
Psychologische Functieleer 1 



Dit is mijn samenvatting gebaseerd op de lessen en de cursus. Ik heb enkel dit geleerd en om te 
herhalen dat de zaken van op de te kennen lijst, die ik ook op het vppk het geplaatst. Hiermee 
behaalde ik een 16/20 dus het zou zeker voldoende moeten zijn. 



Thema 1: Inleiding 


Hoofdstuk 1: Cognitieve psychologie


1. Inleiding  

- Jaar 400 V.C. Empedocles

➡Griekse filosoof 

➡Hield zich bezig met vragen over visuele waarneming

➡Hij veronderstelde dat we onze buitenwereld kunnen waarnemen doordat onze ogen een 

innerlijk vuur bevatten, dat naar buiten straalt => doet objecten oplichten 

➡=> = emissietheorie 


- Alhazen 

➡Heeft de huidige emissietheorie gevormd die vandaag nog steeds de basis is voor onze 

kennis over de werking van het oog —> Immissietheorie 


De sensorische waarneming zouden volgens het associativisme op de een of andere wijze aan 
elkaar worden gelinkt. Tezamen met de al bestaande geheugensporen en ideeën zouden op deze 
manier associaties tussen waarnemingen en gedachten worden gevormd, die de basis zouden 
vormen voor complexere concepten 


- Pavlov 

➡Klassieke conditionering 


- Thornike 

➡Operante conditionering 


- Top-down en bottom-up verwerking 


- Kahneman 

➡Er spelen twee verschillende types processen een rol in de menselijke cognitie 

➡Systeem 1 = snelle, onbewuste processen 

➡Systeem 2 = traag, nauwkeurig process


2. Waarom cognitieve psychologie? 

‘Vergissen is menselijk, maar de boel helemaal in het honderd laten lopen vereist een computer’ 


- We maken fouten en soms zijn deze rampzalig 

➡De fouten zijn meestal niet 1 grote fout maar een opstapeling van van fouten (die alleen niet 

fataal zouden zijn)


- Het is van levensbelang om te achterhalen hoe fouten gemaakt worden 




➡Enkel mogelijk als we weten hoe wij mensen functioneren en door onze beperkingen te 
achterhalen 


- Voorbeelden die ons inzicht geven in ons dagelijks functioneren:

➡Menen doen aan de lotterij 

➡ Irrationele gedachten 

➡Rol van bewustzijn 

➡Dromen en hallucinaties 


- Einstellung  
➡= Wanneer we ons instellen op het oplossen van een complex probleem, zullen we te veel 

achter een simpel probleem zoeken => simpele oplossing verwerpen we automatisch 


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

- Diverse namen voor het vakgebied:

➡Psychologische functieleer 

• Studie van menselijk gedrag

➡Experimentele psychologie 

➡Psychonomie 

• Benadrukt kwantitatief karakter 

• Vaststellen van wetmatigheden in ons gedrag

➡Cognitieve psychologie 

• Refereert aan vermogen tot kennisverwerking en informatieverwerking


4. De cognitieve psychologie als wetenschappelijke discipline  

- Focus op basisprocessen van het denken en doen en experimentele methode


- Wetenschapsbeoefening is gebaseerd op cyclus die aantal stadia doorloopt:

1) Formuleren mogelijke theorie  

2) Hypothese opstellen 

3) Experiment opzetten 

4) Theorie is goed dan behouden, theorie niet goed => verwerpen of aanpassen 


- Experiment zal nooit directe evidentie kunnen leveren voor een bepaald idee 

➡Veelheid van studies nodig, die gebruikt maken van verschillende methodes en benaderingen 


- Convergerende operaties 
➡Verschillende methodes, ieder met eigen sterktes en zwaktes, leveren resultaat die allemaal 

consistent zijn met elkaar 

➡=> we kunnen beeld vormen van de werking van cognitieve processen 


5. De ontstaansgeschiedenis van de cognitieve psychologie  

5.1.De oprichting van psychologische laboratoria 




- 1879 

➡Beschouw als start psychologie als wetenschappelijke discipline 

➡Wilhelm Wundt eerste officiële psychologische laboratorium aan Leipzig 


• Bouwde voort op werk Weber en Fechner

• Richte zich vooral op de vraag ‘wat is de essentie van bewuste ervaring?’


➡Weber en Fechner 

• Gebruikten psychofysische methode om wetmatigheden in onze visuele waarneming 

vast te stellen

• Weberfractie 


- 1890-1891

➡Eerste labo experimentele psychologie aan UGent door Jules Van Biervliet  
➡Gerard Heymans richtte psychologische labo aan UGroningen 

➡William James beschouwd als grondlegger psychologie in V.S.


5.2.Het behaviorisme 


- Kritiek op onderzoek van mentale processen 

- Watson 

➡Stelde dat psychologie vooral de studievan menselijk gedrag dient te zijn en dat dit gedrag  

onder strikt gecontroleerde omstandigheden bestudeerd dient te worden 

➡Vergelijkbaar met hoe ethologie diergedrag bestudeerd 

➡Stimulus als enige controle en respons als enige observatie 

➡Psychologie zou zich meten beperken tot het beschrijven van deze stimulus-

responsassociaties en het vastleggen van wetmatigheden hierin 

➡Men moet niet speculeren over mentale processen


- De behavioristische benadering blijkt snel tekort te schieten om de volledige rijkdom aan 
menselijk gedrag in termen van pure stimulus-responsassociaties te beschrijven 


5.3.De cognitieve revolutie 


- Start van deze revolutie vindt plaats in de jaren 50 

- Belangrijke ontwikkeling van deze periode:

➡ Introductie computermetafoor 

➡Spatiale navigatie + concept cognitieve kaart 

➡Capaciteit kortetermijngeheugen 

➡Computermodel probleemoplossing 

➡Conceptvorming vanuit cognitief perspectief 


- Waarom in de jaren 50?

➡Behaviorisme slaagde er steeds minder goed in om gedrag te verklaren => begon invloed 

ter verliezen

➡Eerste computers die als metafoor voor menselijke informatieverwerkingen gingen 

functioneren 




5.4.De opkomst van de cognitieve neurowetenschappen 


- Computermetafoor begint oorspronkelijke invloed te verliezen:

➡Door discrepantie tussen taken waar computer goed in was en taken waar mensen goed 

in waren

➡Cognitieve functies zijn onlosmakelijk verbonden met lichaamsfuncties (=> belichaamde 

cognitie)

➡Opstaan cognitieve neurowetenschap die ons instaat stelt relatie tussen hersenen en 

cognitie te bestuderen 




5.5. De multidisciplinaire benadering 


- Lokalisatie van hersenfuncties door middel van 
een groot scala aan hersenscantechnieken 


- Samenwerking tussen:

➡cognitief psychologen 

➡Neuropsychologen 

➡Cognitieve neurowetenschappers 

➡ Informatici 

➡Linguïsten 

➡Fysici 

➡Filosofen 


5.6.Een nieuwe rol voor emotie en bewust zijn


- Realisatie dat emotie en cognitie elkaar beïnvloeden 

➡Ontwikkeling van cognitieve modellen voor emotieregulatie


5.7.Een nieuwe appreciatie voor actie en actiecontrole 


- Vormen de basis voor ons gedrag


5.8.De replicatiecrisis in de psychologie 


- Besef dat er een groot probleem was ontstaan in de wijze waarop wetenschap werd 
beoefend


- Probleem ten aanzien van betrouwbaarheid resultaten:

➡Selectieve publicatie van positieve resultaten 

➡P-value hacking 

➡Te sterke focus op innovatief onderzoek 

➡Te weinig replicaties van bestaande studies 


WETENSCHAPSBEOEFENING: EEN IDEAAL SCENARIO  



WETENSCHAPSBEOEFENING: PROBLEMEN  

-  Wetenschappelijke resultaten gepubliceerd moeten worden in een wetenschappelijk 
tijdschrift voordat er erkend moeten worden 

➡Tijdschriften zijn niet zomaar bereid om alle resultaten te publiceren

➡Er zijn 3redenen om studie te weigeren:


• Grove fouten 

• Wetenschappelijke reden: gelegen in de methode die gebruikt wordt om te testen of een 

experiment effect heeft opgeleverd 

• Niet-wetenschappelijke reden 


6. De pijlers van de cognitieve psychologie 


6.1.Cognitief gedragsonderzoek 


- Belangrijke uitdaging hier is taken te ontwikkelen die puur zijn

- De meeste cognitieve taken vereisen een mix van verschillende processen


Sterktes Beperkingen 

Basis gevormd voor begrip van menselijke cognitie Gedrag kan in labo sterk afwijken van dagelijks 
leven 

Cognitieve neuropsychologie heeft zich pas kunnen 
ontwikkelen er hierdoor duidelijkheid ontstond over 
welke stoornissen theoretisch relevant zijn

Gegevens zijn moeilijk te generaliseren naar het 
dagelijks leven 

Basis voor ontwikkeling in de cognitieve 
neurowetenschap 

We kunnen enkel meten hoelang en reactie duurt, 
en of die juist of fout is

=> enkel indirecte evidentie voor onderliggende 
cognitieve processen 

Theorieën vaak zeer algemeen beschreven worden 

=> feitelijk te vaag om zeet specifieke predicties 
voor vervolgonderzoeken te genereren 

Resultaten van bepaalde taak/paradigma heel erg 
specifiek zijn 

=> ze generaliseren nauwelijks/niet naar andere 
experimenten 

Kader 1. 2

Mentale chronometrie: de studie van reactietijden 


- Herman von Helmholtz, eerste die erin slaagde de snelheid van zenuwimpuls te meten 

- De substractiemethode: 
➡De tijdsduur van een psychologisch proces wordt geschat door in één experimentele conditite wel 

een beroep te doen op dit proces en in een tweede conditie geen beroep te doen 

➡ Tijdsduur proces in kwestie verkregen door gemiddelde reactietijden van tweede conditie af te 

trekken van die van de eerste conditie 


- De additieve-factorenmethode: 

➡Nu slecht sprake is van één taak die beroep doet op alle cognitieve processen waar onderzoeker in 

geïnteresseerd is

➡ Tijdsduur specifiek proces kan geschat worden door complexiteit van één specifiek component van 

de taak te manipuleren 



6.2.Computationeel modelleren


- = computerprogramma’s die intelligent gedrag nabootsen 

- Streeft om problemen op te lossen op de manier die overeenkomt met menselijke cognitieve 

processen 

- Kunnen in 2 vormen voorkomen:

➡Productiesysteem  
➡Neurale netwerken  

PRODUCTIESYSTEMEN  

- De oudste computationele modellen zijn de productiesystemen 

- Productieregels geven aan wat het programma moet doen wanneer aan bepaalde 

voorwaarden voldaan is

- Bevat meestal ook een werkgeheugen 

➡ Informatie tijdelijk opgeslagen 


- Zijn zelf in staat om nieuwe productieregels aan te maken wanneer het programma nieuwe 
situaties tegenkomt 

➡ Is in staat om te leren 


- Bv: general problem solver 

➡Ontwikkeld om probleemoplossingsstrategieën te evalueren 


NEURONALE NETWERKEN  



- Bestaan uit simpele eenheden die met elkaar verbonden zijn

➡Een knoop = variabele die bepaalde activatiewaarde kan aannemen 

➡ Informatie is gepresenteerd als activatiepatroon dat over verschillende knopen verspreid is

➡ Iedere knoop is verbonden met andere knopen 

➡ Iedere verbinding heeft positief of negatief gewicht => activatie of inhibitie knopen 




- Vaak georganiseerd in aantal lagen 

➡ Inputlaag:


• Stimulus wordt gecodeerd in vorm van activatiepatroon 

➡Outputlaag:


• Antwoordpatroon representeert 

➡Tussenlagen:


• Transformatie naar intermediair activatiepatroon 

-  Machine learning-algoritmes 

- Genetisch algoritme 


6.3.Cognitieve neuropsychologie 


- Houdt zich bezig met het bestuderen van het gedrag dat wordt vertoont door patiënten met 
een hersenbeschadiging 


- De studie van de hersenbeschadiging kan ons leren over normale cognitieve functies 

- Bijdrage geleverd aan het begrijpen van het normaal cognitief functioneren 


ASSUMPTIES  

- Belangrijkste assumpties:

➡Functionele modulariteit 


• Stelt dat cognitieve systeem bestaat uit veel onafhankelijke functionele modules, die elk 
op zich domeinspecifiteit (reageren enkel op 1 klasse van stimuli) vertonen


➡Anatomische modulariteit 
• Stelt dat iedere functionele module gelokaliseerd is in een specifiek gebied in de 

hersenen 

➡Functionele architectuur is uniform over individuen = ieder individu heeft beschikking over 

dezelfde cognitieve functies en deze zijn in dezelfde gebieden in de hersenen 
gelokaliseerd 


➡Aftrekbaarheid

• Idee dat hersenbeschadiging alleen specifieke functionele modules of verbindingen 

tussen modules kunnen aantasten 

• Patiënten kunnen geen nieuwe modules ontwikkelen ter compensatie 


DISSOCIATIES  

- We kunnen dit vaststellen wanneer een patiënt normaal presteert op de ene taak, maar een 
veel mindere prestatie laat zien op tweede taak


- Dubbele dissociatie  
➡Vinden door resultaten van twee patiënten met verschillende stoornissen te vergelijken 


6.4.Cognitieve neurowetenschappen 


- Niet zozeer brein te gebruiken als middel om cognitie te begrijpen, maar is het streven eerder 
om de wisselwerking tussen hersenen en cognitie te begrijpen


FUNCTIONEREN VAN HET GEZONDE LEVENDE BREIN  



- Werking van brein op non-invasieve manier in kaart brengen

➡Elektromagnetische signalen die de hersenen produceren meten 

➡Verandering in doorbloeding van het hersenweefsel te meten 


TECHNIEKEN  

- Positronemissietomografie 

➡Meten van glucose-opname in verschillende hersengebieden 

➡stelt ons instaat om vast te stellen waar in de hersenen de activiteiten toeneemt ten 

gevolge van cognitieve activiteiten 


- Magnetic resonance imaging = MRI

➡Werkt op basis van magnetische en radiopulsen en is ook instaat om zuurstofopname in 

de hersenen te meten 

➡Stelt ons instaat om te bepalen welke gebieden in de hersenen actiever worden ten 

gevolge van cognitieve cognitie 


- MEG

- TMS

- EEG 


SPATIALE EN TEMPORELE RESOLUTIE  

= belangrijk criterium om te kiezen welke techniek best gebruikt wordt 


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


Temporele resolutie  
= geeft aan hoe nauwkeurig de techniek kan vastellen wanneer in het brein een 
activatieverandering optreedt


TOEPASBAARHEID EN BEPERKINGEN  

Toepasbaarheid Beperkingen 

Onschatbare waarde aan nieuwe kennis en 
inzichten opgeleverd 

Meeste technieken zijn correlationeel van aard, 

=> kunnen alleen maar gebruikt worden om een 
verband tussen hersenactiviteiten en gedrag vast te 
stellen 

NIET het oorzakelijke vaststellen 

Er zijn nog niet adequate statistische methodes 
ontwikkeld 

=> enorme hoeveelheden date die verwerkt moeten 
worden, kunnen resulteren is het probleem van 
kanskapitalisatie 



7. Vooruitblik en organisatie van dit boek  

7.1.Overzicht 


7.2.Vier algemene principes 


De verschillende deelaspecten van de cognitieve psychologie bespreken vanuit vier 
algemene toepasbare principes 

➡Associatie, adaptatie, integratie en predictie 


ASSOCIATIE EN CONTROLE  

- Het betreft het onderscheid tussen automatische associatieve processen en gecontroleerde 
cognitieve processen 


ADAPTATIE EN COMPENSATIE  

- Ons gedrag is adaptief 

- Wij mensen zijn in staat om te leren en zowel ons gedrag en overtuigingen aan te passen 

wanneer de omstandigheden dat vereisen 

- Dit is essentieel voor onze overlevingskansen en speelt een rol in leer- en 

geheugenprocessen 


INTEGRATIE EN COMPETITIE  

-  Wordt gevormd doordat cognitieve processen zowel integratief als competitief zijn

- Als waarnemer integreren we continu verschillende eigenschappen van de buitenwereld 

➡Beeld, geluid, geuren, …


- Integreren van informatie is belangrijke eigenschap die in verband wordt gebracht met ons 
bewustzijn 


PREDICTIE EN CORRECTIE  

- Meest invloedrijke theoretische raamwerk in de cognitieve psychologie 

- Stelt dat de hersenen een model van onze omgeving produceren 

➡Zijn stochastisch = aan ieder object dat in het model gepresenteerd wordt, wordt een 

zekere waarschijnlijkheid toegekend 

➡Waarschijnlijkheid bepaald in welke mate binnenkomende sensorische informatie wordt 

verwerkt


Kader 1.4 

Signaaldetectietheorie 


Signaaldetectietheorie is een methode die ons in staat stelt het verschil tussen 
betekenisvolle informatiedragende patronen en betekenisloze ruispatronen te detecteren 


In levende organismen refereren we aan deze patronen als stimuli en in geval van machines 
als signalen 





Hoofdstuk 2: De hersenen 

1. Inleiding  

Onze hersenen zijn de meest complexe structuur in het universum 

➡Volume: 1 kubieke decimeter 

➡100 miljard neuronen 

➡Biljoen gliacellen 


Onze hersenen zijn betrokken bij:

➡Regulatie basale lichaamsfuncties 

➡Actie controle en aandacht 

➡Geheugen 

➡Denken, redeneren, beslissen 

➡Emotie regulatie 

➡…


2. Neurofysiologie  

2.1.Neuronen 


ANATOMIE  

Neuronen bestaan uit:

➡Soma: cellichaam die vergelijkbaar is aan 
die van andere lichaamscellen 

➡Dendriet: dunne uitsteeksels die vanuit het 
soma groeien en zich meerdere keren 
vertakken (=> dendrietenboom)

➡Axon: een enkelvoudige uitloper, die langer 
en dunner is dan de dendrieten en die 
onvertakt is (behalve het einde = terminal) 

• Sturen elektrisch pulsen door de overgedragen worden aan de dendrieten van andere 

neuronen 

• Verbonden met relatief klein aantal andere neuronen 


ELEKTRISCHE POTENTIALEN  

De celwand van een neuron is normaal gezien een elektrische isolator 

➡Er bevindt zich hier een mechanisme dat actief elektrisch geladen natriumionen de cel 
uitpompt en kaliumionen de cel in

➡3 NA op 2 K ionen => netto potentiaalverschil 

➡= de rustpotentiaal 


De rustpotentiaal wordt verstoord wanneer de celwand gedeeltelijk depolariseert 

➡Speciale poorten in de celwand gaan open => meer NA naar binnen en K naar buiten 

➡=> snelle depolarisatie, die zelf kan doorschieten tot positief potentiaalverschil 




Na deze depolarisatie herpolariseert de cel zich 
eceneens snel en schiet zijn rustpotentiaal zelfs 
tijdelijk voorbij 

➡ toestand van hyperpolarisatie 


Als de cel zich in deze toestand bevindt kan deze niet 
opnieuw gedepolariseerd worden 

➡  refractoire periode  

De lokale depolarisatie veroorzaakt een depolarisatie 
van de naburige locaties op de cel 

=> kettingreactie 

Deze spanningspiek = actiepotentiaal 


2.2.Synapsen 


Synapsen = spleet die neuronen van elkaar gescheiden houdt 

=> actiepotentiaal kan niet rechtstreeks overgedragen worden 


De actiepotentiaal stimuleert de afgifte van neurotransmitters 

➡Ze veranderen de chemische balans op de ontvangende cel, waardoor de rustpotentiaal 
van de cel toe- of afneemt 


2.3.Neurotransmitters 


Neurotransmitters = chemische stoffen die de prikkeloverdracht tussen twee neuronen 
mogelijk maken 

➡Worden afgegeven door het uiteinde van een axon en binden zich aan specifieke 
receptoren die zich op de doelcel bevinden 

➡Deze binding heeft een verandering van de rustpotentiaal van de neuronen als gevolg 
(=postsynaptische potentiaal)


Sommige neurotransmitters beïnvloeden de postsynaptische potentiaal:

➡Direct —> ionotropisch effect (dit door tijdelijk ionenkanaal te openen)

➡Indirect —> metabotropisch effect (door biochemische verandering in de celwand 
teweeg te brengen) => langdurig effect 


Toenemen rustpotentiaal  
(= negatieve potentiaalverschil daalt) 

Afnemen rustpotentiaal  
(= negatieve potentiaalverschil stijgt)

Kans dat deze cel een actiepotentiaal gaat 
genereren neemt toe 

Kans dat deze cel een actiepotentiaal gaat 
genereren neemt af 

Ontvangende cel genereert excitoire 
postsynaptische potentiaal

Ontvangende cel genereert inhiberende 
postsynaptische potentiaal 

➡Exciterende neurotransmitter ➡ Inhibitoire neurotransmitter 



Wat gebeurt er met de neurotransmitters na afgifte?

➡Afgebroken 

➡Opnieuw opgenomen door het afgevende axon


Types neurotransmitters:

➡Endorfines 

➡Dopamine 

➡Serotonine 

➡…


Werking van psychofarmaca en drugs is gebaseerd op het feit dat deze biochemisch 
verwant zijn aan neurotransmitter => ze beïnvloeden de werking ervan 




2.4.Classificatie van neuronen 


Unipolaire neuronen  
➡Hebben maar één extensie => ofwel 
een axon ofwel een dendriet 

➡Komt vooral bij insecten voor 


Bipolaire neuronen  
➡Hebben twee extensies => een 
dendriet en een axon 


Multipolaire neuronen  
➡Hebben één axon en meer 
dendrieten 

➡Anaxonische: axon kan niet onderscheden worden van de dendrieten 

➡Kunnen onderverdeeld worden in twee subtype:


• Golgi I-cellen: bijzondere lange axon 

—> spelen belangrijke rol in communicatie tussen verafgelegen delen van het brein 

—> bv: pyramide cellen, purkinje-cellen en anterieure hoorncellen 


• Golgi II-cellen: korte axonen 

—>spelen rol in lokale communicatie 


Pseudo-unipolaire 
➡Één extensie kan zowel als axon en als dendriet functioneren 


Neuronen kunnen ook opgedeeld worden op basis van hun functie 

➡Afferente neuronen (=sensorische): sturen informatie vanuit het lichaamsweefsel en 
organen naar het centraal zenuwstelsel 

➡Efferente neuronen (=motor:  sturen signalen vanuit het centraal zenuwstelsel naar de 
weefsel en organen 

➡Interneuronen: verbinden delen van het centraal zenuwstelsel met elkaar 




3. Anatomie van het brein  

3.1.Navigeren in het brein 


Sagittale vlak  
➡Verticaal 

➡Doorsnijdt hersenen van achter naar 
voor 


Coronale vlak  
➡Verticaal 

➡Doorsnijdt hersenen van links naar 
rechts 


Transversale vlak 
➡Horizontaal 

➡Staat loodrecht op de twee vorige 
vlakken 


Ventraal: buikzijde 

Dorsaal: rugzijde 


Lateraal: linker- of rechterzijkant brein 

Mediaal: in het midden 


3.2.Globale opbouw 


De hersenen zijn onderdeel van een groot netwerk van vezels die door ons gehele lichaam 
lopen: —> het zenuwstelsel 


Kader 2.1

Golgi en Cajal: pionierende rivalen in de neurowetenschap 


In 1873 ontdekt Golgi methode waarbij hij erin slaagde om een random selectie van neuronen 
zwart te kleuren 

➡Hij merkte op dat neuronen door extensies (axonen en dendrieten) werden gekenmerkt 

➡Hij zei dat informatie hier vrij doorheen kon stromen —> het reticulum 


Cajal slaagde erin om individuele neuronen nog beter te kleuren 

➡Axonen eindigen bij dendrieten van andere cellen 

➡Neuronen zijn dus geen web maar losse eenheden —> synapsspleet 




Het zenuwstelsel kan onderverdeeld worden in:

➡Centrale zenuwstelsel: hersenen + ruggenmerg 

➡Perifere zenuwstel: bevat alle zenuwbanen buiten hersenen en ruggenmerg 

• Somatische zenuwstelsel: sensorische informatie lichaam naar hersenen + 

motorcomando’s van hersenen naar spieren 

• Autonome zenuwstelsel: sympathisch deel (activeert lichaam) & parasympatisch deel 

(lichaam tot rust brengen)




Ontwikkeling 

➡Ontstaat vanuit neuronale buis + 
buisvormige lichaamscellen 


➡Aan hoofdeinde ontwikkeld neurale 
buis 3 verdikkingen 


➡=> basis vormen voor 3 
hoofdonderdelen 


➡Achterbrein, middenbrein en 
voorbrein 


3.3.Het ruggenmerg 


Deel centraal zenuwstelsel dat zich in de wervelkolom bevindt 

➡Communicatie tussen hersenen, tastorganen en spieren benen in het lichaam tot stand 
brengt 


Onderdelen:

➡Sensorische neuronen (dorsaal)


—> sturen info van tastzintuigen naar het ruggenmerg 

—> bevinden zich in kernen (ganglia) net buiten het ruggenmerg 


➡Motorische zenuwen (ventraal 

	 —> cellichamen bevinden zich in het ruggenmerg

	 —> binnenste gedeelte = grijze stof 

	 —> buitenste gedeelte = witte stof 


3.4.Craniale zenuwen 


De informatie vanuit het hoofd naar het brein passeert het ruggenmerg niet 

=> het wordt door de craniale zenuwen gestuurd 




Functies:

➡Transmissie visuele informatie van oog naar visuele cortex 

➡Oogbeweging, pupilreflex 

➡…


3.5.Het achter brein 


Ontwikkelt zich vanuit de eerste verdikking in neurale buis en omvat deze structuren:

➡Medulla 


—> net boven het ruggenmerg 

—> controleren autonome lichaamsfuncties (bv: ademhaling) 


➡Pons 

➡Cerebellum 


Medulla + pons + delen middenbrein vormen de hersenstam 




3.6.Het middenbrein 


Het middenbrein vormt het centraal deel van de 
hersenen

➡Ontstaat vanuit de twee verdikking 

➡Bovenste gedeelte = tectum 


3.7.Het voorbrein 


Bestaat uit het cerebrale cortex en diverse 
subcorticale gebieden

➡Kan opgedeeld worden in 2 hersenhelften 

➡Deze zijn met elkaar verbonden door het 
corpus callosum 


BASALE GANGLIA CELLEN EN HET STRIATUM  

Basale ganglia 
➡Onderdelen: Caudate nucleus, Putamen, Globulus Pallidus

➡Planning van sequenties van acties 

➡Betrokken bij fijne motorische controle


Dorsale striatum  
➡Caudate nucleus en Putamen 

➡Betrokken bij het leren van vaardigheden 


Ventrale striatum  
➡Nucleus Accumbens en reukkolf 

➡Regulatie van doelgericht gedrag en verwerking van beloning 


HET LIMBISCH SYSTEEM  



Bestaat uit vijf hersengebieden:

➡Reukkolf 

➡Hypothalamus 

➡Hippocampus 

➡Amygdala 

➡Anterieure cingulate cortex 


Functie van deze gebieden:

➡Regulatie emoties en motivatie

➡Vastleggen van herinneringen 

➡Foutdetectie en foutverwerking 


Het limbisch systeem wordt nu veel minder als een eenheid gezien door de grote 
verschillen in de functies die het uitoefent 


DE NEOCORTEX  

De cortex vouwt zich grotendeels als een schil om de rest van de hersenen. De buitenste 
lagen hebben grijsachtige kleur (grote concentratie van neuronen) => grijze massa, de 
binnenste delen hebben een meer witte kleur (vele axonen) => witte massa 

Kan opgedeeld worden in verschillende kwabben:

➡Occipitaalkwab: verwerking visuele informatie 

➡Temporaalkwab: werking auditieve informatie en gesproken taal 

➡Pariëtaalkwab: genereren van ruimtelijke representatie van buitenwereld + integratie 
visuo-spatiale informatie bij motorische handeling 

➡Somatosensorische cortex: ontvangt input van tactiele zintuigen + representatie van 
ons lichaam gevormd 

➡Frontaalkwab: planning motorische acties

➡Prefrontale cortex: hogere cognitie 


3.8.Organisatie van de cortex 


OPBOUW VAN DE CORTEX  

Neuronen zijn hier in lagen en kolommen georganiseerd 

➡Bestaat uit 6 lagen: kunnen onderscheiden worden op basis van het 
type neuronen en type verbinding 


• Laag 3 zorgt voor communicatie tussen beide hersenhemisferen 

➡Ook georganiseerd in specifieke corticale kolommen, kunnen 
onderscheiden worden door functionele specialisatie

➡De basis eenheid van de kolommen zijn de microkolommen, de 
organisatie hiervan is nagenoeg identiek over heel de cortex 


SYNCHRONISATIE VANUIT DE THALAMUS  

De thalamus stuur input naar verschillende lagen (4&5) van de cortex en 



laag 6 stuurt output terug naar de thalamus 


Doordat de afferente verbinding vanuit de thalamus met zeer veel corticale neuronen 
verbonden zijn, activeert de thalamus gelijktijdig een grote massa corticale neuronen 


=> neuronen gaan synchroon gaan vuren 


Dit heeft als gevolg dat de postsynaptische potentialen ook in hoge mate synchroniseren 
=> er ontstaan een elektrische potentiaal die fluctueert op het ritme dat aangegeven wordt 
door de thalamische input 


Deze signaal is zodanig sterk dat he de schedel doordringt en aan de buitenkant met 
elektroden gemeten kan worden 

=> we kunnen aan electro-encephalogram doen 


4. Functionele kenmerken van het brein  

4.1.Hiërarchische netwerken 


Deze hiërarchische circuits worden aangetroffen in de sensorische en motorische paden in 
het brein 

➡Sensorische systemen: bestaan uit kettingen van neuronen die in opwaartse wijze 
informatie doorgeven vanaf receptoren naar het brein 

➡Motorsysteem: neerwaartse kettingen van neuronen, die informatie vanuit het brein 
doorgeven naar de spieren 


Ze kunnen op heel nauwkeurige wijze informatie doorgeven 

➡Convergentie: grote hoeveelheid neuronen communiceert met een kleine hoeveelheid 
neuronen op het volgend niveau 

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


Kader 2.2 

FMRI: beelden van het brein 


Angelo Moso had apparaat ontwikkeld waarmee hij instaat was lokale verschillen in de 
bloeddruk te meten. Het viel hem op dat bij het meten van patiënten dat als de kerkklok afging 
er een verandering was in de bloeddruk

➡Deze verandering was enkel lokaal (niet in de rest van het lichaam)

➡Het brein wordt in werking gezet => het heeft glucose nodig => stijging bloeddruk 


Roy en Sherrington hebben dit verder uitgewerkt = FMRI

➡Patiënt gaat in heel sterk magnetisch veld liggen => kernen van atomen van lichaamscellen 

gaan zich naar het magnetisch veld richten 

➡Korte radiopuls afgevuurd => verstoort oriëntatie atomen 

➡Ze gaan zich tollend weer richten 

➡Dit is wel een traag proces (10min)



4.2.Organisatie van het netwerk 


De organisatie bestaat uit verschillende modules, die via hubs met elkaar verbonden zijn

➡Hubs: corresponderen met hersengebieden die vaak geassocieerd worden met ‘hogere 
cognitie’

➡Rich club hubs: verbonden met veel gebieden 

➡Bow tie hubs: twee perifere gebieden die via een centrale hub met elkaar verbonden zijn 


4.3.Feedforward en feedback verbindingen 


Feedforward 

➡Van de receptoren naar het brein 


Feedback 

➡Van hogere gebieden van het brein terug naar lagere gebieden


Er zijn meer feedback verbindingen dan feedforward 


4.4.Hebbiaans leren 


Dit Principe stelt dat de efficiëntie van een synaptische verbinding toeneemt als gevolg 
van de herhaalde stimulatie van de presynaptische cel op de postsynaptische cel 

➡Dit Principe is niet helemaal correct 

➡Belangrijke voorwaarde: de causaliteit 


—> de presynaptische cel moet eerder vuren dan de postsynaptische cel als deze 
verbinding versterkt wil worden 


4.5.Default mode-activiteit 


Er bestaan hersengebieden die tijdens het uitvoeren van een cognitieve taak minder actief 
zijn dan tijdens rust. Men denkt dat deze delen vooral betrokken zijn bij dingen die we in 
rust doen zoals over ons leven denken 


Subsystemen:

➡Frontale en temporale corticale gebieden 


—> nadenken over jezelf, evalueren van eigen waarden en ophalen van 
herinneringen 


➡Dorso-mediale gebieden 

—> positioneren van jezelf in sociale situaties, empathie en verwerken taal


➡Mediaal temporaal netwerk 

—> persoonlijke autobiografische herinneringen


5. Het predictieve brein  

Dit is een nieuwe theoretisch idee over het functioneren van ons brein 

Continu predicties over wat er rondom ons gebeurd is —> generatief model van onze omgeving, 
dat wordt vergeleken met de waargenomen sensorische input via zintuigen.




Als er zaken mis gaan:

➡Wanen 

➡Hallucinaties 


Onze perceptie kunnen we beschouwen als een product van de interactie van een a-priori 
assumptie die we hebben en sensorische input, gekenmerkt door een zekere onzekerheid


Predictieve Coding raamwerk is in staat om een grote hoeveelheid hersenfuncties te verklaren 

- Basis idee: 


➡Brein creëert generatief model van onze omgeving

➡Is op een hiërarchische wijze geordend   



Thema 2: Controle


Hoofdstuk 3: Actie en actiecontrole 

1. Inleiding  

Waarom hebben we eigenlijk een brein? Welk evolutionair voordeel heeft de ontwikkeling van een 
hypercomplex orgaan zoals de hersenen ons eigenlijk gegeven?


Antwoorden:

➡Ons brein stelt ons in staat om ons in te leven in anderen 

➡Moraliteit verschaffen of complexe beslissingen kunnen maken 

➡Om ons te laten bewegen (meest waarschijnlijke reden) 

➡Sensorische informatie converteren naar toekomstige acties 


Embodied cognition benadering:

➡Stelt dat onze cognitieve processen niet onafhankelijke zijn van de biologische basis, maar dat 

ze juist in dienst staan van ons lichaam 


2. Interne regulatie  

Taak van de hersenen betreft de interne regulatie van:

➡Lichaamshuishouding (bv: bloeddruk, ademhaling, hartslag)

➡Activatie van ons spijsverteringssysteem

➡Functioneren van interne organen 


Meeste van deze functies worden autonoom uitgevoerd (onder controle van kernen in de 
hersenstam) door het autonome zenuwstelsel

—> kan dus niet gecontroleerd worden (behalve ademhaling)


2.1.Het autonoom zenuwstelsel 


Autonoom zenuwstelsel bestaat uit:

➡Neuronen die informatie naar de organen 
sturen (hart, ingewanden, …)

➡Neuronen die informatie van de organen 
naar de hersenen 


	 

	 Kan onderverdeeld worden in:


Sympatische zenuwstel  
➡Bereidt onze interne organen voor op 

situaties waarin we in actie moeten 
komen 


➡Bestaat uit 2 kettingen van ganglia: die 
links en rechts aan buitenzijde langs het 
ruggenmerg lopen 




➡Hartslag en ademhaling worden versneld en spijsverteringsactiviteit gaat naar 
beneden 


➡Allemaal met elkaar verbonden => opereren als eenheid

Parasympatische zenuwstelsel 	 	 

➡Voert acties uit verantwoordelijk voor rust 

➡Vertraagt hartritme en ademhaling en stimuleert het spijsverteringssysteem 

➡Lossere organisatie => opereren wat minder als eenheid 


	 

2.2.Het endocriene systeem 


Verantwoordelijk voor indirecte regulatie, via afgifte van hormonen


Hormonen = moleculen die een signalerende functie hebben en die afgegeven worden 
door de homoonproducerende klieren (bv: hypofyse). Hebben een trager en langer effect 
dan neurotransmitters en worden in de bloedbaan afgegeven (=> beïnvloeding door heel 
het lichaam)


Hormonen gemaakt door hypofyse zorgen voor:

➡Groei 

➡Bloeddruk 

➡Voortplanting 

➡Metabolisme 


3. Reflexen  

= simpelste vorm van motorische actie (bv: 
kniepeesreflex) 


Reflexboog 
➡simpele sequentie van neuronen 


Vele reflexen zijn het gevolg van 
veranderingen in de omgeving 


3.1.Klassieke conditionering 


Reflexen zijn voorbeelden van ongeconditioneerde responsen 


VOORWAARTSE, ACHTERWAARTSE EN SIMULTANE CONDITIONERING  

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

	 —> respons neemt toe


Simultane conditionering 

=beide stimuli worden gelijktijdig aangeboden 




	 —> respons neemt toe

Achterwaartse conditionering  
=de geconditioneerde stimulus word na de ongeconditioneerde stimulus aangeboden 

	 —> respons neemt af


HOGERE-ORDECONDITIONERING  

Hier is er sprake van meerdere stappen:

1) Associatie neutrale stimulus met ongeconditioneerde stimulus 

2) Tweede stimulus wordt gepaard met de geconditioneerde stimulus => dit roept dan 

ook een geconditioneerde respons op 


EXTINCITIE  

Herhaaldelijk aanbieden van de geconditioneerde stimulus, zonder dat de 
ongeconditioneerde stimulus aangeboden wordt => geconditioneerde respons zal 
geleidelijk verdwijnen 


—> = extinctie 


TERUGVAL VAN EXTINCTIE  

Als er na extinctie opnieuw conditionering plaats vindt, zal de geconditioneerde respons 
veel sneller optreden 


3.2.Operante conditionering 


Aanleren van gedrag door straf en beloning. We spreken hier over het modificeren van 
spontaan, operant gedrag


Thorndike principe van law of effect vormt de basis voor operante conditionering:

- Bekrachtiging: gedrag neemt toe 

- Straf: gedrag neemt af


4. Habituatie en sensitisatie  

Habituatie = wanneer een respons op een zwakke stimulus na verloop steeds zwakker wordt 


Kader 3.1

Project Orcon: B.F. Skinner bizzare bom 


Skinner:

- Al onze acties worden bepaald door stimuli in de omgeving en leren is het gevolg van 

consequenties die onze acties hebben 

➡Positieve uitkomsten worden bekrachtigd 

➡Negatieve uitkomsten worden niet herhaald 


-  Basis van reinforcement learning 



Sensitisatie = wanneer een respons op een sterke stimulus na verloop van tijd steeds sterker 
wordt 


5. Het motorsysteem  

Om ons adequaat door de wereld te kunnen bewegen moeten we onze omgeving kunnen 
waarnemen 


Effectorsysteem = de spieren en spiergroepen die we uiteindelijk gaan gebruiken om de 
beweging uit te voeren 


5.1.Zenuwbanen 


Via de motorische zenuwbanen worden de bewegingen van de hersenen naar de spieren 
overgedragen 

➡Gebeurt op hiërarchische wijze: globale beweging in de cortex, meer detail in 

subcorticale gebieden 


Twee belangrijke motorische zenuwbanen die brein met spieren verbinden 

- Laterale pad  
➡Zenuwbanen met cellichamen voornamelijk in de primaire motorcortex 

➡Controle fijne motorische beweging van onze ledematen 


- Mediale pad 
➡Controle spieren in romp, bovenarmen en bovenbenen 

➡Sterk gelateraliseerd 


5.2.Spieren 


Spieren bestaan uit vezels die samentrekken 

➡Is het gevolg van elektrische impuls, afgegeven door de 
motorneuronen 


Motoreenheid = motorneuron samen met de bijhorende 
spiervezels 


Neuromusculaire junctie = synaps tussen motorneuron en 
bijhorende spiervezel (groter en meer gespecialiseerd dan 
alle andere in het lichaam)


Een elektromyogram kan gebruikt worden om te bepalen wanneer motorcommando’s de 
spieren activeren 


5.3.Hersengebieden betrokken bij motoriek: van intentie tot actie 




Het plannen en uitvoeren van beweging is alleen maar mogelijk op basis van de 
gecoördineerde activiteit van een groot aantal corticale en subcorticale gebieden in de 
hersenen

➡Eerst intentie gevormd in frontale corticale gebieden; gevormd op basis van sensorische 
informatie vanuit de pariëtale, occipitale en temporale kwabben 

➡Bijgesteld en eventueel aangepast aan Verde omstandigheden; vooral op basis van 
activiteit in de subcorticale gebieden 


CORTICALE GEBIEDEN  

Corticale gebieden vooral betrokken bij planning van beweging 

➡De primaire cortex is waarschijnlijk de bekendste 

➡De premotorcortex: specificatie, voorbereiding en initiatie van een respons

➡Supplementaire motorcortex: specificatie, voorbereiding en initiatie van een respons

➡Inferieure frontale cortex:

➡Anterieure cingulate cortex: selecteren van verschillende responsalternatieven + 
controleren of actie correct is uitgevoerd 

➡Pariëtale cortex: relateren van beweging aan de ruimte rondom ons + integreren van 
sensorisch informatie aan bewegingspatroon 


SUBCORTICALE GEBIEDEN  

Subcorticale gebieden betrokken bij controle van beweging:

➡Cerebellum: motorcoördinatie —> timing en planning van individuele bewegingen 

➡Basale ganglia: belangrijke rol in motoriek  


Vooral een rol bij het uitvoeren van de beweging 


6. De motorcortex  

Primaire motorcortex wordt gekenmerkt door een somatopische organisatie 

= de anatomische organisatie van de motorcortex representeert een kaart van ons lichaam 


Kader 3.3

Ingrijpen in het levend brein: transcraniale magnetische stimulatie 


Transcraniale magnetische stimulatie = techniek die ons in staat stel om tijdelijk het 
functionerend van een deel van de cortex te beïnvloeden 

➡Niet-invasieve techniek 

➡Door middel van toediening van korte, geconcentreerde magnetische impuls 


Het magneetveld verstoort elektrische stroom => tijdelijke verandering in de functionaliteit van 
dit deel van de cortex



6.1.Corticale plasticiteit 


Slecht heel kleine verplaatsingen van de stimulerende elektrode resulteren in een totaal 
ander patroon van beweging 


Specifieke neuronen in de motorcortex kunnen geassocieerd zijn met de aansturing van 
meerde spieren 


PLASTICITEIT  

De corticale flexibiliteit suggereert dat de architectuur van de motorcortex kneedbaar is en 
dynamisch aangepast kan worden aan de omstandigheden 


MALADAPTIEVE CORTICALE PLASTICITEIT  

Overmatige plasticiteit kan nadelige consequenties hebben 


Focale handdystonie 

➡Beroepsmatige handkramp gekenmerkt door een dyscoördinatie van de hand t.g.v. het 
feit dat verschillende lichaamsdelen door de corticale plasticiteit te veel met elkaar gaan 
overlappen en daardoor met elkaar interfereren 

➡Vaak gekenmerkt door overmatige activiteit van hun vingers 


6.2.Motorequivalentie 


Hetzelfde doel kan op verschillende manieren bereikt worden, door gebruik te maken van 
verschillende effectorsystemen. We kunnen ook één effectorsysteem inzetten voor 
verschillende doelen 

= motorequivalentie 


Bv: we kunnen onze naam schrijven met een pen in onze hand, maar ook als we deze met 
de mond of voeten vast houden 


7. Motorische controle  

7.1.Van intentie tot actie 




Ideomotortheorie beschrijft de relatie russen intentie en actie 

➡Gebaseerd op idee dat acties gedefinieerd worden door het waarneembare effect ervan 

➡Veronderstelt dat het voorstellen van het effect van een actie resulteert in de uitvoering 
van de corresponderende actie 

• Het waarnemen van de actie kan inter of extern plaatsvinden 


GREENWALDS IDEOMOTORTHEORIE  

Volgens Greenwalds is er sprake van drie stadia:

1) Stimulus (S)

2) Respons (R)

3) Effect/sensorische feedback (E)


Deze stadia volgen elkaar in een vaste volgorde en in korte tijd op 


Door herhaalde blootstelling aan deze triplets zullen zich na verloop van tijd associaties 
vormen, die door herhaalde aanbieding versterkt worden 


THEORY OF EVENT CODING  

Dit is de theory van Hommel 

➡Gebaseerd op het idee dat interne mentale representaties gedeeld worden door 
perceptuele en motorische processen 


Bindingsprobleem 
➡Vraag hoe die verschillende eigenschappen aan elkaar gebonden worden tot één 
geünificeerde representatie 


Object file 

➡Representeert niet alleen het object zelf dat we waargenomen hebben, maar ook hoe dit 
object in een specifieke context is waargenomen 


Event file  
➡Meer algemene visie 

➡Zowel de perceptuele eigenschappen van een object gepresenteerd zijn als de 
motorische 


Simon-taak (om automatische link tussen perceptie en actie te illustreren)

➡Stimuli gebruikt die gekenmerkt worden door twee specifieke dimensies zoals kleur en 
locatie 

➡Proefpersonen moeten reageren op één specifieke dimensie —> taakrelevante 
dimensie 

➡De gevraagde actie heeft geen overlap met de taakrelevante dimensie, maar wel met de 
taakirrelevante 
➡Waneer de locatie van de stimulus overeenkomt met die van de gevraagde respons 
heeft dat een faciliterende effect op de reactietijd 




7.2.Motorprogramma’s 


Motorprogramma bevat een sequentie van acties die je moet uitvoeren 

➡Vormen de basis voor motorcognitie 

➡Je kunt ze niet alleen gebruiken om een actie daadwerkelijk uit te voeren, maar ook om 
te evalueren wat de eventuele consequenties van een actie zijn 


Motoranticipatie 

➡Verzameling van processen die uitgevoerd moeten worden om een motorprogramma 
voor te bereiden 

➡Vind plaats nadat de stimulus verschenen is, maar voordat de respons wordt uigevoerd 


Bereidingspotentiaal 

➡Langzame negatieve elektrische potentiaal 

➡Lijkt te ontstaan in de motorcortex 


7.3.Glovers planning-controlemodel 


Beschrijft hoe visuele informatie kan worden gebruikt om een beweging voor te bereiden


Er zijn twee verschillende systemen:

1) Planningssysteem 


➡ Initiatie van beweging 

➡Beïnvloed door doelen individu, aard van doelobject, visuele context en diverse 

cognitieve processen 

➡Relatief traag 


2) Controlesysteem 

➡Uitvoering van beweging; zorgt ervoor dat ze accuraat zijn en dat er correcties 

uitgevoerd worden gebaseerd op visuele feedback 

➡Beïnvloed door visuele eigenschappen van het object zelf

➡Relatief snel 


7.4.Motorcontrole 


Davidson en Wolpert stellen dat het voorspellen van de toekomstige toestand van het 
motorsysteem essentieel is voor de succesvolle planning van een actie


Twee manieren om actie te kunnen reguleren:

1) Voorwaartse modellen  

➡Motorprogramma’s direct kunnen aanpassen aan de verwachte veranderingen 

➡Gebaseerd op efferent kopie = interne kopie van een uitgaande commando

➡Predictief model 


2) Inverse modellen 

➡Spierkracht moeten aanpassen op basis van externe veranderingen


Evidentie voor het bestaan van een voorwaartse model:




➡Anticipatoire aanpassing van kracht 

➡Deafferentie 

7.5.Oog- en hoofdbeweging 


Uitvloeisignaal 

➡Wordt gebruikt om een voorwaarts model van de oogpositie te actualiseren tijdens de 
daadwerkelijke uitvoering van oogbeweging 

➡Wanneer deze kunstmatig onderdrukt worden, heeft het geen effect op de saccade 
waar ze verband mee houden, maar wel op een saccade die daarop volgt 


7.6.Optimale-feedbackcontrole 


Optimale-feedbackcontrole  
➡Ons motorisch gedrag, de mechanica van de ledematen en de neuronale 
controlemechanisme tezamen een drie-eenheid vormen die ons gedrag bepalen 

➡Motorisch gedrag beschrijft hoe ons lichaam beweegt tijdens de uitvoering van een actie 


Wet van Fitts 
➡Beschrijft hoe de tijd die nodig is om snel een beweging uit te voeren naar een 
doellocatie kan worden beschreven als een functie van de ratio tussen da afstand tot de 
locatie en de doorsnee van het doel 


7.7.Predictieve coding en motorische controle


Verschil tussen voorwaartse predictieve modellen Davidson & Wolpert en generatieve 
modellen:

➡Beide gevallen sprake van intern model

➡Klassieke voorwaartse modellen kunnen met kleine mathematische aanpassing 
compatibel gemaakt worden met de generatieve modellen 


8. Procedureel leren  



8.1.Vaardigheden 


Declaratief proces = het leren van woordenlijsten, hoofdsteden, …


Impliciet leerproces = procedureel leren  
➡Proces waardoor we gevoelig worden om bepaalde regelmatigheden in onze omgeving 
waar te nemen (zonder hier intentie voor te hebben) 

➡Kennis is moeilijk/onmogelijk onder woorden te brengen 


Reber vijf assumpties over impliciet leren 

1) Impliciet leren word nauwelijks beïnvloed door leeftijd of ontwikkelingsniveau 

2) De vaardigheid voor impliciet leren is onafhankelijk van IQ

3) Wordt nier beïnvloed door stoornissen die expliciete leervaardigheden wel 

beïnvloeden 

4) Er zijn minder individuele verschillen in impliciete leervaardigheden dan expliciete 

5) Impliciete leerprocessen zijn terug te vinden in de meeste diersoorten 


WAT IS EEN PROCEDURE? 

MOTORISCH VS COGNITIEVE PROCEDURES  

Motorische procedures 

➡Motorische bewegingen moeten gepland worden 

➡Vaak afhankelijk van specifieke effectoren 

➡Sprake van enige motorequivalentie 


Cognitieve procedures 

➡Scheiding tussen planning en uitvoering een stuk minder gescheiden 

➡Minder afhankelijk van instantane integratie van feedback


EIGENSCHAPPEN VAN PROCEDUREEL LEREN  

Wetenschappelijke studie naar procedureel leren = een discipline die probeert te 
achterhalen hoe ‘leren hoe’ verschilt van ‘leren dat’ 


Eigenschappen:

➡Gebrek aan flexibiliteit: we kunnen het alleen toepassen binnen het domein waarin we 
onze kennis hebben geleerd 

➡Bijzonder moeilijk om maar een deel van de procedure uit te voeren 

➡Procedurele leerprocessen zijn nog intact bij amnesiepatiënten 


Declaratieve en procedurele geheugen zijn waarschijnlijk niet volledig gescheiden 

=> we kunnen aannemen dat het leren van een vaardigheid altijd begint met een zekere 
hoeveelheid declaratieve kennis 


Declaratieve en procedurele kennis kunnen met elkaar interfereren 




8.2.Taken 


DE MIRROR TRACE-TAAK  

= een van de eerste taken om procedureel leren te bestuderen 

Gebruikt om vast te stellen dat er een dissociatie bestond tussen declaratieve en 
procedurele kennis 


Mirror tracce-taak:

➡De proefpersonen moeten een figuur overtrekken, die alleen in een spiegel 
waargenomen kan worden 

➡eerst moeten ze regelmatig stoppen en wijken ze geregeld af van het juiste pad

➡Na enige oefening kunnen ze de figuur echter veel efficiënter overtrekken 


DE PURSUIT ROTOR-TAAK  

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

➡Eerst onregelmatige bewegingen, die gaandeweg soepeler worden 


Basale ganglia, motorcortex en supplementaire motorcortex bepalen prestatie op deze 
taak 


Patiënten met ziekte van Huntington en Parkinson hebben verminderde prestatie op deze 
taak 



DE SERIËLE-REACTIETIJDTAAK  

Er zijn vier verschillende posities op een 
beeldscherm gemarkeerd 

Bij iedere trial verschijnt stimulus op een van de 
posities 

Taak proefpersoon = zo snel mogelijk reageren 
door knop in te drukken die correspondeert met 
de locatie 


Er is meestal sprake van een complexe, zich 
herhalende, sequentie 


Proefpersonen reageren gedurende het experiment steeds sneller, maar wanneer de 
nieuwe sequentie wordt gepresenteerd, zijn ze plotseling veel trager


Procesdissociatieprocedure  
➡Gebruikt om onderscheid te maken tussen impliciet en expliciet leren 

➡Inclusieconditie: proberen te raden wat volgorden stimulus in de sequentie zal zijn 

➡Exclusieconditie: proberen om de stimulus juist niet te raden




9. Chunking  

9.1.Chunking en sequentieleren 


DE DISCRETE-SEQUENTIEPRODUCTIETAAK  

Deze taak is gebaseerd op de seriële-reactietijdtaak 

➡Proefpersonen plaatsen vier tot acht vingers op specifieke toetsen 

➡Vergelijkbaar aantal aanduiders wordt op een scherm getoond, waarbij iedere aanduider 
correspondeert met één vinger 

➡Als aanduider oplicht mot de proefpersoon de juiste toets indrukken 


Eigenschappen:

➡De taak start meestal met de oefenfase waarin de bouwstenen van de taak worden 
gevormd: motorische sequenties die als een eenheid kunnen worden uitgevoerd = 
motorische chunk 

➡Na deze oefening worden de eigenschappen van de chunks bestudeerd in een testfase. 
Waneer de geoefende sequentie beter uitgevoerd wordt dat de controlesequentie, is er 
sprake van leren 


Seriële-reactietijdtaak:

➡Sprake van impliciet leren, terwijl er geen spake is van descrete sequenties 

➡Geen sprake van formatie van chunks


RESULTATEN  

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


De reactietijd wordt verondersteld de selectie en initiatie van de relevante sequentie te 
representeren 


Langere sequentie —> initiële reactietijd groter 


De mate waarin deze initiële reactietijd verlengd is, neemt echter af naarmate er langer 
geoefend wordt 

=> oefenen resulteert in een meer efficiënte representatie van een motor-chunk 


9.2.Hersengebieden betrokken bij chunking en sequentiëring 

	 


10. Motorcognitie  

Motorcognitie beschrijft het idee dat cognitie ingebed is in motorische processen 

➡Centraal idee: motorsystemeen niet alleen maar betrokken is bij het voorbereiden en uitvoeren 

van een actie, maar ook bij het evalueren van de consequenties van eventuele actie en het 
evalueren van de intenties van een ander 




10.1.Simulatie van acties 


Volgens Germund zullen de stimulaties zich manifesteren als bewuste gedachten 

➡Innerlijke spraak 


Stimulatie van de motorcortex resulteerde in een onderbreking van de interne spraak


Proefpersonen moest of stil of luidop tellen 

➡In beide condities waren de reactietijden vertraagd wanneer de motorcortex 
gestimuleerd werd 


10.2.Het lichaamsmodel 


Oorspronkelijk werd gedacht dat de somatosensorische representaties alleen maar 
konden ontstaan op basis van puur bottom-up gedreven afferente input van de zintuigen 


Brecht stelde voor dat de somatosensorische cortex een representatie van het lichaam 
omvat die gebruikt kan worden voor interne simulaties van gedrag

➡Sensorische consequenties van bepaalde acties te voorspellen 


10.3.Perceptie, actie, integratie 


Milner & Goodale vonden een duidelijke dissociatie van de twee visuele systemen 

1) Vooral betrokken bij de herkenning van objecten

2) Vooral betrokken bij de waarneming van de beweging en het integeren van visuele 

informatie in een actieplan 

➡= Perceptie-voor-acite-systeem


10.4.Motivatie, emotie en sociale cognitie 




Spiegelneuronen 

➡Reageren niet alleen als je zelf een actie moet uitvoeren, maar ook wanneer je 
observeert hoe iemand anders die actie aan het uitvoeren is 

➡Betrokken bij het leren door imitatie, begrijpen van intenties of emoties van anderen 


Emotie- en motivatieonderzoek 

➡Duidelijke link gelegd tussen lichamelijke responsen en cognitie 

➡Centraal thema is dat fysiologische reacties niet het gevolg van emoties zijn, maar dat 
emoties juist ervaren worden doordat we fysiologische reactie van ons lichaam op een 
emotionele stimulus detecteren 




Hoofdstuk 4: Bewustzijn en aandacht 


1. Bewustzijn  

Pas sinds de werken van René Descartes en zijn tijdgenoten dat de relatie tussen bewustzijn en 
de hersenen een prominente plaats in ons denken inneemt


De algemene consensus was dat bewustzijn niet toegankelijk was voor empirische methoden en 
om deze reden bleven vragen omtrent bewustzijn en bewustwording het exclusieve domein van 
de filosofie 


2. Bewustzijn in de filosofie  

2.1.Dualisme 


= gaat uit van een onderscheid tussen een stoffelijk lichaam en een niet-stoffelijke geest 


René Descartes 

- Leefde van transitie


Het nieuwe mechanistische wereldbeeld (kwam voort uit verlichtingsdenkers) impliceert 
dat het menselijk lichaam als een machine beschouwd kon worden die opereerde op basis 
van pure wetmatigheden 

➡Determinisme: er zou geen plaats zijn voor vrij wil


Om dit probleem te omzeilen, maakte Descartes een onderscheid tussen:

- Stoffelijke lichaam = res extansa 

- Onstoffelijke ziel = res cogitans 


➡Was niet gebonden aan de mechanische wetten en kon daardoor boodschappen 
doorgeven aan res extensa, en hiervan ook boodschappen kon ontvangen 


Uitwisseling van informatie tussen lichaam en ziel vond plaats in de epifyse 
(=pijnappelklier) 

➡Hier zou de ziel het lichaam kunnen beïnvloeden door druk uit te oefenen op de 

hydraulische zenuwvaten + door druk verschillen te registreren 

➡Epifyse is enige deel van de hersenen dat in enkelvoud voorkomt 


HET CARTESIAANSE THEATER  

Problemen met dualistische benadering van Descartes:

- Het introduceren van de ziel is een schending van de wet van behoud van energie 


➡Omdat het impliceert dat er spontaan energie zou ontstaan 

- Het introduceren van de ziel impliceert het bestaan van een waarnemer in ons hoofd 


Daniel Deneet omschrijft deze situatie als die van een waarnemer in een theater = het 
cartesiaanse theater 




HET HOMUNCULUS PROBLEEM  

De waarnemer die we in ons hoofd zouden hebben moet zelf ook 
een waarnemer hebben => oneindige regressie waarnemers in 
waarnemers => probleem niet opgelost maar opgeschoven 


2.2.Monisme moeilijke en gemakkelijke problemen 


= gaan ervan uit dat er slechts één substantie is, die ofwel stoffelijk is ofwel niet-stoffelijke


Binnen het monisme bestaan er verschillende visies over de aard de substantie:

1) Materialisme: materie is de enige substantie die in de natuur bestaat 


- Mentale processen en bewustzijn ontstaan als gevolg van interactie van 
materiële deeltjes 


2) Idealisme: fundamentele werkelijkheid is mentaal of door mentale processen 
gestuurd 

- Bewustzijn is de oorsprong, en noodzakelijk voor, het materiële bestaan 

- Bewustzijn creëert de materie + bepaald de eigenschappen ervan


3) Solipsisme: eigen mentale wereld is de enige die met zekerheid bestaat 

- Extreme visie van het idealisme

- Mentale werelden van anderen zouden niet noodzakelijk bestaan en het product 

zijn van eigen mentale wereld

4) De identiteitspositie: mentale processen kunnen in verschillende categorieën 

worden geclassificeerd, die gecorreleerd zijn met fysieke processen in het brein 

- Hoe kunnen fysieke processen gestalte geven aan mentale? 

- Milde variant van het materialisme


2.3.Moeilijke en gemakkelijke problemen 


David Chalmers - Facing up the problems of Consciousness. Om het probleem van 
“bewustzijn is per definitie subjectief en vraagt bij na per definitie introspectieve methode” 
te omzeilen.


- Moeilijke problemen:

➡Houdt verband met subjectieve, kwalitatieve ervaring van bewustzijn 


• Bv: ‘wat is de essentie van de kleur rood?’

➡Hebben betrekking tot bewustzijnsinhouden = qualia 


• Subjectief => niet toegankelijk tot empirische onderzoek 

• Omschreven door Lewus


- Makkelijke problemen:

➡Zijn empirisch te onderzoeken 


• Hoe kunnen we informatie integreren? 

• Hoe kunnen we onze aandacht richten? 

• … 




3. Wat is bewustzijn?  

3.1.De opmerkelijke zaak van Kenneth Parks 


Kenneth Parks vermoorde in 1987 zijn schoonouders:

- Het enige wat hij zich herinnert is dat hij op het politiebureau om hulp riep: ‘ik denk 

dat ik mensen heb vermoord .. kijk naar mijn handen’

- Hij beweerde dat hij had geslapen tijdens het ongeluk en dat hij zich niet bewust was 

van zijn acties 


Het laat ons zien dat onze intuïtie over bewustzijn (bewust ervaring houdt verband met vrij 
wil) niet altijd juist is 

➡ Is bewustzijn een noodzakelijk voorwaarde voor controle van onze eigen acties?


Filosofische zombies = mensen handelen zoals wij en denken dat ze bewustzijn hebben, 
maar zijn eigenlijk gestuurd door complex cognitief systeem dat niet bewust is 


3.2.Een of meer bewustzijnen? 


MICRO-, MACRO- EN VERENIGD BEWUSTZIJN  

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

- Micro-bewustzijn: bewust worden van één enkele eigenschap 

➡Bv: kleur van stimulus 


- Macro-bewustzijn: we zijn ons bewust van het geheel object. Aan elkaar koppelen 
van verschillende eigenschappen

➡Lokatie, kleur, …


- Verenigd bewustzijn: verzameling van micro- en macro-bewustzijn; ons uniforme, 
eigen bewustzijn 


SPLIT-BRAIN-PATIËNTEN  

= verbinding tussen de linker- en rechterhersenhelft, het corpus callosum, is operatief 
verwijderd 


Voorbeeld:

- Patiënt foto tonen op het rechterblikveld. Vragen om dit te benoemen

➡We merken geen probleem op  


- Patiënt foto tonen op het linkerblikveld. Vragen om het te benomen 

➡Patiënt zal rapporteren niets gezien te hebben, dit doordat het taalcentrum links ligt 

en de stimulus hier door het rechterhemisfeer wordt verwerkt 

- Patiënt foto tonen op het linkerblikveld. Vragen om het te teken met linkerhand 

➡De patiënt is perfect instaat om dit te doen 




De vraag is welke van deze acties geassocieerd is met het bewustzijn —> sterk 
verschillende antwoorden


- Sperry: deze patiënten hebben twee bewustzijnen 

- Gazzaniga: enkelvoudige bewustzijn

- Pinto, de Haan en Lamme: enkelvoudig bewustzijn maar dat het vermogen om de 

perceptuele input te integreren verstoord is


3.3.Niveaus van bewustzijn 


Bayne, Hohwy en Owen: er is sprake van meerdere 
dimensies van het bewustzijn 


- Bewustzijn bestaat uit twee verschillen 
componenten: 

➡Globale: staat van waakzaamheid of diverse 

postcomateuze toestanden

➡Lokale: komt overeen met specifieke inhoud van 

bewuste ervaring = inhoud bewustzijn

• Bv: mentale inbeelding, lichamelijke sensatie, …


Specifieke globale bewuste toestanden kunnen een niet-lineaire invloed hebben op 
individuele cognitieve processen geassocieerd met specifieke lokale bewuste toestanden 

➡Controle over aandacht

➡Functioneren geheugen 

➡… 


Omdat specifieke globale bewuste toestand selectief aspecten van het lokale bewustzijn 
kunnen beïnvloeden, is het onmogelijk om deze globale bewuste toestanden eenduidig te 
ordenen op een schaap die ondubbelzinnig het niveau van bewustzijn beschrijft. 


4. Functies van het bewustzijn  

4.1.Integratie van informatie 


Dit is een van de belangrijkste functies van het bewustzijn


Tononi: het bewustzijn correspondeert met de capaciteit van een systeem om informatie 
te integreren 


- Bewustzijn in een systeem is resultaat van werkelijke integratie 

- Hoe complexer de informatie die geïntegreerd moet worden, hoe hoger de 

bewustzijnstoestand van het systeem 


Tononi en Edelman: bewustzijn is gerelateerd aan de complexiteit van de informatie die 
verwerkt wordt. Er zijn twee aspecten van informatieverwerking van belang voor het 
bewustzijn: 


1) Een bewuste ervaring is geïntegreerd in de zin dat de ervaring een eenheid vormt 

2) De ervaring is hoogst gedifferentieerd in de zin dat we in een korte tijd een grote 

hoeveelheid bewuste toestanden ervaren 




Hoewel bewuste ervaringen een eenheid vormen, is bewustzijn ook bijzonder 
gedifferentieerd 


- Hoeveelheid bewustzijnstoestanden die we op elke moment 
kunnen ervaren is gelijk aan de hoeveelheid informatie die in 
het brein is opgeslagen 


De integratie van informatie zou gereflecteerd moeten worden in 
een toename van geïntegreerde hersenactiviteit


Proef: TMS-puls over de rechterpremotorcortex triggerde een 
EEG-golf die zich bij: 


- De wakende persoon over een groot deel van de cortex 
uitspreide 


- De slapende persoon alleen maar lokaal activiteit ronf 
premotorcortex opriep


4.2.Sociale communicatie 


Humphrey: functie bewustzijn vooral sociaal 

- => we zouden zelfbewustzijn ontwikkeld hebben om andere te kunnen begrijpen 


Graziano en Kaster: neurale mechanisme die info over intenties van andere produceren = 
mechanismen die zelfbewustzijn produceren 


- Bewustzijn sterk gerelateerd aan sociale perceptie 


➡Bill neemt koffiekop 

➡Abel neemt Bill waar —> Abel construeert mentale toestand van Bill, op basis van 

neurale mechanismen voor sociale representatie 


Dezelfde neurale mechanismen die Abel doen vermoeden dat Bill zich zich bewust is van 
de koffiekop, zorgen er ook voor dat Abel zich bewust wordt van Bill.


- Tempo-pariëtale junctie zou hier een rol in spelen 


4.3.Controle van acties 


Bewustzijn wordt vaak geassocieerd met vrije wil 




Wegner en Wheatley: we hebben vaak een illusie van controle, zelfs wanneer dit niet het 
geval is 


- wanneer interval tussen handeling en random gebeurtenis klein genoeg is, hebben we 
de neiging om onze handeling als oorzaak van de gebeurtenis te zien 


Proef Wegner en Wheatley: proefpersonen met cursor langs objecten en deze op gezette 
tijden naar specifieke objecten bewegen (cursor werd eigenlijk niet door proefpersoon 
bediend) 


➡1 of 5 sec voordat handlanger cursus stop opdracht om te stoppen => ze dachten 
vaak dat ze zelf de cursor hadden gestopt




Proef Libet: Mocht wanneer ze maar wouden op een 
knop drukken, als ze dit deden moesten ze melden 
wanneer ze voor het eerst aanleiding vonden om de 
actie uit te voeren (door naar een klok te kijken) + 
EEG om activatie van de motorcortex te meten —> 
Maakten hiervoor gebruikt van de 
bereidheidspotentiaal = een langzame toename in 
negatieve spanning over de motorcotext, die 
maximaal wordt op moment dat motorische activiteit 
wordt uitgevoerd => konden bepalen wanneer 
voorbereiding actie begon 


Resultaat: motorcortex is 300 ms voordat 
proefpersoon bewust wordt van intentie om te 
reageren al bezig met een respons voor te bereiden 
—> stelt bewustzijn als initiator van vrije wil ter 
discussie 


Probleem: moeilijkheid om precieze timing van bewuste intenties te meten —> 
tijdinschatting kunnen beïnvloed worden door eigen waarneming


5. Rapportage van bewuste ervaringen  

5.1.De vegetatieve staat 


Dissociatie tussen bewustzijn en het vermogen deze bewuste ervaringen te kunnen 
rapporteren 


Owen et al:

Experiment 1: vergeleken in een patiënt in vegetatieve staat de hersenactiviteit die 
opgeroepen werd door gesproken zinnen met de responsen die opgeroepen werden door 
betekenisloze fragmenten 


- Activatie gyri die opgeroepen werd door taal stimuli was vergelijkbaar met activatie bij 
gezonde patiënten —> instaat om taalstimuli te verwerken 




Experiment 2: er werden gesproken instructies gegeven aan de vrouw die een beroep 
deden op haar mentale voorstellingsvermogen bv: gevraag zicht voor te stellen dat ze aan 
het tennissen was; voorstellen dat ze route naar huis aan het nemen was 


- Tennisopdracht: significante toename hersenactiviteit in motorgebied

- Wandeling naar huis: toename activiteit in parahippocampale gebied + posterieure 

pariëtale cortex + pre-motor cortex

- Deze activiteitspatronen waren niet te onderscheiden van die van gezonde patiënten 


Experiment 2 impliceert dat er intentionele, en dus bewuste, handeling is 


5.2.Gate in onze bewuste ervaring 


We kunnen ook in wakende toestand situaties tegen komen waarin we niet meer in staat 
zijn om belangrijke ervaringen te rapporteren 


Is er dan werkelijk geen bewuste ervaring van een stimulus of hebben we geen herinnering 
meer van deze ervaring? 


- Stimuli kunnen in hoge mate verwerkt worden, zelfs wanneer we deze stimulus niet 
bewust waarnemen 


5.3.Blindsight 


Dit werd voor het eerste gerapporteerd in WOI door George Riddoch 

- Veel soldaten bleken blind te zijn, maar ze konden wel reageren op bewegingen in het 

visuele veld waarin er beweerden niets meer te kunnen zien 

➡Evidentie voor dissociatie tussen visuele bewustwording en toegankelijkheid van 

visuele informatie 


Blindsight patiënten hebben het vermogen om stimuli te rapporteren verloren maar zijn 
wel nog instaat om deze stimuli aan te wijzen of ermee te interacteren 


6. Neurale correlaten van bewustzijn  

6.1.Paradigma’s om bewustzijn te meten 


Om de ‘gemakkelijke problemen’ van bewustzijn te kunnen onderzoeken is het nodig om 
onderzoeksmethodes te ontwikkelen die de bewustwording van objecten of stimuli kunnen 
manipuleren 


MASKEREN  

Manieren waarop stimuli aangeboden kan worden zonder dat proefpersoon zich ervan 
bewust is:


1) Stimuli word gedurende zeer korte tijd subliminaal aangeboden en daarna 
vervangen door masker dat bestaat uit patroon van random stippen en lijnen. 
Nadien vragen de stimuli te beschrijven en deze beschrijving te vergelijken met een 
controle conditie zonder sublimatie

➡Probleem: twee verschillende stimuli worden vergeleken




2) Stimulus manipuleren zodat proefpersoon deze in 50% van de trials bewust 
waarneemt. De stimulus is nu op de waarnemingsdrempel aangeboden 

➡Twee klassen van stimuli: degenen die wel en niet gerapporteerd kunnen 

worden

➡De tweedeling kan gebruikt worden om verschillen  in hersenactiviteit te 

classificeren

3) Andere manier om op de waarnemingsdrempel aan te bieden: beeldkwaliteit 

degraderen of contrasten te verkleinen

➡Subjectieve drempelwaarde = proefpersoon niet meer instaat om bewust te 

rapporteren wat de inhoud van een stimuli is door het degraderen

➡Objectieve drempelwaarde = het moment waarop de stimuli zodanig 

gedegradeerd zijn dat er sprake is van prestatie op kansniveau


BINOCULAIRE RIVALITEIT  

Bistabiele beelden = tekeningen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden 


Als je naar deze afbeelding zou kijken met een 3D 
bril zal je op merken dat je telkens een van de twee 
foto’s bewust waarneemt en dat je bewustwording 
langzaam wisselt tussen de twee beelden 


= binoculaire rivaliteit 


Dit kan gebruikt worden om relatie tussen bewust wording en hersenactiviteit te 
onderzoeken 



CONTINUOS FLASH SUPPRESSION  

Maakt ook gebruikt van het feit dat aan ieder oog een ander beeld 
gepresenteerd wordt:


- Beeld 1: betekenisvolle stimulus 

- Beeld 2: stimulus die bestaat uit een continu veranderende 

flikkerende ruisbron 

➡Zorgt dat beeld 1 niet meer waargenomen kan worden 


AFLEIDEN VAN DE AANDACHT  

inattentionale blindness: veel informatie die we waarnemen bereikt ons bewustzijn niet als 
we er geen aandacht aan schenken 


7. Bewustzijntheorieën  

7.1.Kwantumfysica 




Men probeert om bewustzijntheorieën te integreren met ideeën die voortvloeien uit de 
kwantumfysica, dit om het probleem van de vrije wil te omzeilen 


Probleem met deze theorieën:

- Kwamtumprocessen manifesteren zich enkel op microscopische niveau en laten zich 

beschrijven als statische toevalsprocessen 

- Het onderschiedsprincipe is eerder methodologisch dan een fundamenteel fenomeen


7.2.Integratieve theorieën 


Stellen dat bewustzijn een belangrijke rol speelt in de integratie van informatie 


Basisidee: 

- De specifieke informatie door gespecialiseerde modules kan worden verwerkt 

➡Deze verwerking kan automatische plaatsvinden, zonder de noodzaak van een 

bewustzijn  


Het is echter als er modeles met elkaar geïntegreerd moeten worden dat er sprake is van 
bewustwording 


GLOBAL WORKSPACE-THEORIEËN  

Bewustzijn treedt op als gevolg van de geïntegreerde activatie van meerdere 
gespecialiseerde verwerkingseenheden. M.a.w. globale coördinaties die specialistische 
modules verbindt —> dynamisch systeem: waar maakt niet uit, zolang dat er coördinatie 
plaatsvindt, komt er bewustzijn


- Vroege stadia van de verwerking gebeuren grotendeels 
onbewust en de bewustwording kan pas vanaf 200 ms na 
de aanbieding van de stimulus plaatsvinden


- De integratie van informatie over verschillende modules, 
vindt pas in een laat stadium plaats en heeft betrekking op 
een wijdverspreide gesynchroniseerde activatie van 
hersenactiviteit


- Global neuronal workspace-theory: prefrontale, cingulate 
en pariëtale gebieden spelen een belangrijke rol in het 
synchroniseren van activatie tussen de verschillende 
hersengebieden


- Er is een sterke link tussen aandacht en bewustzijn: d.m.v. 
aandacht selecteren we waar we ons bewust van willen 
worden


NEURONALE CORRELATEN VAN INTEGRATIE  

Evidentie voor de hypothese van de globale neuronale werkruimte:


- Studie Rodriguez: EEG metingen




➡Zwart-wit foto’s laten zien met gezichten, zowel normaal als180° verkeerd, 
waardoor ze niet meer herkend worden


➡Herkenbaar gezicht resulteerde in een hoge mate van synchronisatie van activiteit 
in de gammaband tussen verafgelegen gebieden. Dit was niet bij de omgekeerde 
foto’s


- Studie Melloni:

➡Proefpersoon kregen subliminaal een woord aangeboden en dat moeten ze 

vergelijken met een later, ook subliminaal, aangeboden woord. De intensiteit van 
maskeren werd gemanipuleerd, wat een invloed heeft op de bewuste waarneming


➡Bewuste waarneming resulteerde ook hier in een toename van gammaband 
activiteit


7.3.Simulatie 


Hesslow beargumenteert dat bewuste gedachten een simulatie van gedrag en 
waarneming representeren 


SIMULATIE VAN GEDRAG  

Gedrag komt waarschijnlijk op een hiërarchische wijze tot stand in de frontale lobben van 
het brein 


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


SIMULATIE VAN PERCEPTIE  

Studies naar mentale rotatie: proefpersonen moeten twee objecten met elkaar vergelijken 

- Beslissingstijd van proefpersoon is lineair afhankelijk van de rotatiehoek tussen de 

twee objecten


Patiënten men stoornis aan de visuele cortex verliezen hun vermogen om mentale 
voorstellingen te genereren 


ANTICIPATIE VAN BEWUSTZIJN  

Perceptuele stimulatie ontstaan waarschijnlijk als gevolg van anticipatie op bepaalde 
acties. Wat we waarnemen wordt namelijk vaak gedreven door onze eigen acties 


De simulatiehypothese van Hesslow verondersteld dat hersenmechanismen die betrokken 
zijn bij voorbereiding actie op associatieve wijze gelinkt zijn aan de perceptuele 
mechanismen 


- Bewustzijn is het resultaat van deze actieve stimulatie 


8. Slapen en dromen  



Tijdens de slaap verdwijnt onze normale bewuste toestand en vermindert ons vermogen om op 
externe stimuli te reageren 


Slaaptoestand = toestand van remslaap en  niet-remslaap 

Tijdens de remslaap verhoogt de activatie van de pons en het limbisch systeem + vermindert 
activatie van de primaire visuele cortex, motorcortex en prefrontale cortex 


- Gekenmerkt door typerende patroon elektrische potentiaal = PGO-golven

➡Bij slaap depriverende periode kunnen deze ook optreden


Deel van onze slapende toestand brengen we dromend door 

- Dromen = bewustzijnstoestand die gekenmerkt wordt door sterk visuele kleurrijke ervaringen 


Verschil tussen droom en waken:

- We worden vaak verrast wakker worden uit een droom 

- We hebben vaak verlies van controle over onze acties bij het dromen 

- Dromen bestaat uit losse scènes 


9. Bewustzijn en corticale synchronisatie  

Een bewuste ervaring zou volgens Ward ontstaan ten gevolgen 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


10. Aandacht  

William James (grondleggers Amerikaanse psychologie) stelde dat iedereen wet wat aandacht is


Aandacht heeft volgens James te maken met het richten van onze mentale processen op één 
taak: het richten en vasthouden van onze mentale capaciteiten op een taak moet voorkomen dat 
we afgeleid worden 


Aandacht zorgt ervoor dat de gedachten die niet taakrelevant zijn onderdrukt worden 


Verschillende soorten van aandacht: 

- Volgehouden aandacht: wanneer we ons gedurende lange tijd moeten blijven focussen op 

een complexe taak

- Selectieve aandacht: wanneer we tijdens bepaalde taken selectief bepaalde informatie wel 

attenderen en andere informatie juist negeren 

- Verdeelde aandacht: wanneer we twee taken tegelijkertijd moeten uitvoeren 

- Endogene aandacht: wanneer we onze aandacht vrijwillig ergens naar toe richten —> top-

down gecontroleerd 

- Exogene aandacht: wanneer iets automatisch je aandacht trekt —> buttom-up 

gecontroleerd 


11. Een taxonomie voor aandacht  



Eigenschappen van aandacht:

- Beperkte capaciteit 

➡We kunnen maar één actie tegelijkertijd uitvoeren 

➡De omgeving biedt veel meer prikkels en stimuli dan wat we kunnen verwerken 


- Selectie 

➡Bv: we kunnen maar een klein deel van onze omgeving in detail waarnemen 


- Modulatie 

➡Reguleert de mate waarin een geselecteerde stimulus verwerkt wordt


- Volgehouden aandacht (vigilantie)

➡Onze vaardigheid om aandacht gedurende lange tijd op één specifieke taak gericht te 

houden 


Aandacht is geen unitaire functie 

- Er is geen eenduidig aandachtsproces, maar eerder een verzameling neurale en cognitieve 

processen die in onderling samenwerking opereren 


Extern vs interne aandacht

- Externe aandacht: aandacht op externe sensorische input 


➡Bv: op specifieke objecten 

➡Modaliteit, ruimte, tijd, eigenschappen, objecten


- Interne aandacht: selectie en modulatie van intern gegenereerde informatie 

➡Bv: inhoud van ons geheugen 

➡Acties en taken, langetermijngeheugen, werkgeheugen 


12. Biased competition  

DE BIASED COMPETITION-THEORIE  

Deze theorie beschrijft aandacht als een competitie tussen verschillende inputs en representaties 

- Competities kunnen plaatsvinden tijdens ieder stadium van verwerking 


We nemen in het dagelijks leven gelijktijdig 
objecten waar: bv: vliegtuig en doos 


Dit kan gedrag uitlokken:

—> oogbeweging maken naar één van de 
objecten

—> armen ernaar uitstrekken  

—> object benoemen 




Desimone en Duncan beargumenteerden dat aandacht een emergente eigenschap is van 
diverse functies die gezamenlijk de competitie voor de perceptuele verwerking en de controle 
over ons gedrag oplossen 


- Competitie ontstaat omdat het onmogelijk is om op alle sensorische inputs te reageren => 
we moeten voorkeur geven aan specifieke stimuli


—> We zullen eerder informatie die relevant is voor het organisme, oftewel informatie die we 
verwachten, met een hogere prioriteit verwerken 

BIASED COMPETITIE EN PREDICTIEVE CODING  

Het visueel systeem is vooral actief bij de verwerking van onverwachte informatie 


13. Aandachtsregulatie  

13.1.Neurobiologische aandachtsmodellen 


Posner: taak waarbij proefpersonen zo snel mogelijk moeten reageren op een 
doelstimulus die op linker- of rechterzijde beeldscherm wordt gepresenteerd

- De stimuli kunnen voorafgegaan worden door een cue:

➡Endogene cue: betekenisvolle aanwijzing, die proefpersoon informeert op welke 

locatie de stimulus het meest waarschijnlijk zal verschijnen (=symbolische cue)

• Pijl stimulus goed aanwijst => proefpersoon kunnen relatief snel reageren —> 

valide cue 

• Pijl stimulus verkeerd aanwijst => proefpersonen relatief traag —> invalide cue

• Pijn soms neutraal => reactie proefpersonen ergens tussen in —> neutrale cue 


Heroriëntering bestaat uit drie verschillende stadia:

1) Aandacht moet losgekoppeld worden van locatie waar het op gericht is 

2) Aandacht moet verplaatst worden naar nieuwe locatie waar stimulus 

daadwerkelijk is verschenen 

3) Aandacht moet weer vastgekoppeld worden aan de stimulus op de nieuwe 

locatie


➡Exogene cue: opflitsen van locatie waar het doelstimulus kon verschijnen 

• Cue en doelstimulus kort na elkaar (interval van 100-300ms): verweking 

doelstimulus wordt gefaciliteerd als deze op dezelfde locatie als cue verscheen 

• Tijdsinterval cue en doelstimulus groter dan 500 ms: was de respons op de 

doelstimulus juist trager —> inhibition of return —> aandachtsmechanisme 



inhibeert deze locatie, om te voorkomen dat organisme continu gedwongen wordt 
om naar deze locatie terug te keren 


13.2.Anterieure en posterieure aandachtsnetwerken 


- Anterieure aandachtsnetwerk: betrokken bij detectie van relevante doelstimuli 

- Posterieure aandachtsnetwerk: betrokken bij oriënteren van aandacht 


Nieuwe evidentie:

- Frontale hersengebieden: betrokken bij vasthouden van taakdoeken en vrijwillig 

switchen van aandacht 

- Posterieure netwerk: betrokken bij automatische, exogene oriëntatie 


13.3.Fronto-pariëtale netwerken 


NEUROBIOLOGISCH MODEL VOOR AANDACHTSREGULATIE  

Corbetta & Shulman: aandachtsregulatie model op basis van meta-analyse van 
neeuroimaging-studies 


- Top-down aandachtssysteem:

➡ Identificeert een doelgericht (top-down) aandachtssysteem dat bestaat uit 

netwerken van frontale en pariëtale corticale hersengebieden 

➡ Is gerelateerd aan de regulatie van verwachtingen, kennis en doelgerichte acties 

➡Betrokken bij richten van aandacht op specifieke locatie als gevolg van verwerking 

symbolische cue 

- Bottom-up aandacahtssysteem:

➡ Is betrokken bij het exogeen, bottom-up richten van aandacht 

➡ventraal netwerk: detectie relevante, opvallende stimuli


	 

TOP-DOWN VS BOTTOM-UP: GEDEELDE OF ONAFHANKELIJK NEURALE 
SUBSTRATEN? 

Zijn de top-down en bottom-up netwerken volledig van elkaar gescheiden of gedeeltelijk 
overlap?

Antwoorden zijn niet eenduidig:

- fMRI studies met block designs vonden een sterke overlap tussen de gebieden

- fMRI studies met event-related designs vonden vooral een sterke dissociatie




—> Onderzoek Talsma en collega’s: event-related fMRI design en een experiment waarin 
de top-down en bottom-up processen 
onafhankelijk van elkaar gemanipuleerd konden 
worden


Resultaat: er zijn verschillende netwerken 
betrokken bij top-down en bottom-up regulatie, 
maar er is ook een neuraal mechanisme dat 
door beide vormen van aandacht controle 
gedeeld wordt


14. Een onderscheid tussen aandacht en 
bewustzijn  

Baars: aandacht en bewustzijn zijn sterk aan elkaar gerelateerd en aandacht is nodig om te dat te 
selecteren waar we ons bewust van worden 


14.1.Aandacht zonder bewustzijn 


Het idee dat aandacht noodzakelijk is voor je ergens bewust van te zijn, klinkt aannemelijk. 
Toch vele onderzoekers die dit weerleggen


Onderzoek: foto’s die worden aangeboden 
maar niet bewust zijn waar te nemen, hebben 
toch een invloed op de aandacht van 
proefpersonen 


- Vb. studie met naaktfoto’s; studie met 
ordenen getallen


Het feit dat niet bewust waargenomen foto’s de 
aandacht kunnen trekken impliceert dat 
aandacht los van bewustzijn kan opereren. 


14.2.Bewustzijn zonder aandacht 


Baars veronderstelde ook dat aandacht moet 
voorafgaan aan bewustwording


BEWUSTZIJN ZONDER AANDACHT 

Koch en Tsuchiya beweerden dat er verschillende 
situaties zijn waarin bewustwording kan optreden 
zonder aandacht, vb. natuurlijke scènes —> 
Onderzocht door Cohen en collega’s:


- Resultaat = pas wanneer proefpersonen de 
opdracht kregen om op de achtergrond te letten, 
konden ze de objecten correct identificeren. Er 



is dus wel aandacht nodig om natuurlijke scènes te kunnen verwerken


Lamme: vier mogelijke relaties tussen aandacht en bewustzijn.

- (a-c) aandacht gaat vooraf aan bewustzijn

- (d) bewustzijn gaat vooraf aan aandacht

- Fenomenaal bewustzijn = we zijn ons bewust van een groot aantal stimuli, maar 

zonder aandacht kunnen we ze echter niet rapporteren en vervalt de bewuste 
ervaring zeer snel


- Toegangsbewustzijn = wanneer we onze aandacht richten op een bewuste ervaring 
en deze kunnen rapporteren


EEN NIEUWE INTERPRETATIE VAN AANDACHT EN BEWUSTZIJN  

Volgens Lamme kunnen aandacht en bewustzijn beter gedefinieerd worden in termen van 
neurale mechanismen, dan de klassieke termen vanuit de volksmond�argument vooral 
o.b.v. visueel bewustzijn:


- Feedforward sweep: presentatie van visuele stimuli leidt tot een snelle, automatische 
verwerking in de visuele cortex en verspreidt zich snel naar hogere corticale gebieden 
(150ms)


- Recurrente verwerking (top-down): feedback vanuit hogere naar lagere gebieden in 
visuele cortex, waardoor er een uitgebreide interactie tussen verschillende gebieden 
ontstaat

➡Deze recurrente verwerking bepaalt het ontstaan van bewustzijn

➡Drie stadia voor de volledige bewustwording van een stimulus:


1) Feedforward sweep: aandacht kan selectief de verwerking van een stimulus 
beïnvloeden, waardoor we een automatische reactie geven, zonder ons 
bewust te zijn van die stimulus


2) Lokale recurrente verwerking: integratie van individuele eigenschappen van 
een stimulus. Er is een bewuste ervaring, maar kunnen ze nog niet 
rapporteren = fenomenaal bewustzijn


3) Uitgebreide recurrente verwerking => toegangsbewustzijn. Uitgebreid 
netwerk van hersengebieden bij betrokken 





Evidentie:

- ERP-studie van Fahrenfort en collega’s: afwezigheid van N1 (110-140ms na 

stimulusaanbieding) en N2 (180-305ms) componenten in de gemaskeerde conditie en 
pp waren niet meer in staat stimuli bewust waar te nemen —> rol recurrente 
verwerking bij het ontstaan van een bewuste visuele ervaring




- TMS-studie van Koivisto en collega’s: verstoorden d.m.v. puls de recurrente 
verwerking in de primaire visuele cortex nadat de informatie verwerking al gestart 
was. Hierdoor was er een sterk verminderde prestatie op de beslissingstaak


- TMS-studie van Boyer en collega’s: verstoorden d.m.v. puls de recurrente verwerking 
in de primaire visuele cortex en konden hierdoor blindsight stimuleren. Pp waren niet 
meer bewust van een visuele stimulus, maar konden nog wel specifieke 
eigenschappen rapporteren




Hoofdstuk 5: Cognitieve controle 


1. Inleiding  

Cognitieve controle (= vaardigheid om je gedachten en handelingen te coördineren afhankelijk 
van je interne doelen) omvat een aantal componenten, die tezamen ervoor zorgen dat we flexibel 
op onze omgeving kunnen reageren


- We kunnen onze aandacht verdelen zodat we twee taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren of in 
ieder geval flexibel wisselen tussen twee verschillende taken 


- Het stelt ons in staat om niet toe te geven aan impulsen —> inhibitoire controle 

- Is betrokken bij de detectie en verwerking van fouten en kunnen gedrag op flexibele wijze 

aanpassen als we fouten maken => voorkomen dat we die fout later nog eens maken

- Kunnen probleem specifieke info uit het geheugen halen 


2. Executieve functies  

2.1.Wat zijn executieve functies? 


- De verzameling cognitieve functies die betrokken zijn bij de bovengenoemde taken 

- Neurospychologie: beschrijven van gedragsverandering bij patiënten met 

frontaalschade 


DYSEXECUTIEF SYNDROOM  

Het begrip cognitieve controle is sterk gerelateerd aan het begrip executieve functies 
(vooral geïdentificeerd in neuropsychologie)


- Vooral geïdentificeerd in de neuropsychologie, om de gedragsveranderingen te 
beschrijven bij patiënten met schade aan frontale lobben 

➡Hebben moeite om te functioneren in het dagelijks leven, ze scoren wel normaal 

op IQ-testen


Baddeley: deze patiënten lijden aan dysexecutief syndroom, cognitieve problemen:

- Verminderde prestatie op inhiberen responsen

- Afleiden en genereren van regels 

- Onderhouden van, en schakelen tussen verschillende taaksets en het genereren van 

informatie 

- Problemen als gevolg van deficiëntie:

➡Consequenties voor schrijfvaardigheden 

➡Missen vaardigheid om complexe ideeën te organiseren 

➡Kunnen niet lang gefocust blijven op een taak


Stuss en Alexander: kritiek op dysexecutief syndroom 

- Volgens hen impliceert dat schade aan de frontale lobben alle executieve functies 

aantast 

- Ze hebben 3 subprocessen onderscheden, op basis van patiënten met beperkte 

schade:




➡Taaksetting: planningsprocessen + tot stand brengen stimulus-responsrelaties 

➡Monitoring: monitoren van eigen taakprestaties + bijstellen door verwerking fouten 


• Probleem hier resulteert in wisselvallige prestatie en algehele toename in fouten

➡Energisitatie: betrokken bij het volhouden van aandacht of concentratie 


• Probleem hier resulteert in vertraging van prestatie


Gläscher et al: identificeerden additionele component —> functie die betrokken is bij de 
bepaling van de waarden van een beloning 


- Studie: Lowa gambling taak —> proefpersonen krijgen 4 stapels kaarten 
gepresenteerd + moeten kaart kiezen 

➡Bepaalde stapels met af en toe gigantische winst, maar ook redelijk verlies. 

Waardoor de netto verwachte opbrengst (utiliteit) vd risicovolle stapel negatief is. 
Andere stapels af en toe kleine winsten en kleine verliezen.


➡Proefpersonen leren gradueel dat er goede en slechte stapels zijn. Maar patiënten 
met een stoornis vd executieve functies blijven consistent slechte stapels kiezen


- Twee netwerken in hersengebieden:

➡Cognitief controle netwerk (< dorsolaterale prefrontale cortex, anterieure cingulate 

cortex) ~ responsinhibitie, monitoren conflicten, switchen taken

➡Valuatienetwerk (< orbito-frontale, ventromediale en fronto-polaire cortex) ~ emotie 

en waarde gerelateerde beslissingen


EXECUTIEVE FUNCTIES: EENHEID EN DIVERSITEIT  

Miyake et al: identificatie van unieke en gemeenschappelijke componenten

- 9 executieve taken met elkaar vergeleken

- Resultaat: executieve functies kunnen onderverdeeld worden in drie componenten

➡ Inhibitie component

➡Taakwisseling component

➡Updating component 


- Deze 3 componenten overlappen deels —> alle drie de functies zijn op de een of 
andere manier aan elkaar gerelateerd


- Prestaties op taken binnen elke cluster correleerden 
sterk 


2.2.Executieve functies in het brein 


Op basis van deze resultaten ontwikkelen Miyake en 
Friedman een eenheid/diversiteit-raamwerk voor 
executieve functies —> iedere executieve functie bestaat 
uit een gemeenschappelijk en een uniek deel


Gemeenschappelijk deel: dit is wat gedeeld wordt met alle andere functies. Betrokken bij 
bij het actief onderhouden van taakdoelen en doelgerelateerde informatie + gebruiken 
deze informatie om lagere verwerkingsniveau te controleren 


Uniek deel: is specifiek voor iedere functie in kwestie. 




De inhibitiefunctie correleert volledig met andere executieve functies en kan dus 
beschreven worden door andere cognitieve processen. Na alle variatie die functies 
gemeenschappelijk hadden verklaard waren, was er geen unieke variant meer voor de 
inhibitiefunctie 


Neuroimaging-resultaten zijn redelijk consistent met het eenheid/diversiteit-raamwerk 

- Collette et al: alle drie de functies van Miyake geassocieed met inhibitie en 

taakwisseling

- Het model van Stuss-Alexander en het model Miyake-Friedman, zijn verschillend, 

maar tonen toch overlap. Vb. taaksetting en monitoring ~ cognitieve controle, 
inhibitie, taakwisseling.


- Stuss voegde ook nog een vierde functie toe = metacognitie/integratie (coördinerende 
functie). Die er voor zorgt dat de andere cognitieve functies, complexe nieuwe taken 
uitvoeren


2.3.Evaluatie 


Beperkingen studie:

➡Geen consensus over de classificatie van functies

➡Geen duidelijke criteria die een cognitieve functie executief maken


3. Inhibitoire controle  

3.1.Inhibitie als psychologisch proces 


HET BEGRIP INHIBITIE  

In de neurowetenschappen = processen die de vuurfrequentie van een neuron, of een 
neuraal circuit, verminderen 


In de psychologie: gebruikt om deelverzameling van 
de processen te omschrijven die onderdeel zijn van 
cognitieve controlemechanismen —> processen die 
zorgen dat we controle kunnen behouden over:


- Ongewenste stimuli 

- Taaksets 

- Responsen 

- Herinneringen of emoties 


—> dit door inhibitie 


HET CONCEPT IN DE PSYCHOLOGIE  

Vroeger term inhibitie gebruikt voor verschillende fenomenen te verklaren:

- Mentale ontwikkeling van een kind —> cerebrale cortex zou zich ontwikkelen om 

subcorticale kernen te onderdrukken 

- Het fenomeen van extinctie tijdens leerprocessen 




- Repressie van herinnering —> trauma uit bewuste ervaring halen


In experimentele psychologie heeft het verschillende betekenissen:

- Inhibitoire processen die automatisch zijn 

➡Bv: laterale inhibitie = naastliggende neuronen proberen inhiberen 


- Inhibitoire processen die die actief/onder controle staan van de vrije wil 

➡Bv: onderdrukken van irrelevante respons, stimulus of herinnering 


In studie gebied van de cognitieve controle wordt concept inhibitie vaak gebruikt om een 
grote variëteit aan experimentele bevindingen te verklaren 


- Bv: mate waarin we erin slagen om visuele auditieve afleidende stimuli te negeren

- Bv: ongewenste herinneringen of negatieve emotie onderdrukken 

- Bv: voorkomen dat we foute handelingen uitvoeren


In de neuropsychologie wordt een verstoorde inhibitoire controle vaak beschouwd als een 
verklaring voor bv: impulsiviteit, perseveratie, manie, obsessies, …


INHIBITIE EN COGNITIEVE CONTROLE  

We kunnen stellen dat zonder inhibitoire processen: 

➡Ons bewustzijn volledig overladen zou worden met irrelevante informatie

➡Zouden we nooit in staat zijn om ongewenste impulsen te onderdrukken 


Er is sprake van twee vormen inhibitie:

1) Cognitieve inhibitie: onderdrukken van eerder geactiveerde cognitieve 

representaties of processen en het verwijderen van irrelevante acties uit bewustzijn 

2) Gedragsinhibitie: betrekking op controle overte gedrag 


➡Bv: weerstand bieden aan verleiding 

➡Controle impulsen 

➡…


ARGUMENTEN TEGEN DE NOODZAAK VAN HET CONCEPT INHIBITIE  

Argumenten:

- Het is computationeel gezien erg inefficiënt voor het brein om groot aantal processen 

te onderdrukken —> er is juist sprake van amplificatie van signalen die relevant zijn 

- Het verklaart maar in beperkte mate de problemen van neuropsychologische 

patiënten 

➡Mogelijk slechts een symptoom van een veel complexer probleem

➡Mogelijks andere verklaring = verzwakte associaties tussen responsen en stimuli


3.2.Respons inhibitie 


Er zijn een aantal specifieke situaties waarin het concept inhibitie nog steeds betekenisvol 
is


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




HET STOPSIGNAAL PARADIGMA  

—> Gebruikt om ons vermogen om een voorbereide actie te inhiberen te onderzoeken 


Verloop: proefpersonen moeten een primaire taak uitvoeren, bestaande uit keuzetaak 
waarbij afhankelijk van getoonde stimulus met linker of rechterhand moeten reageren


- De go-stimulus wordt soms gevolg door signaal dat aangeeft dat ze niet moeten 
reageren = stopsignaal 


- Het is geschikt om te bepalen hoe laat we een voorbereide respons nog kunnen 
onderdrukken, door tijd tussen go-stimulus en stopsignaal te manipuleren 


Bevindingen:

- Stopsignaal onmiddellijk na go-stimulus —> we kunnen het nog gemakkelijk 

onderdrukken 

➡We zitten nog in beginstadium responspreparatie 


- Stopsignaal juist voor daadwerkelijke respons —> kunnen onmogelijk nog stoppen 


NEURALE MECHANISMEN  

De Jong, Coles, Logan en Gratton: (d.m.v. stopsignaalparadigma, ERP en EMG)  vonden 
evidentie voor het bestaan van twee inhibitoire mechanismen die betrokken zijn bij het 
stoppen van een respons


1) Centraal inhibitoir mechanisme vb. de centrale motorische structuren

2) Perifeer inhibitoir mechanisme vb. de perifere motorstructuren


Aron en Poldrack: (d.m.v. fMRI en stopsignaalparadigma) zowel corticale als subcorticale

neurale mechanismen zijn betrokken bij responsinhibitie


- Activatie inferieure frontale cortex en subthalamische nucleus 

- Sterkte activatie in deze gebieden ~ efficiëntie stopproces


AANDACHT  

Bekker et al: evidentie voor de mogelijke betrokkenheid van aandacht bij responsinhibitie 
(op basis van auditief stopsignaal)


- Trials waar proefpersoon succesvol gestopt was, hadden stopsignaal dat relatief 
grote N1-component opriep —> proefpersonen hadden meer aandacht 
geschonken aan het stopsignaal 


Boehler et al: vergelijkbare resultaten op basis van MEG-studie

- Bestudeerden zowel respons op stopsignaal als go-stimulus 


➡Grotere initiële respons op go-stimulus geassocieerd met efficiëntere executie 
van respons 


➡Grotere respons op stopsignaal geassocieerd met efficiëntere inhibitie 

4. Conflict, interferentie en fouten  

Wanneer een respons geïnhibeerd moet worden is er bijna altijd sprake van een conflictsituatie




—> conflict tussen executie van respons en inhibitie ervan 


Voorbeeld Stroop-effect: de betekenis van woorden kan interfereren 
wanneer de proefpersoon niet het woord zelf moet oplezen, maar de kleur 
moest benoemen waarin het gedrukt was. Het effect treedt op wanneer de 
gedrukte kleur niet overeenkomt met de betekenis van het woord; dan 
moet de automatische betekenisactivering van het woord geïnhibeerd 
worden


Voorbeeld Flanker-paradigma: proefpersonen krijgen stimulus te zien, 
die op een centrale positie word gepresenteerd. Hierbij wordt een 
centrale stimulus L-R geflankeerd door een aantal andere stimuli, die 
ofwel hetzelfde zijn als de centrale ofwel niet 


- In de incongruente conditie zijn de proefpersonen veel trager + 
maken meer fouten 


- Proefpersonen zijn trager in het verwerken van congruente trial als 
de vorige incongruent was 


4.1.Conflictmonitoring 


Botvinick et al 
Het model is gebaseerd op de aanname dat detectie van conflictsituaties een belangrijke 
rol speelt bij het rekruteren van cognitieve controleprocessen streven om conflict te 
voorkomen door de sterkte van specifieke stimulus-responsassociaties te moduleren —> 
het versterken van relevante en verzwakken van irrelevante stimuli


- Kent belangrijke rol toe aan anterieure cingulate cortex 


Kader 5.1 

De brutale psychochirurgie van Walter Freeman 


De eerste psychochirurgie: Frontale lobben te verwijderen (leukotomie). Deze delen leken geen functie van 
betekenis te hebben en het weghalen ervan leek weinig tot geen negatieve effecten te hebben op het gedrag 
van patiënten

 
Walter Freeman: voerde in 1935 de eerste frontale lobotomie uit bij een vrouw met depressie:
- Alle verbindingen tussen de prefrontale cortex en de rest van de hersenen werd doorgesneden, zodat de 

meeste klachten van de patiënt verdwenen 

- Vond methode te traag was => vond hij de transorbitale lobotomie uit = via de oogkas de verbindingen 

naar de prefrontale gebieden doorsnijden (bracht patiënten d.m.v. elektroconvulsieve therapie in 
shocktoestand)


 
De initiële klachten verdwenen wel, MAAR veel neveneffecten:
- Bv: geen initiatief meer nemen, lethargisch, identiteitsverlies,... 


- => afname in procedures door de slechte publiciteit + de negatieve resultaten

- Positief gevolg: men weet hoe belangrijk de prefrontaalschors is voor ons functioneren



- Op het input niveaus zijn er verschillende inputs die geassocieerd zijn met een 
specifieke respons. Soms ontstaat er een incongruentie tussen beide inputs. De 
activatie van beide responscodes wordt gesignaleerd door conflictmonitoringmodule 
geassocieerd met cingulate cortex —> terugkoppeling naar aandachtsmodule => 
conflict tussen responsalternatieven neemt af


4.2.Fouten 


POST-ERROR SLOWING  

= Na het maken van fouten zijn proefpersonen gemiddeld trager in het reageren op de 
volgende trial 


Verklaring:

- Vertraging is strategische poging om verdere fouten te voorkomen 

- Fouten trekken op onvrijwillige wijze de aandacht en vertraging op volgende trial is 

een reflectie van het persisteren van de problemen die aanleiding hebben gegeven tot 
de fout


Aandacht voor infrequente gebeurtenissen heeft negatieve impact op de taakprestatie 


FOUTDETECTIE IN HET BREIN  

Bill Gehring: Blijkt dat er onmiddellijk na een foute respons, een negatieve afwijking in het 
ERP te zien is. Die negatieve piek bij een incorrecte respons, is niet aanwezig bij correcte 
responsen


- Het error signaal = error (related) negativity (ERN). Deze bevinding is belangrijk 
omdat ze gelinkt kan worden aan de functionaliteit van de anterieure cingulate 
cortex


Volgens Botvinick et all is het ERN echter niet een foutdetectiemechanisme, maar een 
activatie van het conflictdetectiemechanisme. Een foute respons leidt tot een verhoging 
van de responsdrempel in het brein, waardoor het model minder gevoelig wordt voor 
fouten en de reactietijden langer worden




5. Taakwisseling en multitasking  

5.1.Verdeelde aandacht 


Ophir, Nass en Wagner gebruikten vragenlijsten om vast te stellen in hoeverre mensen in 
het dagelijkse leven multitaskers zijn 


-  Mensen die hier hoog op scoorden zijn relatief snel afgeleid 

-  Mensen die laag scoorden hebben sterke top-downcontrole over hun aandacht


5.2.Dubbeltaken 


In hoeverre zijn we echt in staat meer dan één taak tegelijk uit te voeren?

Onderzoeken a.d.h.v. dubbeltaken: hierbij wordt de prestatie op elk van de taken apart 
gemeten en daarna vergeleken met de prestatie wanneer beide taken tegelijk worden 
uitgevoerd


5.3.Factoren die dubbeltaken beïnvloeden 


- Sensorische modaliteit (Treisman en Davies): als beide taken gebruik maken van 
dezelfde sensorische modaliteit interfereren ze sterker dan als ze beide beroep doen op 
verschillende modaliteit


- Respons modaliteit (McLeod): als ze dit delen dan is de prestatie minder

- Oefeningen (Hirst en Neisser): oefenen kan ons vermogen tot multitasken verbeteren (! 

Opgepast met generaliseren: accuraatheid is minder gevoelig voor inferentie dan 
snelheid)


- Taakmoeilijkheid (Sullivan): bijvoorbeeld shadowing-taak, waarbij proefpersoon een 
auditieve boodschap in ene oor moeten herhalen en doelwoorden detecteren die aan 
het andere oor worden gepresenteerd

➡Volgens Segal en Fusella is dit niet door de moeilijkheid, maar eerder doordat de 

vergelijkbaarheid een groot effect heeft op ons vermogen om taken te combineren


5.4.Cognitieve-bottlenecktheorie 


Wanneer de flexibiliteit van pp bij het uitvoeren van taken wordt weggenomen, kunnen we 
subtielere vormen van interferentie detecteren. De meest efficiënte manier is een taak 
waarbij pp in een kort tijdsframe twee taken moet uit voeren: 2 stimuli die elk een eigen 
respons vereisen


- Beide stimuli gelijktijdig aangeboden is prestatie op beide taken minder dan 
wanneer iedere stimulus afzonderlijk wordt aangeboden 


- Stimuli kort na elkaar worden gepresenteerd, zijn proefpersonen enkel trager in 
reageren op tweede stimulus = psychologische refractoire periode effect

➡Naarmate interval groter wordt neemt deze vertraging af 


Verklaring verworpen. Wat veroorzaakt de tijdelijke vertraging dan?

- Meest klassieke verklaring zijn gebaseerd op idee dat verwerking drie stadia omvat:


1) Perceptie 

2) Centrale verwerking bv: beslissen welke respons gegeven moet worden 




3) Voorbereiding en uitvoering respons 

- Welford: beperking in het stadium van centrale verwerking = centrale bottleneck 


➡Cognitieve processen beperkt tot het nemen van één beslissing per keer

➡Beperking voorkomt dat meerdere cognitieve beslissingsprocessen gelijktijdig 

actief kunnen zijn => proces gerelateerd aan tweede taak zal moeten wachten 
=> totale reactie tijd taak ook vertraag


5.5.Centrale capaciteit en hulpbronnen 


Kahneman: er is sprake van één centrale hulpbron, die door aandacht op relatief flexibele 
wijze gealloceerd kan worden aan verschillende taken 


Volgens het centrale-capaciteitsmodel hangt de mate waarin twee taken tegelijk 
uitgevoerd kunnen worden, af van de mater waarin de verschillende taken gebruikmaken 
van de centrale hulpbron


DUBBELTAKEN EN INTERFERENTIE  

Onderzoek Bourke en collega’s (proefpersonen moesten 4 taken uitvoeren): de taak die 
het meest beroep doet op de centrale hulpbron interfereert het meeste met de andere 
taken. Ongeacht of de taak meer of minder belangrijk was dan de andere taak waarmee ze 
gekoppeld was


Onderzoek Hegarty en collega’s: resultaten minder consistent met het model vd centrale 
hulpbron. Een papiervouwtaak vereist meer capaciteit dan een figuurvergelijkingstaak, 
toch werd de meeste inferentie gevonden bij de figuurvergelijkingstaak. Dit is mogelijks te 
verklaren doordat deze taak zwaarder beroep doet op responsselectie


BEPERKINGEN  

- Groot gevaar voor cirkelredenering: inferentie verklaren doordat de taken een 
hulpbron delen, maar hoe bepalen we wat die hulpbron is? O.b.v. het feit dat er een 
dubbeltaakinterferentie is. Dus verschuiving van het probleem 




- Evidentie voor het bestaan van centrale capaciteitslimiet zegt niets over de aard van 
de hulpbron


- Interferentie kan in diverse stadia van de informatieverwerking optreden 

- Theorie gaat er vanuit dat alle proefpersonen dezelfde strategie volgen, wat 

waarschijnlijk niet is. De paradigma’s dwingen proefpersonen ook tot het gebruiken 
van een specifieke strategie


5.6.Cognitieve hulpbronnen: een soepsteen?


David Navon bekritiseerde het gebruik van cognitieve hulpbornnen, omdat ze niet 
bijdragen tot theorievorming:


- Cognitieve hulpbronnen zijn nauwelijks gedefinieerd

➡Het probleem met de gebrekkige definitie is dat het niet duidelijk is welke 

aspecten van een taak precies invloed hebben op de dubbeltaakprestatie.

➡De enige manier om te concluderen of twee taken een hulpbron delen, is door 

identificatie van interferentie. Maar dan komt men in een cirkelredenering terecht

- Stelde zich o.b.v. een oud Russisch volksverhaal de vraag of deze cognitieve 

hulpbronnen niet gewoon gebruikt worden als theoretische soepsteen (~ geen 
bijdrage)


5.7.Meervoudige hulpbronnen 


Wickens stelt uitbreiding voor eerder beschreven centrale-bottleneckmodel 

- Ons cognitief verwerkingssysteem bestaat uit verschillende onafhankelijk van elkaar 

opererende verwerkingsmechanismen (=hulpbronnen)


4 onafhankelijke dimensies van meervoudige-
hulpbronnenmodel van Wickens:


1) De verwerkingsstadia: perceptie, centrale verwerking 
en responderen 


2) De verwerkingscode: spatiale of verbale codering 

3) Modaliteiten: visuele of auditieve bronnen 

4) Het responstype: manueel of verbaal 


Naast 4 eigenschappen ook onderscheid focale en ambiante visuele verwerking: 

- Focale visuele verwerking: gebruikt voor objectherkenning 

- Ambiante visuele verwerking: oriëntering en detectie van bewegingen 


Interferentie tussen twee taken is afhankelijk van de mate waarin de twee taken op de 
dimensies overeenkomen. Taken die gebruik maken van verschillende hulpbronnen kunnen 
beter gelijktijdig uitgevoerd worden dan taken die een of meerdere hulpbronnen delen


Hoewel de theorie consistent is met een aantal belangrijke empirische bevindingen, is ze 
te simpel. Het uitvoeren van dubbeltaken vereist een hoge mate van coördinatie en 
organisatie. De theorie beschrijft ook niet welke cognitieve processen specifiek betrokken 
zijn




5.8.Threaded cognition 


Salvucci en Taatgen: idee dat meerdere cognitieve processen onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd kunnen worden zonder dat er noodzakkelijk sprake is van interferentie


- Hulpbron = alle cognitieve processen en structuren waarop een taak een beroep 
kan doen voor de taakuitvoering bv: visuele systeem, LTG, …


- Er is geen algemene executieve functie die de verschillende processen controleert; 
maar al deze processen opereren autonoom. Iedere verwerkingsdraad controleert 
zelf de toegang tot de hulpbron die het nodig heeft


Gelijkenis met meervoudige model: diverse taakdoelen kunnen gelijktijdig actief zijn


Verschil met meervoudige-hulpbronnenmodel: dit model is computationeel

uitgewerkt en kan specifieke predicties maken die empirisch getest kunnen worden.


- Alle cognitieve hulpbronnen kunnen slechts door één proces tegelijk gebruikt worden

➡Evidentie onderzoek: makkelijke substractietaak vermindert in combinatie met 

de tracking taak, want beiden visueel. De moeilijke substractietaak vermindert in 
combinatie met de tel taak, want beiden belasten het werkgeheugen.


- Mensen zijn over het algemeen beter in multitasking dan verondersteld. We zijn 
flexibeler in het wisselen van taken, omdat we kunnen kiezen wanneer we van taak 
veranderen en daarbij omgevingscues gebruiken.

➡Evidentie onderzoek? Geen consistente resultaten, pp lijken niet altijd de 

taakuitvoering flexibel aan te passen aan omstandigheden.

- Twee taken kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, zonder 

coördinerende processen.

➡Veel tegenevidentie in de literatuur: executieve functies noodzakelijk


5.9.Taakwisseling 


Taken in het dagelijks leven vereisen een specifieke configuratie van mentale processen = 
taakset


- Gedeeltelijke geïnitieerd door externe stimuli, MAAR elk van deze stimuli staat 
alternatieve acties toe


- Er is cognitieve controle nodig om de juiste actie te kiezen en je niet te laten leiden 
door impulsieve acties


ESSENTIËLE KENMERKEN VAN TAAKWISSELING  

Hoe wordt de juiste taakset geselecteerd?


- Voorbereiden op het uitvoeren van een complexe taak, zonder dat we nog precies 
weten wat we moeten doen 

➡Voorbereide reflex; ideomotorische acties.

➡Een taakset = een complex actiepatroon dat we ooit door oefening geleerd 

hebben en nu als chunk is opgeslagen in ons procedurele geheugen




- Cognitieve controle moet een balans vinden tussen onze doel gedreven controle 
mechanismen, zodat lopende zaken niet continu onderbroken worden door afleiders


- Er blijft wel voldoende flexibiliteit om te veranderen wanneer nodig


HET TAAKWITCHPARADIGMA  

Proefpersonen worden getraind op twee simpele taken, die op basis van beperkte set van 
stimuli uitgevoerd kan worden 


- Bv: cijfers die uitgedrukt moeten worden.

➡Ze moeten beoordelen of het cijfer even of oneven is door zo snel mogelijk met 

links of rechts te reageren 

➡Beoordelen of aangeboden cijfer groter of kleiner is dan vijf en rapporteren met 

links of rechts

- Iedere taak vereist dat aandacht op ander aspect van de stimulus gericht wordt + 

classificatie op basis van ander criterium 

- Na training krijgen proefpersonen moeten ze een van de twee taken uitvoeren


➡Soms zijn achtereenvolgende trials dezelfde taak, soms wisselen ze af.

➡Via taakprestatie of hersenactiviteit is men in staat te bepalen of er extra 

belasting vancognitieve processen is geweest tijdens een taakwisseling

➡Ook in staat om hersenbeschadigingen of farmacologische interventies te 

relateren aan het vermogen om te wisselen tussen taken


MIX-, WISSEL- EN RESIDUELE WISSELKOSTEN  

Taakwisselkosten kunnen gereduceerd worden wanneer de proefpersoon van tevoren 
wordt geïnformeerd over de taakwissel en tijd krijgt om zich hierop voor te bereiden 


- Ze kunnen verminderen, maar nooit volledig geëlimineerd worden 


Mixkosten: altijd tragere reactietijden wanneer men twee taken door elkaar moet 
uitvoeren, dan wanneer men in een blok trials slechts één taak moet doen. Dus ook lange 
termijn kosten


Na een wissel vindt er een her-configuratie plaats van de taakset: switchen van aandacht, 
beslissen wat moet gebeuren of hoe het moet gebeuren. De vertraging kan ook het gevolg 
doordat elementen van de vorige taak geïnhibeerd moeten worden


Residuele wisselkosten (nog altijd vertraging, zelfs wanneer voorbereid)

- Rogers en Monsell: deel van de her-configuratie kan pas plaatsvinden wanneer ze 

op exogene wijze getriggerd wordt door de stimulus

- De Jong: failure-to-engage hypothese: meestal slagen we erin ons volledig voor te 

bereiden, soms lukt dit niet. Er treedt een fout op wanneer we de nieuwe taakdoelen 
uit ons geheugen moeten halen


Opmerkelijk: vaak moeilijker om naar een getrainde, dominante taak te veranderen, dan 
naar een minder geoefende taak. Dit komt doordat we de dominante taak sterker moeten 
inhiberen tijdens het uitvoeren van de niet-dominante taak en daardoor zijn er langere 
wisselkosten bij het lossen van die inhibitie




6. Automatische en gecontroleerde processen  

Richard Shiffrin en Walter Scheinder concludeerden dat :

- Gecontroleerde processen gekenmerkt worden door een beperkte capaciteit, aandacht 

vereisen en flexibel ingezet kunnen worden in veranderde omstandigheden 

- Automatische processen zijn onbeperkt qua capaciteit, vereisen geen aandacht, maar zijn 

ook inflexibel —> eenmaal aangeleerde automatische proces is moeilijk te wijzigen


Studie: proefpersonen moesten sets van 1-4 letters onthouden (=geheugentest) gevolg door 
zoekdisplay van 1-4 letters —> beslissen of item in display gelijk was aan item in geheugen


- Consistente-mapping: geheugensets bevatten medeklinkers en de distractoren bevatten 
alleen maar cijfers. Wanneer er een medeklinker op de display verschijnt, weet de 
proefpersoon dat het deel uitmaakt van de geheugensets


- Gevarieerde-mapping: zowel in de geheugensets als in de distractoren worden 
medeklinkers en cijfers gebruikt


Resultaten:

➡Bij gevarieerde-mapping zowel de grootte van de geheugensets als het aantal items van 

de display beïnvloeden de reactiesnelheid. Dit was bij de consistente conditie minder

➡Bij gevarieerde mapping is er sprake van een gecontroleerd proces. Terwijl bij de 

consistente mapping het gaat om een automatisch proces, dat op parallelle wijze alle 
items in de display kan verwerken


Opvolgstudie waarin de geheugensets medeklinkers B-L bevatten en displays Q-Z.

- We zijn minder vaardig in het onderscheiden van deze twee groepen.

- Na 2100 trials aanzienlijke verbetering in taakprestatie omdat de proefpersonen toen het 

onderscheid automatisch konden maken.

- Halverwege werd de mapping omgedraaid, deze omkering was heel slecht voor de 

taakprestatie. De automatische processen zijn dus inflexibel


6.1.Dichotomie of graduele verschillen? 


ARGUMENTEN VOOR GRADUELE VERSCHILLEN  

- Hoewel de reactietijden minder sterk beïnvloed werden in de consistente mapping 
conditie, vertonen ze wel een toename afhankelijk van de grootte vd geheugensets en 
displays


- Stroop-effect blijkt door aandacht beïnvloed te worden en dus niet automatisch te zijn

- Het model van Shiffrin en Schneider is eerder beschrijvend dan verklarend. Het is niet 

duidelijk welke onderliggende factoren bepalen of iets automatisch dan wel 
gecontroleerd is

➡4 eigenschappen voor een automatisch proces onderscheiden Moors & De 

Houwer: doelafhankelijk, onbewust, efficiënt en snel

➡Maar: deze komen niet noodzakelijk allemaal voor bij een automatisch proces




➡De eigenschappen zijn ook niet dichotoom (wel/niet), eerder gradueel 
voorkomen


➡ Iedere taak kan dus in meer of mindere mate geautomatiseerd worden


DE NEURALE BASIS VOOR AUTOMATISERING  

Jansma et al: gebruikten fMRI om de verandering in neurale processen te onderzoeken 
die gerelateerd zijn aan het automatiseren van een taak 


- Automatische verwerking geassocieerd met een reductie in activiteit van 
hersengebieden die geassocieerd zijn met werkgeheugen (vb. prefrontale cortex, 
supplementaire motorgebieden)


Poldrack et al: vonden vergelijkbare afname in de dorsolaterale prefrontale cortex als 
gevolg van oefeningen (bij een seriële reactietijdtaak)


- Deze bevindingen zijn consistent met een literatuurreview van Saling en Phillips

➡ In al deze studies gaat automatisering gepaard met een afname van activiteit in 

de corticale gebieden

➡Bovendien ook toename subcorticale kernen. De flexibele controle wordt 

vervangen door een simpele directe aansturing vanuit de basale ganglia

6.2.Instantietheorie 


Logan en collega’s trachten te beschrijven hoe automatisme zich ontwikkelt —> 
automatische processen kunnen snel zijn omdat ze gebaseerd zijn op het ophalen van  
een eerdere oplossing uit het geheugen 


Wanneer we meer geoefend zijn, hebben we aandachtsprocessen niet meer nodig 
aangezien het ophalen van de oplossingen in het geheugen direct en efficiënt verloopt. Het 
proces verloopt ook buiten het bewustzijn om, omdat er een direct associatie is tussen de 
stimulus-respons


7. Het interpreteren en opvolgen van instructies  

Voor het interageren met anderen is het cruciaal een goed vermogen te hebben om instructies te 
interpreteren en ernaar te handelen


Brass, Liefooghe, et al review artikel: studie waarin men fMRI van apen en mensen vergelijkt bij 
het uitvoeren van een taak. “Ze lossen ze op dezelfde manier op.” Maar:


-Sterke verschillen tussen aap en mens.

➡Onmiddellijke instructie mens vs. intensieve 
training apen

-Hoe is het mogelijk dat mens zo gemakkelijk taken 
kunnen uitvoeren o.b.v. instructies?

➡D.m.v. taal direct toegang krijgen tot abstracte 
concepten, die worden omgezet in een uit te voeren 
instructie

➡De vaardigheid om instructies te converteren naar 
gedrag




7.1.Automatische invloed van instructies op gedrag 


Veel situaties waarin instructies een automatische invloed uitoefenen op ons gedrag


Voorbereide reflex: proefpersoon bereidt zich voor op een taak door zichzelf in een 
toestand te brengen waarin de taak efficiënt kan worden uitgevoerd


Aantal voorwaarden moeten voldaan zijn opdat instructies automatisch een invloed 
hebben:


- De aan te leren stimulus-respons-mapping kan niet geautomatiseerd worden. Anders 
zou het een uitvoering kunnen zijn van de mapping en niet van de instructies


- Taakinstructie moet twee verschillende s-r-mappings bevatten om te voorkomen dat 
proefpersoon puur een specifieke respons voorbereiden


Onderzoeken door het introduceren van interferentie via taakinstructies

- Flanker-taak


➡Er werd een duidelijk effect gevonden van flankers voor stimuli waarop niet 
gereageerd moest worden


- Dubbeltaak: specifieke instructie voor één taak geven en kijken of deze ook de 
prestaties op de andere taak beïnvloeden, zelfs als ze irrelevant zijn

➡Onderzoek Waszak: wanneer een bepaalde eigenschap via instructies 

gekoppeld werd aan een bepaalde respons, kon deze eigenschap interferentie 
veroorzaken, zelfs wanneer de geassocieerde respons niet moest worden 
uitgevoerd


7.2.Goal neglect 


Het opvolgen van instructies gaat wel verder dan simpelweg het begrijpen ervan —> 
Onderzoek bij patiënten met een letsel aan de prefrontaalschors


- Dissociatie tussen weten en doen


Duncan en collega’s: verklaring voor deze dissociatie

- Introduceren begrop goal neglect, gedefinieerd door drie eigenschappen 


1) Het reflecteert een extreem galen in het volgen van taakregels 

2) De taakprestatie wordt vooral beperkt door de complexiteit van de 

taakuitvoering 

3) Het falen kan niet worden verklaard door problemen met het onthouden van de 

taakregels

- Onderzoek d.m.v. lettermonitoringtaak


➡Sommige proefpersonen waren niet in staat te switchen naar de andere kant 
wanneer ze die instructie kregen, ondanks dat ze de instructies wel konden 
herhalen aan het einde van het experiment


➡Gerelateerd aan algemene intelligentie en schade aan de frontale cortex

- Vervolgonderzoek: effect van taakmoeilijkheid op goal neglect —> geen invloed. Het 

is vooral de complexiteit van de interne representatie van de taak die een invloed 
heeft

➡Teveel info tegelijkertijd verwerken, verhoogt het risico dat onze capaciteit 



verhindert deze informatie te verwerken tot een taakmodel. = een interne 
representatie in het werkgeheugen, waarin alle relevante feiten, regels en 
taakvereisten zijn uitgewerkt


Uitbreiding door Bhandari & Duncan:

- Mate van goal neglect ~ mate waarin instructies in chuncks gegroepeerd kunnen 

worden

- Goal neglect hangt af van de complexiteit van de taak zelf, niet van een eventuele 

2de taak

- Bij het begin van het toepassen van een taakregel is het gedrag van proefpersoon 

vaak instabiel

- Het interne taakmodel moet een paar keer worden uitgevoerd, voordat het stabiliseert


De Jong en collega’s: het kan ook zijn dat problemen met implementatie van het 
taakmodel (planningsproces vooraf aan de uitvoering) een belangrijke rol speelt bij goal 
neglect. Vooral wanneer het nodig is verschillende elementen van het taakmodel te 
implementeren, kan het fout gaan


7.3.Een dissociatie tussen weten en doen: neuroimaging-evidentie 


Evidentie vanuit neurowetenchappen:

- Manier om relatie tussen instrucit een motorische activiteit te onderzoeken, is door 

gebruik maken van specifieke ERP-maten: lateralized readiness potential (LRP) = een 
verschilpotentiaal door EEG-signalen boven de L- en R-motorcortex gemeten, van 
elkaar af te trekken

➡LRP normaal opgeroepen door een uitgevoerde actie. Maar kan ook opgeroepen 

worden door een voorbereidende respons, die niet echt wordt uitgevoerd

➡ Inferentietaken: LRP’s groter voor congruente stimuli dan voor incongruente


Meiran en collega’s: EEG-studie waarbij pp een go/no-go-taak moesten uitvoeren

- Alleen reageren wanneer de stimulus aan specifieke eigenschappen voldoet

- Resultaat: stimulus-respons koppelingen kunnen een automatische activatie van de 

geïnstrueerde motorrespons voortbrengen

➡Ook gevonden o.b.v. fMRI studies vb. Brass en collega’s


Studie Brass en collega’s: Deze studie vond ook dat een netwerk van hersengebieden 
(cingulate cortex, pre-suppl. motorgebieden, frontale en pariëtale cortex) betrokken is bij 
het inhiberen van een conflicterende instructie


- Het netwerk werd sterker geactiveerd wanneer de irrelevante stimuluseigenschap 
geassocieerd was met een conflicterende respons, dan wanneer de irrelevante 
stimulus niet met een respons werd geassocieerd


8. Besluit: meer controle, altijd beter? 

Is een sterkere cognitieve controle altijd gunstig?


Volgens Amber en collega’s niet:




- Door veroudering worden cognitieve controleprocessen 
minder sterk


- Vele taken waarbij afleiding wel voordelig kan zijn:

➡Ontdekken van statistische regelmatigheden in een 
taal

➡Loslaten van een falende strategie

➡Creativiteit: generatieve component (nieuwe ideeën) + 
evaluatieve component (bruikbaar testen ideeën —> best 
wel cognitieve controle!!)


- De verminderde cognitieve controle biedt ouderen ook 
unieke kansen. Al heel hun leven ervaring en kennis 
opgedaan, nu in staat nieuwe patronen te ontdekken in die 
kennis




Thema 3: Perceptie 


Hoofdstuk 6: Visuele perceptie 

1. Inleiding  

Onze menselijke visuele waarneming is gebaseerd op verschillende receptoren 

- Het ene systeem is betrokken bij codering van kleur en detail 

- Het andere systeem is erg lichtgevoelig maar is niet echt gedetailleerd (+ kan geen kleur 

representeren)


2. Een natuurgetrouw beeld van de buitenwereld? 

De bewuste representatie van de buitenwereld berust eerder op een illusie dan dat het een 
adequate kopie van de werkelijkheid voorstelt 

=> Oog-camera analogie is maar in beperkte mate correct 


2.1.Zichtbaar licht: een beperkt venster op de buitenwereld 


Het elektromagnetisch spectrum = schaal van elektromagnetische golven bv: zichtbare 
licht (onze receptoren zijn hier gevoelig voor)


- Golf kan gedefinieerd worden door golflengte en trillingsfrequentie 

- Zichtbare licht: 400-700 nanometer


Kleur in de omgeving bestaat niet als zodanig —> ze worden in onze hersenen 
geconstrueerd 

Onze ogen bevatten drie receptoren, die elk specifiek gevoelig zijn voor bepaalde 
golflengten:


- De kegeltjes: representatie van subjectieve waarneming kleur 

- De staafjes: waarnemingen in het duister —> lichtgevoelig 

- Dichtheid:


➡Staafjes laag in netvlies en kegeltjes hoog => we kunnen in het donker minder 
detail waarnemen 


2.2.Oogbeweging 




Ogen kunnen slechts klein deel van de omgeving scherp waarnemen. TOCH hebben we 
indruk dat we volledige omgeving kunnen waarnemen 


Waarom? Ontstaat doordat we continu onze omgeving afscannen (=saccades) —> we 
fixeren steeds opnieuw op kernaspecten van de omgeving. Delen waar we niet op 
focussen worden ingevuld door predictieve vermogen van onze hersenen 


2.3.De camera-analogie 


De analogie dat onze ogen zoals een camera zijn is fout, we zullen verder in dit hoofdstuk 
zien waarom 


3. Gezichtsvermogen en het brein  

Gezichtsvermogen komt tot stand door verwerkingstappen van het oog tot in hersengebieden 
waar hogere-orde mentale representaties worden gevormd —> we merken hiërarchische 
organisatie 


- Lage niveaus: detail van visuele scene

➡Bv: positie en oriëntatie lijnen 


- Hogere niveaus: representatie van hogere-orde-eigenschappen van objecten en concepten 




3.1.Het oog 


- Bolvormig orgaan 

- Bestaat uit: 


➡Hoornvlies/cornea: waardoor licht het oog kan binnenvallen 

➡Convexe lens: licht wordt hier op gefocust 

➡Retina: licht wordt hierop geprojecteerd (bevindt zich aan 

achterzijde oog)


3.2.De retina 


Retina bestaat uit laag weefsel waarin zich de fotoreceptoren bevinden:

- De kegeltjes: gevoelig voor specifieke lichtfrequentie 

- De staafjes: heel lichtgevoelig, MAAR zijn niet instaat om verschillende 

lichtfrequenties te onderscheiden 


De fotoreceptoren zijn niet evenredig verdeeld op de retina:

- De kegeltjes: sterk geconcentreerd op de fovea (=locatie recht tegenover de ooglens)

- De staafjes: zitten verspreid rond de fovea


De fotoreceptoren bevinden zich aan de achterzijde van de retina —> licht moet eerst door 
weefsel van de retina voordat het de fotoreceptoren kan stimuleren 


- De output van de receptoren gaat niet rechtstreeks naar het brein, maar gebeurt via 
aantal tussen stappen:


1) Bipolaire en horizontale cellen: 




➡ Horizontale cellen verbinden meerde lichtreceptoren met elkaar en zorgen 
ervoor dat naburige cellen elkaars activatie proberen te inhiberen = laterale 
inhibitie 


➡ Bipolaire cellen: rechtstreeks verbonden met fotoreceptoren en 
horizontale cellen. Verbinden die met de retinale ganglioncellen 


2) Amacriene en retinale ganglion-cellen: hier vindt de effectieve voorbewerking 
van het signaal plaats

➡ Retinale ganglioncellen geven het signaal door aan de hersenen 

➡ Amacriene cellen verbinden verschillende retinale ganglion cellen met 

elkaar —> integratie van informatie van verschillende fotoreceptoren 

3) Oogzenuw: hier komt output retinale ganglioncellen samen


➡ Er bevinden zich hier geen fotoreceptoren —> blinde vlek 




4. Zenuwbanen naar de cortex  

In het optische chiasma kruist een deel van de zenuwbanen 
elkaar => output uit rechterzijde van ieder oog wordt naar de 
rechter visuele cortex geprojecteerd en output linkerzijde naar 
linker visuele cortex 

Beeld op netvlies is geroteerd —> informatie wordt 
contralateraal verwerkt t.o.v. locatie waar we die informatie 
waarnemen 


Route:

- Laterale geniculate kern 

- Primaire visuele cortex 


Output kegeltjes en staafjes worden langs dezelfde zenuwbanen richting visuele cortex 
geprojecteerd, MAAR visuele systemen die de signalen verwerken zijn grotendeels gescheiden 


- Input kegeltjes vooral naar neuronen in parvocellulaire laag (relatief klein) —> parvocellulaire 
pad, gevoelig voor kleur en fijn detail


- Input staafjes vooral naar neuronen in magnocullaire laag (relatief groot) —> magnocellulaire 
pad, gevoelig voor bewegingsinformatie 


Twee systemen (Milner en Goodale):

- Visie-voor-perceptie systeem: betrokken bij herkennen van objecten 

- Visie-voor-actie systeem: betrokken bij verwerken ruimtelijke relaties, bewegingsinformatie 

en visueel geleiden van onze informatie 


5. Initiële verwerking: visuele cortex  

- Primaire verwerking: primaire visuele cortex = V1= striate cortex 




- Verdere verwerking: langs twee gespecialiseerde routes:

1) Ventrale route (parvocellulaire pad): V4 projecteert 

naar de infero-temporale cortex 

➡Object-, vorm en kleurherkenning 


2) Dorsale route (magnocellulaire pad): projecteert naar 
de posterieure pariëtale cortex 

➡Verwerking van positie en bewegingsinformatie 


Opm: deze scheiding is niet volledig 


5.1.Primaire visuele cortex (V1)


Het verwerkt basis eigenschappen van licht.

- Neuronen reageren op stimuli die op specifieke locaties op de retina zijn 

gepresenteerd —> receptie veld 

- Er is directe correspondentie tussen de locatie op de retina die gestimuleerd wordt en 

locatie in V1 die geactiveerd wordt —> retinotopische kaart

- Verschillende types neuronen:


➡Simpele cellen: gaan enkel sneller of zwakker vuren als reactie op licht

➡Complexe cellen: reageren op hogere-orde-eigenschappen. Bv: lijnen met 

specifieke oriëntatie 


5.2.Secundaire visuele cortex (V2)


Krijgt informatie van primaire visuele cortex: verwerkt het verder en stuurt het door naar 
hogere visuele gebieden 


De verbindingen zijn reciproque —> hogere gebieden zijn ook weer verbonden met lagere 
gebieden 


Functie: reageren voornamelijk op relatief eenvoudige stimulus-eigenschappen bv: 
oriëntatie lijnen, spatiale frequentie 


Verschillen V1 en V2:

- Er worden hier alleen maar complexe cellen gevonden 

- Reageert op meer complexere eigenschappen van de stimulus 


➡Bv: oriëntatie illusoire contouren, binoculaire dispariteit, verschil object- en 
achtergrondinformatie 


5.3.Ventrale en dorsale routes 


- V3 (onderdeel dorsale route): ontvangt input vanuit V2 en V1 (van magnocellulaire 
pad) Voornamelijk betrokken bij de verwerking van bewegingsinformatie 


- V4 (onderdeel ventrale route): ontvangt informatie van V2 en V1 ( van magnocellulaire 
en parvocellulaire pad). Neuronen zijn gevoelig voor oriëntatie, spatiale frequenties, 
kleur, complexe objecteigenschappen




➡Posterieure inferieure temporaal schors: parvocellulaire en magnocellualire pad 

➡Anterieure inferieure tamporaal schors: parvocellulaire padden


6. Verdere verwerking: functionele specialisatie  

Zeki: er streed functionele specialisatie in de verschillende visuele gebieden 

= ieder gebied in de visuele cortex één of beperkt aantal taken uitvoert 


6.1.Vormverwerking 


Gebieden: V1-V4 + inferieure temporaal schors 

- V1: simpele aan- en uitresponsen 

- V1 en V2: complexere responsen op lijnoriëntaties 

- Inferieure temporaal schors: stimuluscategorieën of 3D-representaties 


6.2.Kleurverwerking 


V4 is hier bij betrokken 


Goddard et al: gebruikten fMRI om de rol van V4 bij kleurwaarneming te onderzoeken 

- Toename activatie V4 bij kijken van filmfragmenten in kleur 


Neuropsychologie: 

- Achromatopsie: patiënten verliezen hun vermogen tot kleurwaarneming na 

traumatische hersenletsel 

- Bouvier en Engel: meta-analyse op basis van 38 case studies 

➡Als er een kleurcentrum in V4 is, zou het aan drie voorwaarden moeten voldoen:


1) Kleurwaarneming moet beperkt zijn tot één visueel gebied 

2) Kleurwaarneming moet de enige functie zijn die het gebied vervult 

3) Kleurwaarneming mag niet afhankelijk zijn van processen in hogere-orde 

visuele gebieden 

➡Resultaat: de beschadigde regio bij deze patiënten omvat twee visuele gebieden, 

die ook deels bij de ruimtelijke waarneming betrokken zijn. Ook residueel vermogen 
tot kleurwaarneming, dus andere gebieden nog betrokken (mogelijks V1 en V2)


- Tanigawa, Lu en Roe: o.b.v. optische imaging – V4 is betrokken bij kleur en oriëntatie

- Conway, Moeller en Tsao: single cell recording technieken —> specifieke neuronen 

in V4 gevoelig voor kleur

➡Vormen specifieke kleurgevoelige clusters = globs. Cellen tussen globs niet 

gevoelig voor kleur

➡Conclusies Roe et al: V4 is een centrale hub binnen het visuele systeem, die de 

coördinatie van verschillende waarnemingsprocessen reguleert en een belangrijke 
rol speelt in de regulatie van visuele aandacht (geen kleurcentrum)


6.3.Bewegingsinformatie 


Verwerkt door V5 = midden-temporale gyrus (MT) 




Salzman et al: microstimulatie beïnvloede het vermogen van resusapen om beweging te 
detecteren 


Beckers en Zeki: korte transcraniale magnetissche stimulatie (TMS)-pulsen die gericht 
werden op visuele gebieden V1 en V5 deze gebieden tijdelijk konden deactiveren 


- Deactivatie V5 resulteert in sterke afname van het vermogen om beweging te kunnen 
waarnemen 


- V1 deactivatie ook vermindering gevonden 

- Maar had geen impact op de visuele waarneming op zich


Mckeefry en collega’s: stimulatie V5 leidt tot een verminderd vermogen van verschillen in 
beweging detecteren; snelheden ook trager ingeschat


Verdere evidentie, akinetopsie-patiënten: Zihl en collega’s: laesies in midden-temporale 
gyrus leidde tot een deficiëntie in het kunnen waarnemen van beweging


Maar V5 is niet het enige hersengebied betrokken bij de verwerking van 
bewegingsinformatie. Ook de mediale superieure temporaal schors (MST) speelt een 
belangrijke rol in de integratie van perceptie en actie. Bovendien is V5 ook betrokken bij de 
verwerken van contrasten en spatiale frequenties


—> V5 is dus geen bewegingscentrum van het brein


6.4.Het bindingsprobleem 


Visuele ervaring gekenmerkt door eenheid en consistentie 

Functionele specialisatie incoherente lappendeken van visuele impressies zou moeten 
opleveren 


Implicatie van deze inconsistentie: de gespecialiseerde modules op de een of andere wijze 
bijdragen aan deze ervaring en dat resultaten van hogere-orde visuele processen weer 
samengevoegd worden tot een coherent percept


Verbinden van deze informatiebronnen = bindingsprobleem 


Dat is problematisch volgens het bottom-up principe. Volgens b-u bestaat er geen 
verbindende informatie die output van verschillende modules kan samenvoegen


Illustratie van het bindingsprobleem: wanneer we een rollende 
bal op een plank waarnemen is dit het resultaat van een 
coherent percept. Ondanks het gegeven dat diepte-, 
bewegings-, vorm-, kleur- en locatiecues selectief specifieke 
hersengebieden activeren 



Oplossing: corticale specialisatie is veel minder sterk an Zeki oorspronkelijk dacht. 
Integratie vindt op verschillende niveaus in de cortex plaats en er is sterke mate van 
recurrente verwerking 


Synchronisatiehypothese = synchronisatie van individuele stimulus eigenschappen 
resulteert in een toename van synchronisatie tussen verschillende corticale gebieden. 
Deze toename is gerelateerd aan de bewustwording van het object als geheel


- De synchronisatie kan ook optreden wanneer losse beeldelementen worden 
gepresenteerd, die een illusoire figuur vormen, enkel en alleen wanneer de figuur 
bewust wordt waargenomen


Belangrijk:

- Idee synchronisatie te simplistisch om het hele bindingsprobleem te verklaren

- Enkel een bindingsprobleem wanneer visuele verwerking verklaard wordt vanuit een 

strikt bottom-up perspectief


7. Verdere verwerking: twee visuele systemen  

7.1.Twee systemen 


Wat is de belangrijkste functie van ons visuele systeem? Een bewuste representatie van 
onze omgeving leveren en adequaat op veranderingen reageren


Goodale en Milner: twee verschillende systemen die hun eigen taak vervullen

- Visie-voor-perceptie systeem (ventraal)

- Visie-voor-actie systeem (dorsaal) 


Basis tweedeling jaren ’60: ontdekking subcorticale gebieden betrokken bij visuele 
verwerking. Deze gebieden stellen dieren in staat om objecten te lokaliseren, terwijl 
nieuwere corticale gebieden betrokken zijn bij de identificatie van objecten


7.2.Dorsaal: visie voor actie 


Begin jaren ’90 Goodale en Milner: twijfel over onderscheid object- en locatieherkenning 
die de 2 routes karakteriseren


- Observatie patiënte met visuele agnosie (geen objecten kunnen herkennen), kon nog 
wel getoonde objecten manipuleren


- Observatie dat in het gebied van de dorsale stroom een specifieke subklasse 
neuronen niet paste in het klassieke beeld. Deze neuronen zijn eerder betrokken bij 
het berekenen hoe de ruimtelijke posities en vormen van een object gebruikt moeten 
worden om iets met deze objecten te doen


7.3.Ventraal: visie voor perceptie 


Onderscheid dorsaal-actie en ventraal-perceptie wordt verder ondersteund door 
observaties bij patiënten met optische ataxie (moeite met aanwijzen of grijpen van 
objecten; schade pariëtaal lob)




- Schade ventrale route: onvermogen herkennen objecten

- Schade dorsale route: onvermogen objecten te manipuleren

- Ventraal systeem: genereren abstracte representaties omgeving (ook in toekomst 

beschikbaar); input herkennen en interpreteren

- Dorsaal systeem: instantaan controleren acties die we uitvoeren; vloeiende en effectieve 

bewegingen; weinig bewustwording door instantane karakter


7.4.Besluit 


Enkele problemen met deze visie:

- Twee visuele systemen zijn onvoldoende om de volledige complexiteit van het visuele 

systeem te verklaren

- Het is moeilijk te verklaren hoe twee onafhankelijk ontwikkelde systemen toch met 

elkaar kunnen interageren en evolutionair gezien onmogelijk dat ze onafhankelijk 
ontwikkeld zijn


De Haan & Cowey: eerder parallelle evolutie van de diverse visuele vaardigheden. Een 
lappendeken van overlappende en interacterende visuele systemen; i.p.v. een duidelijke 
separatie


8. Kleurwaarneming  

Evolutionair voordeel van kleurwaarneming is dat bepaalde objecten saillanter (opvallender) 
worden t.o.v. de achtergrond, waardoor ze meer kans hebben opgemerkt te worden


8.1.Trichromatische kleurwaarneming 


We hebben drie kleurreceptoren, waarschijnlijk door evolutionaire toevalligheid. Elk van de 
receptoren is selectief gevoelig voor specifieke frequenties. De kleur die we waarnemen is 
het resultaat van de relatieve stimulatie van elk van deze receptoren


Dichromatie (vormen kleurenblindheid): één type kleurreceptor is afwezig


8.2.Opponente-processentheorie 


Maar deze theorie is problematisch voor het verklaren hoe dat negatieve nabeelden 
kunnen ontstaan


Ewald Hering: negatieve nabeelden verklaren door te veronderstellen dat er drie types 
opponente processen werken in ons kleurwaarnemingssysteem


1) Produceert groen wanneer het op de ene manier gestimuleerd wordt en rood 
wanneer het op de andere manier gestimuleerd wordt


2)  Resulteert in de perceptie van blauw of geel

3) Resulteert in de perceptie van wit of zwart


Wanneer je blootgesteld wordt aan een kleur, activeert dit één component van het 
opponente systeem en wordt de andere component geïnhibeerd. Wanneer de stimulus 



wordt weggehaald, vervalt de inhibitie en kan de geïnhibeerde component tijdelijk sterker 
geactiveerd worden, wat leidt tot een negatief nabeeld


Fysiologische evidentie o.a. door DeValois et al. Zij ontdekten opponente cellen in de 
geniculate kern van apen. Die cellen activeerden bij stimulatie van een bepaalde golflengte 
en namen af in activatie bij andere golflengten. Bovendien komen de kleuren roodachtig-
groen of blauwachtig-geel niet voor


8.3.Dual process-theorie 


Hurvich & Jameson: dual process theorie: signalen die afkomstig 
zijn van de drie kleurreceptoren worden gecombineerd voordat ze 
naar de opponente cellen worden geprojecteerd


- Achromatisch kanaal: combineren medium (groen) en lange 
(rood) golflengtereceptoren


- Blauw-geel kanaal: contrasteren medium-lange 
golflengtereceptoren tegen korte (blauwe)


- Rood-groen kanaal: contrasteren rode golflengtereceptoren 
tegen groene


Deze theorie kan goed de trichromatische en opponente kleurentheorieën met

elkaar combineren en ze is consistent met neurofysiologische data over H cellen die de 
output van individuele receptoren combineren. Toch is de theorie te simplistisch (vb. 
individuele variatie).


Conclusie: de basale kleurverwerking is veel complexer en visuele corticale gebieden 
spelen een belangrijke rol in de kleurwaarneming


8.4.Kleurconstantie 


Kleurconstantie = objecten lijken een uniforme kleur te hebben ondanks een hoge mate 
van variatie van belichtingen. Waargenomen kleur is niet enkel afhankelijk van de 
lichtfrequenties, maar ook van de interpretatie (context). Dit fenomeen is belangrijk omdat 
het bijdraagt aan een stabiele representatie van onze omgeving


RETINEX-THEORIE  

Edwin Land: theorie die kleurconstantie probeert te verklaren op basis van wisselwerking 
tussen retinale en corticale processen (=retinex-theorie)


- Lokale kleurcontrasten: kleurwaarneming vindt plaats doordat we mate waarin opp 
licht kan weerkaatsen vergelijken met mate waarin dit gebeurt voor naastliggende 
opp


- Globale kleurcontrasten: kleurrespons specifieke opp vergeleken met kleurrespons 
gehele visuele scene


- Wanneer gereflecteerde hoog lichten van glimmende oppervlakken uit de scene 
worden gehaald, daalt de kleurconstantie




Foster en Nascimento: lokale contrasten spelen belangrijke rol bij kleurconstantie (de 
ratio van exciteerbaarheid van de verschillende kleurreceptoren) = kegel-
exciteerbaarheidsratio’s 


- Hierbij kan het beschenen oppervlak en diens eigenschappen een invloed spelen en 
niet de lichtbron zelf


Braidnard en Maloney: equivalent belichtingsmodel: kleurdetectie bestaat uit twee 
stadia


1) Eerst worden de kegel-exciteerbaarheidsratio’s bepaald

2) Daarna wordt deze algemene impressie van kleur vergeleken met het werkelijke 

kleursignaal d.m.v. bayesiaanse interferentie. Deze vergelijking geeft uiteindelijk de 
waargenomen kleur


FAMILIARITEIT EN VERWACHTING  

Top-downproces: wanneer we bekend zijn met kleuren, gaat men overcompenseren bij het 
neutraliseren van een kleur.


Vb: proefpersonen weten dat een banaan geel is, wanneer ze toch al grijs is, nog altijd het 
idee dat ze gelig is; dus overcompensatie naar lichtblauwe kleur


9. Dieptewaarneming  

Belangrijkste eigenschappen van visuele systeem is dat het in staat is om driedimensionale 
representatie van onze omgeving te vormen 


Hoe kunnen we op basis van de tweedimensionale beelden die op onze retina worden 
geprojecteerd een volwaardige driedimensionale representatie maken? 


- Ernst en Bülthoff: ontstaat op basis van de combinatie van diverse visuele en andere cues

➡Cues = een a-posteriorischater die de interne a-priorirepresentatie kan aanscherpen 

➡Statische cues (hier focus) & bewegende cues


9.1.Monoculaire cues 


Monuculaire cues = picturale cues: hier hebben we één oog voor nodig 


- Lineaire perspectief: convergentie van lijnen creëren illusie van diepte

- Cf. schilder De Vries: werken gebruikt om te onderzoeken wanneer het lineair 

perspectief een natuurlijk beeld oplevert en wanneer het overdreven lijkt. Enkele 
factoren spelen daarbij een rol=

➡Afstand: van dichtbij natuurlijk, van veraf onnatuurlijk

➡Textuur: hoe fijn maziger, hoe groter onze afstand tot het object (textuurgradiënt)

➡Schaduw en interpositie: driedimensionale objecten & objecten in de voorgrond 

bedekken deels de objecten die zich verder bevinden

➡Bekende grootte: inschattingen maken van de afstand.




➡Bewegingsparallax: objecten die zich dicht bij de observator bevinden lijken 
sneller te bewegen dan wanneer ze zich ver weg bevinden


9.2.Binoculaire cues 


Binoculaire cues: maken gebruik van gecombineerde informatie van beide ogen


- Binoculaire dispariteit: een object wordt door ieder oog vanuit een andere positie 
waargenomen. Hoe dichter een object bij de waarnemer is, hoe groter de dispariteit

➡Bij een succesvol binoculair zicht, is er sprake van stereopsis (optimaal stereo/

diepte zien).

➡ In combinatie met onscherpte: effectief bij objecten die zich ver van het 

fixatiepunt bevinden


9.3.Oculomotorische cues 


Oculomotorische cues worden gevormd door accommodatie van de ooglens (bollen lens 
bij dichte objecten) en door divergentie (= beide oogbollen draaien naar elkaar toe bij het 
waarnemen van objecten die zich dicht bij de observator bevinden)


We kunnen maar op 1 object fixeren, dus deze cues zijn beperkt tot 1 object


10. Object- en gezichtsherkenning  

Wordt het herkennen van objecten en gezichten door hetzelfde visuele proces uitgevoerd, of zijn 
het twee gedissocieerde processen? Tegenwoordig vooral evidentie voor het laatste


10.1.Patroonherkenning 


GLOBALE EN LOKALE VERWERKING  

Zowel voor objecten als voor patronen geldt dat we eerst de grove essentie herkennen en 
dan pas het fijne detail


Thorpe et al: boden proefpersonen twee foto’s, moesten zo snel 
mogelijk naar degene met een dier kijken. Ze konden dit in 150ms 
doen —> de essentie van de foto wordt in de tijd ook al gedetecteerd 


Navon: experiment met letters:  wanneer pp een beslissing moesten 
maken over de lokale letters, werd hun reactietijd vertraagd als de 
grote letter incompatibel was. Wanneer pp een beslissing moesten 
maken over de globale letter was er geen invloed van de kleine letters


SPATIALE FREQUENTIES 

Hoe vindt de grof naar fijnmazige verwerking van visuele informatie plaats?




- Lage spatiale frequenties representeren  grove informatie 
vb. lichte- donkere oppervlakten

➡Snel geprojecteerd naar hogere-ordegebieden d.m.v. 

magnocellulaire pad

- Hoge spatiale frequenties representeren details vb. 

randen, contouren

➡Trager doorgegeven d.m.v. parvocellulaire pad


Musel et al: proefpersonen waren bij sequentie van grof naar fijnmazig sneller in staat te 
beslissen of een scène binnen- of buitenshuis plaatsvond. Echter deze voorkeur voor grof 
naar fijnmazig is volgens andere onderzoekers relatief en taakafhankelijk


10.2.Perceptuele organisatie 


GESTALTPRINCIPES  

Hoe kunnen we een visuele scène segmenteren in individuele objecten?�poging door de 
Gestaltpsychologen (20ste E): wet van Prägnanz, nl. wat we waarnemen is over het 
algemeen de meest eenvoudige configuratie


- Principe van nabijheid: elementen dicht bij elkaar 
worden gegroepeerd.


- Wet van similariteit: vergelijkbare objecten worden 
gegroepeerd.


- Wet van goede continuatie


FIGUUR-ACHTERGRONDSEGREGATIE  

Gestaltpsychologen hechten buiten deze gestaltprincipes ook belang aan figuur-
achtergrondscheiding. Een deel van het veld wordt herkend als figuur, de rest is 
achtergrond waar weinig aandacht aan geschonken wordt. —> factoren die bijdragen vb. 
kleine convexe oppervlaktes vaak figuur


- Assumptie 1: figuur-achtergrondsegregatie vindt snel plaats waardoor ze niet 
beïnvloed wordt door aandacht

➡Klopt niet: onderzoek Vecera en collega’s toonden aan dat aandacht ervoor kan 

zorgen dat een bepaalde regio als figuur gepercipieerd kan worden

- Assumptie 2: deze segregatieprocessen zijn aangeboren en niet afhankelijk van 

eerdere ervaringen of leerprocessen

➡Klopt niet: onderzoek Barense en collega’s toonde aan dat amnesiepatiënten 

niet beter presteerden op een taak met bekende patronen, terwijl controle pp dit 
wel deden. Dit impliceert dat ook eerdere ervaring een rol speelt bij de f-a-
segregatie


PERCEPTUELE ORGANISATIE IN NATUURLIJKE SCENES  

Additionele principes die niet door de gestaltpsychologen geformuleerd zijn:




1) Naastliggende segmenten van een contour hebben meestal vergelijkbare 
oriëntaties


2) Verder van elkaar liggende segmenten hebben sterk verschillende oriëntaties

3) Palmer en Rock: aanvullende groeperingsprincipe  


- Uniforme verbondenheid: elke verbonden regio met uniforme visuele 
eigenschappen wordt gezien als één perceptuele eenheid

➡ Speelt voornamelijk een prominente rol bij natuurlijke scènes


10.3.Objectherkenning 


COMPUTERVISIE  

Invloedrijke theorie van Marr: drie stadia waarin visuele informatie op verschillende 
manieren gerepresenteerd wordt


1) Primaire sketch: Tweedimensionale beschrijving van de scène

➡Positie, randen, globale vormen (gezichtspuntafhankelijk)


2) 2,5D-sketch: diepte informatie wordt aan de schets toegevoegd

➡belichting, textuur, beweging, binoculaire dispariteit (gezichtspuntafhankelijk)


3) 3D-representatie: 3D vormen van object beschreven alsook onderlinge positie van 
de individuele objecten

➡Onafhankelijk van het gezichtspunt vd observator


HERKENNING DOOR COMPONENTEN  

Hoe komt juist de representatie tot stand?


Biederman: herkenning-door-componenten-theorie. Objecten kunnen herkend worden 
doordat ze zijn opgebouwd uit geometrische basisvormen (geonen —> 36 soorten). 
Object herkenning vindt plaats in enkele stappen:


1) Randen van objecten in tweedimensionale representatie geïdentificeerd

2) Hoe moeten de visuele objecten gesegmenteerd worden om de oppervlakken te 

bepalen?

➡Concave delen van het oppervlakte worden bepaald

➡ Identificeren van randen


3) Bepalen hoe een geon overeenstemt met deze eigenschappen


Problemen:

- Sommige objecten zijn niet door geonen te beschrijven

- Kan moeilijk overweg met variatie

- Evidentie assumptie dat de uiteindelijke representatie gezichtspuntonafhankelijk is?


➡Onderzoek van Biederman en Gerhardstein: proefpersonen waren in staat 
eerder getoonde combinaties van objecten te herkennen ongeacht hun 
gezichtshoek. Maar beperking is dat ze afbeeldingen van bekende objecten 
gebruikten


➡Onderzoek Tarr en Bülthoff: gebruik maken van objecten waar pp geen ervaring 
mee hadden en daaruit blijkt dat objectherkenning wel gezichtspuntafhankelijk is




➡Gezichtspuntonafhankelijkheid is dus geen universeel gegeven, maar hangt af 
van eerdere ervaringen


HERKENNING DOOR TOP-DOWNPREDICTIES  

Bar et al: aangepaste versie van Biedermans theorie met een onderscheid tussen een 
gedetailleerde bottom-up verwerking van visuele input en een meer generieke top-
downinvloed


Volgens Bar et al:

- Gedetailleerde informatie gepresenteerd in hoge spatiale frequenties 


➡Verwerkt op buttom-up manier door ventrale route

- Lage spatiale frequentie via dorsale magnocellulaire pad


➡Activatie kandidaat-objecten 

➡Mogelijke context creëren 


Verwachting speelt een belangrijke rol in de herkenning van een object. Evidentie in 
onderzoeken:


- Eskimo-indiaan illusie; Liar-face-illusie

- Priming d.m.v. continuous flash suppression: sensitiviteit proefpersoon verhoogt, 

waardoor ze accurater rapporteren over de stimulus die ze gezien hebben


OBJECTREPRESENTATIE IN HET VISUELE SYSTEEM  

Hoe kunnen objecten gerepresenteerd worden onder variabele omstandigheden (in 
inferieure temporale cortex)? Twee belangrijke principes:


1) Selectiviteit = neuronen die sterk reageren op een specifiek objecten maar niet op 
andere objecten


2) Tolerantie = neuronen die altijd blijven reageren op een object, ongeacht de 
belichting, oriëntatie of grootte

- Hebben neuronen in inferieure temporale cortex een hoge of lage tolerantie?

➡Pauls en Poggio: De meeste responsen waren gezichtspuntafhankelijk —> 

maximale responsiviteit bij bekende gezichtspunten in vergelijking met 
onbekende gezichtspunten 


➡Booth en Rolls: sommige neuronen hebben hoge tolerantie en andere lage


Zoccolan et al: matige negatieve correlatie tussen selectiviteit en tolerantie 

- Sommige neuronen reageren op veel verschillende objecten, ongeacht oriëntatie, 

gezichtspunt, grootte of belichting

- Andere neuronen reageren heel selectief op specifieke objecten in heel specifieke 

omstandigheden

- Hoog specifieke en tolerante cellen maken deel uit van een netwerk waarin 

concepten gerepresenteerd zijn, zonder dat de cel cruciaal is van de concepten


OBJECTHERKENNING EN PREDICTIEVE CODING  

Onderzoek rol predictieve processen door Summerfield et al: foto’s presenteren van 
gezichten, huizen en auto’s. In de ene conditie moesten proefpersonen beslissen of het 



een gezicht was, in de andere conditie moesten proefpersonen beslissen of het een huis 
was of niet (predicities)


- Activatie van de mediale frontale cortex correspondeert met activatie van de predictie 
wanneer ze een beslissing maakten


- Het nemen van de beslissing hing samen met een toename van top-down 
connectiviteit vd frontale cortex naar de fusiform face area. Er is dus sprake van 
matching tussen de voorspelde en waargenomen evidentie voor de aanwezigheid van 
gezichten/huizen


10.4.Gezichtsherkenning 


Het herkennen van gezichten is een van de belangrijkste taken die het visuele systeem 
uitvoert. Er wordt dan ook verondersteld dat gezichtsherkenning een gespecialiseerde 
vorm van objectherkenning is, gebaseerd op gespecialiseerde modules


ZIJN GEZICHTEN SPECIAAL? 

Gezichtsherkenning lijkt gebaseerd te zijn op holistische werking (individuele 
eigenschappen van een gezicht worden in hoge mate parallel verwerkt)


- Evidentie: gezichtsinversie-effect onderzoeken. Omgekeerde gezichten veel moeilijk 
te herkennen dan normaal gepresenteerde gezichten. Bij andere objecten een kleiner 
effect


- Verdere evidentie: deel-geheeleffect. Het is gemakkelijker om een eigenschap van 
een gezicht te herkennen wanneer het onderdeel van een gezicht is, dan wanneer het 
los gepresenteerd wordt. Gezichten worden dus als geheel verwerkt en 
proefpersonen zijn niet in staat enkel bovenste delen te verwerken


DE FUSIFORM FASE AREA  

Fusiform fase area: gespecialiseerd hersengebied betrokken bij gezichtsherkenning

- Gelokaliseerd in ventrale temporale cortex

- Sterker geactiveerd door gezichten dan door andere objecten


 Ook andere gebieden bij gezichtsverwerking betrokken, o.a. occipitale cortex


PROSOPAGNOSIE  

Prosopagnosie: problemen in het verwerken van gezichten. Vaak is er nog wel sprake van 
verwerking van gezichtsinformatie, maar bereikt deze info het bewustzijn niet meer


Simon et al: verwerking van bekende gezichten vindt nog plaats op een onbewust niveau, 
deze informatie kan het bewustzijn niet bereiken 


Is prosopagnosie mogelijks het gevolg van een gebrek in het maken van fijne nuances?

- Onderzoek door Busigny et al: proefperson presteerde ongeveer evengoed op alle 

categorieën als de controle groep, behalve op gezichten. Dus eerder specifieke 



deficiëntie voor gezichten en niet te generaliseren naar andere vormen van verfijnde 
discriminatie


DE EXPERTISEHYPOTHESE  

Expertise hypothese: gezichtsherkenning doet vooral beroep op fijne, gedetailleerde 
visuele analyses, waarin we gedurende ons leven een hoge mate van expertise hebben 
opgebouwd. De hersengebieden betrokken bij gezichtsherkenning zijn ook betrokken bij 
herkennen van objecten waarvoor we een hoge mate van expertise hebben ontwikkeld


Nog geen eenduidige evidentie voor deze hypothese. Er zijn onderzoeken die het inversie-
effect ook vinden voor niet-gezichtsobjecten, maar ook studies die minder consistent zijn 
met de hypothese. Mogelijks draagt expertise wel bij aan de herkenning, maar is het niet 
allesbepalend


EEN MODEL VOOR GEZICHTSHERKENNING  

Bruce en Young: uitgebreid theoretisch model voor gezichtsherkenning. Stadia van dit 
model:


1) Structurele ordening: beschrijven en representaties van een gezicht gegenereerd

2) De analyse van gelaatexpressie: afleiden van emotionele 

toestand van anderen

3) Spraakanalyse: interpreteren van lipbewegingen 

4) Analyse van specifieke gezichtseigenschappen  
5) Het identificeren van invariante gezichtseigenschappen  
6) Het identificeren van een persoon  
7) Het ophalen van de naam van de persoon  
8) Een cognitief systeem waar algemene achtergrondkennis 

de gezichtsherkenning beïnvloedt  

Dit model voorspelt dat er aanzienlijke verschillen zouden zijn tussen 
het herkennen van bekende en onbekende personen


De identificatie van emoties en het herkennen van een 
gelaatsuitdrukking (variabele eigenschappen) vindt onafhankelijk 
plaats vind de identificatie van een persoon (stabiele eigenschappen)


- Verwerking van deze informatie wordt uitgevoerd door verschillende hersen gebieden:

➡Schade gezichtsherkenningsgebieden: geen probleem expressies herkennen.

➡  Schade superieure temporale sulcus: geen probleem gezichten herkennen


11. Visuele aandacht  

Hoe spelen controleprocessen een rol bij de verwerking van visuele aandacht? Welke rol speelt 
aandacht in zoekprocessen? Selecteren we informatie o.b.v. ruimtelijke locaties of selecteren we 
gehele objecten? Of een combinatie van beiden?




11.1.Converte vs overte aandacht 


Coverte aandacht = aandacht gericht op een andere locatie dan 
je ogen.

Overte aandacht = aandacht volgt de ogen


11.2.Neurale mechanismen 


Literatuurreview Gilbert en Li: enkele mechanismen die kunnen 
verklaren hoe top-down gestuurde selectieve aandacht in staat is 
de visuele verwerkingspaden te beïnvloeden


- Een reeks neerwaartse paden doorheen de cortex, de thalamische kernen spelen een 
belangrijke rol bij het doorgeven van signalen. Recurrente verbindingen veranderen 
selectief responsdrempels langs de verwerkingspaden.


- Invloeden top-down: aandacht, verwachting en perceptuele taken


11.3.Sensory gain 


Evidentie vanuit verschillende studies dat visuele aandacht de gevoeligheid van specifieke 
groepen neuronen in de visuele cortex kan beïnvloeden


Onderzoek waarbij aandacht selectief gericht is op L of R visuele veld en een 
gelateraliseerde stimulus wordt aangeboden


- Bevinding: amplitude van ERP-componenten, P1 en N1, groter wanneer de stimuli 
geattendeerd zijn, dan wanneer ze niet geattendeerd zijn

➡P1: onderdrukking irrelevante informatie (grotere amplitude in valide gecuede 

trials)

➡N1: versterking relevante informatie (grotere amplitude bij valide gecuede trials)


Sensory-gain mechanisme: neuronen met receptieve velden die overeenkomen met 
relevante locatie, reageren gevoeliger wanneer op die locatie een stimulus gepresenteerd 
wordt


Aandacht kan selectief de verwerking van visuele informatie beïnvloeden

- ERP-resultaten: secundaire visuele gebieden

- fMRI & single cell recordings bij primaten: primaire visuele gebieden


➡V1-effecten toe te schrijven aan recurrente verwerking of ze manifesteren zich op 
een manier die moeilijk door ERP te meten is


➡Mogelijks is dit de C1-component die in V1 wordt opgeroepen


Wat is nu juist het effect van aandacht op visuele verwerking?

- Posner: zoeklicht dat op omgeving schijnt —> Eriksen en St. James: visuele 

aandacht =  een zoomlens die gericht kan worden op de omgeving en waarvan de 
omvang kan bijgesteld worden =>Visuele aandacht ofwel op een specifieke locatie 
focussen, ofwel diffuus over gehele veld


- Evidentie door Laberge: wanneer een probe stimulus verder van het centrum ligt, 
wordt de reactietijd trager, maar enkel in de letterconditie als aandacht gefocust is. In 



de woordconditie, waar de aandacht over het hele woord is verdeeld, zijn de 
reactietijden vergelijkbaar


11.4.Een of meer zoeklichten?


Awh en Pashler: visuele aandacht blijft niet beperkt tot één spotlight


LOCATIES VAN OBJECTEN  

Selectie kan zowel o.b.v. locatie als o.b.v. objecten plaatsvinden:


Studie O’craven et al: overlap van twee stimuli huis-gezicht. Wanneer proefpersoon

moeten letten op het gezicht, neemt de activatie van de fusiform face area toe, wanneer 
proefpersoon moeten letten op het huis, neem de activatie van de parahippocampal place 
area toe. Beide stimuli overlappen, dus kan niet verklaard worden o.b.v. locatie, wel op 
basis van object


Studie Marshall en Halligan: onderzoek met hemineglect-patiënten. De locatie van een 
contour die de proefpersonen moesten natekenen is geassocieerd met het object in 
kwestie en de perceptie van de contouren wordt door het object beïnvloed


Welke rol spelen deze twee vormen van selectie?

- We kunnen effectiever onze aandacht binnen een object verplaatsen, dan dat we 

kunnen switchen tussen objecten

- Steady state visual evoked potential (SSVEP): bij het herhaaldelijk aanbieden van een 

stimulus met een bepaalde frequentie zal het EEG zich synchroniseren met de 
aanbiedingsfrequentie van deze stimulus

➡Bij het aanbieden van meerdere stimuli, kunnen meerdere SSVEP gemeten 

worden

➡Bij het richten van aandacht op een vd stimuli, neemt de amplitude van de 

oscillatie die door deze stimulus wordt opgeroepen, toe

➡Object gebaseerde aandacht veroorzaakt een vroege facilitatie vd relevante 

stimulus eigenschappen


AANDACHT VOOR NIET-RUIMTELIJKE KENMERKEN VAN EEN STIMULUS  

We kunnen onze aandacht ook richten op niet-ruimtelijke eigenschappen van een visuele 
scène, zoals kleuren of texturen


- ERP studies: twee verschillende stimuli die op 1 eigenschap verschillen

- Geattendeerde stimuli roepen een positieve potentiaal over de frontale schedel 

(selectie volledige objecten) en een negatieve potentiaal over de occipitale schedel 
(individuele eig.)


11.5.Visueel zoeken


FEATURED INTEGRATION-THEORIE  



In het linker display wordt de afwijking gedefinieerd door één eigenschap. In de rechter 
display wordt de afwijking gedefinieerd door een conjunctie van eigenschappen die uniek 
is, terwijl de eigenschappen zelf niet uniek zijn 


- L: pop-out effect en eigenschap zoeken

- R: serieel zoeken naar combinatie eigenschappen = conjunctief zoeken


De individuele eigenschappen van een object worden snel en parallel verwerkt. Terwijl het 
combineren van alle eigenschappen tot volledige objecten een langzaam en aandacht 
vragend proces is


Een probleem met het model van Treisman en Gelade is dat ze niet veronderstelden dat 
de aard van de afwijkende stimuluseigenschap van belang is (terwijl dit wel zo is)


GUIDED SEARCH  

Volgens Wolfe is er geen strikte onderscheid tussen parallelle en seriële processen. 
Thornton en Gilden analyseerden de resultaten van 29 verschillende zoektaken en vonden 
maar bij een minderheid van de taken evidentie voor seriële werking 


Guided search-model — Wolfe, Cave en Franzel 

- Dit model verondersteld dat er sprake is van een initiële scan van het display, die 

resulteert in een activatiekaart. Hier worden de meest waarschijnlijke eigenschappen 
gemarkeerd die mogelijk de gezichte stimulus kunnen vormen 


- Hoe beter iedere eigenschap lijkt op het gezochte object, hoe groter de activatie op 
die lokatie op de kaart


- Objecten met hoogste activiteit zullen geattendeerd worden

- Is consistent met computationeel model van Itti en Koch 


Het vinden van targets in een natuurlijke setting gaat sneller dan wanneer dezelfde target 
in een random display wordt gepresenteerd 


We kunnen ook leren zoeken naar items die niet zichtbaar zijn


HET TEXTURE TILING-MODEL  

Belangrijke kritiek op voorgaande modellen:

- Dat ze mogelijk een te grote nadruk leggen op het belang van aandacht 


Rosenholtz, Huang en Ehinger beargumenteren dat niet zozeer aandacht, maar vooral 
perceptie een beperking vormt voor visuele zoekprocessen 


11.6.De invloed van irrelevante stimuli


PERCEPTUELE BELASTING  

Wat is het effect van een irrelevante stimuli? 




- Nilli Lavie perceptual load-theorie: stelt dat de mate waarin we door irrelevante 
stimuli afgeleid kunnen worden afhankelijk is van twee factoren:

➡De perceptuele belasting 

➡De cognitieve belasting 


Onder een hoge perceptuele belasting zijn we minder snel afleidbaar, omdat de grote 
hoeveelheid informatie die we moeten verwerken ons dwingt om alle cognitieve processen 
in te zetten voor de taak 


Bij lage perceptuele belasting blijft er meer aandacht om additionele stimuli te verwerken 


Bij hoge cognitieve belasting zijn we juist sneller afgeleid, omdat we minder goed in staat 
zijn om cognitieve controleprocessen te rekruteren die afleiding voorkomen 


ATTENTIONAL CAPTURE  

Theeuwes onderzocht hoe top-down en bottom-up processen kunnen interacteren 

- Proefpersonen kregen displays te zien, moesten zoeken naar 

object met unieke vorm of een uniek kleur en rapporteren of 
het lijnstuk in het object horizontaal of verticaal was 


- Op sommige trials werd een afleider gepresenteerd: bij zoeken 
naar vorm was het object met unieke kleur; bij zoeken naar 
kleur was het object met unieke vorm 


Resultaat:

- Volledige afscherming tegen de invloed van de afleiders was 

niet mogelijk

- objecten met unieke vorm interfereren met het zoeken naar 

objecten met een unieke kleur (en vice versa) 

- = automatisch vangen van aandacht = attentional capture  


Vervolg studie Theeuwes: bestuderen van effecten op de attentional capture op de 
oogbeweging 


- Proefpersonen zijn meestal niet in staat om hun oogbeweging naar de irrelevante 
stimulus te onderdrukken 


- Proefpersonen programmeerden parallel twee verschillende saccades:

➡Saccade naar de taakirrelevante afleider 

➡Saccade naar de taakrelevante doelstimulus 


12. Visuele waarneming en bewustzijn  

De vraag is, in hoeverre onbewust waargenomen stimuli nog een invloed kunnen uitoefenen op 
ons gedrag


12.1.Subliminale perceptie 




Er is sprake van sublimatie perceptie wanneer een stimulus te kort wordt aangeboden 
om bewust waargenomen te worden 


- Aanbiedingstijd meestal 16ms, gevolgd door aanbieding van een maskerende 
stimulus voldoende om een stimulus beneden de waarnemingsdrempel aan te bieden 


Hoewel sublimatie perceptie geen effect op ons consumentengedrag blijkt te hebben, 
blijken subliminale stimuli wel een effect op een aantal meer basale, cognitieve processen 
te hebben 


- Sublimaal gepresenteerde cijfers kunnen getalsbeoordelingen beïnvloeden 

- Sublimaal aangeboden emotionele foto’s kunnen onbewust de aandacht trekken 


12.2.Gaten in onze waarneming 


CHANGE BLINDNESS VS INATTENTIONAL BLINDNESS  

Beide fenomenen zijn gerelateerd aan het feit dat we soms belangrijke verandering in onze 
omgeving niet waarnemen en in beide gevallen speelt aandacht vaak een belangrijke rol 


Change blindness: het niet opmerken van van continuïteitsfouten (= wanneer de camera 
switch tussen twee verschillende posities en de rekwisieten niet op dezelfde plaats staan)


- Doet vaak beroep op het geheugen —> eerdere scene moet actief vergeleken worden 
met een tweede scene 


Wat veroorzaakt change blindness?

- Verklaring 1: dat we onze aandacht meestal maar op beperkt deel van de visuele scene 

richten 

- Verklaring 2: er wordt in eerste instantie wel een gedetailleerde presentatie gevormd, 

maar deze vervalt snelt, tenzij aandacht de presentatie in stand houdt


INATTENTIONAL BLINDNESS 

Verschillen met change blindness:

- We moeten niet twee scenes met elkaar vergelijken 

- Het detecteren van de opmerkelijke gebeurtenis plotseling triviaal wordt wanneer we 

weten waar we op moeten letten 


Wat veroorzaakt inttentional blindness? 

- Jensen: de mate waarin we een onverwacht object of een onverwachte gebeurtenis 

opmerken is afhankelijk van de mate waarin het in staat is om aandacht te trekken. 
Twee factoren belangrijk 

➡Overeenkomst tussen onverwachte objecten en de taakrelevante stimuli en de 

beschikbare verwerkingscapaciteit 




Hoofdstuk 7: Auditieve perceptie 


1. Inleiding  

Ons leven zou drastisch veranderen wanneer we het zonder ons gehoor zouden moeten stellen


Ons auditief systeem is opmerkelijk

- Het is in staat om frequenties te registeren tussen 20 - 20000 Hz

- Doordat we verschillende intenties gelijktijdig kunnen waarnemen, zijn we in staat om aan de 

combinatie van deze frequenties betekenis te geven 

- We kunnen ook de dynamische verandering van frequenties oppikken en gebruiken bij bv het 

verstaan van spraak of interpreteren van ritmische patronen in een muziek stuk 


2. Geluid  

Geluid wordt gedefinieerd door een vibratie, die zich als een waarneembare drukgolf verplaatst 
door een medium (lucht, vloeistoffen, vaste stoffen) 


Geluid ontstaat door de periodieke oscillatie van de geluidsbron. Oscillatie wordt gekenmerkt 
door twee verschillende basiseigenschappen:


- De amplitude (sterkte): bepaalde de intensiteit van het waargenomen geluid 

- De frequentie (snelheid = cycli/seconde) bepaalt de waargenomen toonhoogte, eenheid Hz


Een geluidsbron produceert meestal een hele reeks verschillende frequenties 

- Als het willekeurig is = ruis signaal 

- Als ze vaste verhouding hebben = muzikale toon 


Extra kortdurende eigenschappen zijn vooral bij de waarneming van spraak essentieel voor de 
verstaanbaarheid van een spraaksignaal, maar ook voor het onderscheid van verschillende 
muziek instrumenten 


3. Werking van het oor  

Onderdelen oor:

- Buitenoor 

- Middenoor 

- Binnenoor 


Buitenoor bestaat uit: 

- Oorschelp: het verandert en reflecteert geluidsgolven 


Middenoor bestaat uit:

- Trommelvlies: vibreert met dezelfde frequentie als de geluidsgolven die het raken

- Gehoorbeentjes: versterken de vibratie van het trommelvlies


➡Malleus (hamer) 

➡Incus (aambeeld)




➡Stapes (stijgbeugel)

- Oval venster: vormt scheiding tussen middenoor en binnenoor 




Binnenoor bestaat uit:


- Evenwichtsorgaan 

- Cochlea: bestaat uit drie, met vloeistof gevoelde tunnels. 

Deze vloeistof wordt door het oval venster aan het trillen 
gebracht 

➡Scala vestibuli 

➡Scala media 

➡Scala timpani 


De trillingen brengen de auditieve receptoren, bestaande uit 
Kline trilharen, in beweging 


Hoe worden verschillende frequenties in het geluidsspectrum door deze trilharen gecodeerd? 

- Volgens de frequentie theorie vuren de neuronen die verbonden zijn met de trilharen op 

dezelfde frequentie als die van het waargenomen geluid

➡Geluid van 20 000 Hz zou 20 000 actiepotentialen per seconde moeten produceren 

➡Probleem: refractoire periode —> neuronen hebben maximale vuurfrequentie die rond 
de 1Hz ligt


- Een andere theorie is dat frequentie gecodeerd is in functie van de locatie van de cochlea die 
gestimuleerd wordt 

➡Door variatie in doorsnede en stijfheid van de cochlea zijn verschillende locaties actief 
gevoelig voor andere frequenties  —> Cochlea is tonotopisch georganiseerd 

➡Probleem: we zijn in staat om heel kleine verschillen waar te nemen MAAR op basis van 
de tonotopische organisatie zou deze freqientiescheiding echter niet te bewerstellingen 
zijn


- Vollediger verklaring is gebaseerd op een combinatie van beide eigenschappen 

➡Verschillende delen van de cochlea zijn inderdaad selectief gevoeliger voor bepaalde 
frequenties dan anderen 

➡Hoewel individuele neuronen maximaal 1/seconde kunnen vuren, kunnen populaties 
neuronen wel hogere frequenties coderen 


• Iedere golftop slechts een paar neuronen kan activeren; de gecombineerde 
frequentie van al deze neuronen tezamen is echter gelijk aan de frequentie van het 
geluid 


Hogere frequenties nemen we waar op basis van de verschillen in stijfheid en breedte van het 
basilair membraan van de cochlea 


- = scheidingswand tussen scala timpani en scala media 

- Het is stijf en smal bij de basis; en breed (waar het resoneert op hoge frequenties) en slap 

tegen het einde (waar het resoneert op lage frequenties)


4. De auditieve zenuwbanen  

Auditieve informatie passeert diverse subcorticale kernen voordat het 
arriveert in de auditieve cortex 




Een van de grootste problemen die het auditieve systeem moet oplossen, bestaat uit het bepalen 
van de locatie van een geluid: waar komt wat we horen vandaan? 


- Een deel van de lokalisatie wordt uitgevoerd op het niveau van de hersenstam 

- Om geluid te kunnen lokaliseren is het belangrijk dat we twee oren hebben —> omdat de 

oren elk aan een kant zitten zal de impact van een geluidsbron op elk van onze oren 
verschillend zijn 


- We gebruiken ook andere complexere cues gebaseerd op de vorm van ons hoofd en oren 

➡Bv: geluid die van beneden komt zullen net iets anders klinken dan geluiden die van 
boven komen


Interauraal verschil: bv geluid die van links komt bereikt ons linker oor sneller 


Interaurale intensiteitsverschillen: het geluid dat ons ene oor bereikt is iets harder dan het 
geluid die het andere oor bereikt, doordat ons hoofd een deel van de geluidsgolven blokkert 


5. De auditieve cortex  

Waarom is het moeilijk om bij mensen directe activiteit van de cortex te meten?

- fMRI is moeilijk toe te passen in combinatie met auditief onderzoek —> ze maken veel geluid 

en proefpersonen moeten bescherming gebruiken => het is moeilijk om rond het lawaai van 
de scanner te werken 


- Het is moeilijk om in fMRI met natuurlijke geluiden te werken 


De auditieve cortex kan in drie delen opgedeeld worden:

- De kern 


➡Primaire auditieve cortex 

➡Gebieden die zich anterieur bevinden t.o.v. A1; de rostrale en rostrotemporale delen 


- De belt: die rond de kern ligt 

- De parabelt: die zich rondom de belt bevindt 


5.1.Tonotopie 


Een tonotopische representeert vooral toonhoogte: specifieke gebieden in de kern 
representeren individuele frequenties van het auditieve spectrum 


Over het algemeen geldt dat hoe dichter een aangeboden geluidsfrequentie in de buurt 
van de voorkeursfrequentie van een neuron komt, hoe sterker het neuron in kwestie gaat 
vuren 


Verband tussen aangeboden geluidsfrequentie en de activiteit van het neuron beschrijven 
krijgen we een afstemmingscurve 


5.2.Primaire auditieve cortex: toonhoogte en frequentie 


Toonhoogte en frequentie zijn namelijk aan elkaar gerelateerd, maar niet herzelfde


Pantev: beschreef duidelijk onderscheid tussen deze twee aspecten




- Dat er geen eenduidige relaties is tussen toonhoogte en frequentie blijk bv uit het 
fenomeen van de ontbrekende grondtoon 


5.3.Belt en parabelt: complexe structuren 


Wanneer de belt en de parabelt beschadigd zijn, in het vermogen bij apen om individuele 
geluiden te herkenen nog intact, terwijl vooral het vermogen om complexe patornen, zoals 
sequenties van tonen, te onderscheiden aangetast is 


(Laterale) belt is vooral gevoelig voor: 

- Vocalisatie

- Gevoeliger voor top-down invloeden 


Bij mensen wordt verondersteld dat de belt en de parabelt gebieden overeenkomen met 
de planum temporale, een gebied dat vooral belangrijk is voor de verwerken van spraak 


5.4.‘Wat’- en ‘waar’-verwerking in de auditieve cortex 


Ook van geluid wordt verondersteld dat de spatiale en niet-spatiale eigenschappen door 
twee aparte routes in het brein worden verwerkt 


- Spatiale informatie: door de meer caudale, posterieure gebieden van de auditieve 
cortex 


- Niet-spatiale informatie: door de meer rostrale, anterieure delen van de auditieve 
cortex 


5.5.Adaptieve en maladaptieve corticale plasticiteit van de auditieve cortex 


De auditieve cortex wordt ook gekenmerkt door een hoge mate van plasticiteit 


Pantev et al: vonden bv bij musici dat de corticale respons op pianotonen met ongeveer 
25% vergroot was vergeleken met een controlegroep die nooit een muziekinstrument had 
bespeeld en dat de mate van de vergroting correleerde met het aantal jaren ervaring 


Maladaptieve plasticiteit kan verband houden met het optreden van tinnitus 
(fantoomwaarneming) 


Tinnitus is niet het gevolg van veranderingen in het perifere auditieve systeem, dit blijkt uit 
het feit dat deafferentiatie van de gehoorzenuwen de symptomen van tinnitus niet doet 
verdwijnen en in sommige gevallen zelfs versterkt worden 


6. Basale auditieve verwerking  

6.1.Auditieve ERP’s


In de audiologie wordt soms gebruikgemaakt van korte intensieve stimuli om een 
akoestische reflex op te roepen. De reflex wordt veroorzaakt door een automatische 
contractie van een spier in het middenoor, als respons op geluid




De respons op dit geluid manifesteert zich in vijf specifieke pieken in het EEG; de 
zogenaamde auditory brainstem responses 


Een opmerkelijke bevinding is dat als de auditieve ERP’s juist verkleind zijn wanneer onze 
eigen acties geluid veroorzaken 


Verklaringen:

- Voorwaartse modellen verklaring: veronderstelt dat een zelfgegenereerde actie een 

uitvloeisignaal genereert dat uitgestuurd wordt naar de sensorische cortex


6.2.Mismatch-detectie 


De auditieve cortex is bijzonder gevoelig voor de schending van verwachtingen in 
auditieve patronen 


- Voor het eerste gevonden in de vorm van mismatch negativity = negatieve ERP-
component die optreedt wanneer een auditieve stimulus afwijkt van andere stimuli in 
de sequentie 


DE MISMATCH NEGATIVITY  

Studie:

- Deelnemers kregen tonen te horen, die in een willekeurige volgorde ofwel aan het 

linkeroor ofwel aan het rechteroor werden aangeboden 

- De meeste tonen waren identiek, maar soms een afwijkende gepresenteerd 

- De proefpersonen moesten dan tellen hoeveel afwijkende stimuli er in één oor werden 

aangeboden 


Een belangrijke voorwaarde om een mismatch negativity te vinden is dat het brein 
voldoende tijd moet hebben gekregen om een representatie te vormen van de 
standaardstimulus 


De respons is grotendeels automatisch: het wordt zelfs gedetecteerd wanneer de 
proefpersoon geen aandacht schenkt aan de stimulus 


DE NEURALE BASIS VAN MISMATCH NEGATIVITY  



Verklaringen voor mismatch negativity:

- Adaptatiehypothese: veronderstelt dat er sprake is van een veel simpeler neuraal 

mechanisme, dat een reflectie is van de adaptatie van auditieve-cortexneuronen aan 
een veranderend geluidspatroon 


- Modelaanpassingshypothese: veronderstelt dat de mismatch negativity het 
resultaat is van het aanpassen van een intern model van de auditieve input


Waconge et al: ontwikkelen model dat de neurale basis voor de mismatch negativity 
beschrijft 


- Gebaseerd op predictive coding-raamwerk 


7. Auditieve scèneanalyse  

Auditieve perceptie beperkt zich niet tot het waarnemen van simpele pieptonen en het lokaliseren 
ervan. In het dagelijks leven worden we geconfronteerd met een complex spectrum aan geluiden 


De studie van de processen die ervoor zorgen dat we deze individuele geluiden kunnen herkenen 
en van elkaar kunnen onderscheiden in onze natuurlijke omgeving staat bekend als auditieve 
scèneanalyse


7.1.Basisprincipes van auditieve scèneanalyse 


Een van de problemen die het auditieve systeem moet oplossen is dat de mix van 
auditieve signalen die onze oren bereiken ambigu is 


Bregman: veronderstelt dat auditieve scèneanalyse mogelijk opgebroken kan worden in 
twee verschillende subproblemen 


1) Verticale organisatie (Tijdsgebonden): wordt afgeleid van de wijze waarop 
verschillende frequenties van een akoestisch signaal worden weergegeven in een 
spectrogram 


➡ Op ieder moment moet dit proces de energieverdeling over de 
verschillende frequenties bepalen en op basis daarvan proberen te 
achterhalen wat de veroorzakende bron is 


2) Horizontale organisatie (gerelateerd aan tijdas spectrogram): geluidsbronnen 
strekken zich uit in de tijd, maar zijn niet noodzakelijk continu actief. Toch zullen we 
een serie voetstappen aan één geluidsbron toeschrijven en hoeven we onze 
perceptuele organisatie niet voor iedere voetstap opnieuw te gaan uitvoeren 


7.2.Ambiguïteit 


Bij het combineren van de verschillende cues moet het auditieve systeem in staat zijn om 
met ambiguïteiten om te gaan


Pressnitzer et al: beargumenteren dat het bestuderen van deze ambiguïteiten ons veel kan 
leren over het auditieve scèeneanalyseproces 


- Hiervoor gebruiken ze auditieve bistabiele illusies 




Studies die gebruik maken van bistabiele auditieve stimuli proberen een neuraal correlaat 
te vinden voor de verandering in perceptie. Aangezien de fysieke input constant blijft, moet 
deze verandering het gevolg zijn van een verandering in de wijze waarop de groepering 
van stimuli plaatsvindt 


Resultaten studie: tonen aan dat deze verandering op diverse stadia in de auditieve 
verwerking kunnen plaatsvinden 


8. Muziekwaarneming  

Het is niet duidelijk welk evolutionair voordeel muziek lijkt te geven. Toch lijkt muziek wel een rol te 
moeten vervullen buiten de pure emotionele beleving ervan, aangezien specifieke hersengebieden 
toegewijd lijken te zijn aan de waarneming en verwerking van specifieke aspecten van muziek 


De traditionele muziektheorie streeft ernaar om de fundamentele wetten van muziek te 
beschrijven, maar in praktijk zijn de regels van deze theorie vaak extreem beperkt en vooral 
toegespitst zijn op het genre dat de regels in kwestie probeert te beschrijven 


8.1.Basisprocessen van muziekwaarneming 


Sinds werk van Von Helmholtz zijn we in staat om aspecten zoals … te definiëren en de 
interacties tussen deze aspecten te beschrijven 


- Waarnemingsdrempel 

- Toonhoogte 

- Luidheid 

- klankkleur


Koelsch en Siebel: beargumenteren dat muziekwaarneming een aantal specifieke neurale 
en cognitieve processen omvat 


HARMONIE EN DISSONANTIE  

Harmonie wordt ervaren wanneer drie of meer tonen gelijktijdig worden aangeboden dia 
qua frequentie een specifieke mathematische relatie tot elkaar hebben


- Constante/harmonische tonen klinken aangenaam en stabiel 

- Dissonante tonen klinken onplezierig en instabiel 


Waarom klinken sommige verhoudingen aangenaam en andere niet? Er zijn twee 
dominante versies over deze vraag ontwikkeld:


1) Von Helmholtz: veronderstelde dat dissonantie werd ervaren omdat de individuele 
tonen vergelijkbare delen van het basilaire membraan konden beïnvloeden, 
waardoor interferentie zou optreden 


2) Tonale theorieën: proberen dissonantie te verklaren op basis van schendingen van 
de harmonische principes die ten grondslag liggen aan westerse muziek




Johnson-Laird et al: stellen duaal mechanisme voor dat gebaseerd is op de combinatie 
van beide principes. Deze dual theorie is gebaseerd op de assumptie dat er drie principes 
zijn die de mate van dissonantie in een akkoord bepalen:


1) Stelt dat akkoorden die gebaseerd zijn op een majeure toonladder minder 
dissonant zijn dan akkoorden die gebaseerd zijn op een andere toonlader 


2) Stelt dat akkoorden gebaseerd die gebaseerd zijn op een majeure triade minder 
dissonant zijn dan akkoorden die dat niet zijn 


3) Veronderstelt dat akkoorden die opgebouwd zijn uit intervallen van een derde, 
minder dissonant zijn dan akkoorden die dat niet zijn


Deze drie principes worden tezamen allemaal toegepast in tonale muziek 


De context waarin een akkoord wordt gehoord ook de ervaren dissonantie kan 
beïnvloeden 


Ze veronderstellen dat tonale akkoorden (= akkoorden die aan deze principes voldoen) 
meer constant klinken in een tonale sequentie dan in een sequentie die random is 


MUZIEK EN PREDICTIES  

Koelsh et al: beargumenteren dat muziekperceptie een actief proces is —> tijdens het 
luisteren maken we continu predicties over wat er zal gebeuren 


Het actief de aandacht richten op muziek vermindert de onzekerheid met betrekking tot de 
predicties die worden gemaakt —> toch vinden in muziek ook genoeg onregelmatige 
gebeurtenissen plaats 


Koelsh et al veronderstellen dat deze onverwachte gebeurtenissen maar in beperkte mate 
door top-down percepties worden beïnvloed, omdat er additionele mechanismen zijn om 
deze onverwachte gebeurtenissen te verwerken 


Ze veronderstellen dat er op twee verschillende niveaus predicties worden gegenereerd 

1) Eerste-ordepredicties genereren een verwachting over de sequentie

2) Tweede-ordepredicties de precisie van deze predicties bepalen 


➡Door deze precisie naar beneden bij te regelen zal geen predictiefout worden 
gegenereerd bij syncope van het ritme of bij schendingen van de harmonische 
verwachting 




8.2.Muziek en auditieve scèneanalyse 


Muzikale auditieve scènes behoren mogelijk tot de meest complexe die we in het dagelijks 
leven te verwerken krijgen, vanwege het extreem hoog aantal geluidsbronnen die de scène 
vormen 


Er kunnen verschillende principes geschonden worden:

- Verticale organisatie: dat beschrijft hoe en reeks tonen die een harmonische reeks 

vormen, afkomstig zijn van dezelfde bron 

- ….


Melodie 

De stemvoering beschrijft het horizontale verloop van de afzonderlijke stemmen of 
instrumenten, oftewel het verloop van de tijd


- Een goede stemvoering zorgt voor duidelijk te onderscheiden melodielijnen 


Shepard-toon 

In 1964 gepubliceerd door Roger Shepard. Hij 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 


De Shepard-toon bestaat uit tien sinusoïde 
componenten die ieder een octaaf van elkaar 
verschillen en die ieder op verschillende 
geluidssterketes worden gegenereerd 


- Je krijgt de illusie van een continu in hoogte 
oplopende toon 


Ontbrekende fundamentele frequentie  

De perceptie van melodieën vindt plaats op basis van de geïntegreerde verwerking van de 
informatie die aan beide oren wordt aangeboden 


Toondoofheid  

Toondoofheid = amusie 


Amusie wordt gekenmerkt door een selectieve beperking in het verwerken van melodieën 


9. De neurale basis voor spraakherkenning  

9.1.Het spraaksignaal 




Spraak bestaat uit een complexe reeks akoestische signalen

Spectrogram = grafische representatie van spraaksignaal 


Formanten = sterk door de stem geactiveerde frequentiebanden 

➡Ze worden genummerd in volgorde van oplopende frequentie —> de eerste formant 

is dus de laagste frequentieband 


9.2.Anatomie 


De initiële analyse van het spraaksignaal vindt plaats in de auditieve cortex (wordt 
gekenmerkt door een hiërarchische organisatie)


Okada et al: onderzochten in hoeverre de auditieve cortex gevoelig is voor variaties in het 
akoestische signaal bij verstaanbare en niet-verstaanbare spraak


- Kern: heel erg gevoelig voor variaties in het akoestisch signaal 

- Bilaterale anterieure superieure temporale sulcus: gevoelig voor de verstaanbaarheid 

van de spraak 


FYSIOLOGIE  

Giraud en Poeppel: neurale oscillaties in de auditieve cortex liggen ten grondslag aan het 
mechanisme voor spraakherkenning


10. Auditieve aandacht  

Hoe kunnen we herkennen wat iemand zegt terwijl anderen gelijktijdig aan het spreken zijn? 

—> Cocktailpartyprobleem 


10.1.Aandacht als filter 


DE DICHOTISCHE LUISTERTAAK  

Bij deze taak wordt via koptelefoon aan ieder oor een andere auditieve boodschap 
aangeboden. De luisteraar moet hierbij maar naar één boodschap luisteren. Om ervoor te 
zorgen dat de proefpersoon dit werkelijk deed werd er gebruik gemaakt van schaduwen  
—> moesten de geattendeerde boodschap hardop herhalen 




Proefpersonen scheidden de twee verschillende auditieve stromen op basis van de fysieke 
eigenschappen van signalen, zoals geslacht spreker, intensiteit van de stem of locatie van 
spreken 


Als de eigenschappen van boodschappen in beide oren gelijk zijn, dan vinden 
proefpersonen het moeilijk om deze enkel op basis van de betekenis van elkaar te 
onderscheiden 


HISTORISCHE THEORIEËN  

Donal Broaodbent beargumenteerde dat aandacht als een filter werkt dat vroeg in de 
auditieve verwerkingsstroom optreedt


- Het zou auditieve informatie selecteren op basis van de fysieke kenmerken 


EFFECTEN VAN AANDACHT OP AUDITIEVE VERWERKING  

Hillayard et al: vonden dat de ERP-componenten die geassocieerd zijn met de vroege 
verwerking van stimuli door de auditieve cortex worden beïnvloed door aandacht 


10.2.Objectgebaseerde auditieve aandacht 


Geluiden die we horen zijn niet altijd te alloceren aan object die we in een visuele scène 
waarnemen en bovendien kunnen specifieke geluiden worden gelinkt aan meerdere 
objecten 


Shinn-Cunningham beargumenteerde dat de auditieve objectgebaseerde 
aandachtsprocessen een sterke overeenkomst vertonen met de processen die betrokken 
zijn bij visuele objectgebaseerde aandacht 


10.3.Inattentional deafness 


Proef Dalton en Fraenkel


Proefpersonen hoorden een auditieve scène waarin vier 
mensen (2 mannen & 2 vrouwen) een feest aan het 
voorbereiden zijn en warbij ze zich regelmatig door de kamer 
verplaatsen 

De helft van de proefpersonen werd gevraagd om naar 
conversatie van de mannen te luisteren en andere helft naar 
conversatie van de vrouwen 

—> Op een bepaald moment loop er man die ‘I’m a gorilla’ 
zegt 


=> proefpersonen die op vrouwenstemmen moesten letten, 
merken deze man niet op 


Raveh en Lavie: Inattentional deafness wordt beïnvloed door perceptuele belasting  



Hoofdstuk 8: Mechanische perceptie 


1. Inleiding  

Mechanische perceptie = de waarneming van alle signalen die door ons eigen lichaam worden 
geproduceerd


Het niet te onderschatten belang van onze tastzin:

- Behoud van ons evenwicht 

- Gevaren van hitte/kou/weefselschade 

- Symptomen van ernstige ziektes 

- Honger, dorst, fysieke vermoeidheid 


2. Het vestibulaire systeem  

Waarom lukt het om te lezen als we ons hoofd schudden maar niet als we het boek bewegen? 

De reden hiervoor is dat ons vestibulaire systeem iedere beweging van ons hoofd registreert en 
een compensatorisch signaal richting het oculomotorsysteem stuurt, zodat onze ogen altijd op 
hetzelfde doel gericht blijven 


Het vestibulair systeem detecteert niet alleen de positie van het hoofd, maar ook de acceleratie en 
reguleert op die manier onze balans. Onder normale omstandigheden gebeurt deze correctie 
volledig onbewust 


2.1.Het evenwichtsorgaan 


Bestaat uit drie semi-circulaire kanalen, die in drie orthogonale richtingen zijn georiënteerd, 
en gevuld zijn met een stroperige vloeistof. Een beweging van het hoofd in een specifieke 
richting doet de vloeistof van het hoofd in één of meer kanalen bewegen, waardoor 
haarvellen aan de binnenkant van de kanalen gestimuleerd worden 


2.2.De vestibulaire cortex 


De vestibulaire cortex is verspreid over meerdere hersengebieden 

- Hier wordt de informatie van het evenwichtsorgaan verwerkt


3. Somatosensatie  

3.1.Somatosensorische receptoren 


De huid bevat een groot aantal verschillende types somatosensorische receptoren, die 
elk een specifieke functie vervullen 


- De receptoren opereren in combinatie: ieder receptor draagt waarschijnlijk bij aan 
verschillende vormen van somatosensorische ervaringen (tastzin, pijn, koud/warmte) 




Deze signalen worden geregistreerd door receptoren op de huid en we krijgen ook talloze 
signalen vanuit de interne organen en vanuit de spieren 


Somatosensorische receptoren kunnen variëren van zeer basaal tot uitermate complex 

- Vrije zenuwuiteinden 


➡De meest eenvoudige 

➡Bevindt zich vlak onder het huidoppervlak

➡Betrokken bij pijn, warmte en kou


- Lichaampjes van Ruffini

➡Omgeven met steunweefsel

➡Gevoelig voor strekken van de huid 


- Lichaampjes van Meissner 

➡Omgeven met steunweefsel 

➡Gevoelig voor verplaatsingen van de huid en laagfrequente vibraties 


- Lichaampjes van Pacini 

➡Omringd met niet-neuraal weefsel

➡Gevoelig voor hoogfrequente vibratie in de huid 


3.4.De somatosensorische cortex 


DE HOMUNCULUS  

De somatosensorische cortex wordt gekenmerkt door 
een sensorische kaart


- Het wordt verondersteld dat die kaart ons lichaam 
weerspiegelt 


KRITIEK OP DE HOMUNCULUS  

Het centraal punt van deze kritiek is dat het idee van een 
dergelijke kaart naïef is


Een bijkomend probleem is dat het idee van een 
sensorische kaart geen ruimte biedt voor een lijnkt met cognitieve processen. Een 
somatosensorische kaart, die in feite tot stand komt op basis van een puur bottom-up 
gedreven proces, kan niet verklaren hoe de lichamelijke sensaties kunnen bijdragen aan 
mentale processen zoals gedachten of emoties 


3.5.Een lichaamsmodel 


Michael Bracht: intrigerende functionele uitbreiding van de somatosensorische cortex —> 
er is sprake van en volledig lichaamsmodel, dat hierin gerepresenteerd wordt


De somatosensorische cortex is bij alle dieren aanwezig en wordt gekenmerkt door 
complexe organisatie van corticale laag 4. Dit hersengebied zou twee belangrijke functies 
hebben:




1) Genereren van een actieve representatie van het lichaam 

➡Gerepresenteerd in laag 4


2) Uitvoeren van simulaties van lichaamsfuncties 

➡Zou de vorm aannemen van een animatie, die plaatsvindt in laag 4, op basis 

van input van laag 6

➡Deze simulaties zouden gebruikt kunnen worden voor mentale 

voorbereidingsprocessen en/of oefening van acties, of zouden ingezet kunnen 
worden om ons gedrag adaptief te maken op basis van mentale evaluatie van 
verschillende lichamelijke functies 


Het lichaamsmodel zou het resultaat zijn van actieve neurale computationele operaties en 
niet het gevolg van de passieve projecties van de somatosensorische zintuigen die meer 
traditionele theorieën veronderstellen 


3.6.Plasticiteit 


Bij mensen worden de effecten van plasticiteit ook gevonden bij deafferentie. Er is sprake 
deafferentie wanneer de axonen in de hersenstam niet meer in staat zijn om te reageren na 
een ongeval, waardoor het brein geen informatie meer kan ontvangen 


- Bv: amputatie van ledemaat (fantoompijn) 


3.7.Fantoomledematen 


Het verschijnsel fantoompijn is waarschijnlijk een consequentie van de plasticiteit van de 
cortex


4. Interoceptie  

Interoceptie = de waarneming van processen die zich in je  lichaam afspelen 

- Extraceptieve: temperatuur, jeuk, pijn 

- Interoceptieve: honger, dorst, motorische feedbacksignalen 


➡Proprioceptieve functies: signalen die ontvangen worden van receptoren in de huid en in 
de gewrichten om onze lichaamshouding te bepalen 




➡Visceroceptieve functies: signalen omvat die afkomstig zijn van de interne organen 


5. Proprioceptie  

Proprioceptie = de perceptie van de positie en de beweging van het lichaam 

- Vindt plaats op basis van feedback vanuit de spieren en pezen, door middel van 

spierspoeltjes en de Golgi-peesorganen 

➡Deze receptoren detecteren verandering in de lengte van de spieren en de snelheid van 
samentrekking 


- Receptoren van de huid zijn ook betrokken bij de detectie van beweging en positie

➡Door bv de rekking van de hand te meten 


- De gewrichten bevatten ook sensoren die betrokken zijn bij het coderen van de 
lichaamspositie 


Deze receptoren worden niet enkel gestimuleerd bij het actief uitvoeren van een beweging, maar 
ook wanneer een lichaamsdeel op een passieve wijze bewogen wordt 


Long et al: beargumenteerden dat informatie over de positie van de individuele gewrichten niet 
voldoende is om proprioceptieve signalen op een efficiënte wijze te integreren. Een impliciet 
model van het lichaam, waarin de onderlinge relatie tussen de gewrichten en de individuele 
receptoren gecodeerd is, is immers nodig om een adequate representatie van de positie van het 
lichaam te vormen 


Artificiële stimulatie van een spier kan ook resulteren in een verandering van de representatie van 
het lichaam 


6. Nociceptie en pijn  

Pijnperceptie is een heel complex proces, er kan sprake zijn van:

- Weefselschade zonder dat je je bewust wordt van de pijn 

- Een pijnsensatie zonder een directe fysieke oorzaak 


Pijn is een negatieve affectieve sensatie die zowel interoceptief als extraceptief kan zijn. 
Pijnwaarneming kan zich in een groot aantal verschillende vormen manifesteren en kan door 
diverse factoren beïnvloed worden 


Nociceptie vs pijn:

- Nociceptie: beschrijft de neurale signalen die door pijnreceptoren worden geregistreerd 

- Pijn: omschrijft de resulterende sensatie, die het resultaat is van de cognitieve verwerking 

van deze nociceptieve input


Soorten pijn: 

- Acute pijn: transiënte pijn + pijn ten gevolge van weefselschade 

- Chronische pijn: pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt


6.3.Pijn en bewustzijn 




Pijn is een bewust ervaring. Het is een interpretatie van de nociceptieve inputs. Deze 
inputs worden beïnvloed door:


- Herinneringen 

- Emotionele factoren 

- Pathologische factoren 

- Genetische factoren 

- Cognitieve factoren 


=> De resulterende pijnervaring wordt niet rechtstreeks beïnvloed door de nociceptieve 
input en dus is de pijnervaring ook niet rechtstreeks gerelateerd aan de vitale 
beschermende functie die pijn heeft 


DE PIJNMATRIX  

Omdat pijn een complexe multifactoriële subjectieve ervaring is, wordt een groot en 
diffuus netwerk van hersengebieden geactiveerd ten gevolge van nociceptieve stimulatie 


- = pijnmatrix 


De precieze betrokkenheid van de verschillende hersengebieden die bij de pijnmatrix 
betrokken zijn, is echter afhankelijk van tal van factoren:


- Aandacht 

- Gemoedstoestand 

- Aard van de verwonding 


=> Pijnmatrix is niet eenduidig gedefinieerd 


Chronische pijn is in veel gevallen niet geassocieerd met weefselschade, maar lijkt eerder 
het gevolg van een maladaptieve pijnregulatie 


- Tracey en Mantyh: neurale mechanismen buiten klassieke pijnmatrix zijn betrokken bij 
de perceptie van chronische pijn


Tracey en Mantyh: pijnperceptie is het resultaat van de integratie tussen top-down en 
bottom-up signalen 


De belangrijkste taak van dit netwerk zou de constructie van een representatie van het 
lichaam en de peripersoonlijke ruimte rond het lichaam zijn. De peripersoonlijke ruimte 
wordt gevormd door een multisensorische representatie van de ruimte direct rondom ons 
lichaam 


AANDACHT EN CONTEXT  

Aandacht zou zeer effectief zijn in het regelen van pijnperceptie


fMRI en elektrofysiologische studies hebben evidentie geleverd voor het idee dat 
aandachts- en afleidingsmanipulaties resulteren in modulaties van activiteit die door 
nociceptieve stimuli wordt gedreven 


De invloed van de context op pijnperceptie kan onderzocht worden door gebruik van 
placebo’s




Wager et al: placebo’s brengen pijnstillende effecten teweeg door het veranderen van 
verwachtingen 


- Placebo’s reduceerden de activatie van de hersengebieden die traditioneel 
geassocieerd worden met pijnverwerking


- Placebo’s werden geassocieerd met een toename van activatie van de prefrontale 
cortex tijdens de anticipatie van een pijnlijke stimulus


6.4.Pijn en predictieve coding 


Büchel et al: fungeren het opwaartse en neerwaartse pijnsysteem als een recurrent 
systeem, dat als een predictiemachine opereert. Volgens deze visie wordt de pijnervaring 
niet op een passieve wijze waargenomen MAAR genereert het brein actief inferenties op 
basis van eerdere ervaringen en verwachtingen 


Placebo effecten zijn het resultaat van bayesiaanse 
inferentie die plaatsvindt op basis van 
gecombineerde top-down-a-prioriverwachting en 
bottom-up gedreven nociceptieve signalen 


Stimuli met een hoge intensiteit werden als 
pijnlijker ervaren naar mate de zekerheid, en 
daarmee de precisie van de cue, groter was


6.5.Fantoompijn 


Fantoompijn kan zich uiten in een extreme vorm van pijn, die zich manifesteert in het 
geamputeerde lichaamsdeel


Fantoompijn kan zich op verlei manieren manifesteren, variërend van simpele kortstondige 
pijnscheuten, tot langdurige intense episodes, waarin de patiënt een intense ervaring heeft 
van het ontbrekende lichaamsdeel en de sensatie kan allerlei vormen aannemen, van 
stekende tot kloppende pijn, tot Brande sensaties 




MOTORISCHE FEEDBACK  

De pijnsuggesties worden mogelijk veroorzaakt door een incongruentie tussen motorische 
intentie en sensorische feedback 


6.6.Fibromyalgie 


Het fibromyalgisch syndroom wordt gekenmerkt door een chronische generieke pijn in 
spieren en gewrichten, die niet direct aan een specifieke structurele oorzaak of een 
ontsteking kan worden gerelateerd 


Fibromyalgie wordt ook gekenmerkt door een excessieve gevoeligheid voor druk op 
specifieke spier- of peesgroepen 


Deze patiënten hebben een verlaagde pijngrens en geven hoge pijnratings aan 
pijninducerende stimuli 


7. Tactiele perceptie en aandacht  

7.1.Tactiele perceptie 


Wanneer iemand je kort aanraakt op twee verschillende plekken op je hand, zul je dat 
waarschijnlijk ervaren als één aanraking die je gewaarwordt op de locatie halverwege de 
plekken die aangeraakt worden 


Deze resultaten impliceren dat de primaire somatosensorische cortex de geïntegreerde 
activatie van de afferente inputs representeert 


7.2.Tactiele aandacht 


Activatie van de secundaire somatosensorische gebieden is nog sterker afhankelijk van 
aandacht 


7.3.Visuotactiele integratie en aandacht 


Tactiele aandacht kan op een exogene wijze op een specifieke locatie worden gericht 


Tactiele stimuli werden aan de linker- of rechterwijsvinger of -duim gepresenteerd, waarbij 
de proefpersoon zo snel mogelijk moest rapporteren welke vinger er werd gestimuleerd. 
Deze doelstimuli werden voorafgegaan door een exogene cue, die bestond uit de 
stimulatie van ofwel de linker- ofwel de rechterwijsvinger en -duim. Deze cue was niet 
predictief en kon aan dezelfde zijde als de doelstimulus worden gepresenteerd of aan de 
andere zijde 

De discriminatie van de doelstimulus was sneller en accurater wanneer de cue aan 
dezelfde zijde werd gepresenteerd als de doelstimulus 




Het kruisen van de handen kan een bijzondere negatieve impact hebben op onze tactiele 
perceptie 


- Het kruisen van de handen heeft een sterke negatieve impact op het schatten van de 
volgorde waarin twee tactiele stimuli worden aangeboden 


8. Visuotactiele illusies  

Wanneer er een mismatch optreedt tussen de visuele en de tactiele modaliteit kunnen er een 
aantal bizarre illusies optreden die ons inzicht kunnen geven in de wijze waarop ons brein de 
buitenwereld representeert 


8.1.De rubberhandillusie 


Benodigdheden:

- Twee penselen 

- Tafel met platvorm aan onderzijde 

- Kunsthand van rubber 

- Groot keukenmes 

- Handlager 


Vaag proefpersoon om de hand op het platform onder de tafel te leggen, leg de 
rubberhand op de tafel, precies in het verlengde van de eigen arm van de proefpersoon, 
zodat ze hun eigen arm niet kunnen zien, maar wel de rubberen hand

Neem nu de penselen en streel hiermee zowel de rubberhand als de eigen hand. Nadat je 
dit hebt gedaan vraag je je handlanger om met het kerkenmes binnen te komen en dat met 
kracht in de rubberen hand te steken …

=> Grote kans dat de proefpersoon zijn hand geschrokken terugtrekt 


Ehrsson et al: voor het ontstaan van de rubberhandillusie zijn er drie neurola 
mechanismen betrokken


1) Multisensoriche integratie 

2) Herkalibratie van de proprioceptieve representatie van de rubberen hand 

3) De rubberen hand wordt aan het zelf geattribueerd 


8.2.De peripersoonlijke ruimte 


De integratie van visuele en tactiele informatie speelt een belangrijke rol in de formatie van 
de peripersoonlijke ruimte 


Onze peripersoonlijke ruimte is beperkt tot de ruimte waarin we kunnen reiken  



Thema 4: Integratie 


Hoofdstuk 9: Multisensorische integratie 

1. Inleiding  

In het dagelijks leven zijn we continu bezig om de informatie die onze individuele zintuigen 
waarnemen te integreren, we nemen in alle gevallen de visuele en auditieve informatie via aparte 
zintuigen waar, maar nemen het als vanzelfsprekend dat deze signalen met elkaar corresponderen 


2. De neurale basis van multisensorische perceptie  

Multisensorische integratie treedt over het algemeen op wanneer de informatie van de 
verschillende zintuigen congruent is


Multisensorische interactie treedt op wanneer zintuigen elkaar beïnvloeden zonder dat er 
sprake is van integratie 


De overeenkomst tussen integratie en interacties is dat er in beide gevallen sprake is van 
zintuigen die elkaars werking beïnvloeden. Het verschil is dat er in geval van multisensorische 
integratie sprake is van de vorming van een nieuwe mentale representatie, terwijl er in geval van 
interactie geen nieuwe representatie wordt gevormd 


2.1.Associatievorming  


Traditioneel worden zintuigen onafhankelijk van elkaar bestudeerd, waardoor ook impliciet 
het idee is ontstaan dat ze grotendeels onafhankelijk van elkaar opereren. 
Multisensorische representaties zouden volgens deze visie dan ook pas gevormd worden 
nadat de volledige primaire verwerkingsprocessen voltooid zijn


Bloom en Lazeron stellen dat associatiegebieden in de pariëtale cortex informatie vanuit 
de somatosensorische cortex integreren met beeld- en geluidsinformatie die afkomstig is 
uit respectievelijk de occipitaal- en temporaalkwabben 


Giard en Peronnet: evidentie voor extreem vroege integratie van auditieve en visuele 
informatie


- Proefpersonen kregen random reeksen van visuele, auditieve en audiovisuele stimuli

- Deze vroege effecten traden al 50ms na stimuluspresentatie op 


2.2.Subcorticale activatie 


Stein en Arigbede: identificeerden een aantal neuronen die zowel op visuele als op 
auditieve stimuli reageerden 


Hoewel beide stimuli zelfstandig in staat waren om deze neuronen te doen vuren was de 
respons op een audiovisuele stimulus vele malen groter dan verwacht op basis van de 



som van de auditieve en visuele stimulus wanneer die los van elkaar werden aangeboden 
= superadditieve respons 


De sterkte van deze superadditieve respons is afhankelijk van drie principes:

1) Visuele en auditieve stimulus moeten nagenoeg tegelijkertijd aangeboden worden 


➡Treedt op wanneer de stimuli binnen een tijdvenster van 250ms na elkaar 
worden aangeboden 


➡Effect maximaal wanneer auditieve stimulus ongeveer 50ms na de visuele 
stimulus wordt aangeboden 


2) Superadditiviteit is maximaal wanneer de visuele en de auditieve stimulus vanaf 
dezelfde locatie worden gepresenteerd 

➡Tezamen vormen deze observaties de basis voor het temporele- en spatiale 

nabijheidsprincipe 

3) De wet van de omgekeerde effectiviteit 


➡Beschrijft hoe de superadditiviteit van de multisensorische neuronen afneemt 
naarmate de respons op de individuele stimulus sterker wordt


2.3.Multisensorische integratie in corticale hersengebieden 


Aanvankelijk: associatiegebieden in temporale cortex 

- Aantal beperkte gebieden die gevoelig waren voor de combinatie van beeld en geluid


Tegenwoordig: groot scale aan netwerken die gevoelig zijn voor de combinatie van beeld 
en geluid


- Het kan variëren van heel simpele tot heel complexe eigenschappen

- Volgens het meest extreem standpunt zou ieder deel van het brein bijdragen tot het 

combineren van informatie van verschillende zintuigen


Evidentie voor directe connecties tussen sensorische gebieden 

- Er is evidentie gevonden dat vanaf de primaire relay kernen (thalamus of vroeger) 

dwarse verbindingen zijn van de visuele cortex naar de auditieve en omgekeerd 


3. Audiovisuele illusies  

Audiovisuele illusies treden vooral op wanneer de locatie van de individuele zintuigelijke inputs 
niet meer met elkaar in overeenstemming zijn 


- Bv: wanneer auditieve en visuele inputs van verschillende locaties worden gepresenteerd 

- Bv: wanneer spraakgeluiden en lipbewegingen niet meer synchroon lopen


Deze illusies kunnen beschouwd worden als een poging van het brein om een consistente 
representatie te genereren op basis van conflicterende input


3.1.Het McGurk-effect 


McGurk-effect ontstaat wanneer het geluid van een uitgesproken lettergreep niet meer 
overeenkomt met de lipbewegingen die de spreker maakt 




Het ontstaan waarschijnlijk doordat de hersenen het conflict tussen de visuele en de 
auditieve modaliteit proberen te minimaliseren 


- De sterkte van het effect is afhankelijk van lettergrepen die gebruikt worden 

➡Dit zou zijn omdat bepaalde lipbewegingen gemakkelijker met elkaar verward 

kunnen worden 

- Er zijn ook individuele verschillen 


➡Hoe sterker de activatie van de superieure temporale sulcus, hoe gevoeliger 
proefpersonen waren voor de illusie 


- Het kan mogelijks ook beïnvloed worden door aandacht 


3.2.De buiksprekersillusie 


Hoe ontstaat deze illusie? 

Bertelson wijst erop dat de conflictueuze informatie die door beide zintuigen wordt 
gegenereerd waarschijnlijk de basis vormt voor het ontstaan van de illusie 


Bonath et al: onderzochten neuraal mechanisme achter deze illusie door gebruik te 
maken van experimenten waarin een korte toon gepresenteerd werd door een van drie 
luidsprekers (centraal, links of rechts) + lichtflits aangeboden (links of rechts) 


Proefpersonen moesten bepalen vanaf welke locatie het geluid werd gepresenteerd. 
Wanneer proefpersonen gevoelig zijn voor de buiksprekersillusie zou dat resulteren in een 
foutieve locatiebepaling van de toon


Wanneer de illusie niet optrad werd dit gereflecteerd in de ERP-component die 
geassocieerd werd met verwerking in de auditieve cortex en die bilateraal verdeeld was 
over de schedel

➡Beide auditieve cortices zijn betrokken bij de verwerking van deze stimulus


Wanneer de illusie optrad, verschoof de potentiaalverdeling van deze ERP-component 
naar de contralaterale zijde, ten opzichte van de locatie waar de illusie de toon naartoe 
had verplaats 


3.3.Tijdsvolgorde taken 


Taak waarbij twee stimuli, een visuele en een auditieve, kort na elkaar worden 
aangeboden. De relatieve aanbiedingstijd van de twee stimuli (= stimulus onset 
asynchrony = SOA) wordt dan systematisch gevarieerd, zodat ofwel de auditieve stimulus 
eerst wordt aangeboden ofwel de visuele 


Proefpersoon moet rapporteren welk er eerst kwam —> tijdsvolgorde beslissingstaak 


Functie van deze taak:

- Kan gebruikt worden om te beslissen hoeveel tijd er minimaal tussen twee stimuli 

moet zitten vooraleer je ze als twee aparte stimuli ziet 

- Kan ook gebruikt worden om te beslissen op welk tijdspunt de twee stimuli subjectief 

gezien gelijktijdig worden aangeboden 




 Nadeel van deze taak is dat proefpersonen in geval van onzekerheid een sterke 
responsbias kunnen vertonen 


4. Synesthesie 

Er is sprake van synesthesie wanneer de waarneming van een stimulus resulteert in bewust 
sensorische ervaringen die normalerwijze niet met de stimulus in kwestie geassocieerd worden 


- Bij sommige mensen kan een letter een kleursensatie oproepen 


Resultaten suggereren dat synesthetische ervaringen veroorzaakt worden door een hogere 
connectiviteit tussen de hersengebieden die gespecialiseerd zijn in de verwerking van de 
ontlokkende stimulus en de gekoppelde ervaring 


5. Computationele modellen  

5.1.Bayesiaanse inferentie 


- Verklaring voor buiksprekersillusie 

- Apriori verwachting van een gezamenlijke  oorzaak 


6. Top-down invloeden op multisensorische verwerking  

Parise en Spence maakten gebruik van een tijdsvolgorde beslissingstaak om aan te tonen dat 
crossmodale correspondenties de assumptie van eenheid konden beïnvloeden 


- Er werd gevonden dat de just noticeable difference groter was voor de congruente paren 
(groot-laag; klein-hoog) 


- Grotere just noticeable difference impliceert dat proefpersonen bij een relatief groter 
tijdsverschil tussen de aanbieding van de visuele en auditieve stimuli die nog steeds als een 
eenheid waarnemen


Het feit dat de relatieve grootte van de stimuli deze maat kon beïnvloeden, impliceert dat 
corresponderende stimuli eerder als eenheid werden beschouwd dan niet-corresponderende 
stimuli 


7. Kalibratie  

Als we snel kunnen adapteren aan audiovisuele asynchroniciteit, dan zou het effect van 
asynchroon gepresenteerde stimuli beoordeling van de volgende trial moeten beïnvloeden 


8. Crossmodale aandacht  

Visuele en auditieve aandacht beïnvloeden elkaar 


8.1.Spreading of attention 




Visuele aandacht is selectief in staat om de verwerking van auditieve stimuli te 
beïnvloeden wanneer deze auditieve stimuli gelijktijdig met de visuele gepresenteerd 
werden 


De simultane presentatie van een visuele en een auditieve stimulus resulteert erin dat de 
visuele aandacht zich uitspreidt naar de auditieve aspecten van het object dat 
geattendeerd wordt 


Auditieve component wordt sterker verwerkt wanneer het onderdeel uitmaakt van een 
object waarvan de visuele component relevant is 


9. Aandacht en multisensorische integratie  

9.1.Aandacht beïnvloedt multisensorische integratie 


Aanvankelijk: multisensorische integratie is preattentief 


Maar: 

- Audiovisuele spraakperceptie 

- Integratieprocessen 

- McGurk effect 


Worden beïnvloed door aandacht 


9.2.Multisensorische integratie beïnvloedt aandacht 


Het pip & pop effect 

- Visuele kleurverandering eerder opgemerkt wanneer die samenvalt met een toontke 


Audiovisuele integratie stuurt aandacht 


Ook gevonden voor visuo-tactiele integratie 


10. Predictieve Coding en multisensorische integratie  

11. Multisensorische interactie gedurende de levensloop  

Multisensorische processen kunnen onder verdeeld worden in twee categorieën:

- Korte termijn: stimulus eigenschappen 


➡Bv: temporele of spatiale nabijheid

- Lange termijn: aangeleerde associaties 


Ontwikkeling gedurende de levensloop 

- Multisensorische interactie lijkt pas tijdens de late kindertijd te ontwikkelen 


Atypische ontwikkeling 

- Schizofrenie 

- Autisme  



Hoofdstuk 10: Perceptie-actie-integratie 


1. Inleiding  

Wanneer we bezig zijn met een eenvoudige taak, zoals het vangen van een frisbee, moeten we op 
basis van de onlineverwerking van visuele input onze actieplannen vormen en aanpassen 
wanneer de omstandigheden dat vereisen 


2. Directe perceptie  

Tot ongeveer het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw domineerde namelijk het idee dat 
visuele perceptie vooral dient om objecten te herkennen, terwijl James Gibson voorstelde dat 
perceptie ons in staat stelt om door de externe wereld te navigeren 


Het herkennen van objecten vereist een grote hoeveelheid cognitieve verwerkingskracht. Gibson 
stelde echter dat objectherkenning maar een beperkt nut heeft voor onze interactie met de 
buitenwereld 


Gibson veronderstelde dat visuele informatie ‘direct’ verwerkt werd in de zin dat de relatie tussen 
lichtpatronen en acties niet gemedieerd werd door retinale, neurale of mentale beelden. De 
informatie die verpakt zit in de lichtbundel die ons oog bereikt, zou direct worden geconverteerd 
naar actie —> = pick up van informatie 


Directe-perceptie theorie (Gibson) ging uit van de volgende aanname: hij veronderstelde dat het 
licht dat op onze ogen valt alle informatie bevat over de omgeving


2.1.Optische stroomveld 


Gibson was directeur van het Amerikaanse opleidingsinstituut voor gevechtspiloten. Hij 
was testen aan het ontwikkelen voor de piloten en raakte geïnteresseerd in de vraag welk 
visuele cues piloten gebruiken tijdens het uitvoeren van manoeuvres 


Een van de belangrijkste factoren die Gibson 
identificeerde is het optische stroomveld. Het wordt 
gevormd door de verandering in het patroon van licht dat 
we waarnemen wanneer onderdelen in de visuele 
omgeving bewegen 


Het expansiepunt (punt waar we naartoe bewegen) is 
daarmee een van de invariante eigenschappen van de 
optische reeks. Hoe groter de afstand van een object tot 
dit expansiepunt hoe sneller het zich hiervan lijkt te 
verwijderen 


De aandacht wordt vastgehouden door het expansiepunt 




2.2.Affordances 


Gibson veronderstelde dat we gebruiksmogelijkheden (= affordances) direct kunnen 
waarnemen. De gebruiksmogelijkheden zijn die eigenschappen die een object permitteert 
of toestaat 


Gibson veronderstelde dat affordances bestaan in de vorm van mogelijke acties die door 
de omgeving aangeleerd worden, zonder dat deze acties direct mentaal gepresenteerd 
zijn. Affordances zijn dus niet de oorzaak van gedrag, maar staan dit gedrag eenvoudig 
toe


Wilf et al: vonden dat affordances automatisch worden geactiveerd. Ze presenteerden 
foto’s van een grijpbaar of niet-grijpbaar object die kwa vorm gelijkaardig waren. 
Proefpersonen moesten, zodra de foto verscheen, hun hand optillen en een reikbeweging 
met hun arm maken 


Resultaat: wanneer een grijpbaar object werd getoond, begonnen proefpersonen eerder 
met de reikbeweging dan wanneer niet grijp-bare objecten werden getoond


Conclusie: de affordance van grijpbaarheid relatief snel het motorsysteem triggert 


Er is meer bewijs dat de concepten op een hiërarchische wijze gepresenteerd zijn in het 
semantisch geheugen 


3. Bewegingsdetectie  

Een van de eerste bevindingen was dat beweging grotendeels kan worden gecodeerd in het 
spatiale frequentiedomein. Hierbij wordt een visuele scène eerst ontleed in een serie spatiale 
frequenties, waarna de resultaten van deze analyse over verschillende tijdstippen wordt 
vergeleken. Het resultaat van deze vergelijking is een richtingsgevoelig signaal  


Schematische weergave van bewegingsdetector:


Het contrasteren van verschillende frequenties in 
de ruimte (a) en in de tijd (b) resulteert in een 
schatting van bewegingsenergie (c)


De verschillende componenten van de 
resulterende bewegingsvectoren kunnen in een 
tweedimensionale kaart weergegeven worden die 
de bewegingscomponenten representeert 




3.1.Illusoire beweging 


Weiss et al: illusoire beweging is het gevolg van een poging van het visuele systeem om de 
snelheid van visuele objecten te bepalen


Behalve door de daadwerkelijke verandering wordt onze waarneming ook beïnvloed door 
ruis


3.2.Biologische bewegingen 


Waarnemers zijn in staat om op basis van maar 6 lichtpunten een aantal typerende 
bewegingen te herkenen —> we hebben dus minimale hoeveelheid informatie nodig voor 
herkenning van het patroon 


Dissociaties impliceren dat dit een speciaal soort beweging is


4. Perceptie-actiecycli  

4.1.Corticale hiërarchie 


Onderscheid tussen anterieure - posterieure hersengebieden —> dichotomie

- Anterieur: motorisch 

- Posterieur: perceptueel 


De verschillende delen maken deel uit van de hiërarchische organisatie. Hierbij vormen de 
motorcortex en de premotorgebieden het laagste niveau in deze hiërarchie. In de meer 
anterieure gebieden van de prefrontale cortex bevinden zich een groot aantal gebieden die 
progressief complexere en abstractere aspecten van een actiepatroon representeren 


Posterieure prefrontale cortex vooral betrokken bij het controleren van gedrag gat 
gerelateerd is aan het verwerken van cues 


Anterieure prefrontale cortex was vooral betrokken bij het verwerken van de context 
waarin de cue werd gepresenteerd 


Premotorcortex was vooral betrokken bij het verwerken van de stimulus zelf


Cyclus van activatiepatronen 


4.1.Perceptie-actiecycli


Iedere vorm van adaptief gedrag vereist de verwerking van een continue stroom van 
perceptuele informatie en de vertaling van deze informatie naar stroom van 
motorcommando’s 


Het geheugen fungeert als Bayesiaanse prior 

- Combinatie met daadwerkelijke zintuigelijke informatie —> bayesiaanse posterior 




- Combinatie posterior met Winst/Verliesfunctie —> gedrag 


Terugkoppeling naar omgeving 


5. Visueel geleide actie  

Ons visueel systeem stelt ons in staat om de continu veranderende stroom van visuele impressies 
te integreren in onze acties 


5.1.Optimale feedbackcontrole 


Experimentele methode om perceptie-actie-integratie te 
onderzoeken:


a) Proefpersonen moeten een beweging uitvoeren met hun hand, die 
aan het zicht onttrokken is. Feedback wordt door middel van een 
monitor op een spiegel geprojecteerd 


b)Voorbeeld van de wijze waarop een verstoring in de visuele 
feedback aangebracht kan worden 


c) t.e.m. f) Voorbeelden van demogelijke verstoringen in de feedback 




De onderzoekers vonden dat alle verstoringen resulteerden in correcties in het traject van 
de hand, ook wanneer de verstoring resulteerde in een nieuw traject waar in principe geen 
correctie voor nodig was. Op basis van deze resultaten werd geconcludeerd dat zowel 
positie-informatie als bewegingsinformatie wordt gebruikt als feedback 


MOTORCONTROLE EN OOGBEWEGING  

Is er een link tussen oog- en handbewegingen?

- Systematische afwijkingen in een wijsbeweging wanneer proefpersonen wegkijken 

- Afwijking in een wijsbeweging wanneer proefpersonen eerst de doellocatie fixeerden 

en vlak voor de beweging wegkeken 




Illustratie van de relatie tussen oog- en wijsbeweging 


a)Een controleconditie waarin proefpersonen direct 
naar het aan te wijzen doel konden blijven kijken 


b)Een conditie waarin ze weg moesten kijken van de 
doellocatie voordat ze die moesten aanwijzen 


c)Een conditie waarin ze eerst naar de doellocatie 
moesten kijken, vervolgens weg moesten kijken en 
dan moesten wijzen


De rechterkolom geeft de positie van de vingers weer in het horizontaal vlak. Zowel de 
statische (b) als de dynamische (c) condities resulteren in een systematische afwijking van 
de kijkrichting

Witte cirkels representeren de vingerposities voor een kijkrichting naar links en zwarte 
cirkels die voor een kijkrichting naar rechts 




OOG-HOOFD-SCHOUDERCOÖRDINATIE  

Hoofdrotaties resulteren deels in een translatie van de ogen, relatief ten opzichte van de 
schouders. Wanneer we tijdens een rijkbeweging niet compenseren voor deze translatie, 
zou dat resulteren in een systematische afwijking in deze beweging 


5.2.Multisensorische integratie 


Zowel bijdrage van visuele als proprioceptieve informatie 

- Visuele informatie vooral betrokken bij planning 

- Proprioceptieve informatie bij uitvoering van beweging 


5.3.Richting en sturen 


Welke visuele informatie gebruiken we tijdens een stuurtaak?

- Evidentie voor optische stroomvelden 


➡Kan ontleed worden in een grote hoeveelheid basispatronen bv: radiale, 
circulaire, translationele en verschuivende patronen 


- Maar ook extraretinale informatie kan een rol spelen 


5.4.De rol van bewegingsinformatie 


Wilkie en Wann: beargumenteerden dat de beschreven richtingsbeoordeling maar een 
beperkte waarde heeft wanneer we ons langs en krom pad moeten bewegen


Resultaten: bij verplaatsing via een gekromd pad focussen we ons op specifieke punten 
langs dat pad


Naast het toekomstige pad kunnen we ons ook richten op het tangentieel punt = het punt 
waar de bewegingsrichting van de weg lijkt te inverteren 


5.5.Tijd tot contact 


Tau = de grootte van de retinale projectie van een object, gedeeld door de mate van 
expansie van de retinale projectie 


Lee gebruikte tau om het remgedrag van automobilisten te beschrijven. Hiertoe maakt Lee 
gebruikt van twee parameters: tau over tijd, die de afname van tau in functie van de tijd 
representeren 


Zolang tau over tijd groter is dan tau is er nog voldoende tijd om te remmen. Chauffeurs 
streven ernaar om tijdens het remmen een constante verandering van tau te 
bewerkstelligen 


Beperkingen van tau: 

- Tau houdt geen rekening met de eventuele acceleratie van het object zelf 




- Tau is gebaseerd op de expansie van de retinale projectie van een object, waardoor 
de tijd tot contact gedefineerd wordt las het contact met het oog 


- Wanneer we volledig op tau zouden vertrouwen, dan zou iedere remactie immers in 
een frontale botsing resulteren 


- Tau is alleen maar effectief voor bolvormige objecten


Tau is slechts een van de factoren die we gebruiken om de tijd tot contact vast te stellen 


6. Motorische inbeelding  

Proefpersonen moesten een mentale rotatietaak uitvoeren. Ze kregen hierbij steeds twee 
afbeeldingen van een object te zien, waarvan op de ene afbeelding het object geroteerd was ten 
opzichte van de andere, en ze moesten beslissen of de twee afbeeldingen hetzelfde object 
toonden of niet

Afbeeldingen waren oftewel van een gereedschap of van een hand 


Resultaten:

- De activatie van de bilaterale pariëtale lobule en de visuele extrastriatie cortex was 

geassocieerd met mentale rotatie 

- Handen activeerden ook de bilaterale premotorgebieden


➡Proefpersonen stellen zich beide handen voor in een gesimuleerde mentale rotatie

- Gereedschappen activeerden allen maar het linker premotorgebied 


➡Gebruiken enkel hun rechterhand om mentaal het object te manipuleren 


7. Aandacht  

7.1.Aandacht en oogbeweging 


Proefpersonen die geen oogbewegingen naar de periferie kunnen maken bleken ook niet 
in staat hun aandacht te richten 


7.2.Attentional remapping 


Aandacht verplaats zich in eerste instantie met de oogbeweging mee. De remapping van 
aandacht is dus niet volledig predictief, maar wordt nog gedeeltelijk na een saccade 
uitgevoerd 




Thema 5: Emotie en Motivatie 


Hoofdstuk 11: Motivatie en beloning 


1. Inleiding  

Complexe interactie tussen motivatie, cognitie en beloning 


2. Een evolutionair perspectief  

Alle basale cognitieve functies die we besproken hebben zijn volgens deze auteurs ontwikkeld op 
basis van specifieke voordelen die deze functies boden 


Gedrag staat in het teken van overleven. Gericht op het voldoen van noodzakelijke lichamelijke 
behoeften 


3. Motivatietheorieën in een historische context  

HOMEOSTATISCHE MOTIVATIE  



Homeostase verwijst naar het in stand houden van een 
stabiele interne toestand en vindt zijn oorsprong in het 
werk van Walter Cannon


Ieder homeostatisch systeem omvat een streefwaarde, 
een detectiemechanisme en een correctiemechanisme, 
wat het verschil tussen de actuele toestand en de 
streefwaarde verkleint 


De homeostatische motivatie kan vergeleken worden 
met de werking van een thermostaat in een moderne 
woning


Voor biologische systemen is het uitermate belangrijk dat het homeostatische mechanisme ervoor 
zorgt dat de toestand van het systeem binnen een nauwe marge blijft, aangezien te grote 
afwijkingen levensbedreigend kunnen worden 


SETTING-POINT REGULATIE EN ILLUSOIRE HOMEOSTASE  

Een andere manier om een intern evenwicht te bereiken, zonder dat 
er sprake is van een daadwerkelijke homeostase, is wanneer twee 
elkaar tegenwerkende krachten elkaar in balans houden 


Deze verschillende krachten hebben een evenwicht bereikt in de 
vorm van een settling point. Deze kunnen soms verrassend stabiel 
zijn. Toch kunnen settling points veranderen, wanneer de balans 



tussen de verschillende krachten verandert —> verstoring van krachten resulteert in een nieuw 
evenwicht 


Je moet wel opmerken dat het onderscheid tussen homeostase en settling point-mechanismen in 
de praktijk minder streng is dan de voorgaande beschrijving doet vermoeden 


De formele definitie van homeostatische mechanisme is afgeleid van de cybernetica, of 
besturingsleer 


ALLOSTASE 

Allostase is de directe tegenhanger van homeostase. Allostase beschrijft niet zozeer de 
zelfregulerende processen dit tot stabiliteit leiden, maar vooral processen die leiden tot 
toestandsveranderingen 


Het is een mechanisme dat streeft naar groei en ontwikkeling 


DRIJFVEREN  

Als een pure behaviorist zouden we voor iedere onafhankelijke variabele die één aspect van 
wateronthouding beschrijft vier relaties moeten leggen naar iedere afhankelijke variabele 


Beter is het om een interveniërende variabele te 
introduceren, in de vorm van dorst, die veel beter in staat is 
om de complexe relatie tussen de onafhankelijke variabelen 
en de afhankelijke variabelen te beschrijven. Deze 
interveniërende variabele kunnen we zien als een drijfveer 


Er is wel één gevaar in het definiëren van een drijfveer op deze 
wijze, namelijk dat er een cirkelredenering ontstaat. We 
kunnen dit vermijden wanneer we onze gedefinieerde drijfveer 
kunnen gebruiken om nieuwe predicties te maken over ons 
gedrag die verder gaan dan alleen maar het beschrijven van 
het gedrag dat we al observeren 


VERWACHTINGEN EN BELONING  

Solomon en Corbit introduceerden een bruikbaar model om de invloed van hedonistische stimuli 
(stimuli die affectieve reactie uitlokken)  op het gedrag te verklaren —> opponente-
processenmodel van motivatie 


Volgens dit model zullen alle hedonistische stimuli niet alleen hun eigen hedonistische respons in 
het brein oproepen, maar ook een tegenovergestelde respons, met een tegenovergestelde 
hedonistische valentie 




Het idee achter deze benadering is dat het brein streeft naar een stabiele interne toestand, en het 
is in dat opzicht gerelateerd aan de basisprincipes van homeostase 





Voorbeeld aan de hand van effect van heroïne:

- Stimulus heroïne zal aanvankelijk een prettige hedonistische reactie oproepen in de 

beloningscircuits van het brein (a-reactie), die resulteren in een prettige affectieve toestand

- De a-reactie zal echter resulteren in een opponente (negatieve) b-proces, dat resulteert in 

een negatieve ervaring (b-toestand) 

- De b-toestand op zich zou onplezierig zijn, maar gecombineerd met de heroïne geïnduceerde 

a-toestand, is het resultaat slechts een verzwakte a-toestand

- => tolerantie 

- Bij herhaald gebruik, wordt de b-respons steeds sterker, terwijl de a-reactie onveranderd 

gelijk blijft. Het onprettige b-proces wordt daardoor steeds sterker en houdt langer aan, met 
als gevolg dat er op termijn sprake is van een aanhoudende b-toestand, die niet langer 
gecompenseerd wordt door een a-toestand —> ontwenningsverschijnselen 


Voor een onprettige stimuli zou precies het omgekeerde fenomeen optreden 



HET HYDRAULISCHE-DRIJFVEERMODEL VAN LORENZ  

In het hydraulische-drijfveermodel van Lorenz is er sprake van een 
interactie tussen de sterkte van een interne drijfveer en de sterkte van een 
externe stimulus. Wanneer de interne drijfveer laag is, is er een sterke 
stimulus nodig om gedrag te initiëren. Wanneer de interne drijfveer hoog is, 
zal een veel minder sterke stimulus al volstaan


Het gemotiveerd gedrag, dat resultaat is van de combinatie van interne 



drijfveer en externe stimulus, kan vergeleken worden met een klep in een hydraulisch systeem


Wanneer de interne drijfveer extreem hoog is, kan er zelfs zonder de aanwezigheid van een 
stimulus sprake zijn van een spontane uitbarsting van gemotiveerd gedrag. Deze spontane reactie 
wordt omschreven met de term vacuumgedrag 


Spontane uitbraken van gedrag komen echter veel minder vaak voor dat wat het model zou 
veronderstellen 


DRIJFVEERREDUCTIE EN BELONING  

Drijfveerreductie werd oorspronkelijk beschouwd als de belangrijkste functie van beloning 


In de jaren ’60 verscheen de eerste evidentie tegen het idee van drijfveerreductie 

- Patiënt Tom had zijn slokdarm verbrand en moest dus voedsel direct in zijn maag toegediend 

krijgen. Toch ging hij zijn voedsel eerst in zijn mond stopen en kauwen voordat hij het in zijn 
maag stopte. Hij deed dit omdat zijn eetlust anders niet bevredigd werd 


- Als je honden intraveneus de calorieën die ze nodig hebben heeft zullen ze dit aantal nog 
steeds eten omdat ze geen gevoel van voldoening hebben als ze niet eten 


Beloning houdt geen verband met drijfveerreductie. Beloning moet worden beschouwd als een 
onafhankelijke motivationele factor, die gekenmerkt wordt door specifieke hersenmechanismen 


4. De neurale basis van motivationele processen  

Kader 11.1 

James Olds en de toevallige ontdekking


Olds begon een nieuwe theorie te testen die een verband beschreef tussen positieve bekrachtiging 
en activatie van het reticulaire systeem in de hersenen. Om dit te testen maakte Olds zijn eigen 
diepte-elektrodes en implanteerde ze bij ratten, met het doel de reticulaire formatie elektrisch te 
stimuleren 


De hypothese die getoetst werd was dat elektrische stimulatie het opperante gedrag van de ratten 
zou moeten bekrachtigen 


Olds had bij een van de ratten de elektrode verkeerd geplaatst, waardoor die in het basale 
voorbrein terecht is gekomen meer specifiek de nucleus accumbens


Nadat de stimulatie bij deze rat was begonnen bleef die maar terugkeren naar de locatie waar de 
stimulatie plaatsvond 


Olds formuleerde dan dat de nucleus accumbens het pleziercentrum van het brein is —> dit is fout! 


De nucleus accumbens wordt tegenwoordig meer beschouwd als een hersengebied dat 
geactiveerd wordt door onmiddellijk belonende impulsen 



4.1.De rol van de anterieure cingulate cortex 


Holroyd en Yeung opperen dat de anterieure cingulate cortex de rol van motivator vervult 
bij de uitvoering van doelgericht, gemotiveerd gedrag


De interpretatie is consistent met meer recente ideeën die stellen dat de anterieure 
cingulate cortex een globale energetische functie heeft die responsen versnellen, kan 
aanzetten tot het leveren van een inspanning, en kan zorgen voor een toename van 
arousal 


Problemen met dit idee:

- De verklaring doet beroep op computationeel gezien slecht gedefinieerde termen zoal 

inspanning en energie 

- De meeste recente theorieën over anterieure cingulate cortex niet zozeer een 

motiverende rol aan dit hersengebied toeschrijven, maar veronderstellen dat het 
vooral betrokken is bij het nemen van beslissingen en bi het reguleren van cognitieve 
controleprocessen 


Het basis idee van Holroyd en Yeung is dat de voornaamste functie van de anterieure 
cingulate cortex het selecteren en vasthouden van opties is 


Het zou ook een rol spelen in het samenstellen van een taakset naast de prefrontale 
cortex. Hierbij gaan ze uit van een benadering die wordt omgeschreven als het actor-
criticusmodel, waarbij cognitieve controle wordt opgesplitst in twee parallel opererende 
modules:


- De actor: voor de selectie van acties 

- De criticus: voor het monitoren van de taakprestaties 


Het dorsale striatum implementeert de policy van actor, door specifieke acties te initiëren 

Het ventrale striatum opereert als criticus door te evalueren of de uit te voeren acties 
zullen resulteren in een beloning of niet 


4.2.De interactie tussen motivatie en cognitie 


Het hier besproken model is gebaseerd op de principes van bekrachtigingsleren. Dit 
impliceert dat beloningen, in de vorm van bekrachtigers, een belangrijke rol spelen in 
gemotiveerd doelgericht gedrag


Gemotiveerd gedrag gestuurd door de verwachten waarde van een actie

- Bepaald door o.a. de anterieure cingulate cortex 


opereert in samenwerking met aandachtsnetwerken 


4.3.Cognitieve controle en beloning 


Proefpersonen moesten de inktkleur van diverse kleurwoorden benoemen. Sommige 
inktkleuren waren geassocieerd met een beloning, terwijl andere dat niet waren. Voor de 



kleuren die potentieel beloond konden worden werd over het algemeen een betere 
taakprestatie gevonden. Daarnaast werd gevonden dat de negatieve effecten van 
conflicterende informatie, die afkomstig was van de woordbetekenis, minder groot waren 
wanneer het woord gerelateerd was aan een niet-beloonde kleur. Wanneer de 
woordbetekenis echter wel aan een beloonde kleur gerelateerd was, was de interferentie 
juist groter 


Beloningen kunnen dus selectieve aandachtsprocessen beïnvloeden 


Yeung et al vonden dat deze feedback related negativity optrad wanneer de uitkost van 
een gok negatief was, zelfs wanneer de proefpersonen geen keuze had. Waneer de 
proefpersoon wel een keuze had, werd een vergelijkbare feedback gerelateerde negativiteit 
gevonden, maar die was aanzienlijk groter dan wanneer de proefpersonen geen keuze 
hadden


De grootte van de feedback gerelateerde negativiteit correleerde met de subjectieve 
betrokkenheid van de proefpersonen bij de taak. Deze correlatie impliceert dat de 
feedback gerelateerde negativiteit sterk door motivationele processen wordt beïnvloed 


5. Beloning en aandacht  

Kleuren die eerder geassocieerd waren met een beloning kunnen op latere trials nog steeds 
aandacht trekken, zelfs wanneer ze irrelevant zijn 


Oog positie beïnvloed door een irrelevante stimulus 

- Wanneer stimulus een hoge beloning signaleert kijken proefpersonen er vaker naar

- Zelf wanneer dit negatief effect op prestatie heeft 


6. Affectieve significantie  

Affectieve significante items zijn die welke een positieve of negatieve waarde voor het organisme 
hebben  



Hoofdstuk 12: Emotie en cognitie 


1. Inleiding  

We kunnen stellen dat het klassieke-cognitief-psychologische onderzoek te classificeren valt als 
cold cognition. Cold cognition-benadering impliceert dat mensen taken uitvoeren op een koude, 
rationele manier, waarbij geprobeerd wordt de taakprestatie zo veel mogelijk te optimaliseren 


In de 20ste eeuw begin de belangstelling in de relatie tussen emotie en cognitie een nieuwe vlucht 
te nemen. Hierbij zijn er twee belangrijke benaderingen te onderscheiden:


- Hoe cognitieve processen onze emotionele ervaring kunnen beïnvloeden? 

- Hoe emoties cognitieve processen kunnen beïnvloeden?


2. Emotie, humeur en gemoedstoestand  

Emoties = kortdurende stemmingen die sterk in intensiteit kunnen variëren en die bovendien vaak 
ofwel direct door een specifieke gebeurtenis kunnen worden opgeroepen, ofwel door onze 
interpretatie of voorstelling van deze gebeurtenis beïnvloed kan worden  


Humeur = veel stabieler en de specifieke oorzaak is vaak minder eenduidig 


Gemoedstoestand = algemene term om de affectieve toestand te omschrijven 

- Affect: gebruikt om de aard van de gemoedstoestand te geven 


Valentie = continue dimensie die kan variëren van extreem negatief naar extreem positief affect 


3. De structuur van emoties  

Er zijn momenteel twee invloedrijke theorieën die de structuur van emoties beschrijven 

- De categorische theorieën: stellen dat er een kleine set van onafhankelijke basisemoties 

bestaat die tezamen een rijkere set van complexe emoties vormen 

- De dimensionale theorieën: beschouwen iedere emotie als een punt op een continuüm, 

waarop de emoties op twee of meer dimensies kunnen variëren 


3.1.Categorische benadering


We onderscheiden een aantal basisemoties:

- Woede, Verdriet, Blijheid, Angst, Walging, Verrassing 

- Komen in verschillende culturen voor 

- Worden ook gedeeld met andere diersoorten

- Hoeveel er precies zijn is nog in discussie —> tussen vier en acht


Volgens de categorische benadering worden deze emoties gezien als aangeboren, 
gedeeld met andere diersoorten, en komen zo tot uitdrukking in specifieke fysiologische 
reacties en gelaatsuitdrukkingen




Complexe emoties zouden volgens deze visie aangeleerd zijn, verschillen van cultuur tot 
cultuur en qua uitdrukking samengesteld zijn uit responspatronen gebaseerd op 
combinaties van basisemoties


3.2.Dimensionale benadering 


Zien emoties als een punt op een continuüm dat gedefinieerd wordt door twee of meer 
onafhankelijke assen


Verschillende benadering waarop emoties volgens deze 
dimensionale benadering geclassificeerd kunnen worden:

-Russel: indeling volgens de assen miserie-plezier en arousal-
slaap 

-Watson en Tellegen: indeling volgens de assen positief affect vs 
negatief affect


Er is wel een hoge mate van overeenstemming tussen deze 
benaderingen 


Evidentie voor deze benadering: patronen van de hersenactiviteit die worden gemeten 
terwijl proefpersonen emotionele foto’s bekijken, zijn consistent met twee onafhankelijk 
arousal- en valentiedimensies 


4. Emotietheorieën  

De belangrijkste verschillen tussen emotietheorieën hebben betrekking op de volgorde waarin 
deze processen opereren en de interactie tussen deze processen


Loop je weg van een beer omdat je er bang van 
bent, of wordt je bang van een beer omdat je er 
weg van loopt? 


Interpretatie van lichaamsreactie:

-William James: je wordt bang van de beer 
omdat je er weg van loopt

-Cannon-bard 

-Schacter-Singer 


Later verder uitgewerkt door: 

-Damasio et al: Somatic-Marker theorie 

-Feldman-Barret: Constructed Emotions 




4.1.Somatic marker-theorie 


Damasio’s somatic marker theorie is gebaseerd op het idee dat emotionele reacties het 
gevolg zijn van de interpretatie van onze lichamelijke reacties op een emotionele 
gebeurtenis. Damasio kent een belangrijke rol aan de prefrontale cortex toe in het 
herkennen van deze emoties en het reguleren van gedrag op basis an deze emotionele 
signalen 


Low gambling taak:

Proefpersonen moeten een kaart kiezen uit een van vier 
stapels. Twee van de vier stapels leveren regelmatig 
hoge winsten, maar zijn op lange termijn onvoordelig 
vanwege frequenties van hoge verliezen. De andere 
twee stapels resulteren in lagere winsten, maar ook 
minder hoge verliezen, waardoor de 
langetermijnopbrengst hoger is


Patiënten met prefrontaalschade kunnen leren dat het kiezen van een kaart uit de 
risicovolle stapel vaak niet succesvol is. Wanneer ze overwegen om een kaart van deze 
stapel te kiezen, vertonen ze achter vaak niet de typische lichamelijke kenmerken van een 
verhoogd arousalniveau die gezonde proefpersonen wel laten zien


4.2.Appraisal-theorieën 


Appraisal-theorieën proberen emotionele reacties te verklaren vanuit de subjectieve 
waarde die we aan de acties hechten die een emotionele reactie hebben uitgelokt. 
Cognitieve processen spelen een belangrijke rol in de evaluatie van deze reacties 


Appraisal-theorieën  veronderstellen dat emotionele reacties uitgelokt worden wanneer we 
de relevantie van veranderingen in onze omgeving, die potentieel van invloed kunnen zijn 
op ons welbevinden, gaan evolueren 

Waarderingsprocessen zouden in belangrijke mate bepalen  welke emotionele toestand je 
je zult bevinden


Processen die betrokken zijn bij emotionele respons:


a)Er is sprake van initiële voorwaartse sweep, waarbij 
bottom-up gedreven appraisal-processen resulteren in het 
activeren van een cognitief schema 


b)Deze initiële sweep wordt gevolgd door een 
elaboratieproces, waarin de cognitieve appraisal-
processen de emotionele respons interpreteren 




BEWUSTE APPRAISAL  

Hoe kunnen cognitieve strategieën emotionele responses beïnvloeden? 


Experiment: proefpersonen krijgen een emotionele 
stimulus te zien. Sommige proefpersonen hadden 
eerst een cognitieve appraisal-training gekregen die 
hen hielp om een situatie positiever te beleven. Het 
effect van deze training was een afname van de 
ervaren negatieve emoties (bv: afschuw, 
bedroefdheid, fysiologische opwinding) 


Personen met een interpretatiebias hebben de neiging om ambigue situaties vaak negatieg 
te interpreteren 


ONBEWUSTE APPRAISAL  

Ohman en Soares vonden dat onbewust waargenomen foto’s een angstreactie kunnen 
uitlokken. Deze foto’s werden subliminaal gepresenteerd en gemaskeerd. Proefpersonen 
vertoonden een emotionele reactie op de spinnenfoto’s. Ze waren ook sneller in het vinden 
van spin gerelateerde informatie in foto’s dan proefpersonen zonder een fobie 


Deze resultaten impliceren dus dat een emotionele dispositie van invloed kan zijn op 
aandachtsprocessen 


Blindsight patiënten:

- Zygomaticus major spier werd vooral geactiveerd bij blije gezichten of expressies 

getoond werden 

- Corrugator werd vooral geactiveerd door angstige gezichten 


Deze activatiepatronen werden zowel gevonden wanneer de stimuli in het intact veld 
werden aangeboden als in het beschadigd veld —> emotionele expressies van gezichten 
worden nog steeds verwerkt in het beschadigde visuele veld 


5. Top-down en bottom-up verwerking  

Te sterke nadruk op top-down processen bij appraisal-theorieën 


Tegenwoordig meer nadruk op interactie tussen top-down en bottom-up —> 
emotieregulatieprocessen 


6. Emotieregulatie: de invloed van cognitieve op stemming  



Emotieregulatie bestaat uit het activeren van een proces dat als doel heeft een emotionele 
ervaring te reguleren, zowel qua intensiteit als qua duur


Processen die emoties genereren kunnen resulteren in gedrag dat de situatie verandert en 
daarmee uiteindelijk ook de emotionele respons 


Het model veronderstelt dat de intensiteit 
van de emotie over het algemeen 
toeneemt naarmate we ons van links 
naar rechts langs deze lijn bewegen 

Emotieregulatiestrategieën kunnen op 
verschillende momenten in de tijd 
plaatsvinden 


6.1.Hersenmechanismen & emotieregulatie 


Kohn et al: drie stadia van emotieregulatie


1) Evaluatie van emotie

- Geassocieerd met activatie van prefrontale cortex

- Hier vindt waarschijnlijk de initiatie van de cognitieve waardebepalings-

processen plaats en wordt de noodzaak om een emotionele respons te 
initiëren gesignaleerd 


2) Initiëren van de regulatie 

- De dorsale prefrontale cortex is hierbij betrokken 


3) Uitvoeren van de regulatie  
- Hierbij is een groot aantal hersengebieden betrokken 


Dit model suggereert een sterke relatie tussen emotieregulatieprocessen en de activatie 
van de amygdala 


Hoe beter de proefpersonen hun emotionele respons konden reguleren, hoe hoger de 
connectiviteit tussen de frontale gebieden en de amygdala bleken te zijn 


7. De invloed van stemming op cognitie  

Emoties kunnen ons gedrag beïnvloeden 


7.1.Netwerktheorie 


Bower veronderstelde dat emoties onderdeel zijn van een semantisch netwerk. Zijn 
netwerk voorspelt de effecten van:


- Stemmingscongruentie 

- Gemoedstoestandsafhankelijke geheugeneffect 




- Gedachtencongruentie 


7.2.Aandacht en geheugen 


AANDACHT 

Harmon-Jones et al: beargumenteren dat de motivationele intensiteit invloed heeft op 
aandachtstoestand. Zowel positieve als negatieve emoties kunnen resulteren in een 
vernauwing van aandacht, wanneer de motivationele intensiteit hoog is. Wanneer de 
motivationele intensiteit laag is zou er sprake zijn van een verbreiding van aandacht 


GEHEUGEN  

Stemmingscongruentie: opgehaalde herinneringen gelinkt aan je huidige stemming 


Gemoedstoestandafhankelijkgeheugeneffect: correspondentie tussen stemming tijdens 
leren en tijdens geheugentest 


7.3.Beslissingsprocessen 


Inschatten van lichamelijke response beïnvloedt keuze gedrag? 


Dunn et al: studie naar interoceptieve accuraatheid 

- De waarneming van emotionele lichaamssignalen kan dus ons keuzegedrag sterk 

beïnvloeden 


POSITIEVE STEMMING  

Positief effect wordt vooral geassocieerd met een toename in het gebruiken van systeem 1 
en een afname in het gebruik van systeem 2


De Vries et al: beargumenteerden dat we het meest tevreden zijn over een beslissing 
wanneer we onze voorkeursstrategie kunnen gebruiken 


- Blije proefpersonen waren het meest tevreden over hun keuze wanneer ze direct 
konden beslissen, terwijl verdrietige proefpersonen het meest tevreden waren over 
de meer expliciete deliberatieve beslissing


- Blije proefpersonen waren eerder genegen om een minder optimale gokstrategie te 
gebruiken dan verdrietige proefpersonen 




8. Cognitieve bias 

De rol van top-down en bottom-up processen bij de verwerking van bedreigende informatie 


8.1.De schematheorieën van Beck 


Zijn behandeling is gebaseerd op het idee dat sommige individuen een hogere mate van 
kwetsbaarheid hebben voor deze stoornissen dan andere doordat ze in de vroege 
levensfases cognitieve schema’s ontwikkelen


Volgende biases spelen een belangrijke rol:

- Aandachtsbias: selectieve aandacht voor bedreigende stimuli, wanneer een 

bedreigende en een neutrale stimulus simultaan worden aangeboden 

- Interpretatiebias: de neiging om ambigue stimuli en situaties als bedreigend te 

interpreteren 

- Expliciete geheugenbias: de neiging om vooral negatieve of onprettige 

herinneringen op te halen tijdens geheugentesten die zich richting op bewuste 
herinneringen 


- Impliciete geheugenbias: de neiging om een betere taakprestatie te leveren wanneer 
impliciete geheugentaken negatieve of bedreigende informatie bevatten, vergeleken 
met neutraal stimulusmateriaal 


8.2.Aandachtsbias 


Dot-probe taak worden twee stimuli gelijktijdig op een beeldscherm 

- Aandachtsbias kan vastgesteld worden als de detectie van de stip consistent sneller 

is wanneer de stip de negatieve stimulus vervangt dan wanneer de stip de neutrale 
stimulus vervangt


Emotionele stroop-taak gebruikte woorden bestaan uit neutrale of negatief emotiewoorden 




- Aandachtsbias is geassocieerd met een langere benoemingstijd van de negatieve 
woorden, vanwege het feit dat de betekenis van deze negatieve woorden toch de 
aandacht grijpt 


8.3.Interpretatiebias en geheugenbiases 


Interpretatiebias: selectieve interpretatie van ambigue (sociale) cues


Geheugenbias: selectief onthouden van emotionele stimuli

- Expliciet en impliciet geheugenbias 


8.4.De cognitieve kwetsbaarheid hypothese 


Combinatie van dysfunctionele attitudes en het aantal negatieve levensgebeurtenissen 


Kwetsbaarheid voor majeure depressie 



