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Je scriptie ging over 
connectiviteit, ook 
het onderwerp van je 
promotieonderzoek, wat 
houdt dit begrip precies 
in?
‘Ooit had je de zogenaamde 
frenologie, waarbij men 
geloofde dat een hersengebied 
(te herkennen aan de knobbels 
op de schedel) direct een 
bepaalde functie, zoals 
wiskundig inzicht, representeerde. In fMRI-onderzoek keek men 
in eerste instantie ook naar directe links tussen hersenactiviteit 
en functies. Als je bijvoorbeeld je duim beweegt, dan zie je 
activiteit in de motor cortex, waar elk gebiedje een lichaamsdeel 
representeert. Voor hogere cognitieve functies echter, zoals 
leren, geldt zo’n directe één op één mapping niet. Het idee van 
connectiviteit is dat meerdere gebieden met elkaar samenwerken 
in allerlei netwerken. Met connectiviteitsonderzoek proberen 
we meer te weten te komen over hoe gebieden in de hersenen 
met elkaar interacteren en hoe je dat het best kunt onderzoeken 
met de methoden die we voorhanden hebben.’

Hoe ben je hier terechtgekomen en wat doe je hier?
‘Ik werk bij de Universiteit Utrecht, als AIO bij Psychonomie. 
Mijn promotor is Frans Verstraten, die mij ook bij mijn 
scriptie begeleid heeft. Toen ik begon in Utrecht, was er op 
dat moment onvoldoende scantijd op de scanners daar. Door 
het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en 
het F.C. Donders Centrum kon ik op een gegeven moment 
hiernaartoe overstappen. Ik promoveer gewoon in Utrecht, 
maar mijn praktische promotie is voornamelijk hier: naast 
Frans in Utrecht heb ik hier een begeleider, doe ik hier alle 
metingen en het onderzoek.
 Met een aantal collega’s vormen we een PIONIER-groep. De 
PIONIER-beurs is een beurs van NWO die Frans Verstraten 
heeft gekregen, het staat voor ‘Persoonsgerichte Impuls voor 
Onderzoeksgroepen met Nieuwe Ideeën voor Excellente 
Research’. Met de PIONIER-groep doen we onderzoek naar 
connectiviteit. Het is natuurlijk een heel breed onderwerp, het 
voordeel daarvan is dat je veel vrijheid hebt in welke kant je op 
gaat. Binnen de PIONIER-groep zijn mensen met verschillende 
projecten bezig. 
 We hebben binnen het Donderscentrum 9 onderzoeksgroepen 
met elk zijn eigen onderzoeksterrein. Mijn project valt hier onder 

de ‘Intention and Action’ groep van Ivan 
Toni. Naast deze groep zijn er groepen 
die zich bezig houden met taal, visuele 
perceptie, leren en plasticiteit, geheugen 
enzovoorts. Daarbinnen worden weer 
allerlei verschillende soorten onderzoek 
gedaan met verschillende methoden, niet 
alleen fMRI, maar ook EEG en MEG.  

Wat ben je nu precies aan het 
onderzoeken?
‘Het hoofdonderzoek is zoals gezegd co

nnectiviteitsonderzoek, maar dat kan je natuurlijk op allerlei 
onderwerpen toepassen. Wat ik nu aan het doen ben is onderzoek 
naar het leren van willekeurige visuomotor associaties. Een 
visuomotor associatie is de koppeling tussen een visuele input 
(een stimulus), en een motorische output (een respons). 
 Er zijn verschillende manieren waarop informatie vanuit de 
visuele cortex (V1, fi g. 1), waar de visuele input binnenkomt, 
de motor cortex (M1, fi g. 1) kan bereiken. We weten dat er 
een bepaald netwerk actief  is tijdens het leren van willekeurige 
visuomotor associaties (het donkere pad, fi g 1.). We weten 
ook dat er andere gebieden in de hersenen actief  zijn als je 
bijvoorbeeld een kopje pakt. Het pakken van een kopje is 
eveneens integratie van visuele informatie en motorische 
handeling, maar dan helemaal automatisch (het lichte pad, fi g. 
1). De posteriore pariëtaal cortex (PPC, fi g. 1) is actief  bij het 
uitvoeren van visuomotor associaties, maar ook als je iets aan 
het grijpen bent (een kopje). Als je dit stuk cortex zou weghalen, 
kan je echter nog steeds visuomotor associaties aanleren, dit is 
onderzocht bij apen.
 Onze hypothese is dan ook dat er verschillende netwerken 
actief  zijn in verschillende fases van leren en dat de posteriore 
pariëtale cortex niet in het begin van het leren van belang is, 
maar pas later. Er vindt een omslag plaats van het ene naar 
het andere netwerk, op 
het moment waarop 
het pad voor het leren 
van de associatie niet 
meer nodig is, omdat 
deze zo automatisch is 
geworden dat die via het 
automatische pad kan, 
via de posteriore pariëtale 
cortex, zoals bij het 
pakken van een kopje. 

AI in bedrijf: Meike Grol
Julia Meuwese, derdejaars studente CKI aan de Universiteit Utrecht

Fig. 1 De twee netwerken

Meike Grol (28) is in 2001 afgestudeerd 
in Cognitieve Kunstmatige Intelligentie 
aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft de 
vrije afstudeerrichting gedaan en heeft die 
ingevuld met biopsychologische vakken en 
beeldverwerkingsvakken bij Informatica. 
Haar scriptie ging over connectiviteit in 
de hersenen, nu borduurt ze met haar 
promotieonderzoek op dit onderwerp 
voort. Ze is AIO (assistent in opleiding) 
bij de capaciteitsgroep Psychonomie aan 
de Universiteit Utrecht, maar voert haar 
onderzoek uit bij het F.C. Donders Centrum 
in Nijmegen. 

De rubriek ‘AI in bedrijf ’ heeft als doel een overzicht te bieden van waar je zoal terecht kan komen na afronding van een AI-studie; iets waar niet iedereen een 
helder beeld van heeft. Hier laten we afgestudeerde AI-ers aan het woord, die vertellen over hun werk.



29

De Connectie
December 2004: Promonummer

 In mijn experiment heb ik als dit volgt onderzocht: De 
proefpersonen in mijn experiment zien Japanse tekens waar 
steeds één van de vier vingers van de rechterhand bij hoort, 
ze maken daarmee een vingerbeweging door op een knop te 
drukken. Men weet niet van tevoren welke vinger dat is, dus dat 
moeten ze leren met ‘trial and error’: ze krijgen te zien of  het 
goed of  fout was (zie fi g. 2). 
 Eén set tekens wordt 3 dagen lang, 2000 keer geleerd, zodat de 
proefpersonen de associaties kunnen dromen. Hierna gaan de 
proefpersonen in de scanner. Ze krijgen verschillende groepen 
tekens aangeboden: tekens die ze al heel goed kennen, tekens 
die ze nog nooit gezien hebben, maar waar ze de hele scantijd 
(1/2 uur) de tijd voor hebben om ze te leren, en tussendoor 
krijgen ze nog steeds andere tekens, dus die ze eigenlijk bijna 
niet kunnen leren. Zo kan je drie fases van leren tegen elkaar 
afzetten: wat gebeurt er in de hersenen als je die visuomotor 
associaties al automatisch kunt, wat gebeurt er als je bezig bent 
met leren en wat gebeurt er als je nog naar de regel aan het 
zoeken bent, bij het initiële leren? Als je deze fases tegen elkaar 
afzet, zie je inderdaad dat de pariëtale cortex later in het leren 
weer actief  wordt. 
 Op dat punt zijn we nu aangekomen. Het grootste deel van de 
analyses is af, en de hypothese is bevestigd, ik hoef  alles alleen 
nog maar op te schrijven. Hierna ga ik door met een neuraal 
netwerk of  computationeel model, waarmee ik deze theorie 
verder ga testen. Ik ga kijken of  ik daarmee mijn data kan 
reproduceren. Verder ga ik kijken met connectiviteitsanalyses 
(op basis van de correlatie in hersenactiviteit tussen gebieden) 
of  de hiervoor genoemde omslag van het ene naar het andere 
netwerk inderdaad zo plaatsvindt en hoeveel invloed het ene 
gebied op het andere heeft.’

Wanneer heb je dit onderzoek afgerond?
‘Ik doe 5 jaar over mijn promotie, dus ik ben nu op de helft.’

Doe je als AIO nog dingen naast je onderzoek?
‘Ja, onderwijs geven hoort bij het AIO-schap. Eén periode per 
jaar geef  ik werkgroepen bij functieleer, een psychologievak. 
Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik moet wel altijd even 
omschakelen van het onderzoek, maar het is leuk voor de 
afwisseling. Verder zijn er vaak projecten waar je zijdelings aan 
meewerkt. Je helpt wel eens een beginnende AIO en werkt dan 
mee aan zijn of  haar project. Ook begeleid ik wel eens een 
Masterstudent die hier stage loopt.’

CKI is een brede studie, terwijl je nu heel toegespitst 
bezig bent. Zijn er dingen die je bij dit werk nodig hebt 
waar je bij CKI te weinig kennis van hebt opgedaan, 
en hoe heb je die achterstand ingehaald?
‘Bij mij is dat statistiek. Je merkt dat de psychologen beter 
opgeleid zijn in statistiek. Bij CKI krijg je één statistiekvak, 
dat is een prima basis, maar voor wat ik in dit vakgebied moet 
doen niet voldoende. Ik heb een extra statistiekvak gedaan bij 
psychologie, maar zelfs dat heeft niet vreselijk geholpen. Bij de 
vele analyses die je op de data uitvoert heb je echt veel statistiek 
nodig. Deze achterstand haal ik in door te lezen of  soms een 
extra cursus te doen die je als AIO kan volgen. Je kunt ook 
makkelijk bij mede-AIO’s terecht om dat soort kennis aan te 
vullen, en er worden hier veel lezingen gegeven.
 Verder zou wat extra biologische kennis handig zijn geweest, 
maar met vakken zoals ‘Perceptie en actie’ en ‘Biologische 
grondslagen van het gedrag’ kwam ik al een heel eind.’

AI in bedrijf: Meike Grol

Fig. 2 Met behulp van ‘trial and error’ worden visuo-motor associaties 
geleerd

 Een MRI-scanner van het F.C.Donders Centrum
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Wat vind je leuk aan je werk?
‘Het feit dat je blijft leren vind ik het leukst. Verder vind ik de 
vraag hoe de hersenen werken een van de meest intrigerende 
kwesties. Ik vind trouwens het technische aspect, het 
programmeren, ook leuk.’

Zijn er ook minder leuke kanten?
‘Ik vind dat je als AIO een best wel lange adem moet hebben, 
zeker met dit soort onderzoek. Ik ben nu bijvoorbeeld al twee 
jaar met hetzelfde experiment bezig. Het is een leuk experiment, 
maar op een gegeven moment wil je ook wel weer nieuwe 
dingen en krijg je nieuwe ideeën waar je mee aan het werk 
wilt. Het is monnikenwerk: het verkrijgen van je data kost veel 
tijd, en vervolgens is er een grote hoeveelheid data die je moet 
verwerken. Nu is het wel zo dat je in het begin als AIO heel veel 
moet leren, dus het tweede experiment zal waarschijnlijk twee 
keer zo snel gaan.’

Hoe zie jij je toekomst?
‘Nu werk ik vooral naar het einde van de promotie toe. Ik 
zou hier wel graag mee door willen gaan, maar ik weet nog 
niet precies welke kant ik dan op zou willen gaan. Er wordt 
momenteel heel veel fMRI onderzoek gedaan, maar op een 
gegeven moment zal daar minder geld voor komen. Dan zie ik 
mezelf  misschien toch meer richting oude CKI-onderwerpen 
gaan, zoals computationeel modelleren.’

Het F.C. Donders Centrum in Nijmegen

Het promonummer van De Connectie is uit.

Wij willen graag weten wat je er van vond!

Vul de enquête in op 

<http://www.connectie.org/>


