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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Dagelijks stappen velen van ons op de fiets of in de auto, om in de drukke ocht-
endspits op weg te gaan naar ons werk. Waar we niet altijd bij stilstaan, is dat
we dagelijks in een noodvaart informatie uit onze omgeving omzetten in een ac-
tieplan. Bijvoorbeeld, al ver voor we echt bij een stoplicht aankomen zijn we al
aan het anticiperen hoe lang het licht nog op groen blijft, of we wel of niet door
moeten fietsen bij oranje, en hoe we het beste abrupt kunnen stoppen wanneer
het licht toch ineens op rood springt. Het doelmatig kunnen plannen, controleren,
of juist terugtrekken van een handeling is een belangrijk onderzoeksgebied binnen
de psychologie, met raakvlakken aan zowel verslavingsonderzoek (je hebt cont-
role nodig om niet weer te roken), als aan neuro-cognitieve aandoeningen zoals
Parkinson of Huntington � waar degeneratieve stoornissen in het brein bewuste
controle in de weg staan. De opkomst van neurowetenschappelijk onderzoek heeft
ons de afgelopen tien jaar veel geleerd over breingebieden die een belangrijke rol
spelen tijdens het proces van actiecontrole. We weten echter nog erg weinig over
de samenwerking tussen deze gebieden. Tijdens mijn promotie heb ik onder-
zocht hoe verschillende gebieden in ons brein met elkaar samenwerken wanneer
wij doelgericht proberen om ons gedrag te controleren.

Achtergrond

Het doelbewust kunnen controleren van ons gedrag - denk aan fietsen van huis
naar werk - is binnen de psychologie veel bestudeerd met paradigma’s die de focus
leggen op het kunnen plannen of juist terugtrekken van een response. Een veel
gebruikt paradigma is de stoptaak, waar proefpersonen steeds opnieuw een pijl
zien en gevraagd worden zo snel mogelijk te reageren op de richting van de pijl.
Binnen deze taak wordt de pijl sporadisch gevolgd door een stopteken (vaak een
hoge toon), waarna proefpersonen de geplande response om te drukken moeten
intrekken (stoppen).

Het simpele design van deze taak heeft psychologen in staat gesteld om con-
trolemechanismen in zowel gezonde-, als klinische populaties te bestuderen. Zo
komt herhaaldelijk naar voren dat aandoeningen in de prefrontaalschors of diepere
kernen van ons brein de e�cientie van responsecontrole kunnen aantasten. Ge-
bruik van functionele MRI onderzoek laat verder zien hoe activiteit binnen de
prefrontaalschors en verschillende basale kernen zich verhoudt tot individuele ver-
schillen in het e�ciënt kunnen terug trekken of controleren van gedrag.

Het belang van de prefrontaalschors en basale kernen komt verder naar voren
wanneer we kijken naar progressieve actie controle. Denk hier aan een proactief
plan om te stoppen op de fiets terwijl het licht nog groen is omdat je verwacht dat
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het stoplicht toch snel op rood zal gaan. Proactieve controle betekent in essentie
dat we een actieplan op basis van anticipatie, proactief, voorbereiden. In de stop-
taak wordt proactieve controle bestudeerd door de kans op een stopsignaal na de
pijl te variëren. Hier laat onderzoek zien dat wanneer een stopsignaal frequenter
wordt aangeboden, mensen proactief een plan voorbereiden om te stoppen en
daardoor langzamer gaan reageren op de richting van een pijl. Deze gedragsbevin-
dingen komen ook naar voren in fMRI onderzoek, waar brein gebieden belangrijk
voor het stopproces proactief betrokken raken wanneer de kans om te moeten
stoppen is verhoogd.

Hoewel we al veel geleerd hebben over de rol van de prefrontaalschors en basale
kernen tijdens het plannen of inhiberen van een response, blijft onze kennis op twee
fronten nog zeer beperkt voor het omschrijven van het gehele proces. Ten eerste
beschrijft de neurofysiologische literatuur dat de doel-georiënteerde prefrontaal-
schors actiesignalen doorstuurt naar de basale kernen, waar uiteindelijk de dam
wordt opengezet voor een bewust gekozen response. We weten echter nog erg
weinig over hoe gebieden binnen de prefrontaalschors precies communiceren met
de basale kernen om een gekozen response te activeren, of juist te inhiberen. Ten
tweede, we weten nog erg weinig over de rol van meer visueel georiënteerde ge-
bieden die het gehele proces voorzien van informatie uit onze omgeving. Aan het
begin van deze samenvatting schets ik een voorbeeld waarbij we razendsnel infor-
matie uit onze omgeving halen om doelgericht een actieplan te maken. Maar hoe
wordt sensorische informatie uit onze omgeving nou gëıntegreerd met hogereorde
doelen in de prefrontaalschors, of het reguleren van gedrag in de basale kernen?

Mijn proefschrift is gebouwd op het beantwoorden van deze twee grote vra-
gen. In wat volgt, zal ik een samenvatting geven over de gevonden resultaten en
eindigen met een beknopte conclusie.

Resultaten

In hoofdstuk 2 onderzoeken we hoe de prefrontaalschors communiceert met de
basale kernen wanneer proefpersonen een stopsignaal krijgen en dus hun gep-
lande response moeten inhiberen. Resultaten laten zien dat in het bijzonder twee
gebieden in de prefrontaalschors signalen doorsturen naar de basale kernen om
response selectie te blokkeren. Deze twee gebieden houden zich respectievelijk
bezig met het aanpassen van actiedoelen (verander response selectie in response
inhibitie) en het evalueren van gedrag in lijn met de gestelde opdracht in de taak
(reageer op de pijl, maar stop na de toon). Verder laten resultaten uit dit on-
derzoek zien dat het inhiberen van een response verloopt via twee verschillende
communicatiepaden tussen de prefrontaalschors en de basale kernen. Deze paden
kunnen gezien worden als een rood stoplicht pad voor het zeer snel stoppen van
alle responses en een oranje stoplicht pad, waar zorgvuldige adaptatie ongerela-
teerde spieractiviteit zoals balans houden gewoon laat doorgaan.

In hoofdstuk 3 en 4 kijken we meer naar breinmechanismen verantwoordelijk
voor het proactief plannen van controle. In beide taken komt naar voren dat
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wanneer mensen anticiperen vaker te moeten stoppen, er al proactief een stop-
plan wordt voorbereid. Dit is te zien in langere reactietijden voor response selectie
en toegenomen activiteit in zowel de frontaalschors als delen van de basale kernen
wanneer er geen stopsignaal is aangeboden. Verder laten we hier zien dat niet
alleen de activiteit in inhibitie gerelateerde brein gebieden toeneemt met proac-
tieve controle, maar een heel stopplan met betrokkenheid van zowel het oranje
als rode inhibitiepad. Samen laten deze resultaten zien, dat proactieve controle
(wanneer je dus nog niet hoeft te stoppen) gebruik maakt van hetzelfde brein
mechanisme dat verantwoordelijk is voor volle response inhibitie (wanneer je dus
volledig gaat stoppen).

In hoofdstuk 5 en 6 onderzoeken we hoe sensorische (perceptuele) informatie
omgezet wordt naar een doelgericht actieplan. Door de kwaliteit van visuele
plaatjes te variëren maken we het hier makkelijker of moeilijker voor mensen
om een response te selecteren. In hoofdstuk 5, laten we zien dat sensorische
gebieden die de inkomende visuele plaatjes verwerken direct de informatie doors-
turen naar de prefrontaalschors en basale kernen. Een interessante bevinding is
dat de dynamiek van communicatie tussen sensorische delen, de prefrontaalschors
en de basale kernen direct weerspiegelt is in de aanpassingen die we observeren
in gedrag. Wanneer het moeilijker wordt om een stimulus te identificeren, veran-
dert niet alleen het patroon van communicatie binnen het brein, maar observeren
we ook langere reactietijden, een toegenomen verwerkingstijd voor de plaatjes en
meer response fouten. In hoofdstuk 6 laten we zien dat visuele informatie niet
alleen response selectie processen benvloed, maar ook een sterk e↵ect heeft op het
kunnen terugtrekken van een response. Dit alles laat zien dat het selecteren of
inhiberen van responses binnen de basale kernenen berust op doelgerichte signalen
vanuit de prefrontaalschors en informatie vanuit het sensorische brein.

Conclusie

De de nadruk van mijn onderzoek ligt op de communicatie tussen de prefrontaal-
schors, het sensorische brein, en de basale kernen wanneer wij doelgericht een
actie plannen of juist willen terugtrekken. Gebaseerd op de beschreven stud-
ies kunnen we voorzichtig de volgende conclusies trekken: 1) Response inhibitie
berust op een prefrontaalschors-basale kernen netwerk met een snelle stop route
en een meer balancerend pad. 2) Ditzelfde netwerk wordt ook gebruikt wanneer
we proactief een plan maken om te stoppen. 3) Zowel tijdens response selectie als
response inhibitie wordt de communicatie tussen de prefrontaalschors en basale
kernen gemoduleerd door de kwaliteit van sensorische informatie die we binnen
krijgen. Concluderend dragen de studies binnen mijn dissertatie toe aan ons be-
grip van hoe gebieden binnen ons brein samenwerken om doelgericht gedrag te
faciliteren.
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