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In deze oratie wil ik graag aandacht vragen voor de tastzin en met name 
bespreken wat de functie, de zin, van tast is. Het belang van tastwaar-
neming voor ons functioneren kan moeilijk overschat worden. Op ieder 
moment van ons wakend bestaan ervaren we ons lichaam en dit is ook 
wezenlijk voor onze identiteit (Blanke, 2012). Afwijkingen in de tastwaar-
neming en lichaamservaring hebben dan ook een duidelijk effect op ons 
dagelijks functioneren. Ondanks het belang van tast, wordt er in het 
 neuropsychologisch en neurowetenschappelijk onderzoek minder aan-
dacht aan besteed dan aan andere zintuigen zoals het zien en het horen. 
In deze oratie wil ik daarom verschillende aspecten van de tastwaar-
neming bespreken. Deze zullen geïllustreerd worden aan de hand van 
stoornissen in de tastwaarneming, waarmee ik ook hoop duidelijk te 
 maken dat taststoornissen van belang, en zelfs essentieel zijn, binnen 
de neuropsychologische praktijk.

Het somatosensorisch systeem

Alhoewel ik het gemakshalve over de tastzin heb, wordt hier eigenlijk 
het somatosensorisch systeem mee bedoeld. Dit systeem kan onder-
verdeeld worden in verschillende deelsystemen. Allereerst de tast zelf, 
dat is informatie vanuit de huid die aangeeft waar de aanraking is, hoe 
hard deze is, et cetera. Andere receptoren geven informatie over hoe 
koud of warm een stimulus is of zijn belangrijk voor pijnwaarneming. 
Daarnaast zijn er de receptoren in de spieren, gewrichten en pezen die 
informatie doorgeven over waar de ledematen zich bevinden. Dit wordt 
ook wel proprioceptie genoemd.

Deze informatie wordt via zenuwbanen doorgestuurd naar het rug-
genmerg vanwaar het via de hersenstam naar de thalamus gaat (zie 
 figuur 1 links). Van daar wordt de meeste informatie doorgegeven aan 
de primaire somatosensorische hersenschors, die zich bevindt in het 
voorste deel van de pariëtaalkwab (zie figuur 1 rechts).

Schade aan dit corticale gebied leidt tot tast- en proprioceptieve uitval 
in de lichaamshelft aan de tegenovergestelde zijde. Mensen nemen niet 
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langer een aanraking waar en weten ook niet meer waar hun lichaams-
delen zich bevinden. In het tweede somatosensorische gebied is de 
 verwerking complexer en wordt informatie van beide lichaamshelften 
samengevoegd.

Echter hier houdt de informatieverwerking niet op. Andere gebieden 
in het achterste deel van de pariëtaalkwab, en in de insula, blijken ook 
betrokken te zijn bij somatosensorische informatieverwerking. Hierbij 
heeft het somatosensorische systeem twee belangrijke functies: het 
 informeert ons over de omgeving door haptische exploratie van bijvoor-
beeld voorwerpen en het vertelt ons over het eigen lichaam (Dijkerman  
& De Haan, 2007). Ik zal kort iets over het eerste vertellen, maar wil het 
vooral hebben over de lichaamswaarneming.

Haptische exploratie van voorwerpen

Alhoewel visuele waarneming dominant is voor het herkennen en ver-
kennen van voorwerpen, gebruiken we in het dagelijks leven ook vaak de 
tastzin. Denkt u maar eens aan het herkennen van uw telefoon in uw tas 

Tast zin

figuur 1 
De somatosensorische zenuwbanen van het ruggenmerg tot de primaire  
somato sensorische hersenschors (links). De primaire somatosensorische  
hersenschors (rechts).
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of broekzak waar ook uw sleutels in zitten. Het waarnemen van voor-
werpen op de tast is vooral een actief proces. We gebruiken specifieke 
hand- en vingerbewegingen om informatie over het voorwerp te ver-
krijgen. Lederman en Klatsky (1993) hebben laten zien dat het type be-
weging afhangt van welke informatie we willen verkrijgen (zie figuur 2). 
Dus wanneer we willen weten hoe zwaar een voorwerp is dan bewegen 
we de hand op en neer. Willen we weten hoe ruw een voorwerp is, dan 
wrijven we met onze vingers eroverheen. Zo zijn er zes verschillende 
 ‘exploratory procedures’, ieder gericht op een bepaald aspect van het 
voorwerp. 

Een stoornis in het herkennen van voorwerpen op de tast, terwijl 
 primaire tastfuncties nog wel intact zijn, wordt een tactiele agnosie 
 genoemd. Dit komt meestal voor na letsel aan de posterieure pariëtaal-
gebieden en mogelijk de insula. Tactiele agnosie is in bepaalde opzichten 
vergelijkbaar met een visuele agnosie. 

Net als in het visuele domein zijn er verschillende vormen. Bij een 
 apperceptieve tactiele agnosie heeft een patiënt problemen met het 
 vormen van een perceptuele representatie van het voorwerp op basis 
van haptische informatie (Reed e.a., 1996). De patiënten kunnen bijvoor-
beeld een voorwerp dat ze betast hebben, niet natekenen. Andere patiën-
ten kunnen wel een perceptuele representatie van het voorwerp maken 
en het dan ook natekenen, maar herkennen het desalniettemin niet 

figuur 2 
Exploratorieve hand- en vingerbewegingen voor haptische verkenning  
van voorwerpen (uit Lederman & Klatzky, 1993).
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 (Nakamura e.a., 1998). Bij deze patiënten is juist het associëren van de 
gemaakte haptische representatie met (semantische) kennis over een 
voorwerp gestoord. Dit wordt, net als in het visuele domein, een associa-
tieve agnosie genoemd.

Daarnaast kan een stoornis in exploratieve vingerbewegingen, tac-
tiele apraxie (Binkofski e.a., 2001), ertoe leiden dat een voorwerp niet op 
de juiste manier haptisch verkend wordt, waardoor het ook niet herkend 
kan worden (Valenza e.a., 2001). Ook kan de temporospatiële integratie 
van informatie gestoord zijn, wat wederom kan leiden tot haptische her-
kenningsproblemen (Saetti e.a., 1999).

Samenvattend, de eerste zin (functie) van de tast is het waarnemen 
van en interacteren met voorwerpen in onze omgeving. Deze vaardigheid 
is gebaseerd op diverse cognitieve en sensomotorische processen en kan 
als gevolg van hersenletsel gestoord zijn.

Lichaamsrepresentaties

Taakafhankelijke verwerking
Een wellicht belangrijker functie van het somatosensorische systeem 
is dat het ons informeert over het eigen lichaam. Tast en proprioceptie 
vormen de basis voor een bewuste ervaring van de positie en structuur 
van ons lichaam en voor lichamelijk gerelateerde emoties. Ze zijn ook 
cruciaal voor de aansturing van bewegingen.

Alhoewel we ons lichaam als een eenheid ervaren, is er al ruim een 
eeuw bewijs voor verschillende representaties in ons brein die onafhan-
kelijk van elkaar kunnen opereren. In een nog steeds invloedrijk artikel 
getiteld ‘Sensory disturbances from cerebral lesions’ beschreven Head en 
Holmes (1911) op basis van patiëntenonderzoek drie verschillende repre-
sen taties. Twee aparte ‘schema’s’: een voor de positie van lichaamsdelen 
ten opzichte van elkaar en een voor het lokaliseren van een aan raking op 
de huid (p. 187). Deze zijn niet toegankelijk voor bewuste  gewaarwording, 
maar zijn vooral belangrijk bij het aansturen van bewegingen. Daarnaast 
zijn er in de sensorische hersenschors lichamelijke herinneringen op-
geslagen. Deze werken volgens Head en Holmes samen met de inkomende 
sensorische informatie waarbij ze uiteindelijk leiden tot een bewust 
beeld van de aanraking of de positie van een ledemaat. 

Helaas heeft men in de jaren daarna dit onderscheid tussen het on-
bewuste lichaamsschema en het bewuste lichaamsbeeld enigszins uit 
het oog verloren en werden deze termen door elkaar gebruikt. Eind jaren 
negentig is hier pas een einde aan gekomen toen Shaun Gallagher en 
 Jacques Paillard, wederom op basis van patiëntenonderzoek, het onder-
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scheid tussen het onbewuste lichaamsschema voor het aansturen van 
bewegingen en het lichaamsbeeld voor bewuste waarneming weer onder 
de aandacht brachten (Gallagher, 2005; Paillard, 1999). 

Mede geïnspireerd door dit onderscheid en door het ‘two visual 
streams’-model van David Milner en Mel Goodale (1995) hebben Edward 
de Haan en ik enkele jaren geleden gesuggereerd dat corticale verwerking 
van tastinformatie afhankelijk is van het doel van de verwerking (Dijker-
man & De Haan, 2007). Dus wanneer het doel is om een vlieg op je arm 
dood te slaan wordt de tactiele informatie over de locatie van de vlieg 

figuur 3 
Een dubbele dissociatie tussen het lokaliseren van een aanraking door middel van  
een perceptuele respons (aanwijzen op een afbeelding [map] van de hand) en een  
motorische respons (direct wijzen naar de aanraking op de hand). Patiënt KE is  
gestoord op de motorische respons en presteert normaal op de perceptuele lokalisatie. 
Patiënt JO laat het tegenovergestelde patroon zien (uit Anema e.a., 2009).
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 anders verwerkt dan wanneer het doel is om een perceptuele schatting 
van de locatie van de vlieg te maken. Bewijs voor dit onderscheid komt 
van studies die promovendi Marjolein Kammers en Helen Anema enige 
jaren geleden gedaan hebben. Helen testte twee patiënten op twee ver-
schillende tactiele lokalisatietaken (zie figuur 3). Bij beide taken was de 
tactiele informatie hetzelfde, een aanraking op de hand, maar verschilde 
het doel. In de motorische taak werd de patiënt gevraagd om  direct naar 
de aanraking op de hand te wijzen (met de andere hand). In de percep-
tuele taak werd de patiënt gevraagd om op een afbeelding van de hand 
aan te geven waar hij werd aangeraakt. Helen vond bij een patiënt uitval 
op de motorische taak, met normale prestaties op de perceptuele taak, 
en het omgekeerde patroon bij de andere patiënt (Anema e.a., 2009). Dit 
laat zien dat, alhoewel de tactiele aanraking hetzelfde is, het type res-
pons bepaalde of een patiënt stoornissen had. Zo’n dubbele dissociatie 
geeft in de neuropsychologie aan dat er parallelle processen zijn die 
 onafhankelijk van elkaar verstoord kunnen raken.

Marjolein daarentegen ging met lichaamsgerelateerde illusies aan de 
slag. Alhoewel wij het idee hebben dat we ons lichaam waarnemen zoals 
het werkelijk is, weten we van diverse illusies dat wij hiermee gemakke-
lijk voor de gek gehouden kunnen worden. Zoals collega Frans Verstraten 
in zijn oratie ruim een decennium geleden al aangaf, dit soort illusies 
geeft ons gereedschap om van buitenaf naar de werking van het brein 
te kijken. 

Marjolein gebruikte de inmiddels zeer populaire rubberen handillusie 
(Botvinick & Cohen, 1998) (zie figuur 4). Bij deze illusie wordt er tegelijker-
tijd over een rubberen hand, die voor de proefpersoon ligt, en de eigen 
hand, die niet zichtbaar is, gewreven. Aangezien de gevoelde aanraking op 
de hand synchroon plaatsvindt met de geziene aanraking op de  rubberen 
hand, interpreteert het brein dit als dat ze door eenzelfde aanraking ver-
oorzaakt worden. Visuele informatie is hierbij meestal dominant, waar-
door de geziene aanraking op de rubberen hand als bron van de gevoelde 
aanraking wordt waargenomen. Dit heeft ook bij veel proefpersonen tot 
gevolg dat de rubberen hand als eigen hand wordt ervaren. Een van de 
reacties waaruit dit kan worden afgeleid, is dat de waargenomen positie 
van de wijsvinger verschoven is richting de rubberen hand.

Marjolein testte dit door haar vingers over het tafelblad waaronder 
de handen lagen naar het midden te bewegen (Kammers e.a., 2009, zie 
figuur 4). De proefpersoon moest dan aangeven wanneer Marjoleins 
wijsvingers op dezelfde plek waren als de eigen wijsvingers. Er was een 
duidelijke verschuiving richting rubberen hand in vergelijking met 
de controleconditie. Vervolgens werd de proefpersoon gevraagd om 
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figuur 4
De rubberen handillusie. Effect van de rubberen handillusie op een perceptuele  
lokalisatierespons (boven), maar niet op een motorische lokalisatierespons (onder) 
(uit Kammers e.a., 2009).
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met de ene hand naar de andere hand te wijzen (zowel met de illusie- 
hand naar de controlehand als andersom), dus een motorische in plaats 
van perceptuele lokalisatierespons. En deze bewegingen bleken niet 
 beïnvloed te zijn door de illusie. De locaties van de wijsresponsen in 
de  illusieconditie (blauw) overlappen helemaal met die in de controle-
conditie (rood). Dus ook hier leek het verwerken van lichaamsgerelateer-
de informatie afhankelijk van het type respons.

Alhoewel informatieverwerking over de locatie van je hand afhanke-
lijk is van de respons, heeft deze outputgerelateerde denkwijze zeker 
zijn beperkingen. Zo vroegen Marjolein en Frederique de Vignemont 
zich af waar je de grens legt (Kammers e.a., 2010). Er zijn verschillen 
 tussen twee responsen die consistent zijn met het idee van twee aparte 
lichaamsrepresentaties, maar er zijn natuurlijk meer dan twee ver-
schillende responsen te bedenken. Betekent dit dat er voor ieder type 
respons een andere representatie bestaat? Waar leg je de grens en waar 
baseer je dit op?

Wellicht is het verstandiger om gedetailleerder te kijken naar de 
 onderliggende processen. Bijvoorbeeld, bij het bewust ervaren van ons 
lichaam is kennis over de structuur van ons lichaam van belang, maar 
speelt ook affectieve informatie een rol. Bij ieder zijn aparte processen 
betrokken. 

Structurele representaties
Structurele kennis betekent dat we weten hoe ons lichaam is opgebouwd, 
dat de hand aan de pols zit en de pols weer aan de onderarm. Dat er twee 
lichaamshelften zijn en vijf vingers. Letsel aan de linker posterieure parië-
taalcortex leidt tot stoornissen in deze structurele lichaamsrepresentaties. 
Patiënten kunnen niet langer specifieke lichaamsdelen aanwijzen (auto-
topagnosie), verwisselen de linker- en rechterzijde van hun lichaam 
(links-rechtsdesoriëntatie) en herkennen de individuele vingers niet 
meer (vingeragnosie). 

Een vraag bij vingeragnosie is welke onderliggende processen, betrok-
ken bij het vormen van een representatie van de vingers, eventueel ge-
stoord zijn. Hiervoor is van belang dat er aanwijzingen zijn dat vingers 
anders gerepresenteerd zijn dan overige lichaamsdelen. Een eerste 
 indicatie is uiteraard dat vingerherkenning selectief gestoord kan zijn, 
terwijl herkenning van andere lichaamsdelen wel intact is. Studies met 
gezonde proefpersonen geven verdere aanwijzingen voor een aparte 
 vingerrepresentatie. Haggard e.a. (2006) lieten zien dat wanneer de 
 vingers van beide handen met elkaar verweven zijn en vervolgens een 
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van de vingers wordt aangeraakt, het moeilijker is om aan te geven welke 
hand is aangeraakt dan wanneer de vingers niet met elkaar verweven 
zijn. Voor het aangeven van welke vinger er is aangeraakt maakt het 
 echter niet uit. Hij suggereerde dat dit zo is omdat vingers somatotopisch 
gerepresenteerd zijn (dus volgens de structuur van het lichaam, het 
soma), terwijl de positie van de hand meer beïnvloed is door externe 
 spatiële representaties. 

Een ander voorbeeld van dit laatste is onderzoek van Yamamoto en 
Kitazawa (2001). Zij gaven proefpersonen twee kort opeenvolgende aan-
rakingen, een op iedere hand. Proefpersonen moesten vervolgens aan-
geven welke hand er het eerst aangeraakt werd. De handen konden 
 hierbij wel of niet gekruist worden. Cruciaal hierbij is dat ruimtelijke 
(spatiële) en lichamelijke (somatotopische) representaties uit elkaar 
 getrokken worden. Met andere woorden, wanneer de handen niet ge-
kruist zijn dan ligt de linkerhand aan de linkerkant van de ruimte en de 
rechterhand aan de rechterkant. De spatiële en somatotopische repre-
sentaties zijn dan met elkaar in overeenstemming. Echter, worden de 
handen gekruist, dan bevindt de rechterhand zich aan de linkerkant en 
andersom. Hierdoor zijn lichamelijke en ruimtelijke representaties niet 
meer met elkaar in overeenstemming. Dit had enige gevolgen voor de 
prestaties van de proefpersonen. Wanneer de aanrakingen op de handen 
kort na elkaar gebeurden (minder dan driehonderd milliseconden) 
dan hadden sommige proefpersonen de neiging om te reageren alsof 
de handen niet gekruist waren, dus volgens een lichamelijke represen-
tatie. Blijkbaar worden aanrakingen op de hand eerst somatotopisch 
 verwerkt en heeft het tijd nodig om deze om te zetten in een ruimtelijk 
referentiekader, maar lukt dit uiteindelijk wel. Wanneer er een langere 
tijd tussen de twee aanrakingen zat, maakten de proefpersonen deze 
fout niet.

Hoe zit het dan met vingers? Als deze alleen somatotopisch gerepre-
senteerd zijn, verwacht je dat de vingers netjes in de representatie op 
een rij liggen van duim tot pink. Het kruisen van de vingers zou er voor 
zorgen dat de spatiële representatie van de aanrakingen niet meer over-
eenkomt met de lichamelijke representatie. Enig bewijs voor het feit 
dat het brein niet gewend is om tastinformatie van gekruiste vingers te 
krijgen komt van een oude illusie van Aristoteles. Wanneer je met ge-
kruiste vingers een voorwerp zoals een pen of neus aanraakt dan voelt 
het alsof er twee verschillende voorwerpen aangeraakt worden. Aan-
gezien je vrijwel nooit iets met gekruiste vingers aanraakt, interpreteert 
het brein de inkomende tastinformatie alsof dit van twee verschillende 
voorwerpen komt.
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Een studie van Alyanne de Haan in ons lab bevestigde dit (De Haan 
e.a., 2012). Proefpersonen kregen twee opeenvolgende tikjes, op de wijs-
vinger of middelvinger van de rechterhand (zie figuur 5). Deze vingers 
konden wel of niet gekruist zijn. De proefpersonen werd gevraagd om 
aan te geven in welke richting de aanrakingen gingen, naar rechts of 
naar links. Het juiste antwoord was uiteraard tegenovergesteld in de 
 gekruiste en niet-gekruiste condities. Dat is: wijsvinger-middelvinger is 
naar rechts in de niet-gekruiste conditie en naar links in de gekruiste 
conditie. De proefpersonen echter negeerden over het algemeen dat de 
vingers gekruist waren en gaven antwoord alsof de vingers niet gekruist 
waren, dus in een lichamelijk referentiekader. Dit suggereert dat deze 
lichamelijke (somatotopische) representatie leidend is bij het waarne-
men van tastinformatie vanuit de vingers.

Dit onderzoek laat zien hoe opgeslagen representaties wat betreft de 
structuur van een deel van het lichaam, hier de vingers, de waarneming 
van aanrakingen beïnvloeden.

Het gevoel van eigendom over verschillende lichaamsdelen
Een ander aspect dat bij de bewuste ervaring van ons lichaam hoort, 
is dat wij het idee hebben dat ons lichaam, onze armen en benen van ons-
zelf zijn. Dit lijkt triviaal en vanzelfsprekend, maar de al eerder genoem-
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de rubberen handillusie laat zien dat dit niet altijd zo is. Wanneer we 
 ervaren dat de aanraking op de rubberen hand plaatsvindt en dus de 
 rubberen hand bij ons lichaam hoort, gaat tegelijkertijd de temperatuur 
van de eigen hand iets omlaag, alsof deze hand er niet meer bij hoort 
(Moseley e.a., 2008). Vanuit de neurologie is bekend dat letsel in met 
name de rechterhersenhelft kan leiden tot het gevoel dat de arm aan 
de tegenoverstelde kant niet meer bij het lichaam hoort. Sommigen gaan 
zelfs zover dat ze deze toewijzen aan iemand anders, de dokter of een 
familielid. 

De afgelopen jaren heeft promovenda Haike van Stralen enkelen van 
deze somatoparafreniepatiënten onderzocht. Een van deze patiënten 
leerde ons iets interessants. Het viel ons op dat de patiënte tijdens het 
testen op een affectieve manier over de hand wreef waarvan ze eerder 
had gezegd dat deze niet meer bij haar (lichaam) hoorde. Toen we de 
 patiënte hiernaar vroegen, gaf ze aan dat ze dit deed om extra lief voor 
de hand te zijn. De hand en zij waren al ruim zestig jaar samen en ze 
wou nu niet dat ze niet meer bij elkaar waren… Daarom knuffelde ze hem 
extra. Deze manier van personifiëren van de hand is niet ongebruikelijk 
bij somatoparafrenie. Het affectief wrijven over de aangedane hand hielp 
haar om ervoor te zorgen dat de hand voor haar gevoel bij het lichaam 
bleef horen. Vroegen we haar om op dezelfde affectieve manier over een 
rubberen hand of Haikes hand te wrijven, dan had ze het idee dat die 
hand van haar was (Van Stralen e.a. 2011). 

Uit fysiologisch onderzoek weten we dat het langzaam en zacht stre-
len van de harige bovenkant van de onderarm specifieke zenuwbanen 
activeert, de zogenaamde c-afferent fibres. De informatie vanuit deze 
zenuwbanen gaat niet direct naar de primaire somatosensorische her-

figuur 6
De insula cortex
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senschors, maar naar een ander hersengebied, de posterieure insula 
 (figuur 6).

Van onderzoek door Otto Karnath weten we dat patiënten met proble-
men in het bewustzijn van hun eigen lichaam juist in dit gebied letsel 
hebben (Karnath e.a., 2005). Daarnaast heeft neuro-imaging laten zien 
dat activiteit in dit gebied samenhangt met het gevoel van ‘ownership’ 
over de rubberen hand in de rubberen handillusie (Tsakiris e.a., 2007). 
Het zou daarom kunnen zijn dat ownership beïnvloed wordt door het 
type streling tijdens de rubberen handillusie en dit is precies wat promo-
vendus Haike van Stralen momenteel onderzoekt. Deze manier van 
 beïnvloeden van lichaamsbewustzijn biedt tevens mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van methodes om problemen hiermee te verminderen 
binnen een revalidatiesetting. 

Samenvattend hebben we gezien dat tast ten eerste belangrijk is voor 
het herkennen van bijvoorbeeld voorwerpen en ten tweede ons infor-
meert over ons eigen lichaam.

De neuropsychologie van de tastwaarneming

Ik heb eerder diverse voorbeelden gegeven van veranderingen in tast-
waarneming en lichaamservaring na hersenletsel. Deze stoornissen 
 komen relatief vaak voor. Studies van Carey (1995) en Connell e.a. (2008) 
laten zien dat tot 60% van de patiënten kort na een beroerte tastwaar-
nemingsstoornissen ervaart. Lopend onderzoek van Haike van Stralen, 
in samenwerking met Martine van Zandvoort en Jaap Kappelle laat 
een vergelijkbaar percentage zien. Hogere-ordelichaamsrepresentatie-
stoornissen na een beroerte hebben tot nu toe minder aandacht gekre-
gen. Ook dit zal de studie van Haike in kaart brengen. 

Daarnaast is het voor de patiënt bijzonder relevant dat taststoornis-
sen onderkend worden en dat waar mogelijk er binnen de revalidatie 
aandacht aan besteed wordt. Helaas blijkt er relatief weinig bekend te 
zijn over welke revalidatiemethode effectief is. In samenwerking met 
de afdeling Revalidatie en Sportgeneeskunde, in het bijzonder met Anne 
Visser-Meily zijn wij momenteel bezig een overzicht te maken van de 
 verschillende revalidatiemethoden en te kijken wat de onderliggende 
 processen zijn. Dit vormt hopelijk de basis voor het ontwikkelen van een 
effectieve interventie voor het verminderen van taststoornissen.

Ik hoop dat ik met dit overzicht heb kunnen aantonen dat tastwaar-
neming essentieel is voor wie we zijn en hoe we dagelijks functioneren. 
Hierbij moge duidelijk zijn dat taswaarneming niet alleen afhangt van 
informatie vanuit onze huid en spieren, maar ook van hogere orde cogni-
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tieve processen. Daarnaast komen taststoornissen na hersenletsel zoals 
bij een beroerte relatief vaak voor en is het gevolg dikwijls beperkingen 
in het dagelijks functioneren. Mijn pleidooi zou dan ook zijn om binnen 
de klinische neuropsychologische praktijk meer aandacht aan tast-  
en lichaamsrepresentatiestoornissen te besteden. Maak van tastwaar-
neming een van de functies binnen de neuropsychologische diagnostiek 
die, net als visuele waarneming, hoort tot het domein van de neuropsy-
choloog. 

Ik heb gezegd.

H. Chris Dijkerman Universiteit Utrecht, Psychologische Functieleer,  
Heidelberglaan 1, 3584 cs Utrecht.
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