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1. Disclaimer  
 

Om tot één model te komen waarin er meer duidelijkheid ontstaat over hoe ons onderbewuste 

brein werkt en wat de relatie hiermee is tot psychosomatische klachten, moeten sommige 

stellingen worden gepresenteerd als hypothesen omdat deze nog niet (volledig) zijn 

onderzocht. Dit heeft als gevolg dat sommige stukken van het Progressive Mental Alignment 

(PMA) model bestaan uit hypothesen die logisch zijn afgeleid van bestaande 

wetenschappelijke literatuur, terwijl andere onderdelen volledig gebaseerd zijn op 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

2. Abstract  
 

In een normale en gezonde situatie verwerkt ons brein verschillende soorten binnenkomende 

sensorische informatie van onze ogen, oren, neus, huid etc. Deze informatie wordt opgeslagen 

in onze neuronen met 3 verschillende codes die beschrijven welke informatie bij elkaar hoort, 

wat deze informatie is, en wat de emotionele waarde van deze informatie is. Ons brein 

gebruikt vergelijkingsmateriaal (ontstaan door ervaringen uit ons verleden) voor een snellere 

en efficiëntere verwerking, maar ook voor het toewijzen van deze verschillende codes. Zonder 

vergelijkingsmateriaal zou het voor ons brein lastig zijn om nieuwe informatie te verwerken 

en op te slaan. Tijdens een traumatische ervaring is het vergelijkingsproces grotendeels 

geblokkeerd waardoor de nieuwe informatie verkeerd wordt opgeslagen. Deze verkeerd 

opgeslagen herinnering wordt een bad-cluster genoemd. Onderdelen daarvan kunnen later 

worden geactiveerd door soortgelijke zintuiglijke waarnemingen. Bij activatie van bad-cluster 

gegevens zorgt dit ook voor de activatie van de gekoppelde negatieve gevoelens en emoties 

van de traumatische ervaring. Dit kan resulteren in foutieve overtuigingen of redeneringen 

over bepaalde situaties of personen. Progressive Mental Alignment (PMA) is een 

vraagtechniek die deze bad-clusters probeert op te sporen en onschadelijk te maken, waarmee 

er een verbetering en stabilisatie plaatsvindt van onze denkprocessen, overtuigingen, 

beslissingen en uiteindelijk onze gezondheid.  
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3. Voorwoord 
	
Met dit project zijn we tot een model gekomen dat wetenschappelijk resultaten integreert van 

verschillende wetenschappelijke disciplines zoals neurobiologie, fysiologie en psychologie. 

Het uiteindelijk resultaat is ‘The Unified Brain Model’, die alle resultaten van deze 

onderzoeken heeft samengevoegd en daarmee sommige, voorheen nog niet beantwoorde 

vraagstukken, heeft opgelost.  

 

- Wat is de oorzaak van psychosomatische gezondheidsproblemen? 

- Wat verklaart het grote aantal van terugval bij patiënten die gebruik hebben gemaakt 

van huidige bestaande therapieën? 

- Wat verklaart het grote aantal tegenstrijdige beweringen en interpretaties van dezelfde 

gedragspatronen bij andere mensen? 

 

Tot op heden is er nog geen wetenschappelijk onderzoek geweest die de oorzaak van 

psychosomatische gezondheidsproblemen heeft kunnen uitleggen, terwijl dit de grootste reden 

is voor uitval op de werkvloer. Het kunnen beantwoorden van deze vragen, inclusief het 

uitvoeren van vervolgonderzoek is een van de redenen van dit model. De volgende 

onderzoeksgebieden zullen aan bod komen in dit model: 

 

- Onderzoek in psychologie, fysiologie, neurologie en neurobiologie 

- Onderzoek naar nieuwe methodologische technieken en behandelingen voor een breed 

scala aan (mentale) gezondheidsproblemen en gedragsproblemen, ook op klachten 

waar al bestaande behandelingen niet effectief bleken 

- Onderzoek naar de toepassing van de PMA methodologie, gebaseerd op The Unified 

Brain Model 

 

Dit document beschrijft de theoretische achtergrond van het Unified Brain Model (UBM), en 

hoe Progressive Mental Alignment (PMA), ontwikkeld door Joop Korthuis gebruik maakt van 

The Unified Brain Model. Verder onderzoek naar het UBM en PMA zal uiteindelijk nodig 

zijn om PMA uiteindelijk in de zorg te implementeren als nieuwe behandelmethode.  
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4. ‘Taalregels van het brein’ 
 

Informatie die in een klas wordt verteld wordt veel beter onthouden wanneer deze lesstof 

emotioneel beladen is, vergeleken met neutrale lesstof (Reisberg & Hertel, 2003; Ehler & 

Clars, 2000). Dit effect is ook aanwezig voor onze eigen persoonlijke ervaringen. Emotionele 

gebeurtenissen worden veel beter onthouden dan niet emotionele gebeurtenissen. Onderzoek 

heeft aangetoond dat dit effect groter is bij negatieve emoties dan bij positieve emoties 

(Baumeister, 2001).  

 

Wanneer mensen het gevoel hebben dat zij de controle over een situatie verliezen (dus 

wanneer de emotionele lading te groot is), of wanneer zij het gevoel hebben dat hun 

overleving in gevaar is, dan kan het tegenovergestelde gebeuren. Interviews met mensen met 

trauma’s lieten zien dat sommige mensen niet in staat waren om diverse belangrijke 

onderdelen van de gebeurtenis te herinneren (Heuer & Reisberg, 1992; van der Kolk, 1998). 

Het lijkt erop alsof er op het moment van het trauma sprake is van een soort 

“neurofysiologische kortsluiting” tijdens het verwerken van de binnenkomende informatie in 

het brein, waardoor deze informatie later niet goed kan worden teruggehaald (Bryne, 2001; 

Kensinger, 2009). De onderliggende mechanismes zullen later worden besproken. Eerst is het 

belangrijk om de ‘normale’ informatieverwerking in het brein te begrijpen.   

 

Onze verschillende zintuigen (oren, ogen, etc.) zijn verbonden met verschillende onderdelen 

van onze cortex, de buitenste laag van onze hersenen (Zilles, 2010). Binnenkomende 

informatie (stimuli) wordt verwerkt en opgeslagen in de neuronen (hersencellen) in dat 

specifieke gebied van de cortex, zoals bijvoorbeeld de visuele cortex (Belliveau, 1991). 

Binnenkomende sensorische informatie wordt voor een deel verwerkt in ons bewuste brein, 

waar het declaratieve geheugen in zit (Eichenbaum, 2000; Squire, 2004). Een ander deel komt 

terecht in ons onderbewuste brein, het non-declaratieve geheugen. Het is ons onderbewuste 

brein (Squire, 2004) dat de binnenkomende informatie verwerkt, vergelijkt, analyseert, en er 

een betekenis aan geeft. Het declaratieve geheugen en niet-declaratieve geheugen werken 

parallel aan elkaar (Squire, 2004). Zo kan een heftige gebeurtenis uit je jeugd met een enge 

hond resulteren in een herinnering in het declaratieve geheugen, maar een permanente angst 

voor honden in het niet-declaratieve geheugen (Squire, 2000).  

 

 



5	
	

De informatie in ons onderbewuste brein wordt gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor een 

efficiënte verwerking, maar beïnvloed daardoor dus ook hoe wij de binnenkomende 

sensorische informatie interpreteren (de Jong, 2015). Onze persoonlijke 

vergelijkingsmateriaal is de belangrijkste factor in onze manier van denken, beslissen en 

uiteindelijk dus ons gedrag. Omdat deze database van vergelijkingsmateriaal is gevuld met 

informatie die afhangt van wat wij ervaren in ons leven, is deze database voor iedereen 

anders. Dit heeft als gevolg dat iedereen een bepaalde gebeurtenis anders zal interpreteren. 

Hoewel de database voor iedereen verschilt, is de manier waarop het brein de informatie 

verwerkt, namelijk via neurofysiologische processen hetzelfde. (Hull, 2008).  

 

Ons brein vergelijkt en verwerkt binnenkomende informatie aan de hand van de ‘taalregels 

van het (onderbewuste) brein. Deze regels hoeven niet aangeleerd te worden maar zijn 

onderdeel van het algemeen functioneren van ons brein. Je kan dit vergelijken met het 

besturingssysteem op een computer. Binnen dit besturingssysteem zijn verschillende 

programma’s (software) zoals WORD of Excel actief, vergelijkbaar met bijvoorbeeld onze 

sensorische systemen. De software wordt aangestuurd en gecontroleerd door het 

besturingssysteem die bepaalde basisregels volgt. Deze regels noemen we de ‘taalregels van 

het brein’. Onderstaande regels staan in de volgorde waarin ons brein de regels toepast.  

 

- Stimulus / Response: Dit is de basisregel voor ons brein, of zelfs het hele universum. 

Zonder interne of externe stimulus zal ons brein ook niet reageren. De binnenkomende 

stimulus activeert de cellen die genetisch zijn geprogrammeerd om te reageren op deze 

type stimulus. Cellen die gelijktijdig worden geactiveerd maken connecties met elkaar 

(“What fires together, wires together)(Hensch, 2005) 

 

- Selectie van vergelijkingsmateriaal op basis van de hoeveelheid overeenkomsten: 

vergelijkbare al bestaande informatie wordt grotendeels verwerkt in dezelfde cellen als 

nieuwe informatie en wordt daardoor gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor de 

analyse van nieuwe observaties. Dit vergelijkingsmateriaal is onmisbaar voor ons 

brein om te begrijpen de informatie betekent.  
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- Selectie op basis van het ‘weg-van-de-pijn principe’: Na de eerste selectie zorgt deze 

tweede selectie ervoor dat ons brein, voor zover mogelijk, wegblijft van pijnlijke 

herinneringen en pijnlijk vergelijkingsmateriaal. Wanneer er een grote overeenkomst 

is tussen huidige informatie en al bestaande informatie in het brein, dan zijn wij niet in 

staat om deze regel volledig toe te passen. Dit zal later worden uitgelegd.  

 

- Selectie op basis van de hoogste relatieve waarde code: De relatieve waarde code 

bepaalt wat de emotionele waarde van bepaalde informatie is. Wanneer de vorige 

regels succesvol zijn toegepast, zal de data als laatste worden geselecteerd op de 

hoogste relatieve waarde code. 
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5. Verwerking van binnenkomende informatie 
	
Naast de genetische vastgelegde ‘taalregels van het brein’, is de manier hoe ons brein de 

binnenkomende informatie verwerkt ook genetisch vastgelegd. Onderzoek heeft aangetoond 

dat wanneer binnenkomende sensorische informatie zeer complex is, dit resulteert in activatie 

van meerdere hersencellen die tegelijk vuren (Jonides, 1997; Just, 1996). Deze informatie 

heeft uiteindelijk tot de hypothese geleidt dat ons brein informatie verwerkt op verschillende 

niveaus (Hochstein, 2002; Ahissar, 2004; Kruger, 2013; Medhati, 2016) 

 

- Data: enkelvoudige informatie zoals een stip, een horizontale lijn, verticale lijn, etc.  

- Detail: cirkel, driehoek, woord, onderdeel van een object, specifieke beweging, etc. 

- Fragment: gezicht, object, dier, machine, etc. 

- Sub-cluster: gecombineerde fragmenten en details die samen een deel van een 

ervaring of observatie vormen, binnen een sensorisch gebied van het brein. Een sub-

cluster van een bepaalde herinnering is dan bijvoorbeeld alles wat we in die ervaring 

zagen, terwijl een ander sub-cluster alle gegevens bevat die door het gehoor zijn 

waargenomen. 

- Cluster: Alle data, details, fragmenten en sub-clusters samengevoegd, die samen een 

gebeurtenis vormen 

 

De binnenkomende sensorische informatie van de verschillende zintuigen die samen een 

cluster vormt, wordt verwerkt en onderbewust opgeslagen in verschillende sub-clusters, 

fragmenten, details etc. Tijdens deze onderbewuste verwerking stelt het PMA model dat elk 

fragment en detail (objecten, woorden, gezichtsuitdrukkingen) wordt voorzien met 3 unieke 

codes: de cohesie code, absolute waarde code en de relatieve waarde code. 

 

- Cohesie code: deze code bepaald welke sensorische informatie (dus data, details, 

fragmenten,  sub-clusters en clusters) samen horen en samen een herinnering vormen. 

Een theorie die voor het eerst werd voorgesteld door Shiffrin & Atkinson (1969) 

 

- Absolute waarde code: zeer vergelijkbare binnenkomende gegevens worden voorzien 

met (delen van) dezelfde absolute waarde code van het al aanwezige en geactiveerde 

vergelijkingsmateriaal. Op deze manier is het voor het brein veel makkelijker om 

nieuwe informatie te identificeren vanwege de (deels) overeenkomende absolute 
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waarde codes. Op deze manier speelt al opgeslagen informatie een belangrijke rol als 

vergelijkingsmateriaal voor de verwerking van binnenkomende informatie. Kortom, 

de cohesie code en de absolute waarde code zijn belangrijk voor het identificeren van 

de clusters, sub-clusters, fragmenten, details en data. Doordat nieuwe vergelijkbare 

informatie wordt opgeslagen met vergelijkbare codes, wordt het elk keer 

gemakkelijker om vergelijkbare informatie te identificeren in de toekomst. Dit is één 

van de fundamenten van ons leerproces. 

 

- Relatieve waarde code: dit zijn fysiologische commando’s die de persoonlijke en 

emotionele waarde bepalen van de binnenkomende sensorische informatie. Dit wordt 

gebaseerd op de relatieve waarde codes die zijn gekoppeld aan het geactiveerde 

vergelijkingsmateriaal. De fysiologische reacties bij een bepaalde gebeurtenis worden 

bepaald door de geactiveerde relatieve waarde codes van het geselecteerde 

vergelijkingsmateriaal. Belangrijk: hoe krachtiger de aan het vergelijkingsmateriaal 

gekoppelde relatieve waarde codes zijn, hoe krachtiger de fysiologische commando’s 

in het brein zijn, dus hoe intenser het gevoel van deze fysiologische activatie is.  

 
De meest krachtige relatieve waarde code heet ‘code red’. Deze code wordt gegeven 

aan data van een bad-cluster, wat later zal worden uitgelegd. Hoe groter de 

overeenkomst tussen binnenkomende sensorische informatie en de informatie uit een 

(bad) cluster, hoe meer ‘code red’ relatieve waarde codes worden geactiveerd, hoe 

intenser de negatieve gevoelens (als gevolg van fysiologische activiteit) in ons 

lichaam zullen zijn. Dit is het gevoel dat optreedt wanneer je een ervaring opnieuw 

beleeft en de emoties die toen al aanwezig waren ook weer voelt. Het aantal 

uitgevoerde relatieve waarde codes is echter in de meeste gevallen niet krachtig 

genoeg om merkbare gevoelens in ons lichaam te creëren, maar is wel cruciaal genoeg 

voor de processen die ons bewustzijn creëren en voldoende om ons denken te 

beïnvloeden. 
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6. Fysiologische en biologische processen in ons lichaam 
 
Fysiologie is de basis van alle biologische processen. Zonder fysiologie is leven onmogelijk. 

Fysiologische processen vinden plaats in elke levende cel in ons lichaam. Elk orgaan in ons 

lichaam bestaat weer uit andere cellen met verschillende functies. Zo ontwikkeld elk orgaan 

zijn eigen combinatie van cellen die samen een specifieke functie uitvoeren. De genetische 

basisprogramma’s die onze fysiologie besturen bestaan uit twee aspecten: (Hewagama, 2009; 

Coppedè, 2012) 

 

1. Genetica: Vastgelegd in ons DNA (krijgen we van onze ouders) 

2. Epigenetica: Externe factoren beïnvloeden de expressie van ons DNA, RNA en 

eiwitten door verschillende processen zoals methylatie en acetylatie 

 

Deze twee vormen van genetica bepalen de werking van verschillende (neuro)fysiologische 

processen in ons lichaam en brein: 

 

1. Homeostatische processen: dit zijn de processen die belangrijk zijn voor onze basale 

levensfuncties zoals lichaamstemperatuur of energiebalans (Sainsbury, 2002). Zelfs 

wanneer een persoon in coma ligt en niet bewust is van input, kunnen deze processen 

nog steeds worden uitgevoerd. 

2. Emoties en gevoelens: mensen worden geboren met een genetisch programma waarin 

de mogelijkheid zit om emoties te kunnen ervaren (McRae, 2015). 

 

De neuronen in ons brein gebruiken ook fysiologie om hun taken zoals informatieverwerking, 

bewegingen voorbereiden en ruimtelijk oriënteren uit te kunnen voeren. Ons brein bestaat uit 

veel verschillende gebieden en structuren met elk hun eigen functie, zoals de visuele cortex 

(Sereno, 1995). Verschillende lagen in de visuele cortex hebben ook weer hun eigen functie. 

Zo zijn er lagen aanwezig voor onder andere kleur, diepte en beweging, die specifiek ook die 

informatie verwerken (Schmolesky, 2000; Nassi, 2009). Het gevolg hiervan is dat een 

gebeurtenis verspreid is opgeslagen over veel verschillende neuronen in de hersenen die 

gelijktijdig werden geactiveerd tijdens het waarnemen van die gebeurtenis. Bij het ophalen 

van dezelfde herinnering of gebeurtenis worden al deze neuronen en hun connecties opnieuw 

geactiveerd (Paller, 2017).  
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De cohesie code, de eerste van de 3 PMA codes, is erg belangrijk in dit proces omdat deze 

bepaalt welke fysiologische activiteit in de neuronen samen één gebeurtenis vormt. Dit wordt 

een ‘neural ensemble’ genoemd. Er wordt gedacht dat ‘neural ensembles’ de basis vormen 

van ons geheugen (Tsjen, 2007). Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de 

hippocampus een belangrijke rol speelt in het creëren van deze ‘neural ensembles’ en 

daarmee dus ook in het vormen van herinneringen (McGaugh, 2000; Opitz, 2014). Je kan dit 

proces vergelijken met het aan elkaar rijgen van een kralenketting, waarbij elk neuron een 

kraal is. Om een herinnering (kralenketting) te maken moeten een aantal neuronen (kralen) 

tegelijk gebruikt worden. Een neuron met een specifieke functie kan in een oneindig aantal 

herinneringen worden gebruikt. Kortom, de cohesie code bepaalt de sequentie van neuronen 

die tegelijk vuren en bepaald welke informatie bij elkaar hoort. 

 

De absolute waarde code, de tweede PMA code, bepaalt de identiteit van de binnenkomende 

informatie, en wordt toegekend aan de hand van eerder opgeslagen codes. Voor functies zoals 

object-herkenning zijn er feed-forward en feedback verbindingen tussen verschillende 

hersengebieden om de verschillende informatie (en daarmee codes) met elkaar uit te wisselen 

(DiCarlo, 2012). Een specifieke combinatie van feed-forward en feedback verbindingen 

representeert dan een bepaald object. Volgens het ‘Multiple Trace Model’ vormen deze 

verbindingen een ‘spoor’ voor een specifiek object (Nadel, 2000; Moscovitch, 2005). Dit 

spoor kan later gebruikt worden als onderdeel van een ‘neural ensemble’.  

 

De relatieve waarde code (fysiologische reacties), de derde en laatste PMA code, wordt 

toegekend aan de geselecteerde cohesie codes en bepaald de persoonlijke waarde. Wanneer 

een significante hoeveelheid relatieve waarde codes wordt geactiveerd kunnen wij de hieraan 

gekoppelde fysiologie in ons lichaam ervaren. Op deze manier ontstaat er een gevoel bij de 

binnenkomende sensorische informatie. Volgens LaBar & Cabeza (2006) speelt de amygdala, 

een kleine structuur in ons brein, een belangrijke rol in het ‘emotioneel coderen’ van onze 

herinneringen. De amygdala werkt hiervoor nauw samen met hippocampus en de cortex om 

ervoor te zorgen dat alle informatie in ons geheugen correct wordt opgeslagen (LaBar & 

Phelps, 1998). 
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7. Afwijkende informatieverwerking 
 

Mensen zijn genetisch uitgerust met een mechanisme om zich te beschermen en hun bestaan 

te stimuleren. In het algemeen wordt aangenomen dat dit het zogenaamde ‘overlevingsinstinct 

is, het proberen te overleven ten koste van alles. Dit verklaart alleen niet waarom meer dan 

een miljoen mensen per jaar zelfmoord plegen. Deze zelfmoordaantallen laten zien dat er een 

grotere drijvende kracht dan overleven is. Schijnbaar is voor sommigen het overleven 

pijnlijker dan de dood, en plegen zij daarom zelfmoord. Het mechanisme dat ons beschermt 

en ons bestaan stimuleert is dus ook niet het overlevingsmechanisme, maar het zogenaamde 

“weg-van-de-pijn mechanisme”, of in PMA begrippen, het “vriend-mechanisme”.  

 

Dit mechanisme wordt geactiveerd tijdens een negatieve, emotionele of traumatische 

ervaring, of wanneer vergelijkingsmateriaal met een hoge negatieve relatieve waarde code 

wordt geactiveerd. Het vriend-mechanisme zal, als een eerste oplossing, proberen om 

vergelijkingsmateriaal te selecteren met minder negatieve relatieve waarde codes. In sommige 

gevallen is dit niet mogelijk omdat de gebeurtenis te traumatisch of heftig is waardoor deze 

persoon een gevoel van controleverlies of paniek zal ervaren. Op dit moment wordt het, in 

PMA begrippen, het genetische ‘code-red’ programma actief. 

 

Het ‘code-red’ programma is ons overlevingsprogramma dat wordt aangestuurd door ons 

‘vriendmechanisme’ wanneer wij het gevoel hebben de controle te verliezen. Tijdens dit 

gevoel van controleverlies vindt er een soort neurofysiologische kortsluiting in ons brein 

plaats. Deze kortsluiting zorgt ervoor dat alle input die voor ons gevoel niet direct belangrijk 

is voor onze overleving, volledig of deels zal worden geblokkeerd waardoor het ons bewuste 

brein niet kan bereiken. Op deze manier is ons brein in staat om zich volledig te focussen op 

overleving, zonder dat er irrelevante informatie moet worden verwerkt (Brewin, 1996). Deze 

extreme focus stopt pas wanneer het veilig genoeg is (lees: meer controle) om onze 

aandachts-cirkel te vergroten. Dit is wat je terugziet in getraumatiseerde mensen die een 

bepaalde tijd niet op stimuli reageren maar langzaam terugkomen op de wereld. Onderzoek 

heeft aangetoond dat veranderingen in onze aandacht ook al kunnen voorkomen bij het 

ervaren van andere (minder heftige) emoties (Kensinger, 2009).  

  

Brewin (2001) verklaart deze extreme focus en de beperkte mogelijkheid tot het ophalen van 

informatie van een traumatische ervaring aan de hand van de ‘Dual-representation theory’. 
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Het ‘Verbal Accessible Memory’ (VAM) systeem bevat onze eigen representatie van het 

bewuste deel van de traumatische ervaring, en kan uit het declaratieve geheugen worden 

opgehaald. Het ‘Situational Accessible System’ bevat informatie die puur gebaseerd is op 

perceptuele verwerking, zoals de visuo-spatiële informatie gecombineerd met een fysieke 

reactie die onderbewust worden opgeslagen in het non-declaratieve geheugen. Door de 

overweldigende aard van een traumatische ervaring wordt er veel informatie onderbewust in 

het SAM-systeem opgeslagen waardoor een gedetailleerde herinnering uiteindelijk mist. 

Informatie (inclusief emoties) in het SAM-systeem kan later wel worden geactiveerd als 

vergelijkingsmateriaal door vergelijkbare ervaringen. Volgens Foa en Rothbaum (1998) zorgt 

de emotionele intensiteit van de gebeurtenis voor een onderbreking van de normale processen 

tijdens geheugenvorming waardoor er een onsamenhangend en gefragmenteerde representatie 

van de herinnering ontstaat.  

 

Volgens Ehlers en Clark (2000) is het niet goed kunnen herinneren van een trauma ook het 

resultaat van een afwijking in de processen van geheugenvorming. Door de emotionele 

intensiteit van de gebeurtenis wordt de huidige sensorische informatie niet goed gekoppeld 

aan onze bestaande database waardoor de binnenkomende informatie niet de juiste betekenis 

krijgt, met zogenaamde ‘dissociatieve amnesie’ als gevolg. Ook vonden zij dat tijdens een 

traumatische gebeurtenis, de informatieverwerking van het non-declaratieve geheugen 

dominant is over de ‘normale’ conceptuele verwerking van het declaratieve geheugen. In 

andere woorden, de herinnering van een negatieve of traumatische herinnering wordt niet 

opgeslagen als een volledige ervaring, maar als verschillende losse ‘sporen’, gelinkt aan 

negatieve emoties die kunnen worden geactiveerd door ‘intrusies’. Dit zijn stimuli die 

geassocieerd zijn met informatie die aanwezig was tijdens de traumatische of heftige ervaring, 

en nu geactiveerd wordt voor de verwerking van binnenkomende stimuli (Ehlers & Clars, 

2000; Ehlers 2002).  

 

De foutief opgeslagen herinnering van een traumatische of heftige ervaring wordt binnen 

PMA een bad-cluster genoemd. Een bad-cluster bestaat, net zoals een normaal cluster 

(herinnering) uit verschillende informatie met de daaraan gekoppelde gevoelens en emoties. 

Maar doordat de communicatie tussen ons bewuste en onderbewuste tijdens een traumatische 

herinnering is verstoord is er geen vergelijkingsmateriaal voor de analyse van de 

binnenkomende informatie aanwezig. Daarnaast is het genetisch bepaalde ‘code red’ 

programma actief die zorgt voor een constante extreme vorm van de ‘fight-or-flight’ 
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fysiologie. Er zijn dus tijdens code red geen fluctuaties in de fysiologische commando’s. Dit 

zorgt ervoor dat alle sensorische informatie wordt voorzien van dezelfde negatieve relatieve 

waarde codes. 
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8. De negatieve kracht van bad-clusters 
	
Zoals eerder vermeld zorgt een zeer emotionele of traumatische ervaring voor een afwijking 

in de verwerking van binnenkomende sensorische informatie. Er ontstaat een blokkade tussen 

ons bewuste en onderbewuste brein. Dit zorgt voor problemen in de verwerking van de 

binnenkomende informatie omdat ons onderbewust brein ons bewuste brein niet van het juiste 

vergelijkingsmateriaal kan voorzien voor de analyse. Maar de binnenkomende informatie 

moet wel worden voorzien van een cohesie code, absolute waarde code en relatieve waarde 

code. Vanwege het gebrek aan vergelijkingsmateriaal (door de blokkade tussen het bewuste 

en onderbewuste brein) ontstaat er een afwijking in het toekennen van deze codes.  

 

Tijdens gebeurtenissen die we emotioneel aankunnen (dus cluster gebeurtenissen), fluctueren 

de relatieve waarde codes (fysiologie) ongeveer 40 keer per seconde (Korthuis, 2018). Tijdens 

een traumatische gebeurtenis worden deze fluctuaties niet goed geregistreerd vanwege de 

emotionele intensiteit en de dominantie van het ‘code-red’ programma. Alle data, details, 

fragmenten en sub-cluster van die gebeurtenis ontvangen exact dezelfde relatieve waarde 

codes waardoor er een bad-cluster ontstaat.  

 

Wanneer deze data, details, fragmenten of sub-clusters, die onderdeel zijn van een bad-

cluster, worden geactiveerd als vergelijkingsmateriaal, dan worden de gekoppelde 

fysiologische commando’s daarmee ook uitgevoerd waardoor dezelfde negatieve gevoelens 

en emoties naar boven komen als degene die tijdens de bad-cluster gebeurtenis aanwezig 

waren. Het brein is op dat moment ook niet in staat om een connectie te maken tussen de 

huidige gebeurtenis en de negatieve gevoelens die je ervaart, omdat het vanwege de 

afwijkende codes en de gescheiden opslag niet mogelijk is om zich de overall inhoud van een 

bad-cluster te herinneren (Brewin, 2001).  

 

‘Code-red’ is de meest heftige relatieve waarde code die mogelijk is, omdat op dit moment 

onze overleving in gevaar is, en we daarbij ‘fight-or-flight’ fysiologie ervaren. De 

binnenkomende informatie wordt tijdens zo’n ‘code-red’ situatie in dezelfde neuronen 

opgeslagen als informatie uit normale cluster situaties. Dit heeft als gevolg dat bij 

toekomstige sensorische verwerking van zeer vergelijkbare stimuli, de bad-cluster informatie 

ook wordt geactiveerd. De selectie van het vergelijkingsmateriaal verloopt volgens de 

taalregels van het brein waardoor informatie met de hoogste relatieve waarde code zal worden 
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geselecteerd. Dit is de informatie uit de bad-cluster. Wanneer deze informatie wordt 

geactiveerd wordt de daaraan gekoppelde fysiologie (relatieve waarde codes) ook uitgevoerd 

waardoor de gevoelens en emoties van toen ook worden geactiveerd. Hoe meer data, details, 

en fragmenten uit een bad-cluster worden geactiveerd (dus hoe meer overeenkomsten er zijn 

tussen toen en nu), hoe krachtiger de fysiologie zal zijn. 

 

Stel dat er tijdens een bad-cluster situatie een groene stoel aanwezig was. Deze groene stoel 

(en dus de data, details etc.) wordt gecodeerd met de hoogste relatieve waarde code vanwege 

het actieve ‘code-red’ programma. Jaren later zie je een groene stoel in volledig onschuldige 

situatie. Voor de verwerking van deze groene stoel wordt vergelijkingsmateriaal uit het brein 

gebruikt, waardoor een deel van het bad cluster en de daaraan gekoppelde fysiologie wordt 

uitgevoerd. Wanneer de enige overeenkomst tussen de eerdere en huidige situatie de groene 

stoel is, dan zal de geactiveerde fysiologie niet sterk genoeg zijn om voor een vervelend 

gevoel te zorgen. Maar wanneer er meer overeenkomsten zijn (zoals kleuren, geuren, vormen, 

mensen, gezichtsuitdrukkingen, etc.) dan kan de geactiveerde fysiologie sterk genoeg zijn 

waardoor deze persoon zich wel heel vervelend zal voelen omdat dezelfde gevoelens als 

tijdens de bad-cluster situatie worden geactiveerd.  

  

Ons leven zal normaal gesproken met name bestaan uit situaties die niet levensbedreigend 

zijn. Maar sommige data, details en fragment die aanwezig waren in een bad-cluster kunnen 

op normale dagelijkse activiteiten toch geactiveerd worden. Dit is de reden waarom we ons 

soms slecht kunnen voelen in leuke en prettige situaties. Deze gevoelens 

(stemmingswisselingen) variëren van lichte irritaties, gevoelens van onzekerheid, angst, 

boosheid, jaloezie, etc. Omdat deze gevoelens een resultaat zijn van het geactiveerde bad-

cluster vergelijkingsmateriaal, passen deze gevoelens vaak niet binnen de situatie. Omdat 

deze gevoelens niet bij de situatie passen voelen we ons oncomfortabel. Ons ‘vriend-

mechanisme’ zal proberen om ons van de pijnlijke gevoelens af te duwen om zoveel mogelijk 

controle te kunnen houden. Daardoor creëren we misleidende overtuigingen en gedachten 

waarmee we zelf de controle in de hand kunnen houden. Deze overtuigingen zijn vaak 

onrealistisch en niet waar. Helaas vormen zij wel de basis van onze beslissingen, acties en 

ander gedrag. Deze overtuigingen en gedachten zullen de bad-cluster fysiologie niet 

veranderen waardoor deze aan blijft houden. Er wordt gedacht dat deze aanhoudende 

onevenwichtigheden in onze fysiologie de basis zijn van psychosomatische 

gezondheidsproblemen (Korthuis, 2017) 
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Bijvoorbeeld: stel je voor dat je een bepaalde persoon voor de eerste keer ontmoet. Helaas 

heeft deze persoon overeenkomsten met iemand uit het verleden die bij jou voor een bad-

cluster heeft gezorgd. Op dat moment zal er tussen de grote hoeveelheden cluster-data ook 

overeenkomsten zijn die onderdeel zijn van dat bad-cluster, en derhalve worden gebruikt als 

vergelijkingsmateriaal. De geactiveerde fysiologie (relatieve waarde codes) geven jou sterke 

vervelende gevoelens. Als gevolg hiervan zal jij concluderen dat je deze persoon geen aardig 

persoon vindt, en dat deze persoon wellicht niet te vertrouwen is. Elke handeling van deze 

persoon zal je daarna ook proberen te gebruiken om dit gevoel te bevestigen als gevolg van 

het vriend-mechanisme. De drang om zo ver mogelijk van pijn en controleverlies weg te 

blijven, manifesteert zich in een constante zoektocht naar zekerheid, bevestiging en 

geruststelling in ons leven. 

 

Ons vriend-mechanisme zal meestal het geactiveerde negatieve vergelijkingsmateriaal 

proberen te balanceren met vergelijkingsmateriaal dat minder negatief geladen is. Dit is alleen 

mogelijk wanneer het geactiveerde vergelijkingsmateriaal afkomstig is uit een cluster, en niet 

uit een bad-cluster. Wanneer er sprake is van activatie van een bad-cluster, dan zullen de 

relatieve waarde codes te sterk zijn om te negeren of te balanceren, vanwege het dominante 

‘code-red’ programma. Code red wordt ook wel de ‘overlevingscode’ genoemd. Omdat de 

genetische drang tot overleven zeer krachtig is kan het onderbewuste deze niet negeren. Door 

de incomplete codering, maar zeker door het feit dat elk stukje data, detail, fragment en sub-

cluster dezelfde extreme relatieve waarde code heeft gekregen, zal het onderbewuste brein dit 

niet negeren en de gekoppelde fysiologische commando’s uitvoeren.  

 

Kortom, we beoordelen andere mensen en situaties op basis van negatieve gevoelens van 

ervaringen uit ons verleden. We ervaren negatieve en oncomfortabele gevoelens maar we 

hebben geen idee waar dit vandaan komt omdat we ons de inhoud van geactiveerd bad-cluster 

materiaal niet spontaan kunnen herinneren. Deze gevoelens zijn een gevolg van geactiveerd 

bad-cluster vergelijkingsmateriaal waardoor de gekoppelde fysiologische commando’s ook 

worden uitgevoerd. Op deze manier vormen bad clusters de drijvende kracht achter jaloezie, 

achterdocht, en andere misleidende overtuigingen. Als onze omgeving constant informatie 

activeert uit een bad-cluster, dan kan dit een grote impact hebben op onze gezondheid, contact 

met andere mensen en veel psychosomatische- en gedragsproblemen veroorzaken. De 

Progressive Mental Alignment techniek kan op dit vlak een oplossing bieden.  
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9. Wat is de Progressive Mental Alignment (PMA) techniek? 
 

PMA is een techniek waarmee het mogelijk is om bad-clusters in ons onderbewuste brein te 

traceren, onthullen en te ontmantelen. PMA richt zich op het onderbewuste 

vergelijkingsmateriaal om daarmee de gekoppelde negatieve gevoelens, emoties en de 

misleidende overtuigingen op te ruimen. Gemiddeld 75% van de huidige methodes laat een 

terugval zien na het behalen van resultaten. Dit komt omdat de bad-clusters, met de daaraan 

gekoppelde negatieve fysiologie, niet uit de weg worden geruimd. Huidige therapieën (NLP, 

ACT, NAC, EMDR, CGT, etc.) handelen op cluster niveau waardoor bad-clusters nog steeds 

als vergelijkingsmateriaal gebruikt kunnen worden.  

 

In een PMA sessie probeert de coach de inhoud van bad-clusters te achterhalen. Om dit te 

bereiken moet vergelijkingsmateriaal in het onderbewuste brein worden geactiveerd door 

externe stimuli. Dit is belangrijk omdat de inhoud van bad-clusters niet direct toegankelijk is. 

De cliënt wordt gevraagd om over een recente vervelende gebeurtenis te vertellen. Daarbij 

moet de cliënt vertellen wat hij/zij ervaarde en observeerde. Op deze manier worden de losse 

triggerende data, details en fragmenten van dit cluster bepaald. Daarna wordt de cliënt 

gevraagd welk moment binnen die gebeurtenis het meest aanwezig of voelbaar is. Het is 

belangrijk dat de cliënt dit moment opnieuw beleefd met al zijn zintuigen, en dus niet alleen 

herinnerd. Door het opnieuw beleven van zo’n moment is het voor de cliënt makkelijker om 

een specifiek moment te isoleren. De cliënt herkent dit moment vaak doordat hun lichaam 

intenser reageert op dat moment dan op andere momenten in de gebeurtenis.  

 

Hierna wordt de cliënt gevraagd hetzelfde te doen voor dit specifieke moment om daarmee te 

ervaren welk stuk informatie voor de meest intense negatieve gevoelens zorgt. Op deze 

manier kan de cliënt achterhalen welk detail verantwoordelijk is voor een intensivering van 

hun gevoelens. Dit detail kan van alles zijn, variërend van een kleur, een beweging, een 

gezichtsuitdrukking of een intonatie van de stem. Het is belangrijk om volledig bewust te zijn 

van het negatieve gevoel, waar ze dit voelen, en wat ze daar precies voelen. Wanneer het 

detail en gevoel is geïsoleerd, wordt de cliënt gevraagd om alle gedachten los te laten en 

nergens meer aan te denken. Op deze manier geef je het onderbewuste brein de ruimte om 

met nieuw vergelijkingsmateriaal te komen, volgens de taalregels van ons brein. Dit kan een 
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herinnering van een paar dagen, weken of zelfs helemaal uit je kindertijd zijn. Op dit moment 

is het belangrijk dat de cliënt het eerste verteld wat naar boven komt, zelfs als de cliënt het 

gevoel heeft dat deze herinnering niks te maken heeft met de vorige herinnering. Zoals eerder 

vermeld volgt ons onderbewuste brein de taalregels van het brein, en worden er bij dit 

selectieproces geen fouten gemaakt. 

 

Het is mogelijk dat het geselecteerde vergelijkingsmateriaal geen volledige herinnering is 

maar dat dit slechts fragmenten zijn. Door de PMA vraagtechniek is de cliënt in staat om met 

de fragmenten uiteindelijk een volledige herinnering te vormen. De cliënt wordt opnieuw naar 

het meest aanwezige moment van deze nieuwe herinnering gevraagd, waarbij de cliënt zich 

volledig focust op dit moment om uiteindelijk weer een specifiek detail uit dit moment te 

isoleren die verantwoordelijk is voor de intensivering van de gevoelens. Ook hierna is het 

weer belangrijk dat de cliënt alle gedachten loslaat en het onderbewuste brein weer de kans 

geeft om met nieuwe informatie te komen.  

 

Dit proces wordt herhaald zolang de cliënt het gevoel heeft dat de fysieke symptomen erger 

worden. Op het moment dat de symptomen (gevoelens) een piek bereiken, zal het 

onderbewuste brein een herinnering, of een stuk van een herinnering, aanleveren die de cliënt 

zich tot dat moment niet kon herinneren. Deze herinnering bestaat uit data, details, 

fragmenten en sub-clusters van een cluster vlak voor of na het bad-clusters. Deze clusters 

bevatten uiteraard veel informatie die ook aanwezig zijn in het bad-cluster. Het ophalen van 

herinneringen (clusters) die tijdens de PMA-sessie door het onderbewuste werden 

aangeleverd, hebben ervoor gezorgd dat een aantal details en fragmenten uit het bad-cluster 

hun hoge relatieve waarde code hebben verlaagd. Door dit proces wordt ook de fysiologische 

gewicht van het totale bad-cluster verlaagd. Dit heeft als gevolg dat de ‘code red’ van het hele 

bad-cluster verlaagd tot een niveau die we aankunnen, en dus ook bewust kunnen verwerken.  

 

Op dat moment zal ons onderbewuste brein het bewuste brein voorzien van de bad-cluster 

informatie als vergelijkingsmateriaal. Dit is de eerste keer dat het bewuste brein zich bewust 

wordt van de algemene inhoud van de bad-cluster. De bad-cluster zit nog steeds vol met data, 

details en fragmenten die code-rood dragen. Maar door de hoge verwerkingssnelheid van ons 

onderbewuste brein, kunnen alle losse data, details en fragmenten nu worden gelinkt met 

vergelijkbare data, details en fragmenten (iets wat eerder niet mogelijk was door een gebrek 

aan vergelijkingsmateriaal), waardoor deze ook worden voorzien van een nieuwe relatieve 
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waarde code. Deze laatste stap gebeurd in fracties van een seconde. Dit is het moment dat de 

volledige inhoud van de bad-cluster onschadelijk wordt. De cliënt zal op dit moment een 

vermindering van de fysieke symptomen ervaren. Door het openen van de communicatie 

tussen het onderbewuste en bewuste brein heeft de bad-cluster zijn negatieve fysiologische 

commando’s verloren, en is daardoor veranderd in een normaal cluster. 

 

Omdat het bewuste brein nu betrokken is, is de normale communicatie met het onderbewuste 

brein hersteld, waardoor het verwerken van informatie nu hetzelfde verloopt als bij normale 

clusters. Doordat er nieuw ‘gezond’ vergelijkingsmateriaal aanwezig is ontvangt elk stuk 

informatie van de bad-cluster een gezondere relatieve waarde code, waarmee de negatieve 

fysiologische commando’s ook verdwijnen en er een volledige herinnering ontstaat. Een 

cluster zal daarom ook nooit meer terug veranderen in een bad-cluster. Met het verdwijnen 

van de bad-cluster, verdwijnen uiteindelijk ook de misleidende overtuigingen over mensen en 

situaties. 

 

De transformatie van bad-cluster naar cluster, gecombineerd met verlichting die de cliënt 

voelt, maakt de cliënt bewust van hoe ogenschijnlijk niet gerelateerde dagelijkse 

gebeurtenissen, gevoelens uit het verleden kan activeren. Deze ervaringen zorgen voor meer 

vertrouwen bij de cliënt in de werking van hun eigen bewustzijn. Dit maakt het proces van het 

herbeleven steeds makkelijker in toekomstige sessies, waarbij de cliënt steeds sneller bewust 

wordt van triggers in het dagelijkse leven. 

 

Kortom, PMA is geen medische behandeling, maar een geavanceerde vraagtechniek zonder 

interpretaties, adviezen of medische/therapeutische acties van de PMA coach. Er wordt geen 

informatie aangeleverd door de PMA coach, maar alleen informatie de cliënt verteld wordt 

gebruikt. De conclusies komen alleen van de cliënt zelf, en niet van de PMA coach. Het 

hoofddoel van de PMA coaching is het achterhalen van inhoud van bad-clusters, om daarmee 

de communicatie tussen het bewuste en onderbewuste brein te openen. Hiermee worden de 

gekoppelde negatieve code-rood fysiologische commando’s verwijderd en wordt de cliënt 

bewust van triggers in het dagelijkse leven.  

 

 

 

	



20	
	

10.     Referenties 
	
Ahissar,	M.,	&	Hochstein,	S.	(2004).	The	reverse	hierarchy	theory	of	visual	perceptual	
learning.	Trends	in	cognitive	sciences,	8(10),	457-464.	
	
Belliveau,	J.	W.,	Kennedy,	D.	N.,	McKinstry,	R.	C.,	Buchbinder,	B.	R.,	Weisskoff,	R.,	Cohen,	M.	
S.,	...	&	Rosen,	B.	R.	(1991).	Functional	mapping	of	the	human	visual	cortex	by	magnetic	
resonance	imaging.	Science,	254(5032),	716-719.	

Baumeister,	R.	F.,	Bratslavsky,	E.,	Finkenauer,	C.,	&	Vohs,	K.	D.	(2001).	Bad	is	stronger	than	
good.	Review	of	general	psychology,	5(4),	323.	

Brewin,	C.	R.,	Dalgleish,	T.,	&	Joseph,	S.	(1996).	A	dual	representation	theory	of	
posttraumatic	stress	disorder.	Psychological	review,	103(4),	670.	
	
Brewin,	C.	R.	(2001).	Memory	processes	in	post-traumatic	stress	disorder.	International	
Review	of	Psychiatry,	13(3),	159-163.	
	
Byrne,	C.	A.,	Hyman,	I.	E.,	&	Scott,	K.	L.	(2001).	Comparisons	of	memories	for	traumatic	
events	and	other	experiences.	Applied	Cognitive	Psychology,	15(7).	

Coppedè,	F.	(2012).	Genetics	and	epigenetics	of	Parkinson's	disease.	The	Scientific	World	
Journal,	2012.	
	
DiCarlo,	J.	J.,	Zoccolan,	D.,	&	Rust,	N.	C.	(2012).	How	does	the	brain	solve	visual	object	
recognition?.	Neuron,	73(3),	415-434.	
	
Ehlers,	A.,	&	Clark,	D.	M.	(2000).	A	cognitive	model	of	posttraumatic	stress	disorder.	
Behavior	research	and	therapy,	38(4),	319-345.	
	
Eichenbaum,	H.	(2000).	A	cortical-hippocampal	system	for	declarative	memory.	Nature	
reviews.	Neuroscience,	1(1),	41.	
	
Foa,	E.	B.,	&	Rothbaum,	B.	(1998).	Treating	the	trauma	of	rape:	Cognitive	behavioural	
therapy	for	PTSD.	New	York:	Guilford	Press	
	
Von	Helmholtz,	H.	(1867).	Handbuch	der	physiologischen	Optik(Vol.	9).	Voss.	
	
Hensch,	T.	K.	(2005).	Critical	period	plasticity	in	local	cortical	circuits.	Nature	Reviews	
Neuroscience,	6(11),	877-888.	
	
Hewagama,	A.,	&	Richardson,	B.	(2009).	The	genetics	and	epigenetics	of	autoimmune	
diseases.	Journal	of	autoimmunity,	33(1),	3-11.	
	



21	
	

Hochstein,	S.,	&	Ahissar,	M.	(2002).	View	from	the	top:	Hierarchies	and	reverse	hierarchies	in	
the	visual	system.	Neuron,	36(5),	791-804.	
	
Hull,	E.	(2008)	Basic	Neuroanatomy	and	Neurophysiology.	Moscow	State	University	
Philosophy	Department	Summer	Institute	in	conjunction	with	the	Center	for	Inquiry,	Russia,	
Moscow	State	University.	
	
de	Jong,	M.	C.	(2015).	Neural	mechanisms	underlying	temporal	modulation	of	visual	
perception	(Doctoral	dissertation,	Utrecht	University).	
	
Jonides,	J.,	Schumacher,	E.	H.,	Smith,	E.	E.,	Lauber,	E.	J.,	Awh,	E.,	Minoshima,	S.,	&	Koeppe,	R.	
A.	(1997).	Verbal	working	memory	load	affects	regional	brain	activation	as	measured	by	PET.	
Journal	of	cognitive	neuroscience,	9(4),	462-475.	
	
Just,	M.	A.,	Carpenter,	P.	A.,	Keller,	T.	A.,	Eddy,	W.	F.,	&	Thulborn,	K.	R.	(1996).	Brain	
activation	modulated	by	sentence	comprehension.	Science,	114-116.	
	
Kensinger,	E.	A.	(2009).	Remembering	the	details:	Effects	of	emotion.	Emotion	review,	1(2),	
99-113.	
	
Van	der	Kolk,	B.	A.	(1998).	Trauma	and	memory.	Psychiatry	and	Clinical	Neurosciences,	
52(S1).	
	
Kruger,	N.,	Janssen,	P.,	Kalkan,	S.,	Lappe,	M.,	Leonardis,	A.,	Piater,	J.,	...	&	Wiskott,	L.	(2013).	
Deep	hierarchies	in	the	primate	visual	cortex:	What	can	we	learn	for	computer	vision?.	IEEE	
transactions	on	pattern	analysis	and	machine	intelligence,	35(8),	1847-1871.	
	
LaBar,	K.	S.,	&	Cabeza,	R.	(2006).	Cognitive	neuroscience	of	emotional	memory.	Nature	
reviews.	Neuroscience,	7(1),	54.	
	
LaBar,	K.	S.,	&	Phelps,	E.	A.	(1998).	Arousal-mediated	memory	consolidation:	Role	of	the	
medial	temporal	lobe	in	humans.	Psychological	Science,	9(6),	490-493.	
	
McGaugh,	J.	L.	(2000).	Memory--a	century	of	consolidation.	Science,	287(5451),	248-251.	
	
McRae,	K.,	&	Shiota,	M.	(2017).	Biological	and	Physiological	Aspects	of	Emotion	Regulation.	
Emotion	Regulation	and	Psychopathology	in	Children	and	Adolescents,	43.	
	
Medathati,	N.	K.,	Neumann,	H.,	Masson,	G.	S.,	&	Kornprobst,	P.	(2016).	Bio-inspired	
computer	vision:	Towards	a	synergistic	approach	of	artificial	and	biological	vision.	Computer	
Vision	and	Image	Understanding,	150,	1-30.	
	
Moscovitch,	M.,	Rosenbaum,	R.	S.,	Gilboa,	A.,	Addis,	D.	R.,	Westmacott,	R.,	Grady,	C.,	...	&	
Nadel,	L.	(2005).	Functional	neuroanatomy	of	remote	episodic,	semantic	and	spatial	

http://www.elaine-m-hull.com/lectures/basic_neuroanatomy_neurophysiology_russia.pdf


22	
	

memory:	a	unified	account	based	on	multiple	trace	theory.	Journal	of	anatomy,	207(1),	35-
66.	
	
Nadel,	L.,	&	Moscovitch,	M.	(1997).	Memory	consolidation,	retrograde	amnesia	and	the	
hippocampal	complex.	Current	opinion	in	neurobiology,	7(2),	217-227.	
	
Nadel,	L.,	Samsonovich,	A.,	Ryan,	L.,	&	Moscovitch,	M.	(2000).	Multiple	trace	theory	of	
human	memory:	computational,	neuroimaging,	and	neuropsychological	results.	
Hippocampus,	10(4),	352-368.	
	
Nassi,	J.	J.,	&	Callaway,	E.	M.	(2009).	Parallel	processing	strategies	of	the	primate	visual	
system.	Nature	reviews.	Neuroscience,	10(5),	360.	
	
Opitz,	B.	(2014).	Memory	function	and	the	hippocampus.	In	The	Hippocampus	in	Clinical	
Neuroscience	(Vol.	34,	pp.	51-59).	Karger	Publishers.	
	
Paller,	K.	A.	(2017).	Neural	Substrates	of	Remembering:	Event-Related	Potential	Studies	q.	
	
Reisberg,	D.,	&	Hertel,	P.	(Eds.).	(2003).	Memory	and	emotion.	Oxford	University	Press.	
	
Reisberg,	D.,	&	Heuer,	F.	(1992).	Remembering	the	details	of	emotional	events.	
	
Sainsbury,	A.,	Cooney,	G.	J.,	&	Herzog,	H.	(2002).	Hypothalamic	regulation	of	energy	
homeostasis.	Best	Practice	&	Research	Clinical	Endocrinology	&	Metabolism,	16(4),	623-637.	
	
Schmolesky,	M.	(2000).	The	primary	visual	cortex.	Webvision:	The	Organization	of	the	Retina	
and	Visual	System.	Kolb,	Helga.	
	
Sereno,	M.	I.,	Dale,	A.	M.,	Reppas,	J.	B.,	Kwong,	K.	K.,	Belliveau,	J.	W.,	Brady,	T.	J.,	...	&	
Tootell,	R.	B.	H.	(1995).	Borders	of	multiple	visual	areas	in	humans	revealed	by	functional	
magnetic	resonance	imaging.	Science,	889-893.	
	
Shiffrin,	R.	M.,	&	Atkinson,	R.	C.	(1969).	Storage	and	retrieval	processes	in	long-term	
memory.	Psychological	Review,	76(2),	179.	
	
Squire,	L.	R.	(2004).	Memory	systems	of	the	brain:	a	brief	history	and	current	
perspective.	Neurobiology	of	learning	and	memory,	82(3),	171-177.	
	
Tsien,	J.	Z.	(2007).	Real-time	neural	coding	of	memory.	Progress	in	brain	research,	165,	105-
122.	
	
Zamora-López,	G.,	Zhou,	C.,	&	Kurths,	J.	(2010).	Cortical	hubs	form	a	module	for	multisensory	
integration	on	top	of	the	hierarchy	of	cortical	networks.	Frontiers	in	neuroinformatics,	4.	
	



23	
	

Zilles,	K.,	&	Amunts,	K.	(2010).	Centenary	of	Brodmann's	map--conception	and	fate.	Nature	
Reviews	Neuroscience,	11(2).	
 


