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VOORWOORD 

Het is ongetwijfeld één van de mooiste paradoxen in de wetenschap: een orgaan dat zich inspant om zichzelf 

te begrijpen. Mijn oprechte dank gaat dan ook uit naar professor Vingerhoets die me de gelegenheid bood te 

proeven van zijn fascinerende vakgebied. Zijn heldere retoriek en precisie vormden een grote meerwaarde 

voor mijn ervaring. Ik zal zijn voorbeeld als gedegen onderzoeker dan ook meedragen en voor ogen houden.  

In de tweede plaats een woord van dank aan mijn enthousiaste collega Elisabeth met wie ik samen de eerste 

stapjes in het onderzoek zette. Ik wens haar een mooie toekomst. Voorts zijn er nog velen die hier niet bij 

naam worden genoemd, maar die toch op diverse manieren een bijdrage hebben geleverd en mijn 

erkentelijkheid genieten.  

Tenslotte, en niet in het minst, bedank ik ook u, de lezer. Het is mijn oprechte wens dat dit werk u kan boeien 

en dat ik zelf kan baten bij uw kritische geest.  
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ABSTRACT 

Bij de observatie van statische 3D afbeeldingen van gekend gereedschap wordt een verspreid corticaal 

netwerk geactiveerd. Dit bevat onder andere precuneale en midtemporale regio's (zoals MT/V5) die in 

verband zijn gebracht met bewegingsanalyse. In dit experiment werd met functionele magnetische resonantie 

beeldvorming onderzocht wat het correlaat is van de observatie van het functionele bewegen van 

gereedschap. Negentien gezonde, rechtshandige proefpersonen kregen filmfragmenten te zien van 

functioneel bewegend gereedschap, statisch functioneel vastgehouden gereedschap en vingeropposities. De 

observatie van functioneel bewegend gereedschap gaf in vergelijking met het statisch vastgehouden 

gereedschap een sterkere activatie van de occipitale cortex. Deze activatie van de gyrus lingualis, gyrus 

fusiformis, cuneus en midoccipitale gyrus vertoonde een sterke lateralisatie naar rechts. De activatie van de 

gyrus fusiformis valt allicht te kaderen in het LOC (lateraal occipitaal complex), verantwoordelijk voor 

objectherkenning. Daarnaast was er ook unilaterale activatie ter hoogte van de rechter POS (pariëto-

occipitale sulcus). De activatie ter hoogte van de POS, op de grens van de posterolaterale precuneus en de 

anteromediale cuneus wordt geïnterpreteerd als afkomstig van visuele area V6. Deze regio staat in voor 

bewegingsanalyse en is een onderdeel van de dorsodorsale visuele stroom. Een hypothese stelt dat deze route 

informatie doorgeeft van occipitaal naar pariëtaal en z'n belang heeft in de online controle over bewegingen 

met een object. Behalve een deel van de gyrus fusiformis werd temporaal geen activatie gezien. Aangezien 

hiërarchisch hoger gelegen corticale gebieden het contrast niet overleefden, lijkt het dat het al dan niet 

bewegen van gereedschap weinig extra informatie oproept over hoe een object moet worden gebruikt.  
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INLEIDING 

Praxis en apraxie 

Praxis of praxie is een vaag omschreven competentie. In relatie tot ledematen kan praxis worden 

gedefinieerd als het vermogen om een aangeleerde beweging correct en deskundig uit te voeren, 

voornamelijk ter hoogte van de hand. Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds 

symbolische (of intransitieve) bewegingen, en anderzijds het aanwenden van gebruiksvoorwerpen 

(transitieve bewegingen). Het praxissysteem zou bestaan uit een netwerk met ondermeer de frontale en 

pariëtale cortex, de basale ganglia en witte stof projecties tussen deze regio’s. (Bohlhalter, 2009; Goldmann 

Gross and Grossman, 2009). 

Een duidelijker omschreven begrip is een verzamelnaam voor een groep specifieke beperkingen van deze 

praxis, apraxie genaamd. Apraxie valt te definiëren als het onvermogen om een aangeleerde beweging op 

een deskundige manier uit te voeren, ondanks intacte motoriek, sensibiliteit, coördinatie, bevattingsvermogen 

en coöperatie. Liepmann was één van de pioniers die aan het begin van de 20e eeuw de grondslagen legde 

van ons huidig, systematisch concept van apraxie. Hij postuleerde dat engrammen van (in)transitieve 

bewegingen (“praxicons”) opgeslagen zijn in de linker pariëtale lobe en voorzag in een classificatie 

(Goldmann Gross and Grossman, 2009; Pearce, 2009).  

Tot op heden bestaat er geen sterke consensus over de definitie van de verschillende subdivisies van apraxie 

en hun lading. Dit heeft vermoedelijk te maken met de afwezigheid van een geünificeerde methode van 

diagnose, gekoppeld aan een beperkt begrip van de aandoening. De indeling is vrij extensief, een aantal 

types worden hier geduid. 

Ideomotore apraxie (IMA of IM) is de best omschreven vorm en wordt klassiek gekenmerkt door een 

inadequate uitvoering van pantomimes en in mindere mate ook van functionele bewegingen met het 

gebruiksvoorwerp zelf. Vaak zijn deze patiënten accuraat bij het grijpen en aanwenden van bekende 

gebruiksvoorwerpen op basis van hun perceptuele eigenschappen, zelfs wanneer ze die niet voor hun 

aangeleerde functie kunnen gebruiken. Ze zijn ook in staat om de functie van onbekende 

gebruiksvoorwerpen af te leiden uit hun structurele eigenschappen. Intransitieve bewegingen zijn in mindere 

mate gestoord. (Buxbaum et al., 2003; Johnson-Frey et al., 2005; Wheaton and Hallett, 2007)  

Bij ideationele apraxie slaagt een persoon erin een object te identificeren en vast te grijpen, maar faalt 

wanneer gevraagd wordt het object adequaat te gebruiken, in bijzonder bij het uitvoeren van een 

taaksequentie (Goldmann Gross and Grossman, 2009). 

Verder zijn er nog vele vormen die in verschillende mate passen in het concept van apraxie, onder andere 

motorische apraxie en specifieke varianten als buccofaciale -, kledings- en constructieve apraxie. Deze 

vormen worden hier niet verder besproken.  
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Apraxie wordt zelden gezien als een geïsoleerd verschijnsel. Meestal komt het voor als deelsymptoom in een 

ruimer neurodegeneratief proces of als sequel van een cerebrovasculair accident. Bij linkerhemisferische 

letsels wordt het vaak gezien in combinatie met afasie. Apraxie kan een belangrijke weerslag hebben op de 

kwaliteit van het dagelijks leven. De klassieke behandeling kan bestaan uit fysiotherapie en ergotherapie. De 

natuurlijke plasticiteit, waaronder hemisferische shift, kan soms (deels) een oplossing gaan bieden 

(Goldmann Gross and Grossman, 2009; Wheaton and  Hallett, 2007). 

Gereedschapsgebruik: algemene concepten 

Sommige diersoorten gebruiken en bewerken voorwerpen in functie van probleemoplossing. Voor zover 

bekend doet enkel de mens dit op een dermate gevorderd niveau. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in onze sterk 

technologische maatschappij. Ons aanwenden van gebruiksvoorwerpen is dan ook een typisch menselijke 

verworvenheid, zoals bijvoorbeeld onze taal. Beeldvormend onderzoek heeft ook aangetoond dat de 

observatie van gereedschap een ander activatiepatroon opwekt dan de observatie van visuele stimuli met een 

onbruikbare inhoud (i.e. huizen, gezichten, vormen, ..). Het betreft een verspreid corticaal netwerk dat een 

nauw verweven relatie tussen semantische, actie-gerelateerde en perceptuele kennis reflecteert. De 

linkerhemisfeer speelt de belangrijkste rol, zoals reeds aangetoond door Liepmann toen die vaststelde dat 

letsels links problemen gaven aan beide zijden van het lichaam, in tegenstelling tot letsels rechts. Dit 

betekent eveneens dat deze functies links onafhankelijk zijn van de motorische representatie van de bovenste 

ledematen die ze uitvoeren. Praxis vertoont meer concordantie met de dominante hemisfeer, dus met de 

taligheid, dan met de dominante hand. Gereedschapsgebruik heeft vermoedelijk een belangrijke rol gespeeld 

bij de ontwikkeling van taal. (Frey, 2007; Johnson-Frey et al., 2005, Meador et al., 1999; Vingerhoets, 2008).  

Object concept 

In het algemeen lijkt het concept van een object niet expliciet gerepresenteerd ter hoogte van een specifieke 

locatie in het brein, het wordt eerder samengesteld vanuit bijdragen van de verschillende eigenschappen. Zo 

stelt het sensorimotorische model dat het concept van een object wordt voorgesteld in dezelfde subsystemen 

die actief zijn bij de perceptie en het gebruik van het voorwerp. Dit model hangt samen met de “semantic 

primitives”, de kennis die impliciet en automatisch opkomt in functie van een snelle en efficiënte 

herkenning. De opslag van deze informatie gebeurt in dezelfde zones die actief zijn bij het leerproces met 

betrekking tot dit object. Daarnaast is het zo dat sommige regio's categorisch georganiseerd zijn, meer 

specifieke correlaten blijken dus eveneens mogelijk. Dit wordt onderschreven door de bevinding dat 

sommige patiënten met hersenschade een categorie-specifieke agnosie vertonen, typisch òf van natuurlijke 

objecten òf van artefacten (cfr. infra: 'PACE'). (Beauchamp and Martin, 2007; Gerlach, 2009; Martin, 2007) 
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Wat is gereedschap? 

In een studie betreffende het aangeleerde en vaardige gebruik van gereedschap (in de Angelsaksische 

literatuur compact verwoord als “skilled tool use”) kan er niet voorbij worden gegaan aan de vraag wat als 

gereedschap kan bestempeld worden. Beck verrichte extensief onderzoek rond deze vraag. Hij definieerde 

gereedschapsgebruik als het extern aanwenden van een niet-aangehecht object om op een efficiëntere manier 

de vorm, positie of toestand van een ander object, organisme of de gebruiker zelf te kunnen wijzigen waarbij 

de gebruiker het gereedschap vastheeft of draagt tijdens of net voor het gebruik en verantwoordelijk is voor 

de juiste en effectieve oriëntatie van het gereedschap. Beck gaf echter zelf aan dat deze definitie niet volledig 

is. Een encyclopedische of exhaustieve definitie is weinig zinvol, bovendien blijft het een controversieel 

punt. In de literatuur valt er een ruim spectrum aan invullingen binnen experimenten te noteren, gaande van 

een houten stok waarmee vibraties moesten onderscheiden worden, over het zelf creëren van 

gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot het gebruik van “dummy-hands”. Het is bijgevolg aangewezen de 

eigenschappen te onderscheiden zoals die zich voordoen in een gegeven experiment. In het licht van de 

recente technologische revolutie is het zinvol de werkdefinitie te beperken tot klassieke fysieke interacties. 

Voor ons experiment kan gereedschap gedefinieerd worden als hanteerbare objecten die gebruikt worden om 

de motorische output van een actor om te zetten in voorspelbare mechanische acties om een specifiek doel te 

bereiken. (Met de zeldzame uitzondering van bijvoorbeeld een GSM is hieraan voldaan.) 

Deze definitie weerspiegelt motorisch-mechanische transformaties die bij complex gereedschapsgebruik 

kunnen resulteren in kwalitatief van de handbeweging verschillende mechanische acties. Dit onderscheid is 

niet zonder belang, eenvoudig gereedschapsgebruik, steunend op amplificatie en ook voorkomend bij 

sommige diersoorten zou op een ander mechanisme steunen, namelijk amplificatie van de peripersoonlijke 

ruimte via dorsale stroom modificaties (Beauchamp and Martin, 2007; Frey, 2007; Holmes and Spence, 

2006; Holmes et al., 2008; Kao and Goodale, 2009; Stout and Chaminade, 2007). 

Peripersoonlijke ruimte en lichaamsschema 

Aangezien gereedschap essentieel een intermediair is tussen het lichaam en de omgeving, loont het de moeite 

deze relatie nader te bekijken. Laesiestudies en fMRI-onderzoek hebben aangetoond dat de nabije en veraf 

gelegen ruimte afzonderlijk worden gerepresenteerd, en wat dicht of ver is wordt niet à priori gedefinieerd. 

De peripersoonlijke ruimte is veeleer een functionele variabele van bewegingen die het lichaam toelaten met 

objecten te interageren. Het object wordt er in opgenomen na training, de visuele stimuli ter hoogte van het 

object worden dan verwerkt als peripersoonlijk. Preciezer is te zeggen dat het proximale en distale eind van 

het gebruiksvoorwerp deel gaan vormen van deze ruimte. Het neuraal correlaat hiervan wordt gevormd door 

pariëto-frontale bimodale neuronen. Wanneer een visuele stimulus wordt gepresenteerd in de 

peripersoonlijke ruimte, wekt deze automatisch een potentiële motorische actie op die, of de actie nu volgt of 

niet, de spatiële stimulus positioneert in motorische termen. Er bestaat een verband met het psychologisch 
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concept “persoonlijke ruimte”, wat onder andere belang heeft bij zelfverdediging. 

Daarnaast onderscheiden we het lichaamsschema, dit is volledig somatosensorisch. Het is eveneens plastisch. 

Het lichaam verandert namelijk in dimensies (meestal traag, een uitzondering wordt bijvoorbeeld gevormd 

door een amputatie) en postuur (snel). Hierin speelt de superieure pariëtale lobule een belangrijke rol. 

Functioneel heeft het belang voor de kennis van lichaamsposities bij actie. Gereedschap kan deel uitmaken 

van de representatie van ons lichaam in de ruimte, dus van het lichaamsschema. Het is interessant te 

vermelden dat sommige apraxie patiënten bij gereedschapsgebruik hun lichaamsdelen als objecten 

gebruiken, wat te verklaren is als een mislukte integratie van het gereedschap in het lichaamsschema. 

Veranderingen van het lichaamsschema zijn onbewuste processen.  

De differentiatie tussen beide concepten is actueel een onderzoeksthema. Het concept “excentrische 

projectie”, verwijzend naar gerefereerde sensaties buiten het lichaam, ontstond echter reeds halverwege de 

19e eeuw. Het is interessant op te merken dat dit vaak weerspiegeld wordt in taalgebruik, zo zal vaker 

worden gezegd “ik ben tegen een boom gereden” dan “mijn auto is tegen een boom gereden”. Gereedschap 

kan hierin zelfs een prominentere rol gaan innemen dan lichaamseigen concepten. Zo snijdt men 

bijvoorbeeld z'n haren, maar niet zichzelf. Hierin wordt een rol van betekenis toebedeeld aan het onderscheid 

tussen een ik- en een bezittelijk perspectief (Cardinali et al., 2009; Holmes and Spencer, 2006; Kao and 

Goodale, 2009; Rizzolatti and Matelli, 2003). 

Zien, plannen, doen? 

Als we een object zien, is er een belangrijk onderscheid tussen het localiseren en het vaststellen van de 

dimensies en de oriëntatie enerzijds, en de identificatie anderzijds. Volgens het sensorimotorische model kan 

gesteld worden dat het objectconcept van een gebruiksvoorwerp in belangrijke mate ontstaat door drie 

afgeleiden: de vorm, de beweging en het hanteren. In overeenstemming met de verwerking-opslag 

koppeling, moeten correlaten van vorm en beweging terug te vinden zijn in regio's verantwoordelijk voor 

visuele processing. De representatie van het hanteren wordt verwacht in actiesystemen voor visuomotorische 

transformatie, grijpen en functioneel gebruiken. Voor een voorwerp waarover kennis bestaat, is er een 

onderscheid tussen ten eerste weten wat het is en hoe het wordt gebruikt, ten tweede de context waarin het 

wordt gebruikt en ten derde de hand- en vingerposities bij de interactie. Perceptuele informatie kan volstaan 

om een greep uit te voeren die verplaatsen als doel heeft. Hiervoor staat de “move-to-grasp pathway” in, die 

ook een belangrijke rol speelt in het omgaan met nieuwe of neutrale objecten. Semantische info is echter 

noodzakelijk om de  “move-to-use pathway” te activeren die resulteert in een functionele greep (Beauchamp 

and Martin, 2007; Daprati and Sirigu, 2006). 
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PACE (pre-semantic account of category-effects) 

Bij de herkenning van visuele stimuli zouden twee onderscheiden stadia bestaan. 

Enerzijds is er de configuratie, dit is de vertaling van vormelementen naar gedetailleerde vormrepresentaties. 

Hiervoor zou het posterieure deel van de inferieure temporale gyrus instaan samen met het midden- en 

posterieure deel van de gyrus fusiformis (B.A. 19 en 37). 

Anderzijds is er de selectie van een bepaald object temidden van vergelijkbare representaties in het visuele 

lange-termijngeheugen. Deze selectie zou gemedieerd worden door het anterieure deel van de gyrus 

fusiformis, de inferieure frontale gyrus en zones van de peristriate cortex. 

Deze segregatie heeft belangrijke implicaties: representatie is namelijk moeilijker bij artefacten (dus ook 

tools) dan bij natuurlijke voorwerpen. Selectie is dan weer makkelijker bij artefacten maar moeilijker bij 

natuurlijke voorwerpen. Deze categorisatie stemt overeen met bevindingen bij patiënten met laesiestudies 

(Gerlach, 2009). 

Het visueel tweestromenland 

De klassieke opvatting luidt als volgt. De vroege visuele areas kunnen een datastroom geven in twee 

onderscheiden neurale stromen. De ventrale stroom loopt occipito-temporaal en staat in voor herkenning en 

semantisch informatie (“what-pathway”). De dorsale stroom loopt occipito-pariëtaal en staat in voor de 

representatie van het object in functie van lokalisatie en het begeleiden van het hanteren (“where-pathway”). 

De mate waarin deze dichotomie absoluut is staat onder druk. Modificaties ter hoogte van de dorsale stroom 

staan in voor eenvoudig gereedschapsgebruik, maar kunnen niet volstaan voor complexe toepassingen. 

Functionele grepen verschillen namelijk in belangrijke mate van de grepen die worden gekozen louter op 

basis van sensorische informatie. Voor complex gereedschapsgebruik is een integratie nodig van semantische 

kennis, ten dele in de visuele stroom gelegen, met sensorimotorische representaties in de dorsale stroom. Bij 

semantische taken is er ook activiteit in de dorsale stroom te zien, bij planning van acties ook ventrale stroom 

activiteit. Dit suggereert dat beide stromen betrokken zijn in de representatie van de informatie noodzakelijk 

voor complex gereedschapsgebruik. Eenvoudig voorgesteld: de ventrale stroom geeft informatie over hoe 

een complex gebruiksvoorwerp moet gehanteerd worden aan de dorsale stroom. 

De dorsale stroom en aanliggende pariëtale receptiegebieden kunnen nog eens opgedeeld worden in de 

ventrodorsale stroom en dorsodorsale stroom. De dorsodorsale stroom wordt gevormd door V6, V6A en MIP. 

Het staat in voor het “online” controleren van acties. De ventrodorsale stroom wordt gevormd door area MT 

and de visuele gebieden van de inferieure pariëtale lobule. Het staat ook in voor het organiseren van actie en 

daarnaast voor ruimtelijke perceptie en begrip van acties (Daprati and Sirigu, 2006; Frey, 2007; Rizzolatti 

and Matelli, 2003). 
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Neurale correlaten van gereedschapsgebruik 

Gereedschap activeert een diffuus linkerhemisferisch netwerk dat actief is bij gebruiksvoorwerp-gerelateerde 

input bij opdrachten als observeren, benoemen, omschrijven, functioneel gebruiken, verplaatsen en 

pantomimeren. Een aantal belangrijke correlaten worden infra algemeen besproken.  

Posterieur pariëtale cortex (PPC) 

De PPC lijkt betrokken te zijn bij het vormen van plannen voor beweging en wordt opgevat als een 

onderdeel van het motorisch systeem. Deze plannen zijn anatomisch gesegregeerd binnen de PPC met 

subregio's gespecialiseerd in de planning van saccades, reikbewegingen en grijpbewegingen. Activatie zien 

we zelfs wanneer de intentie niet wordt uitgevoerd. De supramarginale gyrus staat in voor informatie over 

lidmaat- en handposities. Het anterieure part van de supramarginale gyrus lijkt in te staan voor de 

representatie van de visuomotorische transformatie (de automatische omzetting van visuele informatie tot 

motorische commando's) van grepen en functionele bewegingen. Daarnaast speelt het ook een rol bij 

perceptie en semantiek. De posterieure supramarginale gyrus en de gyrus angularis zouden instaan voor de 

planning en uitvoering van gereedschapsgebruik. De intrapariëtale sulcus (IPS) is actief bij pantomimes en 

ingebeeld gereedschapsgebruik. De precuneus staat in voor de opslag van visuospatiële informatie over de 

interactie tussen hand en gereedschap. 

De fylogenetisch recente dorsale IPS zou unieke menselijke verworvenheden in de ondersteuning van  

gereedschapsgebruik. Onbekende of infrequent gebruikte tools geven inferotemporale en mediale/laterale 

occipitale activatie, voornamelijk linkerhemisferisch, wat vermoedelijk de verwerking van visuele 

karakteristieken in functie van identificatie weerspiegelt. (Andersen and Buneo, 2002; Johnson-Frey, 2004; 

Johnson-Frey et al., 2005; Fogassi and Luppino, 2005; Orban et al., 2006; Stout and Chaminade, 2007, 

Vingerhoets, 2008). 

Temporaal 

De linker posterieure temporale cortex, meerbepaald de midtemporale gyrus (MTG) blijkt te reageren op de 

observatie van functioneel bewegende gebruiksvoorwerpen. Dit geldt ook voor het mediale deel van de gyrus 

fusiformis. De MTG verkiest niet-biologische, rigide, niet-gearticuleerde bewegingen en is actiever bij 

bewegende dan bij statische gebruiksvoorwerpen. De MTG is zeer specifiek voor beweging, want de 

activatie is even groot als point-light-displays worden gebruikt. De laterale temporale cortex, in het bijzonder 

de STS (superieure temporale sulcus) vertoont dan weer een voorkeur voor biologische beweging.  Ter 

hoogte van de gyrus fusiformis lijkt het mediale deel de observatie van gebruiksvoorwerpen te verkiezen, in 

bijzonder de observatie van de vorm. Het laterale deel is actiever bij de observatie van biologische visuele 

stimuli zoals dieren (Chao and Martin, 2000). 
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De V5/MT vertoont een voorkeur voor bewegende objecten boven bewegende niet-objecten, zonder 

voorkeur voor biologisch of niet-biologisch. De MTG en STG (superieure temporale gyrus) worden ook 

geactiveerd bij conceptuele taken omtrent gebruiksvoorwerpen (het benoemen en het kennen van de functie). 

De posterieur temporale cortex lijkt dan ook betrokken te zijn in de representatie van semantische kennis 

rond gebruiksvoorwerpen en hun geassocieerde acties, wat een belangrijk onderdeel vormt van de planning 

bij het gebruiken van gebruiksvoorwerpen. 

Laesies op het niveau van het linkerhemisferisch occipitaal-parietaal-temporaal “drielandenpunt” zijn 

geassocieerd met conceptuele beperkingen (e.g. proberen eten met een tandenborstel). (Beauchamp et al., 

2003; Beauchamp and Martin, 2007; Johnson-Frey et al., 2005). 

Frontaal 

Klassiek is de infero- en/of mediofrontale cortex betrokken. De ventrale premotore cortex en de 

inferofrontale cortex zijn actief bij de observatie en het benoemen van gebruiksvoorwerpen. De observatie 

van gekende gebruiksvoorwerpen blijkt ook geassocieerd met activatie van de dorsale premotore cortex. Het 

al dan niet hebben van ervaring met een bepaald stuk gereedschap heeft geen invloed op deze functie. Deze 

motorische activatie valt te kaderen binnen de “direct matching hypothese”, die postuleert dat de observatie 

van een actie rechtstreeks gekoppeld is aan een interne motorische representatie van die actie. Deze vormt 

indirecte evidentie voor het bestaan van een spiegelneuronensysteem bij de mens. Spiegelneuronen zijn een 

specifieke soort neuronen waarvan het individueel voorkomen bij de aap is aangetoond. Het zijn 

visuomotorische neuronen die zowel ontladen bij de observatie als bij de uitvoering van een welbepaalde 

actie. Dit kan zijn belang hebben in het begrijpen van acties van anderen en het aanleren door imitatie. Bij de 

mens zijn een aantal verschijnselen beschreven die bij de aap niet voorkomen, zo reageert het 

spiegelneuronsysteem bij de mens ook op betekenisloze intransitieve bewegingen. In het linker frontaal 

operculum zijn spiegelneuronen aangetoond bij de mens  (Chao and Martin, 2000; Johnson-Frey et al., 2005; 

Mühlau et al., 2005; Rizzolatti and Craighero, 2004; Vingerhoets, 2008). 

Het onderzoek: beweging versus houding 

Dit onderzoek kadert in een bestaande onderzoekslijn naar de functionele anatomie van 

gereedschapsgebruik. Een eerdere studie (Vingerhoets, 2008) bracht bij de observatie van 3D foto's van 

gekende ten opzichte van niet-gekende gebruiksvoorwerpen onder ander activatie van de linker precuneus en 

MTG aan het licht. Daarbij wordt verondersteld dat de kennis van de functie bij de gekende 

gebruiksvoorwerpen meer bewegingsinformatie en/of semantische informatie opriep. De activatie in de 

precuneus werd geïnterpreteerd als betrokken in de verwerking van beeldmateriaal, in het bijzonder bij 

beweging. De activatie ter hoogte van de MTG was moeilijker te interpreteren, het reflecteerde semantische 

of bewegingsgerelateerde processing. Mogelijk vormen opgeslagen representaties van object-gerelateerde 
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beweging een onderdeel van de semantische representatie van gebruiksvoorwerpen, dat automatisch 

betrokken wordt onafhankelijk van het al dan niet bewegen van de stimuli (Vingerhoets, 2008). 

De laterale temporale cortex reageert sterk op video's en bewegende point-light displays van mensen en 

tools, waarbij een sterkere STS respons op menselijke beweging gezien wordt, en een sterkere MTG en ITS 

(inferotemporale sulcus) respons op de beweging van gebruiksvoorwerpen (cfr. supra). Als 

bewegingseigenschappen van gebruiksvoorwerpen werkelijk gerepresenteerd worden in de MTG zou deze 

regio niet enkel een sterkere respons mogen vertonen bij gebruiksvoorwerpen ten opzichte van biologische 

objecten. De regio zou ook sterker moeten reageren op bewegende gebruiksvoorwerpen dan op statisch 

gereedschap.  

Hoewel reeds veel onderzoek is verricht, blijft praxis een onvolledig begrepen hogere cognitieve functie. De 

stoornissen ervan zijn divers en een grondiger begrip van de bijdragen van verschillende hersenregio's aan 

diverse taken kunnen ons inzicht in deze aandoening vergroten. Dit kan op termijn de methodes van detectie 

en het curatief potentieel beter richten. Bovendien is de integratie van semantische en motorische informatie 

een fenomeen dat vermoedelijk aan de grondslag ligt van veel vormen van complex menselijk gedrag. Een 

beter begrip van praxis kan dus ook andere fenomenen helpen verklaren. 

 Het doel van ons experiment was meer zicht te krijgen op de specifieke bijdrage van de functionele 

beweging van gereedschap. Om vast te stellen wat specifiek is voor het functionele bewegen wordt dit 

afgezet tegenover de observatie van een statische functionele greep. Er werd bekeken of de activaties van 

MTG en precuneus (Vingerhoets, 2008) konden gereproduceerd worden. Daarnaast is er de stelling 

(Beauchamp and Martin, 2007) dat de vorm van een object gerepresenteerd wordt in de ventrale temporale 

cortex, bijvoorbeeld in de gyrus fusiformis. Klopt deze stelling, dan wordt hier geen grotere activatie 

verwacht bij bewegend gereedschap dan bij statisch gereedschap.  
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METHODOLOGIE 

Paradigma 

Er werd een lijst opgesteld van 30 gebruiksvoorwerpen. Voorwaarden waren dat deze familiair waren en bij 

voorkeur een repititiviteit vertoonden in hun geassocieerde functionele beweging. Het betrof voornamelijk 

huishoudelijke- en kantoorvoorwerpen. Met behulp van een digitale videocamera (Canon XM2) werden 

filmfragmenten gemaakt van een rechtshandige persoon die deze voorwerpen functioneel aanwendt. De 

opstelling was dusdanig dat enkel het bovenlichaam van deze persoon te zien was, en dit tegen een neutrale 

achtergrond (cfr. figuur 1). Dit had als doel om ongewenste bijdragen aan de neuronale activiteit afkomstig 

van het gezicht of andere opvallende kenmerken te voorkomen. Vervolgens werden voor elk voorwerp 2 

filmbestanden van exact 3 seconden bekomen met behulp van bewerkingssoftware (Final Cut Express 4). 

Het ene fragment toont de functionele actie (FA), het andere een stilstaand beeld van een functionele greep 

(FG). Daarnaast werden ook controlestimuli (CS) gefilmd en gemonteerd. Deze gaven dezelfde persoon weer 

die de vingers van de rechterhand opponeert. 

Deze afgewerkte videobestanden werden in een protocol opgenomen met het voor fMRI geoptimaliseerde 

experimentgenerator softwarepakket Presentation. Er werd hierbij geopteerd om de duur van elk 

videobestand uit te breiden tot 3500 milliseconden. Presentation zorgde voor een exacte stimulusaflevering 

en een precieze registratie van de gedragsdata.  
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Figuur 1: Illustratie van de filmstimuli. Van links naar rechts wordt het tijdsverloop aangegeven van 0 tot 3 

seconden, met intervallen van 0,5 of 1 seconde. Op de eerste rij gebeurt dit voor de functionele actie (FA), op 

de tweede rij voor de functionele greep (FG) en op de laatste rij voor de controlestimulus (CS). 

Elk filmfragment werd tweemaal gebruikt. In totaal kregen de proefpersonen dus 180 filmfragmenten van 

circa 3500 milliseconden te zien, goed voor een totale experimentduur van 630 seconden. Het paradigma 

werd voorafgegaan door een herhaling van de instructies op een introductiescherm. Tijdens deze instructies 

werden logischerwijs geen beelden bekomen.  

Qua ontwerp werd geopteerd voor een gepermuteerd blocked design, dit zou de voordelen van het robuuste 

resultaat bekomen bij een blocked design koppelen aan de dynamiek en psychologische aantrekkelijkheid 

van een event-related design. Dit laatste design biedt ook het voordeel dat het minder gevoelig is aan 

bewegingsartefacten (Birn et al, 1999). De combinatie zou de gevoeligheid van het paradigma vergroten.  

Het betrof een paradigma met drie condities: Functionele Actie (FA), Functionele Greep (FG) en 

Controlestimuli (CS). 
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Voorbereiding van de proefpersonen 

19 gezonde proefpersonen volbrachten dit experiment, 12 vrouwen en 7 mannen. Hun gemiddelde leeftijd 

bedroeg circa 23 jaar. Tijdens het intake gesprek werd een veiligheidsvragenlijst overlopen om uit te sluiten 

dat de proefpersonen nadeel konden ondervinden bij het onderzoek. Ook werd hen een vragenlijst 

betreffende handvoorkeur voorgelegd (Edinburgh Handedness Inventory, Oldfield, 1971), dit om te 

verifiëren dat het nadrukkelijk rechtshandige individuen betrof, alsook om de graad van hun 

rechtshandigheid te registreren.  

Daarna werd hen uitgelegd dat ze filmpjes van gebruiksvoorwerpen te zien zouden krijgen, sommige 

bewegend, andere niet, die ze aandachtig moesten bekijken. Ze werden ook geïnformeerd dat een deel van de 

filmpjes geen gebruiksvoorwerp zouden weergeven. Vervolgens werden ze op de hoogte gesteld van hun 

taak: als ze het voorwerp frequent gebruikten, moesten ze met hun linkerindexvinger op de binnenste toets 

duwen. Gebruikten ze het voorwerp huns inziens infrequent, dan werd dit de buitenste toets met de 

linkermiddelvinger. Frequent werd in de instructies arbitrair gelijkgesteld aan (vaker dan) wekelijks. Bij de 

controleopdrachten mochten ze willekeurig en bij voorkeur afwisselend op één van beide toetsen drukken. 

Het doel van deze taak was de concentratie en prestatie van de proefpersonen te vergroten.  

Antwoorden was mogelijk via een MRI-compatibel apparaat met twee antwoordtoetsen (Lumina LP-400). 

Het uitvoeren van deze opdracht diende te gebeuren met de niet-dominante hand, dit om interferentie tussen 

de generatie van motorische activiteit en eventuele motorische componenten van de activatie ter hoogte van 

de dominante hand te vermijden. De resultaten van deze opdracht zouden niet geëvalueerd worden.  

Eenmaal in de scanner werden alle instructies nogmaals herhaald worden door de onderzoeker zodat de 

opdracht zeker goed gesnapt werd door de proefpersonen.  

Tot slot werd de proefpersonen een informed consent formulier ter ondertekening gegeven. Achteraf zouden 

ze nog een post-scan vragenlijst krijgen waarin gepeild werd of ze eventuele ongemakken of 

onregelmatigheden ervaren hadden.  

Na het afleggen van al hun ferromagnetisch materiaal werden ze naar de scanner geleid, met de instructie om 

zo stil mogelijk te blijven liggen om bewegingsartefacten te vermijden. Hun hoofd werd om die reden ook 

zachtjes gefixeerd met schuimkussentjes. Verder hadden ze een akoestisch isolerende hoofdtelefoon en een 

paniekknop. Via deze hoofdtelefoon met microfoon stonden ze gedurende het experimen in contact met de 

onderzoekers. Met hun hoofd eerst en in ruglig werden ze in de magneet geschoven. De stimuli werden 

gepresenteerd via een MRI-compatibele projector en een scherm dat via een op de head-coil gemonteerd 

spiegeltje zichtbaar was voor de proefpersonen.  



13 

 

De beginselen van fMRI 

Principe 

Sommige nuclei (zoals het proton of waterstofkern) vertonen een intrinsieke kernspin. Een deel van deze 

nuclei zullen in een sterk magneetveld een precessiebeweging vertonen om de as van het magneetveld. Ze 

doen dit met een specifieke frequentie (genaamd de Larmorfrequentie), afhankelijk van de sterkte van het 

magneetveld.  

Tijdens de excitatie wordt met een radiofrequente puls het evenwicht verstoord zodat de spins zich loodrecht 

op het magneetveld gaan oriënteren. Bij dit proces absorberen de nuclei energie. Bij het wegvallen van de 

puls gaan de spins zich weer volgens het veld gaan oriënteren. De energie die ze daarbij loslaten wordt 

gedetecteerd met een “antenne” (coil, in het geval van fMRI rond het hoofd).  

Een serie van veranderingen in het magnetische veld (puls sequentie) laat de MRI toe een beeld te vormen. 

In wezen wordt het hele proces weerspiegeld in het acroniem MRI. Nucleaire magnetische spins, het doen 

resoneren van pulsfrequentie en spinfrequentie om het veld te verstoren en ten slotte de omzetting van 

signaal tot beeld (image). 

Bij fMRI is er de toevoeging van een functionele dimensie. fMRI biedt een spatio-temporeel, 

hemodynamisch model van neuronale activiteit. Via magnetisme wordt het BOLD- of Blood Oxygen Level 

Dependent-signaal gemeten, gebaseerd op het verschil in magnetische eigenschappen van geoxygeneerd 

(diamagnetisch) en gedesoxygeneerd (paramagnetisch) hemoglobine. Voxels met een hogere oxy/desoxy-

hemoglobine-verhouding geven een hoger signaal. Neuronale activiteit en de daarmee geassocieerde 

toegenomen doorbloeding brengt dus een toename in het aandeel oxyhemoglobine met zich mee. Deze 

schijnbare contradictie valt mogelijk als volgt te verklaren: de grotere metabole zuurstofbehoefte wordt in de 

initiële fase ruimschoots gecompenseerd door de loslating van zuurstof door rode bloedcellen, wat de 

passieve drukgradiënt creëert die noodzakelijk is voor het transport van zuurstof het neuron in. Deze gradiënt 

wordt bekomen door een tijdelijke toename in de aanvoer van oxyhemoglobine. Deze respons is tijdelijk en 

dynamisch en kan beschreven worden in de hemodynamische responsfunctie. In een 3 Tesla magneet zoals 

deze gebruikt bij het onderzoek dat hier zal beschreven worden, kan men een BOLD-effect van 2 à 10% 

verwachten. Dit effect is proportioneel met de onderliggende neuronale activiteit (Amoro and Barker, 2006). 

De relatie is echter niet lineair (Heeger and Ress, 2002). Het BOLD-signaal bereikt zijn maximale waarde na 

circa 5 seconden.  

Er zijn verschillende determinanten van het uiteindelijke beeld.  

Ten eerste is er het contrast. Dit wordt weerspiegeld in de T-waarde. Een T1-gewogen beeld stemt overeen 

met longitudinaal herstel naar de richting van het magneetveld. Een T2-gewogen beeld is gebaseerd op het 
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verval van de transversale componente. T2*-gewogen beelden vormen hier een variatie op en worden ook 

gebruikt bij fMRI, meerbepaald bij EPI (echo planar imaging) procedures, waarbij ook T2 eigenschappen 

worden gebruikt.  

Ten tweede is er de spatiële resolutie. Deze wordt uitgedrukt in voxels (volume elements).  

Hoe kleiner een voxel, hoe hoger de resulterende resolutie. Nadelig is dat een kleinere voxel ook een kleiner 

signaal betekent. Bij fMRI is een typische grootte van zo'n voxel 27 mm³ (een kubus met zijde 3 mm).  

De spatiële resolutie hangt af van de sterkte van de magneet. 

Ten derde beschouwen we de temporele resolutie. Deze wordt bepaald door de TR (time to repetition). 

Gedurende dit tijdsinterval wordt een volume gescand. Deze heeft een grootteorde van enkele seconden. Dit 

vormt niet noodzakelijk een belangrijke beperking want de fysiologische veranderingen zijn van een 

vergelijkbare grootteorde.  

Er bestaat een triangulaire relatie tussen temporele resolutie, spatiële resolutie en het aantal sneden (volume 

samples). De waarde van één van deze drie op te drijven betekent een toegeving doen bij (één van) de andere 

twee (Amoro and Barker, 2006). Al deze elementen samen geven een beeld zijn uiteindelijke functionele 

resolutie.  

Verder is het van belang om het begrip contrast-to-noise ratio (CNR) te duiden. Dit slaat op de verhouding 

tussen de grootte van het intensiteitsverschil tussen verschillende condities en de variabiliteit in de metingen 

van die waarden (Huettel et al., 2009). 

(f)MRI is voor zover bekend een fysiologisch veilige techniek, het is volstrekt non-invasief en er komt geen 

ioniserende straling aan te pas. Het grootste risico is het projectieleffect van ferromagnetisch materiaal, ook 

ferromagnetisch materiaal in het lichaam zelf kan in sommige gevallen een gevaar vormen. Bij de huidige 

stand van de wetenschappen lijkt er geen reden om MRI te schuwen. Uit voorzichtigheid gebeurt dit toch bij 

zwangeren.  

Validiteit 

Aangaande de validiteit van fMRI resultaten als model voor hersenactiviteit kunnen volgende bedenkingen 

worden gemaakt: 

Het zuurstofgehalte van hemoglobine is een metabole parameter en vormt aldus een indirecte weerspiegeling 

van neuronale activiteit. Een fMRI onderzoek modelleert slechts een deel van de relevante parameters 

aangezien het geen rechtstreekse detectie uitvoert van chemische en elektrische activiteit. Wat gemeten wordt 

is een variabele van een complex samenspel tussen onder andere de lokale cerebrale bloedflow en de lokale 

rato van metabolisatie van zuurstof. Het zou wel eens stikstofoxide kunnen zijn dat als bijproduct van de 
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neuronale celontlading de bloedflow beïnvloedt. Er valt echter nog veel te ontdekken over de 

neurovasculaire koppeling (Amoro and Barker, 2006). 

Een vraag met belangrijke implicaties is of de lokalisatie van het signaal wel overeenstemt met het 

werkelijke centrum van neuronale activatie. Aangaande deze colokalisatie kan gesteld dat meerdere studies 

hebben aangetoond dat deze zeer precies kan zijn (grootteorde van één millimeter) (Heeger and Ress, 2002).  

MRI blijkt ook gevoelig aan bewegingsartefacten, wat de integratie van grote bewegingen (bv. pantomimes) 

en spraakproductie in een experiment in belangrijke mate bemoeilijkt. Een hogere sensitiviteit (een grotere 

sterkte van het magneetveld) betekent bij de huidige stand van de techniek helaas ook meer artefacten.  

Algemeen kan gesteld worden dat een goed besef van de beperkingen deze bezwaren in belangrijke mate kan 

compenseren door een goed gekozen toepassing van paradigma, scanparameters en hoogdrempelige 

statistische verwerking. Strenge statistiek is absoluut noodzakelijk om zinvolle uitspraken over de resultaten 

van een experiment. De verschillen die gemeten worden zijn namelijk subtiel als men ze uitzet tegenover de 

achtergrond van fysiologische ruis (Amoro & Barker, 2006). 

Een deel van het methodologisch probleem stelt zich ongetwijfeld in de semantiek. Het is aannemelijk dat er 

een belangrijke dichotomie bestaat tussen enerzijds de structuur en werkingsmechanismen van het brein, en 

anderzijds de manier waarop dit proces zich (al dan niet) presenteert op het niveau van ons bewustzijn. 

Eenvoudig gesteld: een mechanisme van neurale input-analyse heeft niet noodzakelijk een semantisch 

equivalent, of dat semantisch equivalent kan misleidend zijn ten opzichte van de reële fysiologie.  

fMRI variabelen voor GRAMO 

De scans werden uitgevoerd met een 3 Tesla magneet (Siemens Trio MRI scanner). Er werd een (“bird-

cage”) headcoil gebruikt en er werd geopteerd voor whole-brain opnames. Er werden T1 anatomische 

beelden in het sagittale vlak bekomen van het type 3D MPRAGE (176 sneden, met een TR van 2530 ms en 

een snededikte van 0.9 mm). De functionele (EPI) beelden werden bekomen in axiaal vlak (33 sneden met 

een TR van 2500 ms en een dikte van 2,5 mm, met een resulterende 3D resolutie van 3x3x2,5 mm) . 

Dataverwerking 

De scanner geeft als output DICOM bestanden. Deze bevatten zowel een header (met informatie over de 

scanvariabelen) als alle numerieke informatie over de scan (afgeleid van de grijswaarden in het beeld). Dit 

bestand wordt herbenoemd en herverdeeld over anatomische en functionele data. De functionele dataset 

bestaat uit 260 beeldvolumes (opdeling in tijd), waarvan de eerste 4 (niet geassocieerd met filmstimuli) 

buiten beschouwing werden gelaten in verband met het zich instellen van een stabiele magnetisatie.  
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Via Presentation werden logbestanden bekomen die het mogelijk maakten om een hersenbeeld te koppelen 

aan een temporele stimulusvariabelen.  

Voor de analyse en de visualisatie van de data werd gebruikgemaakt van het softwarepakket Brainvoyager 

QX. Er werd een functioneel (.fmr) project gecreëerd dat werd onderworpen aan preprocessing. Dit bestond 

uit correctie voor de scantijd (met sinc interpolatie), 3D-bewegingscorrectie (met sinc interpolatie) en een 

temporele filter (high-pass). Deze filter werd ingesteld omdat we niet het effect van fysiologische 

veranderingen (zoals de ademhaling) op de concentratie oxyhemoglobine wensen te testen. Vervolgens werd 

de anatomische data gekuist. De data werd via sinc interpolatie omgezet naar een voxelgrootte van 1 mm³. 

Deze data werd getransformeerd naar Talairach ruimte, dit is een unificerende kubus voor verschillende 

breinen, die kan aangewend worden ten behoeve van groepsstudies. Verder werden de data aangepast aan de 

AC-PC coördinaten en voor symmetrie gecorrigeerd met de z-spin. Ook hier werd sinc interpolatie gebruikt. 

De anatomische (.vmr) en functionele (.fmr) data werd gecoregistreerd.  

De functionele data werd eveneens getransformeerd naar Talairach-ruimte met de creatie van een volume 

time course bestand (.vtc). De functionele en anatomische sets, beiden in Talairach ruimte werden vervolgens 

gekoppeld. De vtc data onderging een preprocessing waarbij ook een spatiële uitmiddeling gebeurde. Dit 

verlaagt de spatiële resolutie maar faciliteert het uitvoeren van een groepsanalyse.  

Vervolgens werden aan de hand van protocol bestanden, bekomen uit de logbestanden na bewerking en 

sortering per conditie met behulp van Excel, hemodynamische responsfuncties opgesteld per proefpersoon. 

Deze werden bewaard in design matrix files (.dmf).  

In een laatste stap werd met de uitgemiddelde .vtc en de .dmf bestanden van alle proefpersonen een General 

Linear Model van de groep gecreëerd. Hierbij gebeurde een tweedegraads random effects analyse en een 

correctie voor seriële correlatie. Het resultaat werd geplot op het talairach anatomiebeeld van één van de 

proefpersonen. Enkel de positieve activatie werd weerhouden. Er werd een conjunctie analyse uitgevoerd 

van 3 contrasten: functionele actie > functionele greep, functionele actie > controle en functionele greep >  

controle, met andere woorden: functionele actie > functionele greep, met beide termen gecorrigeerd voor 

vingerbewegingen. Er werd geopteerd voor een statistische drempel van p < 0,05 bij een False Discovery 

Rate (FDR) correctie. Clusters kleiner dan 10 voxels werden niet weerhouden.  

Met de resultaten werden de volgende stappen ondernomen: de coördinaten van de actiefste voxel per cluster 

werden opgevraagd, gebaseerd op de t-max. Deze werden gekoppeld aan een specifieke regio met behulp 

van TalairachClient, een database van de dichtstbijzijnde hersenstructuren per talairach coördinaat. Dit is qua 

neuroinformatica een eerder ruwe methode, vergeleken met de hersenatlas van Talairach en Tournoux. 

Bijgevolg werd bij twijfel niet enkel de meest nabije structuur opgezocht, maar werd tevens bekeken wat er 

binnen een kubus van enkele kubieke millimeter te vinden was. Voor grote clusters werd het geheel van 

coördinaten door TalairachClient verwerkt om een gedetailleerd overzicht te bekomen van alle hersenregio’s 
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binnen een gegeven cluster. Daarnaast werd de Brede database aangesproken, een online applicatie die 

talairach data van fMRI onderzoek bevat (Nielsen, 2003). Dit werd gebruikt als alternatieve zoekmethode 

om vanuit talairach coördinaten te kunnen vertrekken en niet vanuit regio's op zoek te moeten gaan naar 

overeenstemmende coördinaten. Opzoekingen over de resulterende activatie werden met behulp van de 

klassieke kanalen (ISI, PubMed, ..) uitgevoerd, aangevuld met de Brede wiki (Nielsen, 2009).  
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RESULTATEN 

Bij de observatie van gereedschapsgebruik reageren een aantal hersenregio's sterker op het bekijken van 

beweging (FA) dan op het bekijken van een statische greep (FG). Deze specifieke activatie laat zich 

voornamelijk aantonen rechts occipitaal. Er wordt bilaterale betrokkenheid in de occipitale en temporale 

lobes en het cerebellum gezien.  

Bij een α(FDR) < 0.05 worden acht clusters groter dan 10 voxels aangetoond (Tabel 1).  

 

Tabel 1. De conjunctie analyse (FA>FG)∩(FA>CS)∩(FG>CS) bij α(FDR) < 0.05. Clusters met minder dan 

tien voxels werden niet weerhouden. De Talairach coördinaten duiden de positie van de actiefste voxel 

binnen de cluster aan.  

Bij de grootste clusters is er een vrij bilateraal beeld te zien. Daarnaast springt meteen een sterke lateralisatie 

naar rechts in het oog. Er is occipitaal beiderzijds activatie van de cuneus, temporaal is er beiderzijds een 

heel symmetrische activatie van de gyrus fusiformis. De grootste cluster rechts (x = 12, y= -77, z = -8, B.A. 

18, tmax = 11,87, clustergrootte 4975) heeft zijn actiefste voxel ter hoogte van de gyrus lingualis, links is er  

geen equivalent met een piekactivatie in dezelfde hersenregio, wel valt er links een cluster met de 

piekcoördinaten in de regio van de occipitale gyrus fusiformis te zien. 

Rechts is er ook een kleinere cluster ter hoogte van de de temporale gyrus fusiformis. Links is er activatie 

van de midoccipitale gyryus. 

De zes grootste clusters worden in drie doorsneden bekeken op figuur 2.  

Hersenregio

x y z

18 12 -77 -8 4975 11,87
19 21 -88 31 1424 5,69
37 42 -46 -14 382 5,27
19 -24 -79 -11 256 5,12
18 -18 -91 19 82 5,04
37 -42 -43 -14 83 4,88

19 -27 -88 19 13 4,93
37 36 -58 -8 43 4,87

Brodmann Area Talairach Coördinaten Clustergrootte tmax 

Rechts, occipitaal, g. lingualis
Rechts, occipitaal, cuneus
Rechts, temporaal, g. fusiformis
Links, occipitaal, g. fusiformis
Links, occipitaal, cuneus
Links, temporaal, g. fusiformis

Links, occipitaal, midoccipitale g.
Rechts, temporaal, g. fusiformis
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Figuur 2: Bij een α(FDR) < 0.05 voor de conjunctie analyse (FA>FG)∩(FA>CS)∩(FG>CS) zijn er 6 clusters 

groter dan 50 mm3 te zien. Hieronder zijn deze opgelijst in aflopende volgorde (volgens dalende tmax). Van 

links naar rechts zijn telkens de sneden sagittaal, coronaal en axiaal te zien. De voxel met het hoogste signaal 

staat met een kruisje aangegeven. 
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Gezien de grootte van een aantal clusters is het raadzaam te bekijken welke regio’s allemaal schuilgaan 

binnen de clusters, afgezien van degene met de actiefste voxel. Dit werd gedaan voor alle clusters groter dan 

100 voxels, i.e. de clusters (x = 12, y= -77, z = -8, B.A. 18, tmax = 11,87, clustergrootte 4975), (x = 21, y= -

88, z = 31, B.A. 19, tmax = 5,69, clustergrootte 1424), (x = 42, y= -46, z = -14, B.A. 37, tmax = 5,27, 

clustergrootte 328) en (x = -24, y= -79, z = -11, B.A. 19, tmax = 5,12 , clustergrootte 256).  

 

Tabel 2. De conjunctie analyse (FA>FG)∩(FA>CS)∩(FG>CS) bij α(FDR) < 0.05, met de verschillende 

regio’s binnen de vier grootste clusters van Tabel 1. De Talairach coördinaten duiden de positie van de 

actiefste voxel binnen de cluster aan. 

Op deze manier blijken nog een aantal regio's betrokken te zijn, het gaat rechts om het cerebellum (declive 

en culmen) en om de precuneus en de gyrus fusiformis. De gyrus lingualis blijkt ook links actief te zijn.  

Aangezien de precuneus een vrij diepgelegen structuur is met verschillende functionele subdivsies is het 

zinvol een beeld te krijgen van de precieze positie van deze specifieke regio binnen de cluster (x = 21, y= -

88, z = 31, B.A. 19, tmax = 5,69, clustergrootte 1424). Hiertoe wordt de actiefste voxel van de precuneus 

aangeduid op deze cluster. (figuur 3) 

Hersenregio Brodmann Area Talairach Coördinaten Clustergrootte

x y z

Rechts, occipitaal, g. lingualis 18 (17, 19) 12 -77 -8 2494 11,87
Rechts, cerebellum, culmen / 13 -70 -8 37 5,74
Rechts, cerebellum, declive / 12 -76 -11 2087 11,3
Rechts, occipitaal, cuneus 17 12 -85 6 153 5,74
Rechts, occipitaal, g. fusiformis 19 20 -79 -12 188 6,55

Rechts, occipitaal, cuneus 19 (18,17,30,31,7) 21 -88 31 808 5,69
Rechts, midoccipitale g. 19 29 -76 16 273 5,32
Rechts, occipitaal*, precuneus 31 27 -76 16 312 5,54
Rechts, superieure occipitale g. 19 33 -83 22 31 4,97

Rechts, temporaal, g. fusiformis 37 (20) 42 -46 -14 313 5,27
Rechts, cerebellum, culmen / 39 -46 -19 69 4,75

Links, occipitaal, g. fusiformis 19 -24 -79 -11 224 5,12
Links, occipitaal, g. lingualis 18 -25 -79 -11 19 4,96

Links, occipitaal, cuneus 18 -18 -91 19 82 5,04
Links, temporaal, g. fusiformis 37 -42 -43 -14 83 4,88
Links, midoccipitale g. 19 -27 -88 19 13 4,93
Rechts, temporaal, g. fusiformis 37 36 -58 -8 43 4,87
*: inclusief een aantal temporale voxels

tmax 
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Figuur 3. De clusters waarin de precuneus actief is, bij α(FDR) < 0.05 voor de conjunctie analyse 

(FA>FG)∩(FA>CS)∩(FG>CS).  Van links naar rechts zijn de sneden sagittaal, coronaal en axiaal te zien. De 

voxel met het hoogste signaal binnen de precuneus staat met een kruisje aangegeven. 

Vervolgens wordt de lateralisatie bekeken. Bovenstaande gegevens worden hiertoe uitgezet in een 

vergelijkende tabel (Tabel 3). 

 

Tabel 3. De clusters die aan het licht kwamen, bij α(FDR) < 0.05 voor de conjunctie analyse 

(FA>FG)∩(FA>CS)∩(FG>CS). Eerst zijn alle regio's die beiderzijds activatie opwekken weergegeven en 

vervolgens die regio's waarvan de activatie die bij deze drempel volledig gelateraliseerd is naar de 

rechterhemisfeer.  

  

Rechts Links

TAL TAL

x y z # voxels t-max hersenregio & Brodmann area t-max # voxels x y z

12 -77 -8 2494 11,87 occipitaal, gyrus lingualis (18) 4,96 19 -25 -79 -11
12 -85 6 153 5,74 occipitaal, cuneus (17)
21 -88 31 808 5,69 occipitaal, cuneus (19)

occipitaal, cuneus (18) 5,04 82 -18 -91 19
20 -79 -12 188 6,55 occipitaal, gyrus fusiformis (19) 5,12 224 -24 -79 -11
29 -76 16 273 5,31 midoccipitale gyrus (18) 4,93 13 -27 -88 19
42 -46 -14 313 5,27 temporaal, g. fusiformis (37) 4,88 83 -42 -43 -14
36 -58 -8 43 4,87 temporaal, g. fusiformis (37)

33 -83 22 31 4,97 superieure occipitale gyrus (19)
27 -76 16 312 5,54 occipitaal, precuneus (31)
13 -70 -8 37 5,74 cerebellum, culmen
39 -46 -19 69 4,75 cerebellum, culmen
12 -76 -11 2078 11,3 cerebellum, posterior, declive
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Er is een sterke lateralisatie van de activatie ter hoogte van de gyrus lingualis en het declive. Bij deze 

cerebellaire activatie dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat de coördinaten van de actiefste voxel 

(x = 12, y = -76, z = -11) vlakbij het piekcoördinaat van de rechter gyrus lingualis zijn gelegen  

(x = 12, y = -77, z = -8). Er kan niet worden uitgesloten dat de activatie van de gyrus lingualis afkomstig is. 

Daarnaast is er ook lateralisatie naar rechts van de activatie ter hoogte van de cuneus, de midoccipitale gyrus 

en de temporale gyrus fusiformis. Dit geldt ook voor de occipitale gyrus fusiformis, hier is de cluster links 

wel groter dan rechts, zij het bij een lagere tmax. 

Rechts is er unilaterale activatie ter hoogte van de occipitale precuneus. Een aantal voxels van deze cluster 

zijn temporaal gelegen. Verder hebben de activaties ter hoogte van de inferieure occipitale gyrus en het 

culmen geen linkerhemisferisch equivalent. Er worden geen regio's gevonden die enkel ter hoogte van de 

linkerhemisfeer oplichten. 

Ten slotte biedt figuur 4 een volledig beeld van de activatie.  
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Figuur 4. De activatie bij α(FDR) < 0,05 voor de conjunctie analyse (FA>FG)∩(FA>CS)∩(FG>CS) 

weergegeven op axiale sneden van verschillende hoogte. Van linksboven naar rechtsonder gaat het beeld van 

inferieur naar superieur in stappen van 3 z-waarden. 
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DISCUSSIE 

De regio's die meer actief waren bij de observatie van functioneel bewegende gebruiksvoorwerpen, 

vergeleken met de observatie van statische functionele grepen, worden infra besproken. Daarbij gaat de 

meeste aandacht naar die zones die hiërarchisch hoger staan in de verwerking van visuele stimuli. 

Rechts pariëto-occipitaal 

Rechts werd een cluster aangetoond met de grootste activiteit ter hoogte van de cuneus. Deze strekte zich uit 

tot de midoccipitale gyrus en de precuneus.  

Precuneus 

De kennis over de precuneus, het posteromediaal aspect van de pariëtale cortex, is vooral sinds de opkomst 

van fMRI sterk toegenomen wegens zijn weinig toegankelijke locatie en het gebrek aan laesiestudies. Deze 

strategisch gelegen regio heeft tal van verbindingen en speelt een centrale rol in een breed spectrum van sterk 

geïntegreerde taken. Deze omvatten onder andere visuospatiële inbeelding, het ophalen van episodisch 

geheugen en zelfreflectie. Er kan zelfs gesteld worden dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de 

precuneus in de constructie van het idee van een 'zelf'. Bovendien vertoont de precuneus een belangrijke 

rustactivatie en vormt aldus een opmerkelijk onderdeel van het zogenaamde default mode network, een 

netwerk dat actief is wanneer een mens niet actief bezig is met een taak. Er werd een functionele 

inferieur/superieur gradiënt beschreven tussen het ophalen en representeren van visuele versus meer 

abstracte vormen van informatie, naast een anterieur/posterieur gradiënt voor het ophalen van visuospatiële 

versus episodische informatie. Bij het ophalen van episodische informatie wordt ook het retrospleniaal 

gebied en de cuneus aangesproken. (Cabeza and Nyberg, 2000; Cavanna and Trimble, 2006; Vingerhoets, 

2008). 

De nauwe anatomische definitie van de precuneus beperkt zich tot het gebied geassocieerd met B.A. 7. In dit 

onderzoek kwam echter B.A. 31 aan het licht, een zone die niet door alle auteurs wordt aanvaard als een 

volwaardige subdivisie van de precuneus. Brodmann area 31 lijkt een corticale transitiezone te vormen 

tussen de mediale parietale regio en de gyrus cinguli posterior.  De rationale voor de opdeling van deze 2 

Brodmann area's is dat een verschil in cytoarchitectuur mogelijk ook een verschil in functie inhoudt. Andere 

auteurs menen dan weer dat deze area weldegelijk precuneate cortex bevat (Cavanna and Trimble, 2006).  

De activatie die bij ons experiment binnen de precuneus werd aangetoond ligt extreem posterieur en inferieur 

(x: 27, y: -76, z: 16). Deze zone is gelegen in de pariëto-occipitale sulcus of fissuur. Vermoedelijk gaat het 

om de posterieure zijde. Het grootste deel van de voxels wordt namelijk door TalairachClient bestempeld als 

occipitaal. Deze grensregio van de precuneus zal in detail worden besproken.  



25 

 

De pariëto-occipitale sulcus 

Het superieur gelegen gedeelte hiervan (sPOS) wordt bij de aap genoemd als deel van de PRR (parietal reach 

region) en is betrokken bij de verwerking van visuele reikbewegingen, met name de vergelijking van de 

retinale locaties van hand en doel. Het is een visuomotore regio, ook betrokken bij motorische planning. De 

anterieure precuneus vormt een ander deel van deze PRR, deze vertoont echter geen voorkeur voor visuele 

feedback en ondersteunt de reikbeweging via proprioceptieve input.  

De pariëto-occipitale sulcus zou ook samen met de retrospleniale cortex instaan voor de interactie tussen 

allocentrische representaties afkomstig van de hippocampus en mediale temporale lobe en egocentrische 

representaties afkomstig van de pariëtale lobe. Vanuit beweging zou de pariëto-occipitale sulcus ook in staat 

te zijn de 3D vorm van een object af te leiden. Er wordt ter hoogte van de POS een visuele area 

onderscheiden: V6. Als gemiddelde talairach coördinaten werden hiervoor (x: 22 ±3, y:-64 ±12, z: 13 ±10) 

genoemd (Pitzalis et al., 2006). Dit valt te rijmen aan de coördinaten van ons experiment. De variatie in de 

literatuur is echter vrij groot (Burgess, 2008; Filimon et al., 2009; Paradis et al., 2000). 

De anteromediale cuneus 

De precuneale activatie in ons experiment is in feite onderdeel van een grotere cluster die voornamelijk de 

cuneus en midoccipitale gyrus bevat ter hoogte van B.A. 19. De anteromediale portie van de cuneus is 

gelocaliseerd ter hoogte van het posterieure oppervlak van de pariëto-occipitale sulcus, de regio waar V6 

zich bevindt. Er is histologische evidentie dat B.A. 19 gedurende de corticale fylogenese een beweging in de 

posterieure richting heeft doorgemaakt. Dit zou kunnen betekenen dat de functionele area V6 van de mediale 

fundus van de POS bij de aap zich heeft verplaatst naar het meer superieure en posterieure oppervlak van de 

POS, en bijgevolg naar de anteromediale cuneus bij de mens. Deze regio zou echter area's kunnen bevatten 

die geen equivalent kennen bij de aap (Vanni et al., 2001). 

V6 

V6 is een retinotopische visuele area gelegen die het contralaterale hemiveld representeert en een belangrijk 

onderdeel vormt van de dorsale stroom. Het is direct verbonden met V1 wat een snelle informatieoverdracht 

suggereert (von Pföstl et al., 2009). V1 ontvangt neuronen van nucleus geniculatus lateralis. Deze kern 

verwerkt visuele informatie met een hoge temporele en lage spatiële frequentie en dient zich bijgevolg voor 

de detectie van bewegende objecten in het gezichtsveld (Fattori et al., 2006). Ook de richtingsgevoeligheid 

van het grootste deel van de cellen suggereert dat V6 een rol speelt in de verwerking van visuele beweging. 

Dezelfde stimuli die V6 bewegend activeren, geven geen (of een veel korter durende) activatie als ze zonder 

beweging worden weergegeven (Pitzalis et al., 2009). V6 reageert sterker op coherente dan op incoherente 

beweging en heeft een voorkeur voor het perifere visuele veld.  
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De link tussen het verwerkingssysteem voor visuele beweging en de pariëto-occipitale sulcus werd gemaakt 

toen bleek dat pre-chirurgische elektrodenstimulatie van de mediale pariëto-occipitale regio een perceptie 

van beweging in het contralaterale hemiveld deed ontstaan (Richer et al., 1991). Laesiestudies van het 

dorsale deel van de POS ter hoogte van V6 hebben aangetoond dat schade in deze regio selectieve 

bewegingsblindheid kan veroorzaken. Bij de mens is V6 beperkt tot de dorsale, posterieure portie van de 

sulcus. De exacte locatiebepaling van V6 is actueel het onderwerp van onderzoek (Fattori et al., 2009; 

Pitzalis et al., 2006). 

Bij een experiment rond egomotie reageerde V6 sterker op egomotie-compatibele beweging boven 

bewegingen die niet als egomotie te interpreteren viel. Hiërarchisch hoger gelegen pariëtale gebieden, onder 

andere in de precuneus, reageren enkel op egomotie-compatibele stimuli. Deze krijgen vermoedelijk input 

van bewegingsarea's zoals V6. Bij dit experiment waren de gemiddelde coördinaten van de activatie van V6 

(x: 14, y: - 77, z: 30) (Cardin and Smith, 2009). V6 wordt zelden aangetoond bij bewegingsstudies die 

willekeurige punten als stimuli gebruiken. Ecologisch valide stimuli zouden een sterkere activatie van V6 

opwekken (Stiers et al., 2005).  

V6A 

Sommige auteurs overwegen in overeenstemming met onderzoek op apen een functionele subdivisie met 

regio V6A, anterieur in de de sulcus gelegen. Deze regio die in sommige studies overeenkomt met sPOS 

kwam supra aan bod als onderdeel van de PRR. V6A heeft geen retinotopische organisatie en reageert 

eveneens op beweging. 

Bij de makaak is dit een visuomotore regio, er wordt een belangrijke rol in het voorzien van visuele 

bewegingsinformatie aan het motorisch systeem beschreven. Deze regio moet echter nog gekarakteriseerd 

worden bij de mens. (von Pföstl et al., 2009). 

Er worden binnen de dorsale stroom twee belangrijke regio's onderscheiden voor bewegingsanalyse. Relatief 

lateraal en inferieur de V5/MT, die bewegingssignalen analyseert (bijvoorbeeld richting en snelheid) en niet 

selectief is voor coherente beweging. Relatief mediaal en superieur is er de V6, die een voorkeur vertoont 

voor grote visuele stimuli die in constante richtingen bewegen. De V6 zou ook een rol kunnen spelen in het 

scheiden van egomotie en object ten gunste van V5/MT. De voorkeur voor het perifere visuele veld lijkt dit 

te onderschrijven. De output van beiden zou geïntegreerd worden in V6A. Bij apen kadert de overdracht van 

V6 naar V6A en pariëtale regio's in de dorsodorsale stroom, belangrijk voor de online controle van 

grijpbewegingen (Pitzalis et al., 2009; Vingerhoets et al., 2009). 
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Saccades 

Activiteit van de rechter pariëto-occipitale sulcus is ook aangetoond bij het uitvoeren van saccades en bij 

activiteit van het netwerk voor spatiële aandacht. Beide netwerken vertonen een belangrijke overlap. Bij 

visuele exploratie gebeuren saccades, deze worden georganiseerd vanuit perceptuele en, indien beschikbaar, 

cognitieve informatie. Bij saccades uitgevoerd bij nieuwe visuele stimuli is er bijvoorbeeld typisch een 

grotere aandacht. (Krumbholz et al., 2009). 

Bij aangeleerde saccades lag deze activatie relatief anterieur (x: 24, y: -48, z: 24) ten opzichte van de 

activatie bekomen in ons experiment. Anderzijds was er bij het omgekeerde contrast, nieuwe over 

aangeleerde saccades, activatie in een andere gebied binnen de POS . Het coördinaat hiervan was (x: 24,      

y: -72, z: 36), dit stemt relatief goed overeen met de coördinaten van ons experiment, zij het dat dit 

coördinaat toch beduidend superieur ligt.  Betreffende het rechts voorkomen van de activatie is het zinvol te 

vermelden dat bij dit experiment de visuele stimuli die aanleiding gaven tot de saccades gelijk verdeeld 

waren over links en rechts. (Grosbras et al., 2001) 

Kunnen saccades een rol gespeeld hebben in ons experiment? Een verband tussen bewegingsanalyse en 

saccades is obligaat, maar over de precieze wisselwerking en gereedschapsspecifieke saccades kunnen hier 

geen zinvolle inferenties worden gemaakt. De afwezigheid van (pre)frontale activatie lijkt er echter op te 

wijzen dat saccades geen belangrijke bias hebben gevormd in ons experiment. Bovendien bevat V6 “real-

motion-cells”, deze worden niet beïnvloed door oogbewegingen, enkel door bewegingen van een object 

(Pitzalis et al., 2009).  

Knowing about tools 

In eerder onderzoek (Vingerhoets, 2008) kwam bij de vergelijking tussen de observatie van gekende en niet-

gekende gebruiksvoorwerpen een cluster aan het licht die piekte ter hoogte van de linkerprecuneus (x: - 8, y: 

-70, z: 34). Hier werd gesteld dat dit de visuospatiële informatie van de hand-gereedschap interactie 

weerspiegelde en bijgevolg opslag verzorgde van kennis over gereedschapsgebruik. De vergelijking met de 

resultaten van deze studie tonen een naar alle waarschijnlijkheid anatomisch en functioneel verschillende 

activatie. Dit raakt zijdelings de vraag of de functies van de precuneus gelateraliseerd zijn. Er zou enige 

asymmetrie bestaan. Het posteromediale deel van de precuneus dat instaat voor het richten van aandacht 

tussen verschillende belangrijke ruimtelijke locaties reageert sterker aan de contralaterale zijde van deze 

aandachtsverplaatsing (Krumbholz et al., 2009; Wenderoth et al., 2005). Dit stemt overeen met de 

bevindingen van ons experiment. 
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Vanuit deze eerdere studie werd er mogelijke activatie van de temporale cortex verwacht, in het geval dat 

deze bewegingsinformatie weerspiegelde. Dat in ons onderzoek geen hiërarchisch hogere pariëtale of 

temporale gebieden aan het licht kwamen, kan betekenen dat de bewegingsinformatie op dit niveau geen rol 

meer speelt en de informatie met betrekking tot het gebruiksvoorwerp hier geïntegreerd wordt, ongeacht 

verschillen in 'cues' van een lager niveau, zoals beweging. In zekere zin impliceert een gebruiksvoorwerp 

sowieso beweging. De observatie van statische afbeeldingen van objecten die beweging impliceren wekken 

een grotere activatie van de laterale temporale cortex op dan statische beelden zonder deze 

bewegingssuggestie. Voor de volledigheid kan hier nog vermeld worden dat weliswaar enige temporale 

activatie (midtemporale gyrus) werd opgemerkt, zij het echter bij een te milde statistische drempel 

(Beauchamp and Martin, 2007).  

Gyrus fusiformis 

Sommige corticale regio's reageren sterker op de passieve observatie van objecten dan op de observatie van 

niet-objecten. De grootte van deze respons is vergelijkbaar voor gekende en ongekende objecten. Deze regio 

staat bekend als het lateraal occipitaal complex (LOC).   

Anatomisch beslaat het voornamelijk de gyrus fusiformis, zich uitstrekkend tot de dorsale temporale cortex. 

Het anterieure deel ligt in de posterieure- of midfusiforme gyrus en strekt zich uit tot de occipitotemporale 

sulcus. Functioneel valt het LOC te definiëren als het gebied in de occipitale en temporale cortex, dat sterker 

reageert op objecten dan op niet-objecten. Het vertoont ook een sterkere activatie bij de observatie van 

“objects-from-motion” dan bij ruis. Dit moet geïnterpreteerd worden als een grotere gevoeligheid voor 

objecten, en niet voor beweging. Het LOC zou immers voor z'n vormanalyse niet afhankelijk zijn van 

elementaire cues zoals kleur, textuur en beweging. Zoals supra (Inleiding, 'PACE') vermeld staat deze regio 

in voor de representatie, i.e. de vertaling van vormelementen naar gedetailleerde vormrepresentaties. 

Laesiestudies hebben aangetoond dat schade aan het fusiforme gebied en de occipitotemporale junctie 

resulteert in een variëteit aan herkenningsproblemen. De regio is vermoedelijk niet zo gespecialiseerd als 

bijvoorbeeld de FFA, het lijkt eerder een algemene analysator van de vorm van objecten. Het LOC is in 

vergelijking met vroegere retinotopische regio's gevoeliger aan beelden met stereoscopische hints en via 

beweging gesuggereerde driedimensionaliteit. Het posterieure deel van het LOC zou meer gevoelig zijn voor 

fragmenten terwijl het anterieure deel een sterkere activatie vertoont bij een volledig object. Het LOC is 

overigens grotendeels niet retinotopisch en wordt geactiveerd door zowel het contralaterale als het 

ipsilaterale visuele veld. In ons experiment wordt voor de gyrus fusiformis een minder sterke lateralisatie 

gezien dan voor bijvoorbeeld de gyrus lingualis.  
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Het LOC reageert sterker dan vroegere retinotopische regio's op 2D vormen die stereoscopisch diepte 

suggereren en op gebogen 3D oppervlakten gedefinieerd door coherente beweging. Binnen de gyrus 

fusiformis komen ook vrij gespecialiseerde regio's voor zoals de FFA (fusiform face area) die sterk reageert 

op gezichten maar niet op niet-gezichten. Het is mogelijk dat de gyrus fusiformis nog een aantal categorisch 

gespecialiseerde subdivisies bevat. (Gerlach, 2009; Grill-Spector et al., 2001; Paradis et al., 2000). 

Gyrus lingualis 

De neuroanatomie suggereert dat de lagere delen van V2 en VP (de ventrale component van V3) gelegen zijn 

ter hoogte van gyrus lingualis (Servos et al., 2002). Deze regio is actief bij perceptie van lichaamsbeweging. 

De betrokkenheid van deze regio in "form-from-motion"-perceptie, beschreven bij V3, is potentieel een 

verklaring voor de grotere activatie bij bewegende dan bij niet bewegende gebruiksvoorwerpen. De 

richtings- en snelheidsgevoeligheid van de gyrus lingualis zijn twee eigenschappen die hiermee in 

overeenstemming zijn (Sunaerts et al., 1998). De activatie is sterk gelateraliseerd naar rechts. Misschien is 

dit het geval omdat de rechtercortex in het algemeen meer visuo-spatieel gespecialiseerd is. Anderzijds kan 

het grotendeels te verklaren zijn door de input van het gezichtspunt. In ons experiment gaat het om een 

rechtshandige persoon, dus voor de meeste gebruiksvoorwerpen zal er het meest bewegingsinformatie in de 

rechterhemisfeer de visuele area's binnentreden. Er werd reeds eerder (Holmes et al., 2008) omschreven dat 

de activatie in de occipitale cortex, in het bijzonder in de rechterhemisferische gyrus lingualis, sterk varieert 

in functie van de positie van gereedschap, contralateraal van het gereedschap toenemend en ipsilateraal 

afnemend. Er werd ook aangetoond dat gereedschapsgebruik leidt tot een verplaatsing van de visuele 

aandacht naar de locatie van het functionele deel van het gereedschap, met toegenomen verwerking van 

visuele stimuli van die locatie, ten koste van de verwerking op andere locaties. Ook dit is het duidelijkst te 

observeren ter hoogte van de rechterhemisferische gyrus lingualis (Holmes et al., 2008). 

Conclusie 

Wat vooral opvalt, is een sterke activatie van de gyrus lingualis en de V6, gelateraliseerd naar rechts. Dit kan 

routes weerspiegelen die specifiek zijn voor beweging. Er bestaat voor zover geweten geen V6-activatie die 

echt goed overeenstemt met de onze. Misschien is dit eigen aan de specifieke methodologie van deze studie. 

Ook als de activaties beter zouden overlappen, is er de volgende bedenking. De activatie van éénzelfde regio 

in meerdere experimenten impliceert niet dat deze regio in beide gevallen dezelfde functionele rol vervult. 

Veel hangt af van de “neurale context”. Dit slaat op het patroon van interacties tussen regio's dat ontstaat bij 

een gegeven taak. Een verschil in interregionale interacties bij verschillende taken kan een andere functie 

voor een bepaalde regio impliceren (Cabeza and Nyberg, 2000). Als echter in aanmerking wordt genomen 

dat de V6 een hiërarchische relatief lage, deels retinotopische en lichtgevoelige regio is, pleit dit eerder in het 

voordeel van een vergelijkbare rol voor verschillende activaties van V6 in verschillende experimenten.  
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Er is opvallend weinig activatie van hogere associatieve regio's. Zo is bijvoorbeeld het linkerhemisferisch 

netwerk betrokken in de kennis over gereedschapsgebruik niet (in belangrijkere mate) actief bij de observatie 

van bewegend gereedschap. Blijkbaar bevat een stilstaand beeld van een gebruiksvoorwerp al afdoende 

informatie zodat een persoon weet wat er mee te doen. Het lijkt er niet op dat het episodisch geheugen op een 

andere manier wordt aangesproken bij een bewegend dan bij een statisch beeld.  

Ook de stelling van Beauchamp (2007) over het uitblijven van een actieve regio ter hoogte van de gyrus 

fusiformis bij bewegende versus statische beelden kan door onze studie niet worden onderschreven. 

Hoewel er reeds vrij veel gekend is rond de correlaten van gereedschapsgebruik, valt er nog veel te 

ontdekken. Met betrekking tot deze studie kan een linkshandige uitvoering in de filmbestanden een aantal 

theorieën over de lateralisatie staven. Daarnaast zou het interessant kunnen zijn een uitvoering van een 

functionele beweging met gereedschap af te zetten tegenover exact dezelfde stimulus waarbij de persoon die 

het hanteert is weggemonteerd om een preciezere correctie voor niet-objectgebonden bewegingsstimuli te 

creeëren. Verder kan de verhouding tussen gereedschapsgebruik en het lichaamsschema of de 

peripersoonlijke ruimte een interessant onderzoeksonderwerp vormen, bijvoorbeeld bij geselecteerde 

apraxie-patiënten. Misschien kunnen ook specifieke inzichten over gereedschapsgebruik aan het licht komen 

als groepen gereedschap met een verschillende graden van complexiteit onderling worden vergeleken.  
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