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Samenvatting
De wereld om ons heen is gevuld met een enorme verscheidenheid aan vi-
suele informatie. Stel je bijvoorbeeld voor dat je op een roaring twenties the-
mafeestje bent beland: wat opvalt, is de beweging van de vele zwarte veren 
gedragen door aanwezige dames, de groene kleur van absint in de glazen, de 
vormen van fonkelende charlestonjurkjes en het contrast van donkere bretels 
op witte overhemden. Het    waarnemen en integreren van al deze verschil-
lende vormen van informatie (bijvoorbeeld beweging, kleur of vorm) wordt 
over het algemeen ervaren als iets wat automatisch verloopt en wat weinig 
moeite kost: wanneer we onze ogen openen, ervaren we een compleet geïn-
tegreerde afspiegeling van de buitenwereld. Uitgebreide bestudering van het 
visuele proces laat echter zien dat visuele perceptie een extreem ingewikkeld 
en bovendien creatief en constructief proces is, waarbij grote delen van de 
hersenen betrokken zijn. Wat het visuele proces zo complex maakt, is dat in 
eerste instantie verschillende soorten van visuele informatie gedistribueerd 
verwerkt worden: specifieke vormen van visuele informatie worden in speci-
fieke gespecialiseerde visuele gebieden in de hersenen verwerkt. Echter, on-
danks deze ogenschijnlijk gesegregeerde verwerking van informatie hebben 
we uiteindelijk toch, wanneer we terug naar ons themafeestje gaan, een geïn-
tegreerde visuele ervaring van een jongedame die er uitziet als een actrice 
uit een jaren twintig film. Klaarblijkelijk worden de verschillende soorten van 
informatie ergens in de hersenen geïntegreerd of “met elkaar verbonden”. 

  Om er achter te komen hoe een (bewuste) visuele ervaring ontstaat, 
lijkt het op het eerste gezicht zinnig om op zoek te gaan naar een plek in de 
hersenen waar alle informatie zou kunnen samenkomen. Dit lijkt met name 
een goed idee omdat het visuele systeem hiërarchisch georganiseerd is: enkele 
visuele gebieden krijgen directe input van de ogen, maar de meeste gebie-
den krijgen input van andere gebieden. Anatomisch vroege visuele gebieden 
(laag in de corticale hiërarchie) geven informatie door aan hiërarchisch ho-
gere visuele gebieden. Hoe hoger visuele informatie in de hiërarchie komt hoe 
meer de complexiteit van deze informatie toeneemt. Neuronen in de primaire 
visuele cortex reageren bijvoorbeeld op lijnoriëntaties op specifieke locaties 
in het visuele veld, terwijl het laterale occipitale gebied, hoger in de corticale 
hiërarchie, op complete objecten reageert. Het lijkt er dus op dat wanneer 
we maar hoog genoeg in de hiërarchie zoeken, we uiteindelijk de complete 
visuele ervaring van de jongedame op het roaring twenties feestje tegen kun-
nen komen. Helaas, schijn bedriegt. Recente studies en de experimenten in 
dit proefschrift laten zien dat het zinniger is om na te gaan “hoe” verschillende 
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niveaus van de corticale hiërarchie communiceren en informatie integreren, 
in plaats van uit te vinden “waar” een geïntegreerd visuele ervaring ontstaat. 

In het eerste experimentele hoofdstuk van dit proefschrift laat ik zien 
in welke mate de initiële feedforward sweep van informatieverwerking (de 
eerste razendsnelle informatiestroom die van laag naar hoog in de corticale 
hiërarchie loopt) onze visuele perceptie (en ons gedrag) beïnvloedt. Zorgt 
deze snelle feed forward informatiestroom voor een volledige visuele erva-
ring? Kan de feedforward sweep de hoogste niveaus van de corticale hiërarchie 
bereiken? De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat deze eerste snelle in-
formatieverwerking in staat is om de hoogste niveaus van de corticale hiërar-
chie (prefrontale gebieden) te bereiken zonder dat dit leidt tot een bewuste 
visuele ervaring. Dit suggereert dat de activering van de top van de corticale 
hiërarchie, de prefrontale regio’s, op zichzelf niet voldoende is voor het bewust 
waarnemen van visuele informatie. Verrassend genoeg kan deze onbewuste 
initiële informatiestroom alsnog zeer complex cognitief gedrag, zoals het kun-
nen tegenhouden van een al in gang gezette actie (responsinhibitie) beïnvloe-
den. De bevinding dat onbewuste informatie prefrontale regio’s kan activeren 
en ons gedrag kan beïnvloeden klinkt erg spannend, echter laat het ons nog 
niets zien over de aard van deze initiële onbewuste informatiestroom. Het kan 
namelijk zijn dat door intensieve training onbewuste informatie prefrontale 
activiteit en ons gedrag op een automatische en “reflexmatige” manier kan 
beïnvloeden. Dit zou de snelle feedforward sweep van informatieverwerking 
een stuk “dommer” maken. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift laat ik echter 
zien dat de prefrontale activatie en beïnvloeding van responsinhibitie op een 
flexibele en adaptieve manier verloopt.

Ondanks dat de feedforward sweep “slimmer” lijkt dan eerder werd 
aangenomen, zijn we nog steeds niet aanbeland bij de bewuste visuele erva-
ring van de jongedame op het themafeestje. In de opvolgende hoofdstukken 
(hoofdstukken 3 en 4) heb ik de focus verschoven naar hoe informatie sa-
menkomt in de hersenen. In deze twee hoofdstukken probeer ik aan te tonen 
dat het terugvoeren van informatie (feedback) van hogere naar lagere visuele 
gebieden van cruciaal belang is om visuele sensorische informatie om te vor-
men tot een bewuste visuele ervaring. In hoofdstuk 4 bijvoorbeeld is de sen-
sorische input (de fysiek aanwezige visuele informatie) anders dan de visuele 
ervaring van deze input (vier pacman figuren versus vier cirkels bedekt door 
een vierkant). De resultaten uit dit hoofdstuk laten zien dat lagere niveaus in 
de visuele hiërarchie later in de tijd nodig zijn dan gebieden hoger in de hiërar-
chie om van sensorische informatie een visuele ervaring te creëren. Dit sug-
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gereert dat het terugvoeren van informatie vanuit hogere niveaus naar lagere 
niveaus in de corticale hiërarchie van cruciaal belang is voor de constructie van 
(bewuste) visuele perceptie. 

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift heb ik gekeken naar de bijdrage 
van de eerdergenoemde gespecialiseerde visuele gebieden gedurende de con-
structie van een visueel percept. Hoe verhouden de bijdrage van “het vormge-
bied”, “het bewegingsgebied” of “het kleurgebied” zich tot het daadwerkelijk 
zien van de jongedame met de zwarte veren in een charlestonjurkje met een 
glas absint in haar hand? De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat inter-
acties tussen de traditioneel ge- scheiden dorsale en ventrale corticale route 
(de zogenaamde “waar” en “wat” route) een belangrijke rol spelen in het 
vormgeven van visuele perceptie. Afhankelijk van de aanwezige informatie en 
welke informatie op het moment van belang is, worden dorsale en ventrale 
gebieden gerekruteerd of juist onderdrukt. In dit hoofdstuk laten de resultaten 
zien dat de gesegregeerde verwerking van informatie veel minder strikt is en 
dat de verwerking van visuele informatie op een meer pragmatische manier 
verloopt dan traditioneel werd aangenomen. 

Samenvattend laten de experimenten in dit proefschrift zien dat, on-
danks de “slimheid” van de feed forward sweep van informatieverwerking, 
met name feedback interacties tussen corticale gebieden van groot belang zijn 
voor de integratie van informatie in de hersenen. Deze integratie van informa-
tie is op zijn beurt weer cruciaal voor de constructie van visuele perceptie en 
mogelijk voor het ontstaan van (visueel) bewustzijn.
  
 

   


