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Ik zie ik zie wat jij niet ziet. De geur is groen. 
Dat klinkt als muziek in de ogen.  
 
Heb je je wel eens afgevraagd of iedereen de wereld op min of meer dezelfde manier ervaart: 
via  vijf  verschillende  zintuigen  die  normaal  gesproken  niet  overlappen?  In  de  loop  van  dit 
proefschrift  ben  ik  gaan  begrijpen  dat  dit  niet  het  geval  is. De meeste mensen  neigen  naar 
dezelfde waarnemingen en ervaringen, maar er zijn mensen die perceptie en geheugen op een 
zeer andere, unieke wijze ervaren. Er zijn bijvoorbeeld mensen die de kleur rood helemaal niet 
kunnen  zien,  en  er  zijn mensen  die  kleuren  horen  en woorden  proeven.  Hoe worden  deze 
verschillen en overeenkomsten  in perceptie en geheugen veroorzaakt? Kunnen we de neurale 
en genetische bases van verschillen in visuele waarneming en geheugen karakteriseren, evenals 
eventuele omgevingsinvloeden? 
 
Dit promotieonderzoek onderzocht de  relatie van gezonde variatie  in visuele waarneming en 
geheugen met de structuur en functioneren van de hersenen. Momenteel lijkt het erop dat we 
gedragsmatige  verschillen,  zoals  bijvoorbeeld  geheugencapaciteit,  betrouwbaar  kunnen 
voorspellen  uit  hersendata  op  individueel  niveau.  Met  andere  woorden,  functionele  en 
structurele  eigenschappen  van  de  hersenen  kunnen  worden  gebruikt  om  cognitieve 
vaardigheden  van  individuen  te  voorspellen.    Door  perceptie  en  geheugen  te  trainen,  en 
vervolgens  bijbehorende  veranderingen  in  gedrag,  hersenfunctie  en  structuur  te  meten, 
kunnen  we  bovendien  bestaande  correlationele  verbanden  omzetten  in  toetsbare  causale 
theorieën over hoe het milieu en genen op elkaar  inwerken om onze  individuele capaciteiten 
en ervaringen te produceren (zie bijvoorbeeld Draganski & May, 2008). 
 
Synesthesie  speelt  een  belangrijke  rol  in  dit  proefschrift  omdat  het  een  van  de  beste 
voorbeelden  van  gezonde,  doch  extreme  variatie  in  visuele  waarneming  en  geheugen  is. 
Synesthesie  is  gedefinieerd  als  het  hebben  van  gelijktijdige  ervaringen  in  twee  of  meer 
zintuigen  of  concepten.  De  fysieke  stimulatie  van  het  bijkomende  waargenomen  zintuig 
ontbreekt  per  definitie  (bijvoorbeeld  de  smaak  die  door  een  woord  opgeroepen  wordt). 
Synesthesie  biedt  ons  daarom  een  mogelijkheid  om  de  relatie  tussen  fenomenologische 
ervaringen en neurale processen beter te begrijpen. In Hoofdstuk 2 boden we een overzicht van 
de hersengebieden die betrokken  zijn bij  synesthesie. Op basis van een aantal neuroimaging 
studies  (die voornamelijk gebruik maakten van fMRI) vonden we bewijs voor het bestaan van 
drie verschillende neurale netwerken die betrokken zijn bij synesthesie: zintuiglijke processen, 
aandachtsprocessen  en  cognitieve  controle  processen.  Daarnaast  stelden  we  dat  de 
karaktertrek  synesthesie overerfelijk  is,  terwijl de omgeving het  type  synesthesie bepaalt.  In 
Hoofdstuk  3  presenteerden  we  een  case  study  van  synestheet  SC,  die  smaak,  geur  en 
lichamelijke  sensaties  ervaart  als  gevolg  van  het  horen  of  lezen  van  woorden.    Het  type 
synesthesie  lijkt  te  maken  te  hebben  met  hersenactiviteit  in  bepaalde  specifieke  neurale 
netwerken  (betrokken  bij  zintuiglijke  processen),  terwijl  activiteit  in  andere  netwerken 
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(betrokken  bij  aandachtprocessen)  juist  weer  gerelateerd  lijkt  te  zijn  aan  overeenkomsten 
tussen types, i.e. aan het hebben van synesthesie als karaktertrek.  
 
In het tweede deel van dit proefschrift, dat geïnspireerd werd door ‘grafeem‐kleur’ synesthesie, 
onderzochten we  in  hoeverre  letter‐kleur  associaties  konden worden  getraind  door  lezen  in 
kleur.  Daarnaast  onderzochten  we  of  de  effecten  van  de  training  te  detecteren  waren  als 
ervaringsafhankelijke veranderingen (zowel functioneel als structureel) van het visuele systeem 
in het brein. In Hoofdstuk 4 toonden we aan dat automatische letter–kleur associaties kunnen 
worden aangeleerd door het  lezen van gekleurde  letters. Deze  training  is bijzonder omdat de 
associaties impliciet worden aangeleerd, als een bijproduct van het leesproces. In Hoofdstuk 5 
repliceerden we de belangrijkste gedragsresultaten van deze eerste  ‘lezen  in kleur’ studie, en 
testten we  bovendien  of  er  veranderingen waren  in  het  visuele  systeem  als  gevolg  van  de 
training. Daarnaast bekeken we of er genetische, aan grafeem‐kleur synesthesie gerelateerde,  
factoren  waren  die  een  invloed  hadden  op  de  effectiveit  van  training.  In  hersengebieden 
waarvan bekend  is dat  ze betrokken  zijn bij  letter‐kleur  synesthesie vonden we effecten van 
training:  hersenactiviteit  verschilde  bovendien  tussen  niet‐synesthetische  familieleden  van 
synestheten  en  gematchte  controles,  terwijl  de  training  van  beide  groepen  gelijk  was. 
Aangezien  er  geen  gedragsverschillen  waren  tussen  de  familieleden  en  de  controles  is  de 
aanwezigheid  van mogelijke  'synesthetische  genen'  kennelijk  niet  genoeg  om  het  leren  van 
letter–kleur associaties  te  faciliteren. Toekomstig onderzoek met meer uitgebreide  training  is 
echter nodig om deze conclusie te bevestigen. 
 
Net als het bestaan van grote individuele verschillen in het ervaren van kleur (uiteenlopend van 
individuen met kleurenblindheid tot synestheten met bijkomende kleurervaringen),  is er grote 
variatie  in  het  waarnemen  van  gezichten.  Er  bestaan  mensen  die  gezichten  niet  kunnen 
waarnemen  terwijl  hun  visuele  systemen  aanwezig  en  intact  zijn  (Ellis  &  Florence,  1990; 
Behrmann & Avidan, 2005), maar er zijn ook superieure gezichtherkenners (Russel et al., 2009). 
In Deel 3 onderzochten we of  individuele verschillen in gezichtsherkennend vermogen konden 
worden voorspeld uit hersenstructuur  (grijze en witte  stof). We vonden dat  structuur van de 
witte stof ongeveer 15% van de variantie  in het vermogen tot gezichtsherkenning voorspelde, 
terwijl  de  grijze  materie  structuur  geen  voorspellende  kracht  had.  Verhoogde  structurele 
connectiviteit in het gezichten‐netwerk in het brein was gerelateerd aan betere herkenning: de 
beste  voorspeller  van  succesvolle  gezichtsherkenning  was  de  ‘Fusiform  Face  Area’  (een 
hersengebied  dat  gespecialiseerd  is  het  verwerken  van  gezichten).  Deze  resultaten  laten 
hiermee  de  mogelijkheden,  maar  ook  de  beperkingen  van  het  voorspellen  van  individuele 
verschillen in geheugen vermogen op basis van hersenstructuur zien. 
 
Mijn  algemene  conclusie  van  dit  proefschrift  is  dat  individuele  verschillen  in  zowel  visuele 
waarneming  als  geheugencapaciteit  in  ieder  geval  tot  op  zekere  hoogte  in  de  functie  en 
structuur  van  betrokken  hersennetwerken  weerspiegeld  worden.  In  hoeverre  verschillen  in 
perceptie  en  geheugen  betrouwbaar  kunnen  worden  voorspeld  uit  de  hersenfunctie  en 
structuur  op  het  niveau  van  het  individu  blijft  een  open  vraag  voor  aankomend  onderzoek. 
Hoewel correlationele analyses zeer informatief en ook voorspellend kunnen zijn op individueel 
niveau  (zoals hierboven aangetoond),  is het belangrijk om te streven naar het vaststellen van 
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causale verbanden tussen waarneming, geheugen, hersennetwerken en genen om de aard van 
hun  interacties  volledig  te  kunnen begrijpen. Causale mechanismen  kunnen worden ontdekt 
door  variabelen  actief  te  manipuleren,  bijvoorbeeld  met  behulp  van  training  en 
onderzoeksparadigma's waarin individuen zowel voor als na training getest worden. Zo kunnen 
door  de  training  geïnduceerde  veranderingen  in  gedrag,  hersenfunctie  en  structuur,  en  de 
fenomenologie in kaart gebracht worden. 
 
Een  ‘individuele  verschillen  benadering’  van  de  cognitieve  neurowetenschap,    in  combinatie 
met  trainingsparadigma's  gericht  op  perceptie  en  geheugen,  heeft  de  toekomst.  Deze 
trainingsprogramma's  helpen  de  wetenschap  niet  alleen  factoren  ontdekken  die  individuen 
gevoelig maken voor het verwerven van bepaalde karaktertrekken, maar kunnen ook helpen 
om  de  kwaliteit  van  leven  van  individuen  te  verhogen,  met  name  van  individuen  met 
perceptuele  beperkingen.  Daarnaast  kunnen  trainings‐  en  behandelingsprogramma's  op 
individueel  niveau  worden  aangepast  en  geoptimaliseerd.  Voorspellend  vermogen  op 
individueel  niveau  is  noodzakelijk  voor  een  volledig  begrip  van  de  hersenen  van  een  enkel 
individu.  De  toekomst  van  de  cognitieve  neurowetenschap  van  individuele  verschillen  in 
(visuele) waarneming en geheugen is zeker rooskleurig/geurig. 
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