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Het vermogen om een geplande of al lopende (motorische) reactie te inhiberen is een belangrijk onderdeel van het menselijk vermogen tot gedragsregulatie. Dit wordt meestal bestudeerd met behulp van
zogenaamde Go/NoGo-taken, waarbij de NoGo-conditie minder frequent voorkomt dan de Go-conditie.
Een in experimentele studies veelgebruikt paradigma is dat van de Stoptaken, waarbij de proefpersoon
in ongeveer twee derde van de trials een Go-stimulus
te zien krijgt (bijvoorbeeld een groengekleurde pijl,
die ofwel naar links ofwel naar rechts wijst, waarop
de bijbehorende knop ingedrukt moet worden) en
in een derde van de trials een NoGo-stimulus (de
pijl wordt rood; een expliciet ‘stop’-teken). Ook de
sart , de Sustained Attention to Response Task van
Robertson e.a. (1997) berust op dit principe. In de
sart worden willekeurig cijfers van 1 tot 9 gepresenteerd waarbij de proefpersoon op alle cijfers dient te
reageren met uitzondering van het cijfer 3. Echter,
de sart verschilt van de typische Go/NoGo-taken
vanwege de relatief korte duur van de taak en de
afwijkende respons/stop-verhouding. Om deze redenen zou de sart geschikt zijn voor klinisch gebruik,
hoewel er nog geen neuropsychologische testversie
(met normen) beschikbaar is. De test is echter al wel
gevoelig gebleken voor inhibitieproblemen na onder
andere traumatisch hersenletsel. Molenberghs en
collega’s onderzochten de neuroanatomische basis
van vier sart-parameters, namelijk commissie- (een
reactie op 3) en omissie- (een gemiste respons op de
cijfers anders dan 3) fouten, rt-variabiliteit en ‘posterror slowing’. Zij hanteerden een originele aanpak.
Met behulp van ‘voxel-based lesion-symptom mapping’ (vlsm) brachten zij van een groep van 44 patiënten met een ischemisch unifocaal niet-lacunair
cva de laesies precies in kaart en correleerden deze
met de vier sart-parameters. Het bleek dat commissiefouten, als indicatie van inhibitieproblemen, met
name gerelateerd waren aan schade in de rechts inferieure frontale gyrus. Bij laesies in de rechts inferieure frontale sulcus werd een verminderde ‘posterror slowing’ gevonden. Deze ‘post-error slowing’
betreft een vertraagde verwerking van de stimulus
direct volgend op een foute respons, en is een indicatie van het vermogen om fouten op te merken
en te evalueren, een belangrijke voorwaarde voor
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Er is altijd wel iets niet goed aan ons eetpatroon,
maar daarnaast wordt ons geadviseerd om bepaalde stoffen te eten of te drinken om langer en
meer gezond te blijven. Een bekende op dit gebied
is omega-3: een onverzadigd vetzuur. Van de Rest
heeft in haar onderzoek gekeken of een combinatie van vis met de visvetzuren eicosapentaeenzuur
(epa) en docosahexaeenzuur (dha) een gustig effect zou hebben op de gezondheid en het welbevinden van de ouder wordende mens. Bij een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde
interventiestudie bleek geen effect op een batterij
met cognitieve tests. In een studie bij zo’n duizend
Amerikaanse mannen kon geen effect van het eten
van vette vis op cognitie gevonden worden in een
periode van zes jaar. In een volgende interventiestudie werd geen effect gevonden op niet-klinische
depressie en stemming bij ouderen. Ook is gekeken
naar kwaliteit van leven, maar ook hier werd geen
effect gevonden. Men zou natuurlijk een damesblad
kunnen opslaan om te kijken wat men nu wel of niet
moet eten of laten staan, maar een proefschrift met
degelijk onderzoek kan ook zeer behulpzaam zijn
om te bepalen wat de werkelijke waarde is van allerhande dieetadviezen. Mijn advies: alles met mate.
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