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Summary 
Homonymous hemianopia (HH) refers to the loss of vision on the same side of the visual 
fields (VFs) of both eyes. Such a visual field defect (VFD) is commonly due to unilateral 
damage to the post-chiasmal primary visual pathway (VP). While some individuals will 
spontaneously recover from their VFD, others will not and their VFD becomes chronic. 
Luckily, for some individuals with a chronic VFD (hereafter: HH individuals), vision 
rehabilitation therapies may offer a remedy. One type of therapy aims to decrease the size 
of the VFD or regain sensitivity within the VFD through prolonged visual training. 
Unfortunately, not all HH individuals benefit equally from such restorative therapies. To 
date, much is still unknown about what aspects determine the potential of HH individuals’ 
visual system to recover and are thus critical for successful rehabilitation.  

Deeper knowledge about the integrity of the visual system in the case of a HH may provide 
fruitful insights into what determines the recovery potential of HH individuals. Therefore, 
my thesis aimed to investigate the consequences of a HH due to Acquired Brain Injury 
(ABI) for the structural and functional properties of the visual system. To this end, I utilized 
optical and brain imaging techniques to investigate 1) how the structural and the functional 
integrity of the visual system alter and 2) how functional Magnetic Resonance Imaging 
(fMRI)-based techniques can inform us about any residual functional capacities of the 
visual system when someone has a HH due to ABI. This was accomplished by four 
exploratory studies, for which I outline their main findings below.  

First, I showed that post-geniculate lesions can lead to bidirectional transsynaptic 
degeneration of primary visual pathway structures, including the retina and structures of 
the non-lesioned hemisphere, and non-primary visual pathway structures. Given these 
structural alterations, I conclude that HH individuals experience collateral damage to their 
ABI to a larger extent than previously thought. Furthermore, I conclude that it is incorrect 
to assume that the non-lesioned hemisphere of HH individuals is unaffected or healthy. 
Both observations might affect the residual visual capacities of the HH participants and, in 
turn, their recovery potential. 

Second, I showed that a hemispherectomy can lead to small-scale functional 
reorganization of the visual system of the remaining hemisphere. Given these functional 
alterations, I conclude that the visual system is plastic and can functionally reorganise in 
response to HH due to a hemispherectomy. Yet, in comparison to other studies, these 
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specific alterations highlight that there are individual differences in functional plasticity, 
which may reflect differences in the residual visual capacities and, in turn, the recovery 
potential of HH individuals. 

Third, I showed that as opposed to automated perimetry, fMRI-based VF mapping 
techniques can capture both conscious and non-conscious processing in individuals with 
HH due to ABI. Given this, I conclude that we can use fMRI-based VF reconstructions to 
gain better insights into the residual visual capacities, and in turn the recovery potential, of 
HH individuals.  

Fourth, I showed that the strength of the functional connectivity between the Precuneus 
and the Occipital Pole network reflects the effectiveness of Vision Restitution Training. 
Given this, I conclude that such a connectivity pattern may be able to predict HH 
participants’ rehabilitation outcomes. In particular, the strength of the connectivity may 
reflect the HH participants’ attention-related capacities and in turn, their recovery potential.  

The above findings shed light on the possible factors that are critical when determining 
the visual system's recovery potential. They show that when assessing the recovery 
potential, we should take into account the alterations to the functional and structural 
properties of their visual system. Furthermore, recovery potential may be inferred from 
fMRI-based VF reconstructions and resting-state connectivity patterns. Ultimately, in my 
view, the careful determination and consideration of the recovery potential of HH 
individuals may aid in the successful development of individually tailored rehabilitation 
interventions
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Samenvatting 
Homonieme hemianopsie (HH) duidt op een aandoening waarbij een individu blind is in 
ofwel de linker ofwel de rechterkant van het gezichtsveld. Een dergelijk gezichtsvelddefect 
wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door eenzijdige schade aan het posterieure deel 
van de visuele banen in de tegenovergestelde hersenhelft. Waar sommige individuen 
spontaan herstellen van hun gezichtsvelddefect, ontwikkelen anderen een chronisch 
defect. Visuele rehabilitatie kan voor deze laatste groep een uitkomst bieden. Door middel 
van intensieve visuele training kan gedeeltelijk herstel optreden waarbij het defect wordt 
verkleind of de gevoeligheid wordt verbeterd. Helaas hebben niet alle individuen met een 
chronische HH in gelijke mate baat bij een dergelijke training. Tot op heden is er nog een 
incompleet beeld over welke aspecten kritisch zijn voor het vermogen van individuen met 
HH om te herstellen en die dus van belang zijn voor een succesvolle rehabilitatie. Beter 
begrip omtrent de integriteit van het visuele systeem kan hiertoe belangrijke inzichten 
geven. 

In dit proefschrift heb ik daarom de gevolgen van een HH, door niet aangeboren 
hersenletsel, voor verschillende structurele en functionele kenmerken van het visuele 
systeem in kaart gebracht. Hiertoe vier exploratieve studies met HH-individuen uitgevoerd 
en daarbij onderzocht hoe 1) de structurele en functionele integriteit van het visuele 
systeem verandert; en 2) functionele MRI (fMRI) technieken ons kunnen informeren over 
de residue vaardigheden van het visuele systeem. Mijn belangrijkste bevindingen zijn 
hieronder uitgelicht. 

In de eerste studie heb ik laten zien dat de schade die een HH veroorzaakt kan leiden tot 
wijdverspreide degeneratie van de gehele visuele banen, inclusief de retina (in het oog) en 
de structuren in de niet-aangedane hersenhelft. Op basis van deze structurele afwijkingen 
stel ik dat er sprake is van nevenschade in individuen met HH, die groter is dan tot nu 
gedacht. Daarnaast stel ik dat het onterecht is om aan te nemen dat de niet-aangedane 
hersenhelft in individuen met HH gezond is. Beide conclusies kunnen invloed hebben op 
de residue visuele vaardigheden en het herstelvermogen van individuen met HH.  

In de tweede studie heb ik laten zien dat een hemisferectomie kan leiden tot kleinschalige 
reorganisatie van het visuele systeem in de overgebleven hersenhelft. Gezien deze 
functionele veranderingen, stel ik dat het visuele systeem plastisch is. Echter, vergelijkbare 
studies hebben andere vormen van reorganisatie aangetoond wat impliceert dat er 
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individuele verschillen zijn in functionele plasticiteit. Dit kan verschillen in residue visuele 
vaardigheden en het herstelvermogen van individuen met HH ten grondslag liggen. 

In de derde studie heb ik laten zien dat, in tegenstelling tot standaard 
gezichtsveldonderzoek, gezichtsveldreconstructies gebaseerd op fMRI zowel bewuste als 
onbewuste visuele waarneming kan meten. Ik stel daarom dat we fMRI gebaseerde 
gezichtsveld reconstructies kunnen gebruiken om beter inzicht te krijgen in de residue 
visuele vaardigheden en het herstelvermogen van individuen met HH. 

In de vierde studie heb ik laten zien dat, wanneer het brein in ruststand is, de sterkte van 
de functionele connectiviteit tussen de Precuneus en het uiterste puntje van de visuele 
cortex correleert met een door-aandacht-gemedieerd trainingseffect. Ik stel daarom dat 
een dergelijk connectiviteitspatroon het rehabilitatie verloop van individuen met HH 
mogelijk kan voorspellen: hoe sterker de connectiviteit hoe groter de kans op een 
succesvolle rehabilitatie. In het specifieke geval van deze studie lijkt de sterkte van de 
connectiviteit aandacht-gerelateerde vaardigheden en, gerelateerd daaraan, het 
herstelvermogen van individuen met HH te reflecteren. 

De bovenstaande bevindingen brengen aspecten aan het licht die mogelijk kritisch zijn 
voor de mate waarin het visuele systeem zich kan herstellen. Ze laten zien dat, wanneer 
we het herstelvermogen willen bepalen, we rekening moeten houden met veranderingen 
van de functionele en structurele kenmerken van het visuele systeem. Daarnaast kunnen 
op fMRI gebaseerde gezichtsveld reconstructies en patronen van brein connectiviteit een 
indicatie zijn voor het vermogen van individuen met HH om zich te kunnen herstellen. Het 
nauwkeurig in kaart brengen en overwegen van de integriteit van het visuele systeem zal, 
in mijn ogen, de ontwikkeling van op maat gemaakte en succesvolle interventies voor HH-
individuen ten goede komen.  
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List of Abbreviations 
ABI Acquired Brain Injury LGN Lateral Geniculate Nucleus 

CF Connective Field LH Left Hemisphere 

CM Coverage Map MP Micro Probing 

CS Contrast Sensitivity MRI Magnetic Resonance Imaging 

DWI Diffusion Weighted Imaging NI Nasal Inferior 

FB Fiber Bundle NS Nasal Superior 

FBA Fixel Based Analysis OCT Optical Coherence 
Tomography 

FC Fiber Cross-section ON Optic Nerve 

FD Fiber Density ONH Optic Nerve Head 

FDC Fiber Density Cross-section OR Optic Radiation 

FMa Forceps Major OT Optic Tract 

fMRI functional Magnetic Resonance  
Imaging 

pRF population Receptive Field 

FOD Fiber Orientation Distribution RH Right Hemisphere 

GCIPL Ganglion Cell - Inner Plexiform  
Layer 

RNFL Retinal Nerve Fiber Layer 

GM Grey Matter ROI Region of Interest 

HFA Humphreys Field Analyzer RS Resting State 

HH Homonymous Hemianopia SE Standard Error 

HRF Hemodynamic Response Function SN Superior Nasal 

ILF Inferior Longitudinal Fasciculus ST Superior Temporal 

IN Inferior Nasal TE Echo Time 

IPL Inner Plexiform Layer TI Temporal Inferior 

IT Inferior Temporal TOI Tract of Interest 
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TR Repetition Time   

TS Temporal Superior   

TSD Trans Synaptic Degeneration   

VE Variance Explained   

VF Visual Field   

VFD Visual Field Defect   

VFM Visual Field Map   

VRSN Visual Resting State Network   

VRT Vision Restitution Training   

WM White Matter   
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Dankwoord 
Allereerst wil ik mijn fijne (co-)promotores bedanken: Frans, Nomdo en Koen. Jullie nuttige 
feedback en kritische blik hebben bij mij geleid tot vele “Ah ja, goed punt” momentjes en 
uiteindelijk een verbetering van mijn werk. Ik ben me ervan bewust dat ik regelmatig last-
minute feedback van jullie heb gevraagd én die nog heb gekregen ook. Ik heb altijd op jullie 
kunnen rekenen. Mijn dank daarvoor is groot. Frans: ruim zes jaar geleden durfde jij, na een 
voorproefje tijdens mijn research-master, het PhD avontuur met mij aan te gaan. Tijdens 
dit avontuur heb je mij altijd het vertrouwen en de vrijheid gegeven die ik nodig had om te 
presteren en te ontwikkelen Hier ben ik je erg dankbaar voor. Ik wil je ook bedanken voor 
het openen van mijn ‘carrière’-deuren als Project Manager. Iets met “Ik heb het nog nooit 
gedaan, maar JIJ dacht dat ik het kon”.  

Dear members of the reading committee: Prof. Heutink (Joost), Prof. Huxlin and Prof. van 
Genderen, thanks a lot for taking the time to read my thesis, providing me with useful 
suggestions and your willingness to be part of the assessment committee during my 
defense on July 6th. Heidi Baseler, I would also like to thank you for taking the time to read 
my thesis. We go a couple of years back when I did a research project at your university in 
York (and later collaborated during NextGenVis), so having you as the fourth member of 
the assessment committee also brings back the good memories. I feel honored that you 
will make the effort to travel to Groningen and attend the defense in person.  

Mijn paranimfen Kim en Iris, wat ben ik blij dat jullie aan mijn zijde staan op 6 Juli. Kim, jij 
bent de Yin voor mijn Yang wat betreft mijn functie als Project Manager. Dank voor de fijne 
samenwerking van de afgelopen jaren en ik ben blij dat we ook aankomende jaren een 
team mogen zijn! Ook wil ik je bedanken voor het helpen verzamelen van de 
oogheelkundige data voor mijn proefschrift, ik hoefde je maar te appen en jij stond voor mij 
klaar. Je hebt mijn leven zo vaak makkelijker gemaakt. Iris, ik had mij geen betere vervanger 
kunnen wensen voor het uitvoeren van mijn managementtaken tijdens mijn 
zwangerschapsverlof. Dank daarvoor én voor de gezellige donderdagen op het LEO, 
kletsend over vanalles: van wetenschap tot baby’s. 

Ik wil ook graag alle welwillende mensen, mét en zónder homonieme hemianopsie, die de 
tijd en moeite hebben genomen om deel te nemen aan mijn onderzoek enorm bedanken. 
Zonder hen was dit proefschrift was nooit tot stand gekomen. Bert, Koen, Joris, David, en 
Douwe van het Donderinstituut Nijmegen, jullie wil ik bedanken voor het delen van de 
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resting-state en trainingsdata en de plezierige samenwerking die heeft geleid tot een 
mooie publicatie. Holly and Sarah of the University of Oxford, I much appreciate that you 
shared the VF mapping data with me. It felt a bit like a tough ride, but in the end we 
managed to publish a nice paper. Thanks a lot for your patience and guidance. Judith, 
Remco, Jan-Bernard, en Anita, ook dankzij jullie ben ik een dataset rijker! Dank voor de 
scanuren die jullie voor mij hebben gemaakt en de gezelligheid in de operators room.  

In de ruim 6 jaar dat ik gewerkt heb aan mijn proefschrift heb ik een heleboel lieve collega’s 
zien gaan of zelfs zien kómen en gaan. Om te beginnen met de dames van de crazy-cat-
ladies room (Sandra, Elouise en Mirjan) en mijn latere roomies (Barbara, Marouska en 
Shereif) op het, toen nog, NIC. We hebben veel (werk en privé) lief en leed gedeeld, onder 
het genot van een kopje thee of een rijstwafel met pindakaas. Dank voor de gezelligheid, 
het meedenken en jullie plezierige aanwezigheid. Dear ex-members of the Visual 
Neuroscience group: Sandra, Mirjan, Barbara, Nicolas, Alessandro, Joana, Shereif, Funda, 
Azzurra, Birte, Marleen, Marouska, Rijul, and all interns, thank you for sharing your 
knowledge, skills and feedback but above all thank you for sharing this scientific ride with 
me! A special note to Alessandro, Joana and Azzurra: thanks for being such amazing 
conference buddies. EVCP and OHBM will not be the same when you are not around. I 
cherish the memories we've created all around the world. Dear current-members of the 
Visual Neuroscience/LEO group: Ashkan, Anne, Dilce, Eva, Vera, Henning, Haifan, Iris, 
Konstantinos, Marcus, Mayra, Minke, Mehrdad, and interns, thank you for sharing your 
scientific enthousiasm which I admire. I promise that once I've defended my thesis I will 
show you more of the scientist in me ;)  

Alle mensen van het NIC (nu CNC) wil ik bedanken voor de tijd dat ik daar zat, voor de 
chitchat op gang, de kerstborrels, de Journal Club, etc. Hedwich (ookwel Hettie ;)) dank 
voor hulp wanneer ik er weer eens stond te ruziën de printer of nieuwe batterijen nodig 
had, en de gezellige babbeltjes op zijn tijd. Remco en Jan-Bernard, dank voor jullie 
technische en analytische ondersteuning, jullie zijn nooit te beroerd om te helpen!  

I'm very grateful for the enormous network of amazing scientists all around the world that 
I have established after five years of being the Project Manager of European Innovative 
Training Networks. Big thanks to all ESRs, PIs, and Partners from NextGenVis, EGRET(+) 
and OptiVisT (which are way too many to name in person) for their efforts in making these 
training networks successful and for inspiring me scientifically. I look back at the many 
workshops with great pleasure and look forward to continuing working with some of you. 
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Ella, Stella, en Diana, dames van het oogheelkunde secretariaat. Dank voor de 
administratieve hulp en jullie goede bereikbaarheid.  

Lieve Opa Tjalling, eregast op mijn promotie. Wat bijzonder dat je erbij gaat zijn. Dank voor 
je interesse in mijn werk en de bewondering die je hebt geuit de afgelopen jaren. Tijdens 
onze gesprekken was je nooit te beroerd om onderwerpen en stellingen aan de dragen 
die, volgens jou, niet zouden misstaan in een proefschrift. Mocht ik ooit nog om 
onderwerpen verlegen zitten, dan klop ik bij je aan! 

Lieve lieve vrienden (Dowies, LEV'ers, A-kipjes, Luie bazen, Lian, Jacqueline, en ook 
diegene de ik nu niet persoonlijk noem) dank voor alle etentjes, theetjes, borreltjes, tripjes, 
wandelingetjes, bank-hang-avondjes, sportschool bezoekjes, festivalletjes, feestjes, en 
spelletjes, die ervoor gezorgd hebben dat ik genoeg afleiding en een heel leuk leven had 
(en heb!) naast het promoveren. Successen vieren je samen. Ik vind het dan ook bijzonder 
dat een aantal van jullie getuigen zullen zijn van mijn (hopelijk) promotie op 6 Juli. Ik voel 
me een gezegend mens!  

Lieve pap en mam. Dank voor de liefde die ik van jullie krijg, het gevoel dat jullie trots op 
mij zijn, en de aanmoedigende appjes en belletjes op het momenten dat promoveren een 
uitdaging bleek. Eelke en Riemer, lieve broers, altijd bereid om te helpen en mij van de 
juiste muziek te voorzien waardoor je ‘aan’ gaat staan (zo werk je vanzelf door). Riemer, ik 
vond het heel gezellig dat je tijdens coronatijd mijn home-roomie was en we samen 
ongegeneerd kilo’s pepernoten weg konden eten onder begeleiding van de “Work-at-
home” playlist. PS. Zit'n en niks zeg'n?  

Benthe, lieve kleine Benthe, jij bent niet van mijn zijde geweken tijdens de laatste loodjes 
van het schrijven van mijn proefschrift. Je kon dan geen schouderklopjes geven, maar jouw 
getrappel in mijn buik maakte de laatste fase wel heel gezellig! 

Allerliefste Thom, mijn steun en toeverlaat, dank voor al die keren dat je mij op de rem hebt 
getrapt als ik weer eens aan het doordenderen was. “Only the neccesary hè?!”. Jij houdt 
mij een spiegel voor op de momenten dat ik dat nodig heb en helpt me relativeren op de 
momenten dat dat mij niet lukt. Ik ben je hier heel dankbaar voor. Tot slot wil ik je bedanken 
voor de prachtige omslag die je voor dit proefschrift hebt gemaakt. Wat bof ik toch met jou! 
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