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CHAPTER IX

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Adequate timing van bewegingen is een essentieel onderdeel van onze motoriek. Rit-

mische bewegingen variërend van alledaagse activiteiten als lopen tot het spelen van een

pianoconcert zijn afhankelijk van een goede timing. Bij ziekte of letsel kan de timing van

de meest eenvoudige bewegingen ernstig zijn aangedaan, met alle gevolgen vandien voor

de kwaliteit van de motoriek. Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op het verwerven

van meer inzicht in de timing van bewegingen, met name in relatie tot de onderliggende

hersenactiviteit. Hoofdstuk I behelst een inleiding op deze thematiek en gaat in op bij het

onderzoek gebruikte concepten en technieken.

Vertrekpunt voor het onderzoek is een wiskundig model voor de timing van ritmische

bewegingen, dat een timingsmechanisme (of klok) in het brein veronderstelt. Modellen

die gebaseerd zijn op een dergelijke klok, ook wel timekeeper- modellen genoemd, wor-

den gebruikt om ritmische bewegingen, die al dan niet door een metronoom worden

voorgeschreven, te bestuderen. Het meest eenvoudige timekeeper-model is dat van Wing en

Kristofferson. Dit model bestaat uit slechts een klok en een vertraging die samenhangt met

neurale looptijden. Het model gaat ervan uit dat het door de klok gegenereerde tempo en

de eerder genoemde vertragingen onafhankelijk van elkaar zijn en elk gekenmerkt worden

door een eigen variantie. Ondanks zijn eenvoud geeft dit model een adequate beschrijving

van veel eigenschappen van het produceren van een vast tijdsinterval zonder metronoom,

nadat dit tijdsinterval eerst werd gespecificeerd door een metronoom (het zogenoemde

synchronisatie-continuatie-paradigma).

Hoofdstuk II beschrijft een experiment waarin het tikken met drie vaste tempi (1.5, 2.0,

en 2.5 Hz) werd vergeleken met het tikken van een reeks van lineair afnemende inter-

tik-intervallen. Voor alle tempi werd een synchronisatie-continuatie-paradigma gebruikt,

waarbij mensen eerst met een metronoom het, al dan niet veranderende, tempo volgden en

vervolgens het tempo verder zonder metronoom uitvoerden. Het veranderende tempo bleek
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moeilijker uit te voeren dan de constante tempi. Ook werd gevonden dat het bewegings-

tempo invloed had op de uitgevoerde kracht, de variatie van de inter-tik-intervallen en de

co-contractie van de vingerspieren. Deze resultaten werden gemodelleerd in termen van

een aangepaste versie van het Wing-Kristofferson-model, waarbij de optredende drift apart

werd gemodelleerd. De modelparameters werden geschat op basis van de variabiliteit en

de inter-tik-intervallen en de daarbij geproduceerde kracht- en spieractiviteit. Het bleek dat

deze parameters tijdens de constante tempi en het veranderende tempo sterk met elkaar

overeenkwamen. Daaruit werd geconcludeerd dat het Wing-Kristofferson-model ook van

toepassing is op de laatstgenoemde situatie.

Om meer inzicht te krijgen in de neurale aansturing van ritmische bewegingen werd ver-

volgens in Hoofdstuk III de interactie tussen beide hersenhelften onderzocht tijdens het

uitvoeren van unimanuele bewegingen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bewegingen

met één ledemaat niet uitsluitend door de contralaterale hersenhelft worden aangestuurd,

maar dat er sprake is van een bilaterale interactie. Wanneer deze interactie wordt verstoord,

kunnen spiegelbewegingen optreden. Spiegelbewegingen zijn het gevolg van onbedoelde

activiteit van homologe spieren die corresponderen met de spieren die bij de unimanuele

beweging betrokken zijn. In het in Hoofdstuk III gerapporteerde experiment werden de dy-

namische eigenschappen van spiegelbewegingen nader onderzocht als functie van daaraan

voorafgaande bimanuele ritmische bewegingen, die in in-fase of in tegen-fase werden

uitgevoerd. De verdeling van de relatieve fase van de spiegelbewegingen ten opzichte

van de unimanuele bewegingen bleek beïnvloed te worden door het eerder uitgevoerde

bimanuele coördinatiepatroon (in- of tegen-fase), vooral als dit een in-fase-patroon betrof.

Deze bevindingen werden geïnterpreteerd in termen van mogelijke patronen van excitatie

en inhibitie tussen beide hemisferen.

Hoofdstuk IV beschrijft een studie naar de effecten van de ziekte van Parkinson op de pro-

ductie van ritmische bewegingen en de daarmee corresponderende hersenactiviteit. Hierbij

werden ritmische stimuli aangeboden om de beweging te begeleiden. Dit heeft een gunstig

effect op de motoriek van patiënten met de ziekte van Parkinson. Echter, de neurale basis

voor dit effect is nog vrijwel geheel onbekend. De studie richtte zich op de neurale activiteit

in de motorische hersenschors tijdens al dan niet door externe stimuli voorgeschreven

ritmische bewegingen. Met behulp van magnetoenchephalografie (MEG) werden neurale

bronnen in de hersenen gelokaliseerd die betrokken zijn bij de aansturing van de bewe-
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gingen. De activiteit in de desbetreffende gebieden vertoonde opvallende na-effecten van

de bewegingen in zowel de alpha- als beta-band. De effecten in de betaband wezen op een

herstelperiode waarin de hersenactiviteit pas na enige seconden teruggekeerd was op het

rustniveau. Deze effecten werden bij zowel gezonde proefpersonen als bij patiënten met

de ziekte van Parkinson gevonden. De effecten in de alphaband verschilden tussen beide

groepen in de zin dat de na-effecten langer aanhielden bij de patiënten. Dit resultaat werd

geduid als een neuraal aspect van het perseveratieverschijnsel waarbij patiënten de neiging

hebben te volharden in het actueel uitgevoerde gedrag.

Naast motorische problemen hebben patiënten met de ziekte van Parkinson ook cognitieve

problemen. Beide typen problemen gaan gepaard met een vertraging in de activiteit in de

motorische hersenschors in de zin dat de lagere frequenties een hogere spectrale inhoud

krijgen. In Hoofdstuk V werd het verband tussen deze vertraging en de ernst van de ziekte

nader onderzocht. Het eerder genoemde effect werd niet alleen in rust gevonden, maar ook

bij het produceren van ritmische bewegingen. In beide gevallen bleek de vertraging sterker

naarmate de ziekte verder was gevorderd. De ernst van de ziekte werd bepaald met behulp

van de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), die een motorische en een

cognitieve subscore oplevert. Tijdens rust correleerde de neurale vertraging het sterkst met

de cognitieve subscore, terwijl tijdens de uitvoering van bewegingen de correlatie met de

motorische subscore het sterkst was. Geconcludeerd werd dat neurale vertraging specifiek

is voor situaties waarbij de motorische of juist de cognitieve beperkingen een belemmering

van de taak vormen.

Hoofdstuk VI vat de bevindingen van de bovengenoemde hoofdstukken samen en zet

deze af tegen verschillende theorieën over timing van bewegingen die in Hoofdstuk I zijn

besproken. De validiteit van timekeeper-modellen wordt bekrachtigd door de resultaten

uit Hoofdstuk II. Voor het verder onderzoeken van de falsifieerbaarheid van de time-

keeper modellen worden experimenten voorgesteld die gebruik maken van technieken

als transcraniale magnetische stimulatie en subdurale elektroden. De interactie tussen

timers bij unimanuele bewegingen blijkt eigenschappen van bimanuele bewegingen te

vertonen als gekeken wordt naar de manier waarop de spieractiviteit gecoördineerd is. Ook

worden de mogelijkheden van de hierbovengenoemde (invasieve) technieken vergeleken

met die van MEG en vervolgonderzoeken voorgesteld. Het probleem dat patiënten met de

ziekte van Parkinson hebben met het wisselen tussen gedragingen, weerspiegelt zich in
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de daarmee geassocieerde hersenactiviteit en heeft zelfs na ruim een halve minuut na het

stoppen van bewegingen nog effect op deze activiteit. De vertraging in neurale activiteit

die in deze patiënten werd gevonden blijkt niet alleen afhankelijk te zijn van de ernst van

de aandoening, maar ook van de vereiste vaardigheden (motorisch of cognitief).


