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Dee ruimte binnen de schedel: 
Digitalee representaties, hersencartografie en cognitieve neurowetenschap in het 
Decenniumm van het Brein. 

Samenvatting g 

Dee laatste twee decennia hebben een opleving laten zien van de interesse in het 
explorerenn van de ruimte binnen de schedel in relatie tot menselijke activiteiten als lezen, 
redenerenn en herinneren. Dit nieuwe onderzoeksgebied, dikwijl s 'cognitieve 
neurowetenschap""  genoemd, steunt in grote mate op technieken van hersencartografie, die 
functiess (de menselijke activiteiten) verbinden met anatomie (de ruimte van de hersenen). 

Inn dit onderzoek, dat leidt tot het verbinden van de geestelijke activiteiten van mensen 
mett de hardware van het brein, spelen twee belangrijke processen: biologisering en 
digitalisering.. De 'geest' wordt 'verbiologiseerd' door de lichamelijke substraten van 
cognitiee en emotie te localiseren in verschillende hersengebieden, en ze te 
conceptualiserenn als de functies van netwerken in het brein. Deze benadering is, ten 
tweede,, diep ingebed in het gebruik van digitale technologie, en ze vereist het creeëren 
vann een digitale context waarin metingen van functie en anatomie kunnen worden 
vergeleken.. De ontwikkeling van zulke digitale hulpmiddelen in het onderzoek van geest 
enn hersenen wordt vooral ondersteund door het Human Brain Project, een Amerikaans 
intiatieff  uit het Decennium van het brein (de jaren negentig). 

Mij nn onderzoek is gericht op de complexe nieuwe sociale en technologische ordeningen 
inn de wetenschappelijke cultuur die deze processen van biologisering en digitalisering 
schragen.. Het is gebaseerd op veldwerk in twee vooraanstaande onderzoekscentra in 
Groott Britannië en Canada, en op een analyse van de wetenschappelijke literatuur. 
Hoewell  het onderzoek centraal staat, is dit proefschrift geschreven in het bewustzijn dat 
hersencartografiee onze definities van geest en hersenen verandert, en dat dit belangrijke 
consequentiess heeft voor de begrippen lichaam en geest. Ook de instituties waarin deze 
begrippenn worden gearticuleerd worden beïnvloed - het juridische systeem, waar 
toerekeningsvatbaarheidd afhangt van geestesgesteldheid; medische praktijken van 
diagnosee en screening, alsmede zorgpatronen; en strategieën voor onderwijs en 
opvoeding.. Waar mogelijk wordt op deze sociale consequenties gewezen. 

Wetenschaps-- en technologiestudies hebben overvloedig aangetoond dat de betekenis van 
nieuwee kennis pas wordt herkend wanneer een context voor het gebruik ervan is 
ontwikkeld.. Ander onderzoek op dit gebied heeft laten zien hoe de productie van sporen, 
enn hun circulatie, essentiële componenten zijn van wetenschappelijk werk. Door 
representatiess centraal te stellen, het leidende principe in dit proefschrift, kan ik beide 
thema'ss behandelen: representaties zijn pas betekenisvol als er overeenstemming is over 
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hunn productie en interpretatie, en de circulatie van representaties biedt inzicht in de 
toepassingg van dit nieuwe type onderzoek. Wat begon als een verhelderende metafoor 
voorr dit project, 'een nieuwe blik op het brein', is de kern geworden van mijn analyse van 
ditt groeiende onderzoeksgebied. 

Dezee inzichten uit het wetenschaps- en technologieonderzoek brengen mij tot de 
volgendee vragen: Hoe worden scans gelezen? Wat laat een kaart van de hersenen zien? 
Hoee verkrijgen hersenatlassen autoriteit? Elk hoofdstuk gaat de ontwikkeling na van een 
bepaaldd type representatie. Hiertoe behoren: de toepassing van 'brain imaging' technieken 
opp nieuwe verschijnselen die de disciplines van geest en hersenen overbruggen; nieuwe 
conceptenn van het functioneren van de hersenen, en het ontwikkelen van nieuwe 
experimentelee paradigma's; de vorming van een nieuwe onderzoeksgemeenschap 
waarvann de ieden een empirische stijl delen ('imagers'); en ten slotte het snijpunt van 
hersencartografiee en het Human Brain Project, waar een nieuw, digitaal soort 'immutable 
mobile'' ontstaat (atlassen). Elk hoofdstuk behandelt dus steeds complexer wordende 
gevallenn van de creatie, manipulatie en circulatie van representaties. 

Hett eerste hoofdstuk zet het belang uiteen van representaties op het gebied van 
hersencartografie.. Het bevat tevens een discussie van de vraag hoe representaties moeten 
wordenn bestudeerd, en welke kenmerken relevant zijn voor de analyse. De relaties tussen 
representatiess enerzijds en digitalisering en bioiogisering anderzijds worden ook 
onderzocht.. Hoofdstuk 2 beschouwt de kleurijke scans die in dit onderzoek worden 
gebruikt.. Hier worden scans onderzocht als representaties die een verschillende betekenis 
krijgen,, al naar gelang het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Ik ga de veranderende 
definitiess na van wat deze scans tonen, en contrasteer de vroege toepassing in de 
neurologiee en het latere gebruik in psychologische experimenten. De diverse manieren 
waaropp onderzoekers 'wijs worden' uit de informatie die de scans bieden worden 
onderzochtt in termen van het soort vragen dat wordt gesteld (klinisch-diagnostisch 
tegenoverr wetenschappelijk), de wijze waarop scans worden begrepen (visueel 
onderzochtt tegenover kwantitatief geanalyseerd), en de manier waarop de activiteit die de 
scannerss detecteren in overeenstemming wordt gebracht met de anatomie van de 
hersenen.. De ontwikkeling van de Talairach conventies speelt een belangrijke rol in dit 
hoofdstuk,, aangezien zij de digitale context gaan vormen waarin functie en anatomie aan 
elkaarr kunnen worden gerelateerd, en uiteindelijk een manier bieden om de geest-in-het-
breinn te laten zien. 

Kaartenn staan centraal in hoofdstuk 3. 'Functional imaging' beweert de hoogste 
menselijkee functies te bestuderen, in het gehele, intacte brein, in vivo, en deze functies te 
representerenn in de vorm van digitale kaarten. Dit hoofdstuk behandelt ten eerste hoe 
experimentenn worden opgezet om functies in menselijke hersenen te contrasteren en deze 
kaartenn te produceren. Het onderzoekt tevens hoe deze experimenten, en de resultaten die 
zee opleveren (functies afgebeeld op de hersenen) verschillen van andere benaderingen in 
dee cognitieve en neurologische wetenschappen. De verscheidenheid aan functies die 
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wordenn afgebeeld wordt ook beschouwd, met speciale aandacht voor de wijze waarop 
culturelee en sociale invloeden op de geest worden ingeschreven in kaarten van de 
hersenen.. Ik beargumenteer dat het project van het in kaart brengen van de hersenen het 
bestt kan worden begrepen als niet slechts 'reductionistisch', maar ook als een bron van 
nieuwee relaties. Door de geest in te schrijven in het brein, kan de 'geest' circuleren in 
gebiedenn waar het lichaam wordt beschouwd, biomedische instituties namelijk. 

Dee contrasten tussen hersencartografie en andere benaderingen van geest en brein worden 
verderr onderzocht in hoofdstuk 4. Hierin staat centraal de manier waarop de 
representatiess die worden gebruikt in hersencartografie een bepaalde empirie 
constitueren,, een voor een bepaalde groep onderzoekers specifieke wijze van kennen. 
Hersencartografenn hebben een haat-liefdeverhouding met de beelden die ze gebruiken. 
Dezee paradoxale relatie is het gevolg van het verwerpen van bepaalde aspecten van 
representatiess {hun visuele aantrekkelijkheid bijvoorbeeld, die verleidelijk en daarom niet 
rationeell  is), terwijl men tegelijkertijd vertrouwt op andere aspecten (bijvoorbeeld het 
gebruikk van representaties om ruimtelijkheid over te brengen). De wijze waarop 
hersencartografenn de representaties die ze gebruiken, bespreken, wordt geanalyseerd in 
relatiee tot de aanspraak die ze maken op unieke inzichten uit hersencartografie. Door na te 
gaann welke elementen worden aanvaard dan wel verworpen, wordt duidelijk dat in de 
contextt van 'functional imaging' een bepaalde digitale esthetiek ontstaat; de grenzen van 
dee gemeenschap worden bepaald door dit gedeelde begrip van beelden. 

Hersenatlassenn zijn de laatste representaties die worden geanalyseerd. Hun ontwikkeling 
begonn in de gemeenschap van hersencartografen, als een antwoord op de behoefte aan een 
baselinee om activaties te interpreteren, maar het Human Brain Project heeft een 
uitbreidingg van deze atlassen gestimuleerd. Dit hoofdstuk traceert de achtergrond van het 
explicietee doel van het HBP: de ontwikkeling van neuroinformatica om de verschillende 
subdiscipliness van de neurowetenschap te integreren door middel van een aantal digitale 
hulpmiddelen.. Deze atalassen worden geanalyseerd in termen van hun dubbele rol als 
nieuwee gezaghebbende representaties van normaliteit en ziekte, en als opslagplaatsen van 
velee soorten kennis over de hersenen (verschillende niveaus van anatomie, van 
functionelee en metabolische informatie, enzovoort). Beide functies (het evalueren van 
scanss van verschillende proefpersonen, en het vergelijken van verschillende soorten data 
m.b.t.. de hersenen) worden gevormd door de mogelijkheid automatisch grote aantallen 
scanss te vergelijken en vergaren, door middel van de ontwikkeling van standaarden voor 
hett manipuleren van scans en van standaardruimtes om digitale informatie in te plaatsen. 
Dee invloed van deze nieuwe atlassen op de begrippen objectiviteit, normativiteit en 
wetenschappelijkee vooruitgang wordt eveneens geanalyseerd in dit hoofdstuk. 

Hett laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten en beschouwt 
hoee 'functional imaging' het wetenschappelijke werk met scans van het lichaam van een 
optischh begrip naar een digitale wijze van kennen heeft gedreven. Ook de implicaties van 
dee nieuwe idealen van kwantificering en automatisering (kernelementen van deze 
digitaliteit)) worden behandeld, vooral met betrekking tot het biologische domein. Graden 
vann variabiliteit, de waarschijnlijkheid van normaliteit, en gemiddelde zieke hersenen zijn 
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zowell  nieuwe concepten in het evalueren van gezondheid en ziekte als meetbare 
verzamelingenn van factoren. De uitdaging waarvoor klinische tradities worden gesteld 
doorr deze veranderingen wordt eveneens besproken. Dit hoofdstuk beschouwt ten slotte 
hersencartografiee en het HBP in relatie tot andere hedendaagse projecten die biologisering 
enn digitalisering met zich meebrengen (het Human Genome Project, het Cochrane 
Initiatief,, het Visible Human Project), om zodoende te reflecteren op de bijzonderheden 
vann het exploreren van de geest-in-het-brein en de algemene trend naar het gebruik van 
digitalee instrumenten in de wetenschap. 
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