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Achtergrond
Verbaal-semantische interactie vormt de basis van humane communicatie en vergt

betrokkenheid van de temporale cortex in het brein. De link tussen de temporale

cortex en de inferieur frontale gyrus maakt een oproeping van top-down

(contextuele) en bottom-up representaties mogelijk. De corticale organisatie van

semantiek werd reeds uitgebreid onderzocht, maar de betrokkenheid van de

subcortex in semantische processen is minder goed gekend.

Onderzoeksvraag
 Wat is de rol van de subcorticaal grijze stof in verbaal-semantisch begrip

op woord- en zinsniveau?

Resultaten
Woordniveau (ALE)

Zinsniveau (beschrijvend)

Methode

Conclusie

 Systematische review & meta-analyse (Activation Likelihood Estimation)

 Gezonde, rechtshandige volwassenen (18+)

 fMRI/PET-studies

Categorisatie

 R posterieur cerebellum

Associatie

 L thalamus

 R nucleus caudatus

Taak Subcorticale betrokkenheid

Semantische evaluatie (feedback)  L/R nucleus caudatus
 R cerebellum

Semantische predictie (feedforward)  L/R thalamus, putamen & 
cerebellum
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Figuur 1: Flowchart van het studieselectieproces (Moher et al. 2009)

 Het rechter posterieur cerebellum maakt deel uit van een semantisch executief

systeem.

 De linker thalamus kan beschouwd worden als subcorticale hub die instaat voor

de controle van toegang tot en integratie van corticaal georganiseerde

semantische kenmerken. De thalamus wordt hierbij ge(dis)inhibeerd door de

nucleus caudatus.

 Bovenstaande subcorticale structuren ondersteunen eveneens een linguïstisch

feedback/feedforward controleproces.

 De rol van de nucleus subthalamicus, globus pallidus en het putamen is

onduidelijk. Meer onderzoek is vereist.


