
Overzicht hersenfuncties 

Linkerhemisfeer 

• Norepinephrine 

• Begrijpen en produceren van taal 

• Analytisch taal verwerken 

• Lezen 

• Aandacht voor detail (analytisch, lokaal), hoge spatiale frequentie 

• Temporele relaties 

• Categorische spatiale relaties (boven, onder, links, rechts van iets anders) 

• Fusiforme face area: gezichten herkennen, maar geen omkeringseffect 

• Stimuli waarbij het moeilijk wordt om verbale info te gebruiken, geometrische 

relaties 

• Kwantitatieve taak, dorsale stroom 

Rechterhemisfeer 

• Dopamine 

• Simpele grammatica 

• Concrete woorden 

• Fonologische verwerking 

• Non-verbaal, ruimtelijk (tekenen, gezichtsherkenning) 

• Visuo-spatiaal 

• Herkenning emotionele expressie 

• Timbre, intonatie 

• Aandacht voor het geheel (holistisch, globaal), lage spatiale frequentie 

• Spatiale relaties 

• Metrische spatiale relaties (dicht of ver van elkaar) 

• Fusiforme face area: normale en omgekeerde gezichten van elkaar 

onderscheiden 

• Oriëntatie, navigatie, topografische vaardigheden 

• Mentale representatie van geografische ruimte, lezen van kaarten 

• Oriëntatie van lijnstukken 

• Rotatie 

• Kwalitatieve taak, ventrale stroom 

• Vigilantie, volgehouden aandacht 

Corpus callosum 

• Hoofdroute tss de linker- en rechterhemisfeer  

• Midden: motorisch 

• Posterieur: visueel 

• Subcorticale kernen: algemene info 

• Aanleren op jonge leeftijd 

• Myeline 

Hersenstam (achterhersenen) 

• Medulla 

o Craniale zenuwen (laten toe om je mond te bewegen) 



o Nervus vagus (controle over ademhaling) 

• Reticulaire formatie 

o Algemene graad van activatie, slaap-waakcyclus 

o Raphé nuclei (aanmaak serotonine, regulatie van het gemoed) 

o Reticulair Activerend Systeem (aanmaak glutamaat, hele cortex wordt 

geactiveerd en hersenen kunnen in gang schieten) 

▪ Schakelt externe stimuli en metabole processen door naar 

thalamus, of maakt rechtstreekse route van hersenstam naar de 

cortex 

▪ Autonome functies en ademhaling 

▪ Primitieve reflexen 

• Pons 

o Doorschakelstation tss het cerebellum en rest van de hersenen 

o Superior olive (doorschakeling van oor naar hersenen) 

o Locus coerrulus (adaptief gedrag en aanmaak noradrenaline, arousal-

stress niveau reguleren) 

o Aanmaak acetylcholine, belangrijke rol in rechtstreekse route van 

hersenstam naar de cortex 

Cerebellum (achterhersenen) 

• Precisie en coördinatie van motoriek (voorwaarts model, je stuurt aan en je 

stuurt ook de verwachting aan, dan kan je beide toestanden gaan 

vergelijken, eventueel bijsturen en zorgen dat je het juiste resultaat krijgt) 

• Coördinatie van mentale processen 

• Intrerne klok: timing 

• Cognitieve voorspellingen proberen maken 

Tectum (middenhersenen) 

• Sensorische functie, richten van aandacht 

o Superior colliculi: visuele input (reflex saccades, oriëntatie naar saillante 

stimuli) 

o Inferior colliculi: auditieve input 

• (Oculo)motorische oriëntatiereacties 

Tegmentum (ventral tegmental area) 

• Substantia nigra (dopaminerge systeem, beloning, motoriek, executief 

functioneren) 

Hypothalamus (diencephalon) 

• Homeostase (water, voedsel, temp) 

• Regeling hormonale systeem (seksueel gedrag, vecht/vluchtreacties) 

• Mammilaire lichamen: episodisch langetermijngeheugen, nieuwe 

herinneringen vormen 

Thalamus (diencephalon) 

• Doorschakelstation voor sensorische info naar cortex en motorische info vanuit 

cortex 

• Norepinephrine 



• Laterale geniculate nucleus 

o Magnocellulaire laag: lichtgevoelig 

o Parvocellulaire laag: kleurgevoelig 

• Geprikkeld geraken 

• Mediaal dorsaal, intralaminair en reticulaire nuclei: alertheid en arousal 

• Kan hersenen afzwakken of extra activeren wann het nodig is 

• Pulvinaire nucleus en laterale geniculate: selectieve aandacht, eerste selectie 

• Dorsomediale nucleus: episodisch langetermijngeheugen, nieuwe 

herinneringen vormen 

Basale ganglia 

• Motoriek 

• Beloning 

• Leren 

• Cognitieve controle 

Mediale temporale gyrus 

• Corticaal volume 

Frontale cortex 

• Uitvoeren van motorisch gedrag, nadat men er de intentie voor heeft 

• Selectie, initiatie en inhibitie van (motorische) acties, laatste stap van selectie 

• Vrijwillige regular saccades, tragere manier 

• Associaties leggen 

• Geheugenopslag 

• Bij ophaling kunnen onderscheiden wat er niet gebeurd is 

• Corticaal volume 

Anterior Cingulate Cortex (frontale cortex) 

• Selectie aangepaste reacties 

• Organisatie en controle van gedrag 

• Oordelen, beslissen 

• Detecteren van fouten of conclict, bij evaluatie, error related negativity 

• Conflict monitoring en conflict adaptatie 

Ventrolaterale Prefrontale cortex 

• Executieve functies (plannen en sturen van gedrag) 

• Incidentieel en intentioneel leren 

• Subsequent memory effect, hoe hoger de activiteit, hoe beter men kan leren 

Dorsolaterale Pre-Frontale Cortex  

• Executieve functies (plannen en sturen van gedrag) 

• Doelgericht gedrag 

• Nieuwigheden 

• Organisatie en controle van gedrag 

• Initiëren en stoppen van gedrag 

• Plannen en strategie gebruiken 



• Flexibiliteit, veranderen van strategie 

• Herkennen en gebruiken van taakrelevante info, gebruiken van cues 

• Zelfmonitoring, zelfkritiek 

• Transitieve inferentie, bv. als A kleiner is dan B en B kleiner is dan C dan is A 

kleiner dan C, leren van geordende info 

• Cognitieve estimatie, inschatten van eigen vaardigheden en mogelijkheden 

• Vaststellen dat er iets nieuw gebeurt 

• Reversal learning 

• Leren van relaties 

• Habituele, automatische processen 

• Geheugenfuncties 

o metamemory, strategische aspecten 

o online houden van info 

o in volgorde plaatsen en genereren van volgorde 

o info bijhouden in kortetermijngeheugen 

o werkgeheugen 

o doel in het geheugen houden 

• Neuronen vuren tot respons (tijdens de periode tss het flikkeren en het kijken 

naar de juiste locatie) 

• Encodering van verschillende soorten info om hun associatie in 

langetermijngeheugen te bevorderen 

Orbitale Frontale Cortex 

• Smaak 

• Emotioneel functioneren 

• Inhibitie reflexieve saccades 

Pariëtale cortex 

• Zintuigmodaliteiten 

• Externe sensorische info koppelen aan interne info in het geheugen 

• Visuomotorische controle (leerprocessen lezen, schrijven, rekenen) 

• Spatiale aandacht (ruimte) en andere spatiale vaardigheden 

• Doelbewuste handelingen 

• Herkenningsprocessen 

• Aansturen om iets te grijpen 

• Algemene configuratie belangrijker dan details 

• Directionele selectiviteit, helpt bij volgen van object in beweging 

• Gevoelig voor snelheid van beweging, localisatie van object onafhankelijk 

van beweging 

• Laat toe om positie van object te bepalen, onafhankelijk van positie hoofd of 

oog 

• Aandacht naar objecten 

• Regular saccades, tragere manier 

• Vinden van info 

• Maken van selectie 

• Specifieke focus 

• Fijnere selectie, na eerste selectie 

• Vigilantie, volgehouden aandacht (verschillende aandachtsbronnen) 



• Controle 

• Intentie voor motorisch uitvoeren (parietal reach region) 

Temporale lob 

• Auditieve verwerking 

• Hoge tonen (posterieur), lage tonen (anterieur) 

• Fonologisch proces, klankverbindingen maken 

• Herkenning dat men iets al eerder gezien heeft 

• Fusiforme face area 

o Herkenning van gezichten 

• Inferieur temporale cortex 

o Objectherkenning/-identificatie 

o Complexe vormen (onafhankelijk van oriëntatie, positie, grootte) 

o Afnemende gevoeligheid voor variatie in visuele input 

o Gezichten in het algemeen, maar ook delen van gezichten + 

specifieke gezichten 

o Configuratie van kenmerken 

o Oriëntatie 

• Superieur temporale sulcus 

o Empathie 

o Perspectief nemen, rotatie 

• Amygdala 

o Vecht/vluchtreacties 

o Tot stand komen en reguleren van emoties 

o Geur 

• Hippocampus 

o Cognitieve functies 

o Episodisch langetermijngeheugen, nieuwe herinneringen vormen 

o Activiteit gaat achteruit bij te hoge concentratie van cortisol 

o Oriëntatie, topografische vaardigheden, navigatie 

o Input van en output naar o.a. objectherkenning, spatiale processen, 

verschillende modaliteiten (visueel, auditief,...) 

o Informatie samenbrengen 

o Omgevingscues gebruiken 

o Place fields: zijn gevoelig voor waar men zich bevindt 

o Leren van relaties, associatief leren (ook onbewust) 

o Repetitie-effecten van oogbewegingen (minder fixaties 2de keer dat 

men iets ziet) 

o Invloed van relationele info 

o Encodering, meer activiteit wann men iets probeert te onthouden 

o Subsequent memory effect, hoe meer activiteit van de hippocampus, 

hoe beter men iets kan onthouden 

o Consolidatie, geassocieerde neuronen vuren in slaap om info bij te 

houden 

o Ophaling 

Fronto-pariëtaal netwerk (dorsaal) 

• Endogene, doelgerichte aandacht (top-down) ≈ superieur pariëtale sulcus 



Intrapariëtale sulcus (ventraal) 

• Verwerken van grootte 

• Patronen bekijken 

• Regular saccades, tragere manier 

• Exogene aandacht, wann er iets onverwacht gebeurt dat onze aandacht 

trekt (bottom-up)  

• Fronto-temporopariëtale junctie (ventraal) (in het ventraal fronto-

temporopariëtaal netwerk) 

o Vigilantie, volhouden (selectieve) aandacht 

o Circuit breaker, detectie van niet geattendeerde, laag frequente info, 

detectie van relevante stimuli (bottom-up) 

Interpariëtale sulcus 

• Actieve voxels bij cijfers en letters 

Inferieur pariëtaal 

• Rotatie  

Superieur frontale deel 

• Delay interval 

Laterale occipitale complex 

• Selectief reageren op objecten 

• Vorminformatie en de verwerking ervan 

• Random beweging 

• Specialisaties ontwikkelen 

Parahippocampale place area 

• Selectief voor plaatsen (omgevingsinformatie, ruimtes) 

• Geheugen voor landmarks 

Extrastriate body area 

• Selectief voor lichaamsdelen 

Striatum 

• Procedureel, impliciet langetermijngeheugen 

• Habituatie 

• Stereotype gedragingen, dingen vlot uitvoeren 

• Nieuwe vaardigheden aanleren 

• Leggen van associaties tss stimuli en responsen 

• Helpen bij het selecteren van verschillende antwoordmogelijkheden gegeven 

een bepaalde stimulus input 

• Aanmaak dopamine 


