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Dutch Summary 
 
Introductie 

Hersenletsel en in het bijzonder dementie is een van de meest voorkomende kwalen in de 

westerse samenleving. De gemiddelde levensverwachting wordt steeds hoger, maar hiermee 

nemen ook het aantal (verschillende typen) hersenbeschadigingen toe. Een overzichtsartikel 

van Robertson en Murre (1999) onderscheidt verschillende typen van hersenbeschadigingen 

op basis van herstel, namelijk hersenbeschadigingen die nooit herstellen, 

hersenbeschadigingen die gedeeltelijk herstellen en hersenbeschadigingen die uit zichzelf 

herstellen. De twee laatstgenoemde beschadigingen laten zien dat de hersenen een vorm van 

zelfreparatie hebben. Dit proefschrift probeert door middel van theoretische modellen meer 

inzicht te krijgen in de zelfreparerende eigenschap van het brein. Een tweede doel is om een 

basis te leggen voor modellen voor hersenherstel na beschadiging en revalidatie. 

 

Zelfreparatie: onderhoud van redundantie 

De hypothese van dit proefschrift is dat de zelfreparerende eigenschap van het brein wordt 

gegeven door onderhoud van redundantie. Redundantie is een overschot of reserve aan 

informatie, zodat (kleine) beschadigingen niet direct tot fouten in gedrag leiden. Onderhoud 

van redundantie is de voortdurende correctie of reparatie van de kleine beschadigingen. Een 

goed voorbeeld van het voordeel van regelmatig onderhoud in vergelijking met af en toe 

repareren is de correctie van een tekst, waarbij fouten ontstaan door het wegvallen van de 

tekst. Stel je hebt de zin “we rijden met de auto op weg”. In het geval van onderhoud corrigeer 

je voor een kleine fout, zoals “we r$den met de auto o$ de we$. De fouten ‘$’ kunnen nu nog 

gemakkelijk worden hersteld aan de hand van overgebleven informatie in de rest van de zin. 

Als er geen onderhoud wordt gepleegd, dan kan bijvoorbeeld de zin “ we $$$$n $$t de $$$$ 

o$ de $e$” door fouten ontstaan. Het is duidelijk dat het veel moeilijker is om deze zin te 

corrigeren.  

Redundantie komt op verschillende manieren voor in een systeem. Een eenvoudige 

vorm van redundantie is informatie in de vorm van kopieën. Essentieel voor redundantie is dat 

er informatie aanwezig moet zijn om het oorspronkelijke systeem te kunnen reconstrueren. In 

hoofdstuk 2 van het proefschrift wordt uitgegaan van de hypothese dat er verschillende 

vormen van redundantie in het brein te vinden zijn. Zowel op synaptisch niveau als op neuron 

niveau is er redundantie in de vorm van kopieën: na beschadiging zijn er reserve synapsen die 
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de beschadigde synapsen vervangen en worden er (een groter aantal) nieuwe neuronen 

geboren.  

Redundantie is ook in een andere vorm aanwezig in het brein, namelijk als netwerk-

redundantie. Bij beschadiging van een deel van het netwerk kan dit met behulp van informatie 

uit andere delen van het netwerk hersteld worden. Om een voorbeeld te geven: Stel dat je een 

netwerk hebt met knopen en verbindingen waarin er een verbinding is tussen knoop A en 

knoop B. Verbindingen kunnen alleen worden versterkt als twee knopen min of meer 

tegelijkertijd even actief zijn. Als de verbinding tussen A en B dermate zwak is, dat knoop A 

knoop B niet meer kan activeren, dan kan de verbinding niet meer versterkt worden door 

alleen het activeren van A. Netwerk redundantie houdt in dat knoop A verbonden is met een 

knoop C, die op zijn of haar beurt weer verbonden is met knoop B. Via knoop C kan knoop A 

toch knoop B activeren en hierdoor kan de verbinding tussen A en B weer sterker worden. Dit 

proefschrift is voornamelijk op netwerkredundantie gericht.  

In hoofdstuk 2 worden een aantal mechanismen besproken die onderhoud of reparatie 

kunnen uitvoeren aan netwerk redundantie. Deze mechanismen, die op synaptisch en neuraal 

niveau plaatsvinden, worden vooral geassocieerd met veranderingen die plaatsvinden in een 

gezond individu, zoals veranderingen veroorzaakt door leren. Een hypothese van dit 

proefschrift is dat er voordurend reparatie plaatsvindt: processen die repareren, zoals leren, 

vinden frequent plaats. Een andere hypothese is dat zelfreparatie niet alleen plaatsvindt bij 

kinderen maar ook bij volwassenen, omdat de neurale en synaptische processen ook in het 

brein van een volwassene worden gevonden. Niet alleen op neuraal en op synaptisch niveau 

zijn er data die zelfreparatie in volwassenen ondersteunen, tevens zijn er data op 

gedragsniveau die deze hypothese ondersteunen. Al deze data zijn gecentreerd rond twee 

begrippen, namelijk “use-it-or-lose-it” en het “serial-lesion” effect. 

Het principe van “use-it-or-lose-it” stelt dat het gebruik van de hersenen de duur van 

het goed functioneren verlengt. Dit blijkt onder andere uit data van mensen die verzameld zijn 

over een tijdspanne van enkele jaren (zogenaamde longitudinale studies). Hierbij correleren 

bepaalde intellectuele (zoals schaken of het bijwonen van cursussen), sociale of fysieke 

bezigheden met langzamer cognitief verval. Het probleem met statistische correlaties van 

variabelen is dat het causale verband tussen de variabelen niet duidelijk en moeilijk 

bewijsbaar is. In dit geval hoeft het niet zo te zijn dat activiteiten ervoor zorgen dat het brein 

gezonder blijft, maar kan het ook zo zijn dat mensen met een gezonder brein juist beter in 

staat zijn allerlei activiteiten te ontplooien. Buiten longitudinale studies die een causaal 

verband aantoonden in beide richtingen, zijn er ook allerlei mens- en dierstudies die een effect 
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van activiteit op hersenanatomie laten zien en in het bijzonder op de hersenconnectiviteit. Dit 

komt overeen met de zelfreparatie gedachte dat activiteit of stimulatie effect hebben op de 

netwerkverbindingen in de hersenen. En dit heeft op zijn beurt weer invloed op het 

functioneren van het brein.  

Het “serial-lesion” effect is de bevinding dat een serie van kleine laesies met tussen 

elke laesie een tijdsperiode, minder schade berokkenen dan een grote laesie op één moment 

van dezelfde grootte als de som van de serie kleine beschadigingen. Afhankelijk van allerlei 

variabelen, zoals de plaats waar de laesies in de hersenen worden toegediend, is het een 

robuust effect gebleken. Het effect ondersteunt zelfreparatie, omdat het de gedachte 

ondersteunt dat kleinere laesies makkelijker zijn te herstellen: er is bij kleine beschadigingen 

meer informatie aanwezig voor reparatie. Bovendien impliceert het effect dat er reparatie is na 

beschadiging. Deze hypothese wordt verder ondersteund door anatomische data waarbij 

tijdens een serial-lesion experiment is gemeten dat de connectiviteit verandert in 

tussenliggende herstelperioden, hetgeen er op wijst dat er inderdaad reparatie plaatsvindt na 

beschadiging. 

 

Neurale netwerk modellen 

We hebben in dit proefschrift geen nieuwe dierproeven of experimenten met mensen gedaan 

Er is voornamelijk onderzocht of zelfreparatie in de neurale netwerken van het brein zou 

kunnen werken en hoe dit dan precies zou werken. Het proefschrift gaat ervan uit dat hersenen 

werken volgens het principe van connectionistische of neurale netwerk modellen. Binnen deze 

klasse van modellen hebben we voor neurale netwerken gekozen die een groot aantal 

biologische eigenschappen delen met de hersenen van mensen en dieren. Binnen deze 

modellen zijn er ook weer verschillen in neurobiologisch detail en plausibiliteit.  

Het model van zelfreparatie is als volgt: Er is een neuraal netwerk met een aantal 

geheugenrepresentaties. We nemen aan dat het netwerk onderhevig is aan laesies die de 

verbindingen tussen de netwerkknopen beschadigen. Zelfreparatie bestaat uit een stimulus die 

het netwerk activeert en een leerregel die de verbindingen in het netwerk kan veranderen. 

Zelfreparatie is succesvol als de veranderingen ten gevolge van laesies ongedaan worden 

gemaakt.  

Het bovenstaande model is eerst getest met eenvoudige neurale netwerken (hoofdstuk 

3). Uit dit onderzoek komen twee belangrijke parameters van het model naar voren: 1)  het 

type stimulus waarmee het netwerk wordt geactiveerd en 2) de leerregel. De twee uiterste type 

stimuli waarbinnen het onderzoek is gedaan, zijn een type stimuli die gebruikt waren om 
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geheugen mee op te slaan en een type stimuli die geproduceerd werden door een 

gerandomiseerd proces. In het eerste geval is er een zeer grote waarschijnlijkheid dat er een 

correcte geheugenrepresentatie uit het geheugen wordt opgehaald. We noemen dit “gerichte” 

zelfreparatie. In het tweede geval heb je geen controle op welk geheugen wordt opgehaald en 

ook niet of het geactiveerde geheugen een correct geheugen is. We noemen deze vorm 

“autonome” zelfreparatie. 

In het proefschrift hebben wij voornamelijk de Hebbian leerregel gebruikt. Dit is 

neurobiologisch gezien de meest plausibele leerregel in vergelijking met andere neurale 

netwerk leerregels. Relevant aan de Hebbian leerregel is dat er knopen worden versterkt als ze 

gelijktijdig aanstaan. Binnen deze leerregel zijn er variaties. In hoofdstuk 3 is het onderzoek 

gestart met een eenvoudige Hebbian leerregel. Deze leerregel bevat geen condities over een 

maximum of minimum aan de waarden van de sterkte van de verbindingen tussen de knopen. 

Uit het onderzoek in dit hoofdstuk blijkt dat deze leerregel alleen tot correcte netwerkreparatie 

leidt als er stimuli worden gebruikt die veel overeenkomst vertonen met stimuli waarmee de 

geheugenrepresentaties waren opgeslagen. Indien er een random stimulus wordt gebruikt, dan 

leidt dit tot een netwerk waarin maar één of enkele geheugenrepresentaties worden 

gerepareerd. In hoofdstuk 3 is tevens aangetoond welk type Hebbian leerregel nodig is om via 

random stimulatie een correcte netwerkreparatie te krijgen.  

Het onderzoek van dit proefschrift heeft zich verder gericht op reparatie met random 

stimuli. De belangrijkste reden om autonome reparatie verder te onderzoeken is dat autonome 

zelfreparatie in neurale netwerken moeilijker is dan gerichte zelfreparatie. Als kan worden 

aangetoond dat autonome zelfreparatie mogelijk is, dan is gerichte zelfreparatie zeker 

mogelijk. Autonome zelfreparatie is moeilijk doordat een eenmaal geselecteerd 

geheugenrepresentatie voor reparatie een steeds grotere kans heeft op verdere selectie wat 

resulteert in een geheugenrepresentatie met een hele grote kans op selectie (“runaway 

repair”). Hierdoor worden er maar één of enkele geheugenrepresentaties in het netwerk 

gerepareerd. Met gerichte stimulatie heb je dit probleem niet, omdat je dan kan bepalen hoe 

vaak welke geheugenrepresentatie moet worden gerepareerd.  

Hoofdstuk 4 biedt meer inzicht in autonome zelfreparatie door middel van een 

wiskundig kansmodel. Dit kansmodel drukt random stimuli en geheugenactivering uit in 

kansen. Het model bestaat uit twee lagen. Eén laag met invoerknopen en één laag met 

opgeslagen geheugens. Activatie in de invoerlaag wordt beregeld door een kansmodel waarbij 

elke knoop eenzelfde kans heeft om geactiveerd te worden. Hoe hoger de activatiekans, hoe 

hoger de intensiteit van de stimulus (uitgedrukt in het aantal knopen dat aangaat). Een 
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geheugenrepresentatie in de tweede laag is correct geactiveerd als er één of meerdere knopen 

van eenzelfde geheugenrepresentatie aanstaan. Staan er knopen aan van verschillende 

geheugenrepresentaties, dan wordt dit als een incorrecte activering beschouwd. Volgens de 

Hebbian leerregel worden knopen versterkt die gelijktijdig aanstaan. In het geval van 

incorrecte activering worden knopen uit verschillende geheugenrepresentaties met elkaar 

verbonden, hetgeen dus incorrecte reparatie is. Een resultaat van dit model is dat de intensiteit 

van de random stimulus laag moet zijn. Ditzelfde resultaat wordt ook gevonden in de 

complexe netwerken van de daarop volgende hoofdstukken. Het belangrijkste resultaat van 

hoofdstuk 4 is echter dat de kans op runaway repair niet groot is in een netwerk waarin zich 

veel geheugenrepresentaties bevinden. Met andere woorden: zelfreparatie in een brein, waar 

zeer veel geheugenrepresentaties opgeslagen zijn, lijkt mogelijk te zijn. 

In hoofdstuk 5 wordt zelfreparatie in een meer neurobiologisch gedetailleerd netwerk 

onderzocht. Dit netwerk modelleert de sensorische invoer, thalamus en een deel van de cortex. 

Zelfreparatie vindt plaats in het corticale deel van het netwerkmodel. Een belangrijk verschil 

met de eenvoudige neurale netwerken van hoofdstuk 3 is dat er geen scheiding is tussen een 

fase waarin beschadigd wordt en een fase waarin wordt gerepareerd: beschadiging en 

reparatie vinden aldoor plaats en vinden daarmee in eenzelfde fase plaats. Opnieuw blijkt dat 

er een evenwicht is tussen zelfreparatie en beschadiging. Deze hangt af van allerlei 

parameters, zoals de leersnelheid van het netwerk en de laesiegrootte. Als een van de twee 

domineert, zal de structuur van het netwerk veranderen. Het belangrijkste resultaat van dit 

onderzoek is dat zelfreparatie in een zeer neurobiologisch plausibel netwerk mogelijk is.  

Onze hersenen zijn afgestemd op de omgevingsstimuli door evolutie en ontwikkeling. 

Ook de stimuli die ons aangeboden worden tijdens leren zijn meer gestructureerd dan de 

random stimuli zoals gemodelleerd in dit proefschrift. In hoofdstuk 6 stellen we 

desalniettemin voor dat er zelfreparatie in het brein door middel van random stimuli kan 

plaatsvinden. Dit idee wordt ondersteund door een demonstratie van autonome zelfreparatie in 

een neuraal netwerk slaapmodel. Verder literatuuronderzoek laat zien dat slaaptheorieën de 

ideeën van redundantie en het algoritme van zelfreparatie delen met de theorie van 

zelfreparatie. In het bijzonder vertonen de slaaptheorieën van geheugenonderhoud (van 

fylogenetische geheugenrepresentaties) en van geheugenconsolidatie (van nieuw geheugen) 

veel overeenkomsten. Experimentele data die een van de twee slaaptheorieën ondersteund, 

ondersteunen tevens de theorie van zelfreparatie. Het is moeilijk uit de data op te maken 

welke theorie het meest waarschijnlijk is: alle drie de theorieën delen dezelfde algoritmische 

eigenschappen maar hebben een ander doel. Vanuit evolutionair oogpunt lijkt het niet vreemd 
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dat het doel zelfreparatie is, omdat zelfreparatie als een immuunsysteem voor het geheugen 

kan werken. Met dezelfde mechanismen kan later als een (zeer gunstig) bijeffect ook 

onderhoud aan het fylogenetische geheugen worden gepleegd en/of nieuw geheugen worden 

geconsolideerd.  

 

Conclusies en belangrijkste bijdragen van het proefschrift 

Een eerste doel van dit proefschrift was om aan te tonen dat zelfreparatie mogelijk is in de 

neurale netwerken van het brein. Er wordt aangetoond dat autonome zelfreparatie mogelijk is 

in artificiële neurale netwerken. Daar autonome zelfreparatie moeilijker is dan gerichte 

zelfreparatie, tonen we tevens aan dat gerichte zelfreparatie mogelijk is in artificiële neurale 

netwerken. In het brein vindt er hoogstwaarschijnlijk autonome zelfreparatie plaats door iets 

dat lijkt op gerichte zelfreparatie in artificiële neurale netwerken. Ervan uitgaande dat de 

artificiële neurale netwerken van dit proefschrift de essentiële of relevante bestanddelen van 

een “echt” brein bevatten, dan is met de simulaties in dit proefschrift ook aangetoond dat 

autonome zelfreparatie in het brein mogelijk is.  

Een tweede doel van dit proefschrift was om een basis te leggen voor neurale  

netwerkmodellen van revalidatie. De zelfreparatie netwerken die zijn onderzocht in dit 

proefschrift hebben een aantal essentiële parameters van een echt brein. In hoofdstuk 2 is het 

type stimulus waarmee gerepareerd wordt onderzocht, alsmede het type leerregel. Andere 

belangrijke parameters voor zelfreparatie in het brein, die zijn onderzocht, zijn de grootte van 

de laesie, de frequentie van reparatie, de frequentie van beschadiging, etc. In dit proefschrift is 

een specifieke opzet met bepaalde parameterwaarden onderzocht. Deze opzet had een hoge 

frequentie van reparatie en beschadiging, waarbij er sprake was van kleine beschadigingen. 

Deze opzet komt het meest overeen met een model voor zelfreparatie in een gezonde 

proefpersoon (hoofdstuk 2). Andere typen van zelfreparatie en beschadiging kunnen 

gemodelleerd worden door de parameterwaarden van het in dit proefschrift gepresenteerde 

model van zelfreparatie te veranderen, hetgeen de basis legt voor modellen van revalidatie. 

Hierrmee is ook het tweede doel van dit proefschrift verwezenlijkt.  

 


