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De enige manier voor ons brein om informatie over de wereld om ons heen te 
vergaren is door middel van onze zintuigen. Dit proefschrift onderzoekt hoe ons 
brein de visuele wereld verwerkt. Wanneer we ergens naar kijken valt er licht via een 
projectie door de ooglens op ons netvlies (de retina). Daar wordt dit licht omgezet 
in elektrische signalen die vervolgens doorgestuurd worden naar ons brein. 
Interessant is dat de layout van de retina behouden blijft in het brein. Hierdoor wordt 
de visuele wereld als het ware herhaald in ons brein, als een innerlijk geestesoog. Dit 
betekent dat als we in een gedachten-experiment iemands schedel zouden 
verwijderen, het brein zouden ontvouwen, en vervolgens neurale activiteit zichtbaar 
zouden maken, we zouden kunnen zien wat die persoon ziet. In dit proefschrift 
maken we zo’n gedachte-experiment deels werkelijkheid door hersenactiviteit te 
meten terwijl we proefpersonen visuele stimuli (plaatjes) laten zien. Het weghalen 
van de schedel kan daarbij gelukkig achter wegen worden gelaten, en het 
ontvouwen van het brein gebeurt softwarematig.  

Een deel van het brein dat zo’n interne representatie van de retina bevat (een 
volledig ‘geestesoog’) wordt een retinotope kaart genoemd. De eerste retinotope 
kaart werd ontdekt doordat slachtoffers van de eerste wereldoorlog schotwonden 
hadden op specifieke plekken in het brein, en daardoor blind werden in een specifiek 
deel van hun visuele veld (de visuele wereld voor ons). Door schotwonden van vele 
soldaten te combineren kon de eerste retinotope kaart worden opgetekend. In 
decennia daarop zijn er vele nieuwe retinotope kaarten ontdekt door neurale 
activiteit te meten in apen. Met de komst van magnetic resonance imaging (MRI) in 
de jaren 90 van de vorige eeuw werd het mogelijk om ook retinotope kaarten te 
onderzoeken in mensen. Dit wordt gedaan door een visuele stimulus in een bepaald 
deel van het visuele veld te laten zien en vervolgens te meten waar in het brein dit 
activiteit opwekt. Door middel van fMRI zijn in de afgelopen jaren vele nieuwe 
retinotope gebieden ontdekt. In Hoofdstuk 1 geven we een historisch overzicht van 
de ontdekking van de verschillende retinotope gebieden, en van de ontwikkeling 
van de verschillende technieken om deze in kaart te brengen. De periode van nieuw 
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ontdekte retinotope kaarten is echter nog niet voorbij, aangezien er nog elk jaar 
onderzoek wordt gepubliceerd die nieuwe retinotope kaarten beschrijven. We 
bevinden ons daarom op een moment in de geschiedenis van retinotope cartografie 
waarin de definitieve landkaart van het visuele brein nog moet worden opgetekend. 

Dit proefschrift draagt een steentje bij aan de retinotope cartografie. In Hoofdstuk 2 
beschrijven we onderzoek waarin we hebben aangetoond dat retinotope kaarten 
niet alleen in de cortex (de grote hersenen) bestaan, maar ook in het cerebellum (de 
kleine hersenen). Dit bevestigt het idee dat het cerebellum niet alleen belangrijk is 
voor fijne motoriek, maar dat visuele signalen zich ook hierheen een weg weten te 
vinden. In Hoofdstuk 3 beschrijven we onderzoek waarin we laten zien dat retinotope 
organisatie ook terug te vinden is in het default mode network. Dit netwerk wordt 
actief bij interne gedachtes (zoals dagdromen), en wordt de-actief bij externe 
(visuele) prikkels. Ons onderzoek laat zien dat visuele stimuli deze gebieden niet in 
het geheel de-actief maken, maar dat de de-activaties specifiek zijn voor waar een 
stimulus aangeboden wordt. Dit geeft aan dat de constante strijd tussen interne 
gedachtes en externe prikkels zich op een zeer fijnmazig niveau afspeelt.  

Naast het ontdekken van nieuwe retinotope kaarten heeft dit proefschrift zich 
toegelegd op het onderzoeken van de flexibiliteit van bestaande retinotope kaarten. 
Hoewel de retina uiteraard vastligt in de oogbol, kunnen we door middel van onze 
aandacht (zonder de ogen te bewegen) inzoomen op bepaalde delen van de visuele 
wereld. Dit mentaal zoeklicht verandert de manier waarop informatie van de retina 
naar ons brein vloeit. Daardoor kan tijdelijk een bepaald deel van het visuele veld 
meer ruimte innemen in de retinotope kaarten van het brein. In Hoofdstuk 4 hebben 
we laten zien dat zulke retinotope flexibiliteit niet alleen bepaald wordt door waar 
we onze aandacht op richten, maar ook op wat. Om specifieker te zijn, als we 
aandacht hebben richten op kleur in plaats van beweging zullen onze retinotope 
kaarten sterker oprekken. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat kleur wordt 
berekend op fijne schaal, terwijl beweging gedetecteerd wordt over een groter 
oppervlak.  

Interessant genoeg vindt er niet alleen visuele waarneming plaats in retinotope 
kaarten, maar kunnen we er ook direct bewegingen in uitvoeren: oogbewegingen. 
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Wanneer een elektrische prikkel gegeven wordt aan een neuron in een visueel 
gebied van ons brein, dan ervaren we een lichtflits op de gestimuleerde retinotope 
locatie. Wordt er echter een neuron gestimuleerd in een oogbewegings-gebied dan 
lokt dat een oogbeweging uit naar de gestimuleerde retinotope locatie. Dit betekent 
dat de retinotope kaarten in zintuiglijke- en bewegings-gebieden van het brein goed 
met elkaar afgestemd moeten zijn om ervoor te zorgen dat onze oogbewegingen 
ook echt daadwerkelijk aankomen waar we ze heen sturen. In het laboratorium 
kunnen we dit kalibratie proces in kaart brengen door het tijdelijk te verstoren. Dit 
doen we door consistent de visuele wereld een klein beetje te verplaatsten tijdens 
elke oogbeweging. Op deze manier kunnen we meten hoe de retinotope beweging-
kaarten af wordt gesteld op de retinotope waarneming-kaarten. In Hoofdstuk 5 
tonen we zo aan dat verschillende leerprocessen hieraan bijdragen afhankelijk van 
hoe automatisch de oogbeweging uit wordt gelokt. Om precies te zijn, automatische 
oogbewegingen kalibreren voornamelijk door expliciete en bewuste leerprocessen, 
terwijl geplande oogbewegingen voornamelijk door impliciete en automatische 
leerprocessen kalibreren. Dit komt mogelijk doordat er te weinig aandachts-bronnen 
overblijven voor leren wanneer deze benodigd zijn voor het plannen van de 
beweging zelf. 

Hoofdstuk 6 vat de bevindingen van het proefschrift samen, en bespreekt de sterke 
en zwakke punten van de methodologie die gebruikt is in dit proefschrift. Ook 
worden hier nieuwe onderzoeksvragen besproken die worden opgeroepen door de 
resultaten van dit proefschrift. 

 

  



 

 

  


