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Samenvatting 
 
 
Visuele perceptie begint in de retina (netvlies) met het omzetten van licht 
naar neuronale signalen. Licht kan worden beschouwd als visuele 
informatie. De retina is zodanig geëvolueerd dat het deze informatie op 
efficiënte wijze kan verwerken en coderen, voordat deze wordt 
doorgestuurd naar de hersenen. Om dit te bewerkstelligen bestaat de retina 
uit meerdere lagen en een groot aantal verschillende types neuronen 
(zenuwcellen), elk met hun eigen functie met betrekking tot het proces van 
de codering van visuele informatie. Het onderzoek in dit proefschrift richt 
zich op de eerste stappen in dit proces. Dit begint met de absorptie van 
fotonen door visuele pigmenten in zogenaamde fotoreceptoren. Deze 
absorptie leidt tot een conformatie verandering van het visuele pigment wat 
een biochemische kettingreactie ingang zet die uiteindelijk resulteert in een 
hyperpolarizatie van de spanning over de membraan van de fotoreceptor. 
Fotoreceptoren communiceren met bipolair cellen en horizontaal cellen 
door middel van de afgifte van neurotransmitter moleculen op een 
contactplaats genaamd de synaps. Bipolair cellen en horizontaal cellen 
hebben receptoren ter plaatse van de synaps die de afgegeven 
neurotransmitter binden wat daarna zorgt voor de polarisatie van deze cel 
typen. Bipolair cellen communiceren vervolgens met ganglion cellen, 
terwijl horizontaal cellen inhiberende terugkoppeling verzorgen naar de 
fotoreceptoren. 
 
De verwerking van visuele informatie wordt gecompliceerd door het grote 
verschillen in intensiteit van licht in een natuurlijke omgeving. In één 
visuele scene kan dit verschil in intensiteit meer dan duizendvoudig zijn, 
terwijl het verschil tussen dag en nacht zelfs meer dan een biljoenvoud kan 
zijn. De retina bezit verschillende mechanismes om over dit gehele bereik 
gevoelig te blijven. Zo bestaan er twee typen fotoreceptoren: staafjes en 
kegeltjes. Staafjes zijn zeer gevoelig voor licht en verantwoordelijk voor 
visie bij lage lichtintensiteiten. Kegeltjes zijn minderen gevoelig voor licht 
en zijn betrokken bij visie overdag. Door gebruik te maken van twee 
fotoreceptoren met verschillende gevoeligheden kan de retina responsief 
blijven over het gehele bereik van lichtintensiteiten in een dag-nacht-
cyclus. 
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De retina van de vissen gebruikt in dit proefschrift bezit verschillende 
kegeltypen. Deze onderscheiden zich functioneel door de grootte van hun 
respons op verschillende kleuren. Deze zogenaamde spectrale codering is 
de basis van kleuren visie. In hoofdstuk 2 is een beschrijving te vinden van 
de spectrale codering van de vier verschillende kegeltypen van de zebravis. 
Op basis van de responsen worden voorspellingen gedaan over de 
samenstelling van de visuele pigmenten in elk van de kegeltypes. Kennis 
van de spectrale gevoeligheden van de kegeltjes van de zebravis is van 
belang voor toekomstig onderzoek op het gebied van visie, waarin dit 
organisme in toenemende mate wordt gebruikt. 
 
Een visuele scene bevat een grote hoeveelheid overbodige of redundante 
informatie op zowel temporeel, spatieel en spectraal gebied. Deze 
redundante informatie is het gevolg van de structuur van alledaagse visuele 
scenes; relatief grote gebieden van min of meer gelijke kleur en intensiteit 
hier en daar afgewisseld met abrupte overgangen naar andere kleuren en 
intensiteiten. Al deze informatie doorgeven zou een zeer inefficiënte wijze 
van informatie verwerking zijn. Vandaar dat in de retina processen 
aanwezig zijn die ervoor zorgen dat de hoeveelheid redundante informatie 
verminderd wordt. In de overige hoofdstukken van dit proefschrift zijn 
retinale mechanismen bestudeerd die bijdragen aan dit optimalisatie 
proces. 
 
In hoofdstuk 3 worden de responsen van kegeltjes ten gevolge van een 
zogenaamde natuurlijk stimulus bestudeerd in de retina van de goudvis. 
Deze natuurlijke stimulus kenmerkt zicht door de scheve verdeling van 
voorkomende lichtintensiteiten. Het overgrote deel van de stimulus bestaat 
uit licht van een lage intensiteit afgewisseld met korte pieken van licht met 
een hoge intensiteit. De kegel respons ten gevolge van deze stimulus 
vertoont echter een meer normale verdeling. Dit betekent dat de scheve 
verdeling van stimulus intensiteiten worden herverdeeld tot een normale 
respons verdeling. Op deze wijze wordt er optimaler gebruik gemaakt van 
de beschikbare respons niveaus van kegeltjes. De lichtresponsen van 
kegeltjes worden tevens gebuikt om mathematisch model van kegeltjes te 
valideren. Dit model bestaat uit een aantal vergelijkingen die de biofysische 
processen beschrijven die ten grondslag liggen aan de lichtrespons van 
fotoreceptoren. Een aantal van de vergelijkingen in dit model zijn niet-
lineair van aard. Dit model blijkt een betere beschrijving te geven van de 
kegel responsen op een natuurlijke stimulus dan conventionele lineaire en 
logaritmische modellen. 
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De retina van de goudvis bevat verschillende typen horizontaal cellen. 
Horizontaal cellen worden geëxciteerd door meerdere naburige 
fotoreceptoren. Zodoende is de respons grootte van een horizontaal cel een 
maat voor de gemiddelde globale lichtintensiteit voor een stukje van de 
retina, terwijl de respons van één fotoreceptor iets zegt over de lokale 
lichtinitensiteit. Doordat horizontaal cellen inhiberende terukoppeling 
geven aan de fotoreceptoren die hen exciteren zal het signaal dat 
uiteindelijk wordt doorgegeven aan de bipolair cellen het verschil zijn 
tussen de globale lichtintensiteit, zoals waargenomen door horizontaal 
cellen, en de lokale lichtintensiteit, zoals waargenomen door 
fotoreceptoren. In tegenstelling tot de verschillende kegeltypen is niet 
alleen de grootte van de horizontaal cel respons afhankelijk van de kleur 
van de stimulus, maar ook de richting van de respons. Monofasische 
horizontaal cellen hyperpolariseren over het gehele stimulus spectrum, 
maar bifasische horizontaal cellen hyperpolariseren slechts op blauw licht 
en depolariseren ten gevolge een rode stimulus, en trifasische horizontaal 
cellen hyperpolariseren op blauw en rood licht en depolariseren op groen 
licht. Deze respons patronen zijn het gevolg van de selectieve contacten die 
de horizontale cellen maken met de verschillende kegeltypen en de 
terugkoppeling van de horizontaal cellen naar de kegeltjes. In hoofdstuk 4 
wordt een natuurlijk stimulus gebuikt om de verwerking van visuele 
informatie in monofasische en bifasische horizontaal cellen te evalueren. 
Horizontaal cel responsen vertonen, net als kegeltjes, een herverdeling van 
lichtintensiteiten over hun respons bereik van een scheve naar een normale 
verdeling, maar deze is niet verder geoptimaliseerd ten opzichte van 
kegeltjes. Doordat horizontaal cellen het signaal van meerdere 
fotoreceptoren groeperen vindt er wel aanzienlijke verbetering plaats van 
de zogenaamde signaal-ruis-verhouding. 
 
In hoofdstuk 5 wordt de invloed van twee verschillende chloride stromen 
in kegeltjes op de grootte van terugkoppeling van horizontaal cellen 
beschreven. Zowel activering van de GABA geïnduceerde chloride stroom 
als de calcium afhankelijk chloride stroom resulteren in vermindering van 
de grootte van deze terugkoppeling. Dit effect wordt verklaard met behulp 
van een model van de synaps tussen fotoreceptoren en horizontaal cellen. 
Hoewel beide stromen de grootte van terugkoppeling reguleren wordt 
voorgesteld dat dit in het geval van de GABA geïnduceerde chloride 
stroom langzaam en globaal plaatsvindt, terwijl dit voor de calcium 
afhankelijk chloride stroom snel en lokaal gebeurt. De GABA 
geïnduceerde chloride stroom is mogelijk betrokken bij het aanpassen van 
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de grootte van feedback tijdens de dag-nacht-cyclus en de calcium 
afhankelijke chloride stroom voor het reguleren van de balans tussen 
excitatie en inhibitie in één adaptieve conditie. 
 
Ten slotte worden de belangrijkste resultaten gerecapituleerd en verder 
besproken in hoofdstuk 6.




