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Nederlandse samenvatting

Tien procent van de Westerse bevolking leidt aan een gehoorstoornis. 
Om de stoornissen beter te begrijpen, behandelen of genezen, moeten we 
achterhalen hoe het auditieve systeem functioneert bij gezonde mensen. 
Geluiden die we opvangen in ons oor worden in het perifere gehoororgaan 
omgezet in een elektrisch signaal dat verder verwerkt wordt in het centrale 
auditieve systeem. Het signaal wordt via de gehoorzenuw naar kernen in 
de hersenstam gestuurd en daarvandaan naar de auditieve gebieden in de 
hersenen. De informatie komt eerst aan in de primaire auditieve cortex, 
waar basiskenmerken van het geluid verwerkt worden, zoals frequentie en 
intensiteit. Deze primaire cortex is omringd door secundaire en associatieve 
auditieve gebieden. In de secundaire gebieden worden de complexere aspecten 
van geluid verwerkt, zoals het ritme in muziek. In de associatieve gebieden 
wordt informatie afkomstig van verschillende zintuigen samengevoegd. 
Vergeleken met andere zintuigsystemen, bijvoorbeeld het visuele systeem, 
is er over de functie en anatomie van het menselijke centrale auditieve 
systeem nog weinig bekend. Een van de manieren om de functie van het 
centrale auditieve systeem te onderzoeken is functionele beeldvorming. 
Hiermee kunnen we in levende proefpersonen nagaan welke hersengebieden 
betrokken zijn bij een bepaald proces, zoals het luisteren naar geluiden. Deze 
betrokken gebieden worden ‘actieve’ gebieden genoemd. 

Een van de beeldvormende technieken is positron emissie tomografie 
(PET). Met PET worden veranderingen in de doorbloeding van de hersenen 
gemeten. In een actief gebied neemt het energieverbruik toe. Om aan deze 
energietoename te voldoen, neemt de doorbloeding toe. Bij PET wordt 
een geringe hoeveelheid radioactieve stof geïnjecteerd, welke zich via de 
bloedbaan verspreidt in het lichaam. Het verval van deze radioactieve stof 
leidt tot straling, die gedetecteerd wordt door de PET-camera. Op plaatsen 
waar de doorbloeding hoger is, meten we dus ook een hogere signaalsterkte. 
Omgekeerd, kan ook een lagere doorbloeding gemeten worden, dit wordt 
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een deactief gebied genoemd. Aangezien we veranderingen in doorbloeding 
tengevolge van een aangeboden stimulus meten, moeten we ook een 
referentie doorbloeding kennen. We scannen daarom de proefpersonen vaak 
in twee of meerdere condities, een basisconditie en een stimulus conditie. 
Door deze scans met elkaar te vergelijken, kunnen we achterhalen welke 
stimulatie welke gebieden activeert. Een geheel van geactiveerde gebieden 
wordt ook een activatiepatroon genoemd.

In dit proefschrift worden een aantal PET-experimenten besproken, 
die de functie van de auditieve hersengebieden bij normaalhorende personen 
onderzoeken. Ter inleiding van de verschillende experimenten, wordt in 
hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de stand van zaken betreffende de 
kennis van anatomie en functie van het centrale auditieve systeem en de 
bijdrage van functionele beeldvorming aan deze kennis. De mogelijkheden 
en beperkingen van deze technieken, met de nadruk op PET, worden 
toegelicht. 

Hoofdstuk 3 bespreekt een eenvoudig PET-experiment waarbij het 
activatiepatroon tijdens luisteren naar muziek, ruis of stilte werd onderzocht.  
Opmerkelijk zijn de verschillen die gevonden werden tussen mannen en 
vrouwen in de manier waarop hun hersenen de geluiden verwerken. Ruis 
activeerde sterker de auditieve gebieden bij vrouwen dan bij mannen en gaf 
een deactivatie bij mannen in frontale aandachtsgebieden. De resultaten 
wijzen op een sekseverschil in het auditieve aandachtsnetwerk, namelijk dat 
mannen en vrouwen verschillend omgaan met een betekenisloze stimulus 
zoals ruis. Dit is de eerste keer dat sekseverschil met betrekking tot activatie 
van de primaire auditieve cortex werd aangetoond. 

Gezien deze verschillen tussen mannen en vrouwen vroegen we ons 
af of ook seksuele geaardheid een invloed kan hebben op geluidsverwerking 
in de auditieve hersengebieden. Dit werd onderzocht in hoofdstuk 4, waarin 
het eerdere experiment werd uitgevoerd bij een groep homoseksuele 
mannen en een groep homoseksuele vrouwen. Hieruit bleek dat mogelijke 
sekseverschillen in activatiepatroon afhankelijk zijn van de geaardheid 
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van de groepen: de grootste sekseverschillen werden gevonden bij de 
heteroseksuelen. Ook waren verschillen tussen hetero- en homoseksuelen 
afhankelijk van de onderzochte sekse. Deze resultaten geven duidelijk aan dat 
geluidsverwerking in de hersenen afhankelijk is van beide variabelen (sekse 
en geaardheid). Het is dus belangrijk om bij experimenten die gebruik maken 
van (auditieve) functionele beeldvorming deze variabelen te onderzoeken 
en de onderzoeksgroepen duidelijk te beschrijven. Dit is de eerste keer dat 
de invloed van sekse en seksuele geaardheid op geluidsverwerking in de 
hersenen werd aangetoond. De studie nodigt uit om verder onderzoek te 
verrichten naar de invloed van deze variabelen op overige aspecten van het 
auditieve systeem. 

In hoofdstukken 5 en 6 werd de functie van het centrale auditieve 
systeem als onderdeel van een groter netwerk onderzocht. We onderzochten 
hoe de hersenen van normaalhorende personen visuele beelden verwerken 
die gewoonlijk vergezeld worden door klanken, namelijk liplezen in stilte 
(mondbewegingen zonder bijhorende spraakklanken). In hoofdstuk 5 gingen 
we na of visuele spraakbeelden ook de primaire auditieve cortex activeren, 
een vraag waarop de literatuur inconsistente antwoorden geeft. Dit zou 
opmerkelijk zijn, aangezien traditioneel gedacht wordt dat deze primaire 
gebieden enkel geactiveerd worden door geluiden. Het zijn de secundaire en 
associatieve gebieden die informatie van verschillende zintuigen samenvoegt. 
Het activeren van primair auditieve geibeden door visuele beelden zou deze 
theorie deels weerleggen. De resultaten van hoofdstuk 5 geven aan dat 
alleen vrouwen de primaire auditieve cortex activeerden. Aangezien eerdere 
studies geen differentiatie maakten voor geslacht, verklaren onze resultaten 
waarom sommigen wel en anderen geen activatie van dit gebied vonden. 
Onze resultaten geven aan dat, in vrouwen, de primaire auditieve cortex ook 
niet-auditieve stimuli verwerkt. Omdat de lipbeelden bij normaalhorenden 
(bijna) altijd samengaan met de klank, maken de hersenen een koppeling 
tussen het aangeboden beeld en de weggelaten klank. Deze koppeling is 
sterker in vrouwen dan in mannen. Deze verschillende neurale strategieën 

Samenvatting



150 151

van mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig aangezien beide groepen 
vergelijkbaar scoorden op het liplezen. 

In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de verschillende 
activatiepatronen tussen mannen en vrouwen tijdens liplezen. In dit 
hoofdstuk kijken we niet alleen naar de auditieve gebieden, maar naar 
activiteit in de gehele hersenen. De waargenomen verschillen bevonden zich 
met name in corticale gebieden waar informatie van verschillende gebieden 
geïntegreerd wordt. Deze resultaten bevestigen onze eerdere hypothese dat 
vrouwen een sterkere associatie maken tussen het auditieve en visuele beeld, 
terwijl mannen meer focussen op het visuele beeld alleen. De hersenen van 
mannen en vrouwen kunnen dus op verschillende manieren dezelfde stimuli 
verwerken om tot eenzelfde resultaat te komen. 

Ten slotte worden in hoofdstuk 7 de resultaten van de experimenten 
geïntegreerd en worden de gegevens in een breder perspectief geplaatst. 
De invloed van geslacht op de auditieve hersenactiviteit is een rode draad 
in het proefschrift. Tot op heden werd ten onrechte weinig aandacht 
besteed aan de invloed van geslacht op de werking van primaire gebieden 
in beeldvormingstudies. De resultaten van dit proefschrift geven aan dat 
de hersenwerking kan variëren bij gezonde mannen en vrouwen. Het is 
belangrijk deze variaties in kaart te brengen opdat we stoornissen die 
vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen (of vice versa) beter kunnen 
begrijpen. Dit proefschrift draagt bij aan de kennis over de normale 
functie van het centrale auditieve systeem en hoe deze functie kan worden 
beïnvloed. 

Samenvatting




