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Psychologische functieleer I 

Hoofdstuk 1: cognitieve psychologie 

Inleiding 
• Griekse filosoof Empedocles: 

o We kunnen de buitenwereld waarnemen omdat onze ogen innerlijk vuur bevatten. 

o = de emissietheorie 

• Arabische wiskunde, natuurkunde en sterrenkundige Ibn Al-Haytham 

o Waarneming vindt plaats doordat licht, dat door objecten rondom ons weerkaatst 

wordt, onze ogen imiteert oftewel binnendringt. 

o = immisietheorie 

• Het associativisme: 

o Onderstelt dat menselijke gedachten ontstaan zijn uit associaties (individuele stukjes 

waarneming met elkaar combineren met herinneringen). 

• Britse Filosoof en natuurkundige John Locke 

o Invloed op het associativisme. 

• Pavlov  

o Klassiek conditioneren : 

▪ Hoe twee onafhankelijke stimuli met elkaar geassocieerd konden worden. 

• Thorndike 

o Operante conditionering : 

▪ Hoe een beloning kan bijdragen aan het versterken van spontaan gedrag en 

straf dit kan afzwakken. 

o Shaping : 

▪ Het proces dat beschrijft hoe gedrag doormiddel van specifieke straffen en 

beloningen steeds verder verfijnd kan worden. 

• Fouten bij behaviorisme: 

o Er werd er vanuit gegaan dat de mens een passief wezen is. 

▪ Bottom-up verwerking 

o Niet alle mentale fenomenen konden hiermee verklaard worden. 

• Predictive coding theorie: 

o Ons brein is continu bezig om actief interne modellen van onze omgeving te creëren. 

▪ Top-down verwerking. 

▪ Error-signaal: 

• Er ontstaat een discrepantie tussen de predicties van het model, de 

waarneming klopt niet. 

• Priming effect: 

o Hoe de verwerking van een bepaald woord beïnvloed kan worden door een ander 

woord dat er kort voor aangeboden werd. 

• Associatievorming (volgens Kahneman): 

o Stelt ons instaat om snel, efficiënt en zonder veel moeite relevante informatie uit ons 

geheugen op te halen en daarmee predicties te maken. 

o Dit kan wel gekleurd worden door onze vooringenomenheid. 

▪ Bias. 
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• Twee verschillende types processen (Kahnelan): 

o Systeem 1 

▪ Omvat vormen van verwerking die gebaseerd zijn op snelle, onbewuste en 

associatieve processen. 

▪ Vaak zonder moeite. 

▪ Gevoelig aan bias. 

o Systeem 2 

▪ Voor complexe redeneringen. 

▪ Vergt veel concentratie (mentale kracht). 

▪ Minder gevoelig voor bias. 

Waarom cognitieve psychologie? 
• Het is van levensbelang om te achterhalen hoe fouten gemaakt worden en dus hoe 

mensen functioneren. 

o Essentieel om te weten wanneer twee verschillende signalen uit elkaar gehouden 

kunnen worden en wanneer ze tot verwarring leiden. 

• Einstellung: 

o Wanneer we ons instellen op het oplossen van een complex probleem, zullen we te 

veel achter een simpel probleem zoeken waardoor we de simpele oplossing 

verwerpen. 

▪ Hier maken we gebruik van aandacht en cognitieve controle. 

• Vele cognitieve processen zijn reconstructief: 

o Op basis van spaarzame informatie een complete en consistente representatie 

proberen te genereren van onze omgeving en onze positie in die omgeving. 

Cognitieve psychologie: what’s in a name? 
• Psychologische functieleer: 

o Wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag, zoals waarneming, aandacht, 

geheugen, taalverwerking, denken en redeneren. 

• Psychonomie: 

o Benadrukt het kwantitatieve karakter van het vakgebied: het meten en precies in 

kaart brengen van het menselijk gedrag, in tegenstelling tot het traditioneel meer 

beschrijvende, kwalitatieve, karakter van de psychologie. 

• Cognitie: 

o Het vermogen tot kennisverwerving en informatieverwerking en hangt nauw samen 

met denkprocessen. 

De cognitieve psychologie als wetenschappelijke discipline 
• Focus op de basisprocessen van het denken en het doel 

o Anderzijds nadruk op de experimentele methode. 

• Wetenschapsbeoefening: 

o Gebaseerd op het formuleren van theorieën 

o Specifieke hypothesen opstellen. 

o Experiment opzetten. 

• Convergerende operaties: 

o Gebruikmaken van vele studies met verschillende methodes en benaderingen dat er 

een consistent beeld ontstaat van de werking van een bepaald proces of fenomeen. 
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De ontstaansgeschiedenis van de cognitieve psychologie 

De oprichting van psychologie labo’s 
• 1879 

o Start van de psychologie als wetenschappelijke discipline. 

• Wilhelm Wundt: 

o Eerste officiële psychologische labo in Leipzig. 

• Psychofysische methode: 

o Om wetmatigheden in onze visuele waarneming vast te stellen. 

• Weberfractie (Weber): 

o Kleinste verschil tussen 2 objecten die we net kunnen waarnemen is afhankelijk van 

de grootte van deze objecten. 

• Introspectie: 

o Een methode waarbij een proefpersoon op een zo gestructureerd mogelijke wijze 

moet proberen om een subjectieve ervaring te beschrijven. 

Het behaviorisme 
• Ethologie: 

o Studie van het gedrag van dieren. 

• Black box: 

o Wordt amper bestudeerd in het behaviorisme. 

o Alleen de stimulus en de reactie worden bekeken. 

o Geen sprake van mentale processen? 

▪ Geven wel een interne respons door een interne stimulus. 

De cognitieve revolutie 
• Vond plaats in de jaren 50: vele uitvindingen 

• Edward Tolman 

o Spatiale navigatie 

o Cognitieve kaart 

• George Miller 

o Capaciteit van het korte termijngeheugen. 

• Alan Newell en Herbert Simon 

o Invloedrijk computermodel op het gebied van probleemoplossing. 

• Bruner, Goodnow en Austin 

o Eerste studie over conceptvorming. 

• Noah Chomsky 

o Theorie over taal. 

• Behaviorisme zwakte af: 

o Slaagde er steeds minder in om gedrag te verklaren. 

o Technologie was verder gevorderd. 

• Computerprogramma’s: 

o Onderscheid hardware en software: 

▪ Menselijke informatieverwerking als software en de hersenen als hardware. 

o Computermetafoor 
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• Cognitieve verwerking: 

o Bepaalde vragen: 

▪ Werkte dit serieel? 

• Moesten de processen elkaar dus opvolgen? 

▪ In hoeverre lopen cognitieve processen automatisch of gecontroleerd?  

• Baddeley en Hitch:  

o Model voor ons werkgeheugen. 

• Posners: 

o Ideeën over de neurale basis van aandacht vormen nog steeds een belangrijk 

fundament voor recent onderzoek op dit gebied. 

De opkomst van de cognitieve neurowetenschappen 
• Invloed van computermetafoor daalt: 

o Door de toenemende discrepantie tussen taken waar een computer goed in is en 

waar een mens goed in is. 

• Machine-learning algoritmes: 

o Algoritmes die worden gebruikt voor bijvoorbeeld gezichtsherkenning. 

• Belichaamde cognitie 

o Het besef dat cognitieve functies niet los gezien kunnen worden van ons lichaam. 

o = beschrijft hoe cognitieve processen gedreven worden door de interpretatie van de 

signalen die ons lichaam afgeeft en door de noodzaak om ons lichaam te kunnen 

controleren. 

• Psychofysiologie: 

o Studie van de invloed van cognitieve processen op het hartritme, de huidgeleiding of 

de pupildiameter. 

▪ EEG (=elektro-encefalografie) 

• 1990 

o Bush riep de jaren 90 uit als decennium van het brein. 

De multidisciplinaire benadering 
• Sterk accent op de lokalisatie van hersenfuncties door middel van een groot scala aan 

hersenscantechnieken.  

o Onderzoeken hoe deze gebieden samenwerken. 

Nieuwe rol voor emotie en bewustzijn 
• Rol van emotie en bewustzijn in de menselijke cognitie: 

o Ontwikkeling van cognitieve modellen voor emotieregulatie. 

o Cognitieve processen en lichaamsregulatie niet los van elkaar kunnen zien. 

o Relatie tussen hersenactiviteit en bewustwording. 

• Daniel Dennet: 

o Belangrijke cognitieve wetenschapper. 

• David Chalmers: 

o Aspecten van het bewustzijn die wel of niet toegankelijk zijn voor empirisch 

onderzoek. 
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Een nieuwe appreciatie voor actie en actiecontrole 
• Eerst vooral nadruk op: 

o Perceptie, aandacht, geheugen, taal, hogere cognitie. 

• Maar: 

o Actie en actiecontrole zijn de basis van ons gedrag. 

De replicatiecrisis in de psychologie 
• September 2011 

o Diederik Stapel vervalst 55 onderzoek studies. 

o Groot probleem en crisis. 

Wetenschapsbeoefening : een ideaal scenario 

• Zo objectief mogelijk. 

• Gebeurt doormiddel van stappenplan. 

• Nieuwe hypothesen formuleren wanneer falsificatie. 

Problemen 

• Twee redenen om studies te weigeren: 

o Nullhypothese: 

▪ Proberen vast te stellen hoe waarschijnlijk de gevonden verschillen in onze 

steekproef zijn. 

▪ Wanneer onze statistische technieken aangeven dat de kans om het 

gevonden resultaat per toeval te vinden heel klein zijn. 

• Nullhypothese verwerpen. 

• Statistisch significant. 

o Nulresultaat: 

▪ Geen evidentie, we weten nog steeds niks. 

▪ Het gevonden bewijs is puur toevallig. 

• Belangrijk dat gevonden resultaten gerepliceerd worden. 

• Veel tijdschriften willen originele studies. 

o Legt veel druk op onderzoekers. 

• Filedrawer effect 

o Wanneer we 20 resultaten krijgen met 1 goed resultaat dan doen we alsof de 19 

falsificaties niet bestaan. 

o Door gebrek aan replicatie. 

De pijlers van de cognitieve psychologie 

Cognitief gedragsonderzoek: 

• Gedragsexperimenten 

Sterktes: 

• Basis van ons begrip over menselijke cognitie. 

• Cognitieve neuropsychologie pas ontwikkelt nadat er basis was door cognitief 

gedragsonderzoek. 

• Begrip over welke stoornissen theoretisch relevant waren. 
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Beperkingen: 

• Beperkte ecologische validiteit. 

• Indirecte evidentie. 

• Te vaag om zeer specifieke predicties te maken. 

• Paradigmaspecificiteit: 

o Wanneer er niets of nauwelijks gegeneraliseerd wordt naar andere experimenten. 

Mentale chronometrie 

• Herman von Helmholtz: 

o Snelheid van zenuwimpulsen meten. 

• Subtractiemethode: 

o De gemiddelde reactietijden van de tweede conditie van die van de eerste conditie af 

trekken. 

• Additieve factoren methode 

o Er is sprake van 1 taak 

o De tijdsduur van één specifiek proces kan hierbij geschat worden. 

• Trial: 

o Iedere individuele meting die in het experiment uitgevoerd wordt. 

Computationeel modelleren 
• Programma’s die intelligent gedrag nabootsen. 

• Steven na om problemen op te lossen zoals mensen dat doen. 

Productiesystemen 

• Computermodellen die voorwaardelijke vragen oplossen: 

o Als… dan… 

• Het programma moet iets doen dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet. 

• General problem solver: 

o Een systeem ontwikkelt om probleemoplossingsstrategieën op te lossen. 

Neurale netwerken 

• Bestaan uit simpele eenheden die met elkaar verbonden zijn. 

o Deze eenheden kunnen waarden aannemen. 

• Iedere knoop in het netwerk is verbonden en spreidt door naar andere knopen. 

• Inputlaag: 

o Stimulus wordt gecodeerd in de vorm van een activatiepatroon. 

• Outputlaag: 

o Representeert een antwoordpatroon. 
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• Netwerken kunnen een foute classificatie maken: 

o Oplossing: 

▪ Back-propagation: 

• Het verschil tussen de correcte output en de gegeven output wordt 

berekent en op basis van het verschil worden vanaf de knopen alle 

verbindingen in het netwerk zodanig aangepast dat er een betere 

match is. 

▪ Genetisch algoritme: 

• Maakt gebruik van random gewichten bij de knopen. 

• Waar er een kleine variatie is tussen de knopen. 

Cognitieve architecturen 

• Tracht een algemene beschrijving van de menselijke cognitie als geheel te geven. 

Cognitieve neuropsychologie 
• Belangrijke doorbraak: 

o Patiënt HM 

▪ Niet instaat nieuwe info op te slaan maar weet oude info wel nog op te 

halen. 

Assumpties 

• Functionele modulariteit 

o Stelt dat het cognitieve systeem bestaat uit veel onafhankelijke functionele modules 

die elk op zich domeinspecificiteit vertonen. 

o Domeinspecificiteit: 

▪ Wil zeggen dat deze modules slechts reageren op één specifieke klasse van 

stimuli. 

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

hersenen. 

• Aftrekbaarheid: 

o Hersenbeschadigingen alleen specifieke functionele modules of verbindingen tussen 

modules kunnen aantasten en dat patiënten geen nieuwe modules kunnen 

ontwikkelen ter compensatie. 

Dissociaties 

• Wanneer een patiënt normaal presteert op de ene taak, maar een veel mindere prestatie 

laat zien op een tweede taak. 

• Dubbele dissociatie: 

o Kunnen we vinden door de resultaten van 2 patiënten met verschillende stoornissen 

te vergelijken. 

• Chater: 

o Methode kan resulteren in een overschatting van de modulariteit in een cognitief 

systeem. 
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• Britse neuropsycholoog Tim Shallice: 

o Statistische dissociatie en absolute dissociatie: 

▪ Statistische: 

• Sprake van kleine verschillen in taakprestatie. 

▪ Absolute: 

• Wanneer patiënten een volledige selectieve deficiëntie hebben in 

het uitvoeren van een van de twee taken. 

Cognitieve neurowetenschappen 
• Dit vakgebied probeert cognitieve processen te begrijpen door het levende brein te 

bestuderen. En om de wisselwerking tussen hersenen en cognitie te begrijpen. 

Functioneren van het gezonde levende brein 

• Non-invasieve manier: 

o Door elektromagnetische signalen of door veranderingen in doorbloeding van het 

hersenweefsel te meten. 

Technieken 

• PET = positronenemissietomografie 

o Hiermee kan glucose-opname in verschillende hersengebieden gemeten worden 

▪ Vaststellen waar in de hersenen de activiteit toeneemt. 

o Techniek is nogal omslachtig 

• fMRI = functionele magnetic resonance imaging 

o op basis van magnetisme en radiopulsen zuurstofopname in hersenen meten. 

• MEG en TMS 

o Produceren een magnetisch veld. 

o Manipuleren de activiteit. 

Spatiale en temporele resolutie 

• De spatiale resolutie geeft de nauwkeurigheid weer waarmee een techniek kan vaststellen 

waar in het brein activatieveranderingen optreden. 

• Temporele resolutie geeft daarentegen aan hoe nauwkeurig de techniek kan vaststellen 

wanneer in het brein een activatieverandering optreedt. 

Toepasbaarheid en beperkingen 

• Zijn correlationeel 

o Behalve TMS 

• Nog niet volledig adequate statistische methodes zijn ontwikkelt. 

Vier algemene principes 

Associatie en controle 

• Betreft het onderscheid tussen automatische associatieve processen en gecontroleerde 

cognitieve processen. 

• In veel gevallen kan irrelevante informatie ervoor zorgen dat een onmiddellijk antwoord op 

een probleem, een antwoord dat gebaseerd is op associatieve processen sterk vertekend of 

helemaal niet gegeven kan worden. 
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Adaptatie en compensatie 

• Mensen zijn in staat om te leren. 

• Flexibiliteit is essentieel voor de overleving en speelt mee in onze leer- en 

geheugenprocessen. 

• Veel leren vanuit motivatie. 

• Veranderingen in een externe situatie worden gecompenseerd. 

Integratie en competitie 

• Als waarnemer integreren we continu verschillende eigenschappen van de buitenwereld. 

• We verwerken ook losse dingen die continu competitie voeren. 

o Belangrijk bij selectie van juiste informatie. 

Predictie en correctie 

• Predictieve codering 

o Stelt dat de hersenen een model van onze omgeving produceren. 

o Is stochastisch: 

▪ Aan ieder object in het model wordt een waarschijnlijkheid toegekend. 

• Wanneer er geen onverwachte gebeurtenissen zijn, voorspeelt het model correct welke 

input we verwachten en wordt deze input ook nauwelijks verwerkt. 

Signaaldetectietheorie 

• Het verschil tussen betekenisvolle informatie dragende patronen en betekenisloze 

ruispatronen detecteren. 

• Toegepast om vast te stellen hoe we beslissingen kunnen nemen onder onzekere 

omstandigheden. 

• Hit rate:  

o Wordt bepaald door aantal hits te delen door aantal trials. 

Hoofdstuk 2: De hersenen 

Inleiding 
• Betrokken bij: 

o Regulatie basale lichaamsfuncties 

▪ Opstaan, wandelen, hartslag, … 

o Actiecontrole en aandacht 

o Geheugen 

o Denken, redeneren en beslissen 

o Emotieregulatie 

▪ Zonder brein = geen emotie 
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Neurofysiologie 

Neuronen 

Anatomie 

 

• Neuronen 

o Normale lichaamscellen die een bijzondere eigenschap hebben ontwikkelt: 

▪ Ze kunnen via een complex elektrochemisch proces signalen aan elkaar 

doorgeven. 

o Soma 

▪ Een verzameling dendrieten en een axon 

▪ Bevat interne organellen die de cel in leven houden 

o Dendrieten: 

▪ Dunne uitsteeksels die vanuit het soma groeien en die zich meerdere keren 

vertakken. 

o Terminal: 

▪ Het uiteinde. 

▪ Neurotransmitter zorgt er voor dat info overgedragen wordt. 

o Axonen: 

▪ Sturen elektrische pulsen(boodschappen) door die overgedragen worden 

aan de dendrieten van een ander neuron. 

▪ Kan dus de biochemie van de cellen aanpassen. 

Elektrische potentialen 

• Genereren van een actiepotentiaal 

o Celwand = elektrische isolator 

▪ Bevat wel actief elektrisch geladen natriumionen die uit de cel gaan en 

kaliumionen die de cel binnengaan. 

▪ Gaat van de dendrieten (celwand) door de axonen naar de terminal. 

o isolerende laag myeline zorgt ervoor dat die actiepotentiaal de cel niet beschadigd. 

▪ Zorgt ook voor het doorgeven van de energie.  

• Rustpotentiaal 

o Wordt verstoort als de celwand depolariseert. Dan neemt het elektrisch potentiaal 

toe. 

▪ Kettingreactie naar de naburige neuronen. 

o Er is wel een snelle herpolarisering die de cel doet en dan is het rustpotentiaal 

tijdelijk voorbij. 

• Refractoire periode 

o Kan niet opnieuw gedepolariseerd worden. 
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Synapsen 

• De terminal is niet rechtstreeks verbonden met het 

doelneuron. 

o Er is een spleet ter grootte van 19,3 nm 

▪ =synaptische spleet 

• Het vertakte uiteinde stimuleert actiepotentiaal die 

neurotransmitters afgeeft. 

o Deze veranderen de chemische balans op de 

ontvangende cel waardoor het rustpotentiaal 

toe of afneemt. (gaat of depolariseren of 

herpolariseren)  

• Excitatoire postsynaptische potentiaal: 

o We spreken hier van een exciterende 

neurotransmitter. 

o De cel gaat een actiepotentiaal activeren. 

• Inhiberende postsynaptische potentiaal: 

o We spreken hier van een inhibitoire 

neurotransmitter. 

o De cel gaat het actiepotentiaal doen afnemen (dus het negatieve potentiaalverschil 

zal toenemen). 

Neurotransmitters 

• Zijn chemische stoffen die de prikkeloverdracht tussen twee neuronen mogelijk maken. 

o Worden afgegeven door uiteinde axon en binden zich aan specifieke receptoren. 

o Gevolg van deze binding is een verandering in de rustpotentiaal. 

o Deze worden of opnieuw gebruikt, of afgebroken door het bloed. 

▪ Zie werking psychofarmaca. 

• Ionotropisch effect: 

o Er wordt tijdelijk een ionenkanaal geopend. 

o Beïnvloeden de postsynaptische potentiaal direct. 

• Metabotropisch effect: 

o Indirect effect door een biochemische verandering in de celwand. 

o Resulteert in een postsynaptische potentiaalverandering. 

Classificatie van neuronen 

• Unipolaire neuronen 

o Hebben maar één extensie 

o Ofwel een axon ofwel een dendriet 

• Bipolaire neuronen 

o Hebben twee extensies: een dendriet en 

een axon 
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• Multipolaire neuronen 

o Een axon en meerdere dendrieten 

o Soorten: 

▪ Golgi-I cellen 

• Bijzonder lange axonen 

• Rol communicatie tussen verafgelegen delen brein 

o Piramidale cellen 

o Purkinje cellen 

o Anterieure hoorncellen 

▪ Golgi-II cellen 

• Veel kortere axonen 

• Rol lokale communicatie 

• Axonische neuronen 

o Het axon kan niet onderscheiden worden van de dendrieten 

• Pseudo-unipolaire neuronen 

o Één extensie kan zowel als axon als dendriet functioneren. 

• Neuronen classificeren op basis van functie: 

o Afferente neuronen: 

▪ Sensorische neuronen, sturen informatie van weefsels naar CZS 

o Efferente neuronen: 

▪ Motorische neuronen, sturen informatie van CZS naar weefsels. 

o Interneuronen: 

▪ Verbinden specifieke gedeeltes van het CZS met elkaar. 

Golgi en Ramon Cajal 

• Golgi legde de basis van onze kennis over neuronen. 

o Kwam er achter dat als je een bepaalde chemische stof aanbracht op de hersenen, 

dat die stof zich uitspreidde over een deel van het neuronale netwerk. 

o Kwam er achter dat de neuronen een deel waren van een netwerk die met elkaar 

konden communiceren. (=reticulum) 

▪ Rechtstreekse verbinding tussen individuele neuronen. (weten we nu dat dit 

niet klopt -> synapsspleet) 

• Cajal verbeterde de techniek van Golgi: 

o Kon veel beter individuele neuronen onderzoeken: 

▪ Kon precies 1 neuron raken met de chemische stof en ontdekte dus dat het 

uiteinde precies naast een dendriet van een tweede neuron lag. (ze raakten 

elkaar dus niet) 
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Anatomie van het brein 

 

Navigeren van het brein 

• Op basis van drie orthogonale anatomische doorsneden: 

o Sagittale vlak 

▪ Is verticaal en doorsnijdt de hersenen van voor naar achteren. 

o Coronale vlak 

▪ Is ook verticaal en doorsnijdt de hersenen van links naar rechts. 

o Transversale vlak 

▪ Is horizontaal en staat loodrecht op de andere vlakken. 

• Geven de relatieve richting aan: 

o Ventraal 

▪ De buikzijde 

o Dorsaal 

▪ De rugzijde 

o Anterieur 

▪ Voorzijde 

o Posterieur 

▪ Achterzijde 

o Superieur/inferieur 

▪ Boven of onder 

o Lateraal 

▪ Links of rechts 

o Mediaal 

▪ Het midden 

o Proximaal 

▪ Dichtbij 

o Distaal 

▪ Ver weg 
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Globale opbouw van het centrale zenuwstelsel 

• CZS vormen alle binnenkomende afferente (sensorische) prikkels worden verwerkt, en van 

waaruit alle uitgaande efferente (motorische) prikkels naar het lichaam worden gestuurd. 

• Twee soorten: 

o Centrale zenuwstelsel 

▪ Hersenen en het ruggenmerg 

o Perifere zenuwstelsel 

▪  Alle zenuwbanen die buiten de hersenen en het ruggenmerg vallen 

• Somatische zenuwstelsel 

o Zenuwen die sensorische informatie van het lichaam naar de 

hersenen sturen en motorcommando’s van de hersenen 

naar de spieren. 

• Autonome zenuwstelsel 

o Sympatisch deel dat het lichaam activeert en een 

parasympatisch deel wat het lichaam tot rust brengt. 

• Volledige zenuwstelsel ontstaat tijdens de embryonale ontwikkeling, vanuit de neurale buis. 

• Basis van het ruggenmerg. 

o Vormen 3 basis onderdelen: 

▪ Achterbrein, middenbrein en het voorbrein. 

Het ruggenmerg 

• Zorgt voor communicatie tussen de hersenen en de tastorganen en spieren. 

o Via de craniale zenuwen. 

o Bevinden zich in ganglia (kernen) 

▪ = ruggenmergzenuwknopen of ganglia spinale 

• Aan de ventrale zijde verlaten de axonen van het motorische systeem het ruggenmerg. 

• Binnenste deel ruggenmerg wordt gekenmerkt door cellichamen en dendrieten. 

o Grijze stof. 

• De buiten laag bevat de gemyeliniseerde axonen. 

o Witte stof. 

Craniale zenuwen 

• Informatie wordt gecommuniceerd door 12 craniale zenuwen. 

o Transmissie van visuele informatie naar de visuele, auditieve en somatosensorische 

cortex. 

• Controleren van de parasympatische werking van de interne organen 

Het achterbrein 

• Ontwikkelt zich vanuit de 1e verdikking in de neurale buis 

• Medulla: 

o Bevindt zich net boven het ruggenmerg 

o Controleren van autonome lichaamsfuncties zoals ademhaling, hartslag en 

spijsvertering 

• Medulla, pons en middenbrein 

o Vormen de hersenstam 

o Linkerhemisfeer verbonden met rechterhemisfeer 

• Pons 

o Eveneens betrokken bij de controle van diverse autonome functies 

o Brug tussen ruggenmerg en hersenen 
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Het middenbrein 

• Ontstaat uit de 2e verdikking in de neurale buis 

• Tectum 

o Bovenste deel van middenbrein 

• Superieure colliculus 

o Regulatie van aandacht en programmeren van oogbewegingen naar locaties waarop 

we onze aandacht willen richten. 

o Integratie van auditieve en visuele informatie. 

• Inferieure colliculus 

o Belangrijke rol in transmissie van auditieve signalen naar het voorbrein. 

• Tegmentatum 

o Regelen oogbewegingen en de pupilgrootte 

• Reticulaire formatie 

o Complexe bundel zenuwvezels die vanuit het ruggenmerg via de centrale delen van 

het achterbrein richting het middenbrein loopt. 

o Neerwaartse neurale projecties richting het ruggenmerg 

▪ Integratie motorcommando’s 

▪ Mediëren van autonome functies 

▪ Moduleren van pijnprikkels 

▪ Regulering doorbloeden thalamus 

• Ascending reticular activating system 

o Regulatie van arousal en bewustzijn 

• Substantia nigra 

o Zorgt voor verstoorde werking die leidt tot Parkinson 

Het reticulaire activatiesysteem 

• Algemene toestand van waakzaamheid alsmede de transitie tussen slaap en waakzaamheid 

reguleren 

• Regulatie bewustzijnstoestand en aandachts-functies beïnvloeden 

• Locus coruleus 

o Toestandsregulatie in de hersenen 

o Kleine kern in de pons 

o Aanmaak noradrenaline 

o Cognitieve controleprocessen 

Het voorbrein 

• Cerebrum 

o Gevormd door prosencefalon, diëncefalon en telencefalon 

o Bestaat uit: 

▪ Cortex 

▪ Thalamus 

▪ Basale ganglia 

▪ Hypofyse 

▪ Bulbus olfactorius 

▪ Hypothalamus 

▪ Hippocampus 

▪ Amygdala 
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o Hemisferen verbonden door corpus callosum 

 

De thalamus en de hypothalamus 

• Diëncefalon = thalamus en hypothalamus 

• Thalamus 

o Belangrijk schakelstation in de hersenen 

o Sensorische informatie langs thalamus. 

• Cortex 

o Beïnvloed info overdracht 

o Sterk regulerende functie 

• Hypothalamus 

o Emotionele gedragsregulatie en betrokken bij regulatie agressie en seksueel gedrag. 

o Productie hormonen 

• hypofyse 

o regulerende functie rest lichaam 

o productie en afgifte hormonen 

basale ganglia en het stratium 

• basale ganglia 

o gevormd door: 

▪ caudate nucleus 

▪ putamen 

▪ globus pallidus 

• putamen en globus pallidus vormen 

dorsale striatum 

o leren van vaardigheden 

o planning sequenties en acties 

• ventraal striatum 

o bestaat uit nucleus accumbens en een deel van de 

reukkolf 

o regelt doelgericht gedrag en evalueert beloningen 
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Het limbisch systeem 

• bestaat uit: 

o reukkolf, hypothalamus, hippocampus, amygdala, anterieure cingulate cortex 

▪ regulatie emoties en motivatie 

▪ vastleggen en ophalen herinneringen 

▪ fout detectie en verwerking 

De neocortex 

• een schil rond de hersenen met diepe richels en groeven (=sulci en gyri) 

• grijze massa 

o grote concentratie neuronen 

• witte massa 

o de axonen 

• lobben: 

o occipitaalkwab 

▪ verwerking visuele info 

o temporaalkwab 

▪ auditieve info verwerken 

▪ linkerdeel doet verwerking boodschap en rechterdeel de gesproken 

boodschap 

o pariëtaalkwab 

▪ genereren van ruimtelijke representatie om actief te verwerken 

▪ bestaat uit een sensorische cortex 

o somatosensorische cortex 

▪ ontvangt input van tactiele zintuigen 

o frontaalkwab 

▪ grootste deel cortex 

▪ acties 

• motorcortex 

o grove planning motorische acties 

o prefrontale cortex 

▪ regulatie hogere cognitie 

▪ Gedrag regelen 

▪ dorsolaterale prefrontale cortex 

▪ ventro-mediale prefrontale cortex 

organisatie van de cortex 

Opbouw van de cortex 

• 2-3mm dik 

• 6 lagen 

• Microkolommen met elk 100 neuronen 

• Kolommen 

fMRI: beelden van het brein 

• Angelo Mosso 

o Apparaat ontwikkelt om lokale verschillen in bloeddruk te meten. 

o Geïnteresseerd in werking brein, doorbloeding brein. 

o Toename bloeddruk door toename activiteit in brein. 

o fRMI creëert enorm groot magneetveld. 
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Synchronisatie vanuit de thalamus 

• Grote verbinding van cortex met thalamus 

• Thalamus activeert gelijktijdig met grote massa corticale neuronen 

o Gaan synchroon vuren, in dezelfde richting. 

▪ Vloedgolf van elektrische spanning. 

• Belangrijke rol bij bewustzijn 

Electroencephalografie (EEG) 

• Levert veel informatie op over het functioneren van het levende brein. 

• We kunnen die elektrische informatie relateren aan wat er 

gebeurt wanneer men een bepaalde taak uitvoert. 

o Elke keer als een stimulus aangeboden wordt gaat de 

thalamus die informatie doorsturen naar de visuele 

sectie van het brein waar het een grote groep neuronen 

gaat activeren. 

• Maakt een opgeroepen tekening van elektrisch potentiaal 

o P component: positieve curve 

o N-component: negatieve curve 

Functionele kenmerken van het brein 

Hiërarchische netwerken 
• Sensorische systemen 

o Kettingen neuronen die in een opwaartse wijze vanaf de receptoren naar de 

hersenen gaan. 

• Motorsystemen 

o Neerwaartse kettingen van neuronen die vanuit het brein info aan de spieren geven. 

• Convergentie= 

o Grote hoeveelheid neuronen op 1 niveau communiceert met kleine hoeveelheden op 

de andere niveaus. 

• Divergentie= 

o Kleine hoeveelheid neuronen communiceert met een ander niveau. 

• Deze twee principes beschermen de hersenen tegen beschadiging. 

Organisatie van netwerken 
• Twee belangrijke principes: 

o Kostenbesparing en efficiëntie 

• Het brein heeft zich ontwikkelt tot ene optimaal compromis tussen deze 2 extremen. 

o Maakte hubs aan: 

▪ Rich club hubs : verbonden met veel andere gebieden 

▪ Bow tie hubs : twee perifere gebieden die via een centrale hub met elkaar 

verbonden zijn 
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Feedforward en feedback verbindingen 
• Neuronale netwerken zijn zowel voor de gebieden betrokken bij perceptuele verwerking als 

bij de gebieden betrokken bij motorische functies geordend. 

• Feedforwardverbindingen: 

o Zijn verbonden via een reeks intermediaire netwerken die in toenemende mate 

abstractere representaties vormen 

o Hoger abstracter niveau van representatie 

o Wordt gebruikt om predicties te maken. 

Hebbiaans leren 
• Door Donald Hebb 

o Stelt dat de efficiëntie van een synaptische verbinding toeneemt als gevolg van de 

herhaalde stimulatie van de presynaptische cel op de postsynaptische cel. 

• Voorwaarde: 

o Causaliteit: de presynaptische cel moet eerder vuren dan de postsynaptische cel 

• Cell assemblies. 

Default mode activiteit 
• Toevalsontdekking uit 2001 

• Actief wanneer we geen specifieke taken uit te voeren hebben. 

• Betrokken bij: 

o Overdenken van eigen leven 

o Reflecteren over verleden en toekomst 

o Ophalen persoonlijke herinneringen 

o Evaluatie sociale situaties 

• Dit default mode netwerk bestaat uit drie onderlinge verbonden netwerken: 

o Netwerk van frontale en temporale corticale gebieden 

▪ Zelf-referentiële processen 

o Netwerk van dorso-mediale gebieden 

▪ Positioneren van jezelf 

Het predictieve brein 
• Generatief model 

o Creëert onze omgeving dat gecorrigeerd wordt op basis van waargenomen 

sensorische input. 

▪ Gevolg 1 van foutieve info: verrassing 

▪ Gevolg 2 van foutieve info : interne model wordt aangepast 

• Predictive coding-theory: 

o Hogere orde processen zorgen voor predicties met betrekking tot informatie die het 

brein verwacht. 

o Hersenen zijn heel actief bezig (altijd). Zintuiglijke informatie controleert alleen de 

predicties van het brein. 

Het hiërarchische brein 
• Motorisch systeem: 

o Predicties op acties die langs de primaire motorcortex moeten. 

o Kiezen tussen verschillende mogelijkheden door ruimtelijke representatie hersenen. 
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• Perceptie 

o Predicties via de primaire visuele cortex. 

▪ Initiële verwerking visuele informatie. 

• Auditieve perceptie: 

o Als eerste de toonhoogte en sterkte 

o Dan de toonsequenties 

o Dan de syntactische structuur van taal. 

Bottom-up vs top-downverwerking 
• Pure bottom-up bestaat niet omdat het brein soms fouten maakt: 

o Door de enorme variatie in onze omgeving 

• Pure top-down bestaat ook niet, we moeten dingen percipiëren 

• Besluit: 

o Interactieve cascade van top-down en bottom-up verwerking tussen de hogere en 

lagere niveaus waar een continue stroom van predicties worden gegenereerd die 

gecorrigeerd worden. 

Bayesiaanse principes 
• Beschrijft de geschatte waarschijnlijkheid waarmee een bepaalde gebeurtenis kan 

plaatsvinden, kan veranderen in het licht van nieuwe evidentie. 

• Waarschijnlijkheidshdichtheidsfuncties: 

o Beschrijft de waarschijnlijkheid van het plaatsvinden van een gebeurtenis Y in functie 

van de geobserveerde variabele (Y). 

Wanen en hallucinaties 

• Door een error-signaal 

o Onze interne representatie wordt zodanig aangepast dat ze weer consistent wordt 

met de sensorische input. 

• Twee mechanismen bij betrokken: 

o Perceptuele mechanismen 

o Overtuigingen 

• Als gevolg een gedwongen aanpassing van de hogere-orderepresentatie, die daardoor niet 

meer correspondeert met de werkelijke sensorische input. 

Mentale inbeelding 

• Relatie tussen cognitie, geheugen, perceptie en mentale inbeelding 

• Generatief 

• Voorspellen activatiepatronen voor lager liggende niveaus 
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Hoofdstuk 3: actie en actiecontrole 

Inleiding 
• Doel van het brein is om sensorische informatie te converteren naar toekomstige acties. 

• Embodied cognition (=belichaamde cognitie) 

o Stroming die het belang van de verwerking van lichamelijke functies in de cognitie 

centraal stelt. 

o Stelt dat onze cognitieve processen niet onafhankelijk zijn van de biologische basis, 

maar dat ze juist in dienst staan van ons lichaam. 

o Onze cognitieve architectuur is in belangrijke mate gevormd door de specifieke 

functies die ontwikkeld zijn om ons lichaam te controleren. 

Interne regulatie 
• Regulatie van cruciale lichaamsfuncties 

o Hartslag, bloeddruk, ademhaling, spijsvertering 

• Meeste van deze functies worden autonoom uitgevoerd door de hersenstam. 

• Niet onder bewuste controle. 

o Behalve de ademhaling. 

Het autonome zenuwstelsel 
• Bestaat uit neuronen die informatie naar het hart, de ingewanden en andere organen sturen 

en eveneens uit neuronen die informatie van deze organen ontvangen en doorsturen naar de 

hersenen. 

• Belangrijke rol sturen van interne regulatie. 

Het sympatische zenuwstelsel 

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

• Bestaat uit twee kettingen van ganglia die langs het ruggenmerg lopen en met axonen 

verbonden zijn. 

o Zijn in hoge mate met elkaar verbonden 

• Zet aan tot een vecht of vlucht reactie. 

• Hartslag en ademhaling worden versneld en spijsvertering vertraagd. 

Het parasympatisch zenuwstelsel 

• Vertraagt het hartritme en de ademhaling en stimuleert de spijsvertering. 

• Gekenmerkt door een veel lossere organisatie. 

• Aangestuurd door craniale zenuw X (vagus) en Sacrale Zenuwen 

• Ganglia nabij de organen 
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Het endocriene systeem 
• Afgifte van hormonen 

o Hebben een signalerende functie en worden afgegeven aan hormoonproducerende 

klieren. 

o Vergelijkbaar met neurotransmitters 

o Afgifte in bloedbaan, verspreiding zich rond het hele lichaam. 

• Hypofyse 

o Reguleert de groei, bloeddruk, voortplanting en het metabolisme 

• Kunnen door het hele lichaam een effect uitoefenen maar hun effect is trager en langer dan 

die van neurotransmitters 

Reflexen 
• Automatische regulatie van lichaamspositie 

• Reflexboog 

o Automatisch geïnitieerd door een simpele 

sequentie van neuronen. 

o Afferente neuronen -> interneuronen -> 

efferente neuronen 

• Veel reflexen zijn het gevolg van veranderingen in de 

omgeving. 

Klassieke conditionering 
• Ivan Pavlov 

o Geïnteresseerd in de werking van het spijsverteringsstelsel 

o Merkte op dat honden na verloop van tijd al speeksel beginnen af te scheiden bij het 

zien van de verzorger die verantwoordelijk was voor het voeren. 

o Presenteerde het geluid van een bel, kort voordat de hond gevoerd werd 

▪ Na een paar herhalingen was dit al voldoende om speekselafgifte te 

stimuleren. 

Voorwaartse, achterwaartse en simultane conditionering 

• Voorwaartse conditionering: 

o De associatie tussen de bel en het voedsel 

o Geconditioneerde stimulus wordt vlak voor de ongeconditioneerde stimulus 

aangeboden 

• Simultane conditionering: 

o Beide stimuli worden  gelijktijdig aangeboden 

• Achterwaartse conditionering: 

o Geconditioneerde stimulus na de ongeconditioneerde stimulus aanbieden. 

o Hierdoor zal de geconditioneerde respons afnemen. 

Hogere-ordeconditionering 

• Meerdere stappen 

• In eerste instantie een neutrale stimulus associëren met een ongeconditioneerde stimulus. 

Wanneer deze stimulus geconditioneerd is, wordt een tweede stimulus gepaard met de 

geconditioneerde stimulus dat een geconditioneerde respons oproept. 
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Extinctie 

• Herhaaldelijk aanbieden van de geconditioneerde stimulus zonder het aanbieden van de 

ongeconditioneerde stimulus 

o De respons zal verdwijnen. 

Terugval van extinctie 

• Wanneer er na extinctie opnieuw een conditionering plaatsvindt zal de respons veel sneller 

optreden. 

o =heracquisitie van de geconditioneerde respons 

Operante conditionering 
• Selectief belonen of straffen 

• Edward Thorndike 

o Katten laten ontsnappen uit een puzzelbox 

o Trial and error 

o Law of effect 

▪ Stelt dat gedrag dat een prettige uitkomst heeft een grotere kans heeft om 

herhaald te worden, terwijl gedrag dat een onplezierige uitkomst heeft een 

minder grote kans heeft om herhaald te worden. 

• Reinforcement 

o Het selectief bekrachtigen van gewenst gedrag en het weglaten hiervan bij 

ongewenst gedrag. 

• Shaping 

Project Orion 

• Skinner 

• Tijdens periode WO II 

• Wou een bom maken die bemand werd door duiven. 

o Wou duiven trainen door belonen en straffen. 

Habituatie en sensitisatie 
• Habituatie 

o Wanneer een stimulus herhaaldelijk wordt aangeboden zal het patroon van de 

respons na verloop van tijd veranderen. Wanneer een respons op een zwakke 

stimulus na verloop van tijd steeds zwakker wordt. 

• Sensitisatie 

o Wanneer een respons op een sterke stimulus na verloop van tijd steeds sterker 

wordt. 

Het motorsysteem 
• Op basis van mentale representatie die we extraheren uit onze waarneming moeten we 

voorspellen hoe we moeten handelen om een bepaald doel te bereiken. 

• Effectorsystemen: 

o De spieren en spiergroepen die we gebruiken om te bewegen. 

• Terwijl we onze beweging uitvoeren, flitsen er nog een aantal duizend instructies vanuit de 

hersenen langs het ruggenmerg, om te zorgen dat de spieren in onze hand zich op een 

gracieuze wijze om het oor van de kop vouwen en het met precies de juiste hoeveelheid 

kracht vastgrijpen. 
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Zenuwbanen 
• Voor bewegingen die gepland worden door het brein. 

• Globale beweging wordt gepland door  de cortex, terwijl de details van het actieplan worden 

uitgewerkt door een groot aantal subcorticale gebieden. 

• Het laterale pad: 

o Bestaat uit zenuwbanen waarvan de cellichamen zich voornamelijk in de primaire 

motorcortex bevinden. 

o Controle van fijne motorische bewegingen van de spieren van onze ledematen. 

• Het mediale pad: 

o Betrokken bij de controle van de spieren in onze romp en bovenarmen en benen 

o Minder sterk gelateraliseerd en projecteert zowel naar de ipsilaterale als naar de 

contralaterale lichaamszijde. 

o Controle van bilaterale bewegingen 

Spieren 
• Spieren bestaan uit vezels die in meerdere of mindere mate kunnen samentrekken. 

o Door een elektrische impuls die wordt afgegeven door en motorneuron. 

• Gelokaliseerd in het ventrale deel van het ruggenmerg. 

• Een motoreenheid: 

o Een motorneuron, samen met de bijbehorende spiervezel waarmee het neuron 

verbonden is. 

• Neuromusculaire junctie: 

o Synaps tussen het motorneuron en de bijbehorende spiervezel. 

Hersengebieden betrokken bij motoriek: van intentie tot actie 
• Plannen en uitvoeren van een beweging is alleen maar mogelijk op basis van een 

gecoördineerde activiteit van een groot aantal corticale en subcorticale gebieden. 

• Intentie wordt gevormd in de frontale corticale gebieden. (de 2 systemen) 

o Vertaalt zich in een actieplan 

o Actieplan wordt bijgesteld en aangepast aan veranderende omstandigheden. 

Corticale gebieden 

• Betrokken bij de planning van bewegingen. 

• Primaire motorcortex 

o Wel onduidelijk welke rol het speelt in de motoriek 

• De premotorcortex, de supplementaire motorcortex en de frontal eye fields 

o Betrokken bij de specificatie, voorbereiding en initiatie van een respons. 

• Anterieure cingulate cortex 

o Selecteren van verschillende reponsalternatieven en het monitoren if een actie 

correct werd uitgevoerd 

• Pariëtale cortex 

o Relateren van bewegingen aan de ruimte rondom ons en het integreren van 

sensorische informatie in bewegingspatronen 

o Linken van beweging aan betekenis. 
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De motorcortex 
• Somatopische organisatie 

o Anatomische organisatie van de motorcortex representeert een kaart van ons 

lichaam. 

 

• Hoe meer mediaal -> hoe meer distaal. 

• 2 verschillende zenuwbanen; 

o Mediale en laterale zenuwbanen 

Het elektromyogram 

• 3 elektroden in de buurt van een spier kleven 

o Meten de elektrische activatie van de spieren 

• Bestaat uit een ruis, piekerig signaal 

• We krijgen een schattig van de gemiddelde Amplitude 

• Samentrekken spier : grotere amplitude 

TMS 

• Magnetische spoel waar elektrische stroom door geleidt. 

o Er wordt een magneetveld opgewekt. 

• Werking van hersengebied beïnvloeden. 

o Motorcortex. 

• Onderzoeken in hoeverre het cognitieve het motorische kan beïnvloeden. 

Corticale plasticiteit 
• De microstructuur van de motorcortex blijkt veel meer gekenmerkt te worden door diffuse 

lokale circuits. 

• Specifieke neuronen in de motorcortex kunnen geassocieerd worden met de aansturing van 

meerdere spieren. 

Plasticiteit 

• Corticale plasticiteit suggereert dat de architectuur van de motorcortex kneedbaar is en 

dynamisch aangepast kan worden aan de omstandigheden. 
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Motorische controle 
• Hoe van een intentie tot actie overgaan? 

• Motorequivalentie 

o Je kan heel veel taken op verschillende manieren (meer dan 1) uitvoeren. 

o Bepaalde acties met verschillende spiergroepen uitvoeren. 

Van intentie tot actie 
• Ideomotortheorie 

o Gebaseerd op het idee dat acties gedefinieerd worden door de waarneembare 

effecten er van. 

o Veronderstelt dat het voorstellen van het effect van een actie resulteert in de 

uitvoering van de corresponderende actie 

▪ Intern of extern. 

• William B Carpenter 

o Omschreef dit als een reflexmatige actie van het cerebrum, die zich niet alleen maar 

manifesteert als een fysieke verandering in de hersenen zelf, maar ook in de vorm 

van spieractiviteit. 

• Johann Friedrich Herbart 

o Veronderstelde bovendien dat ideomotorische actie niet beperkt bleef tot 

reflexmatige bewegingen, maar dat leerprocessen hier ook een rol in spelen 

• William James 

o Omschreef ideomotorische actie als de sequentie van bewegingen, volgend op 

slechts een gedachte aan deze bewegingen 

• Clark Hull 

o Concept van anticipatoire doelreacties. 

o Ideomotorische acties staan gelijk aan ideeën 

Greenwalds ideomotortheorie 

• Uitwerking van de oorspronkelijke ideeën van James, maar nu geformuleerd in toetsbare 

termen. 

o Drie stadia: 

▪ Stimulus, respons, effect 

o Wanneer we een specifieke handeling uitvoeren dan zal dat resulteren in een 

actiespecifieke feedback 

Theory of event coding 

• Gebaseerd op het idee dat interne mentale representaties gedeeld worden door perceptuele 

en motorische processen. 

• Bindingsprobleem: 

o De vraag hoe die verschillende eigenschappen aan elkaar gebonden worden tot een 

geünificeerde representatie. 

• Treisman et al. 

o Beschreven hoe het waarnemen van een gebeurtenis automatisch resulteert in het 

aan elkaar verbinden van alle individuele codes die deze gebeurtenis representeren. 

 

• Kahneman et al. 

o Beargumenteerden dat deze representaties ook automatisch gebonden woorden aan 

abstracte semantische kennis 
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▪ Ontstaan object file 

• Representeert niet alleen maar het object zelf maar ook de context 

er van. 

▪ Event file 

• Bevat perceptuele eigenschappen en motorische eigenschappen. 

Motorprogramma’s 
• Vormen de basis voor motorcognitie. Je kunt deze motorprogramma’s niet alleen maar 

gebruiken om een actie uit te voeren, maar ook om te evalueren wat de eventuele 

consequenties van een actie zijn. 

• Motoranticipatie: 

o Omvat de verzameling processen die uitgevoerd moeten worden om een 

motorprogramma voor te bereiden. 

o Deze processen vinden plaats nadat de stimulus is verschenen? 

o 2 fasen: 

▪ Planningsfase en uitvoeringsfase. 

• Bereidheidspotentiaal 

o Ontstaan in de motorcortex, met additionele bijdragen van de supplementaire 

motorgebieden. 

o Trage opbouw van een negatieve spanningspotentiaal. 

Glovers planning-controlemodel 
• Scott Glover 

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

bereiden 

o Twee verschillende systemen: 

▪ Planningsysteem en controlesysteem 

▪ Planningsysteem: 

• Gebruikt voor de initiatie van een beweging 

• Selecteert het doel van de actie, besluit hoe dit doel moet worden 

gegrepen en bepaalt de timing van alle bewegingen 

• Beïnvloed door de doelen van het individu, de aard van het 

doelobject, de visuele context en diverse cognitieve processen. 

• Relatief traag 

• Afhankelijk van visuele representaties 

▪ Controlesysteem: 

• Gebruikt bij de uitvoering van een beweging 

• Zorgt dat de beweging accuraat is en gecorrigeerd wordt. 

• Alleen beïnvloed door visuele eigenschappen, niet door de 

omringende visuele context 

• Relatief snel 

 

 

Motorcontrole 
• Motorische controle vind onder andere plaats op basis van visuele feedback. 

• Davidson en Wolpert 
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o Stellen dat het voorspellen van de toekomstige toestand van het motorsysteem 

essentieel is voor de succesvolle planning van een actie, omdat er tussen de initiatie 

en de uitvoering van een actie diverse vertragingen zitten. 

• Er wordt verondersteld dat het motorsysteem gebruikmaakt van voorwaartse modellen: 

o Voorspellen de consequenties van een motorische actie. 

• Gebaseerd op een efferente kopie: 

o Een interne kopie van een uitgaand motorcommando, die door het neurale systeem, 

eventueel in combinatie met visuele input gebruikt kan worden om de effecten van 

een actie te voorspellen. 

• Invers model: 

o Wanneer we onze spierkracht moeten aanpassen op basis van externe 

veranderingen. 

• Deafferentie 

o Ten gevolge van een neuropathologische aandoening die de sensorische 

zenuwbanen. 

Oog- en hoofdbewegingen 
• Sommer en Wurtz 

o Neuronen in de mediale-dorsale thalamus een efferente kopie van de 

oogbewegingscommando’s doorsturen vanuit de superieure colliculus naar de 

frontale oogvelden. 

 
• Uitvloeisignaal: 

o Dit signaal wordt gebruikt om een voorwaarts model van de oogpositie te 

actualiseren tijdens de daadwerkelijke uitvoering van de oogbeweging. De 

geïdentificeerde thalamische neuronen werden al voor de daadwerkelijke uitvoering 

van de oogweging actief. 

▪ Signaal heeft dus verband met de motorcommando’s 

o Als deze signalen onderdrukt worden, heeft dat geen effect op de saccade waar ze 

verband mee houden maar we op een saccade die daarop volgt. 

▪ Impliceert intern model van oogpositie die niet correct geactualiseerd wordt. 

 
 

Optimale-feedbackcontrole 
• Ons motorisch gedrag, de mechanica van de ledematen en de neurale controlemechanismen 

vormen tezamen een drie-eenheid in ons gedrag. 

• Het motorisch gedrag beschrijft hoe een ledemaat, of ons lichaam, beweegt tijdens de 

uitvoering van een actie. 

Mechanisme van de oogbewegingen: 

➔ Informatie door vorige beweging 

wordt niet doorgegeven na injectie 

met muscimol. 
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o Beweging is resultaat van de gecombineerde acties van de neurale circuits die de 

beweging controleren en de mechanische eigenschappen van de ledematen. 

• Relatie tussen spierkracht en beweging is niet lineair . 

• Paul Morris Fitts 

o 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 

de afstand tot de locatie en de doorsnee van het doel. 

• Harris en Wolpert 

o Beschreven een mechanisme dat kan verklaren waarom een beweging deze wet van 

Fitts volgt. 

o Optimale-feedbackcontrole combineert informatie uit de voorwaartse modellen met 

sensorische feedback. 

▪ Zorgt voor optimale toestand waar fouten gecorrigeerd worden. 

Predictive coding en motorcontrole 
• Verschil tussen voorwaartse modellen en inverse modellen 

o Voegen we nu samen in één generatief model. 

• Klassieke voorwaartse modellen kunnen met een relatief kleine mathematische aanpassing 

compatibel worden gemaakt met generatieve modellen 

• Adams et al. 

o Merkten op dat neerwaartse signalen vanuit de primaire motorcortex sterke 

overeenkomsten vertonen met de top-downconnecties die hogere niveaus van de 

visuele cortex met de lagere niveaus verbinden 

o Neerwaartse signalen in het motorsysteem mogen niet beschouwd worden als 

motorcommando’s maar als predicties.  

o Somatoformische feedbacksignalen vanuit de ogen en het lichaam resulteren in 

predictiefouten 

▪ Volgens hun zou dit met opwaartse connecties weer teruggekoppeld kunnen 

worden aan de motorcortex 

Procedureel leren 
• Ontdekken van regelmatigheden in een sequentie. Niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het 

leren van motorische vaardigheden. 

Vaardigheden 
• Declaratief proces 

o Leren van woordenlijsten of dingen memoriseren 

• Impliciet leren = procedureel leren 

o Zoals een motorische vaardigheid 

o Het leren van een vaardigheid 

 

• Reber: 5 assumpties over impliciet leren 

o Impliciet leren wordt nauwelijks beïnvloed door leeftijd en ontwikkelingsniveau 

o De vaardigheid voor het leren hangt niet samen met IQ 

o Impliciet leren wordt niet verstoord door andere leerstoornissen 

o Minder individuele verschillen in impliciet leren dan expliciet leren 

o Impliciet leren is terug te vinden bij dieren 
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Wat is een procedure? 

• De kennis die ten grondslag ligt aan alle perceptuele en motorische vaardigheden. Kan 

groeien door oefening. 

Motorische versus cognitieve procedures 

• Veel overeenkomsten 

• Motorische : 

o Worden gepland 

o Vaak afhankelijk van specifieke effectoren 

o Afhankelijk van feedback van het visuele en proprioceptieve systeem 

• Cognitieve: 

o Minder planning 

o Minder afhankelijk van instantane integratie van feedback 

Eigenschappen van procedureel leren 

• Gebrek aan flexibiliteit 

• Taakuitvoering op verschillende niveaus van automatisering 

• Wanneer je nog niet in staat bent om gebruik te maken van procedurele kennis val je terug 

op declaratieve kennis. 

• Soorten vaardigheden volgens Jens Rasmussen: 

o Vaardigheidsgebaseerde, regelgebaseerde, kennisgebaseerde 

Taken 

De mirror-trace taak 

• Milner 

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

procedurele kennis 

• Na enige oefeningen werd de prestatie veel beter. 

De persuit-rotor-taak 

• Stift positioneren op een kleine plaat die ronddraait. 

• Na verloop van tijd werden de resultaten beter. 

• Basale ganglia, motorcortex en supplementaire motorprocessen bepalen resultaat taak 

De seriële reactietijdtaak 

• Vier locaties op een scherm 

• Corresponderen elk met een vinger 

• Locaties lichten op in een vaste, maar geheime volgorde. 

• Proefpersonen reageren steeds beter. 

Chunking 
• Aaneenschakelen van korte sequenties 

• Chunkvorming door oefening 

Chunking en sequentieleren 

De discrete sequentieproductietaak 

• Proefpersonen moesten met 4-8 toetsen zo snel mogelijk het oplichtende vakje aanduiden 

door het corresponderende toetsje in te drukken 

• Na voldoende oefeningen, wordt dit tot een simpele keuzetaak gereduceerd. 
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• Motorische chunk wordt gevormd 

o Motorische sequenties die als een eenheid kunnen worden uitgevoerd. 

Resultaten 

• Eerste fase: 

o Gekenmerkt door een initiële reactietijd die groter is dan die van de latere responsen 

in de sequentie. 

▪ Representeert de selectie en initiatie van de relevante sequentie 

• Andere fasen die langer zijn; 

o Reactietijd is veel lager door dat de sequenties in kleinere chunks gestoken worden. 

Hersengebieden betrokken bij chunking (niet zo belangrijk) 

• Presupplementaire motorcortex 

o Betrokken bij planning motorische acties 

• Putamen, linkerhemisferisch fronto-pariëtaal netwerk 

o Productie motor-chunks 

▪ Putamen : samenvoegen van chunks 

▪ LFP: segmenteren van deze chunks 

• Dorsolaterale prefrontale cortex 

o Converteren van de spatiale positie van de stimulus naar de actie die uitgevoerd 

moet worden. 

Motorcognitie 
• Embodied cognition 

o Het idee dat cognitieve processen ontwikkeld zijn om ons lichaam optimaal te laten 

functioneren. 

o Cognitie niet los zien van lichaam 

• Motorcognitie: 

o Beschrijft het idee dat cognitie ingebed is in motorische processen.  

o Voorbereiden en uitvoeren van een actie 

o Evalueren van de consequenties van een actie en evalueren van anderen hun 

intenties. 

Simulatie van acties 
• Germund Hesslow 

o Stelt dar simulaties zich zullen manifesteren als bewuste gedachten. 

o Simulatie van de motorc ortex resulteert in onderbreking van de interne spraak 

o Bewuste gedachten kunnen zich ook manifesteren in de vorm van mentale 

inbeeldingen van acties en de consequenties van acties. 

• Motorcortex is niet alleen betrokken bij genereren van gedachten, maar ook van verstaan 

van spraak. 

• Sterke relatie tussen motoriek, perceptie en cognitie. 

Het lichaamsmodel 
• Primaire somatosensorische cortex, gebied van de neocortex waar onze lichamelijke 

sensaties worden gerepresenteerd, wordt gekenmerkt door een anatomische organisatie die 

ruwweg overeenkomt met die van de primaire motorcortex. 

• Michael Brecht 
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o De somatosensorische cortex omvat een representatie van het lochaam die gebruikt 

wordt voor interne simulaties van gedrag 

o Gebruikt om de sensorische consequenties van acties voor te spellen 

Perceptie, actie, integratie 
• Milner en Goodale 

o Vonden duidelijke dissociatie tussen twee visuele systemen  

▪ Evidentie voor bestaan van 1 systeem dat vooral betrokken is bij de 

herkenning van objecten en voor een tweede systeem dat vooral betrokken 

is bij de waarneming van beweging en integreren van visuele informatie in 

een actieplan 

• = perceptie-voor-actie systeem 

Motivatie, emotie en sociale cognitie 
• Ontdekking spiegelneuronen 

o Gekenmerkt doordat ze niet alleen reageren bij het uitvoeren van een actie maar 

ook bij het waarnemen van een actie. 

• William James, Carl Lange, Walter Cannon en Antonia Damasio 

o Fysiologische reacties zijn niet het gevolg van emotie maar dat emoties ervaren 

worden door de fysiologische reactie van ons lichaam op een emotionele stimulus. 

• Motivatie 

o Beschrijft de noodzaak om de interne toestand van ons lichaam te reguleren. 

Hoofdstuk 4: Bewustzijn en Aandacht 

Bewustzijn en filosofie 
• Aantal invloedrijke stromingen: 

Dualisme 
• Descartes (1596-1650) 

o Periode van verlichting 

o Mechanische mensbeeld 

▪ Menselijke lichaam als machine beschouwd die opereerde op basis van pure 

wetmatigheden. 

▪ De mens zou geen vrije wil hebben.  

o Dualisme 

▪ Onderscheid tussen stoffelijke lichaam (res existans) en onstoffelijke ziel (res 

cognitans) 

▪ Ziel was niet gebonden aan mechanische wetten en kan dus boodschappen 

naar het lichaam versturen en er ontvangen. 

▪ Deze uitwisseling van info zou via de epifyse gaan (pijnappelklier) 

• Weten nu dat epifyse betrokken is bij melatonine. 

• Achterhaald idee maar nog steeds invloedrijk. 
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Het cartesiaanse theater 

• Twee problemen met dualisme: 

o Introductie res cognitans was schending van de wet van 

behoud van energie : er zou spontaan energie moeten 

ontstaan. 

o Introductie van res cognitans impliceert een waarnemer in 

ons hoofd. 

• Het homunculusprobleem: 

o Waarnemer in het hoofd 

o Ontstaan van een oneindige regressie van waarnemers in 

waarnemers, … 

• Volgens Dennet : hij had hier kritiek op. 

o Impliceert dat er 1 specifieke plek in het brein is waar het bewustzijn zich bevindt. 

Monisme 
• Stelt dat er slechts 1 fundamentele substantie in de natuur bestaat. 

• Hier binnen bestaan er enkele verschillende denkwijzen over de aard van deze substantie ; 

Materialisme 

• Materie is de enige fundamentele substantie die in de natuur bestaat. 

• Mentale processen en bewustzijn ontstaan volgens deze visie als resultaat van interactie 

tussen materiële deeltjes. 

Idealisme 

• De fundamentele werkelijkheid is in essentie mentaal of door mentale processen 

geconstrueerd. 

• Ontstaan vanuit scepsis over de mogelijkheden om de materiële wereld te kennen. 

• Bewustzijn is zowel de oorsprong van, noodzakelijk voor, het materiële bestaan. 

 

Solipsisme 

• Extreme variant van idealisme 

• Gaat uit van eigen mentale wereld die met zekerheid bestaat. 

• Mentale wereld van anderen zouden niet noodzakelijk bestaan en slechts een bijproduct van 

de eigen mentale wereld zijn. 

De identiteitspositie – neutral monisme 

• Relatief milde variant van het materialisme 

• Verklaren hoe fysieke processen gestalte kunnen geven aan de mentale. 

• Meest gangbare in de cognitieve psychologie 

Moeilijke en gemakkelijke problemen 
• David Chalmers – facing up the problems of consciousness (1995) 

o Benadering om bewustzijn te onderzoeken 

• Moeilijke problemen van bewustzijn – the hard problems 

o Subjectieve, kwalitatieve ervaring van bewustzijn 

o Qualia 

▪ Eigenschappen van de waarneming, is die voor iedereen hetzelfde? 

o Niet empirisch te onderzoeken 
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• Gemakkelijke problemen van bewustzijn – the easy problems 

o Stimuli discrimineren, categoriseren, reageren op stimuli, informatie integreren, … 

o Welke hersenprocessen zijn noodzakelijk om bewuste ervaring op te roepen? 

o Wel empirisch te onderzoeken. 

Wat is bewustzijn? 

 of meer bewustzijnen? 

Micro macro en verenigd bewustzijn 

• Volgens Zeki 

o Bewustzijn hangt sterk samen met de integratie van informatie in het brein 

o Verschillende aspecten van visuele informatie worden ieder in verschillende 

gebieden van het visuele brein verwerkt. 

o Microbewustzijn 

▪ Bewustwording van één enkele eigenschap 

o Macrobewustzijn 

▪ Bewustwording van het gehele object en de eigenschappen er aan koppelen 

o Uniforme, eigen bewustzijn 

▪ Verschillende individuele eigenschappen continu met elkaar verbonden, 

waardoor er een continue stroom van micro en macrobewustzijn ontstaat. 

Split-brain patiënten 

• Verbinding tussen linker en rechter hemisfeer operatief verwijderd (corpus callosum) 

• Gevolgen van epileptische aanvallen beperken 

• Bijwerkingen: 

o Relatief goed functioneren 

o Beide hemisferen hebben misschien een eigen onafhankelijk bewustzijn ontwikkeld 

• Sperry 

o Stelt dat we een dominante kant hebben (links taal) dat het centraal bewustzijn is en 

dat de andere helft het secundaire bewustzijn is 

• Gazzaniga 

o Enkelvoudig bewustzijn in de linkerhemisfeer die werkt als interpretator die 

consistente interpretatie genereerd. 

• Pinto et al. 

o Stelt dat er veel aanwijzingen zijn voor een duaal bewustzijn 

o Alleen het integreren van info zou verstoord zijn 

Niveaus van het bewustzijn 
• Laureys 

o Stelt dat bewustzijn twee belangrijke componenten bevat, te weten de mate van 

bewustzijn van onszelf en de omgeving en de mate van waakzaamheid 

• Bayne et al. 

o Indeling van niveaus van bewustzijn is onhoudbaar en dat er eerder sprake is van 

meerdere dimensies 

o Lokale staat van bewustzijn 

▪ Specifieke inhoud van bewuste ervaringen 

o Globale staat van bewustzijn 

▪ Staat van waakzaamheid of de diverse postcomateuze toestanden 
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o Specifieke globale bewuste toestanden hebben een niet-lineaire invloed op 

individuele cognitieve processen die geassocieerd zijn met lokale bewuste 

toestanden 
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Functies van het bewustzijn 
• Enkele mogelijkheden: 

o Bewustzijn is geassocieerd met het waarnemen van onze omgeving. 

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

van anderen. 

o Het speelt een rol in de controle van onze acties. 

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

en-nu. 

o Bewustzijn is hoogst informatief, in de zin dat iedere bewuste toestand die je ervaart 

een enorme reeks andere ervaringen uitsluit. 

Integratie van informatie  
• Tononi 

o Veronderstelt dat het bewustzijn correspondeert met de capaciteit van een systeem 

om informatie te integreren. 

o Bewustworden : resultaat van die integratie. 

o Hoe complexer de informatie, hoe hoger de bewustzijnstoestand. 

• Tononi en Edelman 

o Beargumenteren dan ook dat bewustzijn gerelateerd is aan de complexiteit van de 

informatie die verwerkt wordt. 

o Twee aspecten van informatieverwerking: 

▪ Een bewuste ervaring is geïntegreerd in de zin dat de ervaring een eenheid 

vormt 

▪ De ervaring is hoogst gedifferentieerd in de zin dat we in een korte tijd een 

grote hoeveelheid bewuste toestanden ervaren. 

o De eenheid van een bewuste ervaring blijkt ook uit de moeite die het ons kost om 

twee taken tegelijk uit te voeren. Alleen in het geval van heel simpel geoefende 

taken, die nauwelijks  toegang tot het bewustzijn vereisen is dat mogelijk. We 

kunnen daarnaast ook niet meer dan één beslissing per paar honderd ms maken. 

▪ Blijkt uit binoculaire rivaliteit. 

o Bewustzijn is ook gedifferentieerd 

o Bewustzijn is geassocieerd met informatie-rijkheid. 

▪ Hoe meer info, hoe meer geïntegreerde hersenactiviteit. 

Sociale communicatie 
• Humhrey 

o Functie bewustzijn is vooral het sociale gedeelte. 

o Om succesvol in een groep te leven is het noodzakelijk om het gedrag van anderen te 

kunnen voorspellen, begrijpen en manipuleren. 

o Zelfbewustzijn ontwikkeld om anderen te kunnen begrijpen. 

• Grzaiano en Kastner 

o Stellen dat neurale mechanismen die informatie over de intenties van anderen 

produceren, dezelfde zijn die zelfbewustzijn produceren. 

o Temporo-parietale junctie is sleutel rol in sociaal bewustwordingsmechanisme. 
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Controle van acties 
• Intentionele acties gecontroleerd door bewuste vrije wil. 

• Wegener en Wheatley 

o We hebben vaak de illusie van controle, zelf als dit het geval niet is 

o Experiment 

▪ Proefpersoon bestuurt cursor maar handlanger beïnvloedt de bewegingen. 

• Libet et al. 

o Gebruikte readiness potential 

o Uitvoering vrijwillige acties + timing daarvan 

o EEG om de activatie van de motorcortex te meten 

o Bereidheidspotentiaal 

o Motorcortex was al 500ms actief voor de daadwerkelijke actie actief werd. 

▪ Het bewustzijn was das veel later actief dan de motorcortex. 

▪ Onze intentionele vrije wil gaat vooraf aan een voorbereiding. 

Rapportage van bewuste ervaringen 
• Subjectieve ervaringen 

De vegetatieve staat 
• Patiënt in vegetatieve staat 

• Activatie van de middelste en superieure temporale gyri werd opgeroepen door taalstimuli 

en die activatie was gelijk met die van normale proefpersonen. 

• Ondanks het uitblijven van een fysieke reactie was de persoon wel instaat om taalstimuli te 

verwerken. 

o Zeker niveau van bewustzijn 

• Mentale inbeeldingstaken impliceren aanwezigheid van bewustzijn. 

Gaten in onze bewuste ervaring 
• Wanneer we in een wakende toestand zijn komen we regelmatig situaties tegen waarin we 

niet meer in staat zijn om belangrijke ervaringen te rapporteren. 

• We vragen ons af of er werkelijk geen bewuste ervaring van stimuli is, of als we er gewoon 

geen herinneringen meer aan hebben. 

Blindsight 
• Voor het eerste gerapporteerd in WO I -> Riddoch 

• Geen bewuste ervaring meer maar wel instaat om visuele informatie te verwerken. 

• Schade aan de visuele cortex 

o Indicatie voor meerdere visuele verwerkingsroutes. 

Neurale correlaten van bewustzijn 
• Bewuste waarneming van stimuli manipuleren en veranderingen in hersenactiviteit in functie 

van de bewustwording rapporteren. 

Paradigma’s om bewustzijn te meten 
• De gemakkelijke problemen van bewustzijn onderzoeken 

• Procedures waar ze worden getoond onder omstandigheden waarin stimuli bewust dan wel 

onbewust waargenomen worden, of waar de bewuste ervaring wisselt tussen verschillende 

interpretaties van een stimulus. 
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Maskeren 

• Twee manieren om stimuli aan te bieden; 

o Subliminaal 

▪ Gedurende een zeer korte tijd en daarna vervangen door een andere stimuli 

o Met een waarnemingsdrempel 

▪ Stimulus manipuleren dat de proefpersoon slechts 50% van de trials bewust 

is van de stimulus. 

• Subjectieve waarnemingsdrempel 

o Proefpersoon is niet meer instaat om bewust te rapporteren 

wat de inhoud van de stimulus is. 

o De stimulus wordt wel nog verwerkt. 

• Objectieve waarnemingsdrempel 

o Niet meer instaat bewust te rapporteren en de stimulus 

wordt ook niet verwerkt. 

Binoculaire rivaliteit 

• Bistabiele beelden 

o Kubus van Necker, rabbit-duck, .. 

o Diverse ambigue tekeningen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen 

worden. 

• Binoculaire rivaliteit : competitie 

o Bewustwording wisselt tussen twee beelden. 

Continuous flash suppression 

• Maakt ook gebruik van het feit dat er aan ieder oog een ander beeld wordt gerepresenteerd. 

• Één betekenisvolle stimulus en een stimulus die bestaat uit een veranderende flikkerende 

ruisbron. 

Afleiden van de aandacht 

• Inattentional blindness 

o Impliceert dat veel informatie die we waarnemen ons bewustzijn niet bereikt als we 

er geen aandacht aan schenken. 

Bewustzijnstheorieën 

Kwantumfysica 
• John Eccles 

o Psychonen = gevormd door convergerende bundels dendrieten die afkomstig zijn van 

piramidale cellen in laag I van de cortex 

o Qualia onstaan in de psychonen 

• Hameroff 

o Kwantuminteracties kunnen optreden in de microstructuur van de dendrieten 

waardoor de respons van een neuron niet meer deterministisch is, maar 

probalistisch -> concept vrije wil  

• Kwantumprocessen manifesteren enkel op het microniveau en niet op macroniveau 

waardoor dit toevalsprocessen zijn. 
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Integratieve theorie 
• Stellen dat bewustzijn een belangrijke rol speelt in de integratie van informatie. 

• Specifieke informatie kan door gespecialiseerde modules verwerkt worden. 

• Wanneer de informatie van verschillende modules met elkaar geïntegreerd wordt is er 

sprake van bewustzijn. 

o Is afhankelijk van de dynamische kern: complex, continu veranderend patroon van 

interacties. 

Global workspace-theorieën 

• De vroege verwerking van stimuli is niet afhankelijk van de bewuste waarneming ervan, maar 

treedt bewustzijn op als gevolg van de geïntegreerde activatie van meerdere 

gespecialiseerde verwerkingseenheden. 

• Wanneer een stimulus verwacht wordt kunnen top-downprocessen de toegang tot het 

bewustzijn mogelijk versnellen. 

• Vroege stadia van verwerking is grotendeels onbewust, en bewustwording is dus vanaf 

200ms na de aanbieding van een stimulus. 

 

• Link met hersenen: 

o Volgens Deheane en Naccache: dorsolaterale profrontale cortex en anterieure 

cingulate en pariëtale gebieden 

o Volgens Deheanse en Changeux: link tussen aandacht en bewustzijn 

Neurale correlaten van integratie 

• Globale neuronale-werkruimte hypothese 

o Voorspelt dat bewustwording van informatie samenhangt met een toename van 

globale, gecoördineerde activatie in een netwerk van hersengebieden dat een groot 

deel van de cortex omvat; 

• Bewuste waarneming resulteerde in een toename van gammabandactiviteit. 

Simulatie 
• Bewuste gedachten als interne simulaties (Hesslow) 

• Associativistische opvolgers zeggen dat denken feitelijk een zwakke vorm van gedrag is. 

Simulatie van gedrag 

• Activatie in de sensorische cortex wordt via intra en subcorticale paden naar de 

supplementaire en premotorcortex geprojecteerd, van waaruit uiteindelijk de primaire 

motorcortex wordt gesignaleerd. 

• Vanuit de primaire motorcortex worden signalen gegenereerd die de spieren aansturen. 

• De tijd die nodig is om een gesimuleerde beweging uit te voeren komt sterk overeen met de 

tijd die nodig is om de beweging zelf uit te voeren. 

o Sterke relatie denken en doen. 

Simulatie van perceptie 

• Beslissingstijd van mensen is afhankelijk van de rotatiehoek tussen twee objecten. 

• Mentale voorstelling maken resulteert in activatie van de primaire visuele cortex 
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Anticipatie en bewustzijn 

• Wat we waarnemen wordt vaak gedreven door eigen acties. 

o Visuele input verandert in functie van de positie van ons hoofd of onze ogen en 

tactiele stimulatie wordt vaak veroorzaakt door de manipulatie van objecten door 

onze handen. 

• Hesslow 

o Veronderstelt dat de hersenmechanismen die betrokken zijn bij de voorbereiding 

van een actie op een associatieve wijze gelinkt zijn aan de perceptuele 

mechanismen. 

Slaap en dromen 

 

• Bewustzijnstoestand ondergaat iedere dag een dramatische verandering. 

• Tijdens de slaap verdwijnt onze normale bewuste toestand en vermindert ons vermogen om 

op externe stimuli te reageren. 

o Arousalniveau neemt af 

• Remslaap 

o Verhoogt activatie van de pons en het limbisch systeem alsook in delen van de 

pariëtale en temporale cortex. 

o Vermindering activatie in primaire visuele cortex, motorcortex en dorsolaterale 

prefrontale cortex. 

• Slaapdeprivatie 

o PGO golven die voor hallucinaties kunnen zorgen. 

• Dromen 

o Vormen een bewustzijnstoestand die gekenmerkt wordt door sterk visuele kleurrijke 

ervaringen en zijn vaak dynamisch en objecten of personen uit het dagelijkse leven 

vinden we hierin terug. 

• Belangrijk verschil tussen dromen en waken 

o We worden vaak verrast wakker uit een droom aangezien we niet bewust gekozen 

hadden om te dromen. 
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Bewustzijn en corticale synchronisatie 
• Llinas et al. 

o Thalamus vormt een hub die instaat is om ieder corticaal gebied met een ander 

corticaal gebied te laten communiceren 

o Bewustzijn is resultaat van intrinsieke activiteit van de thalamo-corticale circuits. 

• Llinas en Paré 

o Bewustzijn is resultaat van interne neurale activiteit die gemoduleerd wordt door de 

zintuigen, in plaats van hierdoor gegenereerd te worden. 

Aandacht 
• James 

o Richten van onze mentale processen op 1 enkele taak: het richten en vasthouden van 

onze mentale capaciteiten en op een taak moet voorkomen dat we afgeleid worden. 

o Er is sprake van een toestand van gecontroleerde verwerking wanneer we onze 

aandacht ergens op richten. 

• Volgehouden aandacht 

o Gedurende een lange tijd ergens complex op focussen 

• Selectieve aandacht 

o Selectief bepaalde informatie attenderen en andere informatie negeren. 

• Verdeelde aandacht 

o Twee taken tegelijkertijd moeten uitvoeren. 

• Endogene aandacht 

o Mentale processen op een vrijwillige manier uitvoeren – topdowngecontroleerd 

• Exogene aandacht 

o Niet vrijwillig – bottom-upgecontroleerd. 

Een taxonomie voor aandacht 
• De laatste jaren is het in toenemende mate duidelijk geworden dat selectieprocessen op de 

een of andere manier een rol spelen in bijna alle domeinen van de cognitieve psychologie, 

waardoor de term aandacht zelf zeer generiek geworden is. 

• Niet unitair 

Eigenschappen van aandacht: 

Beperkte capaciteit 

• Omgeving biedt veel meer prikkels dan we op één moment kunnen verwerken. 

• Aandacht functioneert als een filter om relevante informatie van irrelevante informatie te 

scheiden. 

Selectie 

• In bijna alle situaties waar aandacht een rol speelt wedijveren meerdere stimuli voor selectie 

en de rol van aandacht bestaat eruit om deze competitie zodanig te beïnvloeden dat de 

meest relevantie info verwerkt worden. 

Modulatie 

• Aandacht reguleert ook de mate waarin een geselecteerde stimulus verwerkt wordt. 

o Beïnvloedt de snelheid en accuraatheid maar ook de subjectief waargenomen 

helderheid ervan. 
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Vigilantie 

• Heeft betrekking op onze vaardigheid om aandacht gedurende een langere tijd gericht te 

houden op 1 taak. 

Niet unitair 
• Er is geen eenduidig aandachtsproces, maar eerder een verzameling van neurale en 

cognitieve processen die in onderlinge samenwerking opereren, terwijl hogere-orde 

processen de over-allprioriteit van het systeem als geheel bepalen. 

Externe aandacht: 
• Aandacht op externe sensorische input 

Modaliteit 

• Zintuigen opereren min of meer onafhankelijk van elkaar waardoor we onze aandacht op 1 

specifiek zintuig kunnen richten. 

Spatiale aandacht 

• Aandacht gericht op een specifieke locatie in onze omgeving. 

• Is vooral gericht op onze visuele modaliteit, maar het is ook bij andere modaliteiten terug te 

vinden. 

• Premotortheorie 

o Aandacht speelt een belangrijke rol in het selecteren van nieuwe locaties voor 

fixaties. 

• Kan afgeleid worden door bepaalde factoren: 

o Plotseling verschijnen van een stimulus 

o Emotionele waarde van een stimulus 

o Uniekheid van een stimulus 

Temporele aandacht 

• Aandacht richten op tijdstippen 

• Beperkt aantal objecten per tijdseenheid verwerken. 

• Aandachtsknipper 

o Opmerkelijk gebrek aan capaciteit om een tweede doelstimumus te kunnen 

detecteren. 

o Treedt op wanneer de twee doelstimuli niet na elkaar gepresenteerd worden en 

wanneer er een afleider aanwezig is. 

o Doelstimuli moet ook relevant zijn. 

Eigenschappen en objecten 

• Je kan aandacht schenken aan volledige objecten maar ook aan eigenschappen van objecten, 

die gedefinieerd worden als modaliteitspecifieke dimensies. 

o =sterk opvallende stimumuseigenschappen van objecten. 
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Interne aandacht 
• Selectie en verwerking van externe stimuli. 

Respons en taakselectie 

• Wanneer we 2 keuzes direct na elkaar moeten maken, vinden we dat de tweede respons 

vaak vertraagd is. 

• Hoe sneller de keuzes achter elkaar moeten worden gemaakt, hoe groter de vertraging. 

• Uitvoeren van een nieuwe taak vereist voorbereiding 

o Onze flexibiliteit in het wisselen van verschillende taken is gelimiteerd. 

LTG 

• Interne aandacht speelt een belangrijke rol in de selectie en modulatie van informatie uit het 

LTG. 

• Verfrissen van informatie helpt om ze in stand te houden. 

• Bij het ophalen van herinneringen speelt competitie ook een belangrijke rol. 

Werkgeheugen 

• Stelt ons instaat om mentale representaties te vormen en die te manipuleren. 

• Bevindt zich op het snijvlak van interne en externe operaties omdat het een belangrijke rol 

vervult in het vasthouden van informatie die hiervoor nog wel aanwezig was. 

• Naar binnen gerichte aandacht resulteert erin dat externe stimuli aanvankelijk minder sterk 

verwerkt worden. 

Biased competition 

De biased competition theorie 
• Beschrijft aandacht als een competitie tussen verschillende inputs en representaties: deze 

competitie kan plaatsvinden tijdens ieder stadium van verwerking. 

• Ook wordt het brein op diverse niveaus van verwerking een grote verzameling interne 

eigenschappen van ieder object. 

• De input die de meeste verwerkingsbronnen toegedeeld krijgt zal degene zijn die het meest 

uitputtend verwerkt wordt. 

• Competitie kan gebiased worden 

o Emergente eigenschap van diverse neurale functies die gezamenlijk de competitie 

voor de perceptuele verwerking en de controle over ons gedrag oplossen. 

• De uiteindelijk selectie van input is gebaseerd op de integratie van deze niveaus. 

• Er is ook sprake van extinctie 

Biased competitie en predictieve coding 
• Biasing kan in het predictie coding raamwerk verklaard worden door de mate van verwerking 

van predictiefouten. 

• Het belang voor de persoon zelf kent een gewicht toe aan de predicties. 
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Aandachtsregulatie 

Neurobiologische aandachtsmodellen 
• Posner en Petersen 

o Anterieure en posterieure netwerken 

o Vigilantie 

o Vrijwillig vs automatisch switchen 

• Corbetta en Shulman 

o Model waarin 2 verschillende netwerken betrokken zijn bij regulatie van aandacht 

o Veronderstellen allebei dat het ene netwerk betrokken is bij doelgerichte/endogene 

aandacht en het andere bij stimilusgedreven/exogene aandacht 

• Cueing taak (Posner) 

o Zo snel mogelijk reageren op een doelstimulus die op de linker of rechterzijde van 

een beeldscherm wordt gepresenteerd 

▪ Endogene cue / symbolische cue 

• Betekenisvolle aanwijzing 

▪ Valide cue 

• De pijl duidt correct de doelstimulus aan 

▪ Invalide cue 

• De pijl wees de verkeerde kant op waardoor men zich moest 

heroriënteren 

o Eerst moest de aandacht losgekoppeld worden van de 

locatie waar die op gericht was, daarna de aandacht 

verplaatsen en dan weer de aandacht koppelen aan de 

nieuwe plaats 

▪ Exogene cue 

• Opflitsen van de locatie waar de doelstimulus ging verschijnen 

• Tijd die er tussen zat was bepalend 

• = inhibition of return (respons op stimulus is trager door de lange 

verwerkingstijd) 
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Anterieure en posterieure aandachtsnetwerken 
• Anterieure aandachtsnetwerk 

o Betrokken bij detectie van relevante stimuli 

• Posterieure aandachtsnetwerken 

o Betrokken bij oriënteren van aandacht 

Fronto-pariëtale netwerken 

Een neurobiologisch model voor aandachtsregulatie 

• Identificeert een top-down aandachtssysteem dat bestaat uit een netwerk van frontale en 

pariëtale corticale gebieden 

o Gerelateerd aan regulatie van verwachtingen, kennis en doelgerichte acties en 

richten van aandacht 

• Identificeert een ventraal netwerk 

o Betrokken bij exogeen, bottom-up richten van de aandacht 

o Detectie van relevante stimuli 

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

• fMRI studies die gebruikmaakten van block designs vonden voornamelijk een sterke overlap 

tussen de hersengebieden die betrokken zijn bij top-down en bottom-upcontrole van 

aandacht, terwijl fMRI studies die gebruikmaakten van event related designs vooral een 

dissociatie tussen top-down en bottom-up gerelateerde hersengebieden rapporteerden. 

• Proefpersonen in de zoekconditie moesten beroep doen op het top-

downaadachtscontrolemechanisme, terwijl dat in de niet-zoekconditie niet hoefde te 

gebeuren 

• Het top-downaandachtsnetwerk is volgens het model in staat om selectief de verwerking van 

specifieke eigenschappen van een stimulus te beïnvloeden, zodat deze eigenschappen met 

een hoge prioriteit worden verwerkt. 

Een onderscheid tussen aandacht en bewustzijn 

Aandacht zonder bewustzijn 
• Koch en Tsuchiya 

o Beargumenteerden dat aandacht en bewustzijn onafhankelijk van elkaar kunnen 

optreden. 

• Troiani et al. 

o Vonden dat onbewust waargenomen angstige gezichten resulteerden in activatie van 

de amygdala. Deze activatie was geassocieerd met activatie van hersengebieden die 

betrokken zijn met aandacht. 
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Bewustzijn zonder aandacht 
• Baars 

o Aandacht moet voorafgaan aan bewustwording en ook deze veronderstelling is met 

veel scepsis ontvangen 

• Argumenten die bepleiten dat aandacht nodig is voor het bewustzijn, zijn vaak gebaseerd op 

de fenomenen van inattentional blindness en change blindness. 

o Impliceert dat aandacht noodzakelijk is voor bewustzijn. 

Bewustzijn zonder aandacht 

• Lamme 

o Vier mogelijke relaties tussen aandacht en bewustzijn 

▪ Aandacht gaat vooraf aan bewustzijn (a b c) 

▪ Bewustzijn gaat vooraf aan aandacht (d) 

o Aandacht is wel nodig om natuurlijke scènes te 

verwerken. 

o Bewustzijn kan optreden zonder aandacht. 

▪ We kunnen deze wel niet rapporteren. 

o Fenomenale bewustzijn: 

▪ Kortdurende bewuste ervaring die we niet 

kunnen rapporteren. 

o Toegangsbewustzijn: 

▪ Pas wanneer we onze aandacht richten op een 

bewuste ervaring kunnen we deze 

rapporteren. 

Een nieuwe interpretatie van aandacht en bewustzijn 

• Lamme 

o Stelt dat aandacht en bewustzijn beter gedefinieerd zouden kunnen worden in 

termen van neurale mechanismen dan klassieke termen uit de psychologie. 

• Verwerking begint in de primaire visuele cortex en verspreid zich snel naar de hogere 

cortices. 

• Feedforward sweep 

o 100-150ms 

o Aandacht gevolgd door recurrente verwerking (=bewustzijn) 

Hoofdstuk 5: cognitieve controle 

Inleiding 
• Cognitieve controle 

o De vaardigheid om je gedachten en handelingen te coördineren afhankelijk van je 

interne doelen 

o Aandacht kunnen verdelen op een zodanige wijze dat we twee taken tegelijkertijd 

kunnen uitvoeren 

o Flexibel kunnen wisselen tussen verschillende taken 

o Detectie van fouten 

o Informatie in je geheugen actualiseren en manipuleren. 

• Inhibitoire controle 

o Niet toegeven aan impulsen 
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Executieve functies 

Wat zijn executieve functies? 
• De verzameling cognitieve functies die betrokken zijn bij de bovengenoemde taken: 

o Zie hier boven. 

• Neuropsychologie: beschrijven van gedragsverandering bij patiënten met frontaalschade 

Dysexecutief syndroom (Baddeley) 

• Dysexecutief syndroom: 

o Grote verscheidenheid aan cognitieve problemen  

▪ Verminderde prestatie op het inhiberen van responsen, het afleiden en 

genereren van regels, taaksets en het genereren van informatie 

o Kan tot diverse problemen leiden 

▪ Consequenties voor schrijfvaardigheid 

o Kritiek 

▪ Het syndroom blijkt niet zo ernstig te zijn zoals Baddeley beweerde. 

• Drie subprocessen /functies 

o Taaksetting 

▪ Beroep op planningsprocessen en het tot stand brengen van stimulus-

responsrelaties 

o Monitoring 

▪ Functie voor het monitoren van de eigen taakprestatie en het bijstellen 

hiervan op basis van het verwerken van fouten 

• Probleem met deze functie leidt tot toename fouten 

o Energisitatie 

▪ Betrokken bij het volhouden van aandacht/concentratie 

• Probleem met deze functie leidt tot vertraging in prestatie 
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• Een additionele component van executieve functies: 

o Bepalen van de waarde van een beloning 

• Cognitieve controlenetwerk: 

o Omvat de dorsolaterale prefrontale cortex en de anterieure cingulate cortex 

o Geassocieerd met responsinhibitie, monitoren van conflicten en switchen tussen 

taken. 

• Valuatienetwerk: 

o Orbito-frontale, ventro-mediale en fronto-polaire cortex 

o Betrokken bij emotie en waardegerelateerde beslissingen 

Executieve functies: eenheid en diversiteit 

• Executieve functies onderverdelen in 

componenten : 9 verschillende taken 

o 3: vaardigheid om een 

automatische respons te inhiberen 

▪ Strooptaak  

o 3: wisselen tussen taakinstructies 

o 3: actualiseren van informatie 

• Confirmatorische factoranalyse 

o In hoeverre variaties in 

taakprestaties geclusterd zijn in de drie factoren: 

▪ Inhibitie 

▪ Taakwisseling 

▪ Updating 

o Prestaties op de taken correleren sterk met elkaar -> impliceert dat executieve 

functies onderverdeeld kunnen worden in een inhibitie, taakwisseling en updating 

component. 

▪ Deze componenten correleren ook met elkaar 

Executieve functies in het brein 
• Eenheid/diversiteit raamwerk 

o Gebaseerd op het idee dat iedere executieve functie bestaat uit een 

gemeenschappelijk en uniek deel 

• Alle executieve functies hebben als gemeenschappelijke eigenschap dat ze betrokken zijn bij 

het actief onderhouden van taakdoelen en doelgerelateerde informatie, en dat ze deze 

informatie gebruiken om op een efficiënte manier de lagere verwerkingsniveaus te 

controleren 

Evaluatie 
• Er is enige overlap te vinden in de individuele functies die door verschillende 

onderzoeksgroepen worden geïdentificeerd. 

o Nog geen consensus over de optimale classificatie van deze functies. 

• Bestaat het dysexecutieve syndroom wel? 

• Wat onderscheid een executieve functie nu van een andere functie? 

o Hoe hangen deze samen? 
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Inhibitoire controle 

Het begrip inhibitie 
• Processen die de vuurfrequentie van een neuron, of een 

neuraal circuit verminderen. 

• Deelverzameling van de processen die onderdeel zijn van 

cognitieve controleprocessen. 

• In de psychologie is er geen eenduidige definitie. 

Argumenten voor inhibitie: 

• Speelt een centrale rol in veel neurowetenschappelijke 

theorieën. 

o Biased-competition model voor aandacht. 

Het concept inhibitie in de psychologie 
• Heel grote diversiteit aan fenomenen 

o Automatische inhibitie processen VS actieve, vrijwillige vormen van inhibitie 

Inhibitie en cognitieve controle 
• Zonder inhibitie zou ons bewustzijn volledig overladen worden met irrelevante informatie 

• Cognitieve inhibitie: 

o Onderdrukken van eerder geactiveerde cognitieve representaties of processen en 

het verwijderen van irrelevante acties uit de aandachtsfocus of het bewustzijn 

• Gedragsinhibitie: 

o Controle van het overte gedrag, zoals het weerstaan bieden aan verleidingen, 

controleren van impulsen. 

Argumenten tegen de noodzaak van het concept inhibitie 
• Het is computationeel gezien erg inefficiënt voor het wakende brein om een groot aantal 

processen te onderdrukken 

o We kunnen gewoon de basisactivatie in het brein laag zetten, waardoor belangrijke 

info alleen binnen komt. 

• Het verklaard maar een beperkte mate aan neuropsychologische patiënten. 

• Mogelijk slechts een symptoom van veel complexere problemen 

o Zie mensen met frontaal syndroom. Waarom interpreteren we dit als inhibitie? 

• Verzwakte associaties tussen stimuli en responses 
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Responsinhibitie 
• Er zijn een aantal specifieke situaties waarin het concept inhibitie nog steeds betekenisvol is. 

Het stop-signaalparadigma 

• Onderzoek over ons vermogen om een voorbereidende actie te inhiberen. 

o Eerst een primaire taak uitvoeren 

o Moeten reageren aan de hand van een go-signaal gevolgd door een stopsignaal 

o Om te bepalen hoe laat we een voorbereide respons nog kunnen onderdrukken 

o Stopsignaal onmiddellijk na de go-stimulus:  

▪ Nog snel inhiberen 

o Stopsignaal vlak voor de daadwerkelijke respons aanbieden: 

▪ Onmogelijk om nog te stoppen 

o Het stopproces wordt gezien als een competitie tussen twee onafhankelijke 

processen. 

Conflict, interferentie en fouten 
• Conflict tussen de executie van de respons en de inhibitie er van 

o Anti-saccade taak, strooptaak, Flanker taak 

o Je maakt een foute respons aan. 

• Dominante respons wordt onderdrukt ten gunste van een niet-dominante respons 

o Resulteert in een groot aantal fouten 
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Conflictmonitoring 

 

• Aanname van detectie van conflictsituaties speelt een belangrijke rol bij het rekruteren van 

cognitieve controleprocessen 

o Streven erna conflicten te voorkomen 

• Relevante associaties versterken en irrelevante verzwakken 

o Rol anterieure cingulate cortex 

• Flanker-taak 

o Bestond uit letters 

Fouten 

Post-error slowing 

• Na het maken van een fout zijn we gemiddeld trager in 

het reageren op een volgende trial 

• Vertraging is een strategische poging om verdere fouten 

te voorkomen? 

• Schending van de verwachtingen? 

• Aandacht voor infrequente gebeurtenissen? 

Foutdetectie in het brein 

• Het feit dat ons brein automatisch fouten detecteert werd rond 1990 toevallig tegelijkertijd 

in Duitsland als in de VS ontdekt 

• De vraag hoe efficiënt letters geïdentificeerd konden worden wanneer ze zowel visueel als 

auditief werden aangeboden. 

• We vergelijken correcte en foute responsen met elkaar 

o ERPs opgeroepen door foute responsen, lieten 

een negatieve component zien dat we bij de 

correcte responsen niet zagen. 

• Studie naar de mate van conflict die werd geïnduceerd 

door irrelevante informatie die kon worden geïnduceerd 

in de flanker-taak 
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Taakwisseling en multitasking 

Verdeelde aandacht 
• Mensen die gelijktijdig aan verschillende mediabronnen aandacht schenken hebben een 

breedtegebaseerde cognitieve controlestijl ontwikkelt. 

o Ze hebben een minder selectieve aandacht 

• Mensen die slecht zijn in multitasken: 

o Hele sterke top-downcontrole over hun aandacht. 

Dubbeltaken 
• In hoeverre zijn we in staat om meer dan één taak tegelijkertijd uit te voeren? 

• We bepalen wat de prestatie op elk van deze taken is wanneer ze elk afzonderlijk worden 

uitgevoerd en deze prestatiematen te vergelijken met de prestatie die geleverd wordt 

wanneer de beide taken gelijktijdig uitgevoerd moeten worden. 

• Beperkte aandachtsfocus 

• Snel wisselen tussen taken 

• Gevaar bij vigilantietaken 

Factoren die dubbeltaken beïnvloeden 
• De mate waarin twee taken gelijk zijn    Treisman & Davies 

o Sensorische modaliteit 

• Response modaliteit      McLeod 

o Bvb wanneer twee taken vereisen dat je een knop indrukt 

• Oefening       spelke Hirst & Neisser 

• Taakmoeilijkheid      Sullivan 

o Sommigen beweerden dat de vergelijkbaarheid van taken en ons vermogen om ze te 

combineren meer invloed heeft dan de moeilijkheid 

Cognitieve-bottlenecktheorie 
• Het is vaak mogelijk om twee taken uit te voeren zonder dat er sprake is van interferentie 

• Wanneer onze flexibiliteit weggenomen wordt kunnen we mogelijk subtielere vormen van 

interferentie detecteren die anders onopgemerkt zouden blijven. 

• Onderzoek: 

o Proefpersoon moet in korte tijd twee taken uitvoeren 

o Zo snel mogelijk op stimuli reageren 

o Wanneer beide stimuli gelijktijdig 

aangeboden worden is de prestatie op beide 

taken minder dan wanneer de stimuli 

afzonderlijk aangeboden worden. 

o Worden de stimuli kort na elkaar 

gepresenteerd -> alleen tragere reactie op 

stim2 

▪ =psychologische refractoire periode 

o Naarmate de tijd tussen de stimuli vergroot 

wordt, neemt de vertraging af 
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• Verwerking van een stimuli ondergaat drie stadia: 

o Perceptie 

o Centrale verwerking 

o Voorbereiding en uitvoering van de respons 

• Fout in centrale verwerking: cognitieve-bottleneck theorie 

o Cognitieve processen worden beperkt tot het nemen van één beslissing per keer 

o Als er twee beslissingen gemaakt moeten worden zal dus eerst de eerste gemaakt 

worden, daarna pas de tweede 

Centrale capaciteit en hulpbronnen (Kahneman) 
• Waarom is er een centrale bottleneck? 

• Wanneer we selectief onze aandacht richten op een specifieke 

stimulus dan alloceren we een deel van deze kostbare hulpbron 

aan de verwerking van deze stimulus, waardoor de verwerking 

ervan ten koste gaat van de verwerking van een andere 

stimulus. 

o Aandacht beschouwen als een brandstof, waarvan de 

voorraad beperkt is 

• Resource-theorieën 

o Aandacht verklaren vanuit het idee van hulpbronnen 

o Er is sprake van 1 centrale hulpbron die door aandacht 

op een relatief flexibele wijze gealloceerd kan worden 

aan verschillende taken.  

Dubbeltaken en interferentie 

• Vier verschillende taken: 

o Een taak waarbij een proefpersoon een random sequentie van letters moet 

genereren 

o Een prototype-taak waarbij proefpersonen een prototype van een bepaalde 

stimuluscategorie moesten leren identificeren op basis van het waarnemen van 

diverse exemplaren van deze categorie 

o Een manuele taak, die bestond uit het aandraaien van een schroef op een bout een 

aantal keren achter elkaar 

o Een taak die bestond uit het detecteren van een specifieke doeltoon 

• Moesten 2 van deze teken tegelijkertijd uitvoeren 

o Werd verteld dat 1 van de twee belangrijker was 

▪ Had geen invloed 

o Taak die het meeste beroep deed op de centrale hulpbron, gaat het meeste 

interfereren met de andere taken 

  



Zoë Vermote 

 54 

Beperkingen 

• De centrale hulpbrontheorie draagt een groot gevaar voor een cirkelredenering in zich 

o De interferentie ten gevolge van dubbeltaken verklaren waanneer we aannemen dat 

de taken in kwestie een hulpbron delen 

• Evidentie voor het bestaan hiervan zegt niets over de aard van de hulpbron 

• Slecht gedefinieerd 

• Veronderstelt dat iedereen dezelfde strategie volgt 

o Paradigma’s dwingen proefpersoon vaak tot een specifieke strategie 

▪ Onjuiste assumptie 

Cognitieve hulpbronnen: een soepsteen 
• Meerdere interpretaties: 

o Structurele eenheden 

▪ Kunnen maar één status, of in ieder geval een zeer beperkte hoeveelheid 

statussen per keer representeren, waardoor ze maar beperkt inzetbaar 

kunnen zijn bij meerdere taken 

o Grondstoffen 

▪ Specifiek aan één proces 

• Verhaal van de soepsteen: 

o We maken soep van een steen, maar doen er groenten, kruiden en vlees bij 

o De steen heeft dus niks van nut. 

o Op vergelijkbare wijze kunnen we ons ook afvragen wat de theoretische bijdrage van 

cognitieve hulpbronnen is. 

Meervoudige hulpbronnen 
• Cognitief verwerkingssysteem dat bestaat uit verschillende onafhankelijk van elkaar 

opererende verwerkingsmechanismen 

o De verwerkingsstadia 

▪ Die bestaan uit de elkaar opvolgende stadia van perceptie, centrale 

verwerking e responderen 

o De verwerkingscodes 

▪ De verwerkingsstadia kunnen afhankelijk van de specifieke taak 

gebruikmaken van een spatiale 

of een verbale codering 

o Modaliteiten 

▪ Perceptieprocessen kunnen 

gebruik maken van visuele of 

auditieve bronnen 

o Het responstype 

▪ Responsen kunnen manueel of 

verbaal worden gegeven 
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• Onderscheid tussen focale en ambiante visuele verwerking: 

o Focale visuele verwerking: 

▪ Objectherkenning 

o Ambiante visuele verwerking: 

▪ Betrokken bij oriëntering en detectie van bewegingen 

• Enkele problemen ermee: 

o Beschrijft niet welke cognitieve processen betrokken zijn 

o Te simpel 

Threaded cognition 

 

• Het idee dat meerdere cognitieve processen onafhankelijk van elkaar kunnen uitgevoerd 

worden zonder dat er noodzakelijk sprake is van interferentie. 

• Wanneer twee taken bijvoorbeeld beroep doen op de visuele waarneming, zal de 2e pas 

beginnen als de 1e verder gevorderd is 

• Het begrip hulpbron: 

o Wordt gedefinieerd om alle cognitieve processen en structuren aan te duiden 

waarop een taak een beroep kan doen voor de taakuitvoering. 

o Diverse cognitieve hulpbronnen kunnen de oorzaak zijn van interferentie in een 

dubbeltaaksituatie. 

• Belangrijke eigenschap van dit model: 

o Is er geen algemene executieve functie die de verschillende processen controleert, 

ze opereren autonoom. 

o Alle cognitieve hulpbronnen kunnen door één proces tegelijkertijd gebruikt worden. 

• Voorspelt dat mensen over het algemeen beter zijn in multitasking dan wordt 

verondersteld. 

o Het kost wel tijd om te wisselen tussen twee taken. 

• Deze theorie is in staat om heel specifieke predicties te genereren, die bovendien 

grotendeels consistent zijn met empirische bevindingen. 

o De theorie voorspelt echter ook dat 2 taken onafhankelijk van elkaar uitgevoerd 

kunnen worden, zonder de noodzaak van coördineren de processen. 
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Taakwisseling 
• Elke taak vereist een specifieke configuratie van mentale processen oftewel een taakset. 

o Worden gedeeltelijk 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 

• We moeten consistent blijven in her abstractieniveau waarop we een taak beschrijven. 

• We kunnen ons voorbereiden op een complexe actie, zonder dat we nog precies weten wat 

we moeten doen. 

• De sequentie van acties neemt de vorm aan van een voorbereidende reflex of een 

ideomotorische actie. 

o Actiepatroon wordt opgeslagen als chunk 

• Cognitieve controleprocessen vinden een balans tussen onze doelgedreven 

controlemechanismen. 

Het taakswitchparadigma 

• Studie 

o Participanten worden getraind in 2 simpele taken, die op basis van een beperkte set 

van stimuli kunnen uitgevoerd worden 

o Iedere taak vereist dat de aandacht op een ander aspect van de stimulus gericht 

wordt en dat de classificatie hiervan eveneens op basis van een ander criterium 

gebeurt. 

o Na de training krijgt de proefpersoon een stimulus gepresenteerd en moeten ze een 

van de twee taken door middel van een instructie gecommuniceerd en zijn diverse 

methodes waarop dat kan gebeuren. 

mix-, wissel- en residuele wisselkosten 

• Switchen tussen twee taken gaat gepaard met kosten 

o Taakwisselkosten 

• Deze kosten kunnen gereduceerd worden als proefpersonen van tevoren worden 

geïnformeerd over de taakwissel en als ze tijd krijgen ter voorbereiding. 

• Mixkosten 

o De reactietijden zijn altijd groter vergeleken met die welke worden gevonden 

wanneer tijdens een blok van trials maar 1 taak uitgevoerd hoeft te worden. 

• Vertraging kan optreden door het moeten inhiberen van elementen uit een vorige taakset. 

• Failure to engage hypothese 

o Er is geen onderscheid tussen endogene en exogene taaksetherconfiguratie 

• Het kost ons vaak meer moeite om naar een dominante, meer geoefende taak te switchen, 

dan naar een minder dominante, minder geoefende taak 

o Die effect is het resultaat van het feit dat we de dominante taak sterker moeten 

inhiberen tijdens het uitvoeren van de niet-dominante taak, en zijn de extra lange 

wisselkosten het resultaat van het moeten loslaten van deze inhibitie. 
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Automatische en gecontroleerde processen 
• Belangrijke eigenschap van taken die cognitieve controle vereisen is dat ze niet automatisch 

kunnen worden uitgevoerd. 

• Door oefening kunnen taken worden geautomatiseerd en daardoor niet meer onder invloed 

van een cognitief controleproces hoeven te opereren. 

• Shiffrin en Schneider 

o Onderscheiden van automatische gecontroleerde processen 

o Gecontroleerde processen worden gekenmerkt door een beperkte capaciteit, 

aandacht vereisen en flexibel ingezet kunnen worden in veranderende 

omstandigheden. 

o Automatische processen zijn onbeperkt volgens capaciteit, vereisen geen aandacht 

maar zijn wel niet flexibel. 

 

• Studie 

o Sets van 1 tot 4 letters onthouden 

o Gevolgd door een zoekdisplay van ook 1 tot 4 letters 

o Zo snel mogelijk beslissen of een item gelijk was aan een ander item 

o Moesten gebruik maken van consistent-mapping 

o Werden cijfers toegevoegd om af te leiden 

o Gevarieerde mapping conditie: 

▪ Zowel medeklinkers als cijfers 

o In de gevarieerde mapping werd gevonden dat zowel de grootte van de geheugenset 

als het aantal items in de zoekdisplays de reactietijd beïnvloeden, terwijl dat in de 

consistent-mapping conditie niet het geval was 

• Resultaat: 

o Consistente-mapping was er sprake van een automatisch proces dat geoefend kon 

worden. 
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Dichotomie of graduele verschillen? 
• Het onderscheid tussen automatisch en gecontroleerde processen werd in vraag gesteld 

• De reactietijden zouden niet mogen beïnvloed worden door de grootte van de geheugenset 

of het aantal items in het zoekdisplay. 

• Toch vertonen ze een kleine toename afhankelijk van zowel de grootte van de geheugenset 

als van het aantal items in het zoekdisplay. 

o Automatische taken zijn vaak niet volledig automatisch. 

• Moors en De houwer: 

o Automaticiteit definiëren in termen van de diverse eigenschappen die het van niet-

automatische processen onderscheiden 

o Eerst 8 eigenschappen, nu 4: 

▪ Doel afhankelijkheid 

▪ Betrokkenheid van bewustzijn 

▪ Efficiëntie 

▪ Snelheid 

• Impliceert niet dat deze eigenschappen noodzakelijk allemaal 

voorkomen bij een automatisch proces. 

• Zijn gradueel, dus niet dichotoom 

De neurale basis voor automatisatie 

• Neurale processen onderzoeken die gerelateerd zijn aan het automatiseren van een taak 

• Automatische verwerking was geassocieerd met een reductie van activatie van 

hersengebieden die geassocieerd zijn met het werkgeheugen, met name de executieve 

component ervan. 

o Activatie in dorsolaterale cortex, de rechter frontopolaire cortex en de 

supplementaire motorgebieden namen af naarmate de taak meer geautomatiseerd 

werd 

 

De instantietheorie 
• Automatische processen kunnen snel zijn omdat ze gebaseerd zijn op het ophalen van een 

eerdere oplossing uit het geheugen 

• Wanneer we beginnen aan een taak zijn we beperkt door een gebrek aan kennis, waardoor 

taken onder controle van een aandachtsmechanisme moeten uitgevoerd worden. 
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Het interpreteren en opvolgen van instructies 

 

• Ons vermogen om instructies op te volgen is van belang in het dagelijkse leven 

• De vraag is hoe het mogelijk is dat mensen zo gemakkelijk taken kunnen uitvoeren op basis 

van instructies, terwijl dieren hier zoveel moeite mee hebben. 

o Unieke menselijke vermogen om door middel van taal directe toegang te krijgen tot 

abstracte concepten. 

o Vaardigheid om deze instructies te converteren naar gedrag.  

Automatische invloeden van instructie op gedrag 
• Voorbereidende reflex 

o Proefpersonen kunnen zich voorbereiden op een taak door zichzelf in een toestand 

te brengen die ervoor zorgt dat de taak efficiënt kan worden uitgevoerd. 

o Verloopt automatisch na voorbereiding. 

• Voorwaarden: 

o De aan te leren stimulus-respons-mapping niet geautomatiseerd kan worden 

o Zorgen dat de trial telkens nieuw is 

o Gebruik maken van een trial die nooit uitgevoerd hoeft te worden 

o Zorgen dat de instructies twee verschillende stimulus-respons-mappings bevat, om 

te voorkomen dat de proefpersoon zich kan voorbereiden 

• Gebruik maken van dubbeltaken is ook een mogelijkheid 

o Specifieke taakinstructies geven voor één taak en vervolgens testen of deze 

instructies de prestatie op een andere taak beïnvloeden. 
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Goal neglect 
• Dissociatie tussen weten en doen 

o Kan niet veroorzaakt worden door een gebrekkig begrip van de instructie en ook niet 

door motorische deficiëntie  

• Goal neglect: 

o Drie eigenschappen 

▪ Het reflecteert een extreem falen in het volgen van taakregels 

▪ De taakprestatie wordt vooral beperkt door de complexiteit van de 

taakregels en niet door de complexiteit van de taakregels en niet door de 

complexiteit van taakuitvoering 

▪ Het falen kan niet worden verklaard door problemen met het 

onthouden van de regels 

• Lettermonitoringtaak: 

o Twee cijfers / letters te zien krijgen 

o Elk aan een kant van het scherm 

o De proefpersonen worden geïnstrueerd welke kant van de display van belang 

is 

o Na een aantal trials of switchen van kant of blijven 

o Sommige proefpersonen switchen niet wanneer ze dat gevraagd werden 

▪ Goal neglect 

• Vooral de complexiteit van de interne representatie van de taak heeft een invloed 

o Te veel informatie tegelijkertijd te verwerken krijgen geeft een verhoogt risico dat 

onze beperkte capaciteit verhindert wordt, de informatie wordt een taakmodel 

▪ = een interne representatie in het werkgeheugen waar alle relevante feiten, 

regels en taakvereisten zijn uitgewerkt. 

o Mate van chunking bepaalt ook goal neglect 

Een dissociatie tussen weten en doen: neuroimagine-evidentie 

 

• Lateralized readiness potential (LRP) 

o Verschilpotentiaal die verkregen wordt door de EEG-signalen die boven de linker en 

rechtermotorcortex gemeten worden, van elkaar af te trekken 

• Go/no-gotaak 

o Proefpersoon mag alleen reageren wanneer de stimulus voldoet aan specifieke 

eigenschappen 

o Stimulus-responskoppelingen kunnen resulteren in de automatische activatie van de 

geïnstrueerde motorrespons 

o Verwerking van conflicterende informatie. 
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Besluit: meer controle, altijd beter? 
• Is een sterkere cognitieve controle altijd gunstig? 

o Cognitieve controleprocessen kunnen gunstig zijn voor diverse taken 

o Maar er zijn veel taken waarbij afleiding voordelig kan zijn 

• Wanneer is minder cognitieve controle gunstig? 

o Statistische patronen doorzien 

o Leren van taal 

o Creatieve oplossingen 

o Biedt ouderen unieke kansen 

Hoofdstuk 6: Visuele perceptie 

Een natuurgetrouw beeld van de buitenwereld? 
• Voortdurend bewust van onze omgeving 

o Ogen nemen waar als een camera op een objectieve manier 

• Werking van het oog en de hersenen nader beschouwen 

o Concluderen dat deze bewuste representatie van de buitenwereld eerder op een 

illusie berust dan dat het een adequate kopie van de werkelijkheid voorstelt  

Zichtbaar licht: een beperkt venster op de buitenwereld 
• Het zichtbare licht is onderdeel van een groot scala aan elektromagnetische golven: 

o Het elektromagnetische spectrum 

• Elektromagnetische golf: golflengte en de bijbehorende trillingsfrequentie 

• Zichtbare licht wordt gevormd door de golflengte waar de receptoren in onze ogen 

gevoelig voor zijn. 

o 400-700 nm 

• Kleuren in de omgeving bestaan niet als zodanig, maar worden in de hersenen 

geconstrueerd. 

• Andere elektromagnetische golven: 

o Infrarood (helemaal links op de schaal) 

o Ultraviolet  (helemaal rechts op de schaal) 

• Verschillende receptoren: 

o Kegeltjes (drie soorten van) 

▪ Geeft subjectieve ervaring van kleur 

o Staafjes 

▪ Erg lichtgevoelig maar niet selectief voor specifieke kleuren 

Oogbewegingen 
• Indruk dat we continu onze volledige omgeving kunnen waarnemen 

• Delen waar de ogen niet op gericht zijn worden automatisch ingevuld door het predicatieve 

vermogen van onze hersenen. 

o Continue oogbewegingen (saccades) 

o Komt door het predicatieve vlak van de hersenen die gebaseerd is op verwachtingen. 
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De camera-analogie 
• Volledig onjuist 

• Kleuren verdwijnen s ’nachts niet, we kunnen ze niet waarnemen 

• We beschikken over meerdere visuele systemen. 

Gezichtsvermogen en het brein 
• Gezichtsvermogen komt tot stand door een complexe reeks verwerkingsstappen die we 

kunnen traceren vanaf het oog tot in de hersengebieden waar hogere-orde mentale 

representaties worden gevormd 

• Een hiërarchische organisatie 

o Lage niveaus: details van de visuele scène 

o Hoge niveaus: representatie van hogere-orde-eigenschappen van objecten en 

concepten 

Het oog 
• Fotoreceptoren in de retina 

• Detail waarneming op de fovea 

• Blinde vlek waar we niet waarnemen 

o Hier zitten geen 

lichtreceptoren. 

• Convexe lens 

De retina 
• Laag weefsel waarin zich de 

fotoreceptoren bevinden: 

o Kegeltjes 

▪ Gevoelig voor specifieke lichtfrequenties 

▪ Sterk geconcentreerd op 1 locatie recht tegenover de ooglens 

o Staafjes 

▪ Zeer lichtgevoelig, maar niet in staat om verschillende lichtfrequenties te 

onderscheiden 

▪ Meer verspreid rond de periferie 

• Licht gaat eerst door het weefsel van de retina voordat het de fotoreceptoren kan 

stimuleren 

o Wordt daarna niet rechtsreeks aan het brein doorgegeven, eerst reeks stappen 
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• Optische signaal: 

o Passeert vanaf de fotoreceptoren eerst een laag bipolaire en horizontale cellen en 

dan een laag van amacriene en retinale ganglioncellen 

▪ Effectieve voorbewerking van het signaal 

▪ Horizontale cellen: 

• Verbinden meerdere lichtreceptoren met elkaar en zorgen ervoor 

dat naburige cellen elkaars activatie inhiberen (laterale inhibitie) 

▪ Bipolaire cellen: 

• Zowel rechtstreeks met de fotoreceptoren verbonden als met de 

horizontale cellen -> verbinding met de retinale ganglioncellen -> 

geven het signaal door aan de hersenen 

▪ Amacriene cellen: 

• Verbinden de diverse retinale ganglioncellen  met elkaar waardoor 

ze informatie integreren 

• Input van de retinale ganglioncellen komt samen in een bundel 

zenuwvezels 

o =blinde vlek van de retina 

Zenuwbanen tot aan de cortex 
• Alle retinale output wordt door de oogzenuw via 

een aantal subcorticale hersengebieden naar de 

primaire visuele cortex in de occipitaalschors 

geprojecteerd. 

• In het optisch chiasma kruist een deel van de 

zenuwbanen elkaar, zodat de output uit de 

rechterzijde van ieder oog uiteindelijk naar de 

rechter visuele cortex wordt geprojecteerd. 

• Route van de retina: 

o Laterale geniculate kern/thalamus 

o Primaire visuele cortex en superieure 

colliculus 

o Pulvinaire kern 

• Integreren van visuele en auditieve input 

• Parvocellulair pad 

o Input vanuit de kegeltjes wordt voornamelijk geprojecteerd naar neuronen in de 

parvocellulaire laag van de geniculate kern 

o Neuronen zijn relatief klein 

o Gevoelig voor kleur en fijn detail 

• Magnocellulaire pad 

o Input van de staafjes projecteert voornamelijk naar neuronen in de magnocellulaire 

laag van de geniculate nucleus 

o Neuronen zijn relatief groot 

o Gevoelig voor bewegingsinformatie 
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Initiële verwerking: visuele cortex 
• De neuronen in de laterale geniculate kern projecteren naar de visuele cortex, die bestaat uit 

een aantal gebieden in de occipitaalschors 

o Primaire en secundaire verwerking van visuele input 

▪ Initiële verwerking in primaire visuele cortex 

• V1/striate cortex = primaire visuele cortex 

o Meest basale visuele verwerking 

o Neuronen die reageren op stimulatie van retina (heel specifieke oriëntaties) 

• Parvocellulaire pad 

o Ventrale route 

• V4 

o Object, vorm en kleurherkenning 

• Magnocellulaire pad 

o Dorsale route die projecteert naar de posterieure pariëtale cortex 

o Verwerking van positie en bewegingsinformatie 

• V3: 

o Globale beweging detectie  

• MT/V5: 

o Integratie van bewegingspatronen, controle van oogbewegingen 

Primaire visuele cortex (V1) 
• Verwerkt de basiseigenschappen van licht. 

• Reageren op stimuli die op specifieke locaties op de retina zijn gepresenteerd en niet op 

andere. 

o Receptieve veld van een neuron. 

• Directe correspondentie tussen de locatie op de retina die gestimuleerd wordt en de locatie 

in V1 die geactiveerd wordt. 

o Retinotopische kaart 

• Verschillende types neuronen 

o Simpele cellen 

▪ Alleen maar en sterker reageren op licht/zwakker 

o Complexe cellen 

▪ Reageren op hogere-orde eigenschappen 

▪ Relatief grote receptieve velden, aangestuurd dor groep simpele cellen 

Secundaire visuele cortex (V2) 
• Informatie verder verwerken en eveneens doorsturen naar hogere visuele gebieden. 

• Hogere gebieden zijn ook weer verbonden met lagere gebieden 

• Reageren voornamelijk op relatief eenvoudige stimuluseigenschappen zoals de oriëntatie 

van lijnen en spatiale frequenties 

• Alleen maar complexe cellen 

o Reageren op meer complexe eigenschappen van stimuli 
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Ventrale en dorsale routes 
• Vanaf V2 ontstaat er een duidelijke segregatie tussen de dorsale route en de ventrale route. 

• Gebied V3 

o Dorsale route, ontvangt input  vanuit V2 en V1 

o Verwerking van bewegingsinformatie 

• Gebied V4 

o Informatie vanuit V1 en V2 

o Ventrale route 

o Gevoelig voor oriëntatie, spatiale frequenties en 

kleur 

• Ventrale route 

o Objectherkenning 

o “wat” informatie 

o Geassocieerd met parvocellulair pad 

• Dorsale route  

o Ruimtelijke locaties 

o Perceptie-actie-integratie 

o “waar” en “hoe” informatie 

o Geassocieerd met het magnocellulaire pad 

Verdere verwerking: functionele specialisatie (Zeki) 
• V4 

o Kleurinformatie 

• Functionele specialisatie 

o Ieder gebied in de visuele cortex heeft slechts één of in ieder geval een beperkt 

aantal taken uitvoeren. 

Vormverwerking 
• V1, V4 

o Inferieure temporaalschors 

• Reageren op steeds complexere en meer abstracte vormeigenschappen. 

• Ventrale route. 
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Kleurverwerking 
• V4 

• Achromatopsie 

o Neuropsychologische conditie waarbij patiënten hun vermogen tot kleurwaarneming 

verliezen na een traumatisch hersenletsel 

• Kleurcentrum V4 

o Drietal voorwaarden 

▪ Kleurwaarneming beperkt tot één visueel gebied 

▪ Kleurwaarneming de enige functie die dit gebied vervuld 

▪ Kleurwaarneming is niet afhankelijk van hogere orde processen 

• Andere hersengebieden zijn ook betrokken bij kleurwaarneming 

• Globs 

o Specifieke neuronen die gevoelig zijn voor kleur (in clusters) 

 

Bewegingsinformatie 
• V5 

o Midden-temporale gyrus 

• Microstimulatie 

o Door middel van een micro-elektrode specifieke gebieden in de cortex elektrisch 

stimuleren 

• Transcraniale magnetische stimulatie (TMS)  

o V1 en V5 deactiveren 

o Resulteert in een sterke afname van bewegingsfuncties 

• Ook bij andere hersengebieden betrokken 
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Het bindingsprobleem 
• Onze visuele ervaring wordt gekenmerkt door eenheid en consistentie, terwijl de functionele 

specialisatie naar verwachting een incoherente lappendeken van visuele impressies zoi 

moeten opleveren. 

• Vanuit een traditionele bottom-up visie is het samenvoegen van de resultaten van de 

verschillende modules problematische, omdat er geen verbindende informatie leek te 

bestaan die de output van de verschillende modules kon samenvoegen 

• Oplossing voor het bindingsprobleem: 

o De corticale specialisatie veel minder sterk is dan de oorspronkelijke 

veronderstelling. 

• Integratie van de individuele stimuluseigenschappen gaat vaak samen met de toename in 

hoogfrequente oscillaties in de cortex 

• Synchronisatiehypothese: 

o De waarneming van een object resulteert in een grootschalige activatie van de 

visuele cortex en een hoge mate van synchroniciteit van de neurale verwerking 

tussen verschillende visuele gebieden. 

Verdere verwerking: twee visuele systemen 

Twee systemen 
• Goodale en Milner 

o Twee visuele systemen die ieder hun eigen taak vervullen 

▪ Visie-voor-perceptie  

▪ Visie-voor-actie 

o Gebaseerd op de paden 

▪ Dorsaal: visie voor actie 

▪ Ventraal: visie voor perceptie 

o Verder uitgewerkt door Ungeleider en Mishkin 

▪ Onderscheid tussen een visueel systeem voor object en locatieherkenning 

• Wat en waar baan 

o Dubbele dissociatie 

▪ Visuele agnosie 

• Het niet herkennen van kleuren, afbeeldingen, personen. 

▪ Optische taxie 

• Beperking bij herkennen van objecten 

Dorsaal: visie voor actie 
• Dorsale stroom niet zozeer betrokken bij het verwerken van ruimtelijke acties, maar vooral 

bij het berekenen hoe de ruimtelijke posities en vormen van een object gebruikt moeten 

worden om iets met deze objecten te doen. 

o Coördinatie van het lichaam. 

Ventraal: visie voor perceptie 
• Betrokken bij het genereren van abstracte representaties van onze omgeving 

o Onmiddellijk toegankelijk en kan gebruikt worden in de toekomst 
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Kleurwaarneming 
• Bepaalde objecten zijn duidelijker dan die op de achtergrond waardoor die sneller 

opgemerkt worden. 

• De beleving van kleur ontstaat doordat de output van drie verschillende lichtreceptoren, die 

elk selectief gevoelig zijn voor een ander deel van het elektromagnetisch spectrum, met 

elkaar gecombineerd worden. 

Trichromatische kleurwaarneming 
• Kleurwaarneming ontstaat door activatie van twee of meer kleurreceptoren 

o Drie types kleurreceptoren 

Opponente-processentheorie 
• Verklaren hoe negatieve nabeelden kunnen ontstaan 

o We veronderstellen dat drie types opponente processen opereren in ons 

kleurwaarnemingssysteem  

▪ Groen of rood 

▪ Blauw of geel 

▪ Wit of zwart 

• Achromatisch kanaal 

o Ontstaan door blootstelling aan een kleur resulteert in activatie van één specifieke 

component van het opponente processensysteem, de andere wordt dan geïnhibeert. 

Dual process-theorie 
• Signalen die afkomstig zijn van de drie kleurreceptoren gecombineerd voordat ze naar de 

opponente cellen worden geprojecteerd. 

o Ten eerste  een achromatisch kanaal dat de activiteit van de medium en lange 

golflengtereceptoren combineert 

o Daarnaast is er een blauw-geel kanaal dat de combinatie van de medium en lange 

golflengtereceptoren  

o Ten slotte is er een rood-groen kanaal dat de medium en lange golflengten tegen 

elkaar contrasteert 

Kleurconstantie 
• Het fenomeen dat objecten een uniforme kleur lijken te hebben ondanks een bijzonder hoge 

late van variatie van belichtingen 

• Draagt bij aan de stabiele representatie van onze omgeving. 
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Retinex theorie 

• Probeert kleurconstantie te verklaren op basis van wisselwerking tussen retinale en 

corticale processen 

o Lokale kleurcontrasten 

▪ Kleurrespons van een golflengte vergelijken met kleurrespons van object er 

naast 

o Globale kleurcontrasten 

▪ Kleurrespons van een specifieke oppervlak vergeleken met de kleurrespons 

van de gehele visuele scène 

o Gereflecteerde hooglichten 

▪ Glimmende oppervlakten, dalen kleurconstantie 

• Kegelexciteerbaarheidsratio’s 

o Ratio van exciteerbaarheid van de verschillende kleurreceptoren 

• Equivalentbelichtingsmodel 

o Kleurdetectie in twee stadia 

▪ Eerste bepalen van de kegel-exciteerbaarheidsratio 

▪ Dan kleursignaal vergelijken op basis van bayesiaanse inferentieprincipes 

Familiariteit en verwachting 

• Ook top-downpredicties 

• Op basis van eerdere ervaring 

o We gaan wel vaak overcompenseren 

Dieptewaarneming 
• In staat om driedimensionale representatie van onze omgeving te vormen. 

o Van essentieel belang bij het interacteren met onze omgeving. 

• Op basis van diverse visuele en andere cues 

o Predictief coderingsperspectief 

o Beste schatting wordt verkregen door diverse cues met elkaar te combineren. 

Monoculaire cues 
• Maar één oog voor nodig 

o Lineair perspectief 

o Textuur 

o Schaduw en interpositie 

o Bekende grootte 

o Bewegingsparallax 

o Combinatie van deze cues zorgt voor een accuraat beeld. 
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Binoculaire cues 
• Binoculaire dispariteit 

o Het fenomeen dat een object door ieder oog vanuit een andere positie wordt 

waargenomen. 

o Dragen bij aan dieptewaarneming 

• Stereopsis 

o Bijzonder effectief voor objecten die zich dicht bij de observator bevinden. 

o Discrepantie tussen de ogen neemt snel af naarmate objecten zich verder weg 

bevinden. 

o Snel ineffectief als dieptecue voor objecten die zich op een grotere afstand bevinden. 

Oculomotorische cues 
• Worden gevormd door accommodatie van de ooglens en door divergentie 

o Divergentie= beide oogbollen naar elkaar toe draaien bij het waarnemen van 

objecten die zich dicht bij de observator bevinden 

Object- en gezichtsherkenning 
• Dissociatie tussen gezichts- en objectherkenning 

• Objectherkenning: 

o Anterieure inferieure temporale cortex 

• Gezichtsherkenning: 

o Fusiform face area 

Patroonherkenning 
• Herkennen van tweedimensionale patronen 

• Globale naar lokale verwerking 

• Razendsnelle herkenning van de essentie 

• Impliceert belang van spatiale frequenties 

Globale en lokale verwerking 

• Eerst grove en dan fijne details 

• Mate van conflict tussen de grote en de kleine letters 

o Beslissing over grote letter: geen moeite 

o Beslissing over de kleine letters: meer moeite 
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Spatiale frequenties 

• In de primaire visuele cortex zijn neuronen geïdentificeerd die selectief gevoelig zijn voor 

specifieke spatiale frequenties. 

• Lage spatiale frequenties representeren grove informatie. 

• Lage spatiale frequenties worden snel geprojecteerd naar de hogere-ordegebieden in de 

cortex -> magnocellulaire pad 

o Terwijl hoge spatiale frequenties op een trage manier worden doorgegeven -> 

parvocellulaire pad 

 

Perceptuele organisatie 
• Gestaltprincipes 

o Schieten vaak te kort bij natuurlijke scenes 

• Figuur-achtergrond segregatie 

• Uniforme verbondenheid 

Gestaltprincipes 

• Hoe we een visuele scène kunnen segmenteren in individuele objecten 

• Wet van Prägnanz 

o Stelt dat wat we waarnemen over het algemeen de meest eenvoudige van alle 

mogelijke configuraties is. 
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Perceptuele organisatie in natuurlijke scènes 

• Twee additionele principes 

o Naastliggende segmenten van een contour hebben meestal vergelijkbare oriëntaties 

o Verder van elkaar liggende segmenten hebben meestal sterk verschillende 

oriëntaties 

• Uniforme verbondenheid 

o Beschrijft hoe iedere verbonden regio met uniforme visuele eigenschappen gezien 

wordt als één eenheid. 

Objectherkenning 
• Biedermans herkenning door componenten theorie 

• Uitwerking van de ideeën van Marr 

• Bottom-up gedreven 

Computervisie 

• Marr: drie stadia 

o Primaire sketch 

▪ Tweedimensionale beschrijving van de scène 

▪ Informatie over de positie van lichtbronnen, randen, contouren, … 

o 2,5D sketch 

▪ Er wordt diepte info aan toegevoegd 

o Volledige 3D representatie 

▪ Volledige driedimensionale vormen van objecten 

Herkenning door componenten 

• Herkenning-door-componenten theorie (Biederman) 

o Objecten worden herkend door dat ze opgebouwd zijn uit geonen 

o 36 geonen 

▪ Met een relatief klein aantal basisvormen een oneindig aantal vormen 

maken. 

• Problemen: 

o Sommige objecten niet door geonen te beschrijven 

o Assumptie van gezichtspuntafhankelijkheid 

o Kan moeilijk overweg met variatie 

o Geen verklaring voor top-down invloeden 
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Herkenning door top-down predicties 

• Limitatie van de herkenning door componenten theorie 

o Hoofdzakelijk bottom-upgedreven 

• Aangepaste theorie 

o Onderscheid gemaakt tussen een gedetailleerde bottom-upverwerking van de 

visuele input en een meer generieke top-downinvloed 

o Gedetailleerde informatie gerepresenteerd die de hoge spatiale frequenties 

▪ Tegelijkertijd wordt informatie van de lage spatiale frequenties via het 

dorsale magnocellulaire pad naar de orbito-frontale cortex gestuurd. 

o Predicitie is volgens deze interpretatie ook een belangrijk aspact 

• Herkenning van ambigue afbeeldingen beïnvloedt door priming 

• Inferieure temporale cortex 

o Onderdeel van de ventrale route en ontvangt input van zowel het magnocellulaire als 

het parvocellulaire pad 

• Twee belangrijke principes 

o Selectiviteit en tolerantie 

▪ Selectiviteit: neuronen die reageren op specifieke objecten 

▪ Tolerantie: neuronen die altijd reageren ongeacht het object 

 

• Object aangeboden aan linkeroog 

• Onzichtbaar gemaakt door middel van een ruispatroon 

• Priming via een auditieve cue 

o 49% van de neuronen reageren alleen op specifieke gezichtspunten 

o 14% van de neuronen reageren gezichtpuntsonafhankelijk 

• Matige negatieve correlatie tussen selectiviteit en tolerantie 

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

gezichtspunt, grootte of belichting. Andere neuronen reageren juist weer heel 

specifiek op specifieke objecten en ook nog eens onder heel specifieke 

omstandigheden.. 

Objectherkenning en predictieve coding 

• Activatie in de mediale frontale cortex correspondeerde met de activatie van de predictie die 

ontstond terwijl proefpersonen besloten of een object een gezicht was of niet. 

• Nemen van deze beslissing hing samen met toename in top-downconnectiviteit van de 

frontale cortex naar de gezichtsspecifieke gebieden in de visuele cortex. 
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Gezichtsherkenning 
• Verondersteld dat gezichtsherkenning een gespecialiseerde vorm van objectherkenning is, 

die ten minste deels gebaseerd is op gespecialiseerde modules. 

Zijn gezichten speciaal? 

• Sterk gebaseerd op holistische verwerking 

• Gezichtsherkenning is snel 

• Gezichtsinversie-effect: 

o Dit effect beschrijft hoe gezichten die ondersteboven worden gepresenteerd 

moeilijker te herkennen zijn dan normale. 

• Deel-geheel effect: 

o Fenomeen dat het gemakkelijker is om een eigenschap van een gezicht te herkennen 

wanneer het onderdeel van een gezicht is dan wanneer het losstaand is. 

De fusiform face area 

• Gespecialiseerd hersengebied dat betrokken is bij gezichtsherkenning 

• In de ventrale temporale cortex 

Prosopagnosie 

• Selectief probleem in het verwerken van gezichten 

• Heterogene stoornis waarvan de precieze symptomen van de patiënt tot patiënt kunnen 

variëren 

• Er is sprake van onbewuste verwerking van gezichten 

 

De expertisehypothese 

• Stelt dat gezichtsherkenning vooral een beroep doet op fijne, gedetailleerde visuele analyses, 

waarin we gedurende ons leven een hoge mate van expertise hebben opgebouwd. 

• De hersengebieden die bij gezichtsherkenning betrokken zijn ook betrokken bij het 

herkennen van objecten waarvoor we een hoge mate van expertise hebben ontwikkelt. 
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Een model voor gezichtsherkenning 

• Bruce en Young 

• 8 stadia: 

o Structurele codering 

▪ Diverse beschrijvingen en representaties van een gezicht 

o Analyse gelaatsexpressies 

▪ Betrokken bij het afleiden van een emotionele toestand van een ander 

o Spraakanalyse 

▪ Spraakperceptie bevorderd door interpretatie van lipbewegingen 

o Analyse gezichtseigenschappen 

o Identificatie invariante eigenschappen 

o Identificeren van een persoon 

o Het ophalen van de naam van de persoon 

o Cognitieve verwerking van achtergrondkennis 

• Voorspelt dat er aanzienlijke verschillen zouden moeten bestaan tussen het herkennen van 

bekende en onbekende personen 

Visuele aandacht 
• Nemen onze ogen veel meer informatie op dan we bewust kunnen verwerken 

Coverte vs overte aandacht 
• Aandacht op een andere locatie dan gericht op je ogen 

o Coverte 

• Je ogen gaan de aandacht volgen 

o Overte 

Neurale mechanismen 
• Top-downinvloeden op cognitieve worden via een reeks van neerwaartse paden door de hele 

cortex geprojecteerd, en de thalamische kernen spelen een belangrijke rol in het doorgeven 

van deze signalen. 

• Top-downinvloeden manifesteren zich in de vorm van aandacht, verwachting en perceptuele 

taken. 

 

Sensory gain 
• De invloed van aandacht op de verwerking van een stimulus 

• Aandacht selectief gericht op linker of rechter visuele veld 

• Aanbieding van een gelateraliseerde stimulus 

• Vroege ERP componenten groter wanneer aandacht op stimulus gericht is. 
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• Studie: 

o Een reeks eenvoudige stimuli te zien 

o Moesten blijven kijken naar een centraal fixatiepunt werden deze stimuli at random 

links of rechts van de fixatiepunt gepresenteerd 

o Op een van deze twee locaties letten 

o De stimuli links: geattendeerd stimuli rechts: niet geattendeerd 

o P1 en N1 is groter wanneer dr stimuli geattendeerd zzijn dan wanneer ze niet 

geattendeerd zijn 

▪ Dit effect treedt in het bijzonder op over de occipitale hersengebieden die 

controlateraal gelegen zijn ten opzichte van de locatie van de stimuli 

▪ Suggereert dat neuronen met receptieve velden die corresponderen met de 

relevante locatie gevoeliger reageren wanneer op deze locatie ook 

daadwerkelijk een stimulus gepresenteerd wordt. 

• Een reflectie van de verhoogde gevoeligheid van de neuronen in het visuele systeem, die 

responsief waren voor de geattendeerde stimuluseigenschap 

• Suggereren het bestaan van 2 verschillende mechanismen 

o Suppresie van de verwerking van niet-geattendeerde stimuli 

o Facilitatie van de verwerking van relevante stimuli, zoals gereflecteerd in de 

vergroting van de N1 amplitude 

• Aandacht is selectief  

Één of meer zoeklichten? 
• Visuele aandacht voorgesteld als een zoeklicht 

• Kunnen we meerdere locaties attenderen 

• Aandacht voor locaties, eigenschappen of objecten 

• Als we verwachten iets waar te nemen, zal ons brein de juiste neuronen voorbereiden. 

Locaties of objecten 

• Gezichten activeren in de fusiform face area, terwijl huizen de parahippocampal place area 

activeren 

• Twee stimuleren gaan elkaar overlappen  

o Objectief selecteren  

• Rol van de selectie: studie 

o Objectgerelateerde aandacht vereist een vroege facilitatie van de relevante 

stimuluseigenschappen  

o Locatie van de contour wordt geassocieerd met het object in kwestie en dat de 

perceptie ervan hierdoor wordt beïnvloed. 

Aandacht voor niet-ruimtelijke kenmerken van een stimulus 

• We kunnen onze aandacht op niet-ruimtelijke eigenschappen van een visuele scène zoals 

kleuren of texturen 

• Niet spatiale aandachtsprocessen worden vaak onderzocht door gebruik te maken van een 

procedure die vergelijkbaar is met die welke gebruikt wordt voor spatiale aandacht 

Visueel zoeken 
• Deze visuele zoekprocessen vinden plaats op basis van een sjabloon van het te vinden object 

dat we in ons geheugen geactiveerd hebben en dat we proberen te matchen met een object 

in onze omgeving 
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Feature integration theorie 

• Het verschil in moeilijkheid veroorzaakt doordat in het linkerdisplay de afwijking gedefinieerd 

wordt door slechts 1 eigenschap (parallel zoekproces) 

o In het rechterdisplay is de afwijking gedefinieerd door een conjunctie van 

eigenschappen die zelf niet uniek zijn. (conjuctief zoeken) 

o De unieke eigenschap springt uit (pop-out effect) waardoor je die direct opmerkt. 

 

Guided search 

• Treisman’s dichotomie is onhoudbaar  

o Blijkt toch niet zo te zijn -> mensen worden toch wat trager om unieke 

eigenschappen te zien. 

• Wolfe stelt een model voor wat gebaseerd is op saillantiekaarten 

o Om de unieke eigenschap te vinden gaat het brein alle eigenschappen scannen 

o Er is geen strikt onderscheid tussen parallelle en seriële processen 

o Veronderstelt dat er eerder sprake is van graduele verschillen in efficiënte  

▪ Sprake van een initiële scan van het display, die resulteert in een 

activatiekaart 

• Hier worden de meest waarschijnlijke eigenschappen gemarkeerd 

die mogelijk de gezochte stimulus kunnen vormen 

• Computationeel model van Itti & Koch 

o Idee van Wolfe werd vormgegeven. 

• Duaal padmodel 

o Sprake van een selectief pad met beperkte capaciteit en een aselectief pad dat de 

essentie van een scène verwerkt 

Het texture tiling-model 

• Niet zozeer aandacht, maar vooral de perceptie vormt een beperking voor visuele 

zoekprocessen 

De invloed van irrelevante stimuli 

Perceptuele belasting 

• Lavia’s perceptual-load theorie 

o Stelt dat de mate waarin we door irrelevante stimuli afgeleid kunnen worden is 

afhankelijk is van twee factoren: 

▪ De perceptuele belasting 

• Hoog -> meer snel afleidbaar 

▪ Cognitieve belasting 

• Laag -> meer snel afleidbaar 

• Theeuwes visuele zoekparadigma 

o Onmogelijk om irrelevante afleiders volledig te negeren 
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Attentional capture 

• Hoe top-down en bottom-upprocessen kunnen interacteren 

• Volledige afscherming tegen de invloed van de afleiders niet mogelijk, zelf niet na intensieve 

oefening 

• Automatisch vangen van de aandacht door deze afleider 

• We zijn niet in staat oogbewegingen naar de irrelevante stimulus te onderdrukken!!! 

o Ook al zijn ze niet relevant -> ze zijn saillant!! 

Visuele waarneming en bewustzijn 
• In hoeverre onbewust waargenomen stimuli nog een invloed kunnen uitoefenen op ons 

gedrag 

Subliminale perceptie 
• Wanneer een stimulus te kort wordt aangeboden om bewust waargenomen te worden 

o 16ms 

• Door de aanbieding van een maskerende stimulus voldoende om een stimulus beneden de 

waarnemingsdrempel aan te bieden 

• Hoewel subliminale perceptie geen effect op ons consumentengedrag maar wel op een 

aantal basale cognitieve processen 

Gaten in onze waarneming 

Change blindness vs inattentional blindness 

• Feit dat we soms belangrijke veranderingen in onze omgeving niet waarnemen en in beide 

gevallen speelt aandacht hierin vaak een belangrijke rol. 

• Door een continuïteitsfout: 

o Wanneer de camera switcht tussen 2 posities over scènes heen en als er daar een 

kleine verandering plaatsvindt. 

o Change blindness doet beroep op het geheugen 

▪ We weten niet waarop we moeten letten 

• Inattentional blindness: 

o Niet twee verschillende scènes met elkaar vergelijken  

o Letten op kleine details 

Besluit 
• Het concept van competitie tussen verschillende representaties 

• Consistent met huidige neurowetenschappelijke kennis 

• Past binnen het biased competition raamwerk 

• Is daarmee te verenigen met het predictieve coding raamwerk 

Hoofdstuk 7: Auditieve perceptie 

Inleiding 
• Ons leven zou drastisch veranderen wanneer we het zonder ons gehoor zouden moeten 

stellen 

• Het is in staat om frequenties te registreren die variëren van ongeveer 20 tot 20 00 Hz 



Zoë Vermote 

 79 

Geluid 
• Verplaatsen van een drukgolf door een medium 

• Geluid ontstaat door de periodieke oscillatie van de geluidsbron. 

o Deze oscillatie wordt gekenmerkt door 2 verschillende eigenschappen: 

▪ Amplitude 

▪ Frequentie  

• Natuurkundig beschouwd: 

o Gemiddelde energie die door een geluidsgolf per seconde op een oppervlak van 1m2 

wordt geprojecteerd. 

• Van 10-12 W / m2 tot 1 W / m2 

o = 0 – 120 dB 

• De decibelschaal 

o Waarin het intensiteitsniveau de referentiewaarde is. 

• Een geluid van 10 dB is 10 keer zo intens als de referentiewaarde. 

o =iedere verdubbeling van geluid is hetzelfde als een toename van 10dB 

De werking van het oor 
• Buitenoor: 

o Oorschelp 

▪ Het deel van het oor dat we als oor omschrijven 

▪ Verandert en reflecteert geluidsgolven op een wijze waardoor ze versterkt 

worden 

o Auditieve kanaal 

• Middenoor 

o Trommelvlies 

▪ Vibreert met dezelfde frequenties als de geluidsgolven die het raken 

o Malleus, incus en stapes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) 

o Ovale venster 

▪ Versterken de vibratie van het rommelvlies 

▪ Scheiding middenoor en binnenoor 

• Binnenoor 

o Evenwichtsorgaan (labyrint) 

o cochlea 

▪ drie met vloeistofgevulde tunnels die aan het trillen gebracht worden 

▪ transitie van geluidssignaal naar neurale impuls 
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• De frequentietheorie 

o neuronen die verbonden zijn met de trilharen vuren op dezelfde frequentie als die 

van het waargenomen geluid 

▪ klopt niet -> refractoire periode 

• refractoire periode van een neuron is +/- 1/1000 van een seconde -> 

restricties op maximale vuurfrequentie van een neuron 

• Frequentie is gecodeerd in functie van de locatie van de cochlea die gestimuleerd wordt 

o Probleem: in staat kleine verschillen in frequentie waar te nemen, maar door 

tonotopische organisatie zou de frequentiescheiding niet te bewerkstelling zijn 

• Volledige verklaring: 

o Verschillende delen van de cochlea zijn inderdaad selectief gevoeliger voor bepaalde 

frequenties dan andere 

o Individuele neuronen kunnen maximaal 1x per seconde vuren, en populaties 

neuronen kunnen wel hogere frequenties coderen (=populatiecodering) 

▪ Voor de fijne discriminatieverwerking in lage tonen 

o Golftop kan slechts een paar neuronen activeren; de gecombineerde vuurfrequentie 

van al deze neuronen tezamen is echter gelijk aan de frequentie van het geluid 

o Hogere frequenties (tot +/- 20 000 Hz kunnen we waarnemen op basis van de 

verschillende stijfheid en breedte van het basilair membraan van de cochlea.             

(= scheidingswand tussen de scala timpani en de scala media ; stijf en smal bij basis 

cochlea (hoogste frequentie) en breed en slap nabij apex cochlea (lage frequentie)) 

• Cochlea is tonotopisch georganiseerd 

o Door de variatie in doorsnede en stijfheid van de cochlea zijn verschillende locaties 

selectief gevoelig voor andere frequenties. 

De auditieve zenuwbanen 

 

• Naar de cochleaire nucleus geprojecteerd 

• Naar een tweede kern in de medulla (oliva superior) 

o Splitst de informatie zodanig dat die zowel naar de ipsilaterale als naar de 

contralaterale oliva superior wordt geprojecteerd 

• Naar de inferieure colliculi (middenbrein) 

• Naar de mediale geniculate kern van de thalamus 

• Naar de primaire auditieve cortex 

o Auditieve en visuele signalen kruisen elkaar op een paar punten langs dit traject. 
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Locatie van geluid bepalen: 

• Om geluid te lokaliseren hebben we 2 oren nodig. 

o Interauraal tijdsverschil 

▪ Geluidbron aan ene kant van het oor zal 1 ms sneller aankomen. 

o Interaurale intensiteitsverschil 

▪ Geluidsbron aan ene kant van het oor zal sterken klinken. 

• Op niveau van de hersenstam wordt er een kaart van de spatiale locaties van geluid gemaakt. 

De auditieve cortex 
• fMRI onderzoek is hier moeilijk 

o machine is heel luid 

o weinig plaats 

o zware magneetveld 

• Drie regio’s 

o De kern 

▪ Bestaat uit: 

• Primaire auditieve cortex 

• De rostrale en rostrotemporale velden 

▪ Ontvangt input vanuit de mediale geniculate kern (schakelstation) 

o De belt 

▪ Ontvangt input vanuit de kern 

o De parabelt 

▪ Ontvangt input vanuit de belt. 

Tonopie 
• Tonotopische kaart 

o Representeert de toonhoogte 

▪ Specifieke gebieden in de kern representeren de individuele frequenties van 

het auditieve spectrum 

▪ Neuronen in dit gebied hebben een receptief veld 

o Niet gevoelig voor locaties, maar voor specifieke frequenties 

• Afstemmingscurve 

o In gebied A1 worden neuronen over het algemeen gekarakteriseerd door relatief 

nauwe afstemmingscurves -> zijn heel selectief gevoelig voor specifieke frequenties 

▪ A1= primaire gebied (in de kern) 

o Neuronen in de belt en parabelt zijn veel breder  

Primaire auditieve cortex : toonhoogte en frequentie 
• Toonhoogte en frequentie zijn gerelateerd maar niet hetzelfde. 

• Geen eenduidige relatie tussen frequentie en toonhoogte: 

o Blijkt uit het fenomeen de ontbrekende grondtoon 

▪ Reeks harmonische tonen en een grondtoon 

• We horen toon A 

▪ Reeks harmonische tonen zonder grondtoon 

• We horen nog steeds toon A 
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Adaptieve en maladaptieve corticale plasticiteit van de auditieve cortex 
• Een hoge mate van plasticiteit 

• Hoewel corticale plasticiteit in de meeste gevallen een adaptief proces is, dat een positief 

effect heeft, kan ook in de auditieve cortex een maladaptieve vorm van adaptatie optreden. 

o Tinnitus: 

▪ Fantoomwaarneming ten gevolge van gehoorverlies 

▪ Plastische veranderingen op het niveau van de hersenstam, en een 

verhoogde connectiviteit tussen de auditiebe cortex, de fronto-pariëtale 

aandachtsnetwerken, de sensorimotorische netwerken en de netwerken die 

betrokken zijn bij geheugen en emotie. 

▪ Niet gerelateerd aan perifere gehoorstoornissen. 

Basale auditieve verwerking 

Auditieve ERP’s 
• De transmissie van de auditieve signalen door de hersenstam kan in het EEG 

teruggevonden worden door een kort geluid aan te bieden 

o 5 specifieke pieken in het EEG = auditory brainstem responses 

▪ P1 

• 50ms na aanbieding auditieve informatie 

• Inhibitie van auditieve informatie 

• De eerste positieve piek 

• Gevoelig voor herhaling van stimuli (P1-gating-effect) 

▪ N1 

• Komt vaak voor met P2 

• Auditieve ERP’s worden gekarakteriseerd door een fronto-centrale schedelverdeling 

o Worden verkleind wanneer onze eigen acties een geluid veroorzaken (passief) 

▪ Zelf-gegenereerde acties genereren een uitvloeisignaal die wordt uitgestuurd 

naar de sensorische cortices. 

• Bij proefpersonen bij wie de bereidsheidspotentiaal sterker gelateraliseerd is hebben een 

grotere attenuatie van de N1-component. 

Mismatch-detectie 
• Een negatieve ERP component die optreedt wanneer een auditieve stimulus op de een of 

andere wijze afwijkt van andere stimuli in de sequentie. 

De mismatch negativity 

• Een reeks tonen te horen in willekeurige volgorde of aan linker of aan rechter oor 

• Af en toe een afwijkende toon gepresenteerd 

o Tellen van de afwijkende tonen 

o ERP’s die werden opgeroepen werden gekenmerkt door een negatieve potentiaal, 

die zich ongeveer 150ms na de presentatie van de stimulus manifesteerde en een 

paar honderd ms duurde 

• Wordt gegenereerd door een automatische respons van het brein op enigerlei veranderingen 

in auditieve stimulatie. 

o Van schendingen in toonhoogte tot grammaticale fouten. 

• Twee intracraniale processen die hieraan bijdragen 

o Bilaterale supratemporale cortex 
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▪ Betrokken bij vroege detectie van veranderingen 

o Rechter frontale cortex 

▪ Exogeen richten van aandacht op de auditieve verandering 

De neurale basis van mismatch negativity 

• Modelaanpassingshypothese 

o Mismatch negativity is het resultaat van een intern model van de auditieve input, na 

detectie van onregelmatigheden worden deze aangepast 

• De adaptatiehypothese 

o Veronderstelt dat er sprake is van een simpeler neuraal mechanisme 

o Reflectie van de adaptatie van auditieve-cortexneuronen aan een veranderend 

geluidspatroon. 

Auditieve scèneanalyse 
• De studie van de processen die ervoor zorgen dat we deze individuele geluiden kunnen 

herkennen en van elkaar kunnen onderscheiden in onze natuurlijke omgeving. 

Basisprincipes van auditieve scèneanalyse 
• Een auditief signaal is eendimensionaal. 

• Auditieve scèneanalyse kan opgedeeld worden in 2 problemen 

o Tijdsgebonden verticale organisatie 

▪ Wijze waarop verschillende frequenties van een akoestiek signaal worden 

weergegeven in een spectogram 

▪ Representeert welke frequenties op een gegeven tijdstip in het signaal 

aanwezig zijn. 

o Horizontale organisatie 

▪ Tijdas van het spectogram 

▪ Geluidspbronnen strekken zich uit in de tijd, maar zijn niet noodzakelijk 

continu actief. 

• Stromingen 

o Perceptueel beschouwd vergelijkbare geluiden worden gegroepeerd, terwijl 

onderscheidbare geluiden van elkaar worden gesegregeerd. 

Ambiguïteit 
• Auditieve bistabiele illusies 

o Simpele auditieve stimulus: 

▪ Twee pure tonen van verschillende frequenties, die in een zich herhalend 

patroon worden afgespeeld kunnen ofwel waargenomen worden als 1 

melodie ofwel als twee door elkaar lopende melodieën 

• Subjectieve ervaring in de waarneming relateren aan veranderingen in neurale processen 

Muziekwaarneming 
• Rol buiten de pure emotionele ervaring 

o Specifieke hersengebieden toegewijd aan de waarneming en verwerking van 

specifieke aspecten van muziek. 
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Basisprocessen van muziekwaarneming 

 

• Representaties van harmonische en ritmische patronen worden in de secundaire belt 

gevormd en de integratie van de individuele patronen tot een algehele muzikale 

representatie vindt plaats in de parabelt. 

• Muziekwaarneming omvat een aantal specifieke neurale en cognitieve processen 

o Analyse van elementaire eigenschappen van het akoestische signaal  

o Worden op basis van gestalt principes geïntegreerd tot melodieën en ritmische 

patronen 

o Gedetailleerde analyse van harmonische intervallen 

o Identificatie van verschillende akkoorden 

• Vitalisatie 

o Omvat de activatie van het autonome zenuwstelsel 

o Betrokken bij integratie van muzikale en niet-muzikale informatie 

Harmonie en dissonantie 

• Harmonie wordt ervaren wanneer 3 of meer tonen gelijktijdig worden aangeboden die qua 

frequentie een specifieke mathematische relatie tot elkaar hebben. 

o Consonante tonen klinken aangenaam en stabiel. 

o Dissonante tonen klinken onaangenaam en instabiel: 

• Duale theorie: 

o Assumptie dat er 3 principes zijn die de mate van dissonantie in een akkoord 

bepalen. 

▪ Eerste principe: akkoorden die gebaseerd zijn op een majeure toonladder 

zijn minder dissonant dan akkoorden die gebaseerd zijn op een mineure 

toonladder 

▪ Tweede principe: akkoorden die gebaseerd zijn op een majeure triade zijn 

minder dissonant dan akkoorden die dat niet zijn 

▪ Derde principe: akkoorden die opgebouwd zijn uit intervallen van een derde 

zijn minder dissonant dan akkoorden die dat niet zijn 

o Rol van ruwheid 

▪ Hogere ruwheid is dissonanter 

o Harmonische klasse 

▪ Bepaald de mate van dissonantie 
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Muziek en predicties 

• Muziekperceptie is een actief proces. 

• Het actief de aandacht richten op muziek vermindert de onzekerheid met betrekking tot de 

predicties die worden gemaakt. 

• Muziek kan echter verschillende elementen bevatten die de verwachting die door de maat 

wordt gecreëerd, kunnen schenden. 

• Syncopatie: 

o Het toevoegen van muzikale accenten die buiten de puls vallen. 

• De mate van grooviness kan worden verklaard op basis van het product van de mate van 

syncope en de precisie die wordt toegekend aan de predictiefout. 

• Muzikale schendingen van de verwachtingen roept een ERP-component op die vergelijkbaar 

is met de mismatch negativity, maar specifiek voor muzikale schendingen van de 

verwachting. 

• Eerste-ordepredicties genereren een verwachting over de sequentie, terwijl de tweede-

ordepredicties met name de precisie van deze predicties bepalen. 

 

Muziekwaarneming en prosodie 

• Zelf mensen met een zeer beperkte muzikale training zijn in staat om complexe muzikale 

structuren te herkennen en verwerven. 

• Prosodie: 

o Ritme, nadrukken intonatie, … 

Muziek en auditieve scène analyse 
• Auditieve scènes behoren mogelijk tot de meest complexe die we in het dagelijks leven te 

verwerken krijgen, vanwege het extreem hoge aantal geluidsbronnen die de scène vormen. 

o Principes kunnen geschonden worden. 

Melodie 

• Auditieve scèneanalyse wordt gevormd door de stemvoering. 

o Beschrijft het horizontale verloop van de afzonderlijke stemmen of instrumenten, 

oftewel het verloop in de tijd. 

o Zorgt voor duidelijk te onderscheiden melodielijnen. 
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Shepard-toon 

• Een reeks tonen te genereren die de transitiviteit in de beoordeling van relatieve 

toonhoogtes bleek te schenden 

o Shepard 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. 

• Bestaat uit 10 sinusoïde componenten die ieder een octaaf van elkaar verschillen en die 

ieder op verschillende geluidssterktes worden gegenereerd. 

Ontbrekende fundamentele frequentie en melodie-invariantie 

• Perceptie van melodieën vindt plaats op basis van de geïntegreerde verwerking van de 

informatie die aan beide oren wordt aangeboden. 

• Hoewel de grondtoon ontbrak, waren mensen instaat om deze grondtoon te detecteren en 

op basis hiervan accurate schattingen te maken van het interval. 

Toondoofheid 

• 4% van de populatie heeft last van amusie/toondoofheid. 

o Wordt gekenmerkt door een selectieve beperking in het verwerken van melodieën. 

o Veel minder problemen hebben met het verwerken van ritme dan van melodieën. 

De neurale basis voor spraakherkenning 

Het spraaksignaal 
• Spraak bestaat uit een complexe reeks alfabetische signalen. 

• Sterk door de stem geactiveerde frequentiebanden staan bekend als formanten. 

• Klinkers worden over het algemeen gerepresenteerd door die formanten. 

• Medeklinkers worden gepresenteerd door snelle veranderingen in het frequentiespectrum. 

• Belangrijke eigenschap spraaksignaal: 

o Zeer zwakke correspondentie bestaat tussen de akoestische energie in het 

spraaksignaal en de grens tussen twee woorden. 

Anatomie 
• De initiële analyse van het spraaksignaal vindt plaats in de auditieve cortex. 

• De kern van de auditieve cortex is heel erg gevoelig voor variaties in het akoestische signaal. 

• Gebieden in de bilaterale anterieure superieure temporale sulcus voornamelijk gevoelig zijn 

voor de verstaanbaarheid van de spraak en veel minder voor de individuele variaties binnen 

het signaal. 

• Linker supratemporale sulcus wordt sterker geactiveerd door zinnen dan door woordlijsten, 

wat impliceert dat dit gebied vooral de syntactische structuur van een zin representeert. 

Spraakherkenning en muziek 

• Overeenkomsten tussen spraakherkenning en muziekperceptie. 

• Spraakherkenningsproces deelt specifieke neurale mechanismen met de processen die 

betrokken zijn bij de verwerking van muziek. 
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Fysiologie 

• De neurale oscillaties liggen in de auditieve cortex ten grondslag aan het mechanisme voor 

spraakherkenning. 

• Recente bevindingen hebben aangetoond dat oscillaties in de delta-, thèta- en gammaband 

van het EEG betrokken zijn bij het dynamisch volgen van diverse ritmes die in een dynamisch 

spraaksignaal aanwezig zijn. 

• Akoestische signaal wordt gerepresenteerd als een reeks neurale pulsen, die in laag 4 van de 

auditieve cortex ontstaan, op basis van het fysieke signaal. Deze neurale pulsen beïnvloeden 

de fase van de spontane thèta- en gammaritmes in de auditieve cortex, waardoor dit ritme 

het patroon van de stimuli gaat volgen en er een koppeling ontstaat tussen de thèta- en 

gammabandsignalen. Deze koppeling kan vervolgens de originele neurale pulstrein 

moduleren waardoor er een sterkere correspondentie ontstaat tussen de neuronale 

exciteerbaarheid en de inhoud van het akoestische signaal. 

 

Auditieve aandacht 
• Cocktailpartyprobleem 

o Hoe kunnen we herkennen wat iemand zegt terwijl anderen gelijktijdig aan het 

spreken zijn? 

Aandacht als filter 
• Het luisteren naar 1 specifieke stem is bijzonder complex en vereist dat we diverse 

problemen moeten oplossen. 

o Uit de mix van alle geluidsbronnen moet één specifieke bron geëxtraheerd worden, 

die we vervolgens moeten attenderen. 
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De dichotische luistertaak 

• Via een koptelefoon aan ieder oor een andere auditieve boodschap aangeboden 

• men moet maar naar 1 boodschap luisteren. 

• Er wordt gebruik gemaakt van schaduwen: 

o Proefpersonen krijgen de instructie de geattendeerde boodschap hardop te 

herhalen. 

• Proefpersonen moesten twee auditieve stromen van elkaar onderscheiden op basis van de 

fysieke eigenschappen van de signalen, zoals het geslacht, stem. 

• Wanneer twee verschillende boodschappen van dezelfde stem werden gehoord konden de 

proefpersonen deze niet onderscheiden? 

• Resultaat: 

o Weinig informatie werd onthouden 

o Fysieke eigenschappen werden bijna altijd opgemerkt 

Historische theorieën 

• Vermoeden van een bottleneck in de auditieve verwerking 

• Broadbent 

o Aandacht als filter in de vroege auditieve verwerking 

o Selecteren van auditieve informatie op basis van fysieke kenmerken 

o Auditieve informatie als een sensorische buffer tijdelijk worden opgeslagen en snel 

vervallen. 

• Treisman 

o Volgens dit attenuatiemodel proberen luisteraars zo veel mogelijk eigenschappen 

van alle aangeboden auditieve informatie te verwerken. 

o Pas wanneer dat niet lukt stopt de verwerking van informatie die niet relevant is. 

o Attenuatie van de verwerking van die informatie waar geen capaciteit meer voor is. 

Effecten van aandacht op auditieve verwerking 

• Directe evidentie voor vroege selectie in de auditieve verwerking werd gevonden in een 

klassieke ERP-studie van Hillyard et al. 

o Vonden ERP componenten die geassocieerd zijn met de vroege verwerking van 

stimuli door de auditieve cortex worden beïnvloed door aandacht  

o De amplitude van de vroege N1-component was groter voor de geattendeerde dan 

voor niet-geattendeerde tonen 
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Oriënteren van aandacht 

• Aandacht kan zowel spatiale als niet-spatiale aspecten van auditieve informatieverwerking 

beïnvloeden. 

• Verschillende controlemechanismen: 

o Bilaterale premotor 

o Inferieure pariëtale gebieden  

• Zijn meer acties wanneer proefpersonen een geluidslokalisatietaak 

uitvoeren. 

• Het richten van aandacht op locaties is een proces dat gedeeld wordt met het visuele 

systeem, maar het richten van aandacht op toonhoogte of fonetische eigenschappen is 

specifiek van het auditieve systeem. 

• Novelty P300 

o Een positieve ERP component die ongeveer 300ms na de stimulus opgeroepen wordt 

en die maximaal over de fronto-centrale schedel is. 

• De reorienting negativity 

o Late negatieve ERP component die geassocieerd is met het heroriënteren op de taak. 

Objectgebaseerde auditieve aandacht 
• Geluiden die we horen zijn niet altijd te alloceren aan objecten die we dirext waarnemen 

o Ook beïnvloeding van verwachtingen speelt een rol. 

• Competitie tussen verschillende objectpresentaties, die op alle niveaus van verwerking 

plaatsvinden. 

o Biased competition 

Auditief zoeken 
• Gamble & Luck 

o Rapporteren een N2ac ERP component 

o Reflecteert het richten van aandacht 

o Anterieur en contralateraal ten opzichte van de locatie van het geluid. 

• Gamble & Woldorff 

o Relevante stimulus na 60 ms al opgemerkt 

o Verplaatsing van aandacht volgt na 120 ms. 

Inattentional deafness 
• We verwerken veel minder auditieve informatie dan we denken 

• Onderzoek: 

o Proefpersonen moesten een auditieve scene waarnemen van 4 personen 

o Ene groep alleen op de vrouwen letten, andere alleen op de mannen 

o Zonder dat de proefpersonen het wisten liep er een extra man door de scene die 

luidop riep ‘im a gorilla’ 

o Deze werd niet opgemerkt 

o De visuele belasting droeg bij aan het fenomeen van inattentional deafness 
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Hoofdstuk 8: mechanische perceptie 

Inleiding 
• De waarneming van alle signalen die door ons eigen lichaam worden geproduceerd. 

o Reageren op druk, buiging of andere vervormingen van een receptor en omvatten 

pijn, gevoel, motorische feedback en andere lichamelijke sensaties. 

• Vestibulaire systeem 

o Regelt evenwicht -> intern 

• Zonder feedback spieren: 

o Geen enkele controle op acties 

• Zonder feedback pijnsensaties 

o Dodelijke verwondingen oplopen of de symptomen van ziektes negeren 

• Zonder interoceptieve signalen: 

o Niet instaat om honger, vermoeidheid, … te signalen. 

Het vestibulaire systeem 

 

• Ons vestibulaire systeem registreert iedere beweging van ons hoofd en een compensatorisch 

signaal richting het oculomotorsysteem stuurt, zodat onze ogen altijd op hetzelfde doel 

gericht blijven. 

o Doet aan acceleratie en reguleert onze balans. 

Het evenwichtsorgaan 
• Bestaat uit 3 semicirculaire kanalen, die in drie orthogonale richtingen zijn georiënteerd, en 

gevuld zijn met een stroperige vloeistof. 

o Die registreren iedere beweging van ons hoofd door middel van de trilharen. 

• Triggeren van een actiepotentiaal die via de 8e craniale zenuw naar de hersenstam en het 

cerebellum worden geprojecteerd. 
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De vestibulaire cortex 
• Is niet gelokaliseerd in een specifiek gebied, maar verspreid over meerdere hersengebieden 

• Rechterhemisfeer: 

o Belangrijke rol in de verwerking van vestibulaire informatie 

▪ De insula, pariëtale cortex, de intrapariëtale sulcus, de temporaalkwab en 

specifieke kernen in de motorische gebieden van het brein. 

• Evidentie voor een intern model voor lichaamsoriëntatie 

o In de posterieure insula in de rechterhemisfeer 

o Gevormd door de integratie van informatie van verschillende zintuigen, waaronder 

visuele informatie 

o Dit deel van de insula werd niet alleen door vestibulaire informatie geactiveerd, maar 

ook door visuele bewegingsinformatie die gerelateerd was aan acceleratie. 

o Impliceert dat voor een correcte verwerking van lichaamsoriëntatie, de vestibulaire 

informatie geïntegreerd moet worden met andere informatiebronnen 

Somatosensatie 

Somatosensorische receptoren 
• Deze receptoren opereren in combinaties 

o Iedere receptor draagt waarschijnlijk bij aan verschillende vormen van 

somatosensorische ervaringen 

▪ Tastzin, pijn en waarneming van kou en warmte 

▪ In de huid 

• Veel signalen uit de interne organen en vanuit de spieren 

• Sensorische feedback van belang voor onze motorische coördinatie 

• Kunnen variëren van zeer basaal tot uitermate complex 

o Basaal: vrij zenuwuiteinde, een ongemyeliniseerd axon dat zich vlak onder het 

huidoppervlak bevindt. 

• Stimulatie van deze receptoren resulteert in het openen van Kaliumkanalen waardoor een 

actiepotentiaal ontstaat 

• Lichaampjes van Ruffini: 

o Gevoelig voor het strekken van de huid 

• Lichaampjes van Meissner: 

o Gevoelig voor een plotselinge verplaatsing van de huid en voor laagfrequente 

vibraties 

• Lichaampjes van Pacini: 

o Vooral gevoelig voor hoogfrequente vibraties in de huid. 
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Nociceptieve receptoren 
• =De pijnreceptoren 

• Pijnperceptie is het resultaat van een complexe interactie van top-down en bottom-

upverwerking 

• De perifere signalen die vanuit het lichaam naar de hersenen worden geprojecteerd =  

o Nociceptieve signalen. 

• Drie verschillende systemen: 

o Systeem voor scherpe acute pijn 

o Systeem voor brandende pijn 

o Systeem voor pijnlijke kou 

• Meeste axonen zijn hier niet-gemyeliniseerd 

o Prikkeloverdracht langzaam is 

o Dikkere en snellere axonen projecteren scherpe, acute nociceptieve sensaties, terwijl 

dunnere langzamere axonen de meer doffe sensaties projecteren die bijvoorbeeld 

kunnen optreden na een chirurgische ingreep. 

• Twee neurotransmitters: 

o Mild nociceptief signaal 

▪ Afgifte glutamaat 

o Intensieve signalen 

▪ Afgifte van glutamaat en substantie P 

• Substantie P= coderen van de ernst van de pijn 

Het centrale zenuwstelsel 
• Dermatoom 

o Gebied waar een zenuw mee verbonden is 

• Vanaf het ruggenmerg wordt somatosensorische informatie via duidelijk gedefinieerde 

zenuwbanen naar de hersenen geprojecteerd. 

o Gescheiden banen voor tastzin en pijn. 

• Projectie naar de somatosensorische kernen in de thalamus en dan naar verschillende 

gebieden van de primaire somatosensorische cortex in de pariëtaalkwab. 

De somatosensorische cortex 

De homunculus 

• De somatosensorische cortex wordt gekenmerkt door een sensorische kaart. 

o Weerspiegelt ons lichaam. 

o De globale organisatie van de primaire motorcortex 

Kritiek op de homunculus 

• Het idee dat dergelijke kaart naïef is. 

• Het feit dat de somatosensorische cortex bijna alleen maar onderzocht is op basis van de 

waarneming van buitenlichamelijke signalen. 

• Het idee dat dit geen ruimte biedt voor een link met cognitieve processen. 
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Een lichaamsmodel 
• Michael Brecht 

o Stelt een integrerende functionele uitbreiding van de somatosensorische cortex 

voor. 

o Twee belangrijke functies: 

▪ Genereren van een actieve representatie van het lichaam 

▪ Het uitvoeren van simulaties van lichaamsfuncties 

Plasticiteit 
• Sensorische ervaring, met name in de eerste levensfase resulteert in een hoge mate van 

plasticiteit in het gebied in de somatosensorische cortex. 

o =effect van training op de plasticiteit van somatosensorische cortex. 

• Deafferentie: 

o Wanneer de axonen in de hersenstam niet meer in staat zijn om te regeneren na een 

ongeval, waardoor het brein geen informatie van het lichaam meer kan ontvangen. 

o Consequentie: corticale projecties van andere lichaamsdelen van de 

somatosensorische gaan de cortex binnendringen, met als gevolg een maladaptieve 

plasticiteit, die resulteert in de waarneming van fantoomsensaties; 

Fantoomledematen 
• Patiënten bij wie een ledemaat geamputeerd wordt,  

o Patiënt rapporteert  toch nog het lichaamsdeel in kwestie te voelen 

• Ramachandran en Stewart 

o Lichte aanrakingen van lichaamsdelen die op een realtief grote afstand lagen van de 

amputatiezone resulteerden in duidelijk te lokaliseren sensaties in het 

fantoomledemaat. 

• Fantoomsensaties zijn niet willekeurig maar volgen een specifiek spatiaal patroon. 

Interoceptie 
• De waarneming van processen die zich in je lichaam afspelen. 

• Extraceptieveve functies: 

o Jeuk, temperatuur, pijn 

• Interoceptieve signalen: 

o Honger, dorst en motorische  feenacksignalen 

• Neurale basis van het interoceptieve systeem is strikt gescheiden van dat van de 

extraceptieve functies. 

• Onderverdeling: 

o Interoceptieve functies: 

▪ Proprioceptieve functies 

• Omvat de signalen die ontvangen worden van de receptoren in de 

huid en de gewrichten om onze lichaamshouding te bepalen. 

▪ Visceroceptieve functies 

• Omvat signalen die afkomstig zijn van de interne organen. 

• Voornaamste functie: 

o Bewerkstellen van een stabiele interne toestand 

o Betrokken bij de waarneming van onze lichaamshouding 

o Beslissende rol in het bepalen van de zwaartekracht 
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Visceroceptie 
• Betrekking op 3 systemen: 

o Cardiovasculaire systeem 

o Ademhalingssysteem 

o Gastro-intestinale systeem 

• Baroreflex 

o Snel mechanisme dat acute veranderingen in de bloeddruk kan bewerkstellen, door 

de hartslag en de contractie een perifere weerstand van de bloedvaten te reguleren. 

o Kan ook mototrische en cognitieve functies beïnvloeden. 

Interoceptie, gevoelens en predictive coding 
• Gevoelens zijn het resultaat van de mentale verwerking van de toestand van het lichaam. 

Proprioceptie 
• Beschrijft de perceptie van de positie en de beweging van het lichaam 

• Vindt onder andere plaats op basis van feedback vanuit de spieren en pezen, door middel 

van spierspoeltjes en de Golgi-peesorganen 

• Detecteren van veranderingen in de lengte van de spieren en de snelheid van 

samentrekking. 

o Beweging kan gedetecteerd worden door de relatieve samentrekking van 

verschillende spieren te bepalen door de ratio van activiteit van de agonist en 

antagonist te bepalen. 

• Ook betrokken bij de detectie van beweging en positie. 

• Ten slotte bevatten de gewrichten sensoren die betrokken zijn bij het coderen van de 

lichaamspositie. 

• Activiteit wordt geïntegreerd met de efferente signalen die door het motorsysteem 

worden gegenereerd 

• Resulteren in een serie mechanische sensaties die niet alleen maar betrokken zijn bij het 

waarnemen van de huidige positie van het lichaam, maar ook bij het produceren, voorspellen 

en simuleren van een specifieke handeling van een 

gewricht. 

o Deze signalen zijn ook betrokken bij het 

bepalen van de hoeveelheid kracht die 

nodig is om een positie vast te houden of 

juist te veranderen. 

• Longo & Haggard 

o Evidentie voor de betrokkenheid van een 

lichaamsmodel 

o Vertekeningen in de schatting van de 

positie van de hand, die corresponderen 

met representaties van de hand. 
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De Vignemont et al. 

o Vroegen geblinddoekte 

proefpersonen om met hun 

rechterhand hun linkerwijsvinger 

vast te houden.  

o Daarna vibrerende stimulus -> 

resulteerde in subjectieve sensatie 

dat de linkerwijsvinger langer werd 

Nociceptie en pijn 
• Enerzijds kan er sprake zijn van 

weefselschade zonder dat je je bewust wordt van de pijn, terwijl er anderzijds sprake kan zijn 

van een pijnsensatie zonder een directe fysieke oorzaak.  

• Pijn is een negatieve affectieve sensatie die zowel interoceptief als extraceptief kan zijn. 

• Wat is nociceptie? 

o Beschrijft de neurale signalen die door pijnreceptoren worden geregistreerd, terwijl 

pijn de resulterende sensatie omschrijft, die het resultaat is ban de cognitieve 

verwerking van deze nociceptieve input 

Soorten pijn 
• Transiëte pijn 

o Plotselinge activatie van een nociceptieve receptor, zonder dat er sprake is van 

weefselschade. 

• Acute pijn 

o Correspondeert vooral met transiëte pijn en pijn ten gevolge van weefselschade. 

• Chronische pijn 

o Komt voor bij 20+ van de volwassenen 

o Ontstaat vaak ten gevolge van weefselschade of een ontsteking, maar kan chronisch 

worden ten gevolge van een volgehouden activatie van de neerwaartse projecties 

vanuit de hersenen die de nociceptieve signalen moduleren. 

Pijnherinneringen 
• Een pijnlijke ervaring kan resulteren in een eenmalige intense ervaring, die je de rest van je 

leven niet meer zult vergeten en die erin resulteert dat je deze handeling nooit weer 

opnieuw zult uitvoeren. 

• Vormen op basis van zeer elementaire neurale mechanismen, zoals sensaties. 

Pijn en bewustzijn 
• Pijn is een interpretatie van de nociceptieve inputs 

o Worden beïnvloed door herinneringen, emotionele, pathologische, genetische en 

cognitieve factoren. 

• Gevolg is dat de resulterende pijnervaring niet rechtstreeks beïnvloed wordt door de 

nociceptieve input en daarmee is de pijnervaring ook niet rechtstreeks gerelateerd aan de 

vitale beschermende functie die pijn heeft. 

• Pijnsensatie is het resultaat van interactie tussen top-down en bottom-up signalen. 
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Neurale mechanismen 

• Nociceptieve informatie wordt via drie verschillende opwaartse paden naar de hersenen 

geprojecteerd: 

o Spinothalamische paden -> thalamus  

o Spinoreticulaire paden -> medulla en hersenstam 

o Spinosencefalitische paden -> medulla en hersenstam 

• Onderzoek op basis van intercraniale EEG 

o Drie golven van activatie, die gedefinieerd konden worden op basis van hun 

temporele relatie tot de bewustwording van de prikkel. Prebewuste activatie werd 

gemeten in de posterieure insula, het operculum, de mid-congulate cortex en de 

amygdale. 

o Activatie van de anterieure insula, de prefrontale cortex en de posterieure pariëtale 

cortex startte later en ontwikkelde zich gelijktijdig met de bewustwording en de 

vrijwillige reactie op de prikkel. 

o Responsen in de hippocampus en twee additionele gebieden in de cingulate cortex 

ontwikkelden zich nog later en deze gebieden bleven lang nadat we ons bewust 

worden van de prikkel. 

o De nociceptieve inputs bereikten gelijktijdig de sensorische en limbische gebieden in 

het brein. 

De pijnmatrix 

• Bestaat uit een laterale en mediale component. 

o Laterale: de sensorische en descriptieve component 

o Mediale: de affectieve, cognitieve en evaluatieve component 

• Speelt belangrijke rol bij de ervaring van acute pijn. 

• Bij veel patiënten met rugpijn fluctueert de spontane chronische pijn en de onderzoekers 

konden hierbij 2 verschillende fases identificeren: 

o Volgehouden pijn 

o Toenemende pijn 

• Dit hersengebied is geassocieerd met de verwerking van negatieve emoties, verwerking van 

conflicterende responsen en het detecteren van ongunstige uitkomsten. 

• Belangrijkste taak van dit netwerk is de constructie en representatie van het lichaam en de 

peripersoonlijke ruimte: 

o Gevormd door een multisensorische representatie van de ruimte direct rondom ons 

lichaam. 

o Dit netwerk is een defensief systeem voor het lichaam van potentiële schadelijke 

gebeurtenissen te weren 

• Tracey & Mantyh 

o Pijnperceptie is vooral het resultaat van de integratie van de activatie van een groot 

aantal hersengebieden, waarbij met name de interactie tussen top-down en bottom-

up gedreven processen een cruciale rol speelt; 

Aandacht en context 

• Aandacht is zeer effectief in het reguleren 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 
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o Vonden dat selectieve aandacht de ERP-responsen, die opgeroepen werden door 

een elektrische schok, kon beïnvloeden. 

• Invloed van context op pijnreceptoren: placebo’s 

o Zowel placebo’s als opioïde pijnstillers hebben een invloed op activatie van de 

rostrale anterieure cingulate cortex 

o Placebo’s reduceerden de activatie van de hersengebieden die traditioneel 

geassocieerd worden met pijnverwerking. 

o Placebo’s geassocieerd met een toename van activatie van de prefrontale cortex 

tijdens de anticipatie van een pijnlijke stimulus 

Emoties en stemming 

• Pijn heeft een invloed op negatieve gemoedstoestanden. 

• Geldt ook voor zowel acute als chronische pijn dat de gemoedstoestand een significante 

impact heeft op zowel de pijnperceptie als de vaardigheid om hiermee om te gaan. 

• Catastrofering: 

o Gekenmerkt door het uitvergroten van pijngerelateerde symptomen. 

▪ Catastroferen over pijn sterk gerelateerd aan toename van activiteit in 

hersengebieden die betrokken zijn bij de anticipatie van pijn, aandacht voor 

pijn, emotionele aspecten van pijn en motorcontrole. 

Pijn en predictive coding 
• De pijnervaring wordt niet op een passieve wijze, op basis van de nociceptieve signalen, 

waargenomen, maar genereert het brein actief interferenties op basis van eerdere 

ervaringen en verwachtingen.  

• Zowel opwaartse als het neerwaartse pijnsystemen wordt gekenmerkt door een hoge mate 

van recurrente verbindingen, wat het idee dat deze pijnsystemen onderdeel zijn van een 

predictief mechanisme plausibel maakt. 

• Evidentie dat neerwaartse systeem ook betrokken is bij het doorsturen van nociceptieve 

stimuli. 

o Suggereren dat een 

tweedeling van het 

pijnsysteem in een 

pijnresponsief en pijn 

modulerend systeem te 

simplistisch is en dat er 

sprake is van een veel 

sterkere interactie tussen 

deze twee systemen dan 

aanvankelijk werd 

veronderstelt. 

• VAS= visual analogue scale  

o Bepalen van pijnniveaus 

onder patiënten. 

Fantoompijn 
• Hoewel de sensatie van een fantoomledemaat regelmatig voorkomt, neemt die in 

sommige gevallen de vorm aan van fantoompijnen. 
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o Kan zich uiten in een extreme vorm van pijn, die zich manifesteert in het 

geamputeerde lichaamsdeel. 

• Residuele pijn 

o Intacte lichaamsdelen die zich in de buurt van de amputatie bevinden voelen pijn. 

• Factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van fantoompijn: 

o Zowel pre als postoperatieve factoren kunnen het ontstaan en de intensiteit van de 

fantoompijn beïnvloeden en het kan soms moeilijk zijn om een onderscheid te 

maken tussen deze vormen van pijn, vooral in de initiële fase na de operatie in. 

Perifere veranderingen 

• Na amputatie vormt zich aan het uiteinde van het overgebleven lichaamsdeel een zwelling 

die resulteert in een neuroma 

o Een verknoopte massa axonen die niet meer opnieuw kunnen verbinden kan 

resulteren in fantoompijnervaringen. 

• Een mogelijke andere oorzaak is te vinden in de ruggenmergzenuwknopen 

o Bij gebrek aan regulatie door normale input vanuit het intacte lichaamsdeel kunnen 

neuronen in deze knopen spontaan gaan vuren en deze activiteit kan eventueel 

versterkt worden door de neuronale impulsen die afkomstig zijn uit het neuroma. 

Het ruggenmerg 

• Evidentie dat bij mensen het ruggenmerg een rol speelt in het ontstaan van fantoompijn werd 

verkregen toen bleek dat een aantal patiënten die een ruggenmergverdoving hadden 

gekregen plotseling fantoompijn ervaarden, terwijl ze hier normaal vrij van waren. 

o Toename van activatie van receptoren die gevoelig zijn voor ontstekingspijnen, 

resulteert in een blijvende toename in de gevoeligheid van neuronen in het dorsale 

ruggenmerg. 

▪ =centrale sensitisatie. 

Hersenstam, thalamus en cortex 

• Zowel op het niveau van de hersenstam, de thalamus, als op het niveau van de cortex treedt 

er een reorganisatie op ten gevolge van de amputatie. 

• Massieve reorganisatie in de primaire somatosensorische cortex ten gevolge van de 

amputatie. 
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Motorische feedback 

• Bijdrage frontale en pariëtale corticale gebieden bij aan de ervaring van fantoompijn 

o Mogelijk door een incongruentie tussen motorische intentie en sensorische 

feedback. 

• Storende efferente kopieën van een motorsignaal. 

o Resultaat: pijnlijke sensaties 

• Telescopering 

o Fenomeen waarbij patiënten met fantoompijn regelmatig rapporteren dat hun 

fantoomledemaat aanzienlijk korter is dan hun oorspronkelijke ledemaat was 

▪ Hangt samen met toename in fantoompijn 

 

De pijngeheugenhypothese 

• De ervaren fantoompijn komt overeen met de pijn die ervaren werd voor de amputatie. 

o Herinnering aan deze pijn werd impliciet opgeslagen. 

• Wanneer een dergelijke pijnherinnering is opgeslagen in de somatosensorische cortex kan, 

na amputatie, de invasie van axonen vanuit naburige somatosensorische gebieden deze 

pijnrepresentatie weer stimuleren, met als gevolg de subjectieve ervaring van fantoompijn 

die sterk overeenkomt met de oorspronkelijk ervaren pijn. 
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Implicaties voor de behandeling van fantoompijn 

• Meeste traditionele behandelingen zijn ineffectief. 

• Gegeven het mogelijke belang van de corticale plasticiteit in het ontstaan van 

fantoompijnen, zijn gedragsmatige behandelmethoden die kapitaliseren op deze plasticiteit 

potentieel interessant. 

o Het gebruik van myo-elektrische protheses is in dit verband hoopvol: 

▪ =Is een motorgestuurde prothese die gebruikt kan worden om voorwerpen 

op te pakken en die bediend wordt door middel van elektromyografische 

signalen die door spieren op het intacte deel van de arm worden 

gegenereerd. 

o Voor mensen voor wie het gebruik van protheses geen optie is, kunnen positieve 

resultaten worden verkregen door gedragsmatig relevante stimulatie toe te passen 

op de stomp. 

Fibromyalgie 
• Wordt gekenmerkt door een chronische generieke pijn in spieren en gewrichten, die niet 

direct aan een specifieke structurele oorzaak kunnen worden gerelateerd. 

• Gekenmerkt door een excessieve gevoeligheid voor druk op specifieke spier of peesgroepen. 

• Hebben een verlaagde pijngrens en geven hoge pijnratings aan pijninducerende stimuli 

• Verandering in de neurale mechanismen die betrokken zijn bij pijnverwerking 

• Hypervigilant zijn voor 

nociceptieve stimuli 

• Twee mogelijke mechanismen 

kunnen een rol spelen: 

o Enerzijds kan pijn tijdens 

het nastreven van een 

doel toevallig de 

aandacht grijpen hoewel 

de pijn niet relevant is 

voor het doel in kwestie. 

o Anderzijds kan aandacht 

voor pijn en 

pijngerelateerde 

informatie wel gedreven zijn door een doel. 
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Tactiele perceptie en aandacht 

Tactiele perceptie 
• De somatosensorische cortex speelt een essentiële rol in de bewustwording van tactiele 

sensaties. 

• Wanneer je iemand kort aanraakt op 2 verschillende plekken op de hand, zul je dat 

waarschijnlijk ervaring als 1 aanraking die je gewaarwordt op de locatie halverwege de 

plekken die aangeraakt worden. 

o Impliceren dat de primaire somatosensorische cortex de geïntegreerde activatie van 

de afferente inputs representeert. Deze resultaten zijn consistent met een tactiele 

illusie die Geldard & Sherrick ontdekkten wanneer ze hun proefpersonen die hun 

ogen gesloten hielden, een paar keer op de vuist tikten, daarna een paar keer op de 

elleboog en ten slotte een paar keer op de schouder. Deze ervaring werd ervaren als 

een reeks van tikken die zich over de lengte van de arm verplaatste 

▪ =konijnillusie 

• Binnen tactiele domein 

• Evidentie voor intigratie van informatie over naastliggende delen van de huid. 

• Bewegingsdiscriminatie beïnvloed door competitie. 

Tactiele aandacht 
• Zowel de activatie van de primaire somatosensorische cortex als die van de secundaire 

cortices wordt gemoduleerd door aandacht: 

o De activatie in de primaire somatosensorische cortex neemt toe wanneer tactiele 

stimuli geattendeerd worden 

o Activatie van de secundaire somatosensorische gebieden is nog sterker afhankelijk 

van aandacht. 

• Adler et al. 

o Aandacht beïnvloedt de somatosensorische verwerking tijdens een moeilijke 

discriminatietaak. 

Visuotactiele integratie en aandacht 
• Spence & McGlone  

o Tactiele aandacht kan op een exogene wijze op een specifieke locatie worden gericht. 

▪ Tactiele stimuli werden aan de linker of rechter wijsvinger of duim 

gepresenteerd, waarbij de proefpersoon zo snel mogelijk moest rapporteren 

of de wijsvinger of de duim werd gestimuleerd. 

▪ 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. 

• Verklaringen: 

o Deze locaties zijn in termen van anatomische lichaamscoördinaten gedefinieerd. 

o Onze ruimtelijke presentatie van een somatosensorische prikkel wordt in een extern 

coördinatiesysteem gecodeerd. 
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• Eimer et al. 

o ERP’s om de neurale basis van spatiale tactiele aandachtsprocessen te onderzoeken. 

Proefpersonen kregen tactiele stimuli aangeboden aan één van de vingertoppen van 

hun linker of rechterhand. 

o Aandacht op 2 vingertoppen richten  

o De cruciale manipulatie in het experiment was dat in één conditie de handen van de 

proefpersoon gekruist waren, zodat de linkerhand zich rechts van de proefpersoon 

bevond en vice versa. 

o Op basis van visueel aandachtstaken was al gevonden dat het oriënteren van de 

aandacht op een specifieke locatie gereflecteerd wordt in een tweetal ERP 

componenten in het interval 

tussen de aanbieding van de cue 

en de target-stimulus. 

▪ Gekenmerkt door 

negatieve elektrische 

spanning met een 

maximum over de 

hemisfeer 

contralateraal ten 

opzichte van de locatie 

die de cue aanwijst. 

o De eerste van deze 

componenten, de early directing 

attention negativity (EDAN) 

heeft hierbij een 

maximumamplitude over de 

posterieure schedel, terwijl de 

tweede component, de anterior 

directing attention negativity 

(ADAN) wordt gekenmerkt door een meer anterieur maximum. 

o Dissociatie tussen de lateralisatie van de EDAN en die van de ADAN. Terwijl de 

schedelverdeling van de EDAN niet beïnvloed werd door het kruisen van de handen, 

was dat wel het geval voor de ADAN. 

▪ Deze bevinding impliceert dat het posterieure aandachtsnetwerk in een 

extern coördinatiesysteem opereert, terwijl het frontale aandachtsnetwerk 

in een anatomisch gedefinieerd coördinatiesysteem opereert. 
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Visuotactiele illusies 

De rubberhandillusie 
• Het optreden van de illusie correspondeerde met een toename in activatie in de bilaterale 

inferieure delen van de precentrale sulcus en het frontale operculum. 

• Activatie in de bilaterale premotorcortex correspondeerde met de sterkte van de illusie, 

zoals proefpersonen die zelf rapporteerden. 

• Gevonden dat synchrone penseelstroken, vergeleken met asynchrone penseelstroken, 

resulteerden in een toename van activatie in de pariëtale cortex. 

(https://www.youtube.com/watch?v=xdxlT68ygt8) 

De peripersoonlijke ruimte 
• Deze ruimte wordt verondersteld te worden gevormd door de integratie van visuele, tactiele 

en nociceptieve sensorische prikkels. 

• Onderzoek Eimer et al. 

o Tactiele stimuli in willekeurige volgorde aan 2 handen 

o Ook willekeurige visuele stimuli 

o Wanneer er een afwijkende stimuli gedetecteerd moest worden werd zowel het 

tactiele als het visuele veld geactiveerd. 

• Deze resultaten impliceren dat tactiele sensorische informatie gerepresenteerd wordt in een 

peripersoonlijk coördinatiesysteem, dat flexibel geactualiseerd kan worden op basis van de 

geïntegreerde visuele en tactiele informatie. 

• Betrokken neuronen: 

o Receptieve velden voor visuele en tactiele stimulatie komen overeen 

o Visuele receptieve velden hebben beperkte diepte 

o De vuurfrequentie van de neuronen neemt af naarmate de afstand tussen visuele en 

cutane receptieve veld groter wordt. 

o Het visuele receptieve veld wordt gepresenteerd in een lichaamsafhankelijk 

coördinatiesysteem. 

• Grootte ervan kan gemoduleerd worden door gebruik van gereedschap. 

o Wanneer een gevaar in de buurt van gereedschap ligt gaan we dit sneller als gevaar 

zien (ligt dus in deze ruimte) dan als er geen gereedschap ligt. 
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Hoofdstuk 9: Multisensorische integratie 

Inleiding 
• We zijn 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. 

• Wanneer beeld en geluid niet meer synchroon is: 

o Vertraging is het gevolg van het feit dat de geluidssnelheid aanzienlijk lager is dan de 

lichtsnelheid. 

▪ Zie onweersbui. 

De neurale basis van multisensorische perceptie 
• Multisensorische integratie 

o Wanneer de informatie van de verschillende zintuigen met elkaar geïntegreerd 

wordt. 

• Multi-sensorische interacties 

o Wanneer de zintuigen elkaar beïnvloeden zonder dat er sprake is van integratie. 

• Het verschil is dat er in het 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. 

Associatievorming 
• Multi-sensorische representaties worden pas gevormd nadat de volledige primaire 

verwerkingsprocessen voltooid zijn. 

• Associatiegebieden 

o In de pariëtale cortex informatie vanuit de somatosensorische cortex integreren met 

beeld en geluidsinformatie die afkomstig is uit respectievelijk de occipitaal- en 

temporaalkwabben 

 

 

ERP-evidentie dat multi-sensorische 

interacties kort na stimulusaanbieding 

kunnen optreden. Op elektrodes boven de 

occipitale cortex werd gevonden dat de 

neurale respons op een stimulus al 56ms 

na de aanbieding ervan ging afwijken ten 

opzichte van condities waarin de auditieve 

of de visuele stimulus alleen werd 

gerepresenteerd. De afwijking wordt 

gerepresenteerd door het gearceerde 

gebied tussen de (A+V) en de AV curves. De 

dikke curve geeft het verloop van dit 

verschil weer. (Giard & Peronnet) 
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Subcorticale activatie 
• Een van de eerste studies die de neurale basis voor multi-sensorische integratie onderzocht, 

rapporteerde de ontdekking van multi-sensorische neuronen in het subcorticale 

hersengebied de superieure colliculus. 

o Dit gebied regelt de oogbewegingen. 

• Single cell recording 

o Waarbij een diepte-elektrode zeer precies die elektrische activiteit van één enkel 

neuron kan registreren. 

o Identificatie van een aantal neuronen die zowel op visuele als op auditieve stimuli 

reageerden. 

o 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 werd 

op basis van de som van de auditieve en visuele stimulus wanneer die los van elkaar 

werden aangebonden 

▪ Superadditieve respons 

o Sterkte van deze superadditieve responsen blijkt afhankelijk te zijn van drie principes 

▪ Visuele en auditieve stimulus moeten tegelijkertijd aangeboden worden 

▪ Superadditiviteit is maximaal wanneer de visuele en de auditieve stimulus 

vanaf dezelfde locatie worden gepresenteerd 

• Tezamen vormen ze de basis voor het temporele en spatiale 

nabijheidsprincipe 

▪ De wet van de omgekeerde effectiviteit 

• Beschrijft hoe de superadditiviteit van de multisensorische neuronen 

afneemt naarmate de respons op de individuele stimulus sterker 

wordt. 

o Respons van een neuron op een multisensorische stimulus kleiner is dan die op een 

unisensorische stimulus 

▪ Subadditieve respons 

Multisensorische integratie in corticale hersengebieden 
• Een belangrijk gebied, dat bij katten is geïdentificeerd, 

is de anterieure actosylviane sulcus, een deel van de 

associatiecortex die inputs vanuit de visuele, auditieve 

en somatosensorische cortex ontvangt. 

o Activatie in dit hersengebied heeft een 

modulerende invloed op de responsiviteit van 

neuronen in de superieure colliculus. 

• De superieure temporale sulcus (STS) is betrokken bij 

de integratie van auditieve en visuele spraaksignalen. 

o Hersenactiviteit is groter wanneer congruente 

audiovisuele videoclips van spraakfragmenten 

werden aangeboden dan wanneer 

incongruente clips werden aangeboden. 
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Directe connecties tussen de sensorische cortices 

• Op basis van fMRI-studies gevonden dat tactiele stimuli de auditieve cortex kunnen 

activeren. 

• Voor de visuele cortex zijn vergelijkbare resultaten gevonden. 

o Dit gebied ontvangt namelijk projecties vanuit de belt en de parabelt gebieden van 

de auditieve cortex. 

• Deze resultaten impliceren dat visuele informatie ook naar de auditieve cortex wordt 

geprojecteerd en dat de verwerking in de auditieve cortex eveneens beïnvloed kan worden 

door activatie in de multi-sensorische associatiegebieden. 

Multisensorische associatiegebieden 

• Er worden multi-sensorische interacties gevonden in: 

o De superieure temporale sulcus, de intrapariëtale sulcus en de frontale en 

prefrontale gebieden 

o Zijn betrokken bij detectie van audiovisuele congruentie 

o Verwerking van biologische beweging 

▪ De activiteit van een proportie van de neuronen in de superieure temporale 

sulcus reageerden op dit type beweging, en die worden gemoduleerd door 

de aanwezigheid van geluid. 

▪ Alleen gevonden als geluid congruent was met de beweging. 

• Twee gebieden onderscheiden die betrokken zijn bij multisensorische integratie: 

o Laterale interpariëtale gebied (LIP) 

▪ Gebied ontvangt niet enkel visuele informatie maar ook informatie over de 

oogpositie en auditieve informatie. 

▪ Vooral betrokken bij het integreren van verschillende informatiebronnen ter 

voorbereiding van een actie. 

o Naburige ventrale interpariëtale gebied (VIP) 

▪ Ontvangt input van visuele, auditieve, somatosensorische en vestibulaire 

projecties. 

▪ Taakafhankelijk. 

• Temporo-pariëtale junctie: 

o Bevat vooral neuronen met receptieve velden in de hoofd- en schouderregio’s van 

het lichaam 

o Betrokken bij de oriëntatie van het hoofd. 

• Ventrolaterale prefrontale cortex: 

o Betrokken bij de integratie van de visuele en auditieve component van vocalisaties. 

Audiovisuele illusies 
• Treden vooral op wanneer de locatie van de individuele zintuigelijk impuls niet meer met 

elkaar in overeenstemming zijn. 

• De illusie die optreedt kan beschouwd worden als een poging van het brein om een 

consistente representatie te genereren op basis van conflicterende input.  

• Twee categorieën: 

o Illusies waarbij de auditieve input consistent wordt gemaakt met de visuele input 

o De auditieve input wordt aangepast om consistent met de visuele input te 

bewerkstelligen. 
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McGurk-effect 
• Genoemd naar McGurk en MacDonald 

• Is een audiovisuele illusie die ontstaat wanneer het geluid van een uitgesproken lettergreep 

niet meer overeenkomt met de lipbewegingen die de spreker maakt. 

 

• Ontstaat waarschijnlijk doordat de hersenen het conflict tussen de visuele en auditieve 

modaliteit probeert te minimaliseren. 

• Is sterk afhankelijk van de specifieke lettergrepen die gebruikt worden. 

• Sterke individuele verschillen tussen observatoren. 

• Lijkt erop dat de superieure temporale sulcus een belangrijke rol speelt in de integratie van 

visuele en auditieve spraaksignalen. 

• Gebleken dat de gevoeligheid kan afnemen wanneer proefpersonen een 

aandachtsbelastende tweede taak moesten uitvoeren. 

De buiksprekersillusie 
• Genoemd naar de beroemde sketch, waarin een poppenspeler erin slaagt om te spreken 

zonder lipbewegingen te maken en tegelijkertijd deze lipbewegingen te imiteren met behulp 

van een handpop. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de pop spreekt in plaats van de 

poppenspeler. 

• De conflicterende informatie die door beide zintuigen wordt gegenereerd vormt 

waarschijnlijk de basis voor het ontstaan van de illusie. 
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• Onderzoek Bonath et al. 

o ERP en fMRI metingen 

o Korte toon gepresenteerd door 1 van 3 

luidsprekers, die zich centraal/recht 

voor/links/rechts van de proefpersoon 

bevinden. 

o Bepalen vanaf welke locatie het geluid komt. 

▪ Tegelijk met geluid wordt er een 

lichtflits getoond. 

o Wanneer de proefpersoon gevoelig zou zijn 

voor de buiksprekersillusie zou dat resulteren 

in een foutieve locatiebepaling van de toon.  

o Wanneer de illusie niet optrad werd die 

gereflecteerd in een ERP-component die 

geassocieerd werd met verwerking in de 

auditieve cortex en die bilateraal verdeeld 

was over de schedel. 

▪ Suggereert dat beide auditieve cortices betrokken zijn bij de verwerking van 

deze stimulus. 

o fMRI resultaten waren in hoge mate consistent 

▪ Tezamen suggereren deze resultaten dan ook dat de ruimtelijke informatie 

van de visuele stimuli al de neurale processen in de auditieve cortex kunnen 

beïnvloeden 
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Tijdsvolgordetaken 

 

• Taak waarbij twee stimuli, een visuele en een auditieve, kort na elkaar worden aangeboden 

• De relatieve aanbiedingstijd van de twee stimuli (stimulus onset asynchrony) wordt dan 

systematisch gevarieerd, ofwel de auditieve stimulus wordt eerst aangeboden ofwel de 

visuele. 

o Rapporteren welke van de 2 stimuli eerst aangeboden wordt. 

• er wordt gekeken naar de accuratesse van de proefpersoon in functie van het tijdsverschil 

tussen de twee stimuli. 

o Kan gebruikt worden om te beslissen hoeveel tijd er tussen 2 stimuli moet zitten 

vooraleer je ze als twee aparte stimuli. 

o Ook om te beslissen op welk tijdspunt de 2 stimuli subjectief gezien gelijktijdig 

worden aangeboden. 

▪ Punt van de subjectieve gelijkheid. 

• Wel een sterke responsbias!! 

o -> gelijktijdigheidsbeslissingstaak 

▪ Proefpersonen simpelweg vragen of de twee stimuli gelijktijdig waren of 

niet. 

De temporele buiksprekersillusie 
• De buiksprekersillusie manifesteert zich niet alleen maar in een spatiale verschuiving van de 

auditieve stimulus, maar kan ook optreden als een temporele verschuiving van de visuele 

stimulus. 

• Wanneer een korte toonpuls kort na een visuele stimulus wordt aangebonden zien we dat 

proefpersonen denken dat de flits later verscheen dan in werkelijkheid het geval is. 

o Dit effect treedt op omdat de temporele resolutie van ons auditieve systeem hoger is 

dan die van ons visuele systeem. 

Additionele-flitsillusie 
• Auditieve informatie kan beïnvloed worden wat we denken te zien. 

• Aanbieden van serie lichtflitsen aan proefpersonen en die moesten rapporteren hoeveel ze 

er zagen. 

o De cruciale manipulatie was dat er soms één flits werd aangeboden die omringd 

werd door twee toontjes. 

o Gevolg is dat proefpersonen rapporteerden dat ze twee lichtflitsen zagen, in plaats 

van één. 
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Bounce-pass illusie 
• Sekuler et al. 

o Lieten twee kleine cirkels op een computerscherm naar elkaar toe bewegen. 

Wanneer deze cirkels elkaar overlapten konden ze ofwel even kort pauzeren of 

gewoon zonder onderbreking verder bewegen. Tijdens de beweging kon er een korte 

klik worden gepresenteerd die ofwel 150ms voor het moment van overlap werd 

aangeboden, ofwel 150ms erna, of precies op het moment van overlap. 

o Wanneer de klik werd gepresenteerd precies op het moment waarop de cirkels 

elkaar overlapten, rapporteerden de proefpersonen over het algemeen dat ze de 

ervaring hadden dat de stimuli tegen elkaar botsten en terugkaatsten. Wanneer de 

klik op een ander moment er was, of afwezig was, rapporteerden ze vooral dat de 

stimuli elkaar passeerden. 

Synesthesie 
• =Wanneer de waarneming van een stimulus resulteert in bewuste sensorische ervaringen die 

normalerwijze niet met de stimulus in kwestie geassocieerd zijn. 

• Een synesthetische ervaring is onvrijwillig, in de zin dat die automatisch opgeroepen wordt 

en niet het gevolg is van een aangeleerde associatie of een strategie. 

• Een relatief kleine proportie van de maatschappij heeft bijna dagelijks een synesthetische 

ervaring. 

o De synestheten  

• Synesthetische ervaringen zijn over het algemeen unidirectioneel. 

• De opgeroepen ervaring bestaat meestal uit eenvoudige stimuluseigenschappen (kleur, 

locatie/combinatie). Er is bijna nooit sprake van een hogere-orde opgeroepen sensatie. 

• Synesthesisten die kleurervaringen rapporteren lieten een hogere activatie van gebieden in 

de extrastriate visuele cortex zien terwijl ze naar gesproken woorden luisterden. 

o Suggereerde dat de synesthetische kleurervaring ontstaat door terugkoppeling 

vanuit hogere-ordegebieden in de hersenen, zonder betrekking van de primaire 

visuele gebieden. 

• Onderzoek Rouw & Scholte 

o Diffusion tensor imaging 

▪ Om de neurale basis van synesthesie te onderzoeken 

▪ Sterkte van de connecties tussen gebieden te meten. 

o Vonden dat synestheten die kleursensaties waarnemen bij het lezen van grafemen, 

een hogere connectiviteit hadden in de rechter inferieure temporaalschors en de 

linker pariëtaalschors en bilateraal in de frontaalschors. 

▪ 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. 
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Computationele modellen 
• Pouget et al. 

o Een computationeel neuraal netwerkmodel dat kan verklaren hoe deze 

transformaties op een biologische plausibele wijze uitgevoerd kunnen worden. 

▪ Twee hoofdelementen: 

• Basisfuncties 

o Om de wiskundig complexe transformaties tussen uit te 

voeren. 

o Bestaan uit lineaire combinaties van niet-lineaire functies 

o Geen perfecte match tussen verschillende zintuigen 

• Attractordynamica 

o Vormen inferenties op basis van de getransformeerde 

inputs. Hierbij wegen de transformaties met de kleinste 

statistische onzekerheid het zwaarst door in het vormen van 

de uiteindelijke match 

• Ursino et al. 

o Een aantal verschillende computationele benaderingen om de integratie van 

multisensorische informatie in het brein te beschrijven. 

▪ Een statistische benadering die gebaseerd is op bayesiaanse inferenties 

▪ Biologische geïnspireerde modellen 

▪ Modellen van het semantisch geheugen 

Bayesiaanse inferentie 
• Verklaring voor buiksprekersillusie 

o Wanneer we rekening houden met de relatieve precisie waarmee we visuele en 

auditieve signalen kunnen lokaliseren. Wanneer proefpersonen gevraagd worden om 

auditieve en visuele signalen te lokaliseren, de afzonderlijke schattingen voor de 

visuele en auditieve stimuli met elkaar te convergeren wanneer de proefpersonen 

denken dat de twee signalen afkomstig zijn van dezelfde bron. 

o Wanneer ze denken dat de signalen van verschillende bronnen afkomstig zijn, is er 

veel minder convergentie/geen convergentie. 

• Deze effecten houden niet alleen rekening met de relatieve precisie van de inputs, maar ook 

met de relatieve waarschijnlijkheid dat twee signalen van dezelfde bron afkomstig zijn. 

o A-priori verwachting van een gezamenlijke oorzaak. 
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Het semantisch geheugen 
• De detectie van congruentie 

o Spatiale en temporele nabijheid spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van een 

illusie. 

o Cruciale factor is dat we semantisch congruentie informatie uit de spraaksignalen en 

de lipbewegingen willen afleiden.  

o Een bijkomend probleem in het dagelijks leven is bovendien dat we vaan simultaan 

een enorme hoeveelheid visuele en auditieve signalen waarnemen, waarbij we 

moeten vaststellen welke signalen bij elkaar horen en welke niet. 

• Het detecteren van semantische congruentie speelt een belangrijke rol in de integatie van 

audiovisuele inputs. 

• Twee visies over de wijze waarop het semantisch geheugen georganiseerd is: 

o Amodale visie 

▪ Bestaat uit een netwerk van amodale symbolen 

▪ De concepten op een abstracte wijze gerepresenteerd, losgekoppeld van de 

perifere oppervlakkige visuele, auditieve, tactiele eigenschappen. 

o Embodied cognition 

▪ Het idee dat het semantisch geheugen gebruikmaakt van dezelfde neurale 

representaties die we ook gebruiken voor perceptie of acties. 

▪ Volgens deze visie vindt 

multisensorische integratie 

plaats  op een relatief complexe 

wijze, waarbij de integratie van 

de verschillende modaliteiten 

beïnvloeden. 

▪ Volgens dit model kunnen 

eigenschappen op een laag 

niveau via convergentiezones in 

het brein integreren tot 

complexe concepten. 

• Convergentiezones 

worden gevormd door 

neurale populaties die 

responsief zijn voor 

meerdere individuele 

eigenschappen van het 

concept. 
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Top-downinvloeden op multisensorische verwerking 

 

Modality appropriateness hypothese 
• Stelt dat in het geval van een bimodale aanbieding van een stimulus het systeem met de 

hoogste nauwkeurigheid het multi-sensorische integratieproces zal domineren. 

• Zie buiksprekerseffect: 

o De locatie van het geluid zal in onze mentale representatie aangepast worden aan de 

locatie van de lipbewegingen 

De assumptie van de eenheid 
• Refereert aan de mate waarin we er, niet noodzakelijk bewust, van overtuigd zijn dat twee 

sensorische stimuli gerelateerd zijn aan hetzelfde object of dezelfde gebeurtenis. 

• Auditieve en visuele inputs hebben een gemeenschappelijke oorzaak, afhankelijk van de 

temporele en spatiale proximiteit van de beide inputs. 

• Aantal factoren die hieraan bijdragen: 

o Semantische congruentie 

▪ Wanneer ze dezelfde betekenis communiceren 

o Crossmodale correspondentie 

▪ Wanneer de stimuli die aan beide modaliteiten gerepresenteerd worden, 

bepaalde statistische regelmatigheden delen. 

• Vanuit predictive coding perspectief: 

o Kan de aanname van eenheid worden verklaard in termen van een a-

prioriverwachting die de integratie van de individuele inputs beïnvloed. 

• In bayesiaanse termen: 

o De assumptie van eenheid geldt als een sterke prior die de integratie van de inputs 

kan beïnvloeden. 

o Hoe sterker deze prior, hoe groter de kans dat beide stimuli als een eenheid worden 

gezien. 



Zoë Vermote 

 114 

Kalibratie 

 

• Vroomen et al. 

o Maken gebruik van de al beschreven tijdsvolgorde-beslissingstaak 

o Voordat mensen deze taak moesten uitvoeren, werden ze echter gedurende een 

paar minuten blootgesteld aan een reeks geluiden en flitsen, die met een constant 

tijdsverschil ten opzichte van elkaar werden aangeboden. Deze blootstelling had een 

effect op de mate waarin proefpersonen in staat waren om op de tijdsvolgordetaak 

te bepalen welke stimulus eerst werd aangeboden: 

▪ Het punt van de subjectieve gelijktijdigheid verschoof in de richting van de 

asynchroniciteit waaraan de proefpersonen blootgesteld waren. 

Aanpassing aan audiovisuele asynchroniciteit 
• We kunnen ons snel adapteren aan audiovisuele asynchrone stimuli. 

Sine wave speech 
• Er is sprake van een ambigu geluid wanneer het geluidsfragment overeenkomt met twee of 

meer fonemen. 

o Wanneer deze ambigue geluiden worden gecombineerd met visuele lipbewegingen, 

neigen we ernaar om het geluid te interpreteren op een wijze die overeenkomt met 

de lipbeweging. 

o Deze herkalibratie van de fonologische categorieën is waarschijnlijk het gevolg van 

het feit dat het brein ernaar streeft om de discrepantie tussen de visuele en 

auditieve inputs te minimaliseren. 

• Sine wave speech 

o On dit signaal wordt de natuurlijke rijkdom van een spraaksignaal vervangen door 

een drietal sinusoïden, die de centrale tendens van het originele spraaksignaal 

volgen. 

• Wanneer luisteraars erop gewezen worden dat deze geluiden afgeleid zijn van 

spraaksignalen wordt het plotseling verstaanbaar en daarna zullen de luisteraars deze 

signalen automatisch als spraak herkennen. 
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• Het verschil tussen speech mode en non-speech mode werd gebruikt om te onderzoeken in 

hoeverre sinusgolfspraakgeluiden beïnvloed kunnen worden door visuele lipbewegingen 

o In speech mode: /ONSO/ of /OMSO/ 

o Non-speech mode: onderscheid maken tussen categorie 1 of 2 

▪ De perceptie hiervan werd beïnvloed door lipbewegingen wanneer er in 

speech mode gewerkt werd. 

Crossmodale aandacht 
• Visuele en auditieve aandacht beïnvloeden elkaar. 

Intermodale aandacht 
• Eimer en Schroger 

o Reeksen visuele en auditieve stimuli aanbieden. 

o Deze stimuli werden ofwel links ofwel rechts van de proefpersoon gepresenteerd. 

o Onvoorspelbaar welke stimulus gepresenteerd werd en af en toe werd er een 

stimulus gepresenteerd die lucht afweek van de andere stimulus. 

o Moesten hun aandacht richten op één specifieke stimuluscombinatie en zo snel 

mogelijk te reageren wanneer een stimulus afweek. 

▪ Het richten van de visuele aandacht op een specifieke locatie had een 

invloed op de verwerking van auditieve stimuli en omgekeerd. 

▪ Vonden dit resultaat wel alleen maar wanneer het verschil tussen links en 

rechts duidelijk was. 

Crossmodale links 
• Spence en Driver 

o Proefpersonen kregen een lichtflits of een korte toon als doelstimulus en moesten zo 

snel mogelijk beslissen vanaf welke exacte locatie deze stimulus werd gepresenteerd. 

o Konden zich aan de linker of rechterkant bevinden en vlak voor de presentatie gaf 

een visuele cue aan wat de meest waarschijnlijke locatie was waar de stimulus zou 

verschijnen. 

o Wanneer de proefpersonen geïnformeerd werden dat deze doelstimuli met een 

hogere waarschijnlijkheid aan één zijde zouden verschijnen dan aan de andere, 

waren ze sneller om die te detecteren dan wanneer ze ook daadwerkelijk aan die 

zijde verschenen. 

• Het bestaan van een crossmodale link tussen visuele en auditieve aandacht, maar kon ook 

gesplitst worden tussen de visuele en auditieve modaliteiten. 

• Het belangrijkste verschil was dat exogene auditieve cues wel in staat waren om visuele 

aandacht te trekken, terwijl de exogene visuele cues niet in staat waren om auditieve 

aandacht te trekken. 
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Spreading of attention 
• Gevonden dat visuele aandacht selectief in staat is om de verwerking van auditieve stimuli te 

beïnvloeden wanneer deze auditieve stimuli gelijktijdig met de visuele gepresenteerd 

werden. 

• Busse et al. 

o Een reeks visuele stimuli werd in willekeurige volgorde in het linker of rechter visuele 

veld gepresenteerd, terwijl proefpersonen selectief hun aandacht op een van deze 

twee locaties richtten. 

o Op de helft van de trials werden gelijktijdig met de visuele stimulus een toon 

gepresenteerd, zodat die samenviel met ofwel de geattendeerde visuele stimulus 

ofwel de niet-geattendeerde visuele stimulus. 

o De ERP’s die door de eerstegenoemde stimulus werden opgeroepen, werden 

gekenmerkt door een aanhoudend negatief potentiaalverschil dat ongeveer 200ms 

na de aanbieding van de stimulus ontstond. 

o De simultane presentatie van een visuele en een auditieve stimulus resulteerde erin 

dat de visuele aandacht zich uitspreidt naar de auditieve aspecten van het object dat 

geattendeerd wordt. 

Het saillantieraamwerk 
• Aandacht faciliteert multisensorische integratie, terwijl multisensorische integratie aandacht 

faciliteert. 

• Deze paradox verdwijnt wanneer we rekening houden met het feit dat de verschillende 

experimenten die hier beschreven zijn, gekenmerkt worden door verschillen in saillantie van 

de stimuli. 

• Theoretisch model dat beschrijft hoe aandacht en multisensorische integratie elkaar 

kunnen beïnvloeden: 

o Voorspelt wanneer de individuele auditieve en visuele inputs weinig saillant zijn, en 

er sprake is van een hoge mate van competitie, aanddacht nodig is om 

multisensorische integratieprocessen te faciliteren. 

o Wanneer de competitie tussen stimuli zich maar tot één modaliteit beperkt, dan 

kunnen saillante stimuli preattentief integreren met een van de andere modaliteiten 

om op die wijze de saillantie daarvan te verhogen. 

Predictive coding en multisensorische integratie 
• Een belangrijke eigenschap van de bayesiaanse optimale-integratieprincipes is dat de precisie 

van de informatie meeweegt in de mate waarin een zintuig bijdraagt aan de integratie: hoe 

hoger de precisie, joe zwaarder deze input meeweegt in de integratie. 

• De integratie van multisensorische vestibulaire en visuele cues voor het detecteren van eigen 

beweging, ook verklaard kan worden op basis van deze principes: 

• Multisensorische integratie-effecten kunnen op diverse niveaus in de 

verwerkingshiërarchie van het brein optreden: 

o Op progressief hogere niveaus van de verwerking kunnn er ook progressief 

complexere multisensorische interacties plaatsvinden. 



Zoë Vermote 

 117 

Multisensorische interactie gedurende de levensloop 

Ontwikkeling 
• Het brein kan zorgvuldig instaat zijn om te selecteren welke stimuli wel met elkaar 

geïntegreerd moet worden en welke niet. 

• Twee categorieën van multisensorische processen: 

o Op korte termijn : basale stimuluseigenschappen 

o Op lange termijn: aangeleerde associaties 

• We leren continu nieuwe audiovisuele associaties die we kunnen gebruiken in het 

integratieproces. 

o Ontwikkelt zich wel relatief laat, maar blijft gedurende het hele verdere leven. 

Atypische ontwikkeling 

Schizofrenie 

• = Is een neuropsychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door een complex patroon 

van symptomen, bestaande uit onder andere een verstoord affect, abnormale gedachte, 

paranoia en hallucinaties. 

o Afwijkende multisensorische integratie-effecten in de ERP’s van patiënten 

o Waren veel minder goed instaat om ambigue fonemen op basis van visuele 

lipbewegingen te discrimineren dan gezonde controle-proefpersonen dat konden. 

Autisme 

• = Een neuro psychiatrische stoornis, die zich vaak tijdens de vroege kindertijd manifesteert en 

gekenmerkt wordt door problemen met sociale communicatie en restrictieve 

gedragspatronen en beperkte interesses en activiteiten. 

• Werd gevonden dat de multisensorische integratie effecten kleiner waren dan bij gezonde 

controles het geval was.  

• Kinderen met autisme worden ook vaak gekenmerkt door afwijkende verwerking van 

temporele informatie van audiovisuele stimuli 

• Onder- of overmatige integratie van multisensorische informatie. 

Hoofdstuk 10: Perceptie-actie-integratie 

Inleiding 
• Wanneer we bezig zijn met een eenvoudige taak, moeten we op basis van de online-

verwerking van visuele input onze actieplannen vormen en aanpassen wanneer de 

omstandigheden dat vereisen. 

o Daarvoor moeten we in staat zijn om beweging waar te nemen en moeten we op 

basis van deze bewegingsinformatie een inschatting maken wanneer iets gebeurt. 

We moeten ook een continu gevoel van richting bepalen en informatie integreren. 

• Gebeurt volgens een zeer complexe combinatie van motorcommando’s en tactiele 

feedbacksignalen. 

Directe perceptie 
• James Gibson 

o Stelde voor dat perceptie ons in staat stelt om door de externe wereld te navigeren; 

▪ dat objectherkenning maar een beperkt nut heeft voor onze interactie met 

de buitenwereld. 
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o Directe-perceptie theorie 

▪ Benadrukt de interactie tussen een individu en diens omgeving. 

▪ Verondersteld dat visuele informatie direct verwerkt wordt, in de zin dat de 

relatie tussen lichtpatronen en acties niet gemedieerd worden door retinale, 

neurale of mentale beelden. 

▪ Informatie wordt direct geconverteerd naar acties 

• =pick-up van informatie 

▪ Verondersteld dat het licht dat op onze ogen valt alle informatie bevat over 

de omgeving. 

▪ Optische reeks: 

• Zou eenduidige informatie bevatten over de lay-out van 

verschillende objecten. Zou de vorm aannemen van texturen, 

optische stroompatronen en informatie over de 

gebruiksmogelijkheden van objecten. 
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Optische stroomveld 
• Wordt gevormd door de veranderingen in het patroon van licht dat we 

waarnemen wanneer onderdelen in de visuele omgeving bewegen. 

• Expansiepunt: 

o Een van de invariante eigenschappen van de optische reeks 

wanneer we bewegen.  

Affordances 
• De gebruikseigenschappen zijn die eigenschappen die een object permitteert of toestaat. 

• Bestaan in de vorm van mogelijke acties die door de omgeving aangeleverd worden, zonder 

dat deze acties direct mentaal gerepresenteerd zijn. 

• Niet de oorzaak van gedrag, maar staan dit gedrag eenvoudigweg toe. 

• Ieder object kan geassocieerd worden met meerdere affordances, waarbij de verschillende 

affordances selectief het gedrag van de proefpersoon kunnen beïnvloeden. 

• Wilf et al. 

o Vonden dat affordances automatisch worden geactiveerd. 

o Wanneer een grijpbaar object werd getoond, proefpersonen eerder begonnen met 

deze reikbeweging dan wanneer een niet-grijpbaar object werd getoond. 

▪ Activatie motorsysteem 

• Link semantische geheugen 

o Waar abstracte kennis in een concept gerepresenteerd is, maar ook de praktische 

eigenschappen ervan, zoals de motorische acties die hiermee geassocieerd zijn, 

alsook de verbale, visuele, auditieve en andere sensorische representaties 

Evaluatie 
• Belang van natuurlijke scènes als visueel stimulusmateriaal 

• Belang van beweging 

o Visie-voor-actie systeem 

• Paar belangrijke beperkingen: 

o Geen poging gedaan om de onderliggende mechanismen te identificeren. 

o Veronderstelde dat interne mentale representaties overbodig zijn. 

o Veel te simpele relatie tussen perceptie en beweging dan werkelijk het geval is. 

Bewegingsdetectie 
• Studies die aantoonden dat het hersengebied van de midden-temporale gyrus (MT) een 

belangrijke rol speelde in de perceptie van beweging. 

• Het idee dat er een apart visueel systeem bestaat voor de detectie van beweging 

o Onderscheid tussen parvocellulaire pad en magnocellulaire pad 

o Onderscheid tussen de dorsale en ventrale stroom 

• Een van de eerste bevindingen was dat beweging grotendeels kan worden gecodeerd in 

het spatiale frequentiedomein. 

o Visuele scène eerst ontleed in een serie spatiale frequenties, waarna de resultaten 

van deze analyse over verschillende tijdstippen wordt vergelijken 

o Resultaat is een richtingsgevoelig signaal. 
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Illusoire beweging 
• Is het gevolg van een poging van het visuele systeem om de snelheid van visuele objecten te 

bepalen. 

• Door een predictief bayesiaans inferentieproces 

• De bewegingsschatting wordt hierbij niet alleen door de daadwerkelijke input beïnvloed, 

maar ook door de ruis. 

o Door al de micro-saccades. 

• Temporele filtering speelt een belangrijke rol in de waarneming van beweging in statische 

afbeeldingen. 

• Ook oogbewegingen spelen hier een rol 

o Bewegingsinformatie wordt afgeleid door fluctuaties in retinale stimuli in de tijd te 

filteren. 

o Gebaseerd op de actuele informatie en op de informatie die in het verleden 

beschikbaar was. 

• Voor specifieke spatiale frequenties is bekend dat positieveranderingen van het oog het 

bewegingsdetectiesysteem kunnen verstoren, waardoor visuele illusies van beweging 

kunnen optreden. 

  

- Integratie van informatie over 

ruimte (a) en tijd (b) 

- Combinatie (c) resulteert in 

bewegingssignaal  

- Representatie van 

bewegingsinformatie in een 

kaart (d) 
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Biologische beweging 
• Johansson 

o Puntlichtmethode 

▪ Een assistent werd uitgerust met een reeks lichtjes die op strategische 

plaatsen op het lichaam werden aangebracht, waarna die een aantal 

bewegingen uitvoerden 

▪ De waarnemers waren op basis van maar 6 lichtpunten in staat om een aan 

tel typerende bewegingen te herkennen 

• Specifieke menselijke bewegingen. 

• Menselijke biologische bewegingen kunnen extreem efficiënt gedetecteerd worden. 

o Mogelijk dat we in het dagelijkse leven vaak interacteren met anderen en dat het 

herkennen van biologische bewegingen daarom om ten minste twee verschillende 

redenen bijzonder efficiënt is: 

▪ We kunnen deze ook uitvoeren 

▪ We moeten er in het dagelijkse leven zeer vaak mee  de intenties van 

anderen aflezen. 

• Mind reading (op basis van de expressies van een ander proberen 

diens intentie en emotionele toestand in te schatten) 

Perceptie-actiecycli 

Corticale hiërarchie 
• Fuster 

o Identificeert een opmerkelijke dichotomie in de structuur van ons zenuwstelsel, 

namelijk het feit dat de posterieure structuren voornamelijk betrokken zijn bij 

perceptuele functies, terwijl de anterieure structuren voornamelijk betrokken zijn bij 

motorische acties. 

• Vladimir Betz 

o In ruggenmerg de anterieure neurale bundels gevormd door de efferente 

neerwaartse zenuwen die de motorcommando’s naar het lichaam sturen, terwijl de 

posterieure bundels worden gevormd door de afferente opwaartse zenuwen die de 

somatosensorische prikkels naar de hersenen projecteren. 

• Hiërarchische ordening 

o Hierbij vormen de motorcortex en de premotorgebieden het laagste niveau in deze 

hiërarchie 

o De posterieure prefrontale cortex is vooral betrokken bij het controleren van gedrag 

dat gerelateerd is aan het verwerken van cues. De anterieure prefrontale cortex was 

daarentegen vooral betrokken bij het verwerken van de context waarin de cue werd 

gepresenteerd en de promotorcortex met het verwerken van de stimulus zelf. 

• De perceptie-actiecyclus 

o Representeert een circulaire stroom van informatie van de omgeving naar de 

sensorische gebieden en vanaf daar via de motorische gebieden weer terug naar de 

omgeving, waar het opnieuw via de sensorische gebieden verder vloeit. 
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• Volgens deze visie worden geheugensporen vanuit de primaire corticale gebieden gevormd 

en vastgelegd in de hiërarchie: 

o Primaire sensorische gebieden -> laagste niveaus 

o Hippocampus en amygdala -> complexere gebieden, hogere associatiegebieden 

• Hiërarchie onderscheiden van primaire tot associatiegebieden: 

o Primaire motorcortex -> laagste niveau 

o Prefrontale cortices -> hogere niveaus  

Perceptie-actiecycli 
• Een continue cyclus van perceptuele en actiesignalen op alle niveaus van de hiërarchie 

• Deze complexe representaties kunnen vervolgens weer de motorische representaties in de 

anterieure delen van het brein beïnvloeden. 

• Ernst en Bülthoff 

o Perceptie-actiecycli zijn consistent met een bayesiaans raamwerk 

o Onze achtergrondkennis vormt een bayesiaanse prior, die gecombineerd kan worden 

met actuele sensorische input om een a-priorirepresentatie te vormen. 

o Kan een beslissingsregel combineren met winst/verlies-functie om een motorische 

actie te selecteren. 

o Acties worden niet alleen maar op basis van sensorische input gecontroleerd, maar 

ook emotionele en motivationele processen spelen hier een rol. 
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Visueel geleide actie 

Visuomotorische integratie 
• De waarneming van beweging speelt een belangrijke rol in de integratie van perceptie en 

actie, omdat  beweging de dimensie tijd aan onze waarneming toevoegt en ons in staat stelt 

om te anticiperen op veranderingen in onze omgeving. 

• Impliceren dat neuronen in de pariëtale cortex een belangrijke rol spelen in de integratie van 

visuomotorische informatie. 

• fMRI metingen lieten een verhoogd activatiepatroon zien in kernen van de posterieure 

pariëtale cortex. 

o De integratie van sensorische en motorische informatie vindt plaats op basis van een 

intern voorwaarts model. 

o Deze voorwaartse modellen worden niet alleen gevormd op basis van een efferentie 

kopie van de motorcommando’s, maar ook op basis van visuele informatie en van 

proprioceptieve informatie. 

o Het voorwaartse interne model is niet alleen op basis van de motorische output 

gegenereerd. Er is sprake van sensomotorische integratie 

Optimale feedbackcontrole 
• Dit model beschrijft hoe bewegingen kunnen worden geactualiseerd op basis van continue 

sensorische feedback. Omvat niet enkel maar visuele informatie, maar ook sensorische 

feedback van de huid, spieren en de gewrichten. 

• Maakt gebruik van deze signalen om online kleine aanpassingen te maken van de benodigde 

spierkracht (=invers intern model) 

• Visuele informatie wordt volgens het optimale-feedbackcontrolemechanisme op een 

vergelijkbare wijze geïntegreerd in de motorcommando’s; 

• Saunders & Knill 

o Proefpersonen kregen via een spiegel een virtuele versie van hun eigen vinger te 

zien. Met deze virtuele vinger een specifieke doellocatie aanwijzen. 

o Aan het begin correspondeerden de positie 

en de snelheid van de virtuele vinger met die 

van de eigen vinger. 

o Terwijl de virtuele vinger even uit het zicht 

verdween werd echter de positie en de 

bewegingsrichting ervan gemanipuleerd, 

zodat de proefpersonen hun 

motorprogramma al dan niet moesten 

aanpassen. 

o De 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. 

• Zowel positie-informatie als bewegingsinformatie wordt gebruikt als 

feedback. 

• De beweging van sensorische feedbacksignalen vinden plaats op 

basis van bayesiaanse inferentie. Sensorische input wordt 

gekenmerkt door onzekerheid waardoor de effectiviteit van de 

sensorische feedback ook fluctueert in functie van de mate van deze 

onzekerheid. 
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Motorcontrole en oogbewegingen 

• Oogbewegingen spelen een belangrijke rol bij het selecteren van relevante informatie in 

visuele scènes. 

• Er is sprake van een complexe interactie tussen de betrokken effectorsystemen: 

o De ogen en de handen moeten simultaan op basis van visuele informatie geleid 

worden. 

• Oogbewegingen en motorische acties hebben waarschijnlijk een gemeenschappelijke 

neurale basis, en oogbewegingen worden geïnitieerd in functie van de uit te voeren 

handeling. 

• Wanneer we het object met oogbewegingen gaan volgen, wordt na iedere saccade of update 

van onze hoofdpositie de visuele informatieverwerking onderbroken, en wordt de spatiale 

relatie tussen ons visuele systeem en de buitenwereld verstoord? 

o Gevolg: een nieuw model worst pas gegenereerd wanneer het oog weer gefixeerd is 

op een nieuwe locatie. Het updaten van een intern model zou daarom zo traag zijn 

dat we alleen maar door middel van extreem langzame bewegingen bijzonder traag 

bewegende objecten zouden kunnen grijpen. 

o Bijkomend probleem is dat in veel gevallen saccades erin resulteren dat het doel van 

onze actie uit het centrum van ons blikveld naar de periferie wordt verplaatst of zelfs 

tijdelijk helemaal uit het blikveld verdwijnt. Daarnaast is 

het updaten van een intern model na iedere nieuwe 

fixatie een bijzonder kostbare operatie. 

• Om deze reden beargumenteren we dat de interne modellen niet 

continu na iedere oogbeweging worden geactualiseerd, maar 

dat alleen die representaties die relevant zijn voor toekomstige 

acties bewaard blijven. 

• Een oogbeweging weg van de locatie van de doelstimulus 

resulteert in een systematische bias in de locatie die we 

aanwijzen. 

• Willen we succesvol zijn in het grijpen of reiken dan moeten we 

ons een driedimensionale representatie van de locatie van het 

doelobject kunnen vormen. 

• In het geval van objecten die zich op afstanden bevinden waarop 

we ze kunnen manipuleren is er vaak sprake van een 

aanmerkelijke divergentie van beide ogen, waardoor ieder oog in 

een iets andere richting wijst. De klassieke interpretatie is dat de 

richting tot een object bepaald wordt op basis van de combinatie 

van informatie van beide ogen. 
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Het ontwikkeling van een motorplan 

• Het bepalen van de driedimensionale positie van een doelobject is nog niet voldoende om 

een reikbeweging te kunnen uitvoeren. 

o De visuele informatie moet met de positie van de hand geïntegreerd worden. 

• Vergelijking tussen de coördinatiesystemen vindt vroeg plaats: 

o Wanneer de hand niet zichtbaar is, de coördinaten van de handpositie wel bepaald 

worden op basis van proprioceptieve signalen die geconverteerd worden naar een 

coördinatiesysteem dat gebaseerd is op de kijkrichting. 

▪ Impliceert dat een reikbeweging onmiddellijk, op basis van de relatieve 

posities die de hand en het doelobject in dit coördinatiestelsel innemen, kan 

worden uitgevoerd, zonder dat additionele informatie over de positie van 

het lichaam in deze berekening moet worden betrokken. 

Oog-hoofd-schoudercoördinatie 

• Proefpersonen moesten een reikbeweging uitvoeren naar een vooraf bepaalde doellocatie, 

waarbij ze hun hoofd in verschillende posities moesten houden.  

o Ze waren instaat om deze taak accuraat uit te voeren zolang ze hun ogen op het doel 

gericht konden houden. 

o Wanneer hun blik van het doel afgewend werd, resulteerde dat echter in een 

systematische fout, die afhankelijk was van de hoofdpositie. 

• Er is sprake van een interne representatie die gevormd wordt op basis van oogcoördinaten. 

o De geschatte fout in de actie kan vervolgens worden gebruikt om zowel tijdens de 

planning als tijdens de uitvoering van de beweging het motorprogramma aan te 

passen. 

Grijpen 

• In anticipatie op het grijpen van een object past de greep van onze handen zich aan op basis 

van de verwachte eigenschappen, zoals de grootte, de vorm, de hardheid van het materiaal 

en het gewicht. 

• Een greep vereist dat we de locatie van het object, en ook de grootte en de positie ervan 

coderen en dat we deze coördinaten op een efficiënte wijze converteren naar een patroon 

van vinger- en polsbewegingen. 

• De kernen in de pariëtale cortex zijn ook betrokken bij het uitvoeren van de spatiale 

transformatie die betrokken is bij grijpbewegingen. 

o Met name in de anterieure intrapariëtale cortex zijn neuronen gevonden die de 

grootte, de positie, de vorm en de oriëntatie van grijpbare objecten coderen. 

o Deze neuronen zijn maximaal actief wanneer onder visuele geleiding een 

grijpbeweging naar een specifiek object wordt gemaakt. 

  



Zoë Vermote 

 126 

Interacties tussen grijpen en reiken 

• Grijpbeweging: drie componenten 

o Verplaatsing 

o Rotatie 

o Openen van de hand 

• Doen allemaal beroep op dezelfde visuele representatie van de 

oriëntatie van het object 

• Uit diverse neuroimaging-studies blijkt dat zowel reiken als grijpen een beroep doen op de 

pariëtale cortex, maar dat deze twee processen te differentiëren zijn op basis van de 

specifieke kernen die in die gebied geactiveerd worden. 

o Reiken vereist namelijk de integratie van de locatie van het object met de positie van 

het lichaam, terwijl groepen een beroep doet op het matchen van de positie van de 

hand met de vorm van het object. 

Een neuraal model voor perceptie-actie-integratie 

• Overzicht van de belangrijkste hersengebieden betrokken bij visueel geleide acties 

o Onderscheid tussen het coderen van doelen het coderen van sensorische en 

motorische acties. 

• Coderen van specifieke posities: 

o Taakdoelen bestaan uit het coderen van de posities van objecten waarop we onze 

ogen willen richten of die we willen grijpen, terwijl de sensorische of motorcodering 

bestaat uit het representeren van de actuele oog- of handpositie. 

• Anti-saccade taak 

o Het doel is om een oogbeweging te maken naar een locatie die tegenovergesteld is 

aan die van de stimulus 

o De posterieure pariëtale cortex is selectief gevoelig voor de doelrichting bij anti-

saccades. 

• Het ventrale visie-voor-perceptiesysteem wordt daarentegen verondersteld in een 

allocentrisch coördinatiesystreem te opereren 

• Een belangrijke consequentie van het verschil in egocentrische en allocentrische 

coördinatiesystemen is dat er een continue transformatie moet plaatsvinden tussen deze 

twee systemen. 

o Deze transformatie moet plaatsvinden op basis van een remapping-proces. 

o Vindt plaats doordat een intern voorwaarts model de receptieve velden van de 

betrokkenen neuronen actualiseert na iedere oogbewegingen. 

Besluit 

• Een deel van de complexe, en soms inconsistente, resultaten kunnen verklaard worden door 

te veronderstellen dat bij visueel geleide acties de oogbewegingen worden gemaakt in 

functie van het doel van de actie. 

• Conversie is wel nodig om een egocentrisch coördiatensysteem te converteren naar een 

allocentrisch systeem. 

• De voorwaartse modellen genereren een predictie van de sensorische consequenties van 

een actie. 

• Deze predictie wordt vervolgens geïntegreerd met de daadwerkelijke sensorische input. 
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Multisensorische integratie 
• Om optimaal een motorische handeling te kunnen verrichten, is het noodzakelijk informatie 

van diverse sensorische modaliteiten met elkaar te combineren. 

• Sober en Sabes 

o Onderzochten de relatieve bijdrage van visuele en proprioceptieve informatie tijdens 

de planning van een beweging. 

▪ Proefpersonen moesten hun arm op een wrijvingsvrije slede op tafel leggen 

zodat die in twee dimensies vrij kon bewegen. 

▪ Moesten een armbeweging naar een doellocatie maken waarbij het zicht 

werd onttrokken. 

▪ Informatie over de positie van de hand werd aan het begin van een trail op 

de tafel geprojecteerd. Deze visuele informatie kon gemanipuleerd worden 

door ofwel een stip op de werkelijke handpositie te projecteren ofwel door 

deze stip er naast te projecteren. 

▪ De onderzoekers vonden dat visuele informatie vooral werd gebruikt voor de 

planning van de bewegingsrichting, terwijl de daadwerkelijke 

motorcommando’s vooral gebaseerd waren op de proprioceptieve feedback. 

▪ Concludeerden dat het menselijke motorische systeem flexibel kan switchen 

tussen visuele en proprioceptieve informatie, afhankelijk van de specifieke 

noodzaak voor het gebruik van een specifieke bron. 

 
• Toont aan dat de oogbewegingen op basis van visuele informatie weliswaar accurater waren, 

maar dat deze oogbewegingen veel sneller geïnitieerd konden worden op basis van de 

mechanische feedback. De resultaten in de mechanische en visuele confitie konden verklaard 

worden op basis van een bayesiaanse combinatie van visuele en mechanische informatie. 
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Richting en sturen 
• De bewegingspatronen die visuele stimuli op de retina produceren, als gevolg  van 

bewegende objecten vormen een rijke bron van informatie voor het detecteren van een 

veelheid van eigenschappen van bewegende objecten, zoals de bewegingsrichting? 

• Het optische stroomveld kan ontleed worden in een grote hoeveelheid basispatronen. 

• Elektrische stimuli van deze neuronen kan de richtingsbeoordeling beïnvloeden. 

• Warren & Hannon 

o Gesimuleerde bewegingsinformatie. 

o Twee verschillende films, bestaande uit bewegende stippen. Beide films 

produceerden de bewegingspatronen die iemand die zelf in beweging is zou zien. Het 

verschil tussen de twee films was dat de ene ook een roterende stroomcomponent 

bevatte, terwijl bij de andere film de proefpersonen deze roterende 

stroomcomponent zelf moesten produceren door oogbewegingen te maken. 

o In beide condities was dezelfde optische informatie aanwezig, het verschil was de 

aanwezigheid van additionele extraretinale informatie in de tweede conditie. 

o Deze extra informatie had echter geen invloed op de vaardigheid om de richting te 

bepalen, wat impliceert dat we richtingsoordelen in principe op basis van alleen 

maar retinale stroominformatie kunnen bepalen. 

De rol van bewegingsinformatie 
• Hahn 

o Presenteren van foto’s van natuurlijke scènes vrij kort na elkaar, waarbij de camera 

tussen de twee opnames verplaatst was. Wanneer de foto’s 50ms na elkaar werden 

getoond namen proefpersonen een ogenschijnlijke beweging waar, terwijl dat niet 

het geval was wanneer het tijdsinterval tussen de twee foto’s 500ms was. 

o De accuratesse nam wel af naarmate de verplaatsing van de camera’s tussen de 

foto’s kleiner werd, terwijl dit voor de 50ms conditie niet zo was. 

• Snyder en Bischof 

o Veronderstellen dat wanneer bewegingsinformatie niet beschikbaar is, 

richtingsinformatie kunnen afleiden uit de retinale verplaatsing van objecten. 

o Objecten die zich dichter bij de bewegingsrichting bevinden, vertonen immers een 

minder sterke verplaatsing dan objecten die zich er verder vanaf bevinden, bleek dat 

de retinale verplaatsing maar beperkt bruikbaar was. 

• Impliceert dat richtingsbepaling op basis van twee principes plaatsvindt: 

o Wanneer bewegingsinformatie beschikbaar is, zullen we die gebruiken om op een 

snelle automatische manier vast te stellen in elke richting we ons verplaatsen. 

o Wanneer deze bewegingsinformatie niet beschikbaar is kan de richting waarin we 

ons verplaatsen afgeleid worden uit diverse andere cues. 

• Wilkie et al. 

o Beargumenteerde dat de richtingsbeoordeling maar een beperkte waarde heeft 

wanneer we ons langs een krom pad moeten bewegen. Volgens hen zijn 

padbeoordelingen het identificeren van toekomstige punten langs het pad, veel 

efficiënter. 

o Bij verplaatsing via een gekromd pad focussen we ons op specifieke punten langs dat 

pad. 
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• Tangentieel punt 

o Het punt waar de 

bewegingsrichting van de weg 

lijkt te inverteren. 

o Het gebruik hiervan resulteert 

over het algemeen in een betere 

stuurprestatie. 

 

Tijd tot contact 
• Lee 

o Beargumenteerde dat het niet 

nodig is om een inschatting van snelheid en afstand te maken, omdat we, wanneer 

een object op ons afkomt, de tijd tot contact kunnen afleiden op basis van de fysieke 

eigenschappen van het object. 

o We kunnen deze tijd afleiden uit de grootte van de retinale projectie van een object, 

gedeeld door de mate van expansie van deze retinale projectie. 

▪ =Tau parameter 

o Veronderstelt dat informatie over de tijd tot contact direct af te leiden is uit de 

beschikbare optische stroompatronen. 

o Andere factoren dan tau kunnen ook bijdragen aan het schatten van de tijd tot 

contact. 

o Beïnvloeden door de grootte van een object. 

o Naast deze bekende grootte speelt binoculaire dispariteit ook een belangrijke rol in 

het inschatten van de tijd tot contact. 

▪ De geschatte tijd tot contact bestond uit een gewogen combinatie van tau en 

binocilaire dispariteit. 

o Tau over tijd 

▪ De afname van tau in functie van de tijd 

▪ Zolang tau over tijd groter is dan tau is er nog voldoende tijd om te remmen 

o Wanneer we volledig op tau zouden vertrouwen, dan zou iedere remactie immers in 

een frontale botsing resulteren.  
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Aandacht 
• Aandacht speelt een belangrijke rol in de integratie van perceptie en actie. 

• De meeste gebruiksvoorwerpen die we in ons dagelijks leven tegenkomen staan meerdere 

acties toe, waardoor aandachts- of cognitieve controleprocessen noodzakelijk zijn voor het 

bepalen welke handeling moet worden uitgevoerd. 

• Premotortheorie van aandacht 

o Spatiale aandacht is het gevolg van activatie van het motorsysteem, zodat een 

verplaatsen van aandacht het gevolg is van het plannen van doelgerichte acties, zoals 

het reiken, of het plannen van een oogbeweging, naar een doelstimulus. 

o Gebaseerd op vier centrale elementen die de mogelijke rol van het motorsysteem in 

de controle van aandacht beschrijven? 

▪ Spatiale aandacht het gevolg van de activatie van neuronen in de spatiale 

kaarten die betrokken zijn bij de planning van acties 

▪ De activatie van deze neuronen is afhankelijk van het voorbereiden van een 

specifieke actie, waardoor spatiale aandacht een consequentie is van de 

planning van deze acties 

▪ Verschillende spatiale kaarten worden acties afhankelijk van welk 

effectorsysteem die bij de geplande actie betrokken is. 

▪ Speciale rol voor het oculomotorsysteem 

Aandacht en oogbewegingen 
• Een van de meest basale vormen van perceptie-actie-integratie kunnen we vinden in het 

oculomotorsysteem. 

• Voordat we een oogbeweging naar een relevante locatie kunnen maken, moeten we 

immers wel bepaald hebben of deze locatie interessant genoeg is om op te fixeren. 

o Het covert oriënteren van de aandacht. 

o Deze coverte oriëntatie stelt ons in staat om voorafgaand aan een oogbeweging te 

bepalen welke informatie later gefixeerd kan worden. 

o Het covert oriënteren komt overeen met het plannen van een oogbeweging, zonder 

die ook echt uit te voeren. 

• Onderzoek Klein 

o Dubbeltaken waarbij de primaire taak een saccade moest bevatten 

o In de tweede taak een stimulus detecteren 

o Een dergelijke stimulus dient als een sonde die bepaalt in hoeverre de aandacht 

gericht was op die locatie 

▪ =probe stimulus 

o Resultaat was echter niet valide. 

• Vervolgstudie 

o Resultaat impliceert dat het endogeen oriënteren van aandacht niet afhankelijk is 

van het oculomotorsysteem. 

o Geen deficiënties in het vermogen om aandacht op een exogene wijze te oriënteren. 

• Craighero 

o Experiment om te testen of het oriënteren van aandacht wordt beperkt wanneer 

proefpersonen geen oogbewegingen naar de stimulus kunnen voorbereiden. 

o In 1 conditie recht voor het beeldscherm, de andere 40 graden gedraaid van het 

beeldscherm. Op deze wijze waren ze nog wel in staat om saccades naar de nasale 

zijde van het display voor te bereiden maar niet meer naar de temporale zijde. 
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o Consistent met de premotorhypothese waren de proefpersonen in deze conditie nog 

wel in staat om een endogene aandachtsshift naar de nasale zijde uit te voeren, 

maar niet meer naar de temporale zijde. 

o Hoewel de gebruikte cues in de fovea werden gepresenteerd, waren ze niet centraal: 

▪ Ze bestonden uit lijnen die direct links of directs rechts van het fixatiepunt 

konden worden gepresenteerd. 

▪ Om deze reden vonden de onderzoekers geen cueing-effect voor de stimuli 

die buiten het bereik van oculomotorsysteem vielen. 

Kritiek op de premotortheorie 
• Weinig evidentie voor een relatie tussen het endogeen oriënteren van aandacht en het 

programmeren van oogbewegingen en dat de relatie tussen aandacht en oogbewegingen 

die er is vooral beperkt blijft tot het exogeen oriënteren van aandacht. 

o Alternatief voor de premotortheorie 

▪ Er zijn verschillende sensorische inputs die met elkaar in competitie zijn voor 

een representatie in de sensorische en motorsystemen van het brein, 

waarbij de meest saillante stimuli het sterkst gerepresenteerd worden. 

▪ Integratie van de competitie tussen de representatie over de sensorische en 

motorische systemen. 

▪ Competitie door top-downactoren worden beïnvloed, zodat fysiek minder 

sterke stimuli toch de competitie kunnen winnen. 

▪ Wanneer nu echter om de een of andere reden de mogelijkheid om deze 

locatie te representeren in het oculomotorsysteem verstoord is, kan de 

onset van de cue ook geen bias in dit systeem induceren. 

▪ Het ontbreken van de bias zal er vervolgens voor zorgen dat ook stimuli die 

later op de gecuede locaties verschijnen niet met een hogere prioriteit 

verwerkt worden dan stimuli die op andere locaties verschijnen. 

▪ Bij een endogene cue, weet de proefpersoon dat de cue met een zekere 

mate van nauwkeurigheid zal voorspellen waar een stimulus zal verschijnen. 

• De proefpersoon gebruikt deze kennis om buiten het 

oculomotorsysteem een prioriteit te geven aan deze locatie. 

▪ Wanneer de beide systemen op dezelfde locatie opereren, kunnen de top-

down cognitieve en de oculomotorische biases elkaar versterken. 

▪ Volgens deze visie kan het plannen van een oogbeweging naar een specifieke 

locatie, zonder dat die daadwerkelijk wordt uitgevoerd, het plannen van een 

aandachtsshift naar deze locatie weliswaar bevorderen, maar is het geen 

noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van een endogene 

shift van aandacht. 

Attentional remapping 
• Probleem van de transformatie tussen coördinatiesystemen bij perceptie-actie-integratie. 

o De vaardigheid om onze ogen te bewegen ontstaat door het evolutionaire voordeel 

van een stabiel blikveld. 

▪ Deze blikveldstabiliserende reflexen compenseren voor meer dan 10% de 

bewegingspatronen die anders op de retina zouden ontstaan. 

▪ Dankzij deze oogbewegingen worden we beschermd tegen een ernstig 

verlies van visuele scherpte en gevoeligheid. 
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• Veel onderzoekers veronderstellen tegenwoordig dat er sprake is van een predictief 

remapping-systeem. 

o De enorme veranderingen in receptieve velden die gevonden worden in de pariëtale 

cortex van apen, ten gevolge van oogbewegingen. 

o Veel pariëtale neuronen gingen alvast reageren op een stimulus die door een 

aankomende saccade in hun receptieve veld zou worden gebracht. 

• Wanneer er ook voor aandacht remapping plaatsvindt na een oogbeweging zouden we 

mogen verwachten dat proefpersonen beter in staat waren om de probes in de 

spatiotopische condities te detecteren 

o Wanneer er echter geen remapping zou plaatsvinden, dan zou verwacht mogen 

worden dat de probes juist in de retinotopische conditie beter gedetecteerd worden. 

▪ Er is voor aandacht maar een gedeeltelijke prediciteve remapping. 

• Aandacht verplaatst zich in de eerste instantie met de oogbeweging mee. De remapping van 

aandacht is dus niet volledig predictief, maar wordt nog gedeeltelijk na een saccade 

uitgevoerd. 

Hoofdstuk 11: Motivatie en beloning 

Inleiding 
• De complexe interactie tussen motivatie, cognitie en beloning 

o Intrinsieke motivatie 

▪ Kan een belangrijke drijfveer zijn om cognitieve handelingen uit te voeren, 

terwijl het succesvol uitvoeren van deze acties kan resulteren in een 

beloning. 

o Cognitieve controleprocessen 

▪ Spelen ook een belangrijke rol in motivatie: onze vaardigheid om niet toe te 

geven aan impulsief gedrag speelt een belangrijke rol in het ten uitvoeren 

brengen van doelen die we op basis van onze intrinsieke motivatie hebben 

opgesteld. 
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Een evolutionair perspectief 
• Duchaine et al. 

o Cognitieve functies door middel van natuurlijke selectie konden ontstaan bij onze 

evolutionaire voorouders. 

• Cognitieve functies betrokken bij de verzameling van kennis en informatie 

o Nutteloos zonder koppeling aan motivationele systemen die adaptieve keuzes en 

gedrag konden genereren bij onze evolutionaire voorouders; 

o Moeten domein specifiek zijn 

• Cognitieve functies niet zozeer in dienst van informatiewerking, maar dat ons vermogen om 

informatie te verwerken waarschijnlijk eerder een bijproduct is van tal van functies die 

ontwikkeld zijn om onze overlevingskansen te vergroten, ons lichaam van de noodzakelijke 

voedingsstoffen te doen voorzien, te zorgen dat we ons kunnen voortplanten en met 

anderen kunnen samenwerken 

o Neurale processen die basale lichamelijke behoeften op peil houden 

• Niet alle cognitieve processen vereisen een belichaming 

o Emoties/gemoedstoestanden 

▪ Gerelateerd aan gevoel en de meeste emotietheorieën zijn gebaseerd op de 

centrale aanname dat emoties sterk gerelateerd zijn aan de interpretatie van 

signalen van het lichaam 

o Directe beïnvloeding van de gemoedstoestand door onze perceptuele systemen 

• De meeste activiteiten die we uitvoeren in ons dagelijks leven vinden plaats in een sociale 

context en in veel gevallen zijn hierbij emoties betrokken die ons gedrag kunnen 

beïnvloeden. 

Motivatietheorieën in een historische context 
• Reguleren van de interne toestand van het organisme 

o Activatieniveau optimaal blijft 

Algemene fysiologische principes 
• Homeostase 

o Het in stand houden van een stabiele interne toestand en vindt zijn oorsprong in het 

werk van de fysioloog Walter Cannon 

o Regelsystemen die de interne fysiologische toestand op een vaste ingestelde waarde 

streeft te houden. 

Homeostatische motivatie 

• Ieder homeostatisch systeem omvat dus een 

streefwaarde, een detectiemechanisme en een 

correctiemechanisme, wat het verschil tussen de 

actuele toestand en de streefwaarde verkleint. 

• Negatieve feedbackloop 

o Actie van het hele systeem het verschil tussen 

de streefwaarde en de ingestelde waarde 

verkleint. 

• 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. 
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Toestandsregulatie zonder homeostatische mechanismen! 

• Deze regulatie vindt plaats op basis van andere, niet-homeostatische mechanismen. 

• Anticipatoir mechanisme 

o Nog voordat de interne toestand begint af te wijken van de optimale waarde 

o Op basis van associaties met ander gedrag 

Settling point-regulatie en illusoire homeostase 

• =Twee elkaar tegenwerkende krachten die elkaar 

in balans houden. 

• Settling point: 

o Verrassend stabiel 

o Maar kunnen veranderen wanneer de 

balans tussen de verschillende krachten 

veranderd. 

o Wanneer de tegenwerkende krachten 

een nieuwe balans gevonden hebben -> 

nieuw settling point bereikt 

• Walter Cannon 

o Heeft de zelfregulerende mechanismen 

nooit beschreven in termen van vaste 

streefwaarden en negatieve 

feedbackmechanismen, maar in termen van tegengestelde reflexen die resulteren in 

een min of meer stabiele toestand. 

▪ =illusoire homeostase 

Allostase 

 

• Allostase 

o Processen die leiden tot toestandsveranderingen 

▪ Instelwaarden veranderen gedurende onze levensloop; 

▪ Tegenhanger van homeostase. 

o Betrekking hebben op positieve feedbackloop 

▪ Wanneer een initiële respons op een verandering bijdraagt tot nog grotere 

subsequente responsen op deze verandering 

o Veranderingen in processen die normaal als homeostatisch worden beschouwd 
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Drijfveren 

• Drijfveren als medierende variabele 

o De variabele die de andere 2 variabelen verbindt met elkaar. 

• Interveniërende variabele 

o In staat om de complexe relatie tussen de onafhankelijke variabelen(gemanipuleerde 

variabele) en de afhankelijke variabelen(reactie) te beschrijving 

Verwachting en beloning 
• Naast het vormen van een doel, mogen we ook verwachten dat affectieve responsen een 

belangrijke rol spelen 

o Motivatie is gericht op het bereiken van hedonistisch(plezier) geladen doelen, doelen 

die een affectieve reactie uitlokken 

• Solomon en Corbit 

o Opponente-processen-model 

▪ Volgens dit zullen alle hedonistische stimuli niet alleen hun eigen 

hedonistische respons in het brein oproepen, maar ook een 

tegenovergestelde respons, met een tegenovergestelde hedonistische 

valentie. Dit opponente proces wordt in het brein geactiveerd als repons op 

de initiële hedonistische reactie, die opgeroepen werd door de stimulus zelf. 

Wanneer de stimulis prettig was, is het opponente proces onprettig en vice 

versa. 

• Brein streeft naar stabiele interne toestand 

 

 

 

 

 
 



Zoë Vermote 

 136 

Het hydraulische drijfmodel van Lorentz 
• Waarom zal een stimulus bijvoorbeeld soms wel en soms geen gemotiveerd gedrag 

uitlokken? Of waarom zal er een grotere 

verscheidenheid aan gedrag optreden naarmate de 

motivatie toeneemt? 

• Konrad Lorenz 

o 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.  

o Het gemotiveerde gedrag kan vergeleken 

worden met een klep in hydraulisch systeem. 

Door het openen van deze klep zal vloeistof uit het vat wegvloeien. Op vergelijkbare 

wijze zal het gemotiveerde gedrag resulteren in een afname van een spontane 

uitbarsting van gemotiveerd gedrag 

▪ =vacuumgedrag 

• Aantal problemen 

o Suggereert een vrij abrupte uitbraak van gemotiveerd gedrag -> komt vrij weinig 

voor 

o Niet altijd sprake van situaties waarin het gemotiveerde gedrag de interne drijfveer 

doet afnemen. 

o Zegt weinig over de onderliggende neurale mechanismen. 

Drijfveerreductie en beloning 

• de relatie tussen drijfveerreductie en externe bekrachtiging. 

• Beschouwd als de belangrijkste functie van beloning. 

• Meest overtuigende evidentie kwam echter van studies die 

gebruikmaakten van directe elektrische stimulatie van het 

brein 

o Onderzoekers verwachtten aanvankelijk ook dat het 

stimuleren van hersengebieden die geassocieerd zijn 

met de verwerking van beloningen, zou resulteren in 

een afname van gemotiveerd gedrag. 

• Het bleek echter dat de drijfveerreductiehypothese niet klopte, omdat vaak precies de 

tegenovergestelde resultaten werden gevonden. De locatie in het brein waar elektrische 

stimulatie eetgedrag induceerde waren bijna altijd ook de locaties die met beloningen waren 

geassocieerd. 

o Impliceerde dat beloningen geen verband houdt met drijfveerreductie 

o Beschouwd als onafhankelijke motivationele factor. 

  



Zoë Vermote 

 137 

Hedonistische beloningen 

• Een visie waarin motivatie vooral werd gezien als een respons op een incentive 

• De directe eigenschappen spelen een rol in het bewerkstellen van gedrag, zonder dat het 

bijdraagt tot drijfveerreductie. 

o Beide visies incorrect 

• Hedonistische sensorische beloningen 

Incentivegebaseerde motivationele concepten 

• Incentive = aansporing 

• Bolles-Bindra-Toates-theorie 

o Motivatie verklaren in termen van drijfveerreductie 

o Mensen worden gemotiveerd door de verwachting van een incentive. 

o Deze incentiveverwachtingen, gevormd door de aangeleerde verwachtingen van een 

hedonistische beloning, omschreef Bolles als S-S associaties. Hiermee bedoelde hij 

dat een voorspellende neutrale stimulus (S), door herhaalde aanbieding geassocieerd 

werd met een hedonistische beloning (S) 

• Fysiologische signalen spelen dus wel een rol. 

• Hoe sterker het lichaam een tekort signaleert, hoe groter de belonende waarde van een 

incentive wordt. 

• Sprake van een complexe drieweginteractie tussen de fysiologische toestand, de 

geconditioneerde stimulus en de aangeleerde associatie met de ongeconditioneerde 

stimulus. 

• De motivationele waarde van het beeld of de geur die met deze incentives geassocieerd is, 

kan vervolgens weer gemoduleerd worden door de aangeleerde associaties met de beloning 

zelf. 

• Alliësthesie 

o Beschrijft een verandering in sensatie, of meer specifiek, een verandering in het 

plezier dat een sensatie oproept.  

o Is de grondslag voor de verandering in de hedonistische impact van geassocieerde 

stimuli die we al besproken hebben. 

Leuk vinden vs. willen 

• Een stimulus die we willen hebben zouden we automatisch leuk vinden en omgekeerd. 

o Niet altijd het geval!! 

• Leuk vinden kan hierbij worden gelijkgesteld aan de sensorische hedonistische impact van 

een stimulus, terwijl willen hierbij eerder gerelateerd is aan de motivationele impact van een 

stimulus. 

• Berridge 

o Dat de mechanismen die betrokken zijn bij ‘willen’ evolutionair gezien eerst onstaan, 

om doelgericht gedrag te bewerkstelligen, zonder dat daar direct sprake was van een 

hedonistische ervaring. Latere mechanismen zijn geëvolueerd in de vorm van een 

aangeleerd ‘willen’-mechanisme. 

▪ Gebaseerd op de hedonistische waarde van de stimulus. 

• Leuk vinden kan optreden zonder willen en vice versa. 

  



Zoë Vermote 

 138 

Kader: James Olds en de toevalsontdekking van de nucleus accumbens 
• Een briljante fout van cognitief psycholoog James Olds resulteert in de ontdekking van de 

nucleus accumbens 

o Motivatie-centrum van het brein. 

• Ratten met een diepte-elektrode in dit hersengebied bleven zichzelf continu stimuleren. 

o Dachten dat dit zou uitdoven -> niet zo! 

• Motivatie en cognitie niet los van elkaar zien! 

• Wat is een motivator? Wat reguleert gedrag? 

o Onderzoek hiernaar. 

De neurale basis van motivationele processen 

De rol van de anterieure cingulate cortex 
• Holroyd en Yeung 

o Anterieure cingulate cortex -> rol van motivator bij uitvoering van doelgericht, 

gemotiveerd gedrag. 

• Akinetisch mutisme 

o Neurologische conditie die gekenmerkt wordt door een sterke reductie, van 

spontaan gedrag of zelfs de volledige afwezigheid hiervan, terwijl alle motorische 

vaardigheden nog intact zijn 

o Vaak nog in staat om acties uit te voeren, maar missen het initiatief of de wil om dat 

te doen 

• Anterieure cingulate cortex: 

o Fungeert als motivator voor doelgericht gedrag 

o Globale energetische functie die responsen kan versnellen, kan aanzetten tot het 

leveren van een inspanning, en kan zorgen voor een toename van arousal. 

o het selecteren en vasthouden van opties. Opties zijn in dit geval gedefinieerd als 

uitgebreide context-specifieke sequenties van acties die gericht zijn op specifieke 

doelen. 

▪ Proces van bekrachtiging 

o Reguleren van cognitieve controle, terwijl tegelijkertijd kan worden verklaard 

waarom schade aan dit gebied resulteert in problemen met het initiëren van 

gemotiveerd, doelbewust gedrag. 

o Aandacht. 

• Dorsolaterale prefrontale cortex: (actor) 

o Faciliteert de uitvoering van de geselecteerde optie door middel van het sturen van 

biasing-signalen naar het dorsale striatum, die aangeven of de huidige policy 

volgehouden moet worden. (actor) 

▪ Deze biasing signalen zijn met name van belang wanneer de policy nog niet 

volledig geleerd is door het dorsale striatum, of wanneer de die inconsistent 

is met aangeleerd gedrag. 

o Voorziet het ventrale striatum van informatie over de abstracte taakdoelen. (criticus) 

▪ De basale ganglia op een flexibele wijze kunnen leren en dat dit leren niet 

alleen maar afhangt van de directe fysieke consequenties van een actie. 
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• Model:  

o Het leren van complexe acties vindt plaats via een hiërarchische vorm van 

bekrachtigingsleren. 

▪ Complexe doelen worden bereikt doordat specifieke opties verschillende 

mogelijke sets van acties representeren, waarbij iedere actie-set weer 

bestaat uit verschillende primitieve acties 

o Opties zijn gedefinieerd door de doeltoestand, iedere initiële toestand naar de 

doeltoestand te maken. 

▪ =de policy 

▪ Deze stelt ons in staat gedrag te reguleren op het niveau van de opties, in 

plaats van het niveau van de individuele acties. 

• Twee problemen: 

o De verklaring doet beroep op computationeel gezien slecht gedefinieerde termen 

zoals inspanning en energie. 

o Anterieure cingulate cortex heeft niet zozeer een motiverende rol aan dit 

hersengebied toeschrijven, maar veronderstellen dat het vooral betrokken is bij het 

nemen van beslissingen en bij het reguleren van cognitieve controleprocessen 

• Botvinick et al. 

o Het concept van opties is nauw aangesloten bij dat van de taak-set, zoals die in de 

cognitieve-controleliteratuur is gedefinieerd. Deze taaksets zouden samengesteld 

kunnen worden door de prefrontale cortex. 

• Actor-criticusmodel 

o Cognitieve controle wordt opgesplitst in twee parallel opererende modules: een voor 

de selectie van acties (de actor) en een voor het monitoren van de taak prestaties 

(de criticus)  
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De interactie tussen motivatie en cognitie 
• Beloningen in de vorm van bekrachtigers, spelen een belangrijke rol in gemotiveerd 

doelgericht gedrag. 

• Braver et al. 

o Identificeren invloeden van motivatie en beloning op diverse cognitieve functies die 

betrokken zijn bij aandacht, geheugen en beslissingsprocessen. 

o De neurale basis voor deze interactie tussen emotie, motivatie en cognitie wordt 

gevormd door een netwerk van neurale systemen, dat bestaat uit de prefrontale 

cortex, de anterieure cingulate cortex, het dopaminemerge systeem in het 

middenbrein en een aantal subcorticale structuren, waaronder de basale ganglia en 

de hippocampus. 

• Computationeel raamwerk voor bekrachtigingsleren 

o Dit raamwerk veronderstelt dat de huidige en toekomstige motivationele waarden 

van gebeurtenissen door het brein worden gebruikt als leersignalen. 

• Het sociale, affectieve en persoonlijkheidsperspectief 

o Welk type doelen mensen nastreven en welke interne en externe factoren het 

nastreven van deze doelen kunnen beïnvloeden. 

o De expliciete motivationele waarde van een doel vaak een zwakke indicator is voor 

het daadwerkelijk nastreven en implementeren van dit doel. 

o Het nastreven van doelen vindt plaats in specifieke stadia en tijdsverlopen, zodat het 

doelgericht gedrag kan fluctueren met de tijd, afhankelijk van de aard van de taak en 

de ontvangen feedback. 

Beloning en aandacht 
• Stimuli die geassocieerd zijn met een beloning zijn mogelijk ook saillanter dan stimuli die dat 

niet zijn. 

• Hickey et al. 

o Zoeken naar een unieke doelstimulus 

o Terwijl ze werden afgeleid door een andere saillante afwijkende stimulus 

o ERP’s die opgeroepen werden door de displays werden gekenmerkt door een N2pc-

component wanneer proefpersonen beloond werden voor een snelle respons 

o Deze N2pc-component wordt geassocieerd met de inzet van aandacht. 

▪ Negatieve potentiaal over de schedel contralateraal ten opzichte van de 

locatie waar aandacht ingezet wordt. 

o Op de helft van de trials wisselden de kleuren van de doel-distractorstimulus 

o Wanneer er geen kleurwissel was, werd de N2pc opgeroepen door de doelstimulus, 

na een kleurwissel werd die opgeroepen door de afleider. 
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• Een aantal studies hebben aangetoond dat beloning rechtstreeks de saillantie van stimuli 

kan beïnvloeden. 

o Stimuli die geassocieerd waren met een beloning trokken automatisch de 

oogbewegingen aan. 

o Informatie over een beloning kan op een direct manier de richting van een saccade 

beïnvloeden. 

o Stimuli die geassocieerd zijn met een hoge beloning zullen op automatische wijze 

onze aandacht trekken. 

o Het vooruitzicht op een beloning kan je visuele perceptie en aandacht beïnvloeden. 

▪ Individuele verschillen 
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• Behavioral inhibition scale/behavioral activation scale (BIS/BAS) 

o Vragenlijst om vast te stellen in hoeverre de proefpersoon gekenmerkt werden door 

een persoonlijkheidstrek om beloning te willen bezoeken. 

o De gevoeligheid voor beloning werd gemeten door de mate van reward priming te 

berekenen. 

▪ De mate waarin proefpersonen beïnvloed werden door het vooruitzicht op 

een beloning, zelfs wanneer er betere keuzes beschikbaar zijn 

o Deze reward priming correleert sterk met een BAS-drive schaal wanneer er een 

vooruitzicht was op een hoge beloning. 

o Impliceren niet alleen dat motivationele processen een sterke invloed op 

perceptuele en aandachtsprocessen kunnen hebben maar ook dat deze invloed door 

persoonlijkheidstrekken gemedieerd kan worden. 

Affectieve significantie 
• Pessoa 

o Stelt een conceptueel raamwerk voor om de interactie tussen emotie, motivatie en 

cognitieve controle te beschrijven 

o Affectieve significantie items  

▪ Zijn die welke een positieve of negatieve waarde voor het organisme hebben 

o Competitie en conflict speelt belangrijk rol, waarbij emoties en motivationele 

processen de competitie tussen verschillende 

stimuli- en respons alternatieven 

beïnvloeden. 

o Twee vormen van competitie 

▪ Perceptuele competitie 

• Wanneer emotionele stimuli 

de verdere verwerking 

kunnen beïnvloeden 

▪ Executieve competitie 

• Wanneer een stimulus een 

mogelijke impact op onze 

taakdoelen heeft. 

o Stelt dat affectief significante items een 

emotionele respons kunnen oproepen en via dit mechanisme saillanter worden 

▪ Motivator 

o Executieve controle kan om twee redenen door emotionele factoren worden 

beïnvloed: 

▪ Omdat de versterkte sensorische representaties resulteren in een sterkere 

aandachtsbias 

▪ Doordat de affectieve significantie van items direct naar de cognitieve 

controlesystemen van het brein wordt geprojecteerd. 

o De wijze waarop een affectieve stimulus verwerkt wordt is afhankelijk van de mate 

van dreiging van deze stimulus. 

▪ Het meest dramatische effect van de verwerking van een bedreigende 

stimulus is dat er een harde prioritering plaatsvindt, waardoor aandacht ook 

de andere executieve functies gaat rekruteren, waardoor de taakverwerking 

wisselt naar het verwerken van de bedreiging en de verwerking van andere, 

irrelevante stimuli geïnhibeerd wordt. 
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• Verbruggen en De Houwer 

o Vonden dat negatieve emotionele stimuli de stopsignaalreactietijd verlengden 

o Conditioneringprocedure waarbij een specifieke stimulus geassocieerd wordt met 

een milde elektrische schok. 

• Lim et al. 

o Visuele zoektaak 

o Aanwezigheid van letter X detecteren in een reeks van letters 

o Manipulatie 

▪ X in een display van uniforme afleiders (OOOOXOOOO) 

▪ X in een display van random letters (CBZORXIPID) 

o Deze letterreeksen werden over afbeeldingen van gezichten geprojecteerd met een 

elektrische schok. 

o Negatieve correlatie tussen de mate waarin een gezicht als bedreigend werd ervaren 

en de prestatie op de letterdetectietaak:  

▪ Een sterke signalering van de dreiging werd gereflecteerd in een relatieve 

toename van activatie van de anterieure cingulate cortex na aanbieding van 

een bedreigend gezicht. 

• Pessoa 

o 3 verschillende neurale mechanismen betrokken bij het rekruteren van executieve 

functies tijdens een bedreiging: 

▪ Veronderstelt dat dreigingen de controlefuncties van aandacht kunnen 

reguleren via activatie van de anterieure cingulate cortex 

▪ Een bedreiging kan ook een effect hebben op specifieke executieve functies 

▪ Een dreiging kan de executieve functies beïnvloeden door veranderingen in 

de gemoedstoestand te induceren 

o Veronderstelt dat motivatie de taakprestaties kan beïnvloeden op een manier die te 

vergelijken is met de wijze waarop bedreigende stimuli dat doen, namelijk door het 

rekruteren van executieve functies en de biasing van de perceptuele verwerking van 

de stimuli die relevant zijn voor het verkrijgen van een beloning 

o 2 effecten van motivatie op de rekrutering van executieve functies 

▪ Motivatie zal een verscherping van de executieve functies tewerkstelligen 

▪ Motivatie al een effect hebben op de mate waarin executieve functies 

ingezet worden bij een taak. 
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Hoofdstuk 12: emotie en cognitie 

Inleiding 
• Één van de grote tekortkomingen van de informatieverwerkingsbenadering, die 

oorspronkelijk de cognitieve revolutie in gang zette, is dat die geen plaats bood voor een rol 

van emotie in cognitieve processen. 

• De cold cognition benadering 

o Impliceert dat mensen taken uitvoeren op een koude, rationele manier, waarbij 

geprobeerd wordt de taakprestatie zo veel mogelijk te optimaliseren. 

• Belangstelling in de relatie tussen emotie en cognitie een nieuwe vlucht te nemen rond de 

eeuwenwisseling. 

• Twee belangrijke benaderingen: 

o Hoe cognitieve processen onze emotionele ervaringen kunnen beïnvloeden 

o Hoe emoties cognitieve processen kunnen beïnvloeden. 

Emotie, humeur en gemoedstoestand 
• Emoties 

o Vaak 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 

o Stabieler en de specifieke oorzaak van een bepaald humeur is vaak minder 

eenduidig. Ondanks deze verschillen is er een sterke wisselwerking tussen emotie en 

humeur: 

▪ Een emotie kan omslaan in een humeur of vice versa 

• Gemoedstoestand 

o Zowel emoties als humeur beschrijvend 

o Algemene term om de affectieve toestand te omschrijven 

• Affect 

o Aard van de gemoedstoestand 

• Valentie 

o Refereert aan een continue dimensie die kan variëren van extreem negatief naar 

extreem positief affect/ 

De structuur van emoties 
• Emoties worden tegenwoordig gedefinieerd in termen van een compositie van gevoel, 

gedragsexpressies en fysiologische veranderingen 

• Twee invloedrijke theorieën: 

o De categorische theorieën: 

▪ Stellen dat er een kleine set van onafhankelijke basisemoties bestaat die 

tezamen een rijkere set van complexe emoties vormen. 

o Dimensionale theorieën: 

▪ Beschouwen iedere emotie als een punt op een continuüm, waarop de 

emoties op twee of meer dimensies kunnen variëren. 
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Categorische benadering 
• Basisemoties 

o Woede, verdriet, blijheid, angst en verwarring 

o Aangeboren 

o Komen tot uitdrukking in specifieke fysiologische reacties en gelaatsuitdrukkingen. 

• Hoeveel basisemoties er precies zijn is nog een punt van discussie 

o 5/6 

• Afgeleide emoties 

o Mix van basisemoties 

o Aangeleerd en verschillend tussen culturen. 

Dimensionale benadering 
• Emoties als een punt op een continuüm dat gedefinieerd 

wordt door 2 of meer onafhankelijke assen 

• Barret & Russel en Watson & Tellege 

o Russel: miserie-plezier en arousal-slaap assen 

o Tellegen: positief affect vs negatief affect 

 

Emotietheorieën 
• Beschrijven hoe emoties ontstaan op basis van drie 

verwerkingsstadia: 

o De evaluatie van sensorische input 

o De bewuste (of onbewuste) ervaring van een 

gevoel 

o De uitdrukking van gedragsmatige en fysiologische responsen 

James-Lange feedbacktheorie 
• William James 

o Zijn interpretatie van emoties was dat de actie van het wegrennen, in combinatie  

met de fysiologische responsen, zoals zweten, verhoogde hartslag en ademhaling, 

tezamen met andere fysiologische reacties juist de trigger vormen die een 

angstreactie uitlokken. 

o Aanname dat er een deterministische relatie bestaat tussen lichamelijke reacties en 

emotie en dat, wanneer deze lichamelijke reacties uitblijven, er ook geen emoties 

worden ervaren 

• Carl Lange 

o Belangrijk verschil 

o Belang dat gehecht werd aan de individuele lichamelijke signalen. James stelde voor 

dat emoties door een veelheid van fysiologische signalen getriggerd konden worden, 

hechte Lange vooral veel belang aan de cardiologische functies. 

• Lichamelijke reacties veroorzaken emoties. 
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Cannon-Bard theorie 
• Walter Cannon en Philip Bard 

o Kritiek op de originele James-Lange theorie 

o De responsen van het autonome zenuwstelsel werden niet genoeg gedifferentieerd 

om de grote variëteit van emoties op te roepen die we kunnen ervaren; 

• Een specifieke autonome respons, kan voorkomen in combinatie met meerdere emoties, 

waardoor het voorkomen in combinatie met meerdere emoties, waardoor het voorkomen 

van deze respons onvoldoende is om een specifieke emotie op te roepen 

• De hormonale feedbackmechanismen zijn te traag om de abrupte onset van een emotie te 

kunnen verklaren. 

• Het autonome zenuwstelsel is voornamelijk betrokken bij het reguleren van de vlucht of 

vechtreactie van het lichaam, die de lichamelijke functies coördineert bij een emotionele 

reactie. 

o Emotionele responsen worden verwerkt door het diëncefalon. 

De Schacter-Singer theorie 
• Joseph LeDoux 

• Idee dat emotionele visuele informatie door 2 neurale circuits wordt verwerkt 

o Een langzaam opererend circuit waarin informatie vanuit de thalamus via de visuele 

cortex naar de amygdala wordt geprojecteerd. 

▪ In staat om een gedetailleerde representatie te geven van de emotionele 

significantie van de situatie. 

o Snel opererend circuit dat informatie vanuit de thalamus rechtstreeks naar de 

amygdala projecteert. 

▪ In staat snel te reageren op bedreigende situaties  

• Het aanleren van associaties tussen affectieve reacties en stimuli vindt plaats op basis van 

een speciaal mechanisme, waardoor het leerproces niet beïnvloed wordt door extinctie en 

ocassion setting 

o Ocassion setting= dat de associatie gekoppeld wordt aan specifieke omstandigheden 

en voornamelijk onder die omstandigheden optreedt. 

o Geen competitie tussen verschillende cues mogen optreden tijdens het 

associatievormingsproces 

• Stimulus Echter wel onderhevig aan extinctie, ocassion setting en cuecompetitie. 
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Somatic marker-theorie 
• Antonio Damasio 

• Ook gebaseerd op het idee dat emotionele reacties het gevolg zijn van de interpretatie van 

onze lichamelijke reacties op een emotionele gebeurtenis. 

• Belangrijke rol toegekend aan de prefrontale cortex in het herkennen van deze emoties en 

het reguleren van gedrag op basis van deze emotionele signalen. 

• Somatic markers 

o Worden door de ventromediale prefrontale cortex geïnterpreteerd, en worden 

gebruikt om je keuzegedrag aan te passen, waardoor roekeloos gedrag vermeden 

wordt. 

• Iowa gambling taak 

o Vaak gebruikt om risicogedrag te onderzoeken 

o Gok taak waar proefpersonen bepaalde acties moeten uitvoeren om een klein 

geldbedrag te winnen. 

▪ Stapel kaarten : telkens een kaart kiezen en dan zien ze hoeveel ze 

gewonnen hebben / verloren hebben. 

▪ Hartslag omhoog bij risicovolle keuze. 

 

Appraisal-theorieën 
• Proberen emotionele reacties te verklaren vanuit de subjectieve waarde die we aan de acties 

hechten die een emotionele reactie hebben uitgelokt.  

o Cognitieve processen spelen een belangrijke rol in de evaluatie van deze reactie. 

• 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 evalueren. 

• Iedere specifieke emotie die opgeroepen wordt door een eigen, specifiek interpretatie- en 

waarderingsproces, waarin top-downprocessen een cruciale rol spelen. 

• Veronderstellen dat de waarderingsprocessen in belangrijke mate bepalen in welke 

emotionele toestand je je zult bevinden. Ze veronderstellen dat deze waarderingsprocessen 

resulteren in aanvullende emotionele ervaringen, zoals veranderingen in je lichamelijke 

sensaties of je actiebereidheid; 

o Bewust of onbewust 

• Appraisal-processen die gebaseerd zijn op redeneervaardigheden 

o Expliciete denkprocessen 

o Langzamer maar flexibeler 

• Appraisal-processen gebaseerd op het activeren van herinneringen 

o Veel meer onbewust 
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a) een initiële voorwaartse 

sweep bestaat vooral uit 

bottom-up gedreven processen 

b) een elaboratieproces waarin 

cognitieve processen de 

emotionele waarde van een 

stimulus interpreteren 
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Onbewuste appraisal 

Top-down- en bottom-upverwerking 
• Emotionele ervaring zijn zowel afhankelijk van zowel top-down als bottom-up processen 

• Top-down 

o Apraissal-processen 

• Bottom-up 

o Basale waarnemings-en aandachtsprocessen 

• Ochsner et al. 

o fMRI methode 

o proefpersonen aversieve of neutrale foto’s laten zien 

o bottom-up conditie 

▪ op een zo natuurlijk mogelijke manier reageren 

o top-down conditie 

▪ neutrale foto’s interpreteren als aversief 

o bottom-up : amygdala sterk geactiveerd 

▪ sterk verband met de mate van negatief affect dat door de proefpersoon 

gerapporteerd werd 

o top-down:  toename van activatie gevonden in de dorsolaterale en mediale 

prefrontale cortices 

▪ hogere-orde cognitieve controleprocessen 

▪ activatie anterieure cingulate en amygdala 

o mediale prefrontale cortex 

▪ genereren van cognitieve representaties van de betekenis van een stimulus 

Emotieregulatie: de invloed van cognitie op stemming 
• Emotieregulatie: 

o Bestaat uit het activeren van een proces dat als doel heeft een emotionele ervaring 

te reguleren, zowel qua intensiteit als qua duur. 

• Overlappende hersengebieden betrokken bij het genereren en het  reguleren van emoties 

o Emotie-genererende processen zijn deels zelfregulatief 

o We kunnen expliciet onze emotionele responsen reguleren. 

• Gross en Thompsom 

 
o Het model veronderstelt dat de intensiteit van de emotie over het algemeen 

toeneemt naarmate we ons van links naar rechts langs deze lijn bewegen. 

▪ Kan dus op verschillende momenten in de tijd plaatsvinden. 
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Aandachtsontplooiing en cognitieve verandering 
• Sheppes et al. 

o Neigt de intensiteit van een emotionele reactie op een gebeurtenis met het 

verstrijken van de tijd toe te nemen wanneer deze emotie niet gereguleerd wordt 

• Afleiding zou meer gebruikt worden bij intense negatieve emotionele situaties 

• Herwaardering zou vooral gebruikt worden bij situaties waarvan het waarschijnlijk is dat je 

ze meermaals zult tegenkomen. 

• Deze regulatiemechanismen suggereren misschien dat alle emotieregulatieprocessen 

expliciet zijn. Toch hoeft dat niet per definitie het geval te zijn. 

• Emotieregulatie kan ook impliciet optreden. Deze impliciete processen zouden automatisch 

door de stimulus zelf opgeroepen kunnen worden en buiten het bewustzijn optreden. 

Effectiviteit 
• Augustine en Hemenover 

o Onderscheid tussen cognitieve strategieën en egdragsmatige strategieën. 

▪ Cognitieve strategieën effectiever dan gedragsmatige 

• Webb et al. 

o Strategieën die gebaseerd waren op cognitieve verandering hadden over het 

algemeen een gematigd effect op emotie. Responsmodulatiestrategieën hadden 

daarentegen een klein effect. 

o Merkten op dat aandachtsontplooiing feitelijk een verzamelterm is waaronder 

specifieke strategieën geclassificeerd kunnen worden, zoals afleiding of concentratie. 

▪ Herwaarderen van de situatie bleek effectiever dan het herwaarderen van de 

emotionele respons zelf. 

▪ De effectiviteit van een specifieke emotieregulatiestrategie is sterk situatie 

afhankelijk. 

• Troy et al. 

o Vonden dat  proefpersonen met sterk ontwikkelde vaardigheid om een emotionele 

situatie te herwaarderen minder last van depressies hadden dan proefpersonen met 

minder sterk ontwikkelde vaardigheden op dit gebied. 

o Deze relatie tussen cognitieve herwaardering en depressie is alleen maar gevonden 

bij situaties waarin de stress niet controleerbaar was. 

o In het geval van een hoge controleerbaarheid van de stressniveaus bestond er een 

positieve relatie tussen de intensiteit van de stressniveaus en de mate van depressie 

bij de proefpersonen. 
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Hersenmechanosmen van emotieregulatie 
• Activatie prefrontale cortex 

o -> afname activatie in de amygdala 

• Kohn et al. 

o Emotieregulatie in 3 stadia 

▪ Evaluatie van emoties 

• Geassocieerd met activatie van de ventrolaterale prefrontale cortex 

• Initiatie van de cognitieve waardebepalingsprocessen en noodzaak 

om emotionele respons te inhiberen gesignaleerd. 

▪ Initiëren van de regulatie zelf 

• Geassocieerd met dorsolaterale prefrontale cortex 

▪ Uitvoeren van de regulatie 

• Supratemporale gyrus, supplementaire motorcortex en de angulaire 

gyrus 

• Model van Kohn et al. 

o Suggereert een sterke relatie tussen emotieregulatieprocessen en de activatie van de 

amygdala. 

 

• Lee et al. 

o Hoe beter emotionele respons te reguleren, hoe hoger de connectiviteit tussen de 

frontale gebieden en de amygdala bleek te zijn. 

• Sheppes en Gross 

o Gingen ervan uit dat de intensiteit van een emotionele respons op een bedreigende 

of onprettige stimulus normaal gezien toeneemt naarmate er meer tijd verstrijkt. 

o Wanneer een strategie weinig cognitieve verwerkingskracht kost, is dit aspect niet 

belangrijk. 

o Wanneer dat wel het geval is, is het voor de proefpersoon belangrijk om de strategie 

zo snel mogelijk toe te passen. 

o Herwaardering is effectief bij weinig intensieve emoties, maar contraproductief bij 

intense emoties. 
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De invloed van stemming op cognitie 
• Emoties hebben een invloed op ons dagelijks functioneren 

o Road rage: agressie resulteert in roekeloos verkeersgedrag. 

Netwerktheorie 
• Bower 

o Via zijn netwerktheorie als een van de eersten de invloed van stemming op cognitie 

te verklaren door te veronderstellen dat emoties onderdeel zijn van een semantisch 

netwerk in het langetermijngeheugen. 

• Netwerktheorie gebaseerd op 6 assumpties: 

o Emoties worden gepresenteerd als eenheden of knopen in een netwerk: deze 

knopen zijn verbonden met gerelateerde ideeën, fysiologische systemen, 

gebeurtenissen en expressies 

o Emotioneel materiaal is in het netwerk gepresenteerd in de vorm van proposities of 

veronderstellingen. 

o Gedachten ontstaan via de activatie van deze knopen 

o De knopen kunnen door interne of externe stimuli worden geactiveerd 

o Activatie verspreidt zich naar gerelateerde knopen 

o Bewustzijn wordt gevormd door het netwerk van knopen dat boven een kritische 

drempelwaarde geactiveerd wordt. 

• Dit model voorspelt de effecten van stemmingscongruentie en van het 

gemoedstoestandsafhankelijke geheugeneffect. Daarnaast voorspelt het model ook dat er 

sprake is van gedachtencongruentie en van de intensiteit van de gemoedstoestand. 

o Stemmingscongruentie en  het gemoedstoestandsafhankelijke geheugeneffect 

hebben betrekking op aandachts- en geheugenprocessen, terwijl 

gedachtecongruentie vooral betrekken heeft op beslissingsprocessen.  

Aandacht en geheugen 

Aandacht  

• Easterbrook 

o Veronderstelde dat het aantal stimuli dat verwerkt kon worden, verkleind werd 

naarmate het arousal- of angstniveau toenam. 

o Aandacht zou volgens hem vernauwen onder invloed van negatieve emoties. 

▪ In eerste instantie een positief effect op taakprestaties, omdat we dan 

minder afgeleid worden. 

▪ Een nog verdere vernauwing zou echter weer negatief zijn, omdat onze 

aandacht dan te beperkt zou zijn. 

o Verklaren waarom ooggetuigenverslagen vaak belangrijke details missen. 

▪ Vinden immers vaak plaats onder extreem stressvolle omstandigheden. 
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• Frederickson 

o Positieve emoties zorgen er juist voor dat er meer aandacht is 

o Broaden and build-theory 

▪ Beschrijft hoe positieve emoties kunnen resulteren in een verbreding van het 

repertoire van gedachten en acties die voor een individu beschikbaar zijn. 

▪ Stelt dat de versmalling van aandacht door negatieve emoties noodzakelijk is 

om de besluitvaardigheid in bedreigende situaties te doen toenemen. 

▪ Wanneer geen bedreiging -> besluitvaardigheid onnodig, positieve emoties 

kunnen dan de kans krijgen om een complementair effect te 

bewerkstelligen? 

• Vanlessen et al. 

o Veronderstellen dat er niet een eenduidige relatie is tussen positieve 

gemoedstoestand en het verbreden van aandacht 

o Eerder sprake van een balans tussen intern en extern gerichte aandacht. 

 

• Harmon-Jones et al. 

o Motivationele intensiteit van emotie 

o Beargumenteren dat met name de motivationele intensiteit van invloed is op de 

aandachtstoestand. 

o Zowel positieve als negatieve emoties kunnen resulteren in de vernauwing van 

aandacht, wanneer de motivationele intensiteit hoog is, omdat deze toestand 

mensen helpt om gewenste situaties te realiseren en ongewenste situaties te 

vermijden. 

o Wanneer de motivationele intensiteit laag is, is er sprake van een verbreding van de 

aandacht, omdat deze toestand mensen in staat stelt om nieuwe kansen te 

benutten. 

o Vonden differentiële effecten van walging en verdriet op aandacht: 

▪ Terwijl walging resulteerde in een vernauwing van aandacht, resulteerde 

verdriet juist in een verbreding 

▪ Positieve emoties resulteren ook in een vernauwing van aandacht. 
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o Eriksen-flanker taak 

▪ Voordat proefpersonen een taak moesten uitvoeren, kregen ze ofwel vooraf 

een financieel incentive, ofwel na afloop van de taak een financiële beloning 

die ze niet verwacht hadden 

▪ Aangeven wat de richting was van de centrale pijl in de taak. 

▪ Voordat ze deze taak moesten uitvoeren, kregen de proefpersonen een cue 

die aangaf of ze een beloning konden krijgen en deze cue werd onmiddellijk 

gevolg door een stimulus uit een Navon-taak 

• Globale letters opgebouwd uit kleinere letters 

▪ De relatieve snelheid waarin proefpersonen in staat zijn de globale en kleine 

letters te ontdekken werd gebruikt als maat voor de breedte van hun 

aandacht. 

▪ Direct na de flanker-stimulus terug een cue die informeerde of ze een 

geldbedrag gewonnen hadden. Daarna weer Navon-taak. 

o Positieve emoties met een lage motivationele intensiteit 

resulteerde in een verbreding van de aandacht, wat 

gereflecteerd werd in een relatief snelle respons p de 

glovbale en de tweede Navon-stimulus. Hoge motivationele 

intensiteit die aangaf dat proefpersonen een geldgedrag 

konden winnen, resulteerde in een vernauwing van de 

aandacht. 

 

• Lee et al. 

o Angst geassocieerd met verwijding van de ogen 

o Walging geassocieerd met de vernauwing van de ogen. 
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Geheugen: stemmingscongruentie 

• Emoties hebben verschillende invloeden op het leren en geheugen. 

• Stemmingscongruentie 

o Het effect dat emotioneel materiaal het best geleerd of opgehaald wordt wanneer je 

actuele stemming overeenkomt met die van het materiaal. 

o Kan ook verklaren waarom negatieve stemmingen in het dagelijkse leven soms 

aanhouden. 

• Miranda & Kihlstrom 

o Vroegen volwassenen om op basis van plezierige, onplezierige en neutrale cues 

herinneringen op te halen uit hun vroege jeugd of uit meer recente periodes van hun 

leven. 

▪ Door middel van muziek 

o Ophalen van prettige herinneringen werd gefaciliteerd door de positieve stemming 

en het ophalen van de verdrietige herinneringen werd gefaciliteerd door de 

verdrietige stemming. 

o Autobiografische herinneringen -> duidelijk effect van stemmingscongruentie bij 

positieve gemoedstoestand en minder eenduidig bij negatieve. 

o Voor niet-autobiografische herinneringen is gevonden dat de effecten van 

stemmingscongruentie veel duidelijker zijn bij een positieve stemming dan bij een 

negatieve. 

• Rusting en DeHart 

o Gebrek aan eenduidigheid in stemmingscongruentie bij negatieve 

gemoedstoestanden te verklaren valt vanuit het idee dat proefpersonen met een 

negatieve gemoedstoestand ernaar streven om deze toestand te verbeteren, door 

het toepassen van emotieregulatie-technieken. 

• Hills et al. 

o Proefpersonen die in blije stemming waren gebracht waren beter in staat blije 

gezichten te leren herkennen dan verdrietige gezichten. Voor proefpersonen die in 

een verdrietige stemming waren gebracht werd er echter geen significant verschil 

gevonden: over het algemeen waren de verdrietige personen beter in eht onthouden 

van gezichten dan de blije proefpersonen 
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Geheugen: het gemoedstoestands-afhankelijke geheugen 

• Dit effect representeert een verbetering van je geheugenprestatie wanneer je 

gemoedstoestand tijdens het ophalen van het geleerde materiaal overeenkomt met je 

gemoedstoestand tijdens het leren. 

• Effecten over het algemeen eenduidiger voor positieve gemoedstoestanden dan voor 

negatieve 

• Effect vooral gevonden voor herinneringen die we zelf acties ophalen 

o Gemoedstoestand kan het geheugen minder sterk beïnvloeden wanneer je cruciale 

informatie aangereikt krijgt die je kunt gebruiken op een herinnering op te halen of 

wanneer je moeite doet tijdens het leren of tijdens het ophalen van de herinnering 

dat je gemoedstoestand een invloed op heeft. 

• Eich en Metcalfe 

o Proefpersonen ofwel met woordparenlezen of ze moesten zelf een deel van de 

woordparen genereren 

o Wanneer de proefpersoon het tweede woord zelf moest genereren, waren ze het 

stimulusmateriaal veel dieper aan het verwerken. In deze genereer-conditie werd 

gevonden dat het gemoedstoestandsafhankelijkgeheugeneffect veel groter was dan 

in de lees-conditie 

Beslissingsprocessen 
• Emotie kan sterke invloed uitoefenen op beslissingsprocessen 

• Angie et al. 

o Verschillende gemoedstoestanden een significant effect op beoordelings- en 

beslissingsprocessen hebben. 

o Integrale emoties 

▪ Getriggerd door de evaluatie van de consequenties van een beslissing 

o Incidentele emoties 

▪ Worden opgeroepen door gebeurtenissen uit het verleden die totaal niet 

gerelateerd zijn aan de beslissing 

o Bij een negatieve gemoedstoestand wordt gevonden dat proefpersonen risicoavers 

zijn, terwijl voor positieve gemoedstoestanden wordt gevonden dat we eerder wel 

bereid zijn om risicovolle beslissingen te nemen. 

• Somatic markers kunnen onze beslissingsprocessen beïnvloeden wanneer we in staat zijn 

om deze markers goed te kunnen interpreteren 

o Interoceptie, de vaardigheid om deze signalen al dan niet bewust te kunnen 

interpreteren, is daarbij een essentieel proces. 
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• Dunn et al. 

o Evidentie dat somatische markers en met name de vaardigheid om die te 

interpreteren, een belangrijk rol spelen in beslissingsprocessen. 

▪ Iowa gambling taak 

▪ Registreerden de hartslag van de proefpersonen voordat ze kaarten namen 

van de risicovolle of risicoarme stapels. 

▪ Kiezen van risicovolle kaart gaat vaak samen met verhoging hartslag. 

▪ Hoe goed proefpersonen waren hun eigen lichamelijke signalen te 

interpreteren -> hun eigen hartslagen tellen. 

o Proefpersonen wier hart sterker versnelde maakten over het algemeen betere 

keuzes dan proefpersonen die een minder grote versnelling in hartslag vertoonden. 

o De waarneming van emotionele lichaamssignalen kan dus ons keuzegedrag sterk 

beïnvloeden. 

Angst 

• Heeft een risicoavers effect 

• Domain-specific risk taking scale 

o =Vragenlijst met dertig items die risicogedrag probeert vast te stellen 

o Afgenomen bij angststoornis patiënten 

▪ Scoorden lager op de schaal dan gezonde controle-proefpersonen 

• Angstige personen minder risico’s 

Verdriet 

• Dissociatie tussen angst en verdriet. 

• Verdriet= afwezigheid van positief affect 

o Gevolg -> weinig belonende omgeving 

• Gemotiveerd meer risico’s te nemen. 

• Misery-is-not-misery effect 

o Beschrijft hoe verdrietige individuen bereid zijn een hogere prijs voor een product te 

betalen dan niet-verdrietige individuen. 

Woede 

• Woede resulteert over het algemeen in een toename van het gevoel van controle over een 

situatie, waardoor we ook mogen verwachten dat wanneer mensen kwaad zijn ze meer 

risico’s nemen. 

• Angstige mensen zoeken zekerheid 

o Boze mensen nemen risico’s. 

• Kugler et al. 

o Suggereert echter een wat complexer beeld. 

o Wanneer proefpersonen moeten samenwerken 

o Keuze tussen risicovolle keuze en keuze zonder risico’s. 

o Bij risicovolle keuze werd de uitkomst bepaald door de keuze van de partner 

▪ Boze proefpersonen waren dan minder bereid risico’s te nemen dan de 

angstige proefpersonen. 

• Gevolg van het feit dat ze in dit geval bij de risicovolle keuze een deel 

van de controle uit handen gaven en dat de weerzin de controle te 

verliezen hun ervan weerhield om een risicovolle keuze te maken. 



Zoë Vermote 

 158 

Positieve stemming 

• Positief affect wordt vooral geassocieerd met een toename in het gebruik van syteem 1 en 

een afname van systeem 2 

• 8 verschillende positieve affecten onderscheiden. 

• Griskevicius et al. 

o Sommige vormen van een positief gemoed induceerden meer een heuristische stijl 

▪ Proefpersonen in deze gemoedstoestanden waren gemakkelijker te 

overtuigen op basis van zwakke argumenten 

 

• De Vries et al. 

o Meest tevreden over beslissing wanneer we onze voorkeursstrategie kunnen 

gebruiken 

o Blije proefpersonen meest tevreden over hun keuze wanneer ze direct konden 

beslissen, terwijl verdrietige proefpersonen het meest tevreden waren over de meer 

expliciete deliberatieve beslissing. 

o Blije proefpersonen eerder genegen om een minder optimale gokstrategie te 

gebruiken dan verdrietige proefpersonen. 

Cognitieve biases 
• Effecten van angst en depressie 

o Comorbiditeit 

▪ Mensen met een angstdispositie hebben vaak ook last van depressieve 

gevoelens en omgekeerd. 

o Ondanks deze overlap ook duidelijke verschillen 

▪ Verliezen in verleden -> depressie 

▪ Toekomstige bedreigingen -> angststoornis  

• Eysenck et al. 

o Dissociatie onderzoek 

o Scenario’s waarbij proefpersonen geïnformeerd werden over een negatieve 

gebeurtenis 

o Drie versies 

▪ Verleden, mogelijke toekomstige  gebeurtenis, waarschijnlijke gebeurtenis 

o Angst vooral geassocieerd met toekomstige gebeurtenissen 

o Depressie geassocieerd met verleden. 

• Bezorgdheid over toekomstige gebeurtenissen is bijvoorbeeld een symptoom van 

angststoornissen. 

o Ruminatie, oftewel het continu blijven nadenken over negatieve gevoelens en 

ervaringen uit het verleden, komt daarentegen veelvuldig voor bij mensen met een 

depressie. 
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Schematheorieën van Beck 
• Aaron Beck 

o Belangrijke rol in de ontwikkeling van cognitieve gedragstherapieën voor de 

behandeling van angststoornissen en depressies. 

o Behandeling is gebaseerd op idee dat sommige individuen een hogere mate van 

kwetsbaarheid hebben voor deze stoornissen dan anderen, doordat ze in de vroege 

levensfases cognitieve schema’s ontwikkelen 

▪ Organiseren kennis in duidelijke structuren en deze organisatie kan in het 

geval van een depressie overheerst worden door een overmatige 

hoeveelheid negativiteit. 

o Maladaptieve schema’s bij mensen met een angststoornis worden daarentegen 

gekenmerkt door een continue perceptie van bedreiging en een overdreven gevoel 

van kwetsbaarheid. 

• Beck en Clark 

o Veronderstellen dat schema’s de meeste cognitieve processen beïnvloeden 

▪ Aandacht, perceptie, leren en het ophalen van informatie. 

o Biases 

▪ 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 richten 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. 

o Een persoon die gekenmerkt wordt door deze biases zou excessief alert zijn op 

bedreigend ervaren op bedreigingen, de meeste situaties als bedreigend ervaren en 

denken dat gij talloze onprettige ervaringen heef gehad. 

o Mensen met een angstdispositie verwerken daarom vooral informatie die betrekken 

heeft op bedreigingen, terwijl depressieve individuen vooral negatieve informatie 

verwerken. 

o Schema’s worden alleen actief wanneer iemand in toestand van angst en depressie 

was 
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Aandachtsbiases 
• Dot-probe-taak 

o Twee stimuli gelijktijdig op een beeldscherm gepresenteerd 

o Een van de twee stimuli gekenmerkt door een negatieve emotionele lading, terwijl 

de andere stimulus emotioneel neutraal is. 

o De mate waarin aandacht gericht wordt op deze stimuli wordt bepaald door de 

snelheid te meten waarmee een proefpersoon een stip detecteert die een van de 

twee stimuli vervangt. 

▪ Assumptie dat de detectiesnelheid hoger is in gebieden van het visuele veld 

waarop de aandacht gericht is. 

▪ Aandachtsbias: detectie van de stip is consistent sneller wanneer de stip de 

negatieve stimulus vervangt dan wanneer de stip de neutrale stimulus 

vervangt. 

• De emotionele stroop-taak 

o Neutrale of negatieve emotiewoorden 

o Kleur waarin de woorden gedrukt zijn te benoemen en de betekenis ervan te 

negeren. 

o Aandachtsbias is geassocieerd met langere benoemingstijd van negatieve woorden, 

vanwege het feit dat deze de aandacht grijpen. 

Interpretatiebias 
• Mensen met een interpretatiebias in dergelijke situaties sterk  de neiging hebben om de 

situatie op een negatieve, dreigende wijze te interpreteren. 

• Komt vaak voor bij angstige individuen 

• Eysenck et al. 

o Proefpersonen moeten auditief gepresenteerde woorden spellen 

o Sommige zijn homofonen 

▪ Gevormd door woorden die verschillend gespeld worden maar met gelijke 

uitspraak. 

o De mate waarin proefpersonen de negatieve emotionele versie van het gesproken 

woord rapporteerden correleerde sterk met de mate waarin proefpersonen gevoelig 

waren voor angst. 

• McNally et al. 

o Interpretatiebias vooral aanwezig bij potentiële sociale of intellectuele bedreigingen, 

maar niet bij fysieke. 
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Geheugenbiases 
• Kunnen een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van negatieve gemoedstoestanden, 

via relatief automatische of gecontroleerde processen. 

• Williams et al. 

o Expliciete geheugenbias vaker bij depressieve individuen dan bij angstige individuen 

• Mitte 

o Vond echter geen relatie tussen impliciete geheugenbiases en angststoornissen. 

o Effect hiervan afhankelijk van de aard van de geheugentests. 

▪ Herinneringstest 

• Wel relatie 

▪ Herkenningstest 

• Geen relatie 

• Toch duidelijke verschillen gevonden tussen individuen met een depressie en individuen 

met een angststoornis: 

o Met name omdat het effect van de expliciete geheugenbias sterker is bij depressieve 

individuen. 

Gecombineerde cognitieve-biaseshypothese 
• Veronderstelt dat verschillende biases elkaar kunnen beïnvloeden. 

• Sociaal angstige individuen worden gekenmetkt door diverse cognitieve biases. 

o Zo genereren ze vaak meer negatieve mentale beelden van zichzelf en worden 

sociale situaties ook meer op een negatieve wijze gezien: 

• Aandachtsbias resulteert in een interpretatiebias. 

• Cognitieve training kan cognitieve bias beïnvloeden  

o We hebben hier dus controle over. 

• Cognitieve controleprocessen hebben een invloed op de mate waarin biases een rol spelen 

bij depressieve individuen. 

o Gevolg: negatieve stimuli worden langer en dieper verwerkt. 

o Sterkere representatie van deze stimuli 

De cognitieve kwetsbaarheidshypothese 
• Grote negatieve levensgebeurtenissen zullen een relatief grote impact hebben op het welzijn 

van mensen met cognitieve biases. 

• Lewinsohn et al. 

o Bepaalden de mate van interpretatiebias bij adolescenten 

o Deelnemers die de meeste negatieve gebeurtenissen hadden meegemaakt en die 

een sterke interpretatiebias hadden, hadden ook de grootste kans om een majeure 

depressie te ontwikkelen. 

o De kans om een depressie te ontwikkelen was echter laag bij de deelnemers die een 

lage interpretatiebias hadden. 

▪ Cognitieve kwetsbaarheid had een grote invloed op de mate waarin 

negatieve gebeurtenissen een depressie konden bewerkstelligen 
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Conclusie 
• De relatie tussen cognitieve biases en emoties is complex en niet altijd eenduidig 

• Gebleken dat angstige en depressieve individuen verschillen wat betreft de biases. 

• Moeilijk om een causale relatie tussen cognitieve biases en angststoornissen of depressies 

vast te stellen 

• Cognitieve -biasmodificatie 

o Probeert om via training aandachts- of interpretatiebiases te reduceren. 

o Leren focussen op positieve of neutrale interpretatie van woorden. 

Besluit: emoties als predicties 
• Felman Barret: constructed motions theory 

o Affectieve ervaringen zijn het resultaat van de predicties die ons brein genereert 

o Het brein contstrueert emoties op dezelfde manier als andere percepties, namelijk 

op basis van de predictieve mechanismen. 

o Allostase als belangrijkste functie 

o Neurale circuits die betrokken zijn bij de verwerking van visceroceptieve input en 

motorische coördinatie ook betrokken bij allostase. 

▪ Genereren concepten die de basis vormen voor de interne predictieve 

modellen. 

▪ Predicties die vervolgens gegenereerd worden op basis van deze concepten, 

worden ook in de efferente kopieën van deze signalen opgenomen die zowel 

naar de motorcortex als naar de primitieve sensorische cortex worden 

geprojecteerd 

• Vormen de basis voor een emotionele respons. 

o Cunstructie van verwachting op basis van bayesiaanse inferentiemechanismen, 

afhankelijk van de situatie, en in staat van allostase. 

o Predicties verspreiden zich over hele brein -> binnenkomende sensorische signalen 

zorgen ervoor dat predictiefouten kunnen worden berekend en geactualiseerd. 

o Generatieve model ontvangt ook predictiefouten van de amygdala en het cerebellum 

o Informatie van amygdala hoeft niet noodzakelijk emotioneel te zijn, maar signaleert 

voort de onzekerheid over de voorspelde sensorische input. 

o Subjectieve ervaringen van emoties worden geconstrueerd ten gevolge van de 

categorisatie van de motorische en sensorische responsen die gelinkt zijn aan een 

affectieve ervaring 


