2 Idealisme

Filosofisch idealisme: de fundamentele werkelijkheid is in essentie mentaal of door mentale 
processen geconstrueerd. Ontstaan vanuit de scepsis over de mogelijkheden om de materiële 
wereld te kennen

-> bewustzijn creëert zijn materie en bepaalt ook de eigenschappen ervan


2.2.3 Solipsisme

Extreme variant van het idealisme, die ervan uitgaat dat de eigen mentale wereld de enige is die 
met zekerheid bestaat


2.2.4 De identiteitspositie

Relatief milde variant van het materialisme, wie stout dat mentale processen in verschillende 
categorieën kunnen worden geclassificeerd, die gecorreleerd zijn met de kritieke processen en het 
trainen

-> fysieke processen geven gestalte aan het mentale

Neutraal monisme/identiteitspositie: momenteel meest gangbare in cognitieve psychologie en 
cognitieve neurowetenschappen


2.3 Moeilijke en gemakkelijke problemen

Bewuste ervaringen zijn per definitie subjectief en vragen per definitie introspectieve methodes

Australische filosoof David Chalmers (1995): strikt onderscheid tussen the hard problems of 
conciousness en the easy problems

- The hard problem: houdt verband met de subjectieve, kwalitatieve ervaring van het bewustzijn


- Qualia (Lewis, 1929): per definitie subjectief en daarmee niet toegankelijk voor empirisch 
onderzoek


- The easy problems: gemakkelijke vragen over het bewustzijn

- Wel empirisch te onderzoeken

- Relatie bewustzijn en taakprestatie

- Visuele waarneming en hersenactiviteit

- …


3. Wat is bewustzijn?

3.1 De opmerkelijke zaak van Kenneth Parks

Parks pleitte niet verantwoordelijk te zijn voor de moord op zijn schoonmoeder en de 
verwondingen van zijn schoonvader, omdat hij dit deed toen hij geslapen had en niet bewust was 
van zijn acties. Kenneth heeft zichzelf vlak na de daad aangegeven en zijn verklaring bleek 
opmerkelijk consistent, samen met zijn hoogst onregelmatige EEG werd hij vrijgesproken.

-> we linken bewustzijn aan vrije wil, intentionaliteit en controle van onze acties

Chalmers (1999): bewustzijn hoeft niet noodzakelijk te zijn voor intentionele controle, als 
gedachte-experiment de filosofische zombie geïntroduceerd.

Filosofische zombie: mensen zoals u en ik die zich op geen enkele wijze van ons onderscheiden 
en dezelfde activiteiten ondernemen als wij. Wanneer we deze zombies vragen of ze een 
bewustzijn hebben zullen ze dat bevestigen; hun handelingen en antwoorden zijn echter 
ingegeven door een complex cognitief systeem dat niet bewust is. In meerdere of mindere mate 
hebben we zelf deze ervaring wel eens gehad.


3.2 Een of meer bewustzijnen?

3.2.1 Micro-, macro- en verenigd bewustzijn 

Zeki (2003): het bewustzijn hangt sterk samen met de integratie van informatie in het brein

Microbewustzijn: bewustwording van één enkele eigenschap

macrobewustzijn: bewustzijn van het gehele object

-> verschillende individuele eigenschappen van stimuli continu met elkaar verbonden, waardoor 
een continue stroom van micro- en macrobewustzijnen ontstaat.

Deze worden geïntegreerd in een verenigd bewustzijn: ons uniforme, eigen bewustzijn


3.2.2 Split-brain-patiënten 

Verbinding tussen de linker- en rechterhersenhelft, het corpus callosum, is operatief verwijderd.
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Functioneren normaal, behalve wanneer we ze specifiek gaan testen.

- Een foto die in het linkerblikveld gepresenteerd wordt, kan niet verwerkt worden door het 

taalcentrum, de patiënt kan dus ook niet vertellen wat hij gezien heeft

- Als we de patiënt vragen om het met de linkerhand te tekenenen, lukt dat wel

-> 1 bewustzijn, of 2?

Sperry (1968): deze patiënten hebben twee bewustzijnen, op basis van de bevinding dat de 
rechterhemisfeer eveneens in staat is om de visuele informatie te rapporteren

-> linkerhemisfeer is dominant, aangezien daar het taalcentrum is, rechterhemisfeer is secundair

Gazzaniga (2013): enkelvoudig bewustzijn dat in de linker hemisfeer gelokaliseerd is

= interpretator, die ernaar streeft om een consistente interpretatie te genereren, voor de 
verschillende sensaties die zowel de linker- als de rechterhemisfeer verwerken.

Pinto, De Haan en Lamme (2017): veel aanwijzingen voor een duaal bewustzijn, worden bij 
gezonde controlepersonen ook teruggevonden. Verklaart ook niet waarom deze patiënten in het 
dagelijks leven nauwelijks last hebben van hun ingreep. Via subcorticale kernen is er nog steeds 
communicatie tussen de beide hemisferen mogelijk, ondanks een dissectie van het corpus 
callosum.

-> enkelvoudig bewustzijn, maar het vermogen om perceptuele input te integreren is verstoord


3.3 Niveaus van bewustzijn

Bewustzijn kan verschillende globale toestanden aannemen bv. Postcomateuze toestanden, 
epileptische aanvallen, anesthesie of slaap

Laureys (2005): bewustzijn bevat twee belangrijke componenten

- Mate van bewustzijn van onszelf en onze omgeving

- Mate van waakzaamheid

Bayne, Hohwy en Owen (2016): deze indeling in niveaus van bewustzijn is onderhoudbaar, 
meerdere dimensies van het bewustzijn

- Lokaal: specifieke inhoud van een bewuste ervaring

- Globaal: staat van waakzaamheid of de diverse postcomateuze toestanden

Specifieke globale bewuste toestanden kunnen een invloed hebben ook individuele cognitieve 
processen die geassocieerd zijn met specifieke lokale bewuste toestanden, zoals de controle over 
aandacht, het functioneren van het geheugen, verbale vaardigheden of actiecontrole.

-> selectief aspecten van het lokale bewustzijn beïnvloeden, dus onmogelijk om deze globale 
bewuste toestanden eenduidig te ordenen op een schaal die ondubbelzinnig het niveau van het 
bewustzijn beschrijft


4. Functies van het bewustzijn

Talloze antwoorden

- bewustzijn is geassocieerd met het waarnemen van onze omgeving

- Het is noodzakelijk voor sociale communicatie en voor het begrip van de intenties van anderen

- Het speelt een rol in de controle van onze acties

- Het stelt ons in staat om situaties te overdenken die niet gekoppeld zijn aan het hier en nu

- Bewustzijn is hoogst informatief in de zin dat iedere bewuste toestand die je ervaart een 

enorme reeks andere ervaringen uitsluit


4.1 Integratie van informatie

Tononi (2004): het bewustzijn correspondeert met de capaciteit van een systeem om informatie te 
integreren. De bewustwording is het informatieve patroon ten gevolge van de werkelijke integratie

Tononi en Edelman (1998): bewustzijn is gerelateerd aan de complexiteit van de informatie die 
verwerkt wordt

- Een bewuste ervaring is geïntegreerd in de zin dat de ervaring en eenheid vormt

- De ervaring is hoogst gedifferentieerd in de zin dat we in een korte tijd een grote hoeveelheid 

bewuste toestanden ervaren

Binoculaire rivaliteit: we kunnen naar een visuele zijden gelijktijdig waarnemen

Belang van bewustzijn blijkt uit volgende gedachte-experiment: stel dat je een lichtgevoelige cel 
hebt die een auditieve respons kan geven wanneer het licht aan- of uitgaat. Daarnaast hebben we 
ook een mens met een bewustzijn die de zelfde taak uitvoert. Waarom moet de differentiatie 
tussen licht en donker voor een mens geassocieerd worden met de bewuste ervaring, terwijl dat 
voor de fotocel niet het geval is? De differentiatie tussen licht en donker is het enige wat de 
fotocel kan, waardoor de taak van deze cel minimaal informatief is. Voor een mens zijn de ervaring 
van volledige duisternis en een volledige verlichting slechts twee bewuste ervaringen uit een 
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enorm repertoire aan mogelijke ervaringen en de selectie van deze bewuste ervaring impliceert 
daarom een enorme rijkheid aan informatie.

-> bewustzijn geassocieerd met informatie-rijkheid

Tononi (2004): de integratie van informatie zou gereflecteerd moeten worden in een toename van 
geïntegreerde hersenactiviteit

Massimini et al. (2005): vonden in een gecombineerde EEG/TMS-studie resultaten die consistent 
waren met deze hypothese.

- Wakende proefpersonen: gedistribueerde hersenactiviteit

- Onbewust: lokale activiteit rond de premotorcortex

-> grotere distributiviteit door toename in de thalamo-corticale circuits.

Sasai, Boly, Mensen en Tononi (2016): hogere functionele activiteit bij ervaren chauffeurs wanneer 
ze naar de navigatie-instructies luisterden vergeleken met wanneer ze naar de radio luisterden.

-> de navigatie-instructies worden geïntegreerd in de rijtaak

Functionele connectiviteit: maat voor de synchronisatie van activiteit tussen verschillende 
hersengebieden. Gemeten door analyse van EEG’s in hoeverre die op verschillende locaties op de 
schedel gelijke activiteit vertonen. 


4.2 Sociale communicatie

Humphrey (2002): functie van bewustzijn is vooral een sociale. Noodzakelijk om het gedrag van 
anderen te kunnen voorspellen, begrijpen en manipuleren.

Graziano en Kastner (2011): neurale mechanismen die informatie over de intenties van anderen 
produceren dezelfde mechanismen zijn die zelfbewustzijn produceren.

-> bewustwording sterk gerelateerd aan sociale perceptie

Tempero-parietale junctie speelt een sleutelrol in dit sociale bewustwordingsmechanisme. 
Wanneer dit hersengebied gestimuleerd wordt door middel van TMS, zijn mensen beperkt in hun 
mogelijkheid om te switchen tussen zelf presentaties en representaties van een ander.


4.3 Controle van acties

Intentionele acties gecontroleerd door een bewuste, vrije wil

Wegner en Wheatley (1999): we hebben vaak de illusie van controle, zelfs wanneer dat niet het 
geval is. Ze vroegen de proefpersonen een cursor langs verschillende objecten te bewegen en die 
op gezette tijden naar specifieke objecten te bewegen. The cursor werd echter bediend door een 
handlanger. De proefpersonen kreeg 30 seconden voor, 5 seconden voor, 1 seconde na of 5 
seconden nadat de handlanger de cursor al gestopt had, de opdracht die naar hetzelfde object te 
brengen. Wanneer de proefpersonen 1 of 5 seconden voor dat de handlanger de cursor stopte de 
opdracht kregen te stoppen, dachten ze vaak dat ze de cursor zelf hadden gestopt.

Amerikaanse neurowetenschapper Benjamin Libet et al. (1983): vroeger hun proefpersonen om 
hun handen samen te ballen. De proefpersonen mochten zelf beslissen wanneer ze dat wilden 
doen, maar terwijl ze deze taak uitvoeren moesten ze op een klok blijven letten en na iedere actie 
moesten ze rapporteren wat de positie van de lezer op de klok was op het moment dat ze de 
eerste aanleiding vonden om deze actie uit te voeren. Ze maakte ook gebruik van een EEG om de 
bereidheidspotentiaal te meten. De motorcortex werd al ongeveer 500 ms voor de daadwerkelijke 
actie actief, terwijl de proefpersonen de bewuste intentie om te reageren pas 200 ms voor de 
actie rapporteren -> bewustzijn als initiator van vrije wil ter discussie

Banks en Isham (2009): tijdsinschattingen kunnen sterk beïnvloed worden door de eigen 
waarneming. -> niet kijken naar het tijdstip, waar naar welke beslissing genomen wordt

Soon, Brass, Heinze en Haynes (2008): activatiepatronen in de frontopolaire cortex konden al 7 
seconden voordat de proefpersoon zich bewust werd van de intentie om een beweging te maken, 
voorspellen welke handbeweging gemaakt zou worden. (fMRI meting, kiezen tussen handen)

5. Rapportage van bewuste ervaringen

Bewustzijn gaat over het algemeen gepaard met een subjectieve ervaring


5.1 De vegetatieve staat

Britse neurowetenschapper Adrian Owen (2006): een dissociatie tussen bewustzijn en het 
vermogen deze bewuste ervaring te kunnen rapporteren gevonden op basis van een fMRI-studie 
bij een vrouw van 23, die zich in een persistente vegetatieve toestand bevond (normaal waak- en 
slaaprimte). Ze vergeleken de hersenactiviteit die opgeroepen werd door gesproken zinnen met 
de responsen die opgeroepen werden door betekenisloze fragmenten -> activatie voor de 
middelste en superieure temporale gyri door taalstimuli
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Bij mentale inbeeldingstaken was haar patroon van hersenactiviteit nagenoeg niet te 
onderscheiden van dat bij gezonde controle-proefpersonen

-> vrijwillige medewerking van de patiënte = intentionele/bewuste handeling


5.2 Gaten in onze bewuste ervaring

Wanneer we waar kinderen de strand zijn komen we regelmatig situaties tegen waarin we niet 
meer in staat zijn om belangrijke ervaringen te rapporteren.

-> geen bewuste ervaring of enkel geen herinnering? Vaak worden stimuli wel nog verwerkt


5.3 Blindsight

Britse legerarts George Riddoch (1917): behandelde Britse soldaten die door een schotwond in 
hun primaire visuele cortex blind geworden waren. Ze reageerden echter vaak wel nog op 
beweging

Blindsight: een dissociatie tussen visuele bewustwording en toegankelijkheid van visuele 
informatie -> indicatie voor meerdere visuele verwerkingsroutes

-> kunnen de stimuli niet rapporteren, maar vaak wel nog aanwijzen of ermee interacteren


6. Neurale correlaten van bewustzijn

Bewuste waarneming van stimuli manipuleren en veranderingen in hersenactiviteit in functie van 
de bewustwording te rapporteren.


6.1 Paradigma’s om bewustzijn te meten

Altijd afhankelijk van de bewuste rapportage van een proefpersoon, en deze rapportage kan sterk 
beïnvloedt worden door andere factoren. Een aantal paradigma’s wordt wel succesvol toegepast


6.1.1 Maskeren

Maskeringsprocedure: 

- Sublimaal aanbieden: gedurende zeer korte tijd (bv. <16ms) en direct vervangen door een 

masker dat bestaat uit een patroon van random stippen of lijnen. 

- Maar: nu worden twee verschillende stimuli vergeleken

- Stimulus op de waarnemingsdrempel aanbieden: hersenactiviteit classeren volgens


- De stimulus is waargenomen

- De stimulus is niet waargenomen


-> kan op de waarnemingsdrempel aangeboden worden door tijd, beeldkwaliteit, contrast, …

Merikle, Smilek en Eastwood (2001): twee verschillende drempelwaarden

- Subjectieve drempelwaarde: de proefpersoon is niet in staat om bewust te rapporteren wat de 

inhoud van de stimulus is door degradatie

- De kans om juist te gokken is wel verhoogd


- Objectieve drempelwaarde: nog verdere degradatie zodat de prestatie op kansniveau is.


6.1.2 Binoculaire rivaliteit

Bistabiele beelden bv. Eend-konijn, kubus van Necker

Binoculaire rivaliteit: aan elk oog is een ander beeld aangeboden, zodat een langzame wisseling 
tussen de twee beelden ontstaat


6.1.3 Continuous flash suppression

Continuous flash suppression: aan ieder oog wordt een ander beeld gepresenteerd, het gaat 
echter om één betekenisvolle stimulus en een stimulus die bestaat uit een continue veranderende 
flikkerende ruisbron. -> betekenisvolle stimulus kan niet bewust meer waargenomen worden


6.1.4 Afleiden van de aandacht

Simons en Chabris (1999): proefpersonen zagen een video van een balspel, moesten tellen hoe 
vaak de bal gegooid werd en zagen niet dat er een gorilla voorbij kwam stappen

Inattentional blindness: veel informatie die we waarnemen bereikt ons bewustzijn niet, als we 
geen aandacht aan deze informatie schenken


7. Bewustzijnstheorieën

Chalmers (1995): het is onmogelijk een algemene unificerende theorie te definiëren die het 
fenomeen bewustzijn kan verklaren, maar identificatie van gemakkelijke problemen zorgde voor 
veel nieuwe theoretische raamwerken, die in ieder geval deelaspecten kunnen verklaren
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7.1 Kwantumfysica

Bewustzijnstheorieën integreren met kwantumfysica om probleem van vrije wil te omzeilen

Britse fysioloog sir John Eccles (1992): psychonen die gevormd worden door convergerende 
bundels dendrieten, die afkomstig zijn van de piramidale cellen in laag I van de cortex. 

Qualia ontstaan in deze psychonen via interacties op microscopische niveau in de synapsspleet

Hameroff (1998): kwantuminteracties kunnen optreden in de microstructuur van dendrieten, 
waardoor de respons van een neuron niet meer deterministisch is, maar eerder probabilistisch

-> vrije wil kan blijven bestaan

Groot probleem met alle bewustzijnstheorieën gebaseerd op kwantumfysica: kwantumprocessen 
manifesteren zich alleen maar op het microscopische niveau en laten zich zich beschrijven als 
statische toevalsprocessen.

Kwantumprocessen op macroscopisch niveau lik-ken natuurkundige wetten te overstijgen:

- Kwantumprocessen zorgen voor een uniforme verbondenheid in de gehele kosmos, zo geeft 

het brein gestalte aan een geünificeerd bewustzijn van individuele discrete neuronen

- Onzekerheidsprincipe zorgt dat er geen determinisme is

-> volslagen onzin, cartesiaans dualisme in een modern jasje


7.2 Integratieve theorieën

Bewustzijn speelt een belangrijke rol in de integratie van informatie van gespecialiseerde modules

Ward (2011) en Tononi (2004): bewustzijn is de capaciteit van een systeem om informatie te 
integreren. -> afhankelijk van de mogelijkheid om een complexe, dynamische kern te vormen

-> thalamo-corticale systeem is een goeie kandidaat door de extreem grote connectiviteit


7.2.1 Global workspace-theorieën

Baars, Global workspace-theorie (2005): vroege verwerking van een stimulus is niet afhankelijk 
van de bewuste waarneming ervan, maar bewustzijn treedt op als gevolg van de geïntegreerde 
activatie van meerdere gespecialiseerde verwerkingseenheden

Lamy, Salti en Bar-Haim (2009): vroegen hun proefpersonen om de positie van een doelstimulus 
aan te geven en te rapporteren hoe bewust ze zich waren van deze stimulus. Twee duidelijk te 
differentiëren componenten

- Amplitude van de vroege P2 component varieerde niet in functie van de mate van 

bewustwording van de doelstimulus

- Amplitude van de latere weer 300 component varieerde wel sterk


- Gemiddeld groter wanneer de proefpersonen zich bewust was van de stimulus

- Relatief diffuse verdeling over de schedel, groot aantal hersengebieden betrokken

- Wanneer de stimulus niet bewust werd waargenomen, was de component veel sterker 

geconcentreerd over de centrale pariëtale cortex

Melloni, Schwiedrzik, Muller, Rodriguez en Singer (2011): wanneer de stimuli verwacht wordt 
kunnen top-downprocessen de toegang tot het bewustzijn mogelijk versnellen.

Proefpersonen moesten de zichtbaarheid van letters beoordelen, die te midden van een random 
ruis werden gepresenteerd, terwijl ERP’s werden gemeten.

- Proefpersoon verwachtte een letter te zien: verschil in ERP rond 200 ms na aanbieding van de 

letter

- Proefpersoon verwachten geen letter: verschil in ERP rond 300 ms na aanbieding

-> geen verschil in vroege verwerking, bewustwording pas 200 ms na de aanbieding

Baars en Franklin (2007): informatie moet over verschillende modules geïntegreerd worden, dit 
vindt pas in een later stadium van de verwerking plaats en heeft betrekking op een wijdverspreide, 
gesynchroniseerde activatie van een groot aantal hersengebieden (combinatie top-down en 
bottom-up). 

Dehaene et al.: global neuranal workspace-theorie

Dehaene en Naccache (2001): benadrukken de rol van de dorslaterale prefrontale cortex en de 
anterieure cingulate cortex in de bewustwording

Dehaene en Changeux (2011): identificeren de prefrontale, cingulate en parietale gebieden als een 
centrale rol in het synchroniseren van activatie tussen de verschillende hersengebieden en 
faciliteren dat informatie tussen verschillende hersengebieden gedeeld kan worden.

-> sterke link tussen aandacht en bewustzijn


45



7.2.2 Neurale correlaten van integratie

Globale neuronale-werkruimtetheorie: bewustwording van informatie hangt samen met een 
toename van globale, gecoördineerde activatie in een netwerk van hersengebieden dat een groot 
deel van de cortex omvat

Rodriguez et al. (1999): registreerden het EEG op 30 posities op de schedel, terwijl proefpersonen 
zwart wit-tekeningen van gezichten te zien kregen, die rechtop gepresenteerd konden worden, of 
180° geroteerd. De aanbieding van een herkenbaar gezicht resulteert in 360-540 ms later in een 
hoge mate van synchronisatie van activiteit in de gammaband, tussen verafgelegen 
hersengebieden, terwijl dat niet het geval was voor de stimuli die die niet als gezicht herkend 
werden.

Melloni et al. (2007): proefpersonen kregen een subliminaal woord aangeboden, dat ze moesten 
vergeleken met de later, eveneens subliminaal, aangeboden woord. Intensieve maskers 
blokkeerden de bewustwording van de woorden

-> vonden ook dat de bewuste waarneming resulteerde in een toename van gammabandactiviteit


7.3 Simulatie

Hesslow (2002): bewuste gedachten representeren bij een simulatie van gedrag en waarneming.

-> gebaseerd op klassieke filosofische ideeën van David Hume (1739) en zijn associativistische 
opvolgers (Bain, 1868)

Bain: denken is een coverte vorm van gedrag, restrictieve vorm van spreken of handelen

-> weerlegd omdat mensen na toediening van een curare nog steeds kunnen denken, maar 
volledige verwerping was waarschijnlijk prematuur


7.3.1 Simulatie van gedrag

Relatief complexe bewegingen vereisen een nauwgezette sequentiëring van een grote groep 
spieren, een proces dat aangestuurd wordt door de meer anterieur gelegen neuronen van de 
motorcortex. In de prefrontale cortex zelf worden alleen maar de meest basale aspecten van het 
gedrag gecoördineerd. Op ieder niveau interacteert de frontale cortex met de basale ganglia, waar 
de uiteindelijke bewegingcommando's precies vorm krijgen.

Het idee dat gedrag gestimuleerd kan worden betekent dat de activatie van de motorische 
structuren kan plaatsvinden, terwijl de daadwerkelijke uitvoering van deze activatie door de 
motorcortex onderdrukt wordt.

Overeenkomsten gesimuleerde en daadwerkelijke bewegingen:

- tijd die nodig is om een gesimuleerde/effectieve beweging uit te voeren

- Activatie van de premotorische delen van de frontale cortex neemt toe (Ingvar en Philipson, 

1997)

- Activatie van primaire motorcortex enkel bij daadwerkelijke uitvoering


- Activatie van de premotor- en supplementaire motorgebieden 


7.3.2 Simulatie van een perceptie

Mentale rotatie: wanneer proefpersonen twee objecten met elkaar moeten vergelijken, wordt vaak 
gevonden dat de beslissingstijd lineair afhankelijk is van de rotatiehoek tussen twee objecten, 
alsof de proefpersonen één van de objecten op een analoge wezen mentaal moeten roteren.

De opdracht om een mentale voorstelling te maken resulteert in de activatie van de primaire 
visuele cortex. -> schade in primaire visuele cortex zorgt er vaak voor dat je geen mentale 
inbeeldingen meer kan maken

Hemineglect: stoornis die gekenmerkt wordt door de onmogelijkheid om visuele stimuli aan één 
zijde van het lichaam op te merken.

Bisiach en Luzatti (1978): beschreven neglect-patienten die ook gekenmerkt werden door ernstige 
problemen om mentale voorstellingen te maken aan de lichaamshelft die geassocieerd was met 
de schade. 


7.3.3 Anticipatie en bewustzijn

Waarschijnlijk ontstaan de perceptuele simulaties als gevolg van de anticipatie op bepaalde 
acties. De consequenties van deze acties zijn vaak onvoorspelbaar.

Simulatiehypothese van Hesslow (2002): verondersteld dat de hersenmechanismen die die 
betrokken zijn bij de voorbereiding van een actie op een associatieve wijze gelinkt zijn aan de 
perceptuele mechanismen -> activatie van de preparatoire mechanismen resulteert in sensorische 
activiteit die zou optreden wanneer de actie daadwerkelijk uitgevoerd zou worden. 

Bewustzijn is het resultaat van deze actieve simulaties.
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8. Slaap en dromen

slaaptoestand: normale bewuste toestand verdwijnt en ons vermogen om op externe stimuli te 
reageren daalt drastisch

- Remslaap

- Niet-remslaap

Waaktoestand overdag in stand gehouden door reticulaire formatie, tijdens inslapen neemt 
arousalniveau langzaam af onder invloed van adenosine.

Verhoogt tijdens slaap: pons, limbisch systeem, delen van de pariëtale en temporale cortex

Vermindert: primaire visuele cortex, de motorcortex en de dorslaterale prefrontale cortex

-> typerend patroon van elektrische potentialen = PGO-golven

Slaapdeprivatie: PGO-golven ontstaan ook tijdens niet-rem slaap, of zelfs wakende toestand

Neuronen in de pons inhaleren de motorneuronen in het ruggenmerg, shade in de pons -> 
gedragingen die waarschijnlijk het reageren op dromen zijn

Dromen: bewustzijnstoestand die wordt gekenmerkt door sterk visueel kleurrijke ervaringen en 
zijn vaak dynamisch en objecten of personen uit het dagelijkse leven komen hier vaak in terug.

-> normaal in onze eigen dromen actief participeren, lijkt op wakende toestand

Verschil: wakker schrikken (de droom was geen bewuste keuze), verlies van controle, losse 
scènes 

Dromen zijn sterk vergelijkbaar met mentale inbeeldingsprocessen, in de zin dat hersenactivatie 
zich op een top-downwijze uitspreidt.

PGO-golven worden verondersteld een neurale reflectie te zijn van de blokkade van retinale 
informatie, waardoor de visuele cortex alleen nog maar informatie van de interne generatieve 
modellen ontvangt.

Serotonine reductie tijdens de slaap deactiveert het predictiefout correctiemechanisme.


9. Bewustzijn en corticale synchronisatie

Llinas, Ribary, Contreras en Pedroarena (1998): de thalamus vormt een hub die in staat is om in 
ieder corticaal gebied met ieder ander corticaal gebied te laten communiceren.

-> bewustzijn = intrinsieke activiteit van deze thalamo-corticale circuits

Llinás en Paré (1991): bewustzijn is het resultaat van interne neurale activiteit die gemoduleerd 
wordt door de zintuigen, in plaats van hierdoor gegenereerd te worden.

-> consistent met de assumptie van het predictive coding-raamwerk

Feralli et al. (2010): vonden een sterke afname in corticale connectiviteit ten gevolge van een door 
midazolam geïnduceerd verlies van bewustzijn

Ward (2011): bewuste ervaringen ontstaan in de thalamus. Volgens Wards dynamic core-theorie 
ontstaan bewuste ervaringen ten gevolge van het feit dat de thalamus door de massieve cortico-
thalamo-corticale verbindingen een signaal van de cortex terug geprojecteerd krijgt, wat in hoge 
mate gesynchroniseerd en informatierijk is. 

-> cortex bereken t de inhoud van ons bewustzijn, maar de thalamus is de locus van de bewuste 
ervaring

- Anesthesie grijpt in op thalamische functies

- Comapatiënten die zich in een vegetatieve staat bevinden, hebben vaak extensieve schade aan 

de thalamus


10. Aandacht

Amerikaan William James (1890): iedereen weet wat aandacht is. Het heeft te maken met het 
richten van onze mentale processen op één enkele taak

-> als wetenschappelijk concept bijzonder slecht gedefinieerd

Verschillende vormen van aandacht:

- Volgehouden aandacht: gedurende lange rijd blijven focussen op een complexe taak

- Selectieve aandacht: selectief bepaalde info wel attenderen en andere juist negeren

- Verdeelde aandacht: wanneer we twee taken tegelijk moeten uitvoeren.

-> top-downgecontroleerden endogene aandacht: we richten onze mentale processen vrijwillig op 
de taak die we aan het uitvoeren zijn, of de stimulus die we aan het verwerken zijn.

Bottom-upgecontroleerde exogene aandacht: een saillante prikkel trekt onze aandacht


11. Een taxonomie voor aandacht

Aandacht een steeds breder begrip wat op de een of andere manier in bijna ieder cognitief proces 
een rol kan spelen = containerbegrip
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informatieverwerking: aandacht was een filtermechanisme, selecteerde informatie

Tegenwoordig: selecteren relevante stimuli, visuele zoekprocessen, selectief luisteren naar een 
gesprek in een drukke omgeving, maar ook het ophalen van informatie uit je geheugen en het 
reguleren van alle taken waar je mee bezig bent

Volgende taxonomie is gebaseerd op een voorstel van Chun et al. (2011)


11.1 De basisfuncties en eigenschappen van aandacht

11.1.1 Beperkte capaciteit

In de omgeving veel meer prikkels en stimuli dan we op enigerlei moment kunnen verwerken. 1 
actie tegelijkertijd -> aandacht ook beperkt in capaciteit, richten op bronnen met hoogste prioriteit


11.1.2 Selectie

Noodzakelijk selectief (beperkte capaciteit), selectie is een kernfunctie van iedere vorm van 
aandacht. Bv. Continue selectie waar we onze ogen op richten, ook hogere-orde processen


11.1.3 Modulatie

Reguleert ook de mate waarin een geselecteerde stimulus verwerkt wordt: de snelheid, 
accuratesse en mate waarin deze later herinnerd wordt. 

Aandacht kan de mate van sensorische stimuli tijdens iedere fase van de bewerking beïnvloeden 
en zelfs de subjectieve bewustwording hiervan beïnvloeden.


11.1.4 Volgehouden aandacht

Sterk gerelateerd aan het begrip vigilantie en processen sterk gerelateerd aan modulatie.

Belangrijk verschil: we kunnen modulatie definiëren als de onmiddellijke invloed van aandacht op 
de verwerking van een specifieke stimulus, terwijl volgehouden aandacht vooral betrekking heeft 
op onze vaardigheid om aandacht gedurende langere tijd op één specifieke taak gericht te 
houden. 

Cognitieve processen fluctueren met zekere regelmaat qua intensiteit en efficiëntie 

-> relateren aan fluctuaties in efficiëntie van de neurale mechanismen die onze vigilantie reguleren


11.2 Aandacht is geen unitaire functie

Er is geen eenduidig aandachtsproces , maar eerder een verzameling neurale en cognitieve 
processen die in onderlinge samenwerking opereren, terwijl de hogere-orde executieve functies 
de overallprioriteit van het systeem als geheel bepalen


11.3 Externe en interne aandacht

Externe aandacht: aandacht op externe sensorische input

- Specifieke eigenschappen, zoals de locatie of tijd waarop we de stimuli waarnamen

- Specifiek voor iedere sensorische modaliteit

- Aandacht kan ieder van deze aspecten beïnvloeden

Interne aandacht: de selectie en modulatie van intern gegenereerde informatie, zoals de inhoud 
van ons geheugen, taakdoelen die we moeten bijhouden of de selectie van specifieke responsen. 


11.4 Externe aandacht

11.4.1 Modaliteiten

De zintuigen opereren min of meer onafhankelijk van elkaar, toch kunnen we onze aandacht 
slechts richten op één of een beperkt subset van zintuigen

Aandacht voor een specifiek zintuig resulteert in een hogere activiteit in dat hersengebied en de 
mogelijkheid om kleinere details waar te nemen.

De rol van aandacht in de convergentie van deze zintuigen is nog een grote vraag

Zintuigen wisselen in een vroeg stadium al informatie uit, maar er is waarschijnlijk pas op hoger 
niveau een consistente multisensorische representatie in de cortex

11.4.2 Spatiale aandacht

Informatie op basis van specifieke locaties in onze omgeving met een hogere prioriteit verwerken

-> beperkte capaciteit van aandacht

Niet specifiek voor het visuele systeem, maar metafoor zoeklicht/zoomlens wordt vaak gebruikt

Belangrijke rol in oogbewegingen (aandacht verplaatst zich vlak voor de oogbeweging)

Premotortheorie: aandacht speelt een belangrijke rol in het selecteren van nieuwe locaties voor 
fixaties. Verplaatsen van aandacht is de eerste stap in het maken van een oogbeweging.
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Sterke correlatie, maar dit is niet noodzakelijk het geval: we kunnen onze aandacht ergens op 
richten zonder de oogbeweging te maken

Aandacht kan op endogene vrijwillige wijze gericht worden, maar ook op exogene wijze getrokken 
worden door opvallende saillante stimuli. Kan relevant zijn, aandacht zorgt ervoor dat we niet 
afgeleid worden door irrelevante stimuli. 

Stimuli kunnen onze aandacht grijpen, door bv. Plotseling te verschijnen, de emotionele saillante 
van een stimulus en de uniekheid van een stimulus. Ook beweging, vooral naar ons toe


11.4.3 Temporele aandacht

Stimuli die we op bepaalde tijdstippen verwachten kunnen met prioriteit verwerkt worden

-> beperkt aantal objecten per tijdseenheid, de hoeveelheid informatie die we per tijdseenheid 
kunnen verwerken is beperkt en aandacht helpt ons om de meest relevante info te selecteren. 

Vaak experimenten waarbij visuele stimuli in een snel tempo achter elkaar worden gepresenteerd

Mogelijkheid om informatie vast te houden zijn aanzienlijk beperkter

-> capaciteit om een tweede doelstimulus te identificeren is ernstig beperkt wanneer die kort na 
de eerste doelstimulus wordt gepresenteerd. 

Aandachtsknipper: gebrek aan capaciteit om de tweede doelstimulus te kunnen detecteren

-> treedt niet op wanneer de doelstimuli vlak na elkaar gepresenteerd worden, wel als er minstens 
1 afleider tussen zit

Attentional blink treedt alleen op wanneer de doelstimulus relevant is (probleem bij aandacht en 
niet waarneming)

Eventueel wel mogelijk om te detecteren, maar gewoon niet om te rapporteren


11.4.4 Eigenschappen en objecten

Aandacht richten op objecten onafhankelijk van modaliteit, ruimte of tijd. 

Ook aandacht schenken aan individuele eigenschappen: modaliteitsspecifieke dimensies

Sterk opvallende stimuluseigenschappen kunnen onze aandacht richten op het object in kwestie


11.5 Interne aandacht

Veelheid van cognitieve processen die betrokken zijn bij het reguleren van onze interne mentale 
leefwereld. Ook hier een capaciteitsprobleem 

Cognitieve controleprocessen: selecteren tussen keuze-alternatieven


11.5.1 Respons- en taakselectie

Hoe sneller op elkaar je een beslissing moet maken, hoe groter de vertraging van de tweede 
respons = centrale beperking, onafhankelijk van de modaliteit

Beperking in efficiëntie waarmee we twee taken met elkaar kunnen afwisselen

Taakwisselkosten: wanneer we moeten wisselen van taak zijn we trager dan wanneer we dezelfde 
taak herhaaldelijk achter elkaar moeten uitvoeren. Taakwisselkosten zijn groter als het tijdsinterval 
tussen instructie en uitvoering kleiner is -> het uitvoeren van een nieuwe taak vergt voorbereiding

Zelfs met veel voorbereidingstijd is er een vertraging, we moeten de taak ook effectief begonnen 
zijn vooraleer de switch volledig gemaakt is

-> flexibiliteit in wisselen tussen taken is gelimiteerd

Respons- en taakselectie zijn interne processen, maar delen eigenschappen van aandacht: 

- beperkt qua capaciteit

- Lossen dit op door een van de mogelijke alternatieve opties te selecteren en de hersenactiviteit 

die correspondeert met de verwerking van het geselecteerde item te moduleren

- Kost moeite om deze taken vol te houden


11.5.2 Langetermijngeheugen

Langetermijngeheugen: onze herinneringen zijn min of meer permanent

Werkgeheugen: gebruiken om tijdelijk informatie in op te slaan

Aandacht speelt een belangrijke rol in de selectie en modulatie van de informatie die opgeslagen 
wordt.

Diepere verwerking -> het vormen van associaties tussen de nieuwe informatie en de context die 
gevormd wordt door de informatie die al aanwezig is in ons geheugen

Incidenteel verfrissen van herinneringen helpt om ze in stand te houden -> selectie van de 
herinnering die we ophalen
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In het dagelijkse leven moeten we regelmatig relevante herinnering selecteren en ze in de juiste 
volgorde rapporteren. -> competitie tussen herinneringen, associaties met de niet-opgehaalde 
herinnering verzwakken, terwijl andere versterken


11.5.3 Werkgeheugen)

Tijdelijk opslaan informatie, mentale representaties vormen en die manipuleren

- Op basis van info uit het langetermijngeheugen

- Op basis van sensorische info die niet meer fysiek aanwezig is

-> interne aandachtsprocessen controleren operaties in het werkgeheugen (snijvlak interne en 
externe operaties)

Werkgeheugen oefent ook invloed uit op externe aandacht: naar binnen richten zorgt voor 
mindere verwerking van externe stimuli, naar een locatie richten zorgt voor betere verwerking van 
die stimuli

Interne representaties zijn gerelateerd aan de externe visuele modaliteiten: visuo-spatiale en 
auditief-fonologische informatie wordt apart van elkaar onthouden

Visueel: beperkt tot 4

Auditief: beperkt tot 7

-> standhouden van interne representaties onder invloed interne aandachtsprocessen


12. Biased competition

Eenduidig theoretisch raamwerk voor alle uiteenlopende aspecten van aandacht?


12.1 De biased competition-theorie

Britse psycholoog John Duncan et al. (1995-1997): biased competition-theorie

Aandacht als een competitie tussen verschillende inputs en representaties; deze competitie kan 
plaatsvinden tijdens ieder stadium van de verwerking

Meest eenduidige vorm is competitie tussen twee inputs, die met de meest saillante 
eigenschappen wordt het meest verwerkt. (sterk bottom-upsignaal)

De competitie kan gebiased worden door andere cognitieve processen

Desimone en Duncan (1995): aandacht is een emergente eigenschap van diverse neurale functies 
die gezamenlijk de competitie voor de perceptuele verwerking en de controle over ons gedrag 
oplossen. Gebiased door interne processen.

Occipitale cortex: verwerkt eigenschappen van een visuele stimulus -> bottom-upcompetite

Relevantie en taakdoelen beïnvloeden de competitie op hoger top-downniveau, maar ook indirect 
op lager niveau.

Uiteindelijke selectie is gebaseerd op de integratie over al deze niveaus. 

Moran en Desimone (1985): twee stimuli die in hetzelfde receptieve veld van een neuron vallen, 
zijn in competitie voor de neurale respons van een cel. Wanneer de ene stimulus relevanter is zal 
de cel voornamelijk daarop reageren. 

Aandacht als controlemechanisme, dat de verwerking van een stimulus selectief bijstuurt, op 
basis van een combinatie van interne doelen en externe saillante van de stimulus zelf. 

Extinctie: specifieke vorm van de aandachtsstoornis hemineglect. 

- Over het algemeen geen verschijnselen van weglekt wanneer 1 stimulus aangeboden wordt

- Wanneer een 2e stimulus gepresenteerd wordt, in het intacte visuele veld, zijn 

extinctiepatiënten niet meer in staat om de stimulus in het beschadigde veld waar te nemen.

Vuilleumier, Schwartz, Clarke, Husain en Driver (2002): stimuli in beschadigd veld werden wel tot 
op zekere hoogte verwerkt. Bij aanbieding van een sterk gedegradeerde versie van deze stimuli 
hadden ze minder moeite die te herkennen dan stimuli die ze nog nooit gezien hadden.

Di Russo, Aprile, Spitoni en Spinelli (2008): initiële verwerking van een stimulus in het beschadigd 
veld verschilt niet van die van een stimulus in het intacte veld (op basis van ERP). Verschillen 
traden pas op na 130 ms.


12.2 Biased competition coding

Biased-competitiemodel voorspelt dat we vooral relevante informatie zullen verwerking

Predictive coding-raamwerk voorspelt dat het visuele systeem vooral actief is bij verwerking van 
onverwachte informatie.

-> dissociatie tussen aandacht en verwachting

Spratling (2008): de biasing kan in het predictive coding-raamwerk verklaard worden door een 
gewicht toe te kennen aan de mate waarin een predictiefout wordt verwerkt: voor relevante en 
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saillante stimuli is dit gewicht groter dan andere stimuli, waardoor de onzekerheid in de mentale 
representaties van deze stimuli verminderd wordt.

Positronemissietomografie en het begin van de neuroimaging-revolutie (kader 4.1):


13. Aandachtsregulatie

13.1 Neurobiologische aandachtsmodellen

Amerikaan cognitief psycholoog Micheal Posner (1980): dissociatie tussen endogeen en exogeen 
oriënteren van aandacht. Proefpersonen moesten op een doelstimulus reageren, maar kregen 
vooraf een cue:

- Endogene/symbolische cue: betekenisvolle aanwijzing, die de proefpersoon informeert op 

welke locatie de stimulus het meest waarschijnlijk zal verschijnen

- Valide cue: wanneer een pijl de doelstimulus aanwees, konden proefpersonen relatief snel 

reageren

- Invalide cue: de pijl wees de verkeerde kant op, proefpersonen waren trager


- Exogene cue: opflitsen van de locatie waar de doelstimulus kort daarna zou verschijnen

- Kan aandacht sturen, maar andere resultaten

- Wanneer de doelstimulus kort na de cue werd gepresenteerd (100-300 ms), werd de 

verwerking van de doelstimulus gefaciliteerd wanneer die op dezelfde locatie verscheen

- Wanneer het tijdsinterval groter was dan 500 ms, was de respons op de doelstimulus juist 

trager

- Inhibition of return (Posner en Cohen, 1984): aandacht moet resistent zijn tegen saillante 

stimuli die herhaaldelijk proberen om aandacht te trekken

Heroriëntatie zorgt voor de vertraging

1. Aandacht loskoppelen van de locatie waar de aandacht op gericht is

2. Aandacht naar de nieuwe locatie waar de stimulus daadwerkelijk verschijnt

3. Aandacht op die locatie vastkoppelen aan de stimulus


13.2 Anterieure en posterieure aandachtsnetwerken

Posner en Petersen (1990): identificeren een groot aantal hersengebieden die betrokken waren bij 
de controle van aandacht. 2 netwerken:

- Anterieure aandachtsnetwerk: detectie van relevante doelstimuli

- Posterieure aandachtsnetwerk: oriënteren van aandacht

- Derde netwerk: vigilantie

Nieuwe evidentie (2012): frontale hersengebieden vooral betrokken bij het vasthouden van 
taakdoelen en het vrijwillig switchen van aandacht. -> exclusief systeem

Posterieure netwerk eerder betrokken bij automatische, exogene oriëntatie 


13.3 Fronto-pariëtale netwerken

13.3.1 Een neurobiologisch model voor aandachtsregulatie

Corbetta en Shulman (2002): neurobiologisch aandachtsregulatiemodel gebaseerd op Posners 
endogen en exogene vormen van aandacht

Netwerk van frontale en pariëtale corticale hersengebieden = dorsaal aandachtssysteem: 
doelgericht, top-down aandachtssysteem ->gerelateerd aan de regulatie van verwachtingen, 
kennis en doelgerichte acties en is betrokken bij het richten van aandacht op specifieke locaties 
ten gevolge van de verwerking van een symbolische cue

- Intrapariëtale sulcus

- Superieure frontale cortex
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PET-scantechniek is net zoals fMRI gebaseerd op het principe dat een toename van de hersenactivatie 
geassocieerd is met een toename in doorbloeding van de hersenen. Deze wordt gemeten door 
toediening van een radioactief gelabelde trager in de bloedbaan geïnjecteerd.  
Traditionele neuroimaging-studies maken gebruik van de radioactieve zuurstofisotoop  
Positronemissietomografie is gebaseerd op het principe dat radioactief gelabeld water intraveneus in de 
bovenarm van de proefpersoon wordt geïnjecteerd. Het water bereikt binnen een paar seconden het 
brein, passeert de bloed-hersenbarrière. Het meeste van dit radioactieve water vloeit naar de delen van 
de hersenen waar de doorbloeding het grootst is. Het radioactief verval zendt gammafotonen uit. Bij 
elke meting wordt één taak uitgevoerd en wordt de gammastraling gemeten.  
-> block design, beperkt aantal metingen, minimaal 15 minuten tussen elke sessie, oncomfortabel 
Om een deel van deze problemen te vermijden is later overgestapt naar op fludeoxyglucose. 
Weinig gezondheidsrisico’s, wel beschermende kledij voor laboranten nodig en duur 
Grotendeels vervangen door fMRI, maar PET kan ook aan specifieke neurotransmitters binden.
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-> Ventraal netwerk: betrokken bij het exogeen, bottom-up richten van de aandacht -> detectie 
van relevante stimuli, vooral wanneer die saillant of onverwacht zijn (stroomonderbreker)

- Tempero-pariëtale cortex

- Inferieure frontale cortex van de rechterhemisfeer

2 verschillende vormen van aandacht kunnen interactieren: enkel een doelgericht 
aandachtssysteem zou bijzonder inflexibel zijn, zonder doelgericht aandachtssysteem zouden we 
ons bewegen als ongeleide stuiterbal. 

Corbetta et al. (2008): signalen vanuit het top-downsysteem proberen de representaties van 
distractorinformatie in het bottom-upsysteem te inhiberen, zodat de aandacht op het 
geselecteerde doel blijft. Het bottom-upsysteem zal, wanneer stimuli worden geselecteerd die niet 
doelrelevant zijn, trachten om het doelgerichte aandachtssysteem  te interrumperen, zodat de 
aandacht op nieuwe stimuli kan worden gefocust. -> competitie


13.3.2 Top-down vs. bottom-up: gedeelde of onafhankelijke substraten?

Talsma, Coe et al. (2010): aanvankelijk werd op vier posities een beeldscherm en een masker 
aangeboden, bestaande uit een digitale representatie van het cijfer 8, die omlijnd werd door een 
rand, bestaande uit een combinatie van een cirkel en een diamant (event related fMRI design).

Vlak voordat in dit masker een stimulus verscheen, kon een afleider worden gepresenteerd die 
bestond uit een saillante kleurverandering van een van de stimuli. De proefpersonen moest deze 
afleiding negeren en een stimulus detecteren die daarna ofwel op een van de vier posities 
verscheen (de zoekconditie) ofwel op alle vier posities (niet-zoekconditie). Deze stimulus bestond 
uit ofwel een reguliere letter C ofwel een gespiegelde letter C en de taak van de proefpersonen 
was om te rapporteren welke van deze twee vormen getoond werd.

Zoeken -> beroep op top-downaandachtscontrolemechanisme

Afleider -> beroep op bottom-upaandachtscontrolemechanisme

-> verschillende netwerken, maar ook neuraal mechanisme dat door beide gebruikt wordt

Corbetta en Schulman (2002): het top-downaandachtsnetwerk is volgens het model in staat om 
selectief de verwerking van specifieke eigenschappen van een stimulus te beïnvloeden, zodat 
deze eigenschappen met een hogere prioriteit worden verwerkt

-> consistent met biased competition-theorie


14. Een onderscheid tussen aandacht en bewustzijn

Baars (1997): aandacht en bewustzijn zijn sterk gerelateerd en aandacht is nodig om dat te 
selecteren waar we bewust van worden. 


14.1 Aandacht zonder bewustzijn

Koch en Tsuchiya (2012): aandacht en bewustzijn kunnen onafhankelijk van elkaar optreden. 
Aandacht kan gedrag beïnvloedden buiten het bewustzijn om. 

Jiang, Costello, Fang, Huang en He (2006): presenteerden naaktfoto’s van mannen en vrouwen 
aan het niet-dominante oog van de proefpersoon. Deze foto’s waren niet bewust waar te nemen, 
omdat aan het dominante oog ruitpatronen werden gepresenteerd, waarmee de proefpersonen 
een taak moesten uitvoeren. Nadat deze taak was uitgevoerd werd een nieuwe stimuli 
aangeboden, ofwel aan het dominante ofwel aan het niet-dominante oog, waar de proefpersonen 
ook een taak mee moesten uitvoeren. De prestatie op deze laatste taak was afhankelijk van 
aandacht. Was de aandacht al op de locatie van deze stimulus gericht, dan was de prestatie 
hoger dan wanneer de aandacht elders was gericht.

-> foto’s hadden een invloed op de aandacht, aandacht opereert los van bewustzijn, kan 
verklaard worden door emotionele waarde van de stimuli

Troiani et al. (2014): onbewust waargenomen angstige gezichten resulteerden in activatie van de 
amygdala. -> geassocieerd met activatie van hersengebieden betrokken bij het aandachtsnetwerk

Naccache, Blandin en Dehaene (2002): zo snel mogelijk beslissen of het gepresenteerde cijfer 
groter of kleiner was dan 5. Vlak voordat dit doelcijfer gepresenteerd werd, werd een ander 
subliminaal cijfer gepresenteerd (compatibel of incompatibel). Vergeleken met een controle 
conditie waren de responsen in aanwezigheid van het subliminale cijfer sneller, maar de mate 
waarin een respons gefaciliteerd werd, was afhankelijk van de congruentie.


14.2 Bewustzijn zonder aandacht

Baars (1997): aandacht moet voorafgaan aan bewustwording

Argumenten die pleiten dat aandacht nodig is voor het bewust zijn: inattentional blindness, 
change blindness
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14.2.1 Bewustzijn zonder aandacht

Koch en Tsuchiya (2007): identificeren diverse situaties waarin bewustwording kan optreden 
zonder de noodzaak van aandacht, bv. Waarnemen van natuur

Alvarez en Nakayama (2011): de proefpersonen moesten een aandachtsbelastende taak maken 
(letters en cijfers tellen), op de achtergrond werd het schaakbordpatroon vervangen door een 
natuurlijke scène. Slechts de helft van de proefpersonen was bewust van het feit dat een foto 
werd getoond, 23% kon het object op de foto onmiddellijk identificeren

Lamme (2003): in sommige gevallen kan bewustwording optreden voordat we de aandacht richten 
op een stimulus. We kunnen ons bewust zijn van een groot aantal stimuli, zonder onze aandacht 
te richten kunnen we deze stimulus echter niet rapporteren en vervalt de bewuste ervaring weer 
snel. = fenomenaal bewustzijn

Toegangsbewustzijn: we richten onze aandacht op een bewuste ervaring en kunnen deze 
rapporteren


14.2.2 Een nieuwe interpretatie van aandacht en bewustzijn

Lamme (2003-2010): aandacht en bewustzijn zouden beter gedefinieerd kunnen worden in termen 
van neurale mechanismen dan de klassieke termen -> gebaseerd op werk naar visueel bewustzijn

Feedforward sweep: presentatie visuele stimulus -> snelle, automatische verwerking in de 
primaire visuele cortex -> verspreiden naar hogere cortices (100-150 ms)

-> gevolgd door recurrente/top-downverwerking

Recurrente verwerking bepaalt het ontstaan van bewustwording, drie stadia:

1. Feedforward sweep: aandacht kan selectief de verwerking van een bepaalde stimulus 

beïnvloeden, waardoor we automatisch een respons op een stimulus kunnen geven, zonder 
dat we ons bewust worden van deze stimulus (biased competition).


2. Lokale recurrente verwerking: hierdoor worden de individuele eigenschappen van de stimulus 
geïntegreerd, en er is een bewuste ervaring, maar wie kunnen we nog niet rapporteren 
(fenomenaal bewustzijn)


3. Uitgebreide recurrente verwerking: uitgebreid netwerk van hersengebieden, waaronder de 
frontale- en/of de taalgebieden (toegangsbewustzijn). Deze uitbreiding wordt gefaciliteerd door 
aandacht, het ontstaan van een stabiele representatie in het toegangsbewustzijn vindt plaats 
ten gevolge van recurrente verwerking.


Fahrenfort et al. (2007): gemaskerde en niet-gemaskerde stimuli gebruikt en proefpersonen 
moesten voor iedere stimuli besluiten of die een specifiek object bevatte. (ERP)

- Gemaskeerde conditie: proefpersonen presteerden op kansniveau

- De initiële verwerking was hetzelfde, maar latere componenten waren zeer sterk gereduceerd in 

amplitude. -> rol van recurrente verwerking

Koivisto, Railo, Revonsuo, Vanni en Salminen-Vaparanta (2011): presenteerden natuurlijke scènes 
en proefpersonen moesten beslissen of deze scènes een dier bevatten. Ze verstoorden door 
middel van TMS-puls de recurrente verwerking in de primaire visuele cortex nadat de 
informatieverwerking in de laterale visuele cortex al gestart was. -> sterk verminderde prestatie

Boyer, Harrison en Ro (2005): verstoorde door middel van een TMS-puls de recurrente verwerking 
in de primaire visuele cortex en vonden dat ze op deze manier de effecten van blindsight konden 
simuleren.

 
15. Besluit

Aandacht beschouwd als een fenomeen waarvan iedereen wel wist wat het was, blijkt dat nog 
steeds niemand nu eigenlijk weet wat aandacht precies is.  
Bewustzijn was zelf zo ongrijpbaar dat weinig onderzoekers zich voor Chalmers’ essay aan het 
probleem durfden te wagen. 

Nu is er een omgekeerde trend: meer onderzoekers bezig met bewustzijn, twijfel over de 
bereikbaarheid van het begrip aandacht

Vincent Walsch (2003): aandacht is het massaverklaringswapen van de psychologie


Hoofdstuk 5: Cognitieve controle

1. Inleiding

Waarvoor dient cognitieve controle?

- Vasthouden van taakdoelen (bv. Denken aan statistiek terwijl je iets anders doet)

- Weerstand bieden aan afleiding of verleiding (bv. Chocoladetaart op dieet)

- Informatie in je geheugen actualiseren en manipuleren (bv. Oplossen problemen)
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- Wisselen van aandacht (bv. Focus op plotse ontmoeting)


2. Executieve functies

2.1 Wat zijn executieve functies?

De verzameling cognitieve functies die betrokken zijn bij de bovengenoemde taken

Neuropsychologie: beschrijven van gedragsverandering bij patiënten met frontaalschade


2.1.1 Dysexecutief syndroom

Baddeley (1996): schade aan frontale lobben, cognitieve problemen bij

- Inhiberen van responsen

- Afleiden en genereren van regels

- Onderhouden van en schakelen tussen verschillende taaksets

- Genereren van informatie

-> Ardila en Surloff (2006): consequenties voor schrijfvaardigheid

Stuss en Alexander (2007): 3 subprocessen

- Taaksetting: planningsprocessen en het tot stand brengen van stimulus-responsrelaties

- Monitoring: monitoren eigen taakprestatie en bijstellen hiervan op basis van fouten

- Energisitatie: volhouden van aandacht of concentratie

Gläscher et al.: ook een functie voor het bepalen van de waarde van een beloning

Iowa gambling-taak: proefpersonen krijgen vier stapes kaarten gepresenteerd, ze moeten telkens 
een stapel kiezen. Sommige geven grote winsten maar uiteindelijk meer verlies, andere geven 
kleine winsten maar nog kleinere verliezen. Patiënten met een executieve stoornis blijven 
consistent de verkeerde stapels kiezen. 


2.1.2 Executieve functies: eenheid en diversiteit 

Miyake et al. (2000): executieve functies kunnen onderverdeeld worden in inhibitie-, 
taakwisselings- en updatingcomponent, de drie componenten overlappen deels.

- Negen executieve taken

- Gebruik van confirmatorische factoranalyse


2.2 Executieve functies in het brein

Miyake en Friedman (2012): iedere executieve functie bestaat uit een gemeenschappelijk en een 
uniek deel. 

Gemeenschappelijk deel: betrokken bij het actief onderhouden van taakdoelen en 
doelgerelateerde informatie, ze gebruiken deze informatie om efficiënt de lagere 
verwerkingsniveau’s te controleren.

-> inhibitiefunctie heeft geen unieke variantie (valt dus volledig in gemeenschappelijk deel)

Diversiteitsnotie: andere hersengebieden lichten op bij andere taken

Eenheidsnotie: een gemeenschappelijk gebied licht bij alle taken op

Stuss (2011): vierde functie (naast die van Stuss en Alexander) metacognitie/integratie


2.3 Evaluatie 

Geen eenduidige classificatie

Geen duidelijke criteria die een functie executief maakt


3. Inhibitoire controle

3.1 Inhibitie als psychologisch proces

3.1 Het begrip inhibitie

Duidelijke definitie in de neurowetenschappen: vuurfrequentie van een neuron of neuraal circuit 
verminderen

Geen duidelijke definitie in psychologie (ook onderdrukken van ongewenste stimuli, herinneringen 
en emoties, …)


3.1.2 Het concept inhibitie in de psychologie

Experimentele psychologie: 

- Actief/vrije wil/cognitieve controle


- Onderdrukking van irrelevante respons, stimuli of herinnering

- Automatisch 


- Laterale inhibitie: conflicterende responsrepresentaties (bv. Neuronen in de retina)
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3.1.3 Inhibitie en cognitieve controle

Tipper (2001): visuele input kam in heel veel gevallen in specifieke acties resulteren (zonder dat we 
ons hier bewust van de zijn), maar regulatie is nodig -> weerstand bieden tegen de impuls om te 
reageren 

Cognitieve inhibitie: onderdrukken van eerder geactiveerde cognitieve representaties of 
processen, verwijderen van irrelevante acties uit het bewustzijn.


3.1.4 Argumenten tegen de noodzaak van het concert inhibitie

Inefficiënt voor het wakende brein: amplificatie van relevante signalen is efficiënter 

Schade zorgt er niet voor dat inhibitie niet meer werkt, maar de hersenen die normaal een 
complexe taak hebben kunnen enkel nog willekeurige patronen produceren.

Toename in interferentie door door irrelevante items kan nagebootst worden door eenvoudigweg 
de associaties tussen items in het werkgeheugen te verzwakken -> verklaart waarom jonge 
kinderen moeite hebben met specifieke keuzes onderdrukken zonder het concept inhibitie 
controle


3.2 Responsinhibitie

Consensus dat mensen in staat zijn een eenmaal voorbereide motorische respons te inhiberen, 
wanneer ze daar voldoende tijd voor krijgen


3.2.1 Het stop-signaalparadigma

Stop-signaalparadigma: een stimulus wordt aangeboden waarbij een keuze gemaakt moet 
worden (bv. Links of rechts), soms wordt het go-signaal gevolg door het stop-signaal. Hoe dichter 
het stop-signaal gegeven wordt bij het go-signaal, hoe makkelijker het is te stoppen. 

Stimulus-onset-asynchronisiteit (SOA): tijdsinterval tussen de go-stimulus en het stopsignaal 

-> wordt systematisch gevarieerd

Stop-signal reaction time (SSRT): benodigde stoptijd (afgebeeld op een curve)

Racemodel: go-proces en stop-proces werden afhankelijk van elkaar gezien, de snelste “wint”

-> nu veronderstelt men dat er interactie is


4. Conflict, interferentie en fouten

Stroop-taken: de kleur waarin een woord gedrukt staat benoemen, in plaats van de kleur die het 
woord zegt (bv. Groen)

-> betekenis van woorden interfereert, meer tijd nodig om deze kleuren te benoemen omdat de 
automatische activatie van de betekenis van het woord geactiveerd moet worden

Flanker-paradigma (Eriksen en Eriksen, 1974): centraal wordt een letter gepresenteerd, waar 
participanten de juiste respons op moeten bieden. Deze letter wordt centraal links als rechts 
geflankeerd door letters die ofwel gelijk, ofwel niet gelijk zijn aan de centrale letter. In de 
incongruente conditie zijn participanten veel trager en maken ze veel meer fouten. Het effect blijft 
ook doorwerken tot de volgende trial.


4.1 Conflictmonitoring

Botvinick et al. (2001): computationeel model voor conflictmonitoring

- Detectie van conflictsituaties speelt een belangrijke rol bij het rekruteren van cognitieve 

controleprocessen, willen conflicten voorkomen

- Versterken relevante associaties en verzwakken irrelevante associaties

- Anterieure cingulate cortex betrokken bij cognitieve controleprocessen en signaleren van 

responsconflicten

- Aandachtsmodule kan selectief de representatie van de inputs beïnvloeden


4.2 Fouten

4.2.1 Post-error slowing

Pos-Error slowing effect: na het maken van een fout reageren mensen gemiddeld trager op hun 
volgende trial

- Strategische poging om verdere fouten te voorkomen?

- Schending van de verwachting?

- Onvrijwillige aandacht voor infrequente gebeurtenissen?

Notebaert et al. (2009): aandacht speelt hierin een rol

- Wanneer je veel fouten maakt, ben je juist trager na een correcte response

- Een auditieve oddball kan ook resulteren in een vertraging
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4.2.2 Foutdetectie in het brein

Michael Falkenstein (1990): ERP’s die door een foute respons opgeroepen werden, lieten kort na 
de respons een negatieve component zien. 

Bill Gehring (gelijktijdig, 1990): studie naar de mate van conflict die kon geïntroduceerd worden in 
een flanker-taak. Vondt dezelfde negatieve afwijking in de ERP.

Error negativity (Falkenstein)/Error related negativity (Gehring): error-signaal in het brein

-> functionaliteit van de anterieure cingulate cortex. 
Botvinick et al. (2001): ERN geen foutendetectie, maar activatie conflictdetectiemechanisme.

5. Taakwisseling en multitasking

5.1 Verdeelde aandacht

Ophir, Nass en Wagner (2009): mensen die veel multitasken zijn sneller afgeleid (vragenlijst)

-> breedtegebaseerde cognitieve controlestrijd, niet selectief richten van aandacht

Cain en Mitroff (2011): mensen die laag scoren op multitasken beter in staat afleidende informatie 
te negeren


5.2 Dubbeltaken

Bepalen wat de prestatie op elk van de taken is wanneer ze afzonderlijk uitgevoerd worden en 
vergelijken met wanneer ze gelijktijdig moeten uitgevoerd worden.

- Beperkte aandachtsfocus

- Snel wisselen tussen taken

- Gevaar bij vigilantietaken


5.3 Factoren die dubbeltaken beïnvloeden

Treisman en Davies (1973): taken interfereren sterker wanneer ze gebruik maken van dezelfde 
sensorische modaliteit

McLeod (1977): verschillende taken met dezelfde respons modaliteit interfereren sterker

Spelke, Hirst & Neisser (1976): oefening verbetert prestatie

Sullivan (1976): taakmoeilijkheid is bepalend

Shadowing-taak: proefpersonen moeten een auditieve boodschap die aan één oor werd 
gepresenteerd herhalen, tegelijkertijd moesten ze doelwoorden detecteren die aan het andere oor 
werden gepresenteerd

Segal en Fusella (1970): vergelijkbaarheid van taken heeft groter effect dan de moeilijkheid

-> zelfde modaliteit zorgt voor slechtere prestatie


5.4 Cognitieve-bottlenecktheorie

Spelke et al. (1976): proefpersonen flexibel in de manier ze taken kunnen uitvoeren en wanneer ze 
dat konden doen

-> elimineren om subtielere vormen te detecteren 
Psychologische refractoire periode (PRP): na het reageren op een stimuli, reageert men trager op 
een tweede stimuli. Wanneer ze tegelijk zijn is er vertraging op beide responsen.

-> groter tijdsinterval tussen stimuli, kortere PRP

Welford (1952): fenomeen van centrale bottleneck vertraagt responsen (één beslissing per keer). 
Verwerking van de eerste taak blokkeert de tweede.

Hesselman, Flandin en Dehaene (2011): evidentie hiervoor via ERP

Strobach, Liepelt, Pashler, Frensch en Schubert (2013): intensieve oefening verkleint PRP, maar 
werkt niet weg


5.5 Centrale capaciteit en hulpbronnen

Kahneman (1973): resource/hulpbrontheorie

- Aandacht als centrale hulpbron van beperkte capaciteit (brandstof)

- Flexibele allocatie op één stimulus, ten koste van een andere

- Interferentie bij dubbeltaken

- Toename van arousal kan tijdelijk extra hulpbronnen vrijmaken

- Mogelijkheid om verschillende taken. Uit te voeren hangt af van de mate waarin ze aanspraak 

doen op de hulpbron


5.5.1 Dubbeltaken en interferentie

Bourke, Duncan en Nimmo-Smith (1996): 4 taken om interferentie te onderzoeken

- Random sequentie van letters genreren
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- Prototype-leertaak

- Manuele taak

- Detecteren van een specifieke doeltoon

Taak die meest beroep doet op centrale hulpbron (letters genereren) interfereert het meest

Hegarty, Shah en Miyake (2000): 

- Papiervouwtaak (meer centrale hulpbronnen nodig)

- Figuren vergelijken (minder hulpbronnen nodig)

Meeste interferentie bij figuurvergelijkingstaak! (waarschijnlijk door zwaarder beroep op 
responsselectie)


5.5.2 Beperkingen

Cirkelredenering: inferentie treedt op dus er is een hulpbron, hoe bepalen we de hulpbron? Via de 
inferentie -> geen verklaring maar herformulering 

Slecht gedefinieerd, bestaan van hulpbron vertelt niet over de aard ervan. 

Interferentie treedt op in diverse stadia: responsselectie, ten gevolge van taalgelijkenis of ten 
gevolge van een beperking in de centrale verwerkingscapaciteit.

Veronderstelt dat alle proefpersonen dezelfde strategie volgen

Lehle, Steinhauser en Hübner (2009): trainden mensen om ofwel een seriële strategie ofwel een 
parallel strategie te volgen. Serieel presteerde beter, maar rapporteerden een hogere inspanning. 


5.6 Cognitieve hulpbronnen: een soepsteen?

Navon (1984): hulpbronnen zijn theoretisch geen zinvol concept omdat ze slecht gedefinieerd zijn

- Beperkte set communicatielijnen

- Opslaglocaties in het geheugen

- Mentale energie

-> structurele eenheden of grondstoffen

Identificeren of er interferentie is tussen twee taken is vaak de enige manier om te bepalen of er 
een hulpbron is -> cirkelredenering

Russisch volksverhaal: een deugniet leerde een dwaas soep moeken, “het enige wat je moet doen 
is deze steen in kokend water gooien, maar om de smaak te verbeteren moet je er nog wat 
groenten aan toevoegen, …”

De steen/ theoretische bijdrage van cognitieve hulpbronnen doet niets


5.7 Meervoudige hulpbronnen

Wickens (2008): meervoudig hulpbronnenmodel met 4 dimensies

1. Verwerkingsstadia: perceptie, centrale verwerking en responderen

2. Verwerkingscodes: verwerkingsstadia gebruiken spatiale of verbale codering

3. Modaliteiten: perceptieprocessen gebruiken visuele of auditieve bronnen

4. Responstype: manueel of verbaal

Focale visuele verwerking: objectherkenning

Ambiante visuele verwerking: oriëntering en detectie van bewegingen

Interferentie hangt af van de mate waarin twee taken overeenkomen op de hiervoor genoemde 
dimensies

-> beter v verenigbaar met eerder besproken bevindingen dan centrale-huplbrontheoriën

Lu et al. (2013): meta-analyse, veel zaken consistent met deze theorie, maar auditieve interruptie 
interfereert even sterk als visuele interruptie


5.8 Threaded cognition

Salvucci en Taatgen (2008): hulpbron gedefinieerd om alle cognitieve processen en structuren aan 
te duiden waarop een taak beroep kan doen voor de taakuitvoering. 2 taken die op andere 
hulpbronnen beroep doen kunnen tegelijkertijd uitgevoerd worden, wanneer ze op dezelfde 
hulpbron beroep doen moet de 2e wachten tot de 1ste ver genoeg gevorderd is.

-> geen algemene executieve functie die de verschillende processen controleert, maar 
verschillende processen opereren allemaal autonoom

Gretig: de verwerkingsdraad allieert de hulpbron voor zichzelf vanaf dat die beschikbaar is

Beschaafd: hulpbron direct weer vrijgegeven wanneer die niet meer nodig is

Cognitieve hulpbronnen kunnen maar door 1 proces tegelijkertijd gebruikt worden

Nijboer et al. (2013): bij gemakkelijke subtractietaak vooral interferentie wanneer gecombineerd 
met de trackingtaak (beiden visueel en manueel), bij de moeilijke subtractietaak vooral 
interferentie door de teltaak (beide doen beroep op werkgeheugen).
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Borst, Buwalda, van Rijn en Taatgen (2013): taakprestatie verbetert wanneer er additionele cues 
zijn die helpen bij de taakuitvoering (visuele cue tijdens beroep op werkgeheugen)

Janssen en Brumby (2010): personen kunnen flexibeler wisselen van taken op basis van 
omgevingscues, zo worden taken beter uitgevoerd (in meeste studies is de vorm van multitasking 
op voorhand bepaald)

Nijboer et al. (2013): ook bij flexibel switchen vertoonden veel proefpersonen geen teken van 
leren, of hadden ze heel veel trials nodig

-> inconsistent met grote hoeveelheid literatuur die noodzaak van executieve functies 
onderschrijft


5. 9 Taakwisseling

Alle acties vereisen taaksets, cognitieve controle is nodig om de juiste actie te kiezen


5.9.1 Essentiële kenmerken van taakwisseling

Sequentie van acties neemt de vorm aan van een voorbereide reflex of een ideomotorische actie

Taakset: complex actiepatroon dat we op basis van intensieve oefening hebben geleerd, en dat 
nu als chunck in het procedurele geheugen is opgeslagen

Bv. Stroop (1935): woordbetekenis interfereert automatisch met een andere taak

Cognitieve controleprocessen: flexibel kunnen wisselen zonder constant afgeleid te worden


5.9.2 Het taakswitchparadigma

Jerslid (1927): proefpersonen getraind in 2 simpele taken, iedere taak vereist dat de aandacht op 
een ander aspect van de stimulus gericht wordt en dat de classificatie hiervan op basis van een 
ander criterium gebeurt. 

 
5.9.3 Mix-, wissel- en residuele wisselkosten

Taakwisselkosten: switchen tussen twee taken gaat altijd gepaard met langere reactietijden en 
toename in proportie fouten. Deze kunnen gereduceerd worden wanneer de proefpersoon van 
tevoren wordt geïnformeerd over de taakwissel en de tijd krijgt om zich hierop voor te bereiden, 
maar nooit volledig geëlimineerd. 

Mixkosten: ook op langere termijn kosten wanneer tijdens een trial meerdere taken uitgevoerd 
moeten worden ipv 1

-> herconfiguratie van de taakset: switchen van aandacht naar ander deel van de stimulus, 
beslissen wat er moet gebeuren of hoe dat moet gebeuren, inhaleren vorige elementen

Rogers en Monsell (1995): residuele wisselkosten zijn omdat een deel van de taakset-
herconfiguratie niet kan plaatsvinden tot die op exogene wijze getriggered wordt door de stimulus

De Jong (2000): failure to engage-hypotheses, geen onderscheid tussen endogene en exogene 
taaksetherconfiguratie, soms slagen we er niet in onze taakset te herconfigureren

Nieuwe taakdoel of taakregels uit het geheugen halen en dit lukt soms niet

Cohen, Dunbar & McClelland (1990): meer moeite om te wisselen naar een dominante, meer 
geoefende taak. Waarschijnlijk omdat de dominante taak sterker geinhibeerd moet worden, het 
loslaten van deze inhibitie resulteert in grotere kosten


6. Automatische en gecontroleerde processen

Shiffrin en Schneider (1977): gecontroleerde processen gekenmerkt door een beperkte capaciteit, 
aandacht vereisen en flexibel ingezet worden in veranderende omstandigheden. Automatische 
processen onbeperkt qua capaciteit, maar ook inflexibel, een eenmaal aangeleerd automatisch 
proces is moeilijk te wijzigen

Consistente mapping:

- Klinkers als doelstimuli

- Cijfers als afleiders

Gevarieerde mapping: zowel in de geheugenset en als visuele display medeklinkers en cijfers

-> de grootte van de geheugenset en en het aantal items in de zoekdisplays beïnvloedden 
reactietijd = gecontroleerd proces

In de consistente mapping-conditie is dit minder het geval = automatisch proces

Mapping ook aan/af te leren:

- Medeklinkers B tem L als doelstimuli

- Medeklinkers M tem Z als afleiders

- Graduele toename van efficiëntie

- Konden dit onderscheid automatisch maken na 2100 trials
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Automatisch -> inflexibel: omgekeerde mapping na 2100 trials had desastreus effect (1000 trials 
nodig om zelfde niveau te halen)


6.1 Dichotomie of graduele verschillen?

6.1.1 Argumenten voor graduele verschillen

Toenemende evidentie tegen een strikte dichotomie:

- Ook kleine reactietijd effecten bij consistente mapping

- Automatische taken zijn niet volledig automatisch

Moors en De Houwer (2006): 4 continue variabelen bij automatische processen

- Doelafhankelijk

- Onbewust

- Efficient

- Snel 

-> niet noodzakelijk allemaal en op een graduele manier

Gradaties verklaren waarom oefening helpt om sneller te worden, proces wordt geautomatiseerd


6.1.2 De neurale basis voor automatisering

Jansma, Ramsey, Slagter en Kahn (2001): bij automatisering neemt activatie af in de dorslaterale 
prefrontale cortex, de rechter superieure prefrontale cortex, de rechter frontopolaire cortex en de 
supplementaire motorgebieden (gebieden geassocieerd met werkgeheugen).

Poldrack et al. (2005): vergelijkbare afname in de dorslaterale prefrontale cortex bij oefening

Saling en Phillips (2007): literatuurreview, automatisatie geassocieerd met afname activiteit in 
corticale gebieden


6.2 Instantietheorie

Gordon Logan et al. (1988-1999): automatische processen zijn snel omdat ze gebaseerd zijn op 
het ophalen van eerdere oplossingen uit het geheugen. Toenemende efficiëntie van het 
ophalingsproces, buiten het bewustzijn en zonder aandacht door directe associaties


7. Het interpreteren en opvolgen van instructies

Nakahara, Hayashi, Konishi en Miyashita (2002): fMRI-scans van makaak die taak maakt komt 
sterk overeen met die van een mens

-> kritiek Roepstorff en Frith (2004): niet te vergelijken, mensen kunnen taak direct via instructie, 
makaken volgen jaren lange training via shaping

Brass, Liefooghe, Braem en De Houwer (2017): taal is noodzakelijk, maar een niet voldoende 
criterium om instructies op te lossen. Niet alleen de taak begrijpen is belangrijk, maar ook de 
vaardigheid om die instructie om te zetten in gedrag


7.1 Automatische invloeden van instructie op gedrag

Voorbereide reflex: proefpersonen bereiden zich voor op een taak door zichzelf in een toestand te 
brengen die ervoor zorgt dat de taak efficiënt kan worden uitgevoerd. -> uitvoering automatisch

Voorwaarden om te concluderen dat instructies hun invloed op gedrag doen gelden

- Aan te leren stimulus-respons-mapping kan niet geautomatiseerd worden


- Iedere trial nieuw

- Mapping die nooit uitgevoerd hoeft te worden


- Taakinstructie bevat minstens twee verschillende stimulus-respons-mappings, voorkomen dat 
proefpersonen simpelweg uitvoeren van een specifieke respons uitvoeren, ipv tot stand 
brengen van een meer algemene mapping tussen alle mogelijke stimuli en responsen


Voorbereide reflex onderzoeken door interferentie via taakinstructies

- Eriksen-flanker-taak (met enige aanpassingen)

Cohen-Kdoshay en Meiran (2007): duidelijke effecten van flankers waarop nooit daadwerkelijk 
gereageerd hoefde te worden

Dubbeltaken: specifieke taakinstructies geven voor één taak en vervolgens testen of deze 
instructies de prestatie op een andere taak beïnvloeden, zelfs wanneer ze irrelevant zijn

Waszak et al. (2008): wanneer een bepaalde eigenschap via instructie aan een bepaalde respons 
was gekoppeld, kon die interferentie veroorzaken, zelfs wanneer de geassocieerde respons nooit 
uitgevoerd hoefde te worden.
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7.2 Goal neglect

Brenda Milner (1963): frontale-leukotomie patiënten voerden incorrecte acties uit, gepaard met 
verbale rapportages die aangeven dat patiënten wel de intentie hadden de correcte actie uit te 
voeren

Duncan et al. (1995-1996): goal neclect

- Extreem falen in volgen van de taakregels

- Taakprestatie wordt vooral beperkt door de complexiteit van ed taakregels en niet door de 

complexiteit van de taakuitvoering

- Het falen kan niet verklaard worden door problemen met het onthouden van taakregels

Lettermonitoringtaak: sommige proefpersonen switchten niet naar de andere kant om letters te 
lezen wanneer ze daartoe werden geïnstrueerd, hoewel ze in staat waren om de gegeven 
instructies te herhalen aan het einde van het experiment

-> gerelateerd aan algemene intelligente en hersenschade aan de frontale hersengebieden

Duncan et al. (2008): tegelijkertijd nog een extra taak uitvoeren, enkel effect op goal neglect 
wanneer de primaire en secundaire taak secundair gelijktijdig werden geïntroduceerd

-> complexiteit van de interne representatie van de taak, gevormd tijdens verwerken van 
instructie, beperkte capaciteit verhindert ons van het vormen van een taakmodel

Bhandari en Duncan (2014): 

- Mate van goal neglect hangt sterk samen met de mate waarin complexe taakinstructies in 

chuncks gegroepeerd kunnen worden

- Hangt enkel af van de complexiteit van de taak zelf en niet van een eventuele tweede taak

- Aan het begin van het toepassen van de taakregel was het gedrag vaak instabiel, interne 

taakmodel moet een paar keer uitgevoerd worden voor het stabiliseert

De Jong et al. (1999): individuele verschillen in het implementeren van specifieke elementen van 
het taakmodel kunnen een belangrijke rol spelen


7.3 Een dissociatie tussen weten en doen: neuroimaging-evidentie

Lateralized readiness potential (LRP) is bijzonder geschikt om relatie tussen instructie en 
motorische activiteit te onderzoeken: verschilpotentiaal die verkregen wordt door EEG-signalen 
die boven de linker- en rechtermotorcortex gemeten worden, van elkaar af te trekken.

Door deze relatieve activatie te volgen in tijd kunnen we nu inschatten hoe snel de motorcortex 
reageert op een instructie. 

In klassieke interferentietaken wordt vaak gevonden dat LRP’s groter zijn voor congruentie stimuli 
dan voor incongruentie

Meiran, Pereg, Kessler, Cole en Braver (2015b): go/no-gotaak, proefpersonen moesten enkel 
reageren wanneer de stimulus aan bepaalde eigenschappen voldoet. Er was al LRP activatie ook 
al moesten ze op de eerste trials niet reageren, maar verdwenen snel naarmate meer trials werden 
gepresenteerd

Brass, Wenke, Spengler en Waszak (2009): een netwerk van hersengebieden waaronder de 
anterieure cingulate cortex, de presupplementaire motorgebieden, de frontale cortex en de 
pariëtale cortex betrokken bij het inhiberen van een conflicterende instructie. Dit hersengebied 
ook betrokken bij verwerken van conflicterende informatie.


8. Besluit: meer controle, altijd beter?

Laatste jaren sterk ingezet op cognitieve controleprocessen te stimuleren en vermindering 
cognitieve controle bij ouderen tegen te gaan

Amer, Campbell en Hasher (2016): veel taken waarbij afleiding juist voordelig kan zijn

- Statistische patronen doorzien, structuur leren ontdekken in complexe visuele en auditieve 

stimuli, leren van een taal

- Oplossen van problemen, falende strategieën loslaten en creativiteit (geassocieerd met 

verminderde activatie van prefrontale hersengebieden)

Verminderde cognitieve controle biedt ouderen unieke kansen: nieuwe patronen ontdekken in de 
informatie die ze heel hun leven hebben opgedaan

Cognitieve controle gedurende onze levensloop (kader 5.2):
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Thema 3: Perceptie 
Hoofdstuk 6: Visuele perceptie

1. Inleiding

Wij zien als het donker is enkel zwart-wit, geen kleur. Nachtfotografie lijkt onrealistisch kleurrijk.


2. Een natuurgetrouw beeld van de buitenwereld?

Bewuste representatie van de buitenwereld berust eerder op een illusie dan dat het een adequate 
representatie van de werkelijkheid voorstelt.


2.1 Zichtbaar licht: een beperkt venster van de buitenwereld

Elektromagnetische golf: groot scala aan golflengtes en bijhorende trillingsfrequentie 
(megameters-picometers)

Zichtbare licht is klein onderdeel van 400-700 nanometer

Kegeltjes nemen golflengtes waar en onze hersenen vormen de subjectieve ervaring van kleur. In 
het donker kunnen we enkel onze staafjes gebruiken, die niet kleurgevoelig zijn en een lagere 
dichtheid hebben.


2.2 Oogbewegingen

Onze ogen zien slechts 2-3 booggraden van onze omgeving scherp (breedte van de duim op een 
armlengte afstand)

Continue indruk dat we onze volledige omgeving kunnen waarnemen door snelle korte 
oogbewegingen (saccades), steeds opnieuw fixeren op kernaspecten van de omgeving


2.3 De camera-analogie

Volledig onjuist -> stilstaan bij werking van het oog en visuele systeem


3. Gezichtsvermogen en het brein

Hiërarchische organisatie:

- Lage niveaus: details van de visuele scène, zoals de positie en oriëntatie van lijnen

- Hogere niveaus: representatie van de hogere-orde-eigenschappen van objecten en concepten


3.1 Het oog

- Convexe lens projecteert licht op de retina

- Fotoreceptoren in de retina

- Detailwaarneming op de fovea

- Blinde vlek waar we niet waarnemen dat we daar niets waarnemen
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Gedurende ons leven flinke verandering in frontale lobben en het functioneren van cognitieve controle 
Rubia et al. (2006): volwassenen laten een sterkere activatie zien in de prefrontale gebieden tijdens een 
groot scala aan taken die cognitieve controle vereisen. Vaardigheid tot cognitieve controle neemt 
stelselmatig toe met de leeftijd van ontwikkelende jonge kinderen. 
Prefrontale cortex ontwikkelt zich relatief langzaam gedurende de adolescentie (tot ±20j) -> reden van 
risicovol gedrag van pubers? 
Luna, Padmanahban en O’Hearn (2010): meeste cognitieve controlefuncties nemen toe gedurende de 
kindertijd, maar zijn tijdens pubertijd nog niet optimaal effectief. 
Inconsequent: sommige gebieden nemen toe, andere nemen af in activatie  
- Toename: toename in cognitieve controle 
- Afname: toename in efficiëntie, waardoor minder activiteit nodig is 
-> mogelijk dat het niet enkel structurele, maar ook strategische verschillen zijn 
-> recentere studies (betere fMRI en grotere steekproef) tonen consequentere resultaten 
Steinberg (2007): impulsief gedrag ten gevolge van startende pubertijd en achterblijvend cognitief 
controlemechanisme, meeste treedt op in sociale situaties 
Crone en Dahl (2012): ontwikkeling van affectieve en sociale functies spelen een belangrijkere rol 
Cognitieve veroudering gepaard met met verminderende geheugenfuncties, meer moeite met 
concentratie. Controle over aandacht verzwakt en minder flexibel wisselen tussen taken. 
Hypothese: ouderen vooral problemen met inhibitoire controle, daardoor eerder afgeleid door 
irrelevante stimuli.  
Braver en Barch (2002): cognitieve veroudering vooral door aftakeling van het dopaminerge systeem dat 
naar de prefrontale cortex projecteert.  



3.2 De retina

2 soorten fotoreceptoren: kegeltjes (kleur) en staafjes (lichtgevoelig)

Kegeltjes sterk geconcentreerd op de fovea, staafjes perifeer verspreid

Licht moet eerst door weefsel van de retina om dan bij receptoren te komen, die info wordt vanaf 
fotoreceptoren indirect doorgegeven aan de hersenen -> zekere mate van voorbewerking

1e laag: bipolaire en horizontale cellen

- Horizontale cellen verbinden meerdere lichtreceptoren met elkaar -> laterale inhibitie

- Bipolaire cellen zijn rechtstreeks verbonden met fotoreceptoren, horizontale cellen en retinale 

ganglioncellen

2e laag: amacriene en retinale ganglioncellen (voorbewerking) 

- Retinale ganglioncellen geven het signaal door aan de hersenen

- Amacriene cellen verbinden retinale ganglioncellen met elkaar -> informatie integreren 

-> via oogzenuw naar hersenen

Waar bundel zenuwvezels samenkomt is onze blinde vlek.


4. Zenuwbanen tot aan de cortex

Optisch chiasma: info uit de rechterzijde van elk oog wordt naar de rechter visuele cortex 
geprojecteerd en die uit de linkerzijde naar de linker visuele cortex.

Beeld op netvlies is geprojecteerd -> informatie wordt contralateraal verwerkt

Retina -> geniculate kern (thalamus) -> superieure colliculus (programmeren oogebewegingen)-> 
pulvinar

Parvocellulair pad: gevoelig voor kleur en fijn detail (input vanuit kegeltjes)

Magnocellulair pad: relatief groot, wijdvertakt, gevoelig voor bewegingsinformatie (input kegeltjes)

Visie-voor-perceptie-systeem: betrokken bij herkennen van objecten

Visie-voor-actie-systeem: vooral betrokken bij de verwerking van ruimtelijke relaties, 
bewegingsinformatie en het visueel geleiden van onze eigen acties

-> recent evidentie voor toch meer overlap


5. Initiële verwerking: visuele cortex

V1: primaire visuele cortex, initiële verwerking

Parvocellulair -> ventrale route -> V4

Magnocellulair -> dorsaal ->  posterieure pariëtale cortex, verwerking positie en beweging

-> scheiding niet volledig

V2: basale visuele verwerking vergelijkbaar met V1

V3: Globale beweging

V4: infero-temporale cortex, object-, vorm- en kleurherkenning

MT/V5: integratie van bewegingspatronen, controle van oogebewegingen


5.1 Primaire visuele cortex (V1)

Verwerkt basiseigenschappen van licht

Receptieve veld van de neuron: neuronen reageren op stimuli die op specifieke locaties in de 
retina zijn gepresenteerd

Retinotropische kaart: directe correspondentie tussen de locatie op de retina die gestimuleerd 
wordt en de locatie in V1 die geactiveerd wordt

Simpele cellen: reageren op de hoeveelheid licht

Complexe cellen: hogere-orde-eigenschappen, zoals lijnen met een specifieke organisatie, 
beweging van stimuli -> grote receptieve velden, aangestuurd door groepen simpele cellen


5.2 Secundaire visuele cortex (V2)

Verbinding van V1 naar hogere orde en omgekeerd

Vergelijkbaar met V1 maar enkel complexe cellen, V2-cellen reageren op meer complexe 
eigenschappen van stimuli


5.3 Ventrale en dorsale routes

V3 tot en met V5

Duidelijke segregatie tussen twee routes vanaf V2

V3 is onderdeel van dorsale route en ontvangt input vanuit V1 en V2, magnocellulaire pad 
betrokken bij bewegingsinformatie

- Ruimtelijke locaties
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- Perceptie-actie-integratie

- Waar en hoe informatie

V4 is onderdeel van ventrale route en ontvangt input vanuit V1 en V2, zowel magnocellulair als 
parvocellulair, gevoelig voor oriëntatie, spatiale frequentie, kleur, geometrische vormen

- Wat informatie

- Objectherkenning


6. Verdere verwerking: functionele specialisatie

Zeki (2001): in verschillende visuele gebieden functionele specialisatie, ieder gebied voert slechts 
één of een beperkt aantal taken uit


6.1 Vormverwerking

V1-V4, inferieure temporaalschors

Kourtzi en Connor (2011): neuronen in hoger gelegen gebieden reageren op steeds complexere en 
meer abstracte vormeigenschappen


6.2 Kleurverwerking

Goddard et al. (2011): fMRI om de rol van V4 bij kleurwaarneming te onderzoeken -> toename in 
activiteit bij kijken naar kleurfilm tov zwart-wit

achromotopsie: patiënten verliezen hun vermogen tot kleurwaarneming ten gevolge van 
hersenletsel

Bouvier en Engel (2006): meta-analyse, hoge mate van overlap in laesies bij 
achromatopsiepatiënten in V4 -> als er kleurcentrum is in V4, dan

- Kleurwaarneming beperkt tot één visueel gebied

- Kleurwaarneming de enige functie die dit gebied vervult

- Kleurwaarneming niet afhankelijk van processen in hogere-orde visuele gebieden

Residuele kleurherkenning: V1 en V2 ook betrokken

Globs: kleurgevoelige clusters van cellen gevonden bij makaken -> V4 niet kleurcentrum, maar 
centrale hub


6.3 Bewegingsinformatie

V5/midden-temporale gyrus

Beckers en Zeki (1995): korte TMS-pulsen om V5 te deactiveren -> sterke afname in het 
vermogen om beweging waar te kunnen nemen

V1 deactivatie -> kleine vermindering in vermogen

Akinetopsiepatiënt LM (Zihil, Von Cramon en Mai, 1983): deficiëntie in het kunnen waarnemen van 
bewegen, laesies in onder andere de midden-temporale gyrus (V5)

Patiënten met schade aan de mediale superieure temporaalschors tonen ook ernstige deficiënties

Anderson, Holliday, Singh en Harding (1996): V5 ook betrokken bij verwerken van contrasten en 
spatiale frequenties

Andere gebieden (V3A, intrapariëtale sulcus) gevoeliger voor beweging en dus ook betrokken


6.4 Het bindingsprobleem

Bindingsprobleem: elke functie is gespecialiseerd, maar toch hebben we 1 geïntegreerde 
perceptie, vanuit de bottom-up is dit problematisch want er leek geen verbindende informatie te 
bestaan die de modules kon samenvoegen

Kourtzi, Krekelberg en Wezel (2008): V4 en V5 zijn niet de enige hersengebieden die hun 
specialisatie uitvoeren, maar dragen actief bij aan de integratie ervan. Op diverse niveaus is er een 
sterke mate van recurrente verwerking/terugkoppeling

Synchronisatiehypothese: waarneming van een object resulteert in een grootschalige activatie van 
de visuele cortex en een hoge mate van synchroniciteit van de neurale verwerking tussen 
verschillende visuele gebieden.  = bewustwording object in zijn geheel

Synchronisatie treedt op bij illusoire figuren, maar niet wanneer die niet bewust wordt 
waargenomen

Guttman, Gilroy en Blake (2007): niet zozeer precieze synchroniciteit, maar elk object heeft een 
uniek activatiepatroon

Vanuit predictive-coding is er geen bindingsprobleem (Hohwy, 2007)
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7. Verdere verwerking: twee visuele systemen

7.1 Twee systemen

Goodale & Milner (1992-2008): visie-voor-actiesysteem & visie-voor-perceptiesysteem

- Superieure colliculus en andere subcorticale gebieden betrokken bij verwerking

- Schneider: subcorticale paden stellen dieren in staat om objecten te lokaliseren, terwijl 

evolutionair nieuwere paden vooral betrokken zijn bij het identificeren van deze objecten

- Dorsaal:  visie voor actie/waar

- Ventraal: visie voor perceptie/wat


7.2 Dorsaal: visie voor actie

Visuele agnosie: onvermogen objecten te herkennen

Patiente DF had visuele agnosie was echter wel nog in staat objecten te manipuleren

Sakata et al. (1990-1975): specifieke subklasse van neuronen paste niet in het beeld dat dorsale 
stroom vooral betrokken is bij de verwerking van locaties, maar geassocieerd met de eicodering 
van de vorm van objecten. 

-> niet betrokken bij herkenning van objecten, maar bij het matchen van bewegingspatroon aan 
de vormeigenschappen van het object


7.3 Ventraal: visie voor perceptie

Optische Ataxie/Bálints syndroom: patiënten hebben moeite met het grijpen naar objecten of het 
aanwijzen ervan, schade aan de parietaalschors


7.4 Twee systemen: besluit

Visuele agnosie en Optische Ataxie vormen een dubbele dissociatie

kritiek:

- Twee visuele systemen mogelijk onvoldoende om de volledige complexiteit van het visuele 

systeem te verklaren -> andere modellen met 3-5 verschillende functionele systemen

- Moeilijk te verklaren hoe ze interactieren

- De Haan en Cowey (2011): parallelle evolutie voor diverse vaardigheden, bij evolutionair 

onafhankelijk ontwikkelde systemen is interactie moeilijk te verklaren. Waarschijnlijk eerder 
sprake van een lappendeken van overlappende functies en interacterende visuele functies.


8. Kleurwaarneming

Evolutionair voordeel: bepaalde objecten saillanter ten opzichte van de achtergrond, waardoor ze 
een grotere kans hebben om opgemerkt te worden


8.1 Trichromatische kleurwaarneming

Meeste stimuli activeren twee of drie kleurreceptoren, de relatieve kleur is het resultaat van de 
relatieve stimulatie van elk van de receptoren

Dichromatie: één type van kleurreceptor is afwezig, meest voorkomende vorm van 
kleurenblindheid

Het feit dat we drie kleurreceptoren hebben die selectief gevoelig zijn voor specifieke frequenties 
is waarschijnlijk een evolutionaire toevalligheid


8.2 Opponente-processentheorie

Trichromatische kleurentheorie moeite met verklaren van negatieve nabeelden

Ewald Hering (1878): drie types opponente processen

- Groen/rood

- Blauw/geel

- Zwart/wit

Activatie van één specifieke component van het opponente processensysteem -> inhibitie van 
van de opponente component

Wanneer de stimulus weggehaald wordt vervalt deze inhibitie en kan de tot dusver geïnhibeerde 
component tijdelijk sterker geactiveerd worden

DeValois en Devalois (1975): ontdekten het bestaan van opponente cellen in de geniculate kern 
van apen

Abramov en Gordon: evidentie dat rood en groen of blauw en geel kunnen nooit samen 
voorkomen
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8.3 Dual process-theorie

Trichromatische kleurentheorie en opponente-processentheorie verenigd in de dual proces-
theorie (Hurvich en Jameson, 1957)

Signalen die afkomstig zijn van drie kleurreceptoren gecombineerd voor ze naar de opponente 
cellen worden geprojecteerd. 

1. Achromatisch kanaal: combineert activatie van groen en rode golflengtereceptoren

2. Blauw-geel kanaal: contrasteert combinatie rood-groen met die van blauwe 

golflengtereceptoren

3. Rood-groen kanaal: contrasteert rood en groen

-> veel complexere theorie nodig

- Aanzienlijke individuele variatie in verdeling van kleurrecepptoren

- Verdeling over de retina behoorlijk willekeurig


8.4 Kleurconstantie

kleurconstantie: objecten lijken een uniforme kleur te hebben, ondanks een bijzonder hoge mate 
van variatie van belichtingen -> interpretatie van kleur houdt rekening met context

Granzier, Brenner en Smeets (2009): proefpersonen konden op een verscheidenheid aan locaties 
55% van de kleuren juist benoemen


8.4.1 Retinex-theorie

Edwin Land: kleurconstantie verklaren op basis van de wisselwerking tussen retinale en corticale 
processen

- Lokale kleurcontrasten: vergelijken hoe veel licht iets reflecteert ivm het naastliggende object

- Globale kleurcontrasten: kleurrespons van een specifiek oppervlak vergeleken met de 

kleurrespons van de gehele visuele scène

- Gereflecteerde hooglichten van glimmende oppervlakken

Foster en Nascimento (1994): exciteerbaarheid van de verschillende kleurreceptoren een 
belangrijke rol in lokale kleurcontrasten

Kegel-exciteerbaarheidsratio’s: de ratio van de exciteerbaarheid van een specifieke kleurreceptor 
wordt niet beïnvloed door de lichtbron, maar wel door het beschenen oppervlak en deze 
eigenschap kan bijdragen aan kleurconstantie

Brainard en Maloney (2011): equivalent belichtingsmodel, kleurdetectie vindt plaats in twee stadia

- Bepalen van de kegel-exciteerbaarheidsratio’s -> algemene impressie

- Werkelijke kleursignaal vergelijken op basis van bayesiaanse interferentieprincipes


8.4.2 Familiariteit en verwachting

Hansen et al. (2006): lieten mensen met de kleurbalans van een foto spelen om een grijze foto te 
krijgen. Top-down predicties resulteren in een overcompensatie bij het neutraliseren van een kleur


10. Object- en gezichtsherkenning

Object- en gezichtsherkenning gedissocieerd? Veel evidentie van wel (dubbele dissociatie)

- Objectherkenning: anterieure inferieure temporale cortex

- Gezichtsherkenning: fusiform face area


10.1 Patroonherkenning

Herkennen van tweedimensionale patronen


10.1 Globale en lokale verwerking

Eerst de grove essentie herkennen en dan pas de details (globaal naar lokaal)

Thorpe et al. (1996): proefpersonen zagen in 150 ms of de natuurscène een dier bevatte

Navon (1977): letters opgebouwd uit kleinere letters, wanneer proefpersonen een beslissing 
moesten maken over de lokale letters werd hun reactietijd sterk vertraagd als de grote letter 
incompatibel was.. Beslissing grote letter had geen invloed van de kleine letters


10.1.2 Spatiale frequenties

Lage spatiale frequenties representeren grove informatie, worden snel geprojecteerd naar hogere-
ordegebieden in de cortex door middel van het magnocellulaire pad

Hoge spatiale frequenties representeren vooral details, trager doorgegeven door het 
parvocellulaire pad
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Musel et al. (2014): proefpersonen kunnen op basis van lage frequenties sneller een afbeelding 
identificeren dan op basis van hoge frequenties


10.2 Perceptuele organisatie

10.2.1 Gestaltprincipes

Wet van Prägnanz: wat we waarnemen is over het algemeen de meest eenvoudige van alle 
configuraties

- Principe van nabijheid

- Wet van similariteit

- Wet van goede continuatie

-> nodig om individuele objecten te segregeren


10.2.2 Figuur-achtergrondsegregatie

Geen aandacht voor nodig wanneer de figuur relatief simpel is, maar kan wel door aandacht 
beïnvloedt worden

Figuur-achtergrondscheiding niet alleen op basis van basale perceptuele principes, maar ook 
ervaring


10.2.3 Perceptuele organisaties in natuurlijke scènes

Niet door gestaltpsychologen geïdentificeerd:

- Naastliggende segmenten van een contour hebben meestal vergelijkbare oriëntaties

- Verder van elkaar liggende segmenten hebben meestal sterk verschillende oriëntaties

Uniforme verbondenheid (1994): iedere verbonden regio met uniforme visuele eigenschappen 
wordt gezien als één perceptuele eenheid


10.3 Objectherkenning

10.3.1 Computervisie

David Marr (1982): 3 stadia, waarin visuele informatie op verschillende manieren gerepresenteerd 
wordt

- Primaire sketch: tweedimensionale beschrijving

- 2,5D-sketch: diepte informatie wordt toegevoegd

- 3D-representatie: onafhankelijk van het gezichtspunt


10.3.2 Herkenning door componenten

Biederman (1987): herkenning door componenten

Geonen: geometrische basisvormen, ongeveer 36

- Eerst de randen in de tweedimensionale representatie identificeren

- Bepalen hoe visuele objecten gesegmenteerd moeten worden om op die manier de 

oppervlakken van een object te bepalen 

2 belangrijke processen:

- Concave delen van een oppervlak bepalen

- Identificeren van randen

Problemen:

- Sommige objecten niet door genen te beschrijven

- Assumptie van gezichtsonafhankelijkheid (dit geldt enkel voor gekende objecten)

- Kan moeilijk overweg met variatie 

- Geen verklaring voor top-down invloeden


10.3.3 Herkenning door top-downpredicties

Bar et al. (2006): gedetailleerde bottom-upverwerking van de visuele input en generieke top-
downverwerking

Hoge spatiale frequenties van details via ventrale route: finetuning van predicties

Lage spatiale frequenties via dorsale route: activeren predicties in prefrontale cortex

- Selectie kandidaatsobjecten

- Creëert context

-> predicatieve coding, recurrente neurale verbindingen

Goolkasian & Woodberry (2010): herkenning van ambigue afbeeldingen beïnvloedt door priming 
(Eskimo/indiaan, Face/liar illusies)
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10.3.4 Objectrepresentatie in het visuele systeem

Twee belangrijke principes:

- Selectiviteit: neuronen die heel sterk reageren op een specifiek object, maar niet of nauwelijks 

op andere objecten

- Tolerantie: neuronen die altijd blijven reageren op een object, ongeacht de belichting, oriëntatie 

of grootte

Booth en Rolls (1998): slechts een klein deel neuronen is gezichtspuntonafhankelijk/tolerant, maar 
deze enkelen bevatten genoeg informatie om te kunnen differentiëren 

Zoccolan et al. (2007): matige negatieve correlatie tussen selectiviteit en tolerantie -> kleine 
proportie in de inferieure temporele cortex extreem selectief voor specifieke concepten


10.3.5 Objectherkenning en predictieve coding

Summerfield et al. (2006): beslissen of iets een gezicht is of niet -> activatie in mediale frontale 
cortex, toename in top-downconnectiviteit van de frontale cortex naar de gezichtsspecifieke 
gebieden in de visuele cortex

-> matching tussen voorspelde en waargenomen evidentie voor de aanwezigheid van gezichten


10.4 Gezichtsherkenning

10.4.1 Zijn gezichten speciaal?

Holistische verwerking, individuele eigenschappen worden parallel verwerkt -> snel (0,5s)

Gezichtsinversie-effect: ondersteboven gezichten worden veel moeilijker herkend, voor andere 
objecten is dit effect veel kleiner

Deel-geheeleffect: gemakkelijker om een eigenschap van een gezicht te herkennen wanneer het 
onderdeel van een gezicht is dan wanneer het als losstaand onderdeel wordt gepresenteerd

Richer, Cheung en Gauthier (2011): proefpersonen verwerken gezichten als geheel en kunnen 
onderdelen moeilijk vergelijken


10.4.2 De fusiform face area

Gespecialiseerd hersengebied dat betrokken is bij gezichtsherkenning, gelokaliseerd in de 
ventrale temporale cortex

Gainotti en Marra (2011): ook andere gebieden betrokken -> niet 1 gebied maar een netwerk


10.4.3 Prosopagnosie

Heterogene stoornis, vaak wel nog verwerking van gezichtsinformatie, maar die bereikt het 
bewustzijn niet meer

Simon et al. (2011) bij patiënt PS resulteerden bekende gezichten nog in activatie van de fusiform 
area, maar die was niet bewust

Busigny et al. (2010): deficiëntie is specifiek voor gezichten en niet noodzakelijkerwijs te 
generaliseren naar andere vormen van verfijnde discriminatie


10.4.4 De expertisetheorie

Expertisehypothese: hersengebieden betrokken bij herkennen van gezichten zijn ook betrokken bij 
het herkennen van objecten waarvoor we een hoge mate van expertise voor ontwikkeld hebben. 
Expertise resulteert in een toename van holistische verwerking. 

Diamond en Carey (2013): vonden een inversie-effect bij foto’s van honden voor hondenexperts

Wallis (2013): computationeel model voor objectherkenning die na training effecten vertoonde die 
doorgaans geassocieerd zijn met gezichtsherkenning

McKone et al. (2007): literatuurreview, grootste effecten van expertise werden gevonden buiten de 
fusiform face area

10.4.5 Een model voor gezichtsherkenning

Bruce en Young (1986): stadia van herkenning

1. Structurele codering

2. Analyse gelaatsexpressies

3. Spraakanalyse

4. Analyse gezichtseigenschappen

5. Identificatie invariante eigenschappen

6. Identificeren van een persoon

7. Ophalen van de naam van de persoon

8. Cognitief systeem waar algemene achtergrondkennis de gezichtsherkenning beïnvloedt

-> aanzienlijke verschillen tussen herkennen van bekende en onbekende personen
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Jenkins, White, Van Montfort en Burton (2011): we kunnen veel minder goed onbekenden 
herkennen dan bekende personen

Identificatie van emoties en herkennen gelaatsuitdrukking onafhankelijk van identificatie van de 
persoon

Fox, Hanif, Iara, Duchaine en Barton (2011): verschillende routes voor herkennen 
gezischtsuitdrukkingen en personen (maar niet volledig onafhankelijk)


11. Visuele aandacht

11.1 Coverte vs. Overte aandacht

Coverte aandacht: je aandacht is ergens anders gericht dan je ogen

Overte aandacht: je ogen volgen je aandacht (in de meeste situaties)


11.2 Neurale mechanismen

Gilbert en Li (2013): top-downinvloeden op cognitieve processen 
worden via een reeks van neerwaartse paden door de hele cortex 
geprojecteerd, en de thalamische kernen spelen een belangrijke rol 
in het doorgeven van deze signalen. 

Recurrente verbindingen kunnen selectief de responsdrempels van 
neuronen langs deze verwerkingspaden veranderen.


11.3 Sensory gain

Visuele aandacht kan de gevoeligheid van specifieke populaties neuronen in de visuele cortex 
beïnvloeden

- Aandacht selectief gericht op linker of rechter visuele veld

- Aanbieding van een geliberaliseerde stimulus

- Vroege ERP componenten groter wanneer aandacht op stimulus gericht is

Sensory gain-mechanisme: een reflectie van de verhoogde gevoeligheid van de neuronen in het 
visuele systeem, die responsief waren voor de geattendeerde stimuluseigenschap.

P1: onderdrukking irrelevante stimuli

N1: versterking relevante stimuli

P1 amplitude kleiner bij invalide gecuede targets, N1 amplitude groter bij valide gecuede targets

-> twee verschillende mechanismen

Aandacht beïnvloedt selectief de verwerking van visuele informatie, neuronen die overeenkomen 
met de geattendeerde locatie worden onder invloed van top-down-biasing gevoeliger

Via ERP resultaat dat componenten ontstaan in secundaire visuele gebieden, via fMRI zien we 
eerder V1 (recurrente verwerking of manifesteert zich op een manier die ERP niet kan meten)

C1 wordt waarschijnlijk in V1 opgeroepen

Posner (1980): aandacht is een zoeklicht

Eriksen en St. James (1986): aandacht is een zoomlens


11.4 Een of meer zoeklichten?

Awh en Pashler (2000): proefpersonen goed in staat om 2 locaties te attenderen (meerdere 
zoeklichten)


11.4.1 Locaties of objecten

O’Craven, Downing en Kanwisher (1999): zoeken naar gezichten activeert de fusiform face area, 
terwijl zoeken naar huizen de parahippocampal place area activeert

Egly, Driver en Rafal (1994): we kunnen effectiever onze aandacht binnen een object verplaatsen 
dan tussen objecten switchen

Andersen, Fuchs en Müller (2010): maakten gebruik van steady-state visual evoked potential 
(SSVEP), wanneer je een stimulus met een specifieke frequentie herhaaldelijk aanbiedt zal het 
EEG zich synchroniseren met de aanbiedingsfrequentie van deze stimulus.

-> Objectgebaseerde aandacht veroorzaakt een vroege facilitatie van de relevante 
stimuluseigenschap

Marshall en Halligan (1994): locatie van een contour is geassocieerd met het object in kwestie en 
beïnvloedt de perceptie


11.4.2 Aandacht voor niet-ruimtelijke kenmerken van een stimulus

Zelfde procedure als hiervoor om niet-spatiale kenmerken te onderzoeken, zoals kleur, textuur 

-> ze worden ad random, achter elkaar, op één locatie aangeboden
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11.5 Visueel zoeken

Visuele zoekprocessen vinden plaats op basis van een sjabloon van het te vinden object 


11.5.1 Feature integration-theorie

Treisman en Galade (1980): individuele eigenschappen van een object worden snel en in parallel 
verwerkt, terwijl we door middel van een langzaam, aandacht vragend proces alle individuele 
eigenschappen moeten combineren tot volledige objecten

-> binding losse elementen op basis van de locatie van de stimulus

Vernieuwing model: aandacht ook via andere aspecten van objecten

Pop-out-effect/eigenschap zoeken: bij 1 afwijkende eigenschap lijkt het object eruit te springen 
en is hij niet moeilijk te zoeken

Conjunctief zoeken: er moet met meerdere eigenschappen rekening gehouden worden, nu wordt 
serieel gezocht, het aantal elementen beïnvloedt de reactietijd

Duncan en Humphreys (1989): de aard van de afwijkende stimuluseigenschap is van belang


11.5.2 Guided search

Wolfe (2003): geen strict onderscheid tussen parallelle en seriële processen -> guided search-
model

Initiële scan van het display, die resulteert in een activatiekaart. Eigenschappen die van de 
gezochte stimulus kunnen zijn activeren die locatie op de kaart. 

Duaal-pad-model: selectief pad met een beperkte capaciteit en een selectief pad dat de essentie 
van een scène verwerkt (bij zoeken van je sleutels kijk je enkel op relevante plaatsen).

Chukoskie, Snider, Mozer, Krauzlis en Sejnowski (2013): ook bij het zoeken naar onzichtbare 
stimuli is er een sterk leerproces


11.5.3 Het texture tiling-model

Rosenholtz, Huang en Ehinger (2012): niet zozeer aandacht, maar perceptie is een beperking voor 
onze visuele zoekprocessen -> fijne discriminaties duren langer om op te merken


11.6 De invloed van irrelevante stimuli

11.6.1 Perceptuele belasting

Lavie’s (1995) perceptual-load theorie: de mate waarin we door irrelevante stimuli afgeleid kunnen 
worden is afhankelijk van 2 factoren, hoge afleiding bij

- Lage perceptuele belasting: bij hoge perceptuele belasting zetten we al onze cognitieve 

processen in

- Hoge cognitieve belasting: minder goed in staat de cognitieve controleprocessen te rekruteren 

die afleiding voorkomen


11.6.2 Attentional capture

Theeuwes (1992) visuele zoekparadigma: volledige afscherming tegen afleiders is niet mogelijk, 
zelfs niet na intense oefening

Attentional capture: automatisch vangen van de aandacht

-> automatische saccade naar de taakirrelevantie afleider en naar de taakrelevante doelstimulus


12. Visuele waarneming en bewustzijn

12.1 Subliminale perceptie

Stimulus wordt te kort aangeboden om bewust waargenomen te worden.

-> kunnen getalsbeoordelingen beïnvloeden en aandacht trekken


12.2 Gaten in onze waarneming

12.2.1 Change blindness vs. inattentional blindness

Change blindness: wanneer we niet precies weten waarop we moeten letten, wordt de instructie 
om de verandering te detecteren bijzonder moeilijk

- Aandacht meestal maar op een beperkt deel van de visuele scène gericht


12.2.2 Inattentional blindness

Geen vergelijking tussen twee scènes, detecteren van de opmerkelijke gebeurtenis wordt 
plotseling triviaal wanneer we weten waar we op moeten letten

- sterk afhankelijk van de mate waarin het fenomeen onze aandacht trekt
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- Overeenkomst tussen de onverwachte objecten en de taakrenevante stimuli

- Beschikbare verwerkingscapaciteit


13. Besluit

Netwerken in competitie op alle niveaus van de verwerking -> interactie bottom-up en top-down

Iedere vorm van aandacht induceert een bias op een ander niveau in de corticale hiërarchie


Hoofdstuk 7: auditieve perceptie

1. Inleiding

Gehoor belangrijk in ons dagelijks leven


2. Geluid

Verplaatsing van een drukgolf door een medium (lucht, vloeistoffen, vaste stoffen, …)

Wij horen frequenties van ongeveer 20-20 000 Hz

We horen 10^(-12)W/m^2 - 1W/m^2 (geluid uitgedrukt als energie per vierkante meter)

-> schaal 0-120 decibel is makkelijker

Meeste geluiden bestaan uit complexe noten: zo kunnen we geluiden onderscheiden


3. De werking van het oor

Buitenoor: oorschelp, versterkt geluidsgolven

Middenoor: trommelvlies, hamer/malleus, aambeeld/incus, stijgbeugel/stapes

Trommelvlies trilt door golven uit het buitenoor, via het auditieve kanaal, 3 botjes trillen mee

-> ovale venster vormt scheiding tussen midden- en binnenoor (trilt mee met 3 botjes)

Binnenoor: evenwichtsorgaan/labyrinth en slakkenhuis/cochlea

Cochlea: 3 met vloeistof gevulde tunnels, vloeistof trilt door ovale venster, brengt kleine trilharen in 
beweging

Hoe coderen deze trilharen het geluidsspectrum? 
Frequentietheorie: neuronen die verbonden zijn met trilharen vuren op dezelfde frequentie als het 
waargenomen geluid. Maar neuron kan geen 20 000 actiepotentialen per seconde produceren 
(refractoire periode is te lang)

Andere theorie: frequentie gecodeerd in functie van de locatie van de cochlea die gestimuleerd 
wordt. 

Tonotopische organisatie: door de variatie in doorsnede en stijfheid van de cochlea zijn 
verschillende locaties selectief gevoelig voor andere frequenties.

-> enkel via tonotopische organisatie zouden we geen zo’n kleine verschillen in frequentie kunnen 
waarnemen

Combinatie: locatie speelt een rol en hoe vaak een neuron vuurt, 1 neuron kan niet op de nodige 
snelheid vuren, maar een groep neuronen wel (tot 4 000 Hz) = populatiecodering

Hogere frequenties nemen we waar op basis van de verschillen in stijfheid en breedte van het 
basilair membraan van de cochlea: breed en smal vanonder aan de cochlea resoneert bij hoge 
tonen, breed en slap tegen het einde resoneert bij lage tonen. 


4. De auditieve zenuwbanen

Auditief signaal -> cochleaire nucleus -> oliva superior in medulla -> colliculi in middenbrein -> 
mediale geniculate kern van de thalamus -> primaire auditieve cortex

Op niveau van colliculi en thalamus kruising met visuele info -> interactie

Bepalen waar geluid vandaan komt is moeilijk, niet rechtstreeks af te leiden uit plaats in cochlea

Interauraal tijdsverschil: verschil in tijd wanneer geluid het ene en dan het andere oor bereikt

Interauraal intensiteitsverschil: verschil in intensiteit waarmee geluid toekomst tussen de twee 
oren

Vorm van onze oorschelpen helpt verschil voor-achter en boven-onder te maken

Veel verwerking al in de hersenstam, oliva superior


5. De auditieve cortex

Veel studies over auditieve cortex uitgevoerd bij dieren, bij mensen is dit moeilijker door de 
beperkingen van fMRI (maakt veel lawaai)

3 regio’s:

- Kern


- A1/Herschls gyrus en rostrale en rostrotemporale gebieden

- Input vanuit de thalamus
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- Belt: rond de kern

- Input vanuit de kern en thalamus


- Parabelt: rond de belt

- Input vanuit de belt en thalamus


5.1 Tonotopie

Alle 3 gebieden in kern bevatten een tonotopische kaart: specifieke gebieden in de kern 
representeren de individuele frequenties van het auditieve spectrum

Afstemmingscurve: verband tussen de aangeboden geluidsfrequentie en de activiteit van het 
neuron

In A1 nauwe afstemmingscurve: neuronen heel selectief gevoelig voor bepaalde frequenties, 
reageren ook voor op pure geluiden

Afstemmingscurve in belt en parabelt veel breder, reageer op compexere geluiden


5.2 Primaire auditieve cortex: toonhoogte en frequentie

Pantev et al. (1989): ook zonder de grondtoon horen we nog steeds dezelfde noot -> onderscheid 
toonhoogte en frequentie

Herman Von Helmholtz (1862): tonotopische organisatie van A1

Joseph Licklider (1956): pure tonen worden door dezelfde corticale gebieden verwerkt als 
complexe tonen met dezelfde temporele structuur (fundamentele frequentie). 


6. Basale auditieve verwerking

6.1 Auditieve ERP’s

Akoestische reflex/stapediusreflex: automatische contractie van een spier in het middenoor, als 
respons op het geluid -> Auditory brainstem responses: 5 specifieke pieken in de hersenstam van 
het EEG (N1, N2, …)

Auditieve ERP’s: verschillende componenten waaronder P1, N1, P2, N2

Sensory gating-paradigma: twee klikken, P1 voor de 2e klik is kleiner door inhibitie

Naar alle waarschijnlijkheid in de auditieve cortex gegenereerd, amplitude het grootst over de 
frontale en centrale schedel

ERP’s verkleind wanneer onze eigen acties een geluid veroorzaken -> voorwaartse modellen

Personen bij wie de bereidheidspotentiaal sterk geliberaliseerd is -> grotere attenuatie van N1


6.2 Mismatch-detectie

6.2.1 De mismatch negativity

Mismatch negativity: negatieve ERP-component die optreedt wanneer een auditieve stimulus op 
de een of andere wijze afwijkt van andere stimuli in de sequentie.

- Automatische respons op schending van een verwachting

- Via schendingen in toonhoogte tot grammaticale fouten (ook complexere patronen)

- Onset korter naarmate de grootte van de fout


6.2.2 De neurale basis van mismatch negativity

Adaptatiehypothese: simpel neuraal mechanisme, dat een reflectie is van de adaptatie van 
auditieve-cortexneuronen aan een veranderend geluidspatroon.

Modelaanpassingshypothese: mismatch negativity is het resultaat van het aanpassen van een 
intern model van de auditieve input.

-> verenigd in predictive coding

Netwerkmodel (Wacogne et al., 2012): op basis van een geheugenspoor worden predicties 
gegenereerd

Oddball-paradigma: een reeks gelijke stimuli worden gepresenteerd, met af een toe een “oddball”

7. Auditieve scèneanalyse

De studie van processen die ervoor zorgen dat we individuele geluiden kunnen herkennen en van 
elkaar onderscheiden in onze natuurlijke omgeving


7.1 Basisprincipes van auditieve scèneanalyse

Bregman (1990): twee verschillende subproblemen

- Verticale organisatie: tijdsgebonden, de wijze waarop verschillende frequenties van een 

akoestisch signaal worden weergegeven in een spectrogram (-> verticale frequentie-as).

- Achterhalen wat de veroorzakende bron is bv. Via harmonische frequenties


- Horizontale organisatie: tijdas van het spectrogram
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- Stroom: geluidsbron die zich over de tijd uittrekt (we hoeven perceptuele organisatie niet 
opnieuw uit te voeren)


Elhilali, Shamma & Micheyl (2009-2011): één eenvoudig organisatieprincipe, meerdere parallel 
opererende kanalen -> bindingsprobleem (vergelijkbaar met visuele perceptie)

Pressnitzer et al. (2011): top-downinvloeden zoals familiariteit, aandacht en visuele invloeden


7.2 Ambiguïteit

Bistabiele illusies: auditieve tegenhanger van visuele bistabiele illusies

- 2 verschillende tonen herhaald aanbieden: 1 melodie of 2 door elkaar lopende?

- “life life life” -> “life life life” of “fly fly fly”

Gutschalk et al. (2005): verandering van 1 stroom naar 2 gaat gepaard met verandering van 
activatie in de secundaire auditieve cortex

Cusack (2005): verandering gepaard met activatie in intrapariëtale sulcus

Kondo en Kashino (2009): specifiek moment in verandering gerelateerd met primaire visuele 
cortex


8. Muziekwaarneming

Lijkt uniek menselijk

Geen formele definitie, muziektheorie eerder als richtlijn


8.1 Basisprocessen van muziekwaarneming

Representaties van harmonische en ritmische patronen worden in de secundaire belt gevormd en 
de integratie van de individuele patronen tot een algehele muzikale representatie vindt plaats in de 
parabelt

Koelsch en Siebel (2005): specifieke neurale en cognitieve processen, beginnend bij de analyse 
van elementaire eigenschappen van het akoestische signaal, zoals toonhoogte, chroma, 
klankkleur, intensiteit en ruwheid. -> integratie tot melodieën en ritmische patronen

Dubbele dissociatie tussen verwerking harmonische en temporele intervallen

Syntactische analyseprocessen spelen ook een rol bij muziekperceptie, vergelijkbaar aan taal

Vitalisatie: activatie van het autonome zenuwstelsel -> invloed immuun- en motorsysteem


8.1.1 Harmonie en dissonantie

Subjectieve ervaring van dissonantie of consonantie/harmonie

Von Hermholtz (1862): individuele tonen kunnen vergelijkbare delen van het basilaire membraan 
beïnvloeden, waardoor interferentie optreedt -> dissonantie

Tonale theorieën: dissonantie veroorzaakt door schendingen van harmonische principes ten 
grondslag van de westerse muziek

Johnson-Laird et al. (2012): duaal mechanisme gebaseerd op beide principes -> 3 principes 
bepalen de mate van dissonantie in een akkoord (harmonische klasse)

- Akkoorden gebaseerd op een majeure toonladder minder dissonant

- Akkoorden gebaseerd op een majeure triade minder dissonant

- Akkoorden opgebouwd uit intervallen van een derde zijn minder dissonant

-> ook context (in een muziekstuk, op zich, random sequentie, …)

Ruwheid gebaseerd op principes van Helmholtz en gebruikt om verder dissonantie te bepalen 
binnen een harmonische klasse


8.1.2 Muziek en predicties

Door ritmische structuur en opbouw van melodielijnen is muziek vaak voorspelbaar -> testen 
predictive coding

Koelsch et al. (2012): additionele neurale mechanismen om schending van metrum te verwerken, 
hogere-ordepredicties bestaan uit predicties omtrent de te verwachten onzekerheid

Syncopatie: toevoegen van accenten die buiten de puls vallen die door het ritme gecreëerd is

Koelsch et al. (2019): de mate van grooviness kan worden verklaard op basis van het product van 
de mate van syncope en de precisie die wordt toegekend aan de predictiefout.

Onverwachte noot roept een ERP op die gelijkaardig is aan de mismatch-negativity, dit gebeurt 
niet wanneer luisteraars op voorhand worden geïnformeerd over de onverwachte noot

Koelsch et al. (2019): op twee verschillende niveau’s predicties

- Eerste-ordepredicties: verwachting over de sequentie

- Tweede-ordepredicties: bepalen precisie van de predicties
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8.1.3 Muziekwaarneming en prosodie

Zelfs mensen zonder muzikale training kunnen complexe structuren herkennen -> aangeboren 
eigenschap

Vereiste om taal te kunnen verwerken: grenzen tussen woorden leren op basis van prosodische 
cues

Prosodie: ritme, nadruk en intonatie van het spraaksignaal

In sommige tonale talen spelen tonale relaties ook een belangrijke rol


8.2 Muziek en auditieve scèneanalyse

Auditieve scèneanalyseprocessen spelen een belangrijke rol bij muziekwaarneming, maar is ook 
complex en principes kunnen geschonden worden

- Harmonische reeks door verschillende instrumenten (verschillende bronnen)


8.2.1 Melodie

Stemvoering: horizontale verloop van de afzonderlijke stemmen of instrumenten, verloop in de tijd

Fusie van verschillende stemmen tot één ononderscheidbaar geheel, bv. Kerkmuziek, 
symfonieorkest


8.2.2 Shepard-toon

Shepard (1964): wist een reeks tonen te genereren, waarvan een toon die uit hogere frequenties 
bestond soms als lager werd waargenomen dan een toon die uit lagere frequenties bestond en 
omgekeerd. -> 10 sinusoïde componenten die ieder een octaaf van elkaar verschillen en die ieder 
op verschillende geluidssterktes worden gegenereerd


8.2.3 Ontbrekende fundamentele frequentie en melodie-invariantie

Perceptie van melodieën vindt plaats op basis van de geïntegreerde verwerking van informatie die 
aan beide oren wordt aangeboden

Houtsma en Goldstein (1971): harmonische frequenties blijven herkenbaar zonder de grondtoon


8.2.4 Toondoofheid 

4% van de populatie heeft last van amusie/toondoofheid

- Selectieve beperking in het verwerking van melodieën

- Normale taalvaardigheid en intonatie

- Minder problemen verwerken van ritme


9. De neurale basis voor spraakherkenning

9. Het spraaksignaal

Formant: sterk door stem geactiveerde frequentiebanden

- 3 voor klinkers

- Medeklinkers hebben gerepresenteerd door snelle veranderingen in het frequentiespectrum

Zwakke correspondentie tussen akoestische energie en de grens tussen twee woorden


9.2 Anatomie

Initiële analyse van spraaksignaal in auditieve cortex

- Kern reageert snel op pure tonen

- Belt reageert later op complexere tonen, hogere-orde-eigenschappen

Okada et al. (2010): kern gevoelig voor variaties in akoestische signaal, gebieden in de bilaterale 
anterieure superieure temporale sulcus gevoelig voor verstaanbaarheid

Nog meer activatie door akoestische invariantie in posterieure, superieure, temporale sulcus in 
beide hemisferen -> representatie op fonologisch niveau, consistent met hiërarchie

Humphries et al. (2005): linker supratemporale sulcus wordt sterker geactiveerd door zinnen dan 
door woordenlijsten -> representeert de syntactische structuur van een zin 


9.2.1 Spraakherkenning en muziek

Rogalsky et al. (2011): spraakherkenningsproces deelt specifieke neurale mechanismen met 
processen die betrokken zijn bij de verwerking van muziek

- Zinnen: ventrolaterale gebieden 

- Melodieën: dorsomediale gebieden

-> overlap in bilaterale superieure temporale cortices

Gebieden die zinsintegratie representeerden, werden niet geactiveerd door de melodieën
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9.2.2 Fysiologie

Giraud en Poeppel (2012): neurale oscillaties in de auditieve cortex liggen ten grondslag aan het 
mechanisme voor spraakherkenning -> essentieel voor het segmenteren van het continue 
spraaksignaal in individuele pakketten informatie

3 tijdsschalen (kortdurende cues op hoge frequenties, fijne nuances, snelheid van lettergrepen) 
corresponderen ruwweg met de lage gamma-, thèta- en deltafrequenties van het EEG

Ghitza en Greenberg (2009): spraak 3x sneller afgespeeld is onverstaanbaar, spraak 3x sneller 
afgespeeld maar met pauzes tussen elk woord heeft een normaal ritme en is verstaanbaar

Giraud en Poeppel (2012): vijf verschillende neurale processen die betrokken zijn bij het 
decoderen van spraakinformatie uit het ritmische spraaksignaal

Stap 1: neurale pulsen beïnvloeden de fase van spontane thèta- en gammaritmes in de auditieve 
cortex

Stap 2: dit ritme gaat het patroon van de stimuli volgen

Stap 3: koppeling tussen thèta- en gammabandsignalen

Stap 4: koppeling kan vervolgens de originele neurale pulsten moduleren

Stap 5: synchronisatie van de neurale exciteerbaarheid en de akoestische structuur


10. Auditieve aandacht

Cherry (1953): cocktailpartyprobleem


10.1 Aandacht als filter

Uit de mix van alle geluidsbronnen moet één specifieke bron geëxtraheerd worden, die we 
vervolgens moeten attenderen


10.1.1 De dichotische luistertaak

Via koptelefoon wordt aan ieder oor een andere auditieve boodschap aangeboden, er moet maar 
naar 1 boodschap geluisterd worden die ze moesten herhalen (schaduwen)

-> moeilijk wanneer beide boodschappen door dezelfde stem ingesproken zijn

Bijna geen herinnering van de niet-geattendeerde boodschap


10.1.2 Historische theorieën

Donald Broadbent (1954): aandacht als filter vroeg in de auditieve verwerkingsstroom

Treisman (1964): attinuatiemodel waarin mensen alle info proberen te verwerken, wanneer dit niet 
lukt stopt de verwerking van informatie die niet relevant is

Deutsch en Deutsch (1963): selectie vindt laat plaats 


10.1.3 Effecten van aandacht op auditieve verwerking

Woldorff et al. (1993): vroege responsen van de auditieve cortex worden gemoduleerd door 
aandacht

Aandacht kan gericht worden op locatie, toonhoogtes

Kan ook fonetische eigenschappen beïnvloeden


10.1.4 Oriënteren van aandacht

Verschillende controlemechanismen om aandacht op verschillende manieren te richten

-> locaties doet ook beroep op visuele aandacht

Aandacht kan ook getrokken worden (mismatch, novelty, reorienting)


10.2 Objectgebaseerde auditieve aandacht

Hoe linken geluiden aan objecten? Niet altijd zichtbaar, meerdere objecten kunnen hetzelfde 
geluid produceren, …

Shinn-Cunningham (2008): auditieve objectgebaseerde aandachtsprocessen vertonen een sterke 
overeenkomst met de processen die betrokken zijn bij visuele objectgebaseerde aandacht


10.3 Auditief zoeken

Gamble en Luck (2011): 

- Rapporteerden een N2ac ERP component

- Reflecteert het richten van aandacht

Gamble en Woldorff (2015):

- Relevante stimulus na 60 ms al opgemerkt
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- Verplaatsing van aandacht volgt na 120 ms


10.4 Inattentional deafness

Dalton en Fraenkel (2012): auditieve variant op het “Gorilla experiment” (luisteren naar 2 
verschillende conversaties, ondertussen zei een man meerdere keren “I’m a gorilla”)

-> wanneer de proefpersonen naar de conversatie van de vrouwen moesten luisteren, merkten ze 
de “gorilla” niet

Raveh en Lavie (2015): beïnvloed door perceptuele belasting (visuele belasting draagt ook bij aan 
inattentional deafness)


Hoofdstuk 8: Mechanische perceptie

1. Inleiding

Waarneming van alle signalen die door ons eigen lichaam worden geproduceerd

Niet ondergeschikt aan gezichtsvermogen of gehoor, niet te onderschatten belang

- Behouden van ons evenwicht

- Gevaren van hitte/kou/weefselschade

- Symptomen van ernstige ziektes

- Feedback spieren voor motoriek

- Honger/dorst/fysieke vermoeidheid


2. Het vestibulaire systeem

Vestibulaire systeem registreert iedere beweging van ons hoofd en stuur een compensatorisch 
signaal naar het oculomotorsysteem, zodat onze ogen op hetzelfde gericht blijven


2.1 Het evenwichtsorgaan

3 semi circulaire kanalen, die in drie orthogonale richtingen zijn georiënteerd, gevuld met 
stroperige vloeistof

Beweging van het hoofd stimuleert haarcellen -> trieert actiepotentialen die via achtste craniale 
zenuw naar de hersenstam en het cerebellum worden geprojecteerd

Grootte van evenwichtsorgaan is ongeveer gelijk voor alle diersoorten


2.2 De vestibulaire cortex

Verwerkt informatie van het evenwichtsorgaan, vestibulaire functies verspreid over meerdere 
hersengebieden

Rechterhemisfeer belangrijke rol in verwerking van vestibulaire informatie

Indovina et al. (2005): intern model voor lichaamsoriëntatie in de vestibulaire cortex, in de 
posterieure insla in de rechterhemisfeer

Voor correcte verwerking van lichaamsoriëntatie, moet de vestibulaire informatie geïntegreerd 
worden met andere informatiebronnen -> angulaire gyrus waarschijnlijk een belangrijke rol

Patiënten met schade aan de angulaire gyrus hebben moeite met het integreren van informatie 
van verschillende zintuigen

Waarom kun je jezelf niet kietelen? (kader 8.1):
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Charles Darwin: link tussen kietelen en humor, humor is kietelen van de ziel 
-> lachreactie als gevolg van kietelen is een van de bouwstenen van humor 
Blijkt niet correct, mensen vinden het niet aangenaam gekieteld te worden 
Wattendorf et al (2013): lachrespons ten gevolge van kietelen is een primitieve vorm van vocalisatie, 
gemedieerd door het limbische systeem 
Lichte activatie van somatosensorische receptoren: 
- Streling: projectie van tastreceptoren naar de hersenen -> maar een paar actiepotentialen 
- Jeuk: gevolg van lage activiteit naar de pijnreceptoren of jeuk-specifieke receptoren 
Carlsson, Petrovic, Skare, Petersson en Ingvar (2000): streling roept sterke anticipatoire reactie op, 
sympathische en emotionele arousal, mogelijks evolutionair primitieve reactie om gevoelige 
lichaamsdelen te beschermen 
Waarom kan je jezelf niet kietelen? 
1. Anticipatie is belangrijk 
2. Eigen motorische systeem produceert een afferente kopie van je motorische acties, waardoor de 

sensorische consequenties van je eigen acties worden gecompenseerd.



3. Somatosensatie

3.1 Somatosensorische receptoren

Groot aantal verschillende receptoren, opereren in combinaties. Iedere receptor draagt bij aan 
verschillende somatosensorische ervaringen

Receptoren in de huid: pijn, warmte, kou (vrij zenuwuiteinde: ongemyeliniseerd axon)

Interne organen en spieren: samentrekking van spieren, bewegen van gewrichten

Complexere zenuwuiteinden:

- Lichaampjes van Ruffini: omgeven met steunweefsel, die de zenuw stimuleren wanneer dit 

uitgerekt wordt

- Lichaampjes van Meissner: steunweefsel dat gevoelig is voor plotselinge verplaatsing van de 

huid en voor laagfrequente vibraties

- Lichaampjes van Pacini: niet-neuraal weefsel, dat de functie van het zenuweinde modificeert


- Neuraal membraan in de kern, schildvormige lagen weefsel rondom de kern


3.2 Nociceptieve receptoren

Nociceptieve signalen: worden van het lichaam naar de hersenen gestuurd

Pijn is resultaat van de interpretatie hiervan (interactie bottom-up en top-down)

Nociceptie: 3 systemen

- Scherpe, acute pijn (dikke en snelle axonen)

- Brandende pijn 

- Pijnlijke kou

-> vrije zenuwuiteinden

2 neurotransmitters:

- Mild nociceptief signaal -> glutamaat

- Intensieve signalen -> glutamaat en substantie P


3.3 Het centrale zenuwstelsel

Somatosensorische ervaringen via craniale zenuwen en ruggenmerg naar het brein

Dermatoom: gebied waar een zenuw mee verbonden is

In ruggenmerg gescheiden zenuwbanen voor tastzin en pijn -> somatosensorische kernen in 
thalamus -> primaire sensorische cortex in pariëtaalkwab

2 aparte zenuwbanen naar primaire somatosensorische cortex

- oppervlakkige tactiele stimulatie

- Diepe druk en beweging van gewrichten en spieren


3.4 De somatosensorische cortex

3.4.1 De homunculus

Sensorische kaart van ons lichaam, vergelijkbaar met de organisatie van primaire motorcortex

Penfield en Boldrey ontwikkelden dit als puur bottom-up,  maar somatosensorische cortex ook 
betrokken bij motorische processen


3.4.2 Kritiek op de homunculus

Lichaamskaart zou op basis van alleen maar afferente input van de sensorische receptoren 
kunnen ontstaan.

Gebieden die gewrichten of sensaties uit het interne lichaam representeren worden te weinig 
onderzocht.

Sensorische kaart biedt geen ruimte voor link met cognitieve processen.


3.5 Een lichaamsmodel

Brecht (2017): creëren van lichaamsmodel, gerepresenteerd in laag 4, is de eerste functie van de 
somatosensorische cortex, ontstaan op basis van genetische informatie en input van de 
somatosensorische  en andere zintuigen

Tweede functie is het uitvoeren van simulaties van lichaamsfuncties -> animaties


3.6 Plasticiteit

Deafferentie: axonen in de hersenstam niet meer in staat op te regenereren na ongeval 


3.7 Fantoomledematen

Patiënten hebben gevoel in een lichaamsdeel dat ze niet meer hebben (door bevoordeeld 
amputatie) -> consequentie plasticiteit van de cortex
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4. Interoceptie

Waarneming van processen die zich in je lichaam afspelen

Exteropercepotie temperatuur, jeuk, pijn

Interoperceptie: honger, dorst, motorische feedback

- Proprioceptie/visceroceptie


4.1 Visceroceptie

Receptoren waarvan de cellichamen zich in de ganglia van van het sympathische deel van het 
autonome zenuwstelsel bevinden -> bewerkstelligen van een stabiele toestand

- Cardiovasculair systeem

- Ademhalingssysteem

- Gastro-intestinale systeem


4.2 Interoceptie, gevoelens en predictive coding

Damasio en Cravalho (2013): gevoelens zijn het resultaat van de mentale verwerking van de 
toestand van het lichaam

Critchley, Wiens, Rothstein, Ohman en Dolan (2004): insula, somatomotorische en cingulate 
cortices spelen een rol in de interpretatie van lichaamsresponsen


5. Proprioceptie

Perceptie van de positie en de bewegingen van het lichaam, feedback vanuit spieren en pezen, 
receptoren in de huid, sensoren in de gewrichten 

Longo en Haggard (2010): intern lichaamsmodel betrokken bij bepalen van lichaamshouding


6. Nociceptie en pijn

Soms weefselschade zonder dat je bewust wordt van de pijn, anderzijds soms pijn zonder 
weefselschade

3 hoofdcategorieën voor pijn


6.1 Soorten pijn

Transiënte pijn: plotselinge activatie van een nociceptieve receptor, zonder dat er sprake is van 
weefselschade

Pijn ten gevolge van weefselschade

Pijn ten gevolge van schade aan het centraal zenuwstelsel

In praktijk vaak onderscheid tussen acuut en chronisch


6.2 Pijnherinneringen

Pijnlijke ervaringen zorgen ervoor dat je dat niet opnieuw doet -> essentieel evolutionair 
overlevingsfunctie van pijn


6.3 Pijn en bewustzijn

Pijn is bewust en niet rechtsreeks gerelateerd aan vitale beschermende functie (vooral chronisch)

Pijn kan zowel via centrale (top-down) als perifere (bottom-up) mechanismen geregeld worden


6.3.1 Neurale mechanismen 

3 opwaartse paden voor nociceptieve informatie naar de hersenen:

- Spinothalamische paden naar de thalamus

- Spinoreticulaire paden naar de medulla

- Spinomesencefalitische paden naar de hersenstam

-> elk een ander doel

Ook drie mechanismes voor de bewustwording van pijn


6.3.2 De pijnmatrix

Multifactoriële subjectieve ervaring, activatie van een groot diffuus netwerk van hersengebieden

Oorspronkelijk gerelateerd aan pijnperceptie, tegenwoordig meer gezien als multisensorisch 
network


6.3.3 Aandacht en context

Aandacht versterkt nociceptieve prikkels (via neerwaartse projecties)
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Placebo pijnstillers hebben invloed op activatie van de rostrale anterieure cingulate cortex -> 
pijnstillende effecten


6.3.4 Emoties en stemming

Gemoedstoestand heeft invloed op perceptie van pijn (acuut en chronisch) en de manier van 
ermee omgaan

De mate waarin pijn geanticipeerd wordt, correleert positief met de intensiteit van de 
gerapporteerde pijn

Catastroferen: uitvergroten van pijngerelateerde symptomen -> resulteert ook in meer pijn

Pijn beïnvloedt prestatie op dagelijkse taakprestaties


6.4 Pijn en predictive coding

Büchel et al. (2014): placebo-effecten zijn het resultaat van een bayesiaanse inferentie  op basis 
van de a-prioriverwachtingen en de daadwerkelijke prikkel (intensiteit en precisie van voorspelling 
spelen een rol) -> recurrent, veel interactie tussen opwaarts en neerwaarts


6.5 Fantoompijn

Niet alleen de sensatie van een fantoomledemaat, maar ook fantoompijn (extreme vormen)


6.5.1 Perifere veranderingen

Neuroma: verknoopte massa axonen die niet meer opnieuw verbindingen kunne maken met het 
weefsel van het geamputeerde lichaamsdeel, wordt gevormd in de uitgroeiing/zwelling van de 
stomp -> stimulatie kan resulteren in fantoompijnervaring

Bij gebrek aan regulatie door normale input vanuit het intacte lichaamsdelen, kunnen de 
ruggenmergzenuwknopen spontaan gaan vuren. Kan versterkt worden door ongebruikelijke 
activiteit in het neuroma en sympathische activatie.


6.5.2 Het ruggenmerg

Plaatselijke verdoving resulteert slechts in de helft van de gevallen in vermindering van 
fantoompijn -> centraal systeem

Gelijkaardig aan het mechanisme van ontstekingspijn (centrale sensitisatie)

Disinhibitie van de centrale pijnreceptoren

Vrijgekomen ruimte in beslag genomen door naastliggende axonen


6.5.3 Hersenstam, thalamus en cortex

Reorganisatie ten gevolge van de amputatie in primaire somatosensorische cortex

Dorsale rhizotomie: deel van de dorsale ruggenmergzenuwen wordt beschadigd

-> topografische remapping

Ook andere mechanismen spelen een rol, verdere ledematen kunnen ook voor fantoompijn zorgen

Reorganisatie kan sterk veranderen over de tijd


6.5.4 Motorische feedback

Pijnsuggesties mogelijks veroorzaakt door een incongruentie tussen motorische intentie en 
sensorische feedback -> studies met spiegels, waardoor het leek alsof ze die arm wel hadden

Telescopering: patiënten met fantoompijn rapporteren dat hun fantoomledemaat aanzienlijk korter 
is dan hun oorspronkelijke ledematen, soms zelfs kleiner dan de stomp


6.5.5 De pijngeheugenhypothese

Sterke overeenkomst met de pijn die ervaren werd voor de amputatie

-> sterk verband met duur van chronische pijn voor amputatie en kans op ontwikkeling van 
fantoompijn

Nog geen verklaring voor fantoompijn na trauma (niet chronisch)


6.5.6 Implicaties voor de behandeling van fantoompijn

Meeste behandelingen zijn effectief, een goede behandeling zou kunnen zijn op basis van de 
corticale plasticiteit

Myo-elektrische prothese: motorgestuurde prothese, bediend door elektromyografische signalen 
die door spieren op het intacte deel worden gegenereerd
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6.6 Fibromyalgie

Fibromyalgisch syndroom: chronische generieke pijn in de spieren en gewrichten, die niet direct 
aan een specifieke structurele oorzaak of ontsteking kan worden gerelateerd

- Excessieve gevoeligheid voor druk op spier- of peesgroepen

- Verandering in neurale mechanismen betrokken bij pijnverwerking


7. Tactiele perceptie en aandacht

7.1 Tactiele perceptie

Somatosensorische cortex belangrijk voor bewustwording van tactiele sensaties

- 2 korte aanrakingen voelen als 1

- Konijnillusie: bewustwording van een aanraking wordt ook beïnvloedt door vorige en volgende 

aanraking


7.2 Tactiele aandacht

Activatie primaire somatosensorische cortex en secundaire cortices wordt gemoduleerd door 
aandacht

Mate waarin irrelevante tactiele stimuli verwerkt worden is afhankelijk van de perceptuele 
belasting. 


7.3 Visuotactiele integratie en aandacht

Spence en McGlone (2001): tactiele aandacht kan op een exogene wijze op een specifieke locatie 
worden gericht. 

2 mogelijkheden voor organisatie

- Locaties in termen van anatomische lichaamscoördinaten gedefinieerd (somatosensorische 

kaart)

- Ruimtelijke presentatie van een somatosensorische prikkel wordt in een extern 

coördinatensysteem gecodeerd

Early directing attention negativity (EDAN): negativiteit met maximumamplitude over de 
posterieure schedel, in de contralaterale hemisfeer ten opzichte de locatie die een cue aanwijst

Anterior directing attention negativity (ADAN): tweede component, interieur maximum

Eimer et al. (2003): dissociatie tussen de lateralisatie van EDAN (geen invloed) en ADAN (wel 
invloed) wanneer de handen gekruist worden

-> posterieur aandachtsnetwerk opereert een extern coördinatensysteem

Eardley en Van Velzen (2011): ook bij blinden hetzelfde effect, dus niet via visuele ervaring 
ontwikkeld


8. Visuotactiele illusies

8.1 De rubberhandillusie

Rubberen hand op tafel en hand van proefpersoon eronder, op een platform onder tafel

Eerst beiden strelen, waneer je dan een mes in de rubberen hand wil zetten zal die persoon ze 
geschrokken terugtrekken -> impliciet als hun eigen beschouwd

Ehrsson et al. (2004): bij optreden van de illusie een toename in activatie in de bilaterale inferieure 
delen van de precentrale sulcus een het frontale operculum, sterkte van illusie correspondeert met 
activatie in de bilaterale premotorcortex

3 neurale mechanismen:

- Multisensorische integratie

- Herkalibratie van de proprioceptieve representatie van de rubberen hand 

- Die wordt aan het zelf geattribueerd


8.2 Peripersoonlijke ruimte

Ruimte rondom ons lichaam, gevormd door integratie van visuele, tactiele en nociceptieve 
sensorische prikkels

Eimer, Cockburn, Smedley en Driver (2001): wanneer de proefpersonen een tactiele stimulus aan 
hun linkerhand moesten detecteren, resulteerde dat ook in een vergroting van de amplitude van 
de ERP die opgeroepen werd door een visuele stimulus in het linker visuele veld.

Tactiele sensorische informatie wordt gerepresenteerd in een peripersoonlijk coördinatensysteem, 
dat flexibel geactualiseerd kan worden op basis van de geïntegreerde visuele en tactiele 
informatie.

Làdavas (2002): peripersoonlijke ruimte beperkt tot de ruimte waarin we kunnen reiken, neuronen 
in de putamen die reageren op visuele en tactiele stimuli, gekenmerkt door 4 eigenschappen:
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- De receptieve velden voor visuele en tactiele stimulatie komen met elkaar overeen

- De visuele receptieve velden hebben een beperkte diepte, die beperkt is tot de directe ruimte 

rondom de hand, de arm of het hoofd van de aap

- De vuurfrequentie van neuronen, ten gevolge van de visuele stimulatie, neemt af naarmate de 

afstand tussen de visuele stimulus en het cutanea receptieve veld groter wordt

- Het visuele receptieve veld wordt gepresenteerd in een lichaamsonafhankelijk 

coördinatensysteem

Extincitiepatiënten zijn normaal gezien nog wel in staat  om visuele stimuli waar te nemen in hun 
contralesionele visuele veld, maar krijgen hier problemen mee wanneer er ook een visuele 
stimulus in het ipsilesionele veld wordt aangeboden -> voor tactiele stimuli een vergelijkbaar 
effect (enkel wanneer de visuele stimulus in de buurt van het lichaam werd gepresenteerd)


Thema 4: Integratie 
Hoofdstuk 9: Multisensorische integratie

1. Inleiding

In het dagelijkse leven zijn we ons niet bewust dat signalen van verschillende zintuigen met elkaar 
corresponderen, tot dit verstoord wordt bv. Bliksem, dubben van series, asynchroniciteit bij 
streamen van video’s


3. Audiovisuele illusies

Onderzoek naar multisensorische integratie bij mensen is sterk beïnvloed door audiovisuele 
illusies

Illusie = poging van het brein om een consistente representatie te genereren op basis van 
conflicterende input. 

- Auditieve input wordt consistent gemaakt met de visuele input

- Visuele input aangepast aan de auditieve input


3.1 McGurk-effect

Audiovisuele illusie die ontstaat wanneer het geluid van een uitgesproken lettergreep niet meer 
overeenkomt met de lipbewegingen die de spreker maakt 

Beste waargenomen wanneer lippen ga-ga zeggen en geluid ba-ba -> we horen da-da

Sterk afhankelijk van de lettergrepen of het effect voorkomt, ook individuele verschillen

Superieure temporale sulcus speelt een belangrijke rol in de integratie van visuele en auditieve 
spraaksignalen

Nath en Beauchamp (2012): hoe sterker deze activatie, hoe gevoeliger de proefpersoon voor de 
illusie


3.2 De buiksprekersillusie

Bekend door buiksprekers, maar ook wanneer we een film kijken (locatie geluid komt niet overeen 
met beeld)

Bertelson (1998): conflictueuze informatie die door beide zintuigen wordt gegenereerd 
waarschijnlijk de basis van de illusie

Bonath et al. (2007): wanneer de illusie niet optrad resulteerde dit in een ERP-component die 
geassocieerd werd met verwerking in de auditieve cortex die bilateraal verdeeld was over de 
schedel.  -> beide auditieve cortices betrokken

Illusie trad wel op: verschuiving naar contralaterale zijde 

-> ruimtelijke informatie van de visuele stimuli kunnen de neurale processen in de auditieve cortex 
al beïnvloeden.


3.3 Temporal order-/simultaneity judgement-taken

Stimulus onset asynchrony wordt tijdens onderzoek systematisch gevarieerd, zodat ofwel de 
visuele ofwel de auditieve stimulus eerst aangeboden wordt

- Tijdsvolgorde-beslissingstaak: onderzoek naar kleinst waarneembare verschil, subjectieve 

gelijktijdigheid -> gevaar voor bias

- Gelijktijdigheidsbeslissingstaak: gevaar voor bias doordat proefpersonen enkel rapporteren dat 

ze niet gelijktijdig zijn door een zeer grote SOA
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3.4 De temporele buiksprekersillusie

Chen en Vroomen (2013): presentatie van een korte toon kan de subjectieve timing van een 
stimulus beïnvloeden. (temporele resolutie van ons auditieve systeem is hoger dan die van ons 
visuele systeem) -> conflicterende tijdssignalen reduceren


3.5 Additionele-flitsillusie

Auditieve stimuli zijn in staat temporele informatie toe te voegen aan onze visuele ervaring. 

Shams, Kamitani en Shimojo (2000): proefpersonen moesten rapporteren hoe veel flitsen ze 
zagen, die vergezeld waren van een reeks tonen, wanneer een additionele toon was, 
rapporteerden ze ook een extra flits


3.6 Bounce-pass-illusie

Sekuler, Sekuler en Lau (1997): proefpersonen moesten rapporteren of 2 cirkels op een 
computerscherm overlapten of terugkaatsten, enkel wanneer het moment van overlapping gelijk 
was met een klik, rapporteerden de proefpersonen terugkaatsing


4. Synesthesie

Synesthesie: waarneming van een bewuste stimulus resulteert in bewuste sensorische ervaringen 
die normalerwijze niet met de stimulus in kwestie geassocieerd zijn. 

Automatisch, niet het gevolg van aangeleerde associatie of strategie

Kan binnen één sensorisch systeem, ook tussen zintuigen

Meestal unidirectioneel, opgeroepen sensaties zijn bijna nooit van hogere-orde

Synestheten die kleurervaringen rapporteren lieten een hogere activatie van gebieden in de 
extrastriate visuele cortex zien terwijl ze naar gesproken woorden luisterden

-> synesthetische kleurervaring ontstaat door terugkoppeling vanuit hogere-ordegebieden, zonder 
dat de primaire visuele gebieden hierbij betrokken waren

Diffusion tendron imaging (DTI): sterktes van connecties tussen verschillende hersengebieden 
meten

-> synestheten hebben een hogere connectiviteit tussen hersengebieden die gespecialiseerd zijn 
in de verwerking van de ontlokkende stimulus en de gekoppelde ervaring 

Seth (2014): vanuit één gemeenschappelijk generatief model worden modaliteitsspecifieke 
representaties gegenereerd. Onder normale omstandigheden wordt de mogelijke oorzaak in het 
generatieve model mee gecodeerd, bij synestheten is dit niet het geval -> inconsistente percepten


5. Computationele modellen

Pouget et al. (2002): computationeel neuraal netwerkmodel dat verklaart hoe transformaties op 
een biologische, plausibele manier uitgevoerd worden

- Basisfuncties: kunnen wiskundig complexe transformaties uitvoeren -> output van 

verschillende zintuigen komt bij benadering in hetzelfde coördinatenstelsel

- Attractordynamica: weegt de statistische zekerheid van de transformaties, lost de overblijvende 

mismatch op

Ursino et al. (2014): 3 verschillende ontwikkelingen in computationele benadering

- Statistische benadering gebaseerd op bayesiaanse inferenties

- Biologisch geïnspireerde modellen

- Modellen van het semantisch geheugen


5.1 Bayesiaanse inferentie

Alais en Burr (2004): relatieve precisie waarmee we visuele en auditieve signalen kunnen 
lokaliseren verklaart buiksprekersillusi

Ook relatieve waarschijnlijkheid dat twee signalen van dezelfde bron afkomstig zijn


5.2 Semantisch geheugen

Detectie van semantische congruentie: lipbewegingen van de pop komen overeen met het geluid 
van de buikspreker -> semantisch geheugen is belangrijk

2 visies over hoe semantisch geheugen georganiseerd is:

- Amodale visie: modale percenten worden omgevormd tot een netwerk van amodale symbolen, 

zonder gebruik te maken van de originele modale representaties

- Amodaal: op een abstracte wijze gerepresenteerd, losgekoppeld van de perifere visuele, 

auditieve, tactiele egeinschappen
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- Embodied cognition-benadering, semantisch geheugen maakt gebruik van dezelfde neurale 
representaties die we ook gebruiken voor perceptie of voor acties: multisensorische integratie 
vindt op een relatief complexe wijze plaats, waarbij de verschillende modale representaties van 
een concept de integratie van verschillende modaliteiten beïnvloeden

- Auto-associatief model: eigenschappen op een laag niveau kunnen via convergentiezones in 

het brein integreren tot complexere concepten. Convergentiezones worden gevormd door 
neurale populaties die responsief zijn voor meerdere individuele eigenschappen van het 
concept. -> concepten convergeren tot een semantisch complex, hiërarchisch concept


6. Top-downinvloeden op multisensorische verwerking

Vorige waren invloeden vanuit de eigenschappen, dus bottom-up


6.1 Modality approprioateness-hypothese

In het geval van een bimodale aanbieding van een stimulus, zal het systeem met de hoogste 
nauwkeurigheid het multisensorisch integratieproces domineren

Buiksprekersillusie: spatiale resolutie van het visuele veld is hoger dan die van het auditieve


6.2 De assumptie van eenheid

De mate waarin we er, niet noodzakelijk bewust, van overtuigd zijn dat twee sensorische stimuli 
gerelateerd zijn aan hetzelfde object of dezelfde gebeurtenis

Gusti (2003): subjectieve waarschijnlijkheid afhankelijk van de temporele en spatiale proximiteit 
van de stimuli

Chen en Spence: top-downinvloeden die een rol spelen

- Semantische congruentie: auditieve en visuele inputs zijn semantisch congruent wanneer ze 

dezelfde betekenis communiceren

- Crossmodale correspondenties: de stimuli die aan beide modaliteiten gepresenteerd worden, 

delen bepaalde statistische regelmatigheden

Predictive coding: aanname van eenheid kan worden verklaard in termen van een a-
prioriverwachting die de integratie van de individuele inputs beïnvloedt. 

Welch (1972): als proefpersonen geïnformeerd worden dat hun hand wordt verplaatst, corrigeren 
ze hier meer voor dan wanneer proefpersonen hiet niet over geïnformeerd worden

Radeau en Bertelson (1974): bij mismatch tussen locatie van geluid en licht worden beide 
gebiased in de richting van de andere, onafhankelijk of ze hier info over hadden gekregen

Parise en Spence (2009): just noteable difference is groter voor congruente paren dan voor 
incongruente paren -> corresponderende stimuli worden eerder als eenheid beschouwd


7. Kalibratie

Vroomen, Keetels, de Gelder en Bertelson (2004): het punt van subjectieve gelijkheid verschuift in 
de richting van de asynchroniciteit waaraan de proefpersonen blootgesteld waren

Fujisaki et al. (2004): blootstelling op een reeks asynchrone stimuli heeft ook effect op de bounce-
pass-illusie


7.1 Aanpassing aan audiovisuele asynchroniciteit

Van der Burg et al. (2013): gelijktijdigheidsbeslissingstaak om te onderzoeken hoe snel 
audiovisuele integratieprocessen zich kunnen adapteren aan asynchrone stimulatie

Als we snel kunnen adapteren aan audiovisuele asynchroniciteit, dan zou het effect van 
asynchroon gepresenteerde stimuli de beoordeling van de volgende trial moeten beïnvloeden

-> bevestigd


7.2 Sine wave speech

Ambigu geluid wanneer een geluidsfragment overeenkomt met twee of meer fonemen, we 
interpreteren dit op een wijze die overeenkomt met de lipbeweging

Sine wave speech: vervangt de natuurlijke rijkdom van spraak door 3 sinusoïden, die de centrale 
tendens van het originele spraaksignaal volgen. -> pas wanneer mensen erop gewezen worden 
dat deze geluiden afgeleid zijn van spraak wordt het herkenbaar

Enkel speech mode werd beïnvloed door lipbewegingen, mismatch negativity bij incongruent 
geluid en lipbewegingen


9. Aandacht en multisensorische integratie

Audiovisuele illusies geven de indruk dat het een automatisch proces zonder aandacht is
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9.1 Geen rol voor aandacht

Bertelson et al. (2000): proefpersonen moesten op een visuele stimuli letten terwijl ze naar geluid 
luisteren -> aandacht zorgde niet voor een verplaatsing in de geluidslokalisaties


9.2 Aandacht beïnvloedt multisensorische integratie

Aandacht en multisensorische integratie dienen vergelijkbare doelen, reduceren van ambiguïteiten

Talsma en Woldorff (2005): multisensorische interacties traden in de ERP eerder op wanneer de 
stimuli geattendeerd werden, dan wanneer dat niet zo was

Giard en Peronnet (1999): rapporteerden nog vroegere effecten

Salvador Soto-Faraco (2005): afleiden van aandacht nam de gevoeligheid voor het McGurk-effect 
af

Fairhall en Macaluso (2009): toename van activatie in de superieure temporale sulcus, de 
superieure colliculus en de visuele cortex wannende aandacht gericht werd op een congruente 
combinatie van lapbewegingen en spraaksignalen


9.3 Multisensorische integratie beïnvloedt aandacht

Van der Burg et al. (2008): normaal gezien neemt de tijd die proefpersonen nodig hebben om een 
doelstimulus te detecteren toe in tijd in functie van het aantal elementen in het display. Toon of 
tactiele stimulus wanneer de doelstimulus van kleur verandert -> pip and pop effect

Van der Burg, Talsma, Oliver, Hickey en Theeuwes (2011): op 50 ms na aanbieden van het doel-
stimuluseffect werd een multisensorisch integratie-effect gevonden, hoe beter de proefpersonen 
in staat waren om audiovisuele doelstimuli te integreren, hoe groter dit effect was.

Van den Brink et al. (2014): voor iedere proefpersoon berekend in hoeverre de sterkte van hun 
neurale connecties correleerde met de prestatie op de pip and pop-taak -> sterkte van neurale 
connecties in vroegste stadia van de auditieve paden waren predictief voor de mate waarin 
proefpersonen in staat waren om auditieve en visuele stimuli te integreren.


9.4 Het saillantieraamwerk

Het ene faciliteert het andere, deze paradox verdwijnt wanneer we rekening houden met het feit 
dat de verschillende experimenten die hier beschreven zijn, gekenmerkt worden door verschillen 
in saillantie van de stimulus

Talsma, Senkowski, Soto-Faraco en Woldorff (2010): 

- Inputs zijn weinig saillant, hoge mate van competitie -> aandacht nodig

- Competitie beperkt zich tot één modaliteit -> saillante stimuli in een andere modaliteit kunnen 

preattentief integreren met een van de stimuli in een andere modaliteit

- In beide modaliteiten geen competitie -> multisensorische integratie vindt preattentief plaats


10. Predictive coding en multisensorische integratie

Bij predictive coding is er sprake van één generatief model, multisensorische integratie heeft niet 
noodzakelijk een overkoepeld generatief model. 

-> mathematische principes wel vergelijkbaar

11. Multisensorische interactie gedurende de levensloop

Cognitieve processen die ten grondslag liggen van multisensorische integratie lijken niet 
aangeboren en komen pas na een aantal jaar tot volle ontwikkeling. 

Afwijkingen in (multi)sensorische integratieprocessen kunnen ten grondslag liggen aan een aantal 
welbekende psychische aandoeningen. 


11.1 Ontwikkeling

Murray et al. (2016): multisensorische verwerkingsprocessen zijn een evenwichtsoefening, brein 
moet zorgvuldig selecteren welke processen met elkaar geïntegreerd moeten worden en welke 
niet

- Korte termijn: basale stimuluseigenschappen

- Lange termijn: aangeleerde associaties -> volledige levensloop

Multisensorische ontwikkeling ontwikkelt zich pas tijdens de late kindertijd

- Liplezen vanaf 10/11j

- Niet gevoelig voor rubberhandillusie voor 10j

Musacchia, Arum, Nicol, Garstecki en Kraus (2009): indicatie voor audiovisuele integratie was veel 
groter bij ouderen dan bij jongvolwassenen
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11.2 Atypische ontwikkeling

11.2.1 Schizofrenie

Symptomen (verstoord affect, abnormale gedachten, 
paranoia en hallucinaties) manifesteren zich voor het 
eerst rond de vroege adolescentie

Stone et al. (2011): integratie-effecten in de ERP’s van 
een groep schizofreniepatiënten was veel groter 
vergeleken met gezonde proefpersonen


11.2.2 Autisme

Neuropsychiatrische stoornis, manifesteert zich vaak 
tijdens de vroege kindertijd, problemen met sociale 
communicatie en restrictieve (repetitieve) 
gedragspatronen en beperkte interesses en activiteiten

Russo et al. (2010): bij kinderen met ASS werd gevonden 
dat multisensorische integratie-effecten kleiner waren 
dan bij gezonde proefpersonen het geval was. 

Kwakye, Foss-Feig, Cascio, Stone en Wallace (2011): kinderen met ASS integreren stimuli over 
een groter tijdsvenster dan normaal ontwikkelende kinderen

Brandwein et al. (2013): kinderen met ASS zijn minder goed in staat audiovisuele stimuli te 
verwerken dan gezonde controlekinderen

Schnitzler en Gross (2005) en Ulhaas en Singer (2006): natuurlijke elektrofysiologische oscillaties 
in het brein, die betrokken zijn bij het vormen van associaties

-> verstoring hiervan kan resulteren in verstoorde multisensorische integratieprocessen, 
schizofrenie of autisme


Hoofdstuk 10: perceptie-actie-integratie

1. Inleiding

Op basis van perceptie actieplannen vormen en, wanneer nodig, flexibel aanpassen -> online-
verwerking


4. Perceptie-actiecycli

4.1 Corticale hiërarchie

Fuster (2004): dichotomie in de structuur van ons zenuwstelsel

- Posterieure structuren voornamelijk betrokken bij perceptuele functies

- Anterieure structuren vooral betrokken bij motorische functies

Meest uitgesproken in het ruggenmerg:

- Anterieur/ventraal: afferent, neerwaarts

- Posterieur/dorsaal: efferent, opwaarts

Onderscheid ook te maken voor de cerebrale cortex, executieve gebieden in het laterale deel van 
de frontale cortex worden gekenmerkt door een hiërarchische ordening

Koechlin, Ody en Kouneiher (2003): posterieure prefrontale cortex vooral betrokken bij controleren 
van gedrag gerelateerd aan verwerken van instructieve cues. De anterieure prefrontale cortex was 
vooral betrokken bij het verwerken van de context waarin de cue werd gepresenteerd.

Fuster: frontale gebieden zijn onderdeel van een representationele kaart waarvan alle corticale 
gebieden onderdeel zijn. 

Perceptie-actiecycli: representeert een circulaire stroom van informatie van de omgeving naar 
sensorische gebieden en vanaf daar via de motorische gebieden weer terug naar de omgeving, 
waar het opnieuw via sensorische gebieden verder vloeit

-> geheugenspoor vast gelegd langs progressief hoger gelegen gebieden in de hiërarchie 

Perceptuele herinneringen in de posterieure delen van de cortex, executieve geheugensporen in 
de anterieure delen van de cortex


4.2 Perceptie-actiecycli

Continue stroom van perceptuele en actiesignalen vinden op alle niveaus van de hiërarchie plaats: 
simpele acties vereisendirecte feedback op basis van basale perceptuele signalen, terwijl meer 
complexe, doelgerichte acties feedback vereisen van meer complexe representaties, waaronder 
eerdere ervaringen en herinneringen. 

Ernst en Bülthoff (2004): onze achtergrondkennis vormt een bayesiaanse prior, die gecombineerd 
kan worden met actuele sensorische input, om op die wijze een a-posteriorirepresentatie te 
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vormen. Emotionele en motivationele processen (winst/verlies-functie) worden met de 
beslissingsregel gecombineerd om een motorische actie te selecteren.

Referentiekaders en transformaties (kader 10.1):


5. Visueel geleide actie

5.1 Visuomotorische integratie

Van der Werf et al. (2010): posterieure pariëtale cortex speelt een rol in visueel geleide acties, 
neuronen in de pariëtale cortex spelen een belangrijke rol in de integratie van visuomotorische 
integratie

Wolpert et al. (1995): integratie van sensorische informatie vindt plaats op basis van een intern 
voorwaarts model, vergelijkbaar met de interne simulatiemodellen en lichaamsmodellen

-> sensomotorische integratie: informatie van sensorimotorische output en proprioceptieve 
sensorische input


5.2 Optimale-feedbackcontrole

Saunders en Knill (2004): zowel positie-informatie als bewegingsinformatie wordt gebruikt als 
feedback (opzet experiment: met de vinger een virtuele vinger verplaatsen naar de doellocatie)

Körding en Wolpert (2004-2006): weging van sensorische feedbacksignalen vindt plaats op basis 
van bayesiaanse inferentie.-> vonden evidentie door op systematische wijze de onzekerheid van 
de sensorische feedback te manipuleren. 


5.2.1 Motorcontrole en oogbewegingen

Crawford et al. (2004): oogbewegingen en andere motorische acties hebben waarschijnlijk een 
gemeenschappelijke neurale basis, oogbewegingen worden geïntegreerd in functie van de uit te 
voeren handeling

Henriques et al. (1998): een oogbeweging weg van de locatie van de doelstimulus resulteerde in 
een systematische bias in de locatie die proefpersonen aanwezen

Één centraal referentiepunt voor reukbewegingen -> bevestigd op basis van analyse van fouten in 
de visueel geleide reikbewegingen (ellipsvormige distributie)


5.2.2 Het ontwikkelen van een motorplan

Visuele integratie moet met de positie van de hand geïntegreerd worden

Bueno et al. (2002): wanneer de hand niet zichtbaar is, worden de coördinaten van de handpositie 
op basis van de proprioceptieve signalen geconverteerd naar een coördinatensysteem dat 
gebaseerd is op de kijkrichting -> directe transformatie

Maar ogen en andere lichaamsdelen roteren tijdens reikbeweging 


5.2.3 Oog-hoofd-schoudercoördinatie

Hoofd, de ogen en schouders roteren niet allemaal rond hetzelfde punt

-> tijdens reikbeweging een systematische afwijking

Crawford et al. (2004): twee stadia

- Interne representatie op basis van oogcoördinaten

- Geschatte fout in de actie gebruikt om zowel tijdens de planning en de uitvoering van de 

beweging het motorprogramma aan te passen


5.2.4 Grijpen

Een efficiënte greep vereist dat we de locatie van het object, en ook de grootte en de positie 
ervan coderen en dat we deze coördinaten op een efficiënte wijze converteren naar een patroon 
van vinger- en polsbewegingen. 
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Posities en bewegingen mathematisch representeren als een vector: driedimensionale pijl, waarvan de 
staart samenvalt met de nulvector, oftewel het referentiepunt, en de pijlpunt een doellocatie aanwijst. 
-> gedefinieerd binnen een coördinatensysteem (omvat een referentiekader en een set van 
coördinaatassen) 
2 verschillende referentiekaders: 
- Egocentrisch: gedefinieerd ten opzichte van een specifiek lichaamsdeel 
- Allocentrisch: gedefinieerd ten opzichte van een extern object 
Vectoren die translaties en posities definiëren zijn additief: het maakt niet uit in welke volgorde je ze 
uitvoert 
Vectoren die rotaties en oriëntaties definiëren zijn niet additief



In de anterieure intrapariëtale cortex zijn neuronen gevonden die de grootte, de positie, de vorm 
en de oriëntatie van grijpbare objecten coderen -> maximaal actief wanneer onder visuele 
geleiding een grijpbeweging naar een specifiek object wordt gemaakt.


5.2.5 Interactie tussen grijpen en reiken

3 componenten van grijpbeweging: verplaatsing, rotatie en het openen van de hand

-> doen beroep op dezelfde visuele representatie van de oriëntatie van het object

Marotta, Medendorp en Crawford (2003): beiden boven- en onderarm dragen bij aan de oriëntatie 
van de hand

Reiken en grijpen doen allebei beroep op de pariëtale cortex, maar verschillende kernen


5.2.6 Een neuraal model voor perceptie-actie-integratie

Crawford et al. (2011): schema van interactie tussen de geïdentificeerde modules


—> voorwaartse sweep

—> Efferente kopie

- -> alleen reiken

Visie-voor-actiesysteem wordt verondersteld te opereren op basis van een egocentrisch 
coödrinatensysteem.

Visie-voor-perceptiesysteem op basis van een allocentrisch coördinatensysteem

Remapping doordat een intern voorwaarts model de receptieve velden van de betrokken 
neuronen actualiseert na iedere oogbeweging


5.2.7 Besluit

Crawford et al. (2004): een deel van de complexe, en soms inconsistente, resultaten kan verklaard 
worden door te veronderstellen dat bij visueel geleide acties de oogbewegingen worden gemaakt 
in functie van het doel van de actie.


5.3 Multisensorische integratie

Sober en Sabes (2003): zowel bijdragen van visuele als proprioceptieve informatie

- Visuele informatie vooral betrokken bij planning

- Proprioceptieve informatie bij uitvoering beweging

Crevecoeur et al. (2016): oogbewegingen op basis van visuele informatie was accurater, maar 
deze oogbewegingen konden veel sneller geïnitieerd worden op basis van mechanische feedback


5.4 Richting en steun

Welke visuele informatie gebruiken we tijdens een stuurtaak?

Warren en Hannon (1988): evidentie voor optische stroomvelden, extraretinale informatie heeft 
geen invloed

Wilkie en Wann (2003a): extraretinale info zorgt wel voor meer accuratesse


5.5 De rol van bewegingsinformatie 

Snyder en Bischof (2010): wanneer bewegingsinformatie niet beschikbaar is, kunnen we 
richtingsinformatie afleiden uit de retinale verplaatsing van objecten -> slechts beperkt bruikbaar

Richtingsbepaling op basis van twee principes: wanneer bewegingsinformatie beschikbaar is, 
zullen we die gebruiken om op een snelle automatische manier vast te stellen in welke richting we 
ons verplaatsen. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is kan de richting waarin we ons 
verplaatsen afgeleid worden uit diverse andere cues.

Wilkie en Wann (2006): beschreven richtingsbeoordeling heeft maar een beperkte waarde 
wanneer we ons langs een krom pad moeten bewegen. 
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-> padbeoordelingen zijn efficiënter.

Bij verplaatsingen via een gekromd pad focussen we ons op specifieke punten langs dat pad. 

Tangentieel punt: punt waar de bewegingsrichting van de weg lijkt te inverteren

Land en Lee (1994): tijdens gesimuleerde rijtaak concentreerden oogbewegingen zich op het 
tangentieel punt


5.6 Tijd tot contact

Lee (1976): wanneer een object op ons afkomt, kunnen we de tijd tot contact afleiden op basis 
van de fysieke eigenschappen van het object

- Tau: grootte van retinale projectie gedeeld door de mate van expansie van deze retinale 

projectie

- Tau over tijd: afname van tau in functie van de tijd

Savelsbergh, Whiting, Pijpers en van Santvoord (1993): ballon die kleiner wordt -> grijpweging 
volgt later, maar de gemeten vertraging was veel kleiner dan Lee voorspelde

+ binoculaire dispariteit, bekende grootte van een object

Tresilian (1991-1999): beperkingen tau

- Houdt geen rekening met eventuele acceleratie van het object zelf

- Tijd tot contact gedefinieerd als tijd tot het oog

- Enkel effectief voor bolvormige objecten


Thema 5: Emotie en motivatie 
Hoofdstuk 11: Motivatie en beloning

1. Inleiding

Cognitieve controleprocessen spelen een belangrijke rol in motivatie, niet toegeven aan impulsen


2. Een evolutionair perspectief

Ducheine et al. (2001): basale cognitieve functies zijn ontwikkeld op basis van specifieke 
voordelen die deze functies boden, maar zouden nutteloos zijn als ze niet gekoppeld zouden 
kunnen worden aan motivationele systemen die adaptieve keuzes en gedrag konden genereren bij 
onze evolutionaire voorouders

Domeinspecifiek: voor partnerkeuze gelden andere waarden dan voor voedsel

-> vermogen om informatie te verwerken is een bijproduct van tal fan functies die ontwikkeld zijn 
om onze overlevingskansen te vergoten

Embodied cognition-benadering: we kunnen cognitie niet los van het lichaam zien

Emoties/gemoedstoestanden zijn gerelateerd aan gevoel

Interpretatie van signalen van het lichaam

- Directe beïnvloeding: snellere hartslag geïnterpreteerd als stress

- indirect: luisteren van muziek

Motivatie en emotie kunnen niet volledig gescheiden worden


3. Motivatietheorieën in een historische context

3.1 Algemene fysiologische principes

Homeostase: in stand houden van een stabiele interne toestand


3.1.1 Homeostatische motivatie

Bestaat uit een streefwaarde, een detectiemechanisme en een correctiemechanisme

-> negatieve feedbackloop verkleint het verschil tussen streefwaarde en ingestelde waarde


3.1.2 Toestandsregulatie zonder homeostatische mechanismen

Anticipatoir mechanisme: bv. Eten of drinken nog voor de interne toestand begint af te wijken


3.1.3 Settling point-regulatie en illusoire homeostase

Settling point: natuurlijk evenwicht dat het gevolg is van de balans tussen meerdere elkaar 
tegenwerkende krachten

Kunnen verrassend stabiel zijn, kunnen ook veranderen


3.1.4 Allostase

Niet zozeer de de zelfregulerende processen die tot stabiliteit leiden, maar de processen die 
leiden tot toestandsveranderingen
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-> positieve feedbackloop: een initiële respons op een verandering draagt bij tot nog grotere 
subsequentie rasponsen op deze verandering

bv. Langdurige stressresponsen -> steeds sterker reageren op bepaalde stressoren


3.1.5 Drijfveren

Behaviorisme: zuivere stimulus-responsrelaties 

Interveniërende variabele: 1 variabele die relaties van een variabele naar meerdere afhankelijke 
variabelen verklaart = drijfveer

Drijfveer: hypothetisch proces dat ten grondslag ligt aan het reguleren van onze interne toestand

-> gevaar voor cirkelredeneringen, maar die kunnen we vermijden door ook predicties te maken


3.2 Verwachting en beloning

Solomon en Corbit: opponente-processenmodel van motivatie

Alle hedonistische stimuli roepen niet alleen hun eigen hedonistische respons in het brein op, 
maar ook een tegenovergestelde respons, met een tegenovergestelde hedonistische valentie

- a-toestand

- b-toestand


3.3 Het hydraulische drijfveermodel van Lorenz

Interactie tussen de sterkte van een interne drijfveer en de sterkte van een externe stimulus

Vacuumgedrag: spontane uitbarsting van gemotiveerd gedrag

Gemotiveerd gedrag doen de drijfveer afnemen


3.3.1 Drijfveerreductie en beloning

Drijfveerreductie: wanneer men een beloning krijgt vermindert de motivatie

-> incorrect, beloning moet beschouwd worden als een onafhankelijke motivationele factor


3.3.2 Hedonistische beloningen

Incentive: een conditie die tot beloning kan leiden

Hedonistische sensorische beloning zijn op zichzelf belonend en motiverend, zonder dat 
drijfveerreductie hier een rol in speelt (Pfaffman, 1960)


3.3.3 Incentivegebaseerde motivationele concepten

Bolles-Bindra-Toates-theorie: 

Bolles: mensen worden gemotiveerd door de verwachting van een incentive

- S: stimulus

- S*: hedonistische beloning

Bindra: aangeleerde associatie roept niet enkel de verwachting van een beloning op, maar leidt er 
ook toe dat het individu de geconditioneerde stimulus zelf als een hedonistische beloning gaat 
beschouwen

Toates: fysiologische signalen kunnen de waarde van een incentive moduleren

-> hoe sterker het lichaam een tekort signaleert, hoe groter de belonende waarde van de incentive 
wordt

Alliësthesie: de wijze waarop een hedonistische waarde van incentive kan veranderen 

-> verandering in het plezier dat de sensatie oproept, grondslag voor verandering in hedonistische 
impact


3.3.4 Leuk vinden vs. willen

Leuk vinden: sensorische hedonistische impact van een stimulus

Willen: gerelateerd aan de motivationele impact van een stimulus

Berridge (2004): mechanismen die betrokken zijn bij willen zijn evolutionair gezien eerst ontstaan, 
om doelgericht gedrag te bewerkstelligen, zonder dat daar direct sprake was van een 
hedonistische ervaring

Berridge en Valenstein (1991): elektrische stimulatie resulteert in een aversieve gelaatsuitdrukking 
wanneer de rat water dronk -> willen zonder leuk vinden

James Olds en de toevallige ontdekking van de nucleus accumbbns (kader 11.1):
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4. De neurale basis van motivationele processen

4.1 De rol van de anterieure cingulate cortex

Holroyd en Yeung (2012): vervult de rol van motivator bij uitvoering van doelgericht, gemotiveerd 
gedrag

Akinetisch mutisme: neurologische conditie gekenmerkt door een sterke reductie van spontaan 
gedrag, of zelfs de volledige afwezigheid hiervan, terwijl alle motorische vaardigheden nog intact 
zijn. Vaak laesies in de anterieure cingulate cortex

-> anterieure cingulate cortex als motivator voor doelgericht gedrag, maar:

-  Verklaring doet beroep op computationeel gezien slecht gedefinieerde termen zoals inspanning 

en energie

- Recentere theorieën veronderstellen dat het vooral betrokken is bij het nemen van beslissingen 

en bij het reguleren van cognitieve controleprocessen

Holroyd en Yeung: een van de voornaamste functies is het selecteren en vasthouden van opties

-> opties geleerd via een proces van bekrachtiging

Leren van complex acties vindt plaats via een hiërarchische vorm van bekrachtigingsleren

Opties gedefinieerd door:

- Doeltoestand

- Iedere initiële toestand die de optie triggert (bv. honger)

- Actiesets die gebruikt kunnen worden om van de initiële toestand naar de doeltoestand te gaan

Botvinick et al. (2009): taaksets (sluiten nauw aan bij opties) zouden samengesteld kunne. Worden 
door de prefrontale cortex

Actor-criticusmodel (Holroyd en Yeung): parallel opererende modules

- Selectie van acties (actor)


- Anterieure cingulate gyrus: selecteren en vasthouden van opties

- Dorsolaterale prefrontale cortex, motorische structuren in het dorsale striatum: voeren uit


- Monitoren van taakprestaties (criticus)

problemen:

- Complexe sequenties

- Specificeert niet hoe de dorslaterale prefrontale cortex taken implementeert, hoe de 

orbitofrontale cortex kan bepalen welk doel toepasselijk is voor een taak

-> oplossing: anterieure cingulate cortex voert deel van deze functies uit op basis van de 
principes van hiërarchisch bekrachtigingsleren


4.2 De interactie tussen motivatie en cognitie

Beloningen in de vorm van bekrachtigend spelen een belangrijke rol in gemotiveerd doelgericht 
gedrag

Braver et al. (2014): neurale basis voor interactie tussen emotie, motivatie en cognitie wordt 
gevormd door een netwerk van neurale systemen, dat bestaat uit de prefrontale cortex, anterieure 
cingulate cortex, het dopaminerge systeem in het middenbrein en een aantal subcorticale 
structuren, waaronder de basale ganglia en de hippocampus.

Laatste decennia twee onderzoekslijnen:

- Ontwikkeling van een computationeel raamwerk voor bekrachtigingsleren

- Sociale, affectieve en persoonlijkheidsperspectief


- Expliciete motivationele waarde van een doel is vaak een zwakke indicator voor het 
daadwerkelijk nastreven en implementeren van dit doel


- Het nastreven van doelen vindt plaats in specifieke stadia en tijdsverlopen, zodat het 
doelgerichte gedrag kan fluctueren met de tijd, afhankelijk van de aard van de taak en de 
ontvangen feedback
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Als een van de eerste psychologen besef dat neurale processen de basis voor psychologische 
theorievorming zou moeten zijn. 
Werkte in McGill University in Canada bij Hebb om in zijn training in neurowetenschapper verder te 
specialiseren. 
Olds en Peter Milner begonnen een nieuwe theorie te testen die het verband beschreef tussen positieve 
bekrachtiging en activatie van het reticulaire systeem in de hersenen.   
Olds briljante fout: elektrode in het basale voorbrein, ipv reticulaire formatie 
Olds en Milner: nucleus accumbens is het pleziercentrum van het brein 
-> tegenwoordig meer beschouwd als hersengebied geactiveerd door onmiddellijke beloning



5. Beloning en aandacht

Hickey et al. (2010a): stimuli die geassocieerd zijn met beloning zijn mogelijk ook saillanter dan 
stimuli die dat niet zijn

Kleuren die eerder geassocieerd waren met een beloning kunnen op latere trials nog steeds 
aandacht trekken, zelfs wanneer ze irrelevant zijn

Theeuwes en Belopsky (2012): stimuli die geassocieerd waren met een beloning trekken 
automatisch oogbewegingen aan (ook wanneer er andere afleiders zijn)

Bucker et al. (2014): 

- Oog positie beïnvloed door een irrelevante kleurstimulus

- Wanneer stimulus een hoge beloning signaleert kijken proefpersonen er vaker naar

- Zelfs waneer dit een negatief effect op prestatie heeft

Failing et al. (2015): afleidende stimuli die een hoge beloning signaleren kunnen als een sterke 
afleider fungeren

- Wanneer proefpersonen tijdens een trial per ongeluk op de irrelevante stimulus fixeren, werd er 

geen beloning toegekend

- Proefpersonen fixeerden relatief vaak op de afleiders

Failing en Theeuwes (2014): stimuli die geassocieerd zijn met hoge beloning kunnen op een 
relatief automatische manier de aandacht trekken

Hickey et al. (2010b): aanzienlijke individuele verschillen, behavioral inhibitie scale/behavioral 
activation scale (BIS/BAS)

Reward priming: de mate waarin proefpersonen beïnvloed werden door een vooruitzicht op een 
beloning, zelfs wanneer er betere keuzes aanwezig zijn

Reward priming-maat correleert sterk met de BAS_(drive)-schaal wanneer er vooruitzicht was op 
een hoge beloning


Hoofdstuk 12: Emotie en cognitie

1. Inleiding

Studies naar relatie tussen emotie en cognitie zijn relatief recent

- Invloed van computermetafoor

- Moeilijk om stemming en gemoedstoestand experimenteel te manipuleren

Cold cognition: mensen voeren taken uit op een koude, rationele manier, waarbij geprobeerd 
wordt de taakprestatie zo veel mogelijk te optimaliseren.

Rond de eeuwwisseling 2 belangrijke benaderingen:

- Hoe cognitieve processen onze emotionele ervaringen kunnen beïnvloeden

- Hoe emoties cognitieve processen kunnen beïnvloeden


2. Emotie, humeur en gemoedstoestand

Emoties: kortdurend en opgeroepen door gebeurtenis of interpretatie daarvan

Humeur: stabieler en minder duidelijk te relateren aan een specifieke gebeurtenis

Gemoedstoestand: algemene term om de affectieve toestand te omschrijven (emoties en humeur)

Affect: geeft de aard van de gemoedstoestand weer

Valentie: continue dimensie die kan variëren van extreem negatief naar extreem positief affect


3. De structuur van emoties

3.1 Categorische benadering

Vier tot acht basisemoties:

- Komen voor in iedere cultuur

- Gedeeld met andere diersoorten

Afgeleide emoties:

- Mix van basisemoties

- Aangeleerd en verschillend tussen culturen


3.2 Dimensionale benadering

Emotie als een punt op een continuüm dat gedefinieerd wordt door twee of meer onafhankelijke 
assen

Russel (1980): miserie-plezier en arousal-slaap

Watson en Tellegen (1985): positief affect vs. Negatief affect

Larson en Diener (1992): onplezierig-plezierig en hoge activatie-lage activatie

Thayer (1989): spanning-kalmte en vermoeidheid-energie

-> hoge mate van overeenstemming


90



4. Emotietheorieën

Proberen allemaal te beschrijven hoe emoties ontstaan op basis van drie verwerkingsstadia

1. Evaluatie van sensorische input

2. De bewuste (of onbewuste) ervaring van een gevoel 

3. De uitdrukking van gedragsmatige en fysiologische responsen


4.1 James-Lange-feedbacktheorie

Lichamelijke reacties veroorzaken emoties


4.2 Cannon-Bard-theorie

Het autonome zenuwstelsel is betrokken bij het reguleren van de vlucht- of vechtreactie.

Emotionele responsen worden verwerkt door het diëncefalon


4.3 De Schachter-Singer-theorie

De emotie wordt opgeroepen door een fysiologische reactie, de interpretatie ervan is het resultaat 
van een cognitief proces.


4.4 Dual process-theories

Twee neurale circuits

- Snel reageren op bedreigende situaties

- Langzaam circuit om gedrag aan te passen aan de situatie


4.5 Somatic marker-theorie

Emoties worden op basis van fysiologische reacties herkend in de prefrontale cortex

Schade in prefrontale cortex -> risicogedrag


4.6 Appraisal-theorieën

Waarderingsprocessen bepalen in belangrijke mate in welke emotionele toestand je je zult 
bevinden

Interactie tussen affectieve stimulus en de interpretatie daarvan

- Een initiële voorwaartse sweep bestaat vooral uit bottom-up gedreven processen

- Een elaboratieproces waarin cognitieve processen de emotionele waarde van een stimulus 

interpreteren


4.6.1 Bewuste appraisal

Experimenten via films, hypothetische situaties, …

Cognitieve strategieën beïnvloeden emotionele responses

Interpretatiebias: neiging om ambigue situaties negatief te interpreteren


4.6.2 Onbewuste appraisal

Invloed van emotionele expressie op aanspannen gelaatsspieren

Bij fobieën kan ook subliminale perceptie een emotionele reactie uitlokken, ook bij blindsight


5. Top-down en bottom-up

Te sterke nadruk op top-downprocessen bij appraisaltheorieën

Bottom-upcomponent bestaat uit basale waarnemings- en aandachtsprocessen

Bottom-up: activatie in de amygdala

Top-down: activatie in dorslaterale en mediale prefrontale cortices

Tegenwoordig meer nadruk op interactie tussen top-down en bottom-up: 
emotieregulatieprocessen


6. Emotieregulatie: De invloed van cognitie op stemming

Emotieregulatie: het activeren van een proces dat als doel heeft een emotionele ervaring te 
reguleren, zowel qua intensiteit als qua duur

Onderscheid genereren emoties en het reguleren ervan is moeilijk

Gross en Thompson (2007):

- De intensiteit van de emotie neemt toe naarmate we ons meer naar rechts op het model 

bewegen

- Emotieregulatistrategieën kunnen op verschillende momenten in de tijd plaatsvinden
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Situatie selecte -> situatie modificatie -> aandachtsontplooiing -> cognitieve verandering -> 
responsmanipulatie


6.1 Aandachtsontplooiing en cognitieve verandering

Sheppes et al. (2014): de intensiteit van een emotionele reactie op een gebeurtenis neigt met het 
verstrijken van de tijd toe te nemen wanneer die niet gereguleerd wordt. 

-> herwaardering is cognitief belastender dan afleiding, maar heeft meer effect op lange termijn

Afleiding meer gebruikt bij intense negatieve emotionele situaties

Herwaardering wordt vooral gebruikt bij situaties waarvan het waarschijnlijk is dat je ze 
meermaals zult tegenkomen

Gyurak, Gross en Etkin (2011): emotieregulatie kan ook impliciet, automatisch buiten het 
bewustzijn wanneer een specifieke strategie herhaaldelijk wordt gebruikt


6.2 Effectiviteit

Augustine en Hemenover (2009): cognitieve strategieën zijn effectiever dan gedragsmatige (meta-
analyse)

Webb et al. (2012): cognitieve veranderingen hebben effect, herwaarderen van situatie is 
effectiever dan herwaarderen van de respons, substrategieën gebaseerd op afleiding zijn effectief

-> sterk situatieafhankelijk

Troy, Shallcross en Mauss (2013): relatie tussen cognitieve herwaardering en depressie bij 
situaties waar de stress niet controleerbaar was

In het geval van hoge controleerbaarheid van de stressniveaus, is er een positieve correlatie 
tussen stressniveau’s en depressie


6.3 Hersenmechanisme van emotieregulatie

Kohn et al. (2014): 3 stadia in emotieregulatie

1. Evaluatie van emoties (activatie in ventrolaterale prefrontale cortex)

2. Initiëren van de regulatie zelf

3. Uitvoeren van de regulatie (supratemporale gyrus, supplementaire motorcortex en angulaire 

gyrus)

Sterke correlatie tussen amygdala-prefrontalecortexconnectiviteit en de vaardigheid om een 
emotionele respons te reguleren (evidentie door Lee et al.)

Sheppes en Gross (2011): de intensiteit van een emotionele respons op een bedreigende of 
onprettige stimulus neemt toe naarmate er meer tijd verstrijkt, maar wanneer een strategie weinig 
cognitieve verwerkingskracht kost, is dit niet belangrijk (zoals afleiding).


7. De invloed van stemming op cognitie

7.3 Beslissingsprocessen

Angie, Connely, Waples en Kligyte (2011): verschillende gemoedstoestanden hebben een 
significant effect op beoordelings- en beslissingsprocessen

Incidentele emoties: worden opgeroepen door gebeurtenissen uit het verleden die totaal niet 
gerelateerd zijn aan de beslissing

Volgens de somatic marker-theorie zijn emoties het gevolg van arousalgerelateerde signalen die 
ons lichaam genereert ten gevolge van emotionele gebeurtenissen of beslissingen

-> beïnvloeden onze beslissingen

Interoceptie: de vaardigheid om deze signalen al dan niet bewust te kunnen interpreteren

Dunn et al. (2010): studie naar interoceptieve accuraatheid

Vaardigheid om eigen hartslag te kunnen inschatten verbetert prestatie op de Iowa Gambling task


7.3.1 Angst

Lorian en Gisham (2011): personen met angststoornissen nemen minder risico’s

Gambetti en Giusberry (2012): angstige personen nemen minder financiële risico’s


7.3.2 Verdriet

Rughathan en Pham (1999): angstige mensen verkiezen een job met weinig inkomen maar hoge 
zekerheid, verdrietige personen verkiezen een job met hoog inkomen en weinig zekerheid

-> verdrietige personen hebben er veel voor over om een beloning te krijgen -> risico’s

Misery-is-not-miserly-effect: verdrietige personen zijn bereid een hogere prijs te betalen voor 
producten dan niet-verdrietige personen

Cryder et al.: vooral verdrietige personen met een hoge zelffocus waren bereid veel te betalen
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7.3.3 Woede

Toename van het gevoel van controle over de situatie -> meer risico’s

Aziatische-ziekteprobleem (Lerner en. Keltner, 2001): proefpersonen moeten zich voorstellen dat 
er een epidemie is uitgebroken -> 2 behandelprogramma’s

- Veel zekerheid, maar het kan maar een beperkt deel van de populatie redden

- Kan mogelijk iedereen redden, maar een hoog risico dat iedereen zal sterven

Angstige personen kiezen zekerheid, boze personen kiezen risico’s

Kugler, Connolly en Ordonez (2012): bij samenwerken maken ze minder risico’s dan angstige 
personen -> controle behouden


7.3.4 Positieve stemming

Toename in heuristisch systeem 1 en afname analytisch systeem 2

Griskevicius et al. (2010): sommige vormen van een positief gemoed induceren een meer 
heuristische redeneerstijl

- Amusement, tevredenheid, enthousiasme: makkelijker te overtuigen met zwakke argumenten

- bewondering, verzorgende liefde: geen effect op heuristische redeneerstijl

De Vries, Holland en Witteman (2008): we zijn het meest tevreden over een beslissing wanneer we 
onze voorkeursstrategie kunnen gebruiken

- Blije personen waren het meest tevreden wanneer ze direct konden beslissen

- Verdrietige personen tevreden over een meer expliciete deliberatieve beslissing

De Vries, Holland, Corneille, Rondeel en Witteman (2012): blije proefpersonen waren eerder 
geneigd een minder optimale gokstrategie te gebruiken dan verdrietige personen.
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