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HET VISUEEL SYSTEEM (2)

Inleiding

Alhoewel ons visueel systeem ons een eengemaakt beeld verschaft, heeft dit beeld verschillende 
eigenschappen: vorm en kleur, ruimtelijke positie, beweging… Om deze facetten te zien, moeten er 
dus ergens in het visueel systeem neuronen gevoelig aan zijn. En aangezien er 2 ogen zijn, moeten 
de beelden gevormd door deze 2 ogen ook nog eens ergens gefusioneerd worden.

We kunnen ons oog vergelijken met een fototoestel, maar alle elementen van het visueel systeem die 
achter de retina komen, zijn stukken interessanter omdat ze de eigenschappen van een fotocamera 
overstijgen. De retina zelf is al ten dele een filter van informatie, maar onze hersenen zullen kleur – in 
de ‘fysische’ wereld zichtbaar als een spectrum – toekennen aan objecten, dit door abstractie van 
informatie.

Algemeen kunnen we een aantal verwerkende structuren beschouwen: het corpus geniculatum 
laterale (LGN – lateral geniculate nucleus) van de thalamus, en natuurlijk de primaire visuele cortex 
(V1, area 17 of striate cortex). De informatie tussen beide zal parallel geprocessed worden in kanalen 
die specifieke aspecten van de stimulus analyseren. Verder dan de striate cortex zijn er nog tientallen 
verdere visuele gebieden in de temporale en pariëtale lobben.

Veel wat we weten van het centraal visueel systeem, werd eerst uitgewerkt in onze huiskat, en dan 
uitgebreid naar de rhesusaap (macaca mulatta), waar de rol van het visueel systeem ongeveer 
overeenkomt met wat we bij mensen mogen verwachten. Toch zijn er nog vele elementen die 
onbekend blijven, zeer abstracte fenomenen, maar ook een aantal leuke buitenbeentjes, zoals vb. een 
aantal optische illusies [Afb. 1, onder]:

o (a) de afmetingen van beide tafels zijn gelijk
o (b) dit zijn concentrische cirkels – er is geen spiraal

I. De retinofugale projectie
De benaming ‘retinofugale projectie’ slaat op de pathway die het oog verlaat via de n. opticus.

I.1. N. opticus, chiasma opticum en tractus opticus

De ganglioncelaxonen ‘ontvluchten’ de retina doorheen 3 structuren vooraleer ze synaps vormen in de 
hersenstam [Afb. 2, volgende pagina]:

o n. opticus: verlaten de retina via de papil, zowel links als rechts, en lopen door het vetweefsel 
achter de retina verder in de orbita om dan in de schedelholte binnen te treden via het canalis 
opticus.

1



Visueel systeem (2)

o Chiasma opticum: hier komen beide n. optici samen; gelegen aan de hersenbasis, net anterior 
van de hypofyse; hier kruisen de axons van de beide nasale retina’s (decussatio, die partieel 
is aangezien enkel de nasale retina’s kruisen)

o Tractus opticus: voortzetting van de axonen van de n. opticus, net onder de pia mater, op de 
laterale oppervlakken van het diencephalon naar het LGN in de dorsale thalamus

I.2. Rechter en visueel hemiveld

Om de partiële decussatio t.h.v. het chiasma te begrijpen, moeten we het visuele veld correct 
definiëren [Afb. 3, onder; en Afb. 4, volgende pagina]:

o totale visuele veld: volledige regio (in visuele graden) die kan gezien worden met beide ogen 
recht vooruit kijkend

o linker- en rechter hemiveld: wanneer je het visuele veld verticaal in 2 verdeelt op niveau van 
een fixatiepunt recht voor je (kijkend met beide ogen), behoort een object links (rechts) van de 
snede tot het linker (rechter) visueel hemiveld 

o binoculair visueel veld: wanneer je met beide ogen recht voor je kijkt, en afwisselend met het 
ene en het andere, is er een zone die je met zowel het ene als met het andere afzonderlijk 
kan zien => objecten in de binoculaire zone van het linker hemiveld zullen terecht komen op 
de nasale retina van het linkeroog, en ook op de temporale retina van het rechteroog; en door 
kruising van de nasale vezels zal alle informatie dan ook op het rechteroog terecht komen (en 
omgekeerd)

o temporal ‘crescent’: de zone (dunne schijf) die maar met 1 oog (helemaal temporaal) kan 
gezien worden
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I.3. Projectie van de tractus opticus

Een beperkt aantal van de axonen van de tractus opticus projecteren in de hypothalamus, een 10% 
lopen richting mesencephalon, maar de overgrote meerderheid komt terecht in het corpus geniculatum 
laterale van de dorsale thalamus. Vanaf hier ontstaan axonen die naar de primaire visuele cortex 
projecteren. Dit gebeurt via de radiatio optica. [Afb. 5 en 6, onder]
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I.3.1. Defecten in het visuele veld

Door onze kennis van de retinofugale projectie in het visuele systeem kunnen we ook een aantal 
defecten voorspellen, afhankelijk van welk niveau getroffen is (door o.m. onvoldoende 
bloedvoorziening, trauma, tumor…) [Afb. 7, onder]

(1) defect rechter n. opticus: rechter hemiveld volledig gestoord
(2) defect chiasma opticum: enkel de kruisende vezels zijn getroffen (nasale retina’s), wat 

overeenkomt met de temporale helften van het gezichtsveld (bitemporale hemianopsie) (=> dit 
is waarschijnlijk de reden waarom David Goliath versloeg; Goliath was door een 
hypofysetumor (verantwoordelijk voor zijn grootte) blind in zijn nasale retina, nét het gebied 
waar David met zijn slinger stond)

(3) defect rechter tractus opticus: linkerhelft van elk hemiveld is blind (de temporale helft van het 
linker hemiveld = de linker nasale retina, de nasale helft van het rechter hemiveld = de rechter 
temporale retina)

(4) defect deel van de temporale radiatio optica (onderste vezels): van elke helft van het hemiveld 
is het bovenste deel getroffen, dus telkens het linkerbovenkwadrant van het visueel veld

(5) defect deel van de occipitale radiato optica (bovenste vezels): zelfde situatie als (4) (maar dan 
linkeronderkwadrant), maar centraal zicht intact in de veronderstelling dat hiervoor vrijveel 
vezels verantwoordelijk zijn die nooit allemaal tegelijk defect zullen zijn

(6) defect deel van de occipitale radiatio optica (onderste vezels): idem (5), maar dan 
linkerbovenkwadrant

(5)+(6) volledige occipitale radiatio optica getroffen, optelling van 5 en 6, eventueel vermeerderd 
  met centraal zichtstoornis

I.3.2. Extrathalamische projecties van de tractus opticus

Niet alle vezels van de tractus opticus projecteren naar de LGN, maar er zijn ook aftakkingen naar:
o hypothalamus: dag-nacht ritme
o pretectum: pupilgrootte en –reflex
o (10%) colliculus superior (t.h.v. tectum van mesencephalon) : d.z. 150.000 neuronen (ong. het 

aantal ganglioncellen bij een kat) die bij lagere diersoorten (hier de benaming optisch tectum) 
het belangrijkste target zijn voor de retinofugale projectie (bij lagere diersoorten en eveneens 
voor CS-aftakkingen bij zoogdieren: retinotectale projectie); bij de mens is de CS 
verantwoordelijk voor oogbewegingen [Afb. 8, volgende pagina]
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I.3.3. Retinotopie t.h.v. de colliculus superior

De retinotectale projectie illustreert een principe dat algemeen in het visueel systeem geldt, nl. 
retinotopie. Dit is een organisatie waarbij naburige cellen op de retina ook op naburige locaties in het 
targetgebied geprojecteerd worden (in dit geval de CS). [Afb. 9, boven links]

Een eerste belangrijk kenmerk van dit type organisatie is dat bepaalde verhoudingen wel worden 
scheefgetrokken. Er zijn namelijk veel meer ganglioncellen in de fovea dan perifeer, en dus is de 
projectie ook een beetje ‘verstoord’ t.h.v. de CS. De centrale graden van het visuele veld zijn 
oververtegenwoordigd, of vergroot (magnified) op de retinotopische kaart.

Ten tweede zal een discrete lichtstimulus vele retinale cellen activeren, maar zo mogelijk nog meer 
cellen in de doelstructuur (de CS): dit immers omdat de receptieve velden van het 2e  orde neuron (het 
2e orde neuron en het bijbehorende deel van het receptoroppervlak van waaruit de lagere orde 
neuronen worden beïnvloed) overlappen, zolang de lichtstimulus maar ergens in het receptief veld 
voorkomt. Een puntpositie in de colliculus superior is dus in retinotopische coördinaten de piek van 
een ganse distributie van activiteit. [Afb. 10, boven rechts].

In de colliculus superior maken neuronen synaps met indirecte verbindingen die motorneuronen 
stimuleren in de hersenstam, waardoor hoofd- en oogbewegingen plaatsvinden in de richting van de 
stimulus (zodat die stimulus op de fovea terecht komt).
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II. Het corpus geniculatum laterale (LGN)
De linker en rechter LGN, gelegen in de dorsale thalamus, zijn de voornaamste doelen van de 
neuronen uit de tractus opticus. In doorsnede is elke LGN opgebouwd uit 6 afgescheiden lagen, 
waarbij laag 1 bij conventie de meest ventrale is. We kunnen deze 6 lagen zien in 3D als een stapel 
pannenkoeken op elkaar, gebogen in de vorm van een kniegewricht (vandaar ook de benaming 
corpus geniculatum). Het LGN is de poort naar de visuele cortex, en zodoende ook naar de visuele 
perceptie. [Afb. 11, onder]

II.1. Inputsegregatie naar oog en ganglionceltype

De segregatie van LGN-neuronen suggereert dat verschillende types retinale informatie gescheiden 
worden gehouden. Axonen afkomstig van M-type ganglioncellen maakt synaps in een verschillende 
laag als de P-type en de nonM-nonP-type ganglioncellen. Voor beide ogen geeft dit dus 6 lagen. 

We weten dat de rechter LGN de informatie ontvangt van het linker visueel veld. Die informatie is 
geprojecteerd op de nasale helft van de linker retina (die kruist via het chiasma) en de temporale helft 
van de rechter retina. Beide informatiestromen worden in de LGN gescheiden: het rechter oog 
(ipsilateraal) projecteert in lagen 2,3 en 5; het contralaterale oog (hier links) in lagen 1,6 en 6. [Afb. 11, 
boven en 12, volgende pagina boven]

In elke laag bestaat een retinotopische kaart, net zoals in de colliculus superior.

Wanneer we de LGN van dichterbij bekijken, zien we dat de 2 meest ventrale lagen grotere cellen 
bevatten dan de 4 meer dorsaal gelegen lagen. De ventrale lagen zijn hierom magnocellulair, de 
dorsale lagen parvocellulair. [Afb. 11, boven] 

Er is inderdaad overeenkomst tussen de parvocellulaire lagen in de LGN en de P-type ganglioncellen 
in de retina: de P-axonen projecteren uitsluitend naar de parvocellulaire lagen. Hetzelfde stellen we 
vast bij de M-type ganglioncellen en de magnocellulaire lagen.

Naast de neuronen in de 6 genoemde lagen, zijn er ook kleine neuronen die ventraal van elke laag 
komen te liggen. Cellen in deze koniocellulaire lagen (Gr: konio- = stof) krijgen hun input van de 
nonM-nonP-ganglioncellen. Deze koniocellulaire lagen krijgen geen nummer (ze zijn pas ontdekt toen 
de nummering 1-6 al vastlag). 

Dit impliceert dat door de verschillende responsiviteit op licht en kleur van de verschillende types 
ganglioncellen, deze informatie ook in de LGN gescheiden blijft (+ nog eens van beide ogen).
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De anatomische organisatie van de LGN ondersteunt het idee dat de informatiestromen parallel 
geprocessed worden. [Afb. 13, onder]
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II.2. Effecten van letsels in de M en P lagen

Aangezien de LGN verantwoordelijk is voor de bewuste perceptie, zullen letsels van de LGN 
aanleiding geven tot zgn. blindzien. Er kan nog reactie worden vastgesteld op visuele stimuli 
(alternatieve route via CS en pulvinar), maar bewuste perceptie is afwezig. 

Letsels van bepaalde lagen van de LGN hebben hun repercussies op de specifieke informatie die in 
die layers geprocessed wordt. De gevoeligheid van M en P is variabel voor een aantal factoren [Tabel 
Afb. 14, onder]:

Experimenteel [Afb. 15, onder]:
o Variatie in de spatiale frequentie (B): de M-lagen alleen zijn minder gevoelig dan de P-lagen 

alleen. Sterker nog: de contrastsensitiviteit van de P-lagen is volledig overeenkomstig de 
controleconditie (M en P)

o Variatie in temporele frequentie (C): bij een defect van de P-lagen wordt de LGN ongevoelig 
voor laagfrequentie stimuli, bij een defect in de M-lagen voor de hogere frequenties

o Variatie in kleuropponentie (D): enkel de P-lagen zijn verantwoordelijk (dit komt overeen met 
onze principes over de P-type ganglioncellen)
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II.3. Receptieve velden

De receptieve velden van LGN-neuronen zijn opmerkelijk genoeg vrijwel identiek aan de 
ganglioncellen die hen voeden. 

o Magnocellulaire LGN-neuronen hebben dus vrij grote center-surround-receptieve velden, net 
als de M-type ganglioncellen: transiënte burst van AP, ongevoelig aan golflengteverschillen. 

o Parvocellulaire LGN-neuronen hebben kleine center-surround-receptieve velden, zoals de P-
type ganglioncellen: onderhouden verhoging van frequentie van AP, en rood-groen-
kleuropponentie

o Koniocellulaire lagen: voornamelijk de lagen t.h.v. 3 en 4 zouden verantwoordelijk zijn voor 
blauw-geel-kleuropponentie; andere lagen zouden niet kleurgevoelig zijn

o Binnen alle cellagen zijn ON-center en OFF-center-cells gemixt.

We kunnen een schaalvergroting (magnificatiefactor) berekenen door de area voor 1° in de LGN te 
delen door de area voor 1° op de retina.

II.4. Niet-retinale input in de LGN

Het verrassende in punt II.3 is niet zozeer de vrijwel perfecte overeenkomst tussen LGN en 
ganglioncellen as such, maar wel het feit dat de retina niet de belangrijkste input is van de LGN. 
Ongeveer 80% van de excitatorische synapsen is afkomstig van de primaire visuele cortex. Dit doet 
vermoeden dat de signalen die van de LGN naar de cortex lopen, een corticofugale feedback-pathway 
initiëren. Hiervoor is echter nog geen bewijs.

De LGN ontvangt ook synaptische input van hersenstamneuronen die verantwoordelijk zijn voor het 
slaap-waak-ritme. Dit verklaart de waarneming van een plotse lichtflits in een donkere kamer, die niet 
zozeer AP’s veroorzaakt in de LGN, maar eerder de grootte van de respons op visuele stimuli van 
deze cellen vergroot.

III. Anatomie van de striate cortex
De LGN heeft in wezen 1 groot synaptisch doel: de primaire visuele cortex. Op basis van de 
cytoarchitectuur kunnen we de cortex indelen in functionele area’s, welnu, de primaire visuele cortex 
(of striate cortex (door het gestreept uitzicht), of V1) kunnen we situeren in Brodmann-area 17, 
voornamelijk op de mediale oppervlakte van de hemisfeer, rond de sulcus calcarinus. [Afb. 16 en 17, 
onder]. 
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III.1. Gelaagdheid van de striate cortex

Neocortex in het algemeen (en de visuele meer specifiek) is opgebouwd uit 6 lagen, zichtbaar via een 
Nissl-kleuring (paars of blauw in de somata van de verschillende neuronen). We onderscheiden vanaf 
de witte stof (waarin de in- en outputbanen aanwezig zijn) laag VI, V, IV, III, II en I in die volgorde. 
Laag I, gelegen vlak onder de pia mater, wijkt qua kleur lichtelijk af daar ze voornamelijk dendrieten en 
axonen van cellen in vorige lagen bevat. De dikte van de cortex van witte stof naar pia mater is 
ongeveer 2 mm [Afb.18, onder].

De indeling in 6 lagen is ietwat geforceerd (de corticale indeling van Brodmann respecterend), 
aangezien we zeker 9 verschillende lagen kunnen onderscheiden. We delen laag IV in in IVA, IVB en 
IVC, die dan nog eens is opgedeeld in IVC  en IVC . 

Deze indeling in verschillende lagen suggereert dat er een taakverdeling is in de cortex zoals we die 
zagen bij lagere structuren.

III.1.1. Cellen in de verschillende lagen

Doorheen deze gelaagde structuur, onderscheiden we verschillende celtypes. 
o Pyramidal cells [Afb. 19, rechts]:

 Centrale dendriet apicaal richting pia 
mater (meestal naar laag I)

 Basale dendrieten: horizontaal
 Excitatorische connecties
 Lagen II en III projecteren naar andere 

corticale gebieden
 Lagen V en VI projecteren naar thalamus 

en andere subcorticale structuren
 Axonen takken af en verbinden met 

andere cellen in de kolom
o Spiny stellate cells [Afb. 19, rechts]

 Input vanaf thalamus
 Excitatorische connecties
 Enkel in laag IVC
 Enkel lokale connecties
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o Basket cells:
 Inhibitorische connecties
 Horizontaal doorheen de grijze stof

o Chandelier cells:
 Inhibitorische connecties
 Verticale axonen die eindigen op axonen van pyramidale cellen in dezelfde 

kolom
o Smooth stellate cells

 Inhibitorische connecties (GABA)
 Geen duidelijk axonaal patroon
 Kunnen activiteit van naburige kolommen afschakelen
 Weinig over geweten

III.1.2. Input-output-organisatie van de verschillende lagen

Axonen van de LGN eindigen voornamelijk in laag IVC, en 
behouden de retinotopische organisatie die zijn oorsprong 
vindt in de retina en gereflecteerd is in de LGN. Net zoals in de 
ganglioncellen en de LGN zijn er veel meer neuronen die de 
centrale retina weerspiegelen dan perifeer. [Afb. 20, rechts]

Stellate cells (het enige celtype dat synaps maakt met de LGN-
neuronen, daarom enkel in laag IVC) projecteren voornamelijk 
naar lagen IVB en III. Hier worden synapsen gevormd met 
dendrieten van pyramidal cells uit alle lagen. Piramidale cellen 
uit verschillende lagen innerveren verschillende structuren 
[Afb. 21, onder links]:

o cellen uit IVB en III: naar andere corticale area’s
o cellen uit V: projectie naar colliculus superior en pons
o cellen uit VI: projectie terug naar LGN Afb. 20
o cellen uit alle lagen: ook lokale projecties
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De meeste intracorticale connecties onderscheiden we loodrecht op de scheidingsvlakken tussen de 
verschillende lagen (en dus op het cortexoppervlak), lopende van witte stof tot laag I. De 
retinotopische organisatie van laag IVC wordt gerespecteerd: een cel in laag VI zal informatie 
ontvangen van hetzelfde gebied op de retina als de cel waaruit geprojecteerd wordt in laag IV. 
Voornamelijk in laag III zijn er collaterale (horizontale) verbindingen tussen axonen van verschillende 
piramidale cellen. Beide projecties spelen een verschillende rol in de analyse van de visuele wereld. 
[Afb. 22, vorige pagina]

De retinotopie vertoont volgende kenmerken [Afb. 23, onder]
o unilateraal (1 oog) en contralateraal (tegengestelde oog)
o omgekeerd (op z’n kop)
o proportioneel aan de perifere innervatiedensiteit
o multipel (binnen het visueel systeem verschillende afbeeldingen van hetzelfde punt in het 

visuele veld)
o plastisch (aantal gebieden die projecten van een LGN-neuron (en lager) moduleerbaar na 

verloop van tijd)

III.2. LGN-input in laag IVC

De output van de LGN is opgedeeld in verschillende parallelle pathways (parvocellulair en 
magnocellulair). Deze segregatie blijft bestaan in laag IVC:

o magnocellulaire LGN-neuronen projecteren naar IVC
o parvocellulaire LGN-neuronen naar IVC

=> er zijn dus 2 overlappende retinotopische kaarten in laag IVC.

Ook de informatie afkomstig van het linkeroog blijft gescheiden van dat van het rechteroog. Dit werd 
aangetoond door Hubel en Wiesel. Ze spoten radioactief proline (1) in één oog (van een aap), en dat 
werd geïncorporeerd in proteinen in de ganglioncellen (2), en kwam zo via de axonen (3) van de 
ganglioncellen in de LGN terecht (anterograad transport) (4). Aan de synaptische terminal werd het 

12



Visueel systeem (2)

synaptisch uitgestoten deel van de radioactieve deeltjes opgenomen door  LGN-neuronen, maar enkel 
die LGN-neuronen die postsynaptisch stonden t.o.v. de boodschappers van het geïnjecteerde oog. Ter 
hoogte van hun projectie (5) in laag IVC wordt een film (emulsie) gelegd over de cortex, alsof een foto 
wordt gemaakt (autoradiografie) [Afb. 24, onder]. 

De collectie van zilverkleurige spots geven de radioactieve LGN-inputs (en dus meteen ook de locatie 
van de informatie van het ene geïnjecteerde oog) weer. 

In doorsneden loodrecht op de corticale oppervlakte (a) werd vastgesteld dat de axonen die informatie 
van het geïnjecteerde oog bevatten, niet continu waren in laag IVC, maar opgesplitst in een aantal 
patches met een breedte van ongeveer 0.5mm. Deze patches worden oculaire dominantiekolommen 
genoemd. Bij transversale snede (dus horizontaal in layer IVC) zien we dat de informatie van één oog 
als strepen op een zebra afwisselt op de informatie van het andere oog. [Afb. 25, onder]

 

Nemen we een willekeurig blokje in laag IVC van 0.5mmx1mmx1mm, dan bevat dit dus een volledig 
complement van gescheiden inputs van magnocellulaire en parvocellulaire LGN-neuronen (de lagen 
IVC  en ) van zowel het linker- als het rechteroog (oculaire dominantiekolom).
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III.3. Innervatie van de andere corticale lagen

IVC-neuronen projecteren naar lagen IVB en III, waar voor de eerste keer informatie uit het linker- en 
rechteroog gemixt worden. De magno- en parvocellulaire projecties blijven echter gescheiden:

o magnocellulaire IVC -neuronen projecteren naar laag IVB
o parvocellulaire IVC -neuronen naar laag III

Onlangs werd aangetoond dat laag III niet alleen input ontvangt van de parvocellulaire neuronen van 
laag IVC, maar ook een rechtstreekse verbinding heeft vanaf de LGN. De laag III-cellen die deze 
rechtstreekse neuronen ontvangen, worden teruggevonden in zgn. ‘blobs’.

Bij cytochroom oxidasekleuring (mitochondriaal enzyme voor celmetabolisme) kon men vaststellen dat 
dit enzyme niet homogeen verdeeld is in lagen II en III, maar voorkomt in een aantal kolommetjes over 
de lagen II-III (en ook V-VI). (a) Een horizontale snede brengt een luipaardpatroon aan het licht, 
vandaar de naam ‘blob’. (b) De zones tussen de blobs worden interblobs genoemd. [Afb. 26, onder]

 

De parvocellulaire neuronen projecteren zowel in de blobs als de interblobs. De directe activatie in de 
blobs afkomstig van de LGN blijkt afkomstig van de koniocellulaire lagen.

Schematisch kunnen we dit zo weergeven [Afb. 27, onder]
blob

   interblob

magnocellulair
parvocellulair

oculaire dominantiekolom

         LGN

Hoe kunnen we nu testen dat de corticale cellen in laag II-III binoculair zijn ? [Afb. 28, onder]
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STIMULUS RESPONSIVITEIT II-III (#AP)

Enkel linker oog

Enkel rechter oog

Beide ogen samen

III.4. Parallelle pathways

Vanaf de retina reeds is de informatie parallel geprocessed, zo verder over de LGN naar de cortex, en 
ook daar vinden we parallelle pathways [Afb. 29, boven]:

o (a) magnocellulaire pathway: 
 M-type ganglioncel => magnocellulaire lagen LGN => IVC  => IVB
 Fysiologie : Analyse van objectbeweging, sterke oriëntatieselectiviteit, 

binoculair en richtingselectief in IVB (M-kanaal)
o (b) parvocellulaire pathway :

 P-type ganglioncel => parvocellulaire lagen LGN => IVC  => III blob + 
interblob

 Fysiologie: 
Analyse van vorm, nog sterkere oriëntatieselectiviteit, binoculair in III 
(P-interblobkanaal)
Kleurgevoeligheid (blob-kanaal)

o (c) koniocellulaire pathway :
 nonM-nonP-type ganglioncel => koniocellulaire lagen LGN => III blob
 Fysiologie : kleurgevoeligheid (blob-kanaal)
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IV. Fysiologie van de striate cortex

IV.1. M-kanaal: simple cells

De cellen in de magnocellulaire lagen van de LGN zijn geactiveerd door slechts 1 oog (monoculair), 
hebben center-surround georganiseerde receptieve velden, antwoorden transiënt op visuele stimuli en 
zijn ongevoelig aan de golflengte van licht (kleur).

Op niveau van IVC  is het receptief veld van sommige neuronen opmerkelijk ovaalvormig volgens een 
bepaalde as, met een ON-center- of OFF-center-regio en een antagonistische surround. We krijgen de 
indruk dat deze cellen een convergerende input krijgen van 3 of meer LGN-neuronen met receptieve 
velden volgens een bepaalde as, en noemen ze simple cells. [Afb. 30 en 31, onder]

Algemeen stellen we vast dat IVC -cellen het best reageren op stimuli die evenwijdig staan aan de as 
van het receptief veld, en het slechtst op loodrechte stimuli. Simple cells bezitten dus 
oriëntatieselectiviteit. [Afb. 31 en 32, onder; 33, volgende pagina]
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IVC -cellen projecteren naar de IVB-laag, waar de receptieve velden ook oriëntatieselectief zijn. Een 
belangrijk verschil met de vorige laag, is dat IVB onderhevig is aan stimuli uit beide ogen: er zijn dus 
binoculaire receptieve velden (wat uiteraard essentieel is om één beeld te zien van onze buitenwereld, 
en geen twee).

Behalve binoculariteit bezit de IVB-laag nog een tweede belangrijk kenmerk, m.n. richtingselectiviteit 
(voor snelle bewegingen). Een beweging naar rechts zal andere cellen stimuleren dan een beweging 
naar links (hier is de cel links-rechts-gevoelig) Het M-kanaal is dus gespecialiseerd voor 
objectbeweging. [Afb. 34, onder]
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IV.2. P-interblob-kanaal (P-IB): complex cells

Neuronen in de parvocellulaire LGN-lagen hebben kleine, circulaire monoculaire receptieve velden. 
De meeste vertonen een rood-groen-kleuropponentie. De IVC -neuronen zijn gelijkaardig aan deLGN-
neuronen die ermee synaps vormen. Hun informatie projecteert naar lagen II-III, en zowel in de blob 
als interblob gebieden.

Wat betreft de interblobs wordt het celtype door Hubel en Wiesel ‘complex cell’ genoemd, omdat hun 
receptieve velden complexer zijn dan die van simple cells. ON- en OFF-regio’s zijn niet gescheiden, 
waardoor zowel bij licht als duisternis responsen op stimuli voorkomen. Complex cells zijn binoculair, 
relatief ongevoelig aan de golflengte van het licht (niet kleurgevoelig dus, in tegenstelling tot de 
meeste parvocellulaire neuronen!), maar zeer selectief aan de oriëntatie van de stimulus (nog 
selectiever dan de simple cells). Hierdoor meent men dat het P-IB-kanaal verantwoordelijk is voor 
analyse van de vorm van het object. [Afb. 35 en 36, onder]
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IV.3. Oriëntatiekolommen

Vele corticale neuronen in IVB en III (M-kanaal en P-IB-kanaal) zijn oriëntatieselectief. Een radiaire 
micro-elektrode (loodrecht op het cortexoppervlak) doorheen de verschillende lagen brengt aan het 
licht dat alle neuronen dezelfde oriëntatieselectiviteit hebben. De lagen bevatten zowel ‘simple’ als 
‘complex’ receptieve velden. Zo’n loodrechte kolom werd door Hubel en Wiesel een oriëntatiekolom 
genoemd.

Wanneer de elektrode horizontaal wordt ingebracht, varieert de geprefereerde oriëntatie. Door 
optische imaging zien we de geprefereerde oriëntaties als een mozaiek. Hubel en Wiesel stelden vast 
dat over een afstand van 1mm binnen laag III de geprefereerde oriëntatie kan variëren met 180°. 
[Afb. 37, onder].

Verdere analyse van dit mozaiekpatroon toont aan dat de verschillende oriëntaties als een ‘pinwheel’ 
georiënteerd zijn in de oriëntatiekolom (elke oriëntatie krijgt een bepaalde kleurcode). [Afb. 38, onder]
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IV.4. Fysiologie van de blobs

De meeste blob cellen verschillen gevoelig van de interblobcellen in laag III: ze zijn namelijk 
golflengteselectief (en dus belangrijk voor de detectie van kleur), en meestal ontbreekt enige vorm van 
oriëntatieselectiviteit. De responsen van de blobcellen lijken op hun inputsources: de IVC -neuronen 
en de koniocellulaire lagen van de LGN.

De receptieve velden van de blobneuronen zijn circulair. Sommigen hebben kleur-opponente center-
surroundorganisatie, zoals vastgesteld in de parvo- en koniocellulaire lagen van de LGN. Andere 
cellen hebben rood-groen of blauw-geel-opponentie in het centrum van hun RV, zonder surround. Nog 
andere hebben een kleuropponent center én een kleuropponente surrond: ze zijn dubbel opponent. 
Het blobkanaal is bijgevolg verantwoordelijk voor de analyse van de kleur van het object. 

IV.5. Overzicht van de verschillende parallelle pathways

We stellen vast dat er in de cortex nog steeds verschillende parallelle pathways bestaan:
o M-kanaal: voor analyse van de beweging van een object
o P-IB-kanaal: voor analyse van de vorm van een object
o Blob-kanaal: voor analyse van de kleur van een object

Elk punt in de visuele wereld is geanalyseerd door een welomschreven gebied van cellen in de cortex. 
Hubel en Wiesel toonden aan dat elk punt in de visuele wereld binnen de receptieve velden valt van 
neuronen die een 2x2x2mm-gebied aflijnen binnen de cortex. Zulk een gebied noemt men een 
corticale module. Ze bevat volgende structuren, die een noodzakelijke en voldoende voorwaarde zijn 
voor de correcte analyse van een beeld [Afb. 38, onder en Afb. 39, volgende pagina]:

o 2 sets oculaire dominantiekolommen
o 16 blobs
o een volledige (2x) sampling van alle mogelijke oriëntaties over 180°
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De visuele cortex bevat een 1000-tal corticale modules, die elk een stukje van een visuele scène voor 
hun rekening nemen.

N.B. Sensoriële deprivatie gedurende de kritische periode (zoals kleine eendjes die zich hechten aan 
hun moeder) leidt tot atrofie van de oculaire dominantiekolommen. [Afb. 40, onder]
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IV.6. Binoculaire dispariteit (stereoscopische parallax)

IV.6.1. Principe van binoculaire dispariteit

IV.6.2. Geschiedenis van het stereogram

Een principe dat reeds lang voor de kennis over het visueel systeem bekend was, nl. met de 
ontwikkeling van de fotografie, was het klassieke stereogram, m.n. 2 afbeeldingen van hetzelfde 
tafereel die lichtjes vanuit een verschillende hoek waren getrokken, waardoor we – wanneer we de 
ene met het linker en de andere met het rechteroog door een stereoscoop bekeken – diepte konden 
percipiëren.

Een volgende stap was het random dot stereogram. Het principe was ongeveer gelijkaardig.  
[Afb. 42, boven]
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Principe van binoculaire dispariteit of stereoscopische 
parallax [Afb. 41, links]:

o Bij een driedimensionele stimulus staan beide 
ogen een stukje uit elkaar. Dit geeft 2 net van 
elkaar verschoven beelden, waardoor we diepte 
kunnen percipiëren.

o De hersenen fusioneren deze beelden door het 
“terugschuiven” van de beelden over elkaar tot 
op het fixatiepunt. Alcohol zal de 
verschuivingstijd doen toenemen, waardoor we 
onscherp zien.

o Hoe verder weg het object, hoe minder 
verschuiving noodzakelijk is.

o Hoe groter het verschil (de dispariteit tussen 
beide oogposities) is, hoe meer we een soort 
van dieptegevoel ervaren.

o Fixatiepunt: hierdoor gaat de lijn waar 2 punten 
op de retina precies homoloog zijn (vallen op 
fovea) => geen verschuiving door de hersenen 
nodig.

o Factoren die dieptezicht moduleren:
 Oriëntatie
 Binoculaire dispariteit
 Spatiale frequentie
 Richting van beweging
 Snelheid
 Kleur
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Wat de meeste wetenschappers shockeerde, was dat door een stimulus met random dots afwisselend 
met het ene en het andere oog te bekijken, het gepercipieerde horizontaal verschoof. [Afb. 43, onder]

Het nadeel aan het ganse gedoe met die stereograms was dat er steeds een stereoscoop 
noodzakelijk was. Daarom werd in de jaren ’70 een autostereogram ontwikkeld, dat bij correcte 
perceptie ineens een volledig 3D-beeld opleverde: het zgn. wallpaper-effect, gecombineerd met 
verticale strepen van random-dots. Langdurige focus op de 2 dots bovenaan (li oog naar li dot, re oog 
naar re dot) zou na verloop van tijd een patroon van schedels moeten opleveren. [Afb. 44, onder]
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IV.6.3. Tuning voor binoculaire dispariteit

De cellen in V1 zijn getuned voor dispariteit. We veronderstellen 6 cellen: de bovenste lijn is 
excitatorisch. De middelste cel is getuned op 0° dispariteit, dus bij dispariteit zal deze cel geen 
antwoord geven. Bij de cel die kortbij getuned is, zal het beeld moeten verschoven worden richting 
nasaal; bij de cel verderaf, richting temporaal (om overeen te komen met de horizontale 
dispariteitswaarde die overeenkomt met de piekrespons). [Afb. 45, boven]

V. De extrastriate visuele cortex
De striate cortex wordt ook wel V1 genoemd, omdat het de eerste corticale structuur is die informatie 
ontvangt van de LGN. Achter V1 ligt een 30-tal verschillende corticale gebieden, die elk een deel van 
de visuele wereld representeren. [Afb. 46, onder]

Hierin zijn 2 principes belangrijk:
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Welke gebieden?
o V2, V3, V3A
o V4
o V5 (MT)
o MST
o IT (inferotemporale cortex)
o PP (posterieure pariëtale cortex)
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o parallelle stromen van informatieverwerking [Afb. 47 en 48, onder]:
 dorsale stroom naar de pariëtale lob (visual motion)
 ventrale stroom naar de temporale lob (objectherkenning)

o hiërarchische organisatie van visuele area’s – naarmate hoger in de hiërarchie zien we:
 grotere receptieve velden
 langere latenties (periode tussen stimulus en neuraal antwoord) 

[Afb. 49, onder]

 complexere stimulussensitiviteiten (gezichten i.p.v. enkelvoudige oriëntaties)
 minder uitgesproken retinotopische organisatie

Deze pathways zijn bestudeerd in de rhesusaap (makaak), maar recente fMRI heeft aangetoond dat 
bepaalde eigenschappen ook in onze hersenen terug te vinden zijn. [Afb. 50, onder, en Afb. 51 en 52, 
volgende pagina]
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V.1. Projecties van de primaire visuele cortex [Afb. 53 en 54]

Dorsale visuele stroom:
o naar posterieur in de pariëtale kwab
o analyse van visuele beweging
o letsel => probleem bij het lokaliseren van structuren (waar-stroom)

Ventrale visuele stroom:
o naar infratemporale cortex
o functie in herkennen van objecten
o letsel => problemen bij herkenning (wat-stroom)

Opmerkingen:
o bij de mens zijn beide stromen mediaal gelegen
o cross-talks: anatomische connecties tussen 2 extrastriate pathways
o in overige gebieden zitten ook vele neuronen die reageren op visuele stimuli (buiten de 2 

voorgestelde pathways, vnl. prefrontaal)
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V.2. Dorsale visuele stroom

De corticale gebieden die de dorsale stroom uitmaken zijn niet bepaald hiërarchisch georganiseerd, 
maar er blijkt een progressie te zijn in de richting van de complexiteit van de visuele representaties. 
Projecties van V1 (IVB, dus vnl. magnocellulair (maar niet absoluut)) gaan naar gebieden V2 en V3. 
En vandaaruit verder naar V5, ook wel bekend als area MT.

V.2.1. Area MT

Er is sterke evidentie dat in area V5, ook wel bekend als MT (vanwege zijn mid-temporale ligging in 
sommige apensoorten), een gespecialiseerde vorm van verwerking van objectbeweging plaatsvindt. 
Area MT ontvangt input van V2 en V3, maar is ook direct geïnnerveerd door IVB in V1 
(magnocellulair). Dit wil zeggen dat de cellen in MT grote receptieve velden hebben, transiënte 
responsen en een richtingsselectiviteit. MT-neuronen hebben grote receptieve velden die reageren op 
stimuli in een enge range van richtingen (tuning voor beperkt aantal richtingen). De 
richtingsselectiviteit is nergens in het visueel systeem zo uitgesproken: ze reageren op zeer 
uiteenlopende vormen van beweging, veel belangrijker dan de structuur van het object. 
[Afb. 55, onder]

RV       stimulusfiguur
        A selectiviteit voor rich A

B    A
        B

Area MT/V5 (‘de bewegingsarea’ = waar-stroom)
o grotere receptieve velden dan V1
o selectiviteit voor richting van beweging
o selectiviteit voor snelheid (actie) 
o selectiviteit voor dispariteit

Dit corticaal gebied is georganiseerd in ‘kolommen van bewegingsrichting‘, analoog aan de 
oriëntatiekolommen (zie eerder). Vermoedelijk is de perceptie van beweging op een punt x afhankelijk 
van een vergelijking in activiteit overheen deze kolommen (die 360° overbruggen). Recent zijn er ook 
evidenties naar een geclusterde organisatie van snelheidstuning binnen MT. [Afb. 56 en 57, onder]

    
Owl Monkey, Optical Imaging
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Malonek e.a. (1994), Proc. R. Soc. B.

MT neuronen zijn ook samengeclusterd door een binoculaire dispariteitsselectiviteit. Op patches in MT 
die dispariteitsselectief zijn is er een systematische progressie van dispariteiten (van ver naar dichtbij; 
kleine vs grote correcties, cf. eerder). De aap is getraind op variabele bewegingsrichtingen, maar we 
zoeken de optimale bewegingsrichting en vandaaraf de drempel vanwaar de aap de stimulus kan zien 
(1 oog). [Afb. 58, onder]

Een belangrijk experiment om de fysiologie van de MT-cortex na te gaan, werd uitgevoerd door 
Movshon e.a. Sommige MT-cellen lijken te reageren op de gepercipieerde bewegingsrichting, ook al is 
die bewegingsrichting niet dezelfde als die waarin de objecten feitelijk bewegen. Een experiment in dit 
verband is het volgende. Lichtbalken worden met een hoek van 45° simultaan naar links en rechts 
bewogen. Op niveau van V1 reageren cellen het sterkst indien ze getuned zijn voor 45° naar 
rechtsboven of linksboven. Toch echter, in MT, alhoewel de stimulus niet recht naar boven beweegt 
(maar dit wordt wel gepercipieerd!), komt de sterkste reactie van de cellen die getuned zijn op de 
(gesuggereerde) beweging naar boven. V1-cellen doen dit niet. Variatie van de stimuli wijst uit dat de 
activiteit van deze MT-neuronen overeenkomt met de richting van de gepercipieerde beweging, 
veeleer dan met de fysische bewegingsrichting. Dit suggereert dat MT een transformatie maakt die 
kritisch is voor onze bewegingsperceptie. [Afb. 59, onder]

Verdere experimenten:
o aap elektrische stimuli geven in MT (in cellen die getuned zijn voor een bepaalde 

bewegingsrichting)
o tegelijk diezelfde stimuli visueel geven (‘juiste richting’) => aap zal de juiste richting aangeven
o stimuli in tegengestelde (‘foute’ richting) => aap zal de foute richting aangeven
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V.2.2. Verder dan MT: area MST

Verder dan area MT in de pariëtale lob zijn er area’s met bijkomende types van gespecialiseerde 
bewegingsselectiviteit. In een area die bekend staat als MST zijn er cellen selectief voor lineaire 
beweging (zoals in MT), maar ook voor radiaire (in- of uitwaarts vanaf een centraal punt) en circulaire 
bewegingen (wijzerzin en tegenwijzerzin). We weten niet op welke manier ons visueel systeem 
gebruik maakt van de complexe MST-neuronen en/of de meer eenvoudige V1/MT-neuronen.

3 potentiële rollen op welke manier dit gebeurt werden voorgesteld:
o navigatie: zodat we in staat zijn voort te bewegen in een omgeving (op basis van de informatie 

over snelheid en beweging van de objecten rondom ons)
o oogbeweging: 

 ons vermogen om beweging te zien en te voelen wanneer we objecten volgen 
met de ogen (pursuit) 

 snelle beweging van de ogen naar iets wat onze aandacht trekt in de periferie
o bewegingsperceptie: overleving kan soms afhangen van de interpretatie van bewegende 

objecten (vb. een auto die op ons afkomt)

Bewijs dat area MT/MST/… hoedanook een rol speelt in bewegingsperceptie komt voort van een 
aantal (zeer zeldzame) letsels. Een vrouw van 43 met een CVA met bilaterale schade aan de 
extrastriate cortex vertoonde –naast de verwachte problemen om objecten te benoemen (gevolg van 
de CVA algemeen)- ook problemen had om de beweging van objecten waar te nemen (bij het gieten 
van koffie zag ze geen koffie in het kopje tot het overliep)…

V.2.3. Posterieure pariëtale cortex

Dit gebied, dat de link vormt tussen perceptie en actie, ligt achter de primaire somatosensoriële cortex 
(g. postcentralis) en is verdeeld in een aantal gebieden [Afb. 60, onder]:

o Lip: gebied voor oogbewegingen
o Mip: gebied voor armbewegingen
o Aip: gebied voor grijpbewegingen

Hogere gebieden vertonen een delay-activiteit tussen stimulus en respons (afb. 49, eerder). De 
activiteit in het gebied blijft gedurende de delayperiode hoog. Wanneer onze aandacht valt op een 
punt in de periferie, zullen we nog steeds een saccadische oogbeweging maken naar hetzelfde punt, 
ook al valt de stimulus weg. Dit is een belangrijk iets met het oog op een beslissing of het onthouden 
van de stimulus. Het is dus niet: stimulus weg, activiteit weg. 
[Afb. 61, onder en Afb. 62, volgende pagina]

  delay

      Target ON   Target OFF Saccadische oogbeweging
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V.3. Ventrale visuele stroom

Parallel met de dorsale visuele stroom, loopt er ook progressief van V1 over V2-V3 een ventrale 
stroom richting de temporale lob. Deze stroom lijkt verantwoordelijk voor de analyse van de vorm van 
het object.

V.3.1. Area V4

V4 ontvangt input van de blob en interblobregio’s van de striate cortex via een synaps in V2. 
Neuronen in area V4 hebben grotere receptieve velden dan cellen van de striate cortex, en vele cellen 
zijn oriëntatie- en kleurselectief. Over de functie van V4  is veel speculatie, maar gedacht wordt dat V4 
verantwoordelijk is voor vorm- en kleurperceptie (defecten bij apen leiden tot afwezigheid hiervan).

Een zeldzaam klinisch syndroom bij de mens is achromatopsie, een partieel of volledig verlies van 
kleurperceptie, alhoewel de kegeltjes van de retina normaal zijn. Patiënten beschrijven hun wereld in 
grijstinten. Achromatopsie wordt beschreven in termen van defecte occipito-temporale regio’s, terwijl 
V1, LGN en de retina niet beschadigd zijn. De ziekte gaat vaak ook gepaard met verlies van 
vormperceptie. Toch is men nog niet helemaal zeker dat het werkelijk V4 is dat beschadigd is.

V.3.2. Area IT

Verder dan V4 in de temporale cortex liggen regio’s met 
gecompliceerde spatiale receptieve velden. Area IT 
(inferotemporale cortex) is onderhevig aan stimuli met diverse 
kleur en vorm, en aangenomen wordt dat dit gebied een rol speelt 
in visuele perceptie en visueel geheugen: [Afb. 63, links]

o vorm: invarianties (grootte, positie, cue)
o kleur
o textuur
o dispariteit
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Een klein percentage van de neuronen blijkt gevoelig te zijn voor afbeeldingen van gezichten. Deze 
cellen reageren ook wel op andere stimuli dan gezichten, maar de sterkste reactie treedt daar wel op. 
[Afb. 64, onder]. 

Dit werd bevestigd door fMRI-scans bij de 
mens (occipito-temporale ‘face-area’). Via 
stimulusreductie (zie hierboven) kan men 
kijken waarop de cel reageert (slechts voor 
een beperkt aantal cellen in de cortex 
mogelijk). [Afb. 65, links]

De bevinding dat er ‘face-selective’ cells 
zijn, is belangrijk omwille van een 
syndroom genaamd ‘prosopagnosie’, waar 
patiënten moeite hebben met het 
herkennen van gezichten alhoewel de visie 
op zich normaal is. Of deze cellen enkel 

    gevoelig zijn voor gezichten, wordt betwist.

In area IT treedt ook cue-invariantie op (vormconstantie): dezelfde vorm wordt ‘gepercipieerd’ voor 
verschillende cues (letterlijk: hints) => luminantie, textuur, en beweging… [Afb. 66 en 67, onder]
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Ten slotte zou er in de inferotemporale cortex ook een vorm van 3D-selectiviteit bestaan. A geeft geen 
aanleiding tot een 3D-beeld, B wel. [Afb. 68, onder]

VI. Van enkelvoudig neuron tot perceptie
Visuele perceptie is de taak van het identificeren van en toekennen van betekenis aan objecten in de 
ruimte. Dit vereist een georkestreerde activiteit van verschillende corticale gebieden. Het is echter niet 
geweten welke neuronen in welke gebieden verantwoordelijk zijn voor wat we percipiëren. Inzicht in 
de structuur van de receptieve velden kan ons hier echter in helpen.

VI.1. Van fotoreceptoren naar grootmoedercellen

De receptieve velden van fotoreceptoren zijn relatief kleine patches op de retina, terwijl ganglioncellen 
een center-surround organisatie hebben. Verderop worden de representaties complexer, en wie weet 
is er helemaal op de top van de hiërarchie een kleine populatie cellen die verantwoordelijk is voor de 
perceptie van 1 bepaalde stimulus (vb. mijn grootmoeder (1 specifiek persoon dus)), denken we maar 
aan de ‘face-selective’ cells in de IT-cortex.

Dit model gaat echter niet op:
o in de aap werden reeds opnames gemaakt van alle corticale gebieden, en geen enkel is 

verantwoordelijk (getuned) voor het herkennen van 1.000.000 specifieke structuren
o zulk een grote selectiviteit gaat in tegen het principe van brede tuning in het ganse CZS 

(fotoreceptoren reageren op een range van golflengtes, simple cells op oriëntaties, MT op 
richtingen…) => cellen die selectief zijn voor 1 kenmerk zijn steeds ook wel gevoelig aan 
andere eigenschappen

o gevaarlijk principe voor ons CZS: verlies van een cel(populatie) geeft aanleiding tot niet meer 
herkennen van een object

o wat met nieuwe objecten?

VI.2. Parallelle processing

Een alternatieve hypothese vertrekt van een aantal parallelle systemen over het ganse visuele 
systeem heen (en ook in andere ‘zintuigen’). Voorbeelden zijn legio: ON-center cells en OFF-center 
cells; M en P-type; M, P-IB en blobkanaal; dorsaal en ventraal… 
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Misschien gebruiken de hersenen een ‘verdeling-van-het-werk’principe. Binnen een corticale area 
representeren vele breed-getunede cellen bepaalde kenmerken van objecten, en op grotere schaal 
draagt een relatief grote groep van corticale area’s bij tot de visuele perceptie, sommigen enkel 
selectief voor kleur, vorm of beweging…

Wanneer we een activiteitspatroon beschouwen in de striate cortex als respons op een simulus, dan 
stellen we vast dat die verdeeld is over verschillende corticale modules, die allen informatie bevatten 
over oriëntatie, kleur, contrast… Aangezien we niet weten hoe perceptie werkt, is dit patroon van 
activiteit (en evenzo in de extrastriate cortex) misschien alles van perceptie dat er is. [Afb. 69, onder]

Vele wetenschappers vinden dit idee niet voldoende. Hoedanook moet de activiteit van de modules 
nog vergeleken worden om de beslissing te nemen dat het object wel degelijk dát object is, en niet 
zomaar een conglomeraat van verschillende lijnen en vlakken.

Om deze link te verklaren, bestaan 2 theorieën:
o synchronisatie van activiteit: het samen actief zijn van neuronen, ook al liggen ze ver uit elkaar 

(Gray en Singer) geeft objectherkenning:
 dankzij cross-talks: anatomische basis is aanwezig in laag III van V1 
 tussen de hemisferen door de commissuren en vnl. het corpus callosum: voor 

structuren die niet in het binoculaire visuele veld vallen
 connecties verbinden ook cellen met dezelfde RV-karakteristieken

o binding via aandacht:
 geen info wegens geen precieze spike-timing (welke synchroniteit?)
 selectieve aandacht zal verschillende connecties activeren en neuronen bij 

elkaar brengen, zodanig dat 1 voorwerp gezien wordt
 voor het visueel systeem het meest waarschijnlijk, omdat de timing visueel 

zeer slecht is (de tijd vooraleer een AP wordt afgevuurd is té variabel)
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