
H2 Methoden in de

neuropsychologieStructurele

methoden

Computerized axial tomography CAT/CT

Röntgenstralen, geven info over densiteit

van structuren (cerebrospinaal vocht -

hersenweefsel - bloed - bot)

Afhankelijk van wat het is zwart - wit

MRI - magnetische resonantie imaging

Magnetisch veld gebruiken om gedrag van

atomen te verstoren 

1) Statisch veld : de deeltjes in de hersenen

gaan rechtop komen op een rijtje = alignering

2) Pulse sequentie: alignering verstoren met

magnetische pulsen - energie wordt terug

afgegeven en opgenomen door receiver coil -

deze kan weten wat de tijd is tussen de

verstoring en het herstel (!)

3) Gradient veld:  zorgt ervoor dat de pulsen

niet overal gelijk zijn (in de diepte

reconstrueren)

Nadeel : Aantal veiligheidsrisico's

Voordeel : Geen stralen gebruiken,  grote

spatiale resolutie

DTI - Diffusion tensor imaging

Met MRI scanner gedaan

Nieuwe techniek, manier om

verbindingen in de hersenen te

visualiseren

In welke mate de deeltjes in een

bepaalde richting bewegen -

beelden correleren met bepaalde

gedragsproblemen

Functionele

methoden

Single-cell recording

1) Electrode inbrengen

2) Basissnelheid bepalen

3) Bepalen door welke stimuli de

basissnelheid verandert

Adhv actiepotentialen

Specifieke functie achterhalen van 1

bepaald neuron

Nadeel: maar 1 neuron - geen uitspraak

over samenhang verschillende gebieden

Voordeel: zeer specifiek achterhalen

welke info de cel activeert en welke niet

EEG - electroencephalografie

Elektrische activiteit gemeten va

elektroden op de schedel om

algemene toestand van hersenen te

meten

Scans met golven

Wordt vaak gebruikt bij epilepsie

Nadeel: spatial onnauwkeurig

Voordeel: temporeel wel

Electrocorticografie (EcoG)

Elektroden op de grijze stof zelf

plaatsen

Specifieke functie achterhalen (vb

waar bevindt zich een epileptische

aanval)

Het dichtste bij spatiale resolutie

MEG- magneto-encephalografie

Magnetische component meten

Nadeel: de magnetische velden

zijn vooral detecteerbaar als de

neurale activiteit dicht bij de

buitenkant zit; ook duur

Voordeel: spatiaal accurater dan

EEG, maar nog beperkt

ERP- event-related potentials

Meting van elektrische activiteit

gekoppeld aan een gebeurtenis

1 meting bevat veel ruis - dus meerdere

proefbeurten

Nadeel: spatiaal zeer onnauwkeurig

Voordeel: temporeel wel accuraat

Metabole metingen

PET- positron emissie tomografie

Via een naald wordt er radioactieve vloeistof

ingebracht - vloeistof via het bloed en komt zo in de

hersenen - de PET camera gaat de radioactiviteit

meten en zo krijgen we een beeld van wat er in de

hersenen gebeurt

Regionale cerebrale bloedstroom = de eenheid die

gemeten wordt

Substractiemethode

werken met statistische waarden & voxels (pixels, voor

iedere voxel een statistische toets)

Nadeel: radioactieve tracer heeft een korte vervaltijd,

duur, er wordt niet gecorrigeerd voor het aantal

statistische toetsen (vb dode zalm), beperkte

temporele resolutie, enkel geblokte designs

Voordeel: vrij nauwkeurig, verschillende metabole

componenten voor verschillende aspecten,

verschillende neurotransmitters te zien (!)

fMRI- functionele magnetische resonantie

imaging

Verhouding zuurstofrijk/zuurstofarm

bloed wordt gemeten = BOLD = blood

oxygenation leven dependent signal

Bij activiteit wordt er veel zuurstof

naartoe gestuurd

Duur van BOLD signaal van belang

Voordeel: event-gerelateerde designs,

spatiale en temporele resolutie beter,

anatomische en fysiologische scan

tegelijk, geen beperkingen in aantal

scans, minder proefpersonen nodig,

minder duur, minder invasief

Letselstudies

Patiënten onderzoek

Dubbele dissociatie: letsel 1 (stoornis

A, B intact); letsel 2 (stoornis B, A

intact); vb Wernicke/ Broca afasie

Nadeel: heterogeniteit (aard van

letsel, patiënt zelf), indirecte

observatie, onderschatting van

bijdrage van bepaalde gebieden

(plasticiteit)

Single-case vs groepsonderzoek

TMS- transcraniale stimulatie

Tijdelijk een deel van de hersenen

dysfunctioneel maken, door het richten van

een magnetisch veld op een bepaalde

plaats

Voordeel: de puls is enorm kort, vrij

nauwkeurig, geen plastische reorganisatie,

letsels creëren die normaal nooit bestaan

Nadeel: random activiteit door magnetisch

veld (geen normale activiteit)

Offline (repetitieve TMS)/online (stimulus

aanbieden, later een puls op een bepaalde

plaats, beter beeld)

Deep brain stimulatie

Men gaat stimuleren als

aanval (bv epilepsie) zich

voordoet

Transcranial current

stimulation

Elektrische stroom

toedienen

Spatiale resolutie beperkter

Rustpotentieel beïnvloeden

Verbetering van het leren

door cognitieve stimulatie

Gedragsanalyse

Welke functies verlopen

gestoord?Populaties:

Neurologisch intacte

proefpersonen

Patiënten met

hersenbeschadiging

Proefdieren

Combinatie fMRI en

ERP/EEG

Tegelijk gedaan, zo

weten we dat we bv

eerst de frontale en

dan de pariëtale

activatie krigen

Opical imaging/ near infrared

spectroscopy (NIRS)

Via een lichtbron een infrarood licht

op de hersenen, detector gaat

opnemen wat er wordt

doorgestuurd

Reconstrueren wat er onderliggend

gebeurt

BOLD signaal

Voordeel: proefpersoon moet niet in

de scanner, ook voor kinderen dus;

hersenactiviteit dicht bij de schedel

meten


