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College 1. Aandacht



H1. Wat aandacht is

Citaat van William James  

Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the 
mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several 
simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, 
concentration of consciousness are of its essence. It implies withdrawal 
from some things in order to deal effectively with others…



The Binding Problem



Feature Integration Theory (FIT)
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Reflexive vs Voluntary Orienting

• Bottom-up 

• Fast

• Peripheral, non-
informative cue

• Stimulus-driven

• Rechts ventro temporal-
parietal- inferior frontal

• Top-down 

• Slow

• Central symbol, informative 
cue

• Goal-directed

• Dorsal parietal – superior 
frontal
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H2. Wat de aandacht trekt









H3. Wat onze waarneming bepaalt



Visuele verwaarlozing

H4. Visuele verwaarlozing en bewustzijn



Definitie van visuele verwaarlozing

The failure (or slowness) to report, respond, or 
orient to novel or meaningful stimuli presented to 
the side opposite a brain lesion, when this failure 
cannot be attributed to either sensory or motor 
defect (Heilman, 1979). 

Even when moving eyes or hands to the neglected 
side the items presented there do not reach 
awareness. Patients behave as if one half of their 
world has ceased to exist. (Mesulam, 1981)



Visuele verwaarlozing

Acute fase of beroerte
11% patiënten  

Acute symptomen:
Negeren van 1 hemi-space

Hoofd/ oog afwijking

ADL verstoringen (activities daily life)

Anosognosie (film)

Apathie

Vaak spontaan herstel in acute  
fase



Bottleneck

zintuig-informatie

zintuiglijk geheugen

aandacht!!!
werkgeheugen

Een metafoor voor capaciteitslimiet. Zodat je niet teveel bier in 1 keer binnen krijgt. 
In casu geen bier maar zintuiglijke informatie.



College 2. Concentratie



H5. Wat concentratie is





H6. Hoe concentratie werkt
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H7. Het belang van concentratie













H8. Het vasthouden van de concentratie 

Citaat van Seneca

Een overvloed aan boeken leidt slechts tot afleiding [...] 
Het is typisch voor een bedorven maag om alles te proeven. En wanneer 
dat uiteenlopend en verschillend is, verpest het, maar voedt het niet.
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