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Betoog met focus op Pariëtale Cortex functies:
-

Uitwisseling van meerdere sensore modaliteiten,
Verbindingsroute visueel-motore transformaties,
Motore activiteit in pariëtale neuronen van de aap,
Pariëtale stimulatie bij de mens: 'aandrang' tot beweging,

- Sensore voorspelling is onderdeel van motor preparatie,

Samenhang van Gevoel en Actie.
Experimenteel werk van eigen onderzoeksgroep:
---

PET experimenten over Pariëtale Motor functies,
fMRI exp. Vrije selectie in de Pariëtale cortex,
Theoretische uitwerking 'Vrije wil',

NeuroImage, 2001, 2009
Cereb. Cortex, 2009

Cortex, 2011; Front. Psychol. 2019

Eéncellig organisme: Simpele interacties met de omgeving
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nav. Dirk-Jan Reijngoud, Fred Keijzer ……

Eéncellig organisme: Simpele interacties met de omgeving

Locomotie door Samentrekkende Vezeltjes

Worm (C.Elegans):

Locale rek

Mechano-receptor
cation kanaal signaal
'zintuig dicht op lichaam'

200-300 neuronen,

spieren, 'huid'

spieren

Feedback op rek

Neuronen

Complexe interacties met de omgeving:
zintuigen, hersenen, zenuwen, spieren, beweging
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Ordening van Neuronen in de Hersenschors
zintuigen, hersenen, spieren

corticale cellagen

Ordening van Neuronen in de Hersenschors
zintuigen, hersenen, spieren

corticale cellagen

corticale kolommen

Grote Hersenen
centrale sulcus

(kleine hersenen)
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kennis obv.
Functieverlies
door
beschadiging

post mortum

Hounsfield, 1973

in vivo (CT)
MRI

Klassiek

'ACTIE'
'PERCEPTIE'
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Complexe interacties met de omgeving,
over kijken en grijpen

Plaats - Richting
Vorm - Vingerposities
(prehension)

5

Metingen aan Actieve Hersenen: status van onze Kennis

cs

Cel activiteit
cs

*

*

makaak

Mountcastle

Metingen aan Actieve Hersenen: status van onze Kennis (welke vragen stel je)
oa. Hersenscans
EEG

MEG

fMRI

PET

cs

Cel activiteit

Taakgerichte
motoriek

Premotor
cortex
Pariëtale cortex

'ACTIE'
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Visuomotore transformaties in pariëtaal-premotore netwerken

Taakgerichte
motoriek

Motore

en ook

richting - locatie

visuele activiteit

Visuele
vingerstand - vorm

en ook

motore activiteit

Mountcastle, Sakata, aap electrofysiol.
Niet alleen Visueel - Motoor onderscheid

Visuomotore transformaties in pariëtaal-premotore netwerken

Taakgerichte
motoriek

Voorbeeld:

visuele
vingerstand - vorm

en

Motore activiteit

*
Neuron 1

Neuron 2

Mountcastle, Sakata, aap electrofysiol.
Pariëtale cortex AIP: Motor activiteit

Speciale klasse: Spiegel neuron

Zien van doelgerichte hand actie
= zelf doen.

*
*
1 Neuron

ventrale premotor cortex, Rizzolatti 1992
Niet alleen Visueel - Motoor onderscheid
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Spiegel netwerk

Zien van doelgerichte hand actie
is als zelf doen.
(fMRI)

dwz, je 'begrijpt' de actie.
(ook actie in gedachten)

*
*

ventrale premotor cortex, Rizzolatti 1992
Niet alleen Visueel - Motoor onderscheid

Visuomotore Intentie in de pariëtale cortex
Motore en ook
visuele activiteit

richting
Visuele en

vingerstand

Motore activiteit

Plaats - Richting
Vorm - Vingerstand
(prehension)

R.A. Andersen, aap elektrofysiologie
Pariëtale Motor responses: 'Intentie'

Experiment 1

'Motore functie' in de pariëtale cortex
richting

vingerposities
Selectie van Doel

Selectie van Vinger

Reiken naar doel in PET camera
Auditieve opdrachten
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'Motore functie' in de pariëtale cortex
richting

vingerstand

Selectie van Doel
Externe ruimte

Selectie van Vinger
Lichaamsschema

niet alleen Visueel-Motoor onderscheid

Interacties in een statische omgeving

Interacties in een dynamische omgeving
impliceert anticipatie / voorspellingen maken
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Interacties in een dynamische omgeving
anticipatie / voorspellingen maken

Experiment 2: Tijd vergelijken met Ruimte, nevengeschikt obv. voorspellingen
toekomstige ruimtelijke verhoudingen

voorspellingen maken
over plaats en tijd

Experiment 2

Pariëtale cortex

Cerebellum

Plaats vooruit
Tijd vooruit
vs. respons bij stoppen

Kijken, Grijpen
statisch

dynamisch
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Kijken, Grijpen en Keuzes maken
statisch

dynamisch

Kijken, Grijpen en Keuzes maken
statisch

dynamisch

Extern doel vs. Lichaamsschema: ook frontaal ?

Lichaamsschema / Externe ruimte: ook frontaal onderscheid ?

Experiment 3,

fMRI, response box in MR scanner, vrije keuzes.

Vrije Vinger Selectie
'6, 7, 8, 9'

Vrije Doel Selectie
'6, 7, 8, 9'

vs. Vaste instructie: '2,3,4,5'
Auditief, random getallen
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'Vrije selectie': ook Pariëtale betrokkenheid

Experiment 3

vrije vinger selectie
vs. vaste selectie
vrije vs. vaste doel selectie

P. Cisek, aap elektrofysiologie
pariëtale activiteit bij vrije keuzes

'Vrije selectie' is een intrinsieke Pariëtale Functie
in vroege stadia van Visuomotore transformaties

vrije vinger selectie
vs. vaste selectie
P. Cisek, aap elektrofysiologie
affordance competitie hypothese

'Vrije selectie' is een intrinsieke Pariëtale Functie
in vroege stadia van Visuomotore transformaties

Neuronale 'vrijheidsgraden',
een taak uit voeren
zonder 'er bij na te denken'.
Vroege selectie van
Optionele (toepasbare)
Motor Programma's
vrije vinger selectie
vs. vaste selectie
P. Cisek, aap elektrofysiologie
affordance competitie hypothese
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'Vrije selectie' is een intrinsieke Pariëtale Functie
wat is de presentatie van disfunctie ?

Neuronale 'vrijheidsgraden'
een taak uit te voeren,
zonder 'er bij na te denken'.
Vroege selectie van
Optionele (toepasbare)
Motor Programma's

Reductie in
'vrijheidsgraden'
na een Parietaal letsel:

is Apraxie

Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
…... Gevoel bij Bewegen
statisch

dynamisch

keuzes

Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
…... Gevoel bij Bewegen
statisch

dynamisch

keuzes

Voorspellen van gevoel door beweging

Corollary
Discharge
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Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Voorspellen van gevoel door bewegen
statisch

dynamisch

keuzes

Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Voorspellen van gevoel door bewegen
statisch

dynamisch

keuzes

Efferente kopie
Afferent signaal niet compleet verwerkt

bijdrage cerebellum pariëtale interacties

Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Gevoel je Beweging te beheersen
statisch

dynamisch

Keuzes

Parietale cortex:
Visuomotore transformaties
Intentie, w.o. rekruteren lichaamsschema,
Vrijheidsgraden bij actie selectie,
Gevoel bij bewegen,
Voorspellen van gevoel hij beweging.
Gevoel je beweging te beheersen (vrije wil)
… eerste persoonsperspectief
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Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Gevoel je Beweging te beheersen
statisch

dynamisch

Keuzes

Parietale cortex:
Intentie,
Vrijheidgraden,
Gevoel bij bewegen,
Voorspellen van gevoel.
'Sense of Agency'
Fout: Afferent signaal 'te snel' na voorspelde actie-consequentie:
… geeft sensatie 'Externe Besturing' (psychiatrie)

Efferente kopie

Afferent signaal:
eigen / externe stimulus

Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Gevoel je Beweging te beheersen
statisch

dynamisch

Keuzes

Pariëtale cortex:
Intentie
Sense of Agency

Movement Intention After Parietal
Cortex Stimulation in Humans.

Directe
stimulatie

(Michel Desmurget e.a., Science 2009)

EEG

Beweging beheersen
Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Gevoel zelf actie te kiezen

… dilemma

Cerebraal signaal (A) vóór de
sensatie eigen keuze te maken (B):
'Dus de vrije wil is een illusie'
A ……...…. B
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Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Gevoel zelf actie te kiezen

basis elementen liggen in pariëtale functies verankerd,

? Temporele afwikkeling van hersenactiviteit

A ……...……….. B

Cerebraal signaal (A) vóór de
sensatie eigen keuze te maken (B):
Is de vrije wil een illusie ????
eerder gezien?

Hoeveel licht-blauwe vlakken?
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actie

beoordeling

Wat zou u met de bal willen doen?

Het object wordt een doel van actie

Dezelfde vraag
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Dezelfde vraag

Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Gevoel zelf actie te kiezen

Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Effector voor actie selecteren
Motor intentie impliceert Recruitering van Lichaamsschema

Schoppen --- Voeten
Gooien --- Handen
Koppen --- Hoofd

'handen en voeten geven' aan je plannen ….. 'embodied cognition'
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Over Kijken en Grijpen met een vrije wil
Effector selectie

Recruitering van Lichaamsschema

2

! Temporele afwikkeling van Hersenactiviteit:
Een neutraal Object wordt Doel van Actie. 1

A ….……….. B

Doelgericht Grijpen met een vrije wil: Tijdsbeloop

Pariëtale selectie volgt 'interne aandrang'

1

Een neutraal Object wordt Doel van Actie.

2

Recruitering van Lichaamsschema
t.b.v. (vrije) effector selectie

'handen en voeten geven' aan je motore plannen

'Vrije Selectie' en temporele ontplooiing van Hersenactiviteit

19

'Vrije Selectie' en temporele ontplooiing van Hersenactiviteit

1. Meting van een Hersensignaal gaat logischerwijs
vooraf aan de Perceptie van de Keuze tot Actie, dus
2. Perceptie van Vrije Wil is géén illusie.

Samenhang Gevoel en Actie, meerdere dimensies

1. Meting van een Hersensignaal gaat logischerwijs
vooraf aan de Perceptie van de Keuze tot Actie, dus
2. Perceptie van Vrije Wil is géén illusie.
(N.B. de echte vraag: hoe is de relatie tussen (ervaren) bewustzijn en neuronale activiteit in de hersenen)

over Kijken en Grijpen
met een Vrije Wil.

Betrokken promovendi:

Ferdinand vd Graaf
Martijn Beudel
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