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Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting
Dit proefschrift gaat over bewuste en onbewuste visuele waarneming.
Wanneer iemand een lift instapt, merkt het electronisch oogje bij de
deur van de lift dit op, en zorgt dat de deur open blijft. Niemand zal
echter serieus beweren dat de sensatie die de lift heeft dezelfde is als
onze eigen sensatie wanneer iemand binnen komt stappen. Wat zorgt
ervoor dat we ons bewust zijn van de dingen die we zien? Welke
hersenprocessen zijn verantwoordelijk voor onze bewuste
waarneming? En welke hersenprocessen hebben daar juist niets mee
te maken en lijken meer op de processen van het lift-oogje? In dit
proefschrift probeer ik dit soort vragen te beantwoorden.
Hoewel misschien nog wel het meest bekend om zijn vaak
schertsend aangehaalde dualisme, is Descartes een van de eerste
aanzetters tot de manier waarop we vandaag de dag naar de relatie
tussen geest en lichaam kijken: het menselijk lichaam als machine in
‘Traité de l’homme’. In dit boek introduceert Descartes het begrip
‘reflex’: bewegingen die direct en zonder tussenkomst van het
bewustzijn worden uitgevoerd. Van de reflex is het duidelijk dat deze
een mechanistische oorsprong heeft, en hoe deze tot stand komt. Van
de geest is dit minder duidelijk.
Wanneer het brein de visuele buitenwereld verwerkt, reageert
het in eerste instantie ook als in een reflex: snel, automatisch en
onbewust. Deze initiële reflexmatige verwerkingsstroom wordt wel de
Fast Feedforward Sweep (FFS) genoemd. In dit proefschrift verdedig
ik de stelling dat in de FFS functies tot stand komen die voorheen
werden beschouwd als behorend tot het domein van het bewustzijn,
zoals het detecteren en categoriseren van objecten. Zo blijkt dat het
brein objecten kan detecteren en categoriseren zonder dat iemand
zich bewust wordt van die objecten. Verder probeer ik aan te tonen
dat de processen die zorgen voor bewuste gewaarwording pas na de
FFS op gang komen, met wat ook wel feedback, of Recurrent
Processing (RP) genoemd wordt. RP is hersenactiviteit die ervoor
zorgt dat vroegvisuele hersengebieden ge-heractiveerd worden via
zenuwbanen die teruglopen van hoger gelegen visuele hersengebieden
naar lager gelegen visuele hersengebieden. Ik laat zien dat het juist de
her-activatie ten gevolge van RP is die voor bewustzijn zorgt.
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