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Samenvatting 
 
Elke handeling is het gevolg van een continue afweging van verschillende ex-afferente input 
van de sensorische modaliteiten, gevolgd door de generatie van efferente commando’s die de 
juiste motor output orkestreert. De dynamische interacties tussen binnenkomende sensorische 
informatie en motor output vormen de basis van de meeste neuronale berekeningen. Regio’s in 
het brein die betrokken zijn bij de integratie van sensorische informatie en het verwerken van 
cognitieve mechanismes in efferente commando’s te genereren worden gezamenlijk 
associatiegebieden genoemd en de organisatie principes van deze associatie regio’s is tot nu 
toe grotendeels enigmatisch gebleven. Twee van dergelijke associatiegebieden zijn de posterior 
pariëtale cortex (PPC) en de temporele cortex. Dit proefschrift bevat meerdere nieuwe inzichten 
in de structurele en functionele complexiteit van de associatiegebieden van zowel knaagdieren 
als mensen. 
 
Het eerste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2) beschrijft de juxtasomale meet- en vultechniek 
die gebruikt kan worden om vuurgedrag van enkele neuronen in vivo te meten, waarna zijn 
morfologie kan worden geïdentificeerd. Dit is essentieel om de structuur-functierelatie van 
neuronen in de associatiecortex te identificeren. Daarnaast kan de techniek over verschillende 
gedragsstaten worden gebruikt, lopend van geanestheseerde tot vrij bewegende condities en 
kan ongekende inzichten bieden met betrekking tot de link tussen structuur en functie van 
afzonderlijke geïdentificeerde neuronen. Dit is essentieel om de specifieke rol van de 
verschillende morfologische celtypes in alledaags gedrag te identificeren. Daarnaast 
beschrijven we in dit gedeelte van de tekst het gebruik van de juxtasomale techniek om het 
vuurgedrag van enkele neuronen in de somatosensorische cortex van een geanestheseerde rat 
in respons tot snorhaar bewegingen te meten. Dit wordt gevolgd door een gedetailleerde uitleg 
van de techniek om enkele cellen te vullen om de 3D morfologie van de gemeten cel te 
identificeren.  
 
In het volgende deel (hoofdstuk 3) gebruiken we de juxtasomale techniek in geanestheseerde 
en wakkere ratten om de sensorimotor representatie van snorharen in de posterior pariëtale 
cortex te karakteriseren. We laten zien dat er neuronen bestaan die reageren op sensorische 
informatie gegenereerd met passieve snorhaar bewegingen. Hiernaast vinden we dat snorhaar 
ex-afferente informatie somatotopisch gerepresenteerd wordt in de ratten PPC. Daarna laten we 
aan de hand van juxtasomale metingen in headfixed wakkere handelende ratten dat informatie 
over actieve vrijwillige snorhaarbewegingen en het aanraken van een object ook 
gerepresenteerd wordt in de knaagdier PPC. Om de laag-specifieke codering van snorhaar 
sensorimotor gedrag te karakteriseren hebben we lineaire silicon probes gebruikt in wakkere 
headfixed ratten om over alle cytoarchitectonische lagen van de PPC te meten gedurende 
vrijwillige snorhaarbewegingen en het aanraken van een object. Specifieker, oppervlakkige en 
diepliggende neuronen reageren met een toename in vuurgedrag, terwijl neuronen in de 
middelste lagen geen significante verschillen laten zien. Verder laten de lagen verschillen in 
voorkeur voor de fase van de snorhaarbeweging zien, de neuronen in de diepe en 
oppervlakkige lagen vuren vooral tijden het naar voren bewegen, terwijl de middelste lagen 
vooral tijdens het naar achteren bewegen vuren. Deze resultaten zijn de eerste inzichten in de 
laag specifieke functionele organisatie van het ratten pariëtale associatiegebied gedurende 
snorhaar sensorimotor gedrag. 
 
Hoofdstuk 4 van het proefschrift probeert een aspect van de cognitieve controle van het  
pariëtale associatiegebied over snorhaargedrag in muizen op te helderen. Hiervoor werd in vivo 
two-photon calcium imaging  gedaan in wakkere headfixed muizen. We hebben gelijktijdig 



gemeten van groepen neuronen terwijl de muis in een taak verschillende texturen moest 
herkennen. We laten zien dat neuronen in de knaagdier PPC effectief het verschil kunnen 
herkennen tussen twee verschillende texturen, zelfs zonder beloning in naïeve condities. We 
vinden ook specifieke neuronen die informatie coderen van de verschillende sensorische 
modaliteiten, zoals het gehoor en het gevoel in de snorhaar. Hiernaast vinden we een subgroep 
neuronen die expliciet reageren op de afwezigheid van een textuur. Deze resultaten laten voor 
het eerst zien dat er in de PPC cellen zijn die reageren op de afwezigheid van textuur, wat de 
rol van de PPC versterkt in het verwerken van aandacht gerelateerde controle over 
sensorimotor gedrag. 
 
In het laatste gedeelte van de thesis (hoofdstuk 5), laten we zien hoe de structurele en 
functionele eigenschappen van humane temporele associatie cortex neuronen verschillen van 
die van muizen- en apenneuronen. Door reconstructie van de complete 3D morfologie van 
enkele humane neuronen, gevuld in vers, levend weefsel verkregen uit resectie chirurgie, laten 
we een omvangrijke analyse zien van de structurele eigenschappen van dendrieten over de 
lagen van volwassen menselijke temporele cortex. Door het vergelijken van deze morfologieën 
met die van enkele neuronen uit apen en muizen temporele cortex tonen we aan dat menselijke 
neuronen significant complexer zijn dan die van standaard proefdieren (aap en muis), 
waaronder een driemaal zo grote dendritische lengte. Daarnaast laten we zien dat deze grotere 
complexiteit direct invloed heeft op de rekencapaciteiten van menselijke neuronen, door de 
passieve elektrische eigenschappen van menselijke neuronen te meten in een 
computersimulatie van de dendritische architectuur. Een conclusie die uit deze vindingen kan 
worden getrokken is dat menselijke intelligentie niet primair te danken is aan ons grotere brein 
of grotere hoeveelheid neuronen, maar waarschijnlijk vooral voort komt uit een grotere 
complexiteit per neuron met als resultaat dat het een efficiëntere informatie processor wordt.   

 
De nieuwe resultaten met betrekking op de organisatieprincipes van de knaagdier en menselijke 
associatiecortex die in dit proefschrift worden gepresenteerd bieden een solide kader om 
toekomstige onderzoeken naar circuit-eigenschappen die de input/output transformatie tussen 
sensorische input en motor output overbruggen richting te geven. 


