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Samenvatting

Verworven hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, kan leiden
tot de taalstoornis afasie. Afasie kan zich op veel verschillende manieren open-
baren, bijvoorbeeld door grammaticale problemen bij agrammatische afasie of
door woordvindingsproblemen bij vloeiende afasie. Opvallend is dat voor vrij-
wel alle mensen met afasie werkwoorden erg lastig zijn, terwijl die werkwoorden
nou juist zo belangrijk zijn in onze communicatie. Dit proefschrift gaat in op
een oorzaak van die problemen met werkwoorden, namelijk tijdsverwijzing.
Het blijkt namelijk zo te zijn dat werkwoorden die naar het verleden verwijzen
(zoals ‘hij liep’) moeilijker zijn dan werkwoorden die naar het heden of de
toekomst of een ongespecificeerde tijd verwijzen. Dit is vooral duidelijk naar
voren gekomen bij mensen die agrammatische afasie hebben.

In dit proefschrift worden verschillende onderzoeken beschreven naar tijds-
verwijzing van werkwoorden. De onderzoeken zijn uitgevoerd bij afatische en
gezonde sprekers van het Nederlands, Duits, en Russisch. De rode lijn van het
proefschrift vormt de PAst DIscourse LInking Hypothesis (PADILIH), opge-
steld door Bastiaanse en collega’s (2011). Volgens deze hypothese is verwijzing
naar het verleden moeilijker dan verwijzing naar het heden, omdat er dan naar
een activiteit vóór het moment van spreken verwezen wordt. Die gebeurtenis
moet daarom uit de context worden opgeroepen. Dit oproepen wordt een
discourse-link genoemd, en kost extra hersencapaciteit. Deze discourse-link is
niet nodig (of mogelijk) voor acties in de toekomst, omdat die nog niet gebeurd
zijn.

Eén van de vragen binnen de neurolinguïstiek (de studie naar taal in de
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hersens) is of moeilijkheden met bepaalde taalconstructies bij afasie een gevolg
zijn van het uitvallen van een hersenengebied door letsel. Het kan namelijk
zo zijn dat ook gezonde mensen deze constructies moeilijker vinden. Echter,
omdat hun hersens verder goed functioneren, worden die moeilijkheden in het
dagelijks leven niet opgemerkt. Hun hersens hebben genoeg rekenkracht om
die moeilijke taalconstructies snel en nauwkeurig te begrijpen en uiten.

In de introductie in Hoofdstuk 1 wordt uitgelegd dat er methodes bestaan
om het brein van gezonde mensen in werking te bestuderen, bijvoorbeeld door
hersenmetingen met behulp van elektro-encefalografie (EEG). Bij die techniek
worden elektrodes op de hoofdhuid geplakt, die de zwakke elektrische signalen
meten die de hersencellen produceren wanneer ze aan het werk zijn. De reacties
van hersenen tijdens het lezen van zinnen kunnen daarmee aan verschillende
taalkundige processen gerelateerd worden, waaronder bijvoorbeeld de gramma-
ticale verwerking. Een andere techniek waarmee hersenprocessen goed kunnen
worden bestudeerd is het meten van oogbewegingen. Wanneer mensen een zin
horen, kijken ze namelijk vrijwel gelijktijdig naar objecten die geassocieerd
worden met wat er gezegd wordt. Door de oogbewegingen naar verschillende
objecten op een beeldscherm te volgen, kunnen conclusies getrokken worden
over hoe mensen een bepaalde zin verwerken.

In Hoofdstuk 1 staat meer achtergrondinformatie over afasie, tijdsverwijzing
en de gebruikte onderzoeksmethodes beschreven. Vervolgens worden kwesties
naar aanleiding van de volgende onderzoeksvragen aangekaart:

1. Zijn werkwoorden die naar het verleden verwijzen lastig voor mensen
met afasie doordat er een discourse-link nodig is? Als dit zo is, zou een
discourse-link voor verwijzing naar het verleden vergelijkbare problemen
moeten opleveren als andere taalstructuren waarvoor een discourse-link
nodig is.

2. Is de PADILIH van toepassing op taalverwerking in het algemeen? De
hypothese was opgesteld op basis van de problemen die mensen met
agrammatische afasie ondervinden, maar bij andere afasievormen en ge-
zonde mensen kost verwijzing naar het verleden wellicht ook extra moeite
in vergelijking met verwijzing naar het heden of de toekomst.

3. Geldt de PADILIH voor tijdsverwijzing onafhankelijk van de werkwoords-
tijd? In het Nederlands kan namelijk met zowel de onvoltooid verleden
tijd (bijvoorbeeld ‘hij liep’) als met de voltooid tegenwoordige tijd (bij-
voorbeeld ‘hij heeft gelopen’) naar het verleden worden verwezen.

4. Hoe en wanneer interpreteren mensen met agrammatische afasie tijds-
verwijzing van werkwoorden in vergelijking met gezonde mensen? De



NEDERLANDSE SAMENVATTING 151

moeilijkheden van verwijzing naar het verleden zorgen wellicht voor af-
wijkingen of vertragingen. Bovendien is het niet duidelijk wat er misgaat
wanneer de tijdsverwijzing van de werkwoordsvorm verkeerd wordt geïn-
terpreteerd.

In Hoofdstuk 2 wordt een begripsstudie beschreven waaraan twee groepen
Russische mensen met afasie, namelijk agrammatische en vloeiende afasie,
hebben deelgenomen. In deze studie werden drie taalstructuren onderzocht
waarvoor een discourse-link nodig is, waaronder werkwoorden die verwijzen
naar het verleden. Beide groepen bleken moeite te hebben met deze structuren,
wat in lijn is met de PADILIH. Bovendien blijkt hieruit dat de noodzaak tot
het maken van een discourse-link niet alleen bij agrammatisch afatische mensen
tot problemen leidt.

In Hoofdstuk 3 wordt een test beschreven die bij Nederlandstalige mensen
met agrammatische en vloeiende afasie is afgenomen. Deze studie bewijst dat
problemen met verledentijdsverwijzing die mensen met afasie hebben, onaf-
hankelijk zijn van problemen die zuiver met werkwoordsverbuigingen te maken
hebben. Het was voor beide groepen namelijk moeilijker om zinnen af te maken
met werkwoorden in voltooid tegenwoordige tijd (bijvoorbeeld ‘heeft gedweild’)
en in onvoltooid verleden tijd (bijvoorbeeld ‘dweilde’), dan met werkwoorden in
onvoltooid tegenwoordige tijd (bijvoorbeeld ‘dweilt’). De mensen met vloeiende
afasie maakten echter andere fouten: Ze gebruikten een andere werkwoords-
vorm dan gevraagd, maar verwezen wel naar de juiste tijd. Als mensen met
agrammatische afasie naar het verleden moesten verwijzen, deden ze dat in de
meerderheid van de testzinnen echter niet.

In Hoofdstuk 4 wordt een EEG-studie beschreven waarin ook bij gezonde
mensen de effecten die veroorzaakt worden door de werkwoordstijd worden
losgekoppeld van effecten die veroorzaakt worden door verwijzing naar het
verleden. De PADILIH werd al ondersteund door eerdere EEG-studies met
werkwoorden die naar het heden of verleden verwijzen. Bij deze studies werd
de voltooid tegenwoordige tijd (bijvoorbeeld ‘heeft geschaatst’) echter niet
gebruikt voor verwijzing naar het verleden, alleen de onvoltooid verleden tijd
(bijvoorbeeld ‘schaatste’). De studie van Hoofdstuk 4 toont aan dat de PADI-
LIH ook op gezonde mensen van toepassing is én onafhankelijk is van werk-
woordstijd.

In Hoofdstuk 5 wordt een Duitse studie met agrammatisch afatische en
gezonde proefpersonen beschreven waarin de oogbewegingen tijdens het luis-
teren naar zinnen werden onderzocht. De zinnen bevatten werkwoorden in
de voltooid tegenwoordige tijd of de toekomende tijd. Er werden steeds twee
plaatjes getoond: een van het omschreven object in de staat vóór de handeling,
en een in de staat na de handeling van het werkwoord. De proefpersonen
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moesten steeds het juiste plaatje kiezen. De resultaten waren in overeen-
stemming met de PADILIH: De oogbewegingen lieten zien dat agrammatisch
afatische proefpersonen de werkwoordsvorm die naar de toekomst verwees even
snel verwerkten als de gezonde proefpersonen, maar de werkwoordsvorm die
naar het verleden verwees minder snel.

In Hoofdstuk 6 van het proefschrift worden de conclusies samengevat met
betrekking tot de kwesties uit Hoofdstuk 1 en worden implicaties en richtingen
voor vervolgonderzoek aangegeven. De status van verwijzing naar de toekomst
behoeft bijvoorbeeld meer aandacht. Verder zijn werkwoorden een belangrijke
focus van afasietherapie. De kennis van dit proefschrift kan bijdragen aan de
interpretatie van afasietesten en het ontwikkelen van nieuwe therapiemateria-
len. Voor communicatie is begrijpelijke en informatieve taal belangrijk. Het
trainen van werkwoorden die naar het verleden verwijzen heeft wellicht niet de
hoogste prioriteit voor afasietherapie. De diversiteit aan werkwoorden (die de
juiste betekenis dragen) zou daarentegen meer aandacht moeten krijgen dan de
werkwoordstijden.


