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Het geheugen en de hersenen

Waar is ons geheugen opgeslagen?



Wat is (een) herinnering?
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Je hebt herinneringen aan

vroeger, de zogenaamde

‘episodische herinneringen’:

“Ik was tien jaar oud en ging

snoep kopen bij een

marktkraam.” 

Waar zit zo’n herinnering? En

beschrijf je met dat sort 

herinneringen ook het grootste

deel van het geheugen?



Geheugen zit in de verbindingen 

(synapsen) tussen zenuwcellen
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Prof. Jaap Murre

Hoe werkt je geheugen?



Prof. Jaap Murre

Hoe werkt je geheugen?

Je hersenschors

heeft meer

geheugenruimte dan 

100 computers 
(met harddisks van 1000 Gb)



Sommige dieren hebben nog meer…

Walvis
(5 x mens)

Mens



Maar voordat het in je hersenschors

komt, zit het geheugen zit eerst achter

je oren: in de hippocampus



Geheugen en slaap

Wanneer het geheugen 

geconsolideerd wordt
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Het TraceLink model is een abstractie 

van de genoemde gebieden

Link systeem (hippocampus)

Trace systeem 

(neocortex)

Modulatoir systeem 

(basale voorbrein)



De uurtjes voor twaalf…

• Diepe slaap overheerst in de eerste vier uur 
van de nacht (daarna REM slaap)

• Als je later naar bed gaat verlies je een stuk 
diepe slaap

• Als je eerder naar bed gaat win je die (tenzij 
iedere dag)

• Als je een keer eerder naar bed gaat zou je 
dus meer consolidatie krijgen van je 
geheugen
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Het belang van consolidatie

• Vindt (deels) plaats gedurende de slaap

• Verandert de biologische basis van een

representatie

• Leidt waarschijnlijk tot:

– generalizatie (Eng. generalization)

– semantizatie (Eng. semantization)

• Betere bescherming tegen vergeten



Direct meting aan zenuwcellen in 

mensen

• Negen patiënten met epilepsie

• Electrodes geïmplanteerd om medische 

redenen

• 30 min sessies met plaatjes gebaseerd op de 

interesses van de patiënt

• Wat verwacht je te vinden?



“Jennifer Aniston” cel in linker posterior 

hippocampus



“Halle Berry” cell in rechter anterior hippocampus



Aandacht!

Van aandacht naar geheugen

consolidatie (tijdens slaap)
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We weten allemaal dat

waarneming ons soms bedriegt
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Schaakbord Schaduw Illusie

22Welk vakje is donkerder: A of B?



Schaakbord Schaduw Illusie

23Welk vakje is donkerder: A of B?



Maar het is veel en veel erger dan 

we denken
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The ‘door study’ (change blindness)

• Daniel Simons 1998

• Aandacht is ontzettend selectief

• Je ziet een duimbreedte met veel

aandacht

• Een groot deel van de rest wordt

door de hersenen aangevuld: 

– Constructie van de waarneming
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‘Veranderingsblindheid’: 

waarneming is niet altijd waar

• Wat je ervaart is niet wat je ogen zien

• Je hersens vullen veel van je ervaring in, 

ondanks dat je ogen het wel degelijk ‘correct’ 

zien

• Maar je denkt dat je alles wel heel de hele tijd

precies aan het waarnemen bent

• Dat is dus niet zo!

• Mensen construeren voortdurend
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Korte-termijn geheugen en het 

belang van rehearsal ofwel

internet herhaling

Het korte termijn geheugen is veel

korter dan je denkt!
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Brown-Peterson taak

• Probeer drie letters te onthouden, bijv. XJC

• Na presentatie van de letters wordt een 

nummer gegeven, bijv. 307

• Begin onmiddellijk terug te tellen in drieën

• Dus: 307, 304, 301, 298, …

• Zodra Schrijf! verschijnt, schrijf de letters op 

die u onthouden hebt

• Dit moet enige malen herhaald worden voor het 

beste effect



Klaar!



RGP



875



Schrijf!



Klaar!



ZQN



317



Schrijf!



Klaar!



HWB



504



Schrijf!
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Anwoorden

• RGP

• ZQN

• HWB
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Resultaat Brown-Peterson taak

• Vooral voor de laatste malen dat de taak 

gedaan wordt, is de geheugenprestatie zeer laag

• Meestal worden alle letters (slechts 3!) binnen 

15-20 s vergeten

• De reden hiervoor is dat er geen rehearsal

(internet herhaling) van de letters plaats vindt

• Deze wordt verhinderd door het terugtellen
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Nog een soort geheugen: het 

impliciete geheugen
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Fragmentaanvullen

• Probeer om de volgende Nederlandse

woordfragmenten aan te vullen

• U heeft 30 seconden

• Elke punt (.) staat voor een letter
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m..ktk…m
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s..k.rs..n
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Stop!
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De juiste antwoorden waren

• marktkraam

• suikerspin
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Impliciet geheugen

• Derren Brown fragment

• Werkt onafhankelijk van bewuste

geheugenprocessen

• Ander voorbeeld: categorie genereren na

priming onder volledige verdoving

• Wordt met name aangetroffen bij ‘bestaande’ 

woorden en andere items

• Is onafhankelijk van de hippocampus en blijft

behouden bij mensen met geheugenverlies



Geheugenkampioenen

Eerst even een testje



Slide derived from Ericsson’s Lecture at UvA 9 November 2007
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Slide derived from Ericsson’s Lecture at UvA 9 November 2007
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Sommige mensen lijken letterlijk

alles te kunnen onhouden

Een (zeer zeldzaam!) voorbeeld van 

fotografisch geheugen
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Stephen Wiltshire na 45 min 

helicoptervlucht: 5 meter detail!
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Dit soort geheugen is zeer, zeer

uitzonderlijk!

Meestal is het geheugen niet letterlijk, 

maar werkt het reconstructief



Hoe betrouwbaar is het geheugen

eigenlijk?

Antwoord: Is helemaal niet

betrouwbaar! Net als de waarneming

is het geheugen constructief



Vervorming van het 

geheugen

• Elizabeth Loftus

• Foto’s (geen film) van auto-ongelukken

• Bewust werden sturende vragen gesteld

• Verschillende groepen proefpersonen moesten

de volgende vragen beantwoorden:

– Hoe hard reden de auto’s toen zij elkaar raakten?

– Hoe hard reden de auto’s toen zij tegen elkaar

knalden?
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Experimenten van Elizabeth Loftus:

‘Verdwaald in winkelcentrum’ 

• Proefpersonen (14 jaar of ouder) kregen vier 

verhaaltjes te horen over gebeurtenissen die zij 

vroeger meegemaakt hebben.

• 1 voorval was niet juist, 3 wel

• Vervolgens moesten zij proberen zich zo veel 

mogelijk daarvan te herinneren (gedurende 

enkele weken)

• Vaak zijn proefpersonen er dan niet zeker van of 

de onjuiste ‘herinnering’ wel of niet gebeurd is.
60
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Geheugenillusies

• 25% van de deelnemers rapporteert een vrij

gedetaileerde verslag van de aangeprate, valse

herinnering

– bijv. blauwe flanellen trui van behulpzame man in 

winkelcentrum

• Dat is een geheugenillusie, want nooit gebeurd

• Maar de deelnemer ziet het wel helemaal voor

zich en gelooft dat het echt zo was
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Conclusies

• Ons geheugen is een netwerk dat groter en 

complexer is dan het sociale netwerk van alle 

mensen op aarde

• Het heeft een enorme capaciteit (100 PCs)

• Toch zijn herinneringen geen foto’s (fimpjes) 

maar reconstructies die sterk zijn beïnvloed 

door je kennis en ervaringen

• Heel vaak is het geheugen dus onbetrouwbaar!
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Wat gebeurt er als je een expert 

wordt?

Je vult je geheugen met heel veel

relevante ‘kennispatronen’



Wereldkampioen

Blindsimultaan dammen: 

Ton Sijbrands



Voorbeeld van expertise

• Wereldkampioen blindsimultaan dammen Ton 

Sijbrands

• Op 5 oktober 2007: won 21 partijen en speelde

4 remise, blind! (meer dan 28 uur)

• In 1982 nog 10 partijen (9 winst, 1 remise, 6:20 

uur)

• Hoe kan iemand zo’n niveau van expertise 

bereiken?



Adriaan de Groot 1965



Schaakexperts

• Een expert een enkel patroon waar wij losse

onderdelen zien

• Deze (vaak duizenden) patronen zijn

opgeslagen in lange-termijn geheugen

(‘semantisch geheugen’)

• Het geheugen vindt zo’n patroon heel snel



Het optimale moment om te leren

en de ontwikkeling van 

gewoontes
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Optimaal leren

• Je leert het beste in de zone van naaste

ontwikkeling (Lev Vygotsky, 1934)

• Maar het beste moment om iets te herhalen is 

‘vlak voordat je het gaat vergeten’

• Dit komt door het zogenaamde retrieval 

practice

– Je leert het meest bij het (met enige moeite) 

ophalen van informatie

– Dit is een bijzonder sterk effect
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Ontwikkeling van gewoontes

• Dit duurt veel langer dan je denkt

• In een onderzoek dat 1000 keer geciteerd is 

kwamen ze op 66 dagen van dagelijks herhalen

• Pas toen was de gewoonte voldoende

geautomatiseerd

• Wij gaan over een paar maanden een officiele

replicatie doen van dit onderzoek
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Die 66 dagen zijn een beetje een

eigen leven gaan leiden!



Individuele verschillen 

in leren en geheugen
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Onderzoeksvraag

• Kun je zeggen dat sommige mensen een goed

verbaal geheugen hebben en andere een goed

visuospatieel geheugen?

• Meer in het algemeen: Is er zoiets als een

visuele versus verbale cognitieve stijl

• Bedenk hier: visuele stijl = ‘beelddenken’

• Is dit een zinvol en gevalideerd onderscheid?
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Individuele verschillen in 

geheugen

• Vergelijk:

– Verbaal geheugen

– Visuospatieel geheugen

• Hoe ontwikkelt geheugen zich met leeftijd?

• Nationale Geheugen Test online
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Hogere opleiding →

beter visuospatieel geheugen
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Hogere opleiding →

beter verbaal geheugen
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Groot verschil in ontwikkeling

verbaal en visuospatieel geheugen
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Geen verschil in ontwikkeling van ‘immediate’ 

(STM) en ‘delayed’ (LTM) geheugen
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Opmerking

• Mensen vertonen meer variatie langs de 

verbale-visuospatiële dimensie dan langs de 

STM-LTM dimensie

• We kunnen mensen dus karakteriseren als 

volgt:

– Sommige mensen hebben een beter verbaal 

geheugen en andere een beter visuospatieel

geheugen
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Relevant onderzoek: Kozhevnikov, 

Kosslyn, & Shephard (2005)

• Vraagstelling: Kunnen we in het algemeen

onderscheid maken tussen ‘visualizers’ en 

‘verbalizers’?

• Antwoord: Ja, maar dit onderscheid werkt

alleen goed als we onderscheid maken tussen:

– Verbalizers

– Object visualizers

– Spatial visualizers
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Twee soorten visualizers

• Object visualizers

– Verwerken beelden als een enkel unit (een

‘plaatje’)

• Spatial visualizers

– Verwerken beelden meer analytisch

– Ontleding in onderdelen met onderlinge spatiële

relaties (links, rechts, boven, onder, etc.)
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Toepassing naar beroepen

• Beeldend kunstenaars hebben een voorkeur

voor object visualisatie (zijn object visualizers)

• Wetenschappers en ingenieurs hebben een

voorkeur voor spatiële visualisatie (zijn spatial 

visualizers)
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Mijn persoonlijke visie op visuele

versus verbale cognitieve stijl

• Lesmethoden gebruiken traditioneel heel veel

teksten om lesmateriaal aan te bieden

• Maar: Vaak vangen we leerlingen met zwak

tekstbegrip (of dyslexie!) niet op

• Ook: Veel docenten begrijpen niet welke

problemen een leerling met zwak tekstbegrip heeft

• Hier zou veel meer aandacht voor moeten komen

• Er is namelijk veel aan te doen en het effect kan

groot zijn
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Afsluitend

• Het geheugen kent vele vormen. De meeste

zijn net even kort gepasseerd:

– Korte- naar lange-termijn

– Letterlijk of (meestal) constructief

– Visueel of verbaal

– Episodisch of semantisch

– Expliciet of impliciet

• Iedere vorm heeft verschillende eigenschappen
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Einde: tijd voor (meer) 

vragen
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