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Inleiding
Een gewaarschuwd mens telt voor twee omdat zijn gedrag efficiënter wordt.

Waarnemen en reageren verlopen beter omdat een verwachting is ontstaan over het
moment waarop iets cruciaals zal gebeuren. Een verwachting over de soort van
informatie en de mogelijke reactie daarop. Er is sprake van anticipatie, van een
gerichtheid op komende gebeurtenissen. Deze gerichtheid wordt ook wel aandacht
genoemd. Aandacht kan actief en reactief zijn: we kunnen onze aandacht ergens op rich-
ten, maar iets in de buitenwereld kan ook onze aandacht vragen of zelfs opeisen. Er is
dus een vrijwillige en een onvrijwillige aandacht, een gecontroleerde en een automati-
sche. De laatste heeft tot gevolg dat het organisme met een oriëntatiereactie reageert: een
onderwerp dat Verbaten elders in dit boek bespreekt en dat ik hier verder buiten~
beschouwing zal laten. Dit hoofdstuk blijft beperkt tot een van de vormen van vrijwillige
aandacht, nl. tot anticipatie op komende gebeurtenissen. In het sensorische domein is er
sprake van anticipatoire attentie en in het motorische domein van motorische preparatie.
Het gaat hier dus om een op de toekomst georiënteerd gedrag, waarbij selectie een
belangrijke rol speelt. Uit een veelheid van mogelijkheden moet immers steeds een
keuze gemaakt worden. Voor het sensorische domein betekent dit dat aandacht gericht
kan zijn op visuele informatie en niet op auditieve, op rood en niet op blauw, op tekst en
niet op figuren. Voor het motorische domein dat een respons met de hand kan worden
gegeven en niet met de voet, met de linker hand en niet met de rechter, met de
wijsvinger en niet met de duim. Er is dus sprake van selectie tussen zintuiggebieden en
binnen zintuiggebieden in het sensorische domein, en tussen extremiteiten en
responszijden of binnen een extremiteit of responszijde, in het motorische domein.

Als selectie ontbreekt is het gedrag gestoord. Een voorbeeld. Als een
epileptische patiënt een grand mal aanval krijgt, is eerst een gegeneraliseerde kramptoe-
stand in de strekspieren zichtbaar, gevolgd door onderbrekingen hiervan, die gepaard
gaan met massale krampen in de buigspieren. Naast de uitval van het bewustzijn en de
volledige afsluiting voor visuele en auditieve informatie, wordt dit gedrag gekenmerkt
door het ontbreken van selectie in de uitgaande informatie naar de spieren. Dat is niet
het geval bij iemand die een partiële aanval krijgt. Hier is een patiënt in staat een trap af
te lopen zonder te struikelen, terwijl hij niet in staat is op een vraag te reageren of een
reclameboodschap op de muur te lezen. Visuele en somatosensorische cues sturen zijn
gedrag, dat een gecompliceerde reeks contracties in een groot aantal spieren vraagt: er is
niets mis met het afdalen van de trap. Toch is hier sprake van automatisch gedrag,
waarbij visuele kanalen gedeeltelijk en auditieve geheel zijn afgesloten. Bij manisch
gedrag hebben we een omgekeerde situatie. Hier kan de patiënt zich niet beperken tot
een en dezelfde taak. Hij wordt voortdurend afgeleid door nieuwe stimuli in zijn
omgeving, hij is letterlijk in hoge mate ontremd. Deze voorbeelden uit de pathologie
maken twee dingen duidelijk: gedrag wordt chaotisch als selectie ontbreekt, en inhibitie
is essentieel voor normaal gedrag.

Allport (1989) heeft er op gewezen dat alle theorieën over aandacht uitgaan van
een beperking in het informatieverwerkende systeem. Als alle beschikbare informatie
door het brein verwerkt zou kunnen worden, zou er geen behoefte aan attentie bestaan
(Mesulam, 1985). Attentie heeft dus een doel, nl. het beschermen van het systeem tegen
overbelasting. In de oorspronkelijke opvatting van Broadbent (1970) is er sprake van een
selectief proces, dat een voorkeursbehandeling van bepaalde sensorische input of
motorische output garandeert. Hierdoor wordt de beperking in het
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informatieverwerkende systeem omzeild. In zijn kritische bespreking van het begrip
aandacht wijst Allport (1989) op de grote hoeveelheid evidentie die niet kan worden
verklaard door beperkingen in de door Broadbent veronderstelde centrale processor.
Ook de opvatting van Schneider en Shiffrin (1977) dat de beperking niet in het
informatieverwerkende systeem zelf zit, maar in het controle systeem, vindt in Allport's
opvatting geen genade. Dit is evenmin het geval met de door anderen veronderstelde
"multiple resources". Voor Allport hangt attentie nauw samen met een dynamische
controle van de vereiste actie: "the attentional selectivity with which we are concerned is
therefore selection for potential control of action" (Allport, op. cit. p 649). Voor het
functioneel dynamisch geheel van attentie en actie is het nodig dat selectie in het
sensorische en in het motorische domein actief is. Gezien onze huidige kennis van
gedistribueerde informatieverwerking is het onwaarschijnlijk dat een dergelijke selectie
op één plaats in de hersenen actief is. Toch zal in dit hoofdstuk aandacht gevraagd
worden voor een structuur die door zijn strategische positie in het brein de volledige~
subcorticale input naar de sensorische en de motorische cortex kan beïnvloeden. Dit is
van essentieel belang voor het onderwerp van dit hoofdstuk, anticipatoire attentie en
motorische preparatie. Omdat deze functies niet los gezien kunnen worden van de
relevante hersenstructuren, zullen we nu eerst de neuroanatomie van de belangrijkste
inputkanalen naar de sensorische en motorische hersenschors bespreken.

Neuroanatomie

Het laatste station dat gepasseerd wordt alvorens sensorische en motorische
informatie de hersenschors bereikt, is de thalamus. Deze bevat modaliteitsspecifieke
schakelkernen, die voor een gescheiden informatiestroom zorgen naar verschillende
cortexdelen via een groot aantal thalamo-corticale kanalen. Hiernaast zijn er
thalamuskernen die wel "aspecifiek" worden genoemd, omdat ze geen eigen "kanaal-
functie" hebben. Zij maken deel uit van een energetisch systeem dat bijdraagt aan het
functioneringsniveau ("state") van het informatieverwerkende systeem. De belangrijkste
onderdelen, de Nucleus Reticularis Thalami (NR) en de intralaminaire kernen zijn
afgebeeld in Figuur 1. Zij krijgen beide een sterke input vanuit de mesencefale reticulaire
formatie. De NR ligt als een schil over de lateraal gelegen sensorische en motorische
schakelkernen. De intralaminaire kernen liggen in de scheidingswand van de laterale en
mediale thalamuskernen.

Skinner en Yingling (1977) hebben er op gewezen dat de NR een cruciale rol
speelt in selectieve intermodale attentie en arousal. Neuronen in de NR hebben een
lokale inhiberende invloed op de onderliggende schakelkernen (Scheibel en Scheibel,
1966). De NR zelf staat onder im~loed van de frontale cortex en het ascenderende
reticulaire activeringssysteem (ARAS). Door het selectief activeren van bepaalde delen
van de NR kan een sensorisch informatiekanaal worden gesloten. Zonder deze
activering "staat de deur op een kier": er is remmende achtergrondactiviteit. Het ARAS is
in staat alle deuren te openen door een algemene disinhibitie: de remmende neuronen in
de NR worden nu zelf geremd. Het model van Skinner en Yingling (1977) was bedoeld
als uitleg voor selectieve attentieprocessen. De anatomische verhoudingen suggereren
echter meer. De NR bedekt namelijk ook de motorische schakelkernen, zoals we later
zullen zien (Zie Figuur 1). Zijn lokale inhibitie is niet alleen in de sensorische maar ook
in de motorische kernen actief (Massion, 1967). Deze structurele overeenkomst
suggereert een vergelijkbare controlemogelijkheid over de thalamo-corticale verbin-
dingen in het sensorische en in het motorische domein.
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Figuur 1. De voornaamste thalamuskernen, gezien van de linkerzijde van het brein. De
lamina interna verdeelt de thalamus iii drie gebiedeit: de nucleus anterior, de laterale en de
mediale kernen. De laterale groep kan verdeeld worden in een aantal ventrale en een dorsale
kernen. De ventrale kernen zijn respectievelijk de n. ventralis anterior, de n. ventralis
lateralis en de ii. ventralis posterior lateralis. Verder kuniieil het corpus geniculatum laterale
en mediale worden oiuierscheiden. De dorsale groep bestaat uit de n. lateralis dorsalis, de n.
lateralis posterior en het pulvinar. De n. dorsomedialis is de belangrijkste mediale kern. De
ventrale laterale kernen zijn scluikelstations voor primair sensorische of motorische banen.
Dorsolaterale en mediale kernen projecteren naar de associatiecortex. De intralaminaire
kernen liggen in de lamina interna. De belangrijkste is het centre median. De nucleus
reticularis bedekt de laterale zijde van het gehele thalamuscomplex. (Overgenomeri met
Elsevier's toestemming uit: Principles of Neural Science (Eds. E.R.Kandel, J.H.Schwartz Fs
T.M.Jessel (Eds.), hoofdstuk 19, J. Kellu Fs J. Dodd).

Input naar de sensorische cortex

Alle visuele, auditie~~e en somatosensorische banen w~orden in modaliteits-
specifieke schakelkernen in de thalamus onderbroken al~~orens hun respectie~-elijke
projectiegebieden in de hersenschors, caudaal ran de sulcus centralis, te bereiken. De
visuele informatie arri~~eert ~~ia het corpus geniculatum laterale, de auditie~-e ~-ia het
corpus geniculatum mediale, en de somatosensibele ~-ia de nucleus ventralis posterior
(lateraal en mediaal). Deze kernen zijn afgebeeld in Figuur 1. Ieder ~~an deze
schakelkernen ontl-angt terugkerende vezels uit het eigen projectiegebied. Alle uit de
schakelkernen ~~ertrekkende en de er naar toe terugkerende ~~ezels ge~~en collateralen af
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aan de NR, terwijl ze deze passeren (Zie Figuur 2). De cellen in de NR houden de cellen
in de schakelkernen onder een inhibitieve controle (Scheibel 8z Scheibel, 1966), waardoor
ze een sluisfunctie realiseren. De collateralen béinvloeden de prikkelbaarheid van de
cellen in de NR, en daarmee de stand van sluisdeuren.

Figuur 2. Afferente erz efferente verbindin~en tussert specifi'eke thalann~skernen en de cortex.
ledere specifi'eke kern staaf onder inhibitieve controle van een klein gedeelte van de ni~cleus
reticularis. Corticofiigale en corticopetale vezels geven collateraien af aan de nucleus
reticularis. (Overgenomen met Elsevier"s toestemming uit Mitrofanis en Gttillery, 1993)

Het achterste deel van de hersenschors houdt zich voor een belangrijk gedeelte
bezig met informatieverw~erking uit de omgeving en het eigen lichaam. De primaire
projectiegebieden zijn verbonden met secundaire unimodale associatiegebieden. Deze
sturen opnieuw vezels naar de thalamische schakelkernen, waardoor de betreffende
input opnieuw~ gemoduleerd kan worden. Watson, Valenstein en Heilman (1981)
suggereren dat langs deze weg habituatie zou kunnen optreden door een toename van
de lokale inhibitieve invloed op de thalamo-corticale informatiestroom. De urumodale
associatiegebieden integreren deelaspecten van de informatie uit één zintuigdomein. Zij
behouden hun modaliteitsspecifieke karakter en vormen een noodzakelíjke schakel
tussen de primaire projectiegebieden en de heteromodale (tertiaire) associatiegebieden,
waarin de representatie van verschillende modaliteiten wordt geïntegreerd (zie b-v.

Luria, 1973; Mesulam, 1985, maar ook Zeki, 1993). Er zijn twee van deze heteromodale
associatiegebieden: de temporo-pariëtale en de prefrontale cortex.

In de heteromodale associatiegebieden vinden volgens Mesulam (198~)

verschillende belangrijke transformaties plaats. Op de eerste plaats ontstaan er in deze

gebieden multimodale representaties van de beschikbare informatie, die noodzakelijk

zijn voor een cognitieve verti~erking. Verder is het onderscheid tussen sensorisch en

motorisch hier voor een groot gedeelte verdwenen. Veel neuronen vuren niet alleen op
sensorische stimulatie, maar juist ook als hierop moet worden gereageerd (H~~~arinen 8:
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Poranen, 1974; Mountcastle, Lynch, Georgopoulos, Sakata en Akuna, 1975). Naast deze
dubbele relatie met sensorische input en motorische output vindt er nog een belangrijke
associatie plaats, nl. met limbische input. Dit laatste heeft tot gevolg dat op dit niveau
van verwerking de scheiding tussen limbische en niet-limbische informatie eveneens is
opgeheven. Hierdoor hebben de in de heteromodale associatiegebieden beschikbare
gegevens altijd ook een motivationele of stemmingscomponent en hebben stoornissen in
deze gebieden altijd cognitieve en affectieve kenmerken (Mesulam, 1985). Mesulam
(1985) suggereert dat er wel accentverschillen zijn. In de temporopariëtale cortex treedt
de stoornis in de transmodale integratie op de voorgrond, terwijl in de prefrontale
gebieden affectieve en motivationele componenten meer accent krijgen.

De heteromodale associatiegebieden zijn onder meer verbonden met de gyrus
cinguli posterior, die op zijn beurt is doorgeschakeld naar de lobus pariëtalis inferior~
Het achterste gedeelte hien~an (area P, het caudale deel van area 7 bij de aap) speelt een
cruciale rol in een corticaal netwerk ten dienste van gerichte aandacht voor de buitenper-
soonlijke ruimte (Mesulam, 1981). Dit hersengebied ~~ordt door Mesulam (1985)
beschouwd als supramodaal, een associatiegebied van hogere orde, waarop de input van
verschillende heteromodale associatiegebieden is gericht. Bij de mens vervullen de areas
39 en 40, de gyrus angularis en supramarginalis, een vergelijkbare rol (Zie Figuur 3).

Figuur 3. De belangrijkste gebiedeft van Brodmaii, die in de fekst geiioemd u~orderi.
(Ot,ergenonten i~it H.Elliott, Texfhook o{Aruintomy, 1969, Philadelphia:Lippiiicott).

Het andere heteromodale associatiegebied is de prefrontale cortex. Ook dit is
een verzamelpunt voor informatie uit alle unimodale en heteromodale
associatiegebieden, en uit de limbische structuren als de gvrus cinguli (areas 23, 24 en
32), de orbitofrontale cortex en de insula Reili. Deze verbindingen suggereren de
mogelijkheid tot associaties tussen motivationele betekenis en complexe voorv.~erpen of
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gebeurtenissen (Mesulam,1985). Zo tonen sommige neuronen in de prefrontale cortex
een interessant geconditioneerd vuurgedrag. Ze kunnen heftig vuren als een bepaalde
stimulus een beloning inhoudt, terwijl de cel niet reageert als de stimulus aversief is. Bij
de mens bestaat de prefrontale agranulaire cortex uit de areas 45, 46, 47, 8, 9, 10, 11 en 12
(Zie Figuur 3). We zullen er op terugkomen bij de bespreking van de motoriek.

Mesulam (1981, 1983) heeft een attentioneel netwerk beschreven waarin area P
een cruciale rol speelt. Dit gebied krijgt zijn input uit drie verschillende hersengebieden:
de heteromodale sensorische associatiegebieden, de reticulaire formatie en het limbische
systeem (Zie Figuur 4). De rol van ieder van deze gebieden zal nu eerst worden be-
sproken, waarna de connectie met het motorische systeem aan de orde komt. De sensori-
sche input in het netwerk komt behalve van de heteromodale sensorische
associatiegebieden, van het pulvinar en de nucleus lateralis posterior van de thalamus
(Zie Figuur 1). De functionele bijdrage is het leveren van een multimodale representati~
van de buitenwereld. De reticulaire input is afkomstig van de locus coeruleus, de raphe-
kernen en de intralaminaire thalamuskernen en verzorgt het arousalniveau. De
limbische bijdrage komt van de gyrus cinguli, die zijn input krijgt van een aantal
subcorticale structuren waaronder de nucleus anterior thalami (Zie Figuur 1). Dit
systeem representeert de motivationele valentie van rele~'ante stimuli in de
buitenwereld. Efferenten van de pariëtale cortex zijn niet alleen teruggekoppeld naar de
plaats van oorsprong, zodat inputcontrole mogelijk is, maar ook naar het frontale
oog~~eld (area 8), de colliculus superior en het neostriatum (Zie Figuren 7 en 8). De
laatste verbindingen zijn van belang voor exploratief gedrag met hoofd, ogen en ledema-
ten. De frontale cortex cobrdineert de motorische exploratie-programma's, zodat attentie
voor moti~-ationeel relevante aspecten van de buitenwereld in doelgericht gedrag wordt
omgezet. Stoornissen in de lobus pariëtalis inferior en de er heen projecterende gebieden
leiden tot visuele agnosie of neglect: een verschijnsel dat in een paragraaf over de
neuropsychologie nader zal worden besproken.

SENSORYINPUT

HIGH ORDER ASSOCIATION CORTEX ~
PULVINAR TNALAMI I

N. LATEROPOSTERIOR THALAMI

LIMBIC INPUT ~ RETICULAR INPUT

CINGULATE CORTEX
RETROSPLENIAL CORTEX I

NUCLEUS BASALIS I

DORSOLATERAL
PARIETAL CORTEX

(PG, area ~

~ INTRALAMINAR THALAMUS ~
~ LOCUS COERULEUS
I gRAINSTEM RAPHE

I
~

MOTOR OUTPUT
! FRONTAL EYE FIELDS

STRIATUM
SJPERIOR COLLICULUS '

Figuur -t. Diagram z~an de belangrijkste onderdelcn uail het attentionele net~t~erk. (Naar
1~1.M.Mesl~lani, 1981, 19821.

Tenslotte presenteert Mesulam (1981, 1983) e~'identie voor een lateralisatie in de

organisatie van onze aandacht ~-oor de buitenwereld. De rechter pariëtaalkwab speelt
hierbij een dominante rol. I`Teglect ten ge~.olge ~-an een linkszijdige beschadiging zou
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minder vaak optreden omdat het rechter pariëtale gebied beide helften van de buitenwe-
reld kan overzien, terwijl de linker pariëtale cortex alleen de rechter buitenwereld
controleert. Bij een rechter beschadiging valt de controle over de tegeno~-erliggende
(linker) buitenwereld uit, hetgeen niet het geval is bij een linkszijdige beschadiging. We
zullen later zien dat ook voor onze intentie tot actie een domantie van de rechterhe-
misfeer lijkt te bestaan (Heilman, Watson 8z: Valenstein, 1993).

Nu de belangrijkste afferente kanalen besproken zijn, waarlangs de pariëtale
cortex uiteindelijk de informatie krijgt die nodig is voor gerichte aandacht, zullen we
overgaan tot de bespreking van de frontale hersengebieden, die betrokken zijn bij de
programmering en uitvoering van bewegingen. Ook hier zullen we zien dat een strikte
scheiding bestaat in de input naar de verschillende delen van de frontale cortex.

Input naar de motorische cortex

De frontaalkw~abben kunnen rostro-caudaal worden onderscheiden in de
prefrontale cortex, de premotorische cortex (PMC), de supplementar}- motor area (SMA)
en de primaire motorische cortex (MI) (Zie Figuur 5) ~'.

Figuur 5. Zijaanzicht (onder) ert middenaanzicht (bovett) van de linker hersenschors.

Afgebeeld zijn de belangrijkste motorische gebieden die in de tekst genoentd zijn: de PMC en

de SMA (area 6), en printaire cortex MI (area 4). De SMA is alleen op het ntediane aanzicht

zic)ttbaar, de PMC alleen op het zijaan:.ic{tt. (O~~ergenontett ntet toestennning van El~evier

uit Brttnia, 1988)

Er zijn relatief ineer cellen bij preparatoire acti~-iteit betrokken naarmate een

gebied meer rostraal is gelegen (Fuster, 1984). Naast dit functioneel contrast in rostro-
caudale richting bestaat er ook een in medio-laterale richting, nl. tussen de S?vIA en de
PMC, die beide grenzen aan MI. De eerste die mediaal en mesiaal is gelegen, speelt een

~ Tegem~.oordig worden in de P',1C een ~~entraal en een dorsaal gedeelte onderscheiden. Bo~~endien zijn in

de g~~rus cinguli tv~~ee motorische gebieden ontdekt, de rostrale en caudale "cin~ulate motor area". Tezamen

met de S'`1A en het frontale oog~'eld (area 8), zijn er dus 6 ~~erschillende niet primaire motorische gebieden

(Zie Roth~,~ell, 199-~).
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rol in zelf géinitieerde activiteit, de tweede, die de convexiteit beslaat, met door stimuli
opgeroepen activiteit (Goldberg, 1985). In de meest simpele voorstelling van zaken
bestaat de motorische schors uit de SMA, de PMC en MI (areas 6 en 4, Zie Figuur 5). Ze
verschillen onderling in hun subcorticale input, in hun cortico-corticale connecties en in

hun functionele betrokkenheid bij het gedrag.

De subcorticale input

De subcorticale input naar de frontale cortex moet eerst een van de motorische
thalamuskernen passeren. Deze zijn afgebeeld in Figuur 1. Het zijn de nucleus ventralis
lateralis en de nucleus ventralis anterior. Met behulp van retrograde transportmethoden
zijn binnen deze kernen een aantal celgroepen ontdekt, die ieder een eigen verbinding
met een apart deel van de motorische cortex hebben (Schell en Strick, 1984). ~

In Figuur 6 is te zien, dat de SMA zijn input krijgt uit de pars oralis van de
ventrolaterale thalamuskern (VLo), de PMC uit nucleus X van hetzelfde kerncomplex
(VLx), terwijl MI door twee celgroepen uít de ventrolaterale thalamus van informatie
w~ordt voorzien: de nucleus oralis van het ventroposterolaterale kernkomplex (VPLo) en
de nucleus caudalis van het ventrolaterale complex (VLc). De input naar deze celgroepen
verschilt eveneens (Wise en Strick, 1985), zoals uit Figuur 6 blijkt.

-- -;~

SMA PMC MI
0
g
T

I'~ ' 1-------------~------. ~ x
, ----L--------

~ E

T
I :-----i--. -----v--------- 1 Í F{' ' ----VLc

AI; ~ t ,LVLo VPLo I M
~'- --------------------:I S

~-;Globus pallidus'

I ~
,Cereb~e luml

Figuur 6. Diagrnm van de belangrijkste verbindingen tussen het cerebeIltnn, de basale

ganglin, de thalantu~ en de motorische schorsgebieden. MI is vin nuclei in de potts ett het

cerebelit~m z~erbondett met tltalamische kernen Vlc, Vlx en VPLo. De SMA is z~ia het

striatum en de pars interna zlan de giobus pallidus z~erbonden met de VLo. De versdtillendc

tltalamische sc)takelkernett hebben reciproke connecties met de z~erschillende ntotorische

cortexdelen, die onderling zel{ u~eer mutuele verbindingen Ytebben. Zie tekst z~oor de

afkortingen (Naar Wise ett Strick, 198~).
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Er zijn twee grote inputsystemen: het cerebellum en de basale ganglia. Beide
structuren staan onder corticale controle en projecteren via de thalamus terug naar de
cortex. In zoverre is er dus een overeenkomst tussen de circuits. T'och zijn er verschillen.
Het cerebellum krijgt zijn input uit de somatosen.sible cortex, uit het ruggemerg en de
hersenstam. De basale ganglia krijgen hun input uit de gehele cortex, niet uit het rugge-
merg en in geringe mate (maar niet onbelangrijk) uit de hersenstam. Dit circuit krijgt dus
relatief weinig directe informatie uit de periferie. De functionele consequenties zullen we
later bespreken. Eerst moet nog enige aandacht aan de basale ganglia worden besteed.
Deze bestaan uit de nucleus caudatus, het putamen en de globus pallidus of het
pallidum. De eerste twee worden samen het neostriatum genoemd. Zij vormen het
inputkanaal naar de basale ganglia (Zie Figuren 7 en 8). Functioneel worden de
substantia nigra en de nucleus subthalamicus ook tot de basale ganglia gerekend
(Brodal, 1992). Laten we nu, gewapend met deze kennis, terugkeren naar de motorisch~
thalamo-corticale verbindingen.

Het cerebellum zendt efferente vezels naar de thalamuskernen, die MI en het
achterste deel van de PMC innerveren. In 1983 hebben DeLong, Georgopoulos 8z
Crutcher twee verschillende thalamo-corticale circuits beschreven, de "complex loop" en
de "motor loop" die via de globus pallidus pars interna (GPi) en de substantia nigra pars
reticulata (SNr) contact maken met de thalamus (Figuur 7).
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LOOP
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I
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' DORSAL MEDIAL

MOTOR
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I ~
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i
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~ ~ ' ~ I 1
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Figuur 7. Dingrani z~an de "complex loop"' tJit de associatiesclrors en de "motor loop"' uit de

sensomoforisclJe cortex. De globus pallidus en de substantia nigra u~orden respecfie-velijk z~in

de nucleus caudatus en het putamen gepasseerd. Via de tlJalannJS ze~ordt de cortex opnieuzJ~

bereikt. (Met pernrissie ~~an Springer Vering overgenonlen uif DeLong et a1., 1983. J.

Enkele jaren geleden hebben Alexander, DeLong en Strick (1986) ~'astgesteld dat

er niet t~~ee maar ~~ijf parallel functionerende circuits bestaan die de basale ganglia, de

thalamus en de cortex met elkaar ~~erbinden. In ieder ~~an deze circuits zijn andere delen
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van de basale ganglia via andere delen van de thalamus met andere corticale
doelgebieden verbonden. De laatste zijn respectievelijk (1) de PMC, (2) het frontale
oogveld, (3) de dorsolaterale cortex, (4) de laterale orbitofrontale cortex, (5) de gyrus
cinguli en de mediale fronto-orbitale cortex. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding en
uitvoering van bewegingen (1), bij oriëntatie (2), cognitieve (3 en 4) en motivationele (5)
processen. Ieder van deze circuits heeft een vergelijkbare bouw (Alexander 8z Crutcher,
1990). In Figuur 8 is het motorische circuit afgebeeld. Binnen ieder circuit bestaat een
directe en een indirecte verbinding met de betreffende thalamuskern. Fasische afname
van de ontlading in de GPi~SNr ontremt de VL en faciliteert daarmee de corticaal
begonnen beweging. Het is nog niet bekend of de directe en de indirecte verbinding naar
dezelfde GPi~SNr-neuronen gaan. Als dezelfde neuronen het dcel vormen van beide
banen ligt als functie het "polijsten" van een beweging voor de hand. In het geval van
gescheiden celgroepen hebben Alexander 8z Crutcher (1990) gesuggereerd, dat activering~
van een cruciale celgrcep plaats vindt binnen een omgevend inhibitief veld. Hiermee zou
een versterking van de signaal-ruis verhouding voor een bepaald bewegingspatroon
gerealiseerd kunnen worden, analoog aan processen in sensorisch receptieve velden.

SMAIPMCIMC

GPiISNr

Figuur 8. Diagrnnt z~an het ntotorisc)t circuit, waarin alleen de '"closed loop"" bijdrage uit de
cortex is afgebeeld. Inhiberende neuronen zijn zwart afgebeeld en exciterende grijs. Afgebeeld
zijn, naast de in de tektt besproken cortexgebieden, de globus pallidus externa (GPe), de
nucleus subthnlamictts (STN), de globus pallidus interna (GPi), de substantía nigra pars
reticularis (SNr) en de volgende tlurlantuskernen: de nucleus z~entralis lateralis pars oralis
(VLo), de nucleus z~entralis anterior (VA) en )tet centre median (CM). Zou~el )iet indirecte als

)tet directe systeent Jtebben een dubbel in)tiberende verbinding. Bij )typokinetische stoornissen
is er eeti te grote acti~~iteit in de finale verbinding van GPI~SNr itaar de tlu;lanuts, het~een
leidt tot een remming van de tltnlamo-corficale inflou~. (Met toestentming z~mt Elset~ier
oz~ergenomen uit Alexander fy Crutcher, 1990)
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De cortico-corticale verbindingen

De cortico-corticale verbindingen van de verschillende motorische gebieden zijn
niet gelijk. De SMA staat volgens Goldberg (1985) reciprook in verbinding met MI, de
Supplementary Sensory Area (SSA: de mesiale uitbreiding van area 5), de laterale delen
van de PMC, en de gyrus cinguli. Verder arriveert er, niet reciprook, informatie uit de
primaire sensorische schors (SI) en is er een input uit de prefrontale cortex (Goldman-
Rakic, 1987). De PMC ontvangt een input uit de prefrontale cortex en de pariëtale
associatiecortex, terwijl zijn output gericht is op MI. MI is de executiecortex, die ten alle
tijde geactiveerd moet worden om een beweging te realiseren. Zijn input is ongeveer
gelijk verdeeld over 1) de "premotorische schors" (PMC en SMA) en 2) de "paritale
schors" (de primaire en secundaire somatosensorische cortex SI en SII, en de area's 5 en
7) en 3) de thalamus (Passingham, 1993). Zijn output gaat direct naar de motoneuronen
in de hersenstam en het ruggemerg. Ook de SMA zendt vezels naar deze structuren,
terwijl de PMC axonen in de reticulaire formatie eindigen, vanwaar de reticulospinalé
baan de motorische voorhoorn van het ruggemerg bereikt.

Functionele betrokkenheid

Brooks (1986) onderscheidt drie niveaus in het functioneren van de motorische
hersenschors: Planning, Programmering en Uitvoering. Stel dat een beweging moet
worden uitgevoerd als een reactie op een visuele stimulus. Dan valt de taak in drie delen
uiteen: (1) Identificatie en lokalisatie van het doel. (2) Het ontwerp van een actieplan en
(3) de uitvoering van de beweging. Het doel (een voorwerp dat gepakt moet worden,
een kleur die gekozen moet worden) wordt via het "Waar?"-systeem (Mishkin,
Ungerleider en Macko, 1983) gelokaliseerd en via het "Wat?"-systeem geïdentificeerd. De
uitvoering van een beweging kan alleen adequaat worden voorbereid als informatie
omtrent de huidige en te verwachten omstandigheden beschikbaar is. Deze informatie
wordt geleverd door de pariëtale en frontale associatiecortex en via het striatum,
pallidum en motorische thalamuskernen (Zie Figuren 6 en 7) naar de verschillende
motorische schorsgebieden gestuurd. Nadat vastgesteld is WANNEER WAT WAAR
moet gebeuren en HOE de actie moet worden uitgevoerd, kan de eigenlijke
programmering beginnen. Motorprogramma's zijn gedefinieerd als een set van
spiercommando's die gestructureerd zijn voor een beweging begint (Keele, 1968). Zij
kunnen in principe zonder externe terugkoppeling worden uitgevoerd (Marsden, 1984)

en betreffen richting, amplitude en kracht van de verschillende bewegingsonderdelen.
Programmering van een beweging berust op een activering van de PMC en de SMA, die
langs cortico-corticale weg de MI activeert van waaruit de bewegingsuitvoering tot stand
komt. Bij het initiëren en uitvoeren van een aantal programma's in een lopende actie
spelen de basale ganglia een belangrijke rol (Marsden, 1984, 1987). We zullen in het kort
de functionele bijdrage van de verschillende frontale cortexgebieden aan het motorisch
handelen bespreken.

MI

Area 4 krijgt zijn informatie uit de rostraal gelegen area 6(Zie Figuur 5). Evarts
(1966, 1968) heeft aangetoond dat de uitvoering van een beweging begint met een
ontlading in de pyramidecellen van de gyrus precentralis. De vuurdrempel van deze
cellen is lager dan in de PMC of de SMA. Een groot aantal van de neuronen in dit gebied
zijn betrokken bij de kracht, andere bij de snelheid van een beweging. De richting van
een beweging is gecodeerd door een vector in een populatie ran corticale neuronen in dit
gebied (Georgopoulos et al. 1982). De exciterende output is gericht op de alfa- en
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gammamotoneuronen in het ruggemerg, waardoor spieren tot contractie kunnen
worden gebracht. Verder worden Ia interneuronen door descenderende vezels uit dit
gebied geëxciteerd, zodat ook inhibitie op ruggemergsniveau langs deze weg kan
worden gerealiseerd.

De PMC

Area 6 bestaat uit drie verschillende delen: een mediaal, een dorsolateraal en
een ventrolateraal deel (Passingham, 1993). Het eerste kwam al eerder aan de orde als de
SMA en wordt hierna besproken. De beide andere delen werden eerder als PMC
aangeduid (Zie Figuur 5). Input naar de PMC is afkomstig uit de pariëtale cortex, SI, SII
en de thalamus. De dorsale pariëtale cortex projecteert naar de dorsolaterale PMC, de
ventrale pariëtale cortex naar de ventrolaterale PMC. De PMC is bij de mens beter
ontwikkeld dan bij de aap. Deiber, Passingham, Colebatch, Friston, Nixon en Frackowi-
ak (1991) hebben proefpersonen eenvoudige bewegingen met een joystick lateru
uitvoeren na de presentatie van een toon. In het ene geval moest altijd met dezelfde
beweging in één richting worden gereageerd, terwijl in andere condities een keuze uit
een van vier richtingen moest worden gemaakt. Zij registreerden een toename van de
rCBF in de PMC en de SMA als een keuze gemaakt moest worden, terwijl de activiteit in
MI niet verschilde van wat tijdens de eenvoudige beweging werd geregistreerd. Dit
suggereert dat de PMC naast de SMA betrokken is bij bewegingsselectie. Ook de
registratie van celactiviteit bij apen suggereert dat de PMC verantwoordelijk is voor
bewegingen op geleide van sensorische stimulatie (Riehle en Requin, 1989). Klinische
observaties bij patiënten met beschadigingen in de PMC leveren vergelijkbare evidentie
op (Passingham, 1993).

De SMA

De mogelijke functies van de SMA zijn onlangs door Wiesendanger (1993)
samengevat, en worden hier in het kort weergegeven. De SMA speelt een rol in de
planning van ons gedrag. Hier wordt de voorbereiding en start van bewegingen
georganiseerd. Ook de controle van zelf-geïnitieerd gedrag vindt hier plaats, ter~vijl de
vertaling van motieven en intenties in actueel gedrag eveneens via deze hersenstructuur
tot stand. De SMA is verder verantwoordelijk voor de "timing" van ons gedrag. Hier
vindt het selecteren van de juiste bewegingsonderdelen op het juiste moment plaats,
waarmee zich ook een rol in de controle van complexe bewegingssequenties
manifesteert. Bovendien is de SMA betrokken bij de organisatie van de houding tijdens
de uih-oering van doelgerichte bewegingen, speelt hij een rol in de bimanuele co~rdi-
natie en het onderdrukken van spiegelbewegingen. Tenslotte voert de SMA controle uit
op de bewuste uitvoering van niet geautomatiseerde bewegingen. Het is duidelijk dat de
combinatie van al deze functies niet in overeenstemming is met een "supplementaire"
rol: het wijst eerder in de richting van een supra-motorische rol, vergelijkbaar met area P
in het sensorische attentiesysteem.

Argumenten voor deze opvatting komen uit experimenten waarin bij
proefpersonen de regionale bloeddoorstroming van de cortex (rCBF) is gemeten, of
langzame hersenpotentialen zijn geregistreerd. Verder uit talloze studies waarin cel-
activiteit bij apen is geregistreerd. rCBF metingen laten zien dat het zich voorstellen van
een beweging met activiteit in de SMA gepaard gaat, maar niet ín MI (Roland et al.,
1980). Deiber et aL(1991) vermelden meer activiteit in de SMA bij zelf-geïnitieerde
bewegingen dan bij bewegingen die op geleide van stimuli plaats vinden. RP registraties
tonen een vroegere onset over de mediale cortex dan over de laterale motorische cortex
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(Deecke en Lang, 1990). Verder wordt een afname in amplitudo gevonden van langzame
hersenpotentialen over de vertex als een beweging eenmaal geleerd is (Lang et al., 1992).
Vertex activiteit wordt door deze onderzcekers gezien als een index voor SMA-activiteit.
Tanji (1985, 1987) meldt "long-lead" vuurpatronen in de SMA gedurende zelf-gegene-
reerde bewegingen. Dit betekent dat deze cellen enkele honderden milliseconden tot een
seconde voor de start van de beweging actiepotentialen produceren. Toch kan
Wiesendanger (1993) tegenover ieder van deze argumenten een tegenargument overleg-
gen. Met andere woorden de functie van dit hersengebied is voorlopig nog niet opgehel-
derd. Met name het supra-motorische karakter van de SMA is aan twijfel onderhevig. In
sommige experimenten lijken cellen in SMA en MI simultaan te vuren, wat strijdig is
met de supramotorische interpretatie. Hetzelfde geldt voor intracraniaal gemeten RPs:
Ikeda en zijn medewerkers vonden een simultaan begin van deze potentiaal in SMA en
MI (Ikeda, Luders, Burgess 8z Shibasaki, 1992, 1993). Tenslotte moet er op gewezen
worden dat het echte initiatief tot een beweging naar alle waarschijnlijkheid niet in de~
SMA, maar in de prefrontale cortex moet worden gezocht.

De prefrontale cortex

De oudste experimenten over de rol van de prefrontale cortex zijn door Jacobsen
(1936) gedaan. Chimpansees bleken een stoornis in de uitgestelde respons te tonen bij
een beschadiging in dit gebied. Eerst kregen zij de gelegenheid te kijken naar het
verstoppen van een vrucht onder een van twee bakjes. Vervolgens mochten ze een
aantal seconden niet naar het betreffende bakje grijpen. Als ze daarna wel de kans
kregen waren ze niet meer in staat om beter dan op kansniveau de juiste keuze te
maken. Ofschoon de opzet van het experiment niet toestond de spatiële en de
geheugenaspecten van elkaar te scheiden (Kolb en Wishaw, 1990), is op grond van later
onderzoek wel komen vast te staan dat bij prefrontale stoornissen afwijkingen in het
recente geheugen optreden. Vooral de duur van het intertrialinterval schijnt cruciaal te
zijn. Daarom lijkt de geheugenstoornis de temporele orde van elkaar relatief snel
opvolgende trials te betreffen. Neuropsychologisch onderzoek van patiënten met
prefrontale beschadingen laat zien dat er een gebrekkige responsinhibitie bestaat.
Bekend is Milner's werk met de Wisconsin Card sorting test (Milner, 1964). Op de
kaarten staan symbolen afgebeeld, die in vorm en kleur van elkaar verschillen en die in
wisselende aantallen staan afgebeeld. De proefleider legt niet uit wat het
ordeningsprincipe is. Er worden enkele demonstratiekaarten duidelijk zichtbaar op tafel
neergelegd, waarna de patiënt de aangeboden kaarten op deze demonstratiekaarten
moet leggen. De proefleider zegt "goed" of "fout", maar legt niet uit waarom, terwijl hij
bovendien regelmatig van ordeningsprincipe wisselt. Patiënten met een frontale
hersenbeschadiging zijn niet in staat om een eenmaal ontdekt ordeningsprincipe weer
los te laten en een nieuwe strategie te volgen. Perret (1974) vond vergelijkbare resultaten
met de Strooptest: ook hier konden prefrontale patiënten een verkeerde respons niet
tegenhouden. Guitton et al. (1985) ontdekten verder dat dergelijke patiënten ook niet in
staat zijn om saccades naar kort oplichtende visuele stimuli te onderdrukken: instructies
om juist naar de tegenovergesteld kant te kijken konden zij niet opvolgen. Dit
onvermogen tot inhibitie is kenmerkend voor prefrontale stoornissen en suggereert dat
dit gedeelte van de cortex onder normale omstandigheden bij responsinhibitie betrokken
is. Teuber (1964) heeft nog een andere functie gesuggereerd: de corollary discharge.
Hiermee wordt bedoeld dat een motorisch commando niet alleen de motorische structu-
ren activeert, maar ook de pariëtale en temporale associatiegebieden, om daar vast aan te
kondigen dat er een beweging aan de gang of op handen is. Dit zou betekenen dat vanaf
het moment waarop het commando om te bewegen wordt gegeven ook een preparatie
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plaats vindt van het perceptieve systeem. Dit bevordert de stabiliteit van het organisme
doordat bij een verandering in sensorische informatie uit de buitenwereld een onder-
scheid gemaakt kan worden tussen zelfbeweging en bewogen worden. Als ik mijn
oogbol opzij druk zie ik dat de buitenw~ereld beweegt, maar ik weet dat ik zelf de
oorzaak ben. Als ik fiets zal ik niet de neiging hebben om de wisselende beelden op mijn
netvlies te interpreteren als een beweging van die buitenwereld: ik ben het zelf die
beweegt in een stabiele omgeving. In de experimenten van Held en Hein (1963) werd
met behulp van prismabrillen de waarneming van de buitenwereld ernstig verstoord.
Aanpassing aan de veranderde informatie bleek mogelijk, maar de verbetering trad veel
eerder en sterker op bij proefpersonen die zelf konden bewegen. Het ligt voor de hand te
suggereren dat zelfbeweging corollary discharges genereert, die een betere interpretatie
van de wisselende gegevens uit de buitenwereld mogelijk maakt. Bij experimenten met
apen is gebleken, dat voor de snelle aanpassing aan de verstoorde informatiestroom de
prefrontale cortex cruciaal is (Bossom, 1965). Goldman-Rakic (1985) heeft erop gewezerv
dat de prefrontale cortex betrokken is bij het initiëren, het faciliteren en stoppen van
commando's naar structuren die betrokken zijn bij de programmering van motorische
handelingen. Voorlopig is nog onduidelijk of GO en NOGO commando's uit dezelfde
gebieden afkomstig zijn.

Er lijken twee wegen te bestaan waarlangs een NOGO stimulus tot blokkade
van het vigerende gedrag kan leiden. De eerste is af te leiden uit Figuur 8. Hier is te zien
hoe de nucleus subthalamicus een directe input uit de prefrontale cortex krijgt en een
rechtstreekse exciterende im~loed uitoefent op de inhibitieve output van de basale
ganglia naar de cortex. Een plotselinge activering van de nucleus subthalamicus heeft
dus als netto effect een remming van de input naar de motorische cortex. De andere weg
verloopt vanuit de prefrontale cortex via de NR en is de motorische pendant van het
door Skinner en Yingling voorgestelde model voor selectieve intermodale attentie.
Directe activering van de NR vanuit de prefrontale cortex leidt eveneens tot een
blokkade van de thalamo-corticale motorische input, en deze weg lijkt sneller (Brunia,
1993).

Aspecifieke input naar de sensorische en motorische cortex

Naast de specifieke sensorische en motorische thalamocorticale banen zijn er
aspecifieke connecties die een energetische functie hebben. Zij beïnvloeden de functione-
ringstoestand van de verschillende informatieverwerkende kanalen. Zij dragen bij aan
een betere signaal-ruis verhouding binnen deze kanalen en zijn betrokken bij
anticipatoire processen. Tot de aspecifieke thalamuskernen worden o.a. de NR en de
intralaminaire kernen gerekend, die al even aan de orde geweest zijn bij de bespreking
van Figuur 1 aan het begin van de paragraaf neuroanatomie. De NR en de intralaminaire
kernen vormen een belangrijke schakel tussen de mesencefale reticulaire formatie en de
cortex. We hebben gezien dat de NR onder invloed staat van verschillende corticale
structuren en van het ARAS. Ook de intralaminaire kernen worden door het ARAS
geïnnerveerd.

Het ARAS stamt uit de reticulaire formatie en is via een diffuse projectie naar
allerlei cortexgebieden verantwoordelijk voor onze staat van wakkerheid. Moruzzi en
Magoun (1949) hebben laten zien dat w~akkerheid niet het resultaat is van een activering
van specifieke informatiekanalen, maar juist van de diffuse aspecifieke innervatie ~~an
uitgebreide cortexgebieden. Hier telt niet de inhoud van een bericht, maar alleen het feit
dat er een bericht is. Wakkerheid is een voorwaarde om een bericht te kunnen
analyseren. Omdat veranderingen in het oppervlakte EEG als gevolg van electrische
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stimulatie van de intralaminaire thalamuskernen en van de reticulaire formatie sterk op
elkaar lijken ligt de veronderstelling voor de hand dat corticale activering tot stand komt
via een reticulo-thalamo-corticale weg. Een groot deel van de vezels naar de
intralaminaire kernen is cholinerg (Brodal, 1992). Electrische stimulatie van de
mesencefale reticulaire formatie resulteert in een desynchronisatie van het EEG (Moruzzi
8z Magoun, 1949) en in een verhoogde acetylcholine-uitstoot in de cortex (Kanai 8z Szerb,
1965). Toediening van cholinerge agonisten heeft eenzelfde desynchronisatie van het
EEG tot gevolg, terwijl een cholinerge antagonist (atropine) een eind maakt aan de
desynchronisatie (Bradley, 1968). Bradley's experiment is een klassiek voorbeeld van
dissociatie: de desynchronisatie van het EEG gaat niet gepaard met gedragsarousal,
hetgeen bij electrische stimulatie wel het geval is. Dit heeft geleid tot het vermoeden dat
er twee soorten cholinerge input naar de cortex bestaan (Vanderwolf 8z Robinson, 1981).
Waarschijnlijk veel belangrijker dan de efferenten uit de intralaminaire kernen naar de
cortex, is het diffuse projectiesysteem dat uit de nucleus basalis van Meynert ontspringt~
Dit laatste systeem, dat ernstig gestoord is bij de ziekte van Alzheimer, verzorgt de
cholinerge innervatie van de gehele hersenschors buiten de thalamus om. Alvorens we
nog andere extrathalamische activeringssystemen in het kort zullen bespreken, moet
eerst nog worden vermeld, dat de intralaminaire kernen het striatum massief innerveren
(sterker dan de cortex, Brodal 1992). Hiermee is de mogelijkheid geschapen om de
activiteit in de verschillende striato-thalamo-corticale circuits, die eerder besproken zijn,
te moduleren (Zie Figuren 7 en 8). Via deze striataire innervatie kunnen motorische en
cognitieve processen worden béinvloed. Brodal (1992) meldt tenslotte dat de striataire
innervatie zeer precies georganiseerd is, hetgeen doet vermoeden dat dit systeem veel
minder aspecifiek is dan eerder werd aangenomen. Ook de projectie naar de cortex is
weliswaar diffuus, maar het schijnt dat de verschillende intralaminaire kernen ieder naar
zeer bepaalde cortexdelen projecteren, hetgeen voor selectieve activering uiteraard een
noodzakelijke voorwaarde is.

A1 betrekkelijk vroeg na de ontdekking van het ARAS heeft Magoun (1963) het
vermoeden uitgesproken dat er meer specificiteit in het aspecifieke systeem verborgen
zit, dan aanvankelijk werd aangenomen. De topografische organisatie van de efferenten
uit de intralaminaire kernen die naar het striatum of naar de cortex gaan kan als een
bevestiging van zijn veronderstelling worden beschouwd. Dit geldt ook voor de andere
extrathalamische activeringssystemen, die een "diffuse" im~loed op de cortex hebben.
Naast de cholinerge projectie uit de nucleus basalis van Meynert, behoren de efferenten
uit de locus coeruleus, de raphe kernen en de SN pars compacta tot de grote
activeringssystemen.

De locus coeruleus heeft een diffuus ascenderende noradrenerge projectie naar
de thalamus, de hippocampus, de cortex, het cerebellum en delen van het limbische
systeem. Een dergelijke diffuse projectie suggereert eerder een modulerende functie, dan
een rol in de overdracht van specifieke informatie. Het noradrenerge systeem
accentueert vigerende lokale processen: het is in staat zowel inhiberende als exciterende
processen te versterken in alle sensorische projectiegebieden van de cortex (Robbins,
1986). Toch leidt destructie van de locus coeruleus niet tot een stoornis in gedrags-
arousal, noch tot een verandering van het vigerende EEG (Heilman et al., 1993). Naast
overeenkomsten met het cholinerge systeem, zijn er ook veel onbegrepen verschillen.
Ofschoon de verbinding met de cortex wel diffuus is, gaat de belangrijkste adrenerge
input naar MI en SI. Het adrenerge systeem lijkt dus primair betrokken bij sensomotori-
sche processen.
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De raphekernen worden evenzeer als een onderdeel van de reticulaire formatie
beschouwd. Ook uit deze kernen ontspringt een diffuus projectiesysteem, onder andere
naar de cortex, dat sterk lijkt op het noradrenerge systeem en dat eveneens bij gedrags-
arousal is betrokken (Robbins, 1986). In tegenstelling tot het noradrenerge systeem is er
ook een sterke innervatie van de basale ganglia, die wellicht met door angst
veroorzaakte gedragsinhibitie te maken heeft (Iversen, 1983).

Het dopaminerge systeem, dat voor een belangrijk gedeelte ontspringt aan de
SNpc mist de extensieve corticale innervatie, die we bij de vorige systemen zijn
tegengekomen. Vanuit de SNpc bestaat een verbinding met het neostriatum en, indirect,
met de prefrontale cortex. Het dopaminerge systeem lijkt vooral voor het motorische
domein van belang te zijn. Het heeft meer met de intentie tot actie dan met arousal te
maken. Blokkade van de dopaminesynthese lijkt geen invloed op EEG-desynchronisatie
te hebben. ~

Naast de reticulaire input naar de NR en de intralaminaire thalamuskernen
bestaan er dus een aantal grote activeringssytemen, die, buiten de thalamus om, de
informatieverwerking op corticaal niveau beïm~loeden. Voorlopig moeten we vaststellen
dat er een verontrustend gebrek aan inzicht in de functie van deze "nietspecifieke"
projectiesystemen bestaat. Toch kan het door Pribram en McGuiness (1975) gemaakte
onderscheid tussen arousal en activatie als twee energetische processen die
respectievelijk in het sensorische en in het motorische domein werkzaam zijn, hier
worden gehanteerd. De noradrenerge en cholinerge projecties spelen wellicht meer een
rol in arousal (en attentie ?), ter~~ijl het dopaminerge en het cholinerge intralaminaire
systeem betrokken zijn bij activatie.

Perceptie en motoriek: een overeenkomstige inputbehandeling

Uit het voorafgaande overzicht is duidelijk geworden dat alle motorische
thalamo-corticale vezels in verschillende circuits verschillende thalamuskernen passeren.
Hetzelfde geldt voor de grote inputkanalen in het sensorische domein. We hebben
verder gezien dat de sensorische informatie over de actuele positie van het lichaam en
over de extrapersoonlijke omgeving via sensorische thalamuskernen de cortex bereikt en
hoe deze informatie behalve via cortico-corticale verbindingen ook via het striatum in de
motorische cortexdelen arriveert die betrokken zijn bij een adequate voorbereiding en
uitvoering van een beweging. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de output
van de motorische cortex afhangt van zijn sensorische en motorische input. Omdat de sensori-
sche en motorische thalamuskernen bedekt zijn door de NR, en cellen in de NR een
lokale inhiberende invloed op de onderliggende kernen uitoefenen (Scheibel 8t Scheibel,
1966), bevindt de NR zich dus in een strategische positie om zowel de sensorische als de
motorische informatiestroom selectief te moduleren. Naast de door Skinner en Yingling
(1976, 1977) beschreven rol van de NR voor intermodale selectieve attentie, is er een
andere die van belang is voor motorische preparatie en programmering van bewegin-
gen. In Figuur 9 zijn de verschillende gebieden binnen de motorische thalamuskernen
aangegeven, zoals die eerder in de Figuren 6 en 7 en de betreffende tekst aan de orde
kwamen. Ieder van deze kernen staat onder inhibitieve invloed van de NR.
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Figuur 9. Diagrant van de bij anticipatoire processen betrokken verbindingen tussen de
hersenschors (bovenste rij), de tltalamuskernen (tweede rij), de verschillende subcorticale
kernen en het eerebellum (derde rij). De motorische en sensorisc)te tltalamuskernen staan
onder de~elfde inhibitieve invloed van de ni~cleus reticularis.

PF: prefrontale cortex, SMA: supplemetttary motor area, PMC: premotorische cortex, MI:
gyriss precentralis, SI: printaire sontatosensorisclte schors, A: primaire auditieve cortex, V:
printaire vísuele cartex, P: pulvinar. VA: n.ventralis anterior; VLo: n. ventro-lateralis pars
oralis, X: n.X van de n.ventrolateralis, VLc: pars catsdalis vati de n. ventrolateralis, VPLo:
pars oralis van de n.verttroposteroIateralis, NVP: n.ventralis posterior, CGM: corpus
geninilatimt mediale, CGL: corpus geniculatum laterale, Pulv: pulvinar. SN: substantia
nigra, GP: globus pallidus, C: N. caudatus, P: putamen, RF: reticulaire formatie. ASS:
associatie cortex, SS: somatosettsorisch.

De output ~.an de circuits via het cerebellum en de basale ganglia kan via een
prefrontale in~aoed op de NR nog verder worden gemoduleerd al~~orens de cortex te
bereiken. Alleen de onderdelen van de recent beschre~~en circuits (Alexander et al., 1986),
die ~~ia de nucleus dorsomedialis met de prefrontale schors in verbinding staan,
ontsnappen w~ellicht aan deze controle. Het is nl. niet zeker of de invloed ~~an de NR zich
ook uitstrekt tot de meer mediaal gelegen kernen. Dit zou betekenen dat de prefrontale
cortex via de NR alleen die input controleert die via de laterale thalamuskernen de cortex
bereikt. De input naar de supramodale prefrontale en pariëtale associatiecortex zou
buiten dit controles}'steem vallen, omdat hij ~~ia de dorsomediale kern en het mediale
deel ~~an het pul~-inar ~~erloopt, dat e~~enmin onder in~-loed ran de NR staat.

Via de NR wordt een selectie~-e acti~-ering ~.an bepaalde sensorische en motori-
sche informatiekanalen naar de cortex gerealiseerd. Dat gebeurt op ~~ergelijkbare ti~ijze
~-oor het sensorische en het motorische domein. De cholinerge input ~-anuit de reticulaire
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formatie via de intralaminaire kernen naar het striatum maakt het mogelijk de feitelijke
overdracht van informatie nog te beïnvloeden voor deze de thalamo-corticale banen
bereikt. De grote extrathalamische tran.smittorsystemen zorgen op hun beurt voor een
anticipatoire activering van die cortexdelen, die voor de vigerende informatieverwerking
cruciaal zijn. Het is waarschijnlijk dat op zijn minst gedeeltelijk andere transmittorsyste-
men in het sensorische en motorische domein actief zijn.

In de nu volgende bespreking van een aandachtsstoornis, die in de
neuropsychologie bekend staat als "neglect" worden we opnieuw geconfronteerd met
een overeenkomst tussen sensorische en motorische symptomen van dit ziektebeeld.

Neuropsychologie

In de neuropsychologie zijn ziektebeelden bekend, waarbij patiënter~
stoornissen in waarneming of motoriek tonen, zonder dat er zintuigstoornissen of
verlammingsverschijnselen bestaan. Men spreekt van agnosie als de afwijkingen zich in
het sensorische domein afspelen, van apraxie als de stoornissen het motorische domein
betreffen. Het zijn afwijkingen, die onderling weliswaar zeer verschillend zijn, maar die
een structurele gelijkenis tonen door het ontbreken van perifere pathologie. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat deze ziektebeelden op een strikt corticale afwijking berusten. Een
hiernaast aanwezige gebrekkige thalamo-corticale input ligt meer voor de hand. In het
geval van apraxie is ~~aarschijnlijk sprake van een afwijking in een of ineerdere van de
circuits, die bij het motorische systeem besproken zijn (Zie Figuren 7 en 8). De hier
genoemde ziektebeelden hebben ook gemeenschappelijke kenmerken met een
attentiestoornis die bekend staat onder de naam "neglect".

Heilman en Valenstein (1972) hebben neglect gedefinieerd als een stoornis in
arousal en attentie, die veroorzaakt wordt door een dysfunctie in een netwerk waarbij de
reticulaire formatie, het limbische systeem en de cortex zijn betrokken. Neglect is een
gedragsstoornis waarbij patiënten en proefdieren niet in staat zijn zich te richten op
nieuwe of betekenisvolle stimuli die aanwezig zijn aan de kant tegenover de
hersenbeschadiging (Heilman et al., 1993). Neglect kan de extra-persoonlijke ruimte
betreffen, maar ook het eigen lichaam. Omdat er geen zintuigstoornissen zijn of afw~ijkin-
gen in de afferente banen, en omdat verlammingsverschijnselen ontbreken, hebben we te
maken met een "hogere" stoornis. De afwijkingen kunnen zich in het sensorische domein
en in het motorische domein openbaren. Heilman et al. (1993) wijzen op de grote
overeenkomst met het attentionele netwerk dat Mesulam (1981) heeft beschreven, en dat
eerder aan de orde is geweest. Hierbij hebben we gezien dat de input naar de pariëtale
cortex vanuit drie verschillend geaarde gebieden komt: de heteromodale projectiegebie-
den, limbische structuren en de reticulaire formatie (Zie Figuur 4). De output is gericht
op de motorische associatiegebieden in de prefrontale cortex. Ofschoon ne,glect zich
manifesteert als een afwijking in het functionele geheel van waarnemen en be~-egen, zijn
er verschillende vormen van neglect, waarin het sensorische of het motorische aspect
meer op de voorgrond treedt. De symptomatologie wordt namelijk bepaald door de
lokalisatie van de afwijking in het netwerk. Uit de grote verscheidenheid van klinische
manifestaties van neglech~erschijnselen (Zie Heilman et al., 1993) zullen er hier slechts
enkele besproken worden die onmiddellijk relevant zijn voor de in dit hoofdstuk
besproken stof.

Onder sensorisch neglect verstaan de auteurs het negeren van informatie uit een
helft van de buiten~~ereld (visueel of auditief) of van het eigen lichaam (somatosenso-

19



risch). Spatiële stoornissen kunnen zich, bijvoorbeeld, manifesteren in het visuele
halfveld of in het ruimtelijke halfveld. Als iemand rechtop staat en recht voor zich uit
kijkt vallen beide halfvelden samen, maar als het hoofd naar links bewogen wordt
zonder dat de stand van de ogen in het hoofd verandert, kan het rechter deel van het
nieuwe gezichtsveld ten opzichte van de lichaamsas nog steeds tot de linkerhelft van de
ruimte behoren. Neglectverschijnselen kunnen zowel samenhangen met het actuele
gezichtsveld als met de links van de lichaamsas gedefinieerde ruimte. Het vinden van
dit soort dissociaties kan bijdragen tot ons inzicht in de precieze organisatie van de
representatie van het eigen lichaam en de buitenwereld.

In hun oorspronkelijke definitie (Heilman en Valenstein, 1972), die zij zelf in
hun recente hoofdstuk nog met instemming citeren (Heilman, et al., 1993), worden
arousal en attentie in een adem gencemd. Onder arousal verstaan zij een fysiologische
toestand die het organisme prepareert voor sensorische en motorische
informatieverwerking. Het is interessant dat in deze omschrijving ook energetisché
processen aan de orde komen, die een rol spelen bij motorische preparatie. Het
onderscheid dat Pribram en McGuiness (1975) hebben gemaakt tussen arousal en
activatie komt bij de bespreking van hun aandachtsmodel niet aan de orde. Toch zien de
auteurs neglect niet alleen als een aandachtsstoornis in het sensorische domein.

Naast sensorisch neglect beschrijven zij als motorische pendant een stoornis in
de intentie tot actie. Patiënten zijn zich wel bewust van de aanwezigheid van stimuli,
maar zijn niet in staat er op te reageren. Er zijn verschillende vormen, nl. akinesie,
hypokinesie en motorische extinctie. Akinesie berust niet op een afwijking in de cortico-
spinale banen of in de spinale motoneuronen. Het is een hogere afwijking die verhindert
dat de pyramidecellen in de primaire motorische cortex worden aangestuurd. Het is
voor patiënten onduidelijk waar bewogen moet worden en in welke richting. Bij een
richtingsakinesie is er geen geneigdheid tot bewegen in de richting contralateraal aan de
kant waar zich de beschadiging bevindt. In het geval van een hypokinesie kan een
beweging wel worden gemaakt, maar alleen na een extreem lange latentietijd. DeLong
(1990) suggereert dat een tonische inhibitie van thalamo-corticale neuronen (Zie Figuur
8) de motorische cortexgebieden minder gevoelig maakt voor andere input die onder
normale omstandigheden het begin van een beweging realiseert. Hij houdt verder
rekening met stoornissen in "set"-functies, die ook sterk afhangen van de integriteit van
de circuits over de basale ganglia.

Heilman et al. (1993) veronderstellen dat niet sensorische neglectverschijnselen
samenhangen met een beschadiging van een van de belangrijkste intralaminaire kernen,
het centre median (Zie Figuur 1). Vanuit deze kern en de ernaast gelegen nucleus
parafascicularis (het CMPf complex) gaan efferenten naar het neostriatum en de
prefrontale cortex, vanwaar de NR wordt geactiveerd. Dit systeem heet bij Skinner en
Yingling: het midthalamische frontocorticale reticulaire systeem (MTFCR). Het is de weg
waarlangs de prefrontale cortex de NR activeert, zodat remming van thalamo-corticale
input optreedt. Heilman et al. (1993) suggereren dat de stoornis in de intentie tot actie
veroorzaakt wordt door een beschadiging van het CMPf-complex. Ze voeren een drietal
onderzoeksresultaten aan als argument voor hun standpunt. Watson, Miller en Heilman
(1978) hebben motorische neglecft~erschijnselen gevonden bij apen met een dergelijke
beschadiging, terwijl Bogosslavsky, Miklossy, Deruaz, Regli en Assai (1986) ze beschre-
ven hebben bij een patiënt met een intralaminaire hersenbeschadiging. Tenslotte hebben
Mills en Swanson (1978) een akinetische toestand beschreven bij een patiënt met
bilaterale beschadiging van het CMPf-complex. Omdat dit complex ook een intensieve
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projectie naar het neostriatum kent, zijn er in principe twee wegen waarlangs het een
invloed op het gedrag kan uitoefenen : via het neostriatum of via de prefrontale cortex.

In beide gevallen komen we bij de thalamus uit en dus bij de modulerende
invloed van de NR. Heilman et al. (1993) beschrijven de rol van het CMPF-
frontocorticale-reticulaire systeem als "het prepareren van een alert organisme om op een
betekenisvolle stimulus te reageren". Dit sluit dus aan op onze opvatting dat de NR een
cruciale schakel in de informatieverwerking vormt in het sensorische en in het
motorische domein. Het is echter niet te begrijpen dat de auteurs de prefrontale invloed
op de NR als inhiberend, in plaats van exciterend beschrijven (Zie hun Figuur 8, loc. cit.
p. 294).

Heilman et al. (1993) suggereren ten slotte dat de rechter hemisfeer de
"readíness to respond" domineert. Ze hebben een soortgelijke verklaring als Mesulam
(1995) heeft aangevoerd voor het rechter hemisfeer overwicht bij attentie. De intentie tob
een beweging met een rechter extremiteit zou tot de taak van de linker hemisfeer
behoren, terwijl de rechter hemisfeer betrokken is bij de intentie tot bewegingen aan
beide zijden. Daarom zou bij een beschadiging van de rechter hemisfeer een linkszijdige
akinesie optreden, terwijl een linkszijdige lesie niet noodzakelijk tot een akinesie
aanleiding geeft.

Omdat attentie op een of andere wijze verwijst naar een selectief proces in het
sensorische domein, dat intensief verweven is met een selectief proces in het motorische
domein, is het duidelijk dat energetische processen in beide domeinen evenzeer in actie
moeten komen. De verwachting ("expectancy") van een op handen zijnde stimulus en de
intentie om op deze stimulus te reageren zijn twee componenten van hetzelfde prepara-
tieproces. Daarom zullen beide energetische processen, arousal en activatie, optreden.
Wat het fysiologische substraat van attentie betreft is selectiviteit noodzakelijkerwijs
gedefinieerd in topografische termen. Het zijn altijd nauwkeurig omschreven
hersengebieden die in actie moeten komen. Voor een belangrijk gedeelte wordt dit
gerealiseerd via thalamocorticale kanalen, die delen van de cortex activeren in
wisselende patronen afhankelijk van de rol die het betreffende cortexdeel speelt in het
netwerk dat voor de betreffende functie cruciaal is. Als visuele informatie ver~~acht
wordt en geen auditieve, als cruciale stimuli rood zijn en niet blauw, als rechts
gereageerd moet worden en niet links, zijn dit evenzo vele keuzeprocessen die via
thalamocorticale kanalen gerealiseerd ~~orden en die mede gecontroleerd worden via de
NR.

Psychofysiologie

In deze paragraaf worden in het kort de fysiologische resultaten van Skinner en
Yingling in hun dierexperimenten beschreven, waarna het psychofysiologische onder-
zoek bij de mens aan de orde komt.

Synchrone hersenactiviteit

Rhythmische hersenactiviteit is het gevolg van postsynaptische potentialen in
de apicale dendrieten van grote aantallen pyramidecellen, die synchroon vuren in de
hersenschors. Schlag en Waszak (1970,1971) registreerden gedurende synchrone corticale
activiteit een sterke vuurfrequentie van neuronen in de NR, geassocieerd met IPSPs in de
onderliggende thalamische schakelkernen. Met andere woorden: de ritmische corticale
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activiteit is zelf een uiting van vergelijkbare ritmische activiteit in de thalamische
schakelkernen, die gereguleerd wordt via de NR. Blokkade van de pedunculus thalami
inferior doet zowel de corticale als de thalamische synchrone activiteit verdwijnen.
Daarom waren Skinner en Yingling (1977) van mening dat een zuiver thalamische
oorsprong van de ritmische activiteit onwaarschijnlijk was. Via de pedunculus thalami
inferior activeert de mediale thalamus de frontale cortex (het MTFCS), die vervolgens de
neuronen in de NR weer béinvloedt. Dit betekent dat de ritmische corticale activiteit tot
stand komt via de aansturing van de NR. De stand van de sluisdeur bepaalt hoeveel
informatie door het kanaal kan.

Het wellicht bekendste voorbeeld van ritmische hersenactiviteit bij de mens is
het alfa-ritme, dat geregistreerd wordt in ontspannen waaktoestand bij gesloten ogen.
Het weerspiegelt de transmissie van ruis in het visuele kanaal: zodra de ogen geopend
worden verdwijnt de ritmische activiteit om plaats te maken voor een desynchronisatie.
Dit fenomeen, ontdekt door Hans Berger in 1929, blijkt ook bij andere stimuli, dié
alertheid provoceren, op te treden. De verandering in ritmische hersenactiviteit is het
gevolg van inhibitie van de lokaal inhiberende neuronen in de NR. Hij is gekoppeld aan
de presentatie van stimuli en wordt daarom ook "event-related desynchronization"
(ERD: Pfurtscheller 8z Aranibar, 1979) genoemd. Deze ERD vindt plaats door activering
van specifieke collateralen of door niet-specifieke vezels uit het ARAS (Lopes da Silva,
Van Rotterdam, Van Heusden 8z Burr, 1976). De visuele ERD volgt de presentatie van
een stimulus en is beperkt tot de occipitale en pariëtale electrodeposities (Pfurtscheller,
Steffan 8z Maresch, 1988). De respons is frequentie-afhankelijk. Boven in de alfaband is
de ERD gelokaliseerd in de occipitale afleiding, onder in alfaband is de respons meer
diffuus over de extrastriataire pariëtale cortex aanwezig. Pfurtscheller en Aranibar (1979)
hebben ook de ERD in het mu-ritme onderzocht over de centrale electrodeposities. Er
werden regelmatige tastprikkels toegediend aan de vingers, die een vergelijkbare ERD
tot gevolg had als bij visuele stimuli in het alfa-ritme was gevonden. Bovendien werd er
enkele honderden msec voorafgaand aan de toediening van de stimulus een ERD
gevonden. Anticipatoire attentie was mogelijk geworden door de regelmaat waarmee de
stimuli werden gepresenteerd. De anticipatoire ERD valt in de tijd samen met een
verschijnsel dat we verderop nog zullen bespreken, nl. de toename in corticale
negativiteit voorafgaand aan de voorspelbare komst van een stimulus ("Stimulus
Preceding Negativity"). Wijst de ERD zoals we die tot nog toe besproken hebben op een
verandering van de thalamische sluisfunctie in het sensorische domein, een vergelijkbaar
proces kan ook in het motorische domein worden aangetoond. Penfield en Jasper (1956)
hebben beschreven hoe de aanvang van een beweging een blokkade veroorzaakt van het
beta-ritme, dat over de sensomotorische cortex kan worden geregistreerd. Ze hebben
bovendien beschreven dat preparatie van de be~~eging eveneens een blokkade
veroorzaakt en dat deze blokkade in sommige gevallen beperkt was tot een zeer
nauwkeurig omschreven gebiedje dat de agonist van de komende beweging represen-
teert. Met andere woorden: de preparatoire processen waren zeer nauwkeurig afgesteld.
We weten dat de subcorticale input naar de motorische cortex, b-v. vanuit het cerebel-
lum, somatotoop is georganiseerd. Dit suggereert dat de NR een vergelijkbare rol zou
kunnen spelen bij de ERD in het beta-ritme als we boven bij het alfa-ritme hebben
gezien. Hetzelfde geldt voor de ERD in het mu-ritme, die ongeveer 1 sec voorafgaand
aan een beweging wordt geregistreerd (Pfurtscheller 8z Klimesch, 1991).

In het voorafgaand hebben we gezien dat een ERD voorafgaand aan en volgend o~
een gebeurtenis in het sensorische en het moforische domein kan optreden. Als corticale
ritmische hersenactiviteit inderdaad het gevolg is van ritmische activiteit in de thalamus,
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die onderbroken kan worden doordat cruciale gebeurtenissen via disinhibitie van
clusters van neuronen in de NR selectief thalamische sluizen naar de cortex openen, dan
volgt dat selectie in de input naar de sensorische en naar de motorische cortex op
dezelfde wijze is georganiseerd. In de hiema volgende tekst zullen we zien dat
anticipatoire attentie en preparatie van een beweging door een eigen langzame golf
worden gekarakteriseerd. Ofschoon de potentiaalverdeling over de schedel verschillend
is, omdat verschillende thalamo-corticale kanalen worden gepasseerd, is de wijze
waarop beide tot stand komen essentieel gelijk.

Langzame hersenpotentialen

Skinner en Yingling (1977) hebben in overeenstemming met de resultaten van
anderen (Arduini, 1957; Caspers, 1963) een langzame potentiaal geregistreerd in de
frontale cortex, die positief was na stimulatie van de MTFCS en negatief na stimulatie~
van de MRF. Potentialen die simultaan in de NR werden gemeten hadden een
omgekeerde polariteit. Frontale negativiteit werd door de onderzoekers in verband
gebracht met de Contingente Negatieve Variatie (CNV) bij de mens. Deze vergelijking
gaat mank, omdat de langzame potentialen uit hun dierexperiment hoogstens iets
gemeen hebben met de vroege golf (zie later). Hij is echter interessant omdat hij een
argument bevat ter ondersteuning van het centrale thema van dit hoofdstuk: de
vergelijkbare wijze waarop de thalamo-corticale kanalen zijn betrokken bij de organisatie
van anticipatoire attentie en motorische preparatie. We zullen nu drie langzame
potentialen bespreken die een verschillende functie reflecteren maar die een
overeenkomstige genese hebben.

De Readiness Potential

Sinds Kornhuber en Deecke in 1965 ontdekt hebben dat een vrijwillige bewe-
ging wordt voorafgegaan door een langzame negatieve golf in het EEG, is deze
"Readiness Potential" (RP) het onderwerp van veel onderzoek geweest. Een van de meest
merkwaardige aspecten van deze endogene potentiaal is het feit dat hij 1,2 tot 1,5
seconden begint vóór de beweging gerealiseerd wordt, terwijl de reactietijd op een
aangeboden stimulus hooguit enkele honderden milliseconden bedraagt. De relatief
lange aanloop van de negativiteit is waarschijnlijk een reflectie van een interne timing.

Ook bij apen kan de RP worden gemeten, zoals Sasaki en zijn medewerkers
hebben aangetoond (Sasaki 8z Gemba, 1991). Transcorticale metingen lieten een opper-
vlakkige negativiteit zien, terwijl de potentialen in de diepere lagen positief waren. Dit
suggereert een bron in de betreffende celkolommen van de cortex. Omdat een dergelijke
potentiaalomslag in MI, de PMC, SI en later ook in de SMA werd gevonden ontstond het
idee dat in al deze gebieden een bron voor de RP te vinden moest zijn (Brunia, 1988). Uit
een gecombineerde registratie van langzame potentialen en celactiviteit van apen
kw~amen Arezzo, Vaughan en Koss (1977; Arezzo en Vaughan, 1980) tot de conclusie dat
de RP gegenereerd werd door de Betzcellen in de vijfde cellaag van MI. De langzame
potentialen op de oppervlakte van de cortex werden beschouwd als een summatie van
EPSPs op de apicale dendrieten van deze pyramidecellen. Ofschoon simultane registra-
ties van langzame potentialen en celactiviteit niet voor andere hersengebieden zijn uitge-
voerd, ligt een analogieredenering voor de hand: ook in de SMA, de PMC, en de SI is de
RP een summatíe van lokale EPSPs op de apicale dendrieten van de daar aanwezige
pyramidecellen. Experimentele evidentie voor dit standpunt ontbreekt tot op heden.
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Na het oorspronkelijke werk van Evarts (1969) hebben veel onderzoekers zich
gestort op celregistraties in deze hersengebieden, teneinde motorische preparatieproces-
sen nader te bestuderen. Er zijn inderdaad preparatoire vuurpatronen in al deze bij de
motoriek betrokken cortexdelen gevonden. Omdat cellen zich pas kunnen ontladen als
de membraanpotentiaal de vuurdrempel heeft overschreden, ondersteunt dit de
veronderstelling dat RP's inderdaad berusten op gesummeerde EPSPs van
pyramidecellen, die op het punt staan actiepotentialen te produceren. Dit betekent niet
dat wij de aard kennen van de bijdrage van de verschillende corticale motorische
structuren aan het preparatieproces.

Het onderzoek naar de relatie tussen structuur en functie van het brein bereikt
zijn grootste oplossend vermogen in plaats en tijd bij de studie van de individuele
cortexcellen. Het blijft echter moeilijk de betekenis van één vurende cel te schatten in een
conglomeraat van cellen, dat in zijn geheel bij de realisatie van een functie betrokken is.
Er kan altijd maar een klein gedeelte van de aanwezige cellen worden bestudeerd en~
grote cellen worden gemakkelijker onderwerp van onderzoek. Dit betekent niet dat ze
ook functioneel de belangrijkste zijn. Overigens hebben Evarts en Tanji (1976) er al op
gewezen dat met langzame potentialen nooit de spatiële nauwkeurigheid kan worden
bereikt die bij het onderzoek van individuele cellen regel is. Corticale units van flexoren
en extensoren zijn uitstekend van elkaar te onderscheiden, hoewel zij op zeer korte
afstand van elkaar zijn gelegen. Met langzame potentialen kan geen verschillende
verdeling worden aangetoond, al is het wel mogelijk een verschil in topografie zichtbaar
te maken van RPs voorafgaand aan hand en voetbewegingen (Brunia 8z van den Bosch,
1984; Brunia, Voorn en Berger,l985).

In hun recente overzichtsartikel over de registratie van RPs in verschillende
cortexgebieden hebben Sasaki en Gemba (1991) erop gewezen dat de RP verdwijnt bij
een contralaterale beschadiging van het cerebellum. Bij de bespreking van de neuro-
anatomische verhoudingen werd al gewezen op de input, die MI krijgt via cerebello-
thalamische verbindingen. Blijkbaar is deze input een noodzakelijke voorwaarde voor
het ontstaan van de RP: een resultaat dat bij de mens bevestigd werd door Shibasaki,
Barrett, Neshige, Hirata 8t Tomoda (1986). Dit illustreert hoezeer motorische preparatie
processen - en de daarmee samenhangende potentialen - afhankelijk zijn van een
subcorticale input.

De Contingente Negatieve Variatie

Metingen van hersenactiviteit tijdens de voorperiode van een reactietijdtaak
hebben plaats gevonden sinds 1964, toen Walter, Cooper Aldridge, McCallum en Winter
voor het eerst de Contingente Negatieve Variatie (CNV) beschreven, die tijdens een
voorperiode van een seconde geregistreerd werd. Later werk van Weerts en Lang (1973),
Loveless en Sanford (1974) en anderen toonde aan dat er sprake was van een tweetal
golven: een vroege en een late golf, die verschillende processen reflecteerden. De vroege
golf, die maximaal is over de frontale cortex, houdt verband met de eigenschappen van
het waarschuwingssignaal, de late met de voorbereiding op de te geven repons. In hun
overzichtsartikel over dit onderwerp hebben Rohrbaugh en Gaillard (1983) de stelling
verdedigd dat de late golf identiek is aan de RP die voorafgaand aan vrijwillige
bewegingen wordt gevonden. Het kan niet ontkend worden dat het leeuwedeel van de
late golf motorische preparatie reflecteert, en dat de attentie voor het responssignaal -
tenminste bij een simpele reactietijdtaak - met slechts een geringe negativiteit gepaard
gaat. Bij een vergelijkende bronbepaling van de late golf van de CNV en de RP in ons
laboratorium zijn onlangs door B~cker (1994) aamvijzingen gevonden voor een
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verschillende lokalisatie van equivalente dipolen in beide gevallen. Wij menen op basis
van deze resultaten en celregistraties bij apen (Passingham, 1985, 1993) dat het idee dat
de RP en de CNV late wave identiek zijn definitief moet worden verlaten.
Ondersteuning voor dit standpunt is te vinden in het werk van Goldberg (1985) die
suggereert dat zelfgegenereerde activiteit uit de SMA afkomstig is, terwijl de laterale
delen van de PMC meer voor beweging op geleide van stimuli verantwoordelijk zijn.

Onderzoek van de anticipatoire vuurpatronen in corticale neuronen in de
motorische cortex leidt grofweg tot het onderscheiden van een drietal categorieën: (1)
Cellen wier vuurpatroon meer gekoppeld is aan de beweging dan aan de presentatie van
stimuli waarop gereageerd moet worden. (2) Cellen wier vuurpatroon meer gekoppeld is
aan stimuluspresentatie dan aan de erop volgende beweging en (3) cellen wier vuurpa-
troon een tussenpositie inneemt (Godschalk, 1991; Weinrich 8z Wise, 1982). Dit onder-
scheid is van belang omdat we tijdens de voorperiode te maken hebben met activiteit die
gekoppeld is aan enig soort van stimuluspresentatie, in tegenstelling tot de zog. zelf~
gegenereerde activiteit. Er zijn in de PMC cellen gevonden, die betrokken zijn bij
nauwkeurig omschreven taken. Mauritz en Wise (1986) hebben bijvoorbeeld aangetoond
dat sommige cellen in de PMC vuren voorafgaand aan een beweging, zonder dat de
richting van de beweging van belang is. Andere zijn actief zolang de richting niet
gespecificeerd is, maar tonen een richtingsgevoeligheid, die blijkt bij de presentatie van
een cue: zodra de cue aangeeft dat een beweging naar links moet worden gemaakt,
houdt een cel op als hij bij bewegingen naar rechts is betrokken, terwijl een cel die
bewegingen naar links voorbereidt door blijft vuren. In dit geval levert de cue dus de
cruciale informatie en wordt de richtingsonzekerheid opgelost. Het lijkt aannemelijk dat
de EPSPs voorafgaand aan het vuren van dit soort cellen gereflecteerd wordt in de late
golf van de CNV. Afhankelijk van de aard van de onzekerheid zullen andere cellen in de
PMC of de prefrontale cortex een bijdrage leveren aan de negativiteit die boven de
frontale schedel gemeten wordt. Dit kan zich manifesteren in een potentiaaltoename of
een andere verdeling van de late golf over de schedel (Van Boxtel, 1994). Omdat de juiste
respons afhankelijk is van de context en de informatie hierover via het neostriatum de
PMC bereikt, is de modulatie van de input naar de PMC opnieuw aan invloed van de
NR onderhevig.

De Stimulus Preceding Ne~tivity

De fundamentele kritiek op het gebruik van metingen tijdens de voorperiode
van een reactietijdtaak blijft dat de anticipatoire attentie en de motorische preparatie in
de tijd samenvallen. Dat probleem is door Damen en Brunia (1987) als volgt aangepakt.
Zij presenteerden hun proefpersonen een tijdschattingstaak waarbij om de 20 seconden
een knop moest worden ingedrukt, terwijl 2 seconden na iedere beweging een
feedbackstimulus werd gepresenteerd, die hen inlichtte over de kwaliteit van hun
prestatie. Nu waren motorische preparatie en anticipatoire attentie in de tijd gescheiden.
Voorafgaand aan de beweging werd een RP gemeten, die groter was over de hemisfeer
contralateraal aan de hand waarmee gereageerd werd, terwijl vlak voor de presentatie
van de Fb-stimulus een Stimulus Preceding Negativity (SPN) werd geregistreerd, die
grotere amplitudes over de rechter hersenhelft toonde (Zie Figuur 10). Zoals we eerder
gezien hebben wordt de RP gegenereerd in de motorische cortexdelen, terwijl we over de
bij de SPN betrokken structuren nog in het onzekere verkeren. Over de frontale gebieden
werd een "sustained negativity" gevonden, die rechts groter c~~as dan links, terwijl over
de pariëtale afleiding een steil toenemende negatieve golf werd gezien. Het verschillend
verloop van de negativiteit over de frontale en pariëtale cortex suggereert een
verschillende rol voor deze gebieden. Hoewel door Bbcker en Brunia (1994) slechts een
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equivalente dipool in de In.sula Reili is gelokaliseerd, betekent dit niet noodzakelijkerwijs
dat de prefrontale en pariëtale gebieden geen bijdrage leveren aan de SPN.

LEFT FINGER RIGHT HEMISPHERE
LEFT HEMISPHERE

RIGHT FINGER

i~,`
KR R

Figuur 10. In een tijdschattingsfaak moest een vrijwillige beweging met de linker- of
rechteru~ijsvinger worden gemaakt in intemallen van 20-22 seconden. Twee seconden nn
iedere beweging werd een feedbacksfinn~lus gepresenteerd, die Kennis van Resultafen gaf
(KR) over de voorafgaande tijdscltatting. De KR-stimulus gaf aan o( het voorafgaande
intervai te kort, correcf of te lang was. Op de~e manier was een scheiding in de tijd
aangebracht tussen de motorische preparatie en de attentie voor de KR-stimuh~s. De
beweging (R) werd voorafgegaan door een RP, die een grotere amplitude had over de
hemisfeer confralateraalaan de bewegingszijde. De KR-stimulus werd voorafgegaan door een

SPIV, die gedurende de laatste 200 milliseconden meestal een grotere amplitude had over de
rechter hemisfeer. Motorische preparatie en attentie voor een KR-stimulus gaan beide gepnard
met een anticipatoire negafiviteit, maar met een versdullende potentiaalverdeling (IVIet
toestemming van Elseuier ouergenomen uit Brunia, 1988).

De sustained negativity over de (pre)frontale cortex houdt wellicht verband met
cel-activiteit die door Fuster en Alexander (1971) is beschreven. Zij registreerden bij
apen, die met een Wisconsin testapparaat werden onderzocht een voortdurend vuren
van prefrontale corticale cellen, voorafgaand aan de komst van een keuze RS. Het vuren
duurde net zolang tot de RS ti~erd gepresenteerd. In eerste instantie hebben zij deze
activiteit toegeschreven aan een geheugenfunctie: de cue moest immers onthouden
~~orden. Als andere mogelijkheid suggereerde Fuster (1981) dat deze activiteit de
preparatie van de respons reflecteert. Het lijkt verstandig ook rekening te houden met de
mogelijkheid dat zich hier een klokfunctie manifesteert.
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De steil toenemende negativiteit van de SPN over de pariëtale schors toont een
formele overeenkomst met de RP. Het is waarschijnlijk dat in beide gevallen de toename
in negativiteit in verband staat met een toename in excitabiliteit van de structuren die
respectievelijk de beweging moeten realiseren en de komende Fb-stimulus moeten
verwerken. In overeenstemming met een dergelijke interpretatie is de "Directed
Attention Potential", die door Deecke et al.(1984) werd beschreven voorafgaand aan een
verandering in de richting van een bewegende stimulus in een trackingtaak. In deze taak
werden visuele stimuli op een scherm gepresenteerd en tastprikkels op de palm van de
linkerhand. Met de rechterhand moest een pen over een papier worden bewogen, en een
verandering van richting op het scherm of in de hand moest gevolgd worden op het
papier. Stimuluspresentatie en beweging verliepen dus simultaan, terwijl de proefper-
soon wist dat na een seconde een verandering in richting zou optreden. De negativiteit
voorafgaand aan een richtingsverandering was groter over de centrale en pariëtale
afleidingen bij tastprikkels en over de occipitale bij visuele prikkels. Dit suggereert eerL
anticipatoire activering van de specifieke corticale projectiegebieden. Met de SPN hebben
wij iets dergelijks gevonden. In een nog niet gepubliceerd onderzoek hebben wij de SPN
voorafgaand aan een visuele Fb-stimulus vergeleken met die voorafgaand aan een
auditieve. Voorafgaand aan de visuele Fb was de potentiaal over de occipitale
afleidingen groter dan voorafgaand aan een auditieve Fb, terwijl voor de temporale
afleidingen het omgekeerde gold. Dit suggereert dat afgezien van de electrofysiologische
activiteit die met de bovenmodale betekenis van de feedback samenhangt, ook een
bijdrage van de modaliteitsspecifieke wijze waarop de feedback werd gepresenteerd, een
rol heeft gespeeld in de potentiaalverdeling over de schedel. De verwachting dat een
visuele stimulus gepresenteerd zal worden leidt al tot een toename van de lokale
prikkelbaarheid. De negativiteit is een manifestatie van een anticipatoir proces dat de
relevante structuur in verhoogde paraatheid brengt. Voorzover het de primaire
projectiegebieden betreft is de betrokkenheid van de NR bij het thalamo-corticale
sensorische kanaal in de modaliteit van de Fb-stimulus vanzelfsprekend. Iets dergelijks
geldt ook voor de motivationele bijdrage aan het ontstaan van de SPN. De nucleus
anterior thalami (Zie Figuur 1) is een belangrijke schakel tussen de hypothalamus en de
gyrus cinguli. Ook deze thalamuskern staat onder controle van de NR, zodat in ieder
geval de mogelijkheid gegeven is voor een vergelijkbare modulatie van de bij motivatie
betrokken thalamo-corticale input.

Evoked potentials

Selectie in het sensorische systeem is door Skinner en Yingling aangetoond met
behulp van evoked potentials (EPs). De amplitude van auditieve evoked potentials
(AEPs) in het corpus geniculatum mediale nam af als de NR boven deze kern werd
geprikkeld, maar niet als dit gebeurde boven het corpus geniculatum lateralz. Omge-
keerd bleek in het laatste geval de amplitude van de VEP af te nemen, terwijl geen effect
op de AEP werd geconstateerd. Het is verleidelijk te veronderstellen dat een dergelijk
resultaat ook gevonden zou kunnen worden bij een selectieve manipulatie van de
aandacht voor een bepaalde stimulusmodaliteit bij normale proefpersonen (Brunia,
1993). Dan zou de thalamische poort voor deze modaliteit selectief immers meer
geopend moeten zijn. Een aanwijzing in deze richting is gelegen in het onderzoek van
Roland (1982) die rCBF metingen gedaan heeft bij proefpersonen die simultaan visuele,
auditieve en somatosensorische stimuli paarsgewijs kregen aangeboden. Zij moesten een
moeilijke discriminatietaak in één modaliteit uitvoeren, terwijl de andere twee kanalen
genegeerd moesten worden. Er waren drie conclusies mogelijk: 1) Primaire en
unimodale associatiegebieden waren actief in alle modaliteiten, ook als er niet op gelet
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werd. 2) Zij toonden een grotere doorbloeding als er aandacht aan geschonken werd, en
3) een gedeelte van de prefrontale associatiecortex was actief in alle condities, onafhan-
hankelijk van de modaliteit, waarin de discriminatie werd gemaakt. Voor de inhoud van
deze paragraaf zijn alleen de eerste twee conclusies van belang. Hieruit blijkt dat de
sensorische kanalen altijd, op zijn minst gedeeltelijk open staan. Vervolgens, dat een
relevant cortexgebied een sterkere stofwisseling toont, als een intensivering van de
informatieverwerking plaats vindt. Dit is in overeenstemming met, maar niet bewijzend
voor een verder openstaan van een thalamo-corticaal informatiekanaal, zoals beschreven
door Skinner en Lindsley (1971) en Yingling en Skinner (1977). Ook in overeenkomst met
deze redenering zijn resultaten van Parasuraman (1991), die simultaan VEPs en AEPs
registreerde tijdens een "twee-kanaals intermodale attentietaak". Als aandacht
geschonken werd aan de visuele modaliteit werd de visuele N160 groter en daalde de
auditieve N100, terwijl het tegengestelde effect werd geregistreerd bij aandacht voor de
auditieve modaliteit. Dit leidt tot een duidelijke hypothese omtrent te verwachterv
veranderingen tijdens de voorperiode van een RT taak. Als de aandacht gericht is op de
komst van een visuele RS, zou het onverwacht presenteren van een auditieve stimulus
tijdens de voorperiode een kleinere AEP amplitude moeten opleveren dan bij een
gericht-zijn op een auditieve RS. Een recente studie van Rockstroh, Miiller, Wagner,
Cohen en Elbert (1993) heeft inderdaad resultaten opgeleverd die in overeenstemming
zijn met het model. Rockstroh et al. (1993) hadden het experiment echter ontworpen
vanuit een andere overweging. Uitgaande van het idee dat negativiteit in een CNV een
index is voor corticale activatie voorspelden zij een amplitude-toename van (iedere) EP,
die zou worden opgeroepen tijdens de voorperiode. Zij vonden inderdaad een toename
van de AEP tijdens de aanwezigheid van een CNV, maar de proefpersoon had in dit
experiment de opdracht op de auditieve ("probe")-stimulus te reageren. Dit veronderstelt
aandacht voor de auditieve stimulus en dan is een toename in amplitude niet verbazing-
wekkend. In een zojuist beëindigd experiment hebben wij - in overeenstemming met
onze voorspelling - gevonden dat AEP amplitudes afnemen als de proefpersoon zich
voorbereidt op een visuele RS, terwijl hij toeneemt als de RS auditief is. De VEPs
gedroegen zich echter niet volgens onze voorspelling, maar evenmin volgens de
verwachtingen van Rockstroh et al.(1993). De werkelijkheid is ongetwijfeld complexer
dan ons model.

Reflexen

De startle reflex

Evenals EPs kunnen reflexen gebruikt worden als teststimuli om een beeld te
krijgen van aan de gang zijnde cerebrale processen. De startle reflex heeft afferenten in
drie modaliteiten: auditief, visueel en somatosensorisch. Dit maakt het mogelijk om
aandachtsprocessen binnen en tussen modaliteiten te onderzoeken (Anthony, 1985;
Anthony 8~ Graham, 1985; Putnam, 1990). De startle reflex is ook opgeroepen tijdens de
voorperiode van een RT taak (Putnam, 1990). Er werd een afname in amplitude
gevonden als de startle stimulus en RS in modaliteit verschilden. Hier doet zich dus een
vergelijkbaar responspatroon voor als we bij de EPs zijn tegengekomen. Ofschoon in het
algemeen wordt aangenomen dat de relevante reflexcircuits zich voor een belangrijk deel
in de hersenstam bevinden, wil dit niet zeggen dat een modulatie van de reflexen niet
via corticale weg kan plaats vinden. Bij de bespreking van de spinale reflexen zullen we
nog zien dat daar een toename in amplitude wordt gevonden 100 msec na een toon.
Deze audio-spinale facilitatie is in verband gebracht met startle (Rossignol, 1975).
Onlangs is gebleken dat deze facilitatie verd~~ijnt of onderdrukt wordt bij een
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beschadiging in de auditieve cortex (Liègeois-Chauvel, Morin, Musolino, Bancaud en
Chauvel, 1989). Als reflexmodulatie vanuit de primaire sensorische cortex kan plaats
vinden, is ook hier de mogelijkheid aanwezig dat een modulatie via de NR kan
optreden.

Van oudsher is de startle reflex gezien als een onderdeel van een defensief
gedragspatroon (Landis en Hunt, 1992). Davis (1984) heeft een serie artikelen gepubli-
ceerd over de neurale circuits die betrokken zijn bij het tot stand komen van deze reflex.
Enkele jaren geleden is Lang met zijn medewerkers een nieuwe lijn van onderzoek
gestart, waarin de emotionele valentie van stimuli aan de orde is gekomen (Lang,
Bradley 8s Cuthbert, 1990). Zij claimen dat veranderingen in reflexamplitude niet alleen
berusten op attentie-effecten, maar ook bepaald worden door de emotionele valentie van
de testsituatie. Bij de bespreking van de neuro-anatomie is de bijdrage vanuit het
limbische systeem aan corticale attentieprocessen al aan de orde geweest. Er is toen ook
op gewezen dat een hypothalamische input via de nucleus anterior thalami de limbisché
cortex bereikt. Omdat ook deze kern onder inhibitieve controle van de NR staat (Zie
Figuur 1), lijkt een gezamenlijk regelmechanisme bij attentie en emotie actief te zijn.

De spinale reflexen

De grotendeels monosynaptische reflexen, de Achillespees- en Hoffmann-reflex
zijn sinds het baanbrekende werk van Paillard (1955) in verschillende laboratoria
gebruikt als test voor motorische preparatieprocessen (Requin, Bonnet 8z Semjen, 1977;
Brunia, Scheirs en Haagh, 1982). Deze reflexen worden opgewekt in de kuitspieren na
een tik tegen de pees of een electrische prikkeling van de nervus tibialis in de knieholte.
Zij kunnen tijdens de voorperiode van een reactietijdtaak worden geregistreerd via
oppervlakte-electroden, die op de kuitspieren zijn bevestigd. Reflexen opgeroepen tijden
het intertrial-interval dienen als uitgangsniveau. Als de respons op de imperatieve
stimulus een vingerbeweging is, is de kuitspier niet betrokken bij het geven van de
respons. De motoneuronen van de vingerspieren liggen immers in het cervicale
ruggemerg, terwijl de motoneuronen van de kuitspieren lumbaal zijn gelegen. Als de
respons een plantairflexie van de voet is, ligt de zaak anders: nu is de kuitspier agonist.
Het basisprincipe van de reflexexperimenten is dat de APR bij herhaling wordt
opgeroepen op een voor de proef- persoon onverwacht moment tussen de aanbieding
van WS en het geven van de respons op de presentatie van RS. Als de reflex beiderzijds
wordt opgeroepen terwijl de proefpersoon een unilaterale respons voorbereidt, geven de
veranderingen in APR-amplitude aan de kant van de beweging een beeld van de
wisselingen in de excitabiliteit van de motoneuronen van de pool van de agonist, terwijl
de veranderingen in het contralaterale been een reflectie vormen van processen die zich
wel op hetzelfde spinale niveau manifesteren, maar die niet selectief bij de respons
betrokken zijn. Als een vingerflexie de respons is die van de proefpersoon gevraagd
wordt, zijn de kuitspieren niet bij de respons betrokken: de eventuele veranderingen
kunnen niet selectief samenhangen met de respons (Zie Brunia 8z Boelhouwer, 1988).

In principe zijn er drie veranderingen in de amplitude van de APR gevonden
tijdens de voorperiode van een RT-taak:

1) Er is een amplitudo-toename ongeveer 100 msec na de presentatie van WS.

2) Er is een differentieel effect voorafgaand aan een plantairflexie van de voet,
maar niet voorafgaand aan een respons met de vinger. Amplitudes zijn groter
dan die van het uitgangsniveau (ITI) als de spier niet betrokken is bij het geven
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van de respons, dus in het contralaterale been als een plantairflexie wordt
gemaakt, en beiderzijds als een vingerflexie wordt gegeven.

3) Binnen 100 msec na de presentatie van RS keert dit beeld om.

Zoals boven al eerder werd aangegeven zijn in deze proefopstelling attentie
voor RS en preparatie van de respons niet te scheiden. In principe is het denkbaar dat de
aandacht voor RS de hier beschreven veranderingen tot gevolg heeft gehad. Daarom
hebben we een aantal controle~xperimenten gedaan. Op de eerste plaats is het van
belang te noteren dat het merendeel van onze meetpunten zich in het laatste stuk van de
voorperiode bevond. Dat was destijds met opzet gedaan, omdat we daar de interessante
effecten verwachtten, maar het was niet ondenkbaar dat de proefpersoon zich
voorbereidde op de komst van de reflex-stimulus en dat daardoor de verhoging van de
amplitude aan het eind van de voorperiode werd bepaald. In een rustexperiment waarin
twee stimuli gescheiden door een interval van 4 sec werden gepresenteerd zonder dat de~
proefpersoon na S2 iets hoefde te doen, werd alleen een toename in amplitude 100 msec
na S1 en S2 gevonden, terwijl de andere waarden niet van de basislijn afweken.
Verwachting van de reflexstimulus kon dus de verklaring niet zijn. Vervolgens is een
raad-taak aan de proefpersonen gepresenteerd. Vier sec na WS werd een van twee
stimuli aangeboden. De proefpersoon moest voor de presentatie van WS met een druk
op een van twee knoppen aangeven of S2 links of rechts verwacht werd. Opnieuw was
er dus geen responsvoorbereiding tijden de voorperiode en opnieuw trad er geen
verhoging van de reflexamplitudes op (Scheirs 8z Brunia, 1985). In een derde controle
experiment werden twee condities vergeleken: in de ene moest onmiddellijk gereageerd
worden als RS verscheen, in de andere was een uitgestelde respons voldoende.
Voorafgaand aan de uitgestelde respons werd geen afwijking van de basislijn genoteerd
tijdens de voorperiode. Samenvattend betekent dit, dat de reflexveranderingen aan het
eind van de voorperiode niet met anticipatoire aandacht te maken hebben, maar met
motorpreparatie. Terwijl de late CNV-golf die in hetzelfde tijdsinterval wordt
geregistreerd berust op corticale activiteit als gevolg van thalamo-corticale input, lijkt de
daarmee gepaard gaande cortico-spinale outflow direct of indirect verantwoordelijk voor
de veranderingen in excitabilteit van de spinale motoneuronen. De APR reflecteert dus
de motorpreparatie, en niet de anticipatie van RS.

De cardiac evoked respons

Ofschoon in de publicaties van Skinner en Yingling die geleid hebben tot hun
model voor selectieve attentie en arousal, de hartactiviteit geen rol speelt, is in later werk
de regulatie van de hartactiviteit steeds centraler komen te staan. Ook al is het niet
eenvoudig om aan te geven hoe de veranderingen in hartslagfrequentie zich verhouden
tot het in dit hoofdstuk besproken model, toch zullen we er enige aandacht aan
besteden, omdat bepaalde veranderingen gekoppeld zijn aan anticipatoire attentie en
motorische preparatie. Zoals bekend bestaat de cardiac evoked response uit de
opvolging van een primaire deceleratie (Dl), gevolgd door een acceleratie (A1) en een
terminale deceleratie (D2) (Lacey en Lacey, 1970). Deze systematische schommeling in
activiteit is het gevolg van wisselingen in de vagale innervatie van het hart (Obrist,
Webb, Sutterer en Howard, 1970). Skinner (1991) heeft evidentie aangedragen voor een
prefrontale controle van de vaguskernen, zodat het aannemelijk lijkt dat de
bovem~ermelde modulatie (Dl-A1-D2) deze prefrontale controle v~~eerspiegelt. De
terminale deceleratie is door Lacey en Lacey (1970) in verband gebracht met anticipatoire
attentie en responsintentie. In overeenstemming met dit standpunt zijn bevindingen van
Damen en Brunia (1987), verkregen met een gemodificeerde versie van het experiment
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van Lacey en Lacey (1973). Dit experiment was ontworpen om de anticipatoire attentie
en responspreparatie in de tijd van elkaar te scheiden, zoals werd beschreven in de
paragraaf over de SPN. De terminale hartslagdeceleratie trad tweemaal op: voorafgaand
aan de beweging en voorafgaand aan het moment waarop de feedbackstimulus werd
gepresenteerd. De toename in vagusinnervatie is dus zowel tijdens responspreparatie als
tijdens anticipatoire attentie aanwezig. Met andere woorden, dit is een nieuwe
aanwijzing voor een paralleliteit tussen beide preparatoire processen. De beweging werd
gegenereerd op een door de proefpersoon geschat moment, terwijl er tevens zekerheid
bestond over het ogenblik waarop de feedbackstimulus zou worden gepresenteerd, nl. 2
seconden nadat de knop was ingedrukt. In beide gevallen is sprake van een temporele
predictie. Er zijn meer aanwijzingen voor het belang van deze factor voor het optreden
een hartslagdeceleratie. Van der Molen, Somsen, Jennings, Orlebeke en Nieuwboer
(1987) vergeleken de cardiac evoked respons tijdens variabele (6, 9 of 12 sec) en vaste (6
of 12 sec) voorperioden. De top van de deceleratie lag in de vaste voorperiode rond he~
ogenblik waarop RS werd gepresenteerd en in de variabele voorperiode bij ongeveer 9
sec. Dus op het moment dat er geen nauwkeurige predictie mogelijk was van de te
verw~achten stimuluspresentatie zakte de deceleratie in elkaar. Een volgend argument is
te vinden in een studie van Jennings, van der Molen en Terezis (1988). Zij lieten hun
proefpersonen een klok zien tijdens een voorperiode van 1 of 5 sec. De hartslag toonde
in beide gevallen pas een deceleratie op het allerlaatste moment. Dit suggereert inder-
daad twee verschillende preparatoire processen: een klokfunctie en een fasische finale
anticipatie van de te verwachten "event", die, zoals we hebben laten zien, zowel een
beweging als een stimuluspresentatie kan zijn.

Er is reden om aan te nemen dat de vagale innervatie van het hart asymme-
trisch is: de vagustak afkomstig uit de rechter hersenstam innerveert de sinusknoop,
terwijl de atrio-ventriculaire knoop door de linker vagustak wordt verzorgd. (Levy en
Martin, 1979). Omdat de fronto-vagale vezels niet kruisen, lijkt het aannemelijk dat de
rechter hemisfeer een sterkere invloed op de hartslagfrequentie uit kan oefenen dan de
linker. Enkele jaren geleden is de cardiac evoked respons gemeten bij patiënten met
halfzijdige hersenbeschadigingen (Yokoyama, Jennings, Ackles, Hood, Boller, 1987). Hij
bleek verdwenen bij beschadigingen rechts, maar niet bij letsels aan de linker kant.
Ofschoon de corticale beschadigingen in de betreffende studie uitgebreid waren en
weinig precies gedefinieerd, is het verleidelijk te suggereren dat de cruciale beschadiging
rechts frontaal moet zijn geweest. Deze hypothese vergt uiteraard een replicatie van het
onderzoek bij nauwkeurig omschreven letsels in de (pre)frontale schors.

Conclusies en een hypothese

Bij het begin van dit hoofdstuk werd er opgewezen dat orde in ons gedrag
berust op selectie. Dit geldt zowel voor het sensorische als het motorische domein.
Hogere orde functies vereisen intensieve controle op uitgebreide informatiestromen. De
thalamus is een cruciaal centrum voor de regulatie van de input naar de sensorische en
motorische cortexgebieden. Skinner en Yingling (1977) hebben evidentie geleverd voor
de stelling dat selectieve attentie en arousal tot stand komen via een zelfde kerngebied:
de NR. Centraal in hun werk staat de modulatie van afferente informatie naar de
achterste cortexhelft ten dienste van selectieve attentie. Als er gereageerd moet worden
op te verw~achten stimuli kunnen de relevante sensorische sluizen in de thalamus relatief
geopend en de irrelevante meer gesloten worden, om zo een bijdrage te leveren aan het
selectieproces. De weg waarlangs dit gebeurt verloopt via de prefrontale verbinding met
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de NR. Excitatie van de inhiberende neuronen in de NR vermindert de
doorgankelijkheid van een kanaal, het ontbreken ervan laat de doorgankelijkheid intact.
Terwijl in het sensorische domein de vraag naar het WAAR en WAT wordt opgelost,
worden motorische structuren in gereedheid gebracht om een respons te genereren. In
het voorafgaande is er op gewezen dat de motorische cortex zijn input eveneens krijgt
via de thalamus en wel via kernen, die ook onder invloed staan van de NR. Mijn
suggestie is dat hier een overeenkomstige behandeling van afferente informatie naar de
voorste cortexhelft plaats vindt, van belang voor anticipatoire motorische activiteit.

Motorische preparatie impliceert een gedragsontwerp waarin impliciet
antwoord gegeven is op een aantal vragen: WANNEER WAT gebeuren moet, WAAR de
actie moet plaats vinden en HOE dit moet gebeuren. Terwijl de timing waarschijnlijk een
functie van de prefrontale cortex is, evenals de GO-NOGO beslissing, berust selectie van
de andere responsspecificaties waarschijnlijk op activiteit van de PMC en de SMA en
hun gescheiden regelkringen via de basale ganglia. De PMC is betrokken bij sensorisch~
geleide motoriek en de SMA bij zelf-gegenereerde activiteit. Of er nu sprake is van
ageren of reageren, adequaat gedrag kan alleen maar plaats vinden bij een goede
informatie over de stand van ons lichaam in de ruimte en de positie van onze ledematen.
Deze informatie bereikt de cortex via cerebello-thalamische weg. Informatie over de
context waarin ons gedrag plaats vindt, bereikt het neostriatum vanuit de
associatie~ortex.

Als proefpersonen in een simpele RT-taak gewaarschuwd worden, liggen de
responsparameters WAT, WAAR en HOE vast, terwijl het WANNEER redelijk kan wor-
den geschat. In een simpele RT-taak is het GO-NOGO dilemma opgelost ten gunste van
actie. Hetzelfde geldt voor een keuze-RT-taak, waarin altijd gereageerd moet worden,
ook al zijn de responsparameters onbekend of gedeeltelijk bekend via instructies of cues.
Als het niet zeker is of er gereageerd moet worden is de meest elementaire beslissing die
tussen GO en NOGO. Ook een NOGO commando resulteert in een actief proces, dat op
zijn minst langs twee wegen tot het niet plaats hebben van actie kan leiden. Tenslotte is
het nog van belang dat een eenmaal in gang gezette actie alsnog geremd kan worden
door een STOP-commando. Dit moet berusten op een kortsluiting: een kortere weg om
alsnog vóór het kritieke moment de actie te kunnen onderbreken (De Jong et al., 1990).

In het voorafgaande hebben we gezien dat anticipatoire attentie en motorische
preparatie berusten op een van de prefrontale cortex uitgaande disfacilitatie van de NR.
Sensorische en motorische informatie wordt selectief doorgesluisd naar de cortex. Deze
overwegingen leiden tot de volgende hypothesen:

- Anticipatoire attentíe en motorische preparatie berr~sten op corticale ínputmodulatie.

- De prefrontale weg via de NR is de via regia voor het STOP-commando.
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