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Van kijken naar zien: hoe de hersenen onze waarneming filteren 

Elke ochtend als je wakker wordt, open je je ogen en zie je de wereld, in al zijn vormen en 

kleuren. Eén van de belangrijke vragen in de wetenschap is hoe deze ervaring wordt 

gecreëerd door ons brein.  

Visuele informatie komt binnen in je ogen en wordt verzonden naar het eerste visuele 

gebied (V1) achter in je hoofd. Vervolgens stroomt het naar visuele hersengebieden meer 

vooraan in je hoofd. De hersencellen in opeenvolgende gebieden verwerken steeds 

complexere elementen van de visuele wereld, van kleine lijntjes in V1, naar gezichten of 

auto's in hogere visuele gebieden.  

Naast deze zogenoemde 'feedforward' stroom van informatieverwerking is er ook een 

'feedback' stroom die in omgekeerde richting loopt. Hoewel die feedback stroom van 

activiteit ongeveer even sterk is als de feedforward stroom, is het nog onduidelijk wat de rol 

van deze omgekeerde stroom in de hersenen is. Het wordt gedacht dat feedback belangrijk 

is voor visuele aandacht, bijvoorbeeld het lezen van een woord in deze zin.  

Onderzoek toont aan dat visuele aandacht beschadigd is in ziektes als schizofrenie, autisme 

en ADHD, maar ook in ouderdom. Dit impliceert dat bij deze mensen feedback 

verbindingen specifiek zijn aangetast.  

Om de neuronale mechanismen van feedforward en feedback verbindingen beter te 

begrijpen hebben we apen getrained in het uitvoeren van visuele aandacht taakjes, 

soortgelijk aan de taakjes waarvan bekend is dat ze minder goed kunnen worden uitgevoerd 

door mensen met neurologische aandoeningen als schizofrenie en ADHD. De apen keken 

daarbij naar een computerscherm waarop een plaatje werd getoond met relevante en 

irrelevante informatie. Ze werden beloond als ze een oogbeweging maakten naar het 

relevante gedeelte van het plaatje. Door tegelijkertijd de activiteit te meten met electrodes 

die in de hersenen waren geplaatst, konden we zowel de feedforward als de feedback stroom 

meten tijdens het uitvoeren van cognitieve taakjes.  



 

 

We vonden dat de achterwaartse stroom inderdaad continu versterkt was in gebieden in de 

hersenen waar relevante elementen van een plaatje worden verwerkt. Achterwaartse 

stromen zorgen er dus voor dat je bijvoorbeeld een woord dat je wilt lezen beter kan zien.  

De stromen in ons hoofd kunnen ook in golven bewegen in plaats van continu verhoogd of 

verlaagd zijn. We vonden dat snelle golven van activiteit in de voorwaartse richting 

stromen, terwijl langzame golven in de achterwaartse richting stromen. Ook vonden we dat 

de langzame golven sterker waren in hersengebieden waar irrelevante elementen van een 

plaatje worden verwerkt. Achterwaartse stromen, die in langzame golven bewegen, zorgen 

er daarom misschien voor dat de irrelevante woorden rondom het woord dat je wilt lezen 

worden onderdrukt. Onze hersenen filteren dus wat we zien door belangrijke gedeeltes te 

verterken en onbelangrijke gedeeltes te onderdrukken.  

Dit onderzoek geeft een unieke manier om te begrijpen hoe de tegenovergestelde stromen 

in de hersenen ervoor zorgen dat we ons kunnen focussen op informatie die belangrijk voor 

ons is, en wat er in onze hersenen mogelijk mis gaat als dat niet meer goed lukt. 

 


