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he focus in this thesis is on language production impairments in classic  

galactosemia - an inherited disease of galactose metabolism. We examined 

neural correlates of these impairments experienced by patients with classic 

galactosemia by using methods and perspectives from cognitive neuroscience. 

Previous studies have examined the cognitive profile in classic galactosemia, 

and imaging studies have shown structural abnormalities in the brain. In this 

thesis we investigated the brain online – during an active language production 

task - to establish the link between brain function and the observed language 

impairments. We examined temporal (when in time) and spatial (where in the 

brain) aspects of language production in the healthy adult brain, and in analogy 

in a group of patients with classic galactosemia who were compared to age- and 

gender matched controls. 

In Chapter 1, we introduced the disease classic galactosemia and the 

complications that patients with this disease can experience, despite 

compliance to the dietary treatment. We presented basic cognitive neuroscience 

techniques and cognitive models related to language production and working 

memory, and described how these could be applied to the study of this disease. 

The most relevant techniques in this thesis are: electroencephalography (EEG) 

and functional and diffusion weighted magnetic resonance imaging (fMRI and 

DW-MRI, respectively). Using EEG, one is able to look into a brain process of 

interest at a milliseconds time scale (i.e., high temporal resolution). fMRI on the 

other hand has high spatial resolution and is able to locate networks involved in 

language, and to define functional connectivity among regions within the 

network (e.g., which brain regions are working together during language). DW-

MRI can be used to assess properties and potential abnormalities in white 

matter microstructure (i.e., the fibres through which information travels across 

brain cells or neurons). The aim of applying these methods and accompanying 

paradigms in galactosemia research - an approach that has never been taken 

before – is to gain more insight in the pathophysiological processes in 

galactosemia. 

In Chapter 2, we studied healthy adult volunteers using electro-

encephalography (EEG) and its derivative event-related potentials (ERPs) to 

investigate the time course of syntactic planning during sentence production. 

During the syntactic planning stage, grammatical roles (e.g., subject versus 

object) and syntactical functions (e.g., tense) are assigned, and elements are 

assembled into a syntactic frame. To study this stage, a paradigm was used in 

which visual animated scenes were presented to elicit utterances that varied in 

syntactic complexity (from words to noun phrases to sentences) - a paradigm 

used throughout this thesis. In the behavioural data, we observed an increase in 
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errors and corrections with increasing syntactic complexity, indicating a 

successful experimental manipulation. In the ERPs, we observed that the 

syntactic complexity variation resulted in several modulations across the entire 

time window. The data showed that the P300 time window is sensitive to 

syntactic planning, both at noun phrase-level and at sentence-level. Further, we 

demonstrated that overt naming can be studied in EEG/ERP using animated 

scenes in a relatively natural manner.  

In Chapter 3, the same paradigm was applied to examine sentence production 

in adolescent patients with classic galactosemia versus age- and gender-

matched controls. We observed that the patients needed more time to prepare 

and finish the utterances and made more errors. Further, the patient ERPs had 

a very similar morphology to that of healthy controls, indicating overall 

comparable neural processing. However, the ERPs also diverged from those of 

controls in several functionally informative time windows, ranging from very 

early (90-150 ms after scene onset) to relatively late (1820-2020 ms after scene 

onset). These time windows can be associated with different linguistic encoding 

stages. These results present the first neuroscientific evidence for language 

production impairments in patients with classic galactosemia in lexical and 

syntactic planning stages, i.e., prior to the linguistic output phase.  

In Chapter 4, we investigated spatial aspects of language planning. Functional 

neural networks involved in sentence planning were examined in healthy adults. 

Again, a similar paradigm was used, now combined with functional magnetic 

resonance imaging (fMRI) and functional connectivity. These techniques 

allowed us to study which brain areas are activated during the task and which 

areas work functionally together. We observed that activity in both the left 

inferior frontal gyrus (IFG) and left pre-supplementary motor area (pre-SMA) 

increased with increasing syntactic complexity. Further, we observed that these 

regions correlated with different functional networks. The study showed that the 

language network has specialized functional sub-networks that may work in 

parallel to deal with different aspects of language production.  

In Chapter 5, patients with classic galactosemia and matched controls were 

studied with fMRI while performing the same sentence production task. Results 

showed that the patients recruited a generally similar network of brain regions 

compared to healthy controls, but also additional and more extensive regions. In 

the functional connectivity patterns, a similar pattern emerged with more 

extensive connectivity with frontal and motor regions in the patients, and more 

restricted and weaker connectivity with superior temporal regions. The data 

demonstrated that language abnormalities in classic galactosemia are 

associated with specific changes within the language network. These changes 
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point towards impairments related to both syntactic planning and motor speech 

planning in patients with classic galactosemia. 

In Chapter 6, diffusion weighted imaging was used to investigate potential 

abnormalities in white matter microstructure properties in patients with classic 

galactosemia, as compared to matched healthy controls. We applied neurite 

orientation dispersion and density imaging (NODDI), a technique designed to 

estimate neurite density and orientation dispersion, two key contributors to the 

widely used fractional anisotropy (FA, derived from standard diffusion tensor 

imaging - DTI). Results showed extensive white matter abnormalities: neurite 

density index (NDI) was lower in the patient group in bilateral anterior areas, 

and orientation dispersion index (ODI) was increased mainly in the left 

hemisphere. The specific regional profiles are in general agreement with the 

cognitive profile observed in classic galactosemia showing higher order 

cognitive impairments, and language and motor impairments, respectively. 

Moreover, the white matter properties correlated with disease variables (i.e., 

age, age at onset of diet) and with behavioural outcome (e.g., visual working 

memory). This explorative study provides the first quantitative measures of 

white matter abnormalities revealing both density and dispersion changes. 

These findings confirm and extend previous qualitative observations of white 

matter abnormalities. The measured changes in microstructure are in line with 

abnormal myelination, although the increased neurite dispersion in orientation 

might partly also reflect compensation mechanisms. 

Finally, Chapter 7 provides a general discussion, where the most important 

results and conclusions of the studies presented in this thesis are discussed. 

Furthermore, parallels are drawn across results and future perspectives are 

considered. Taken together, we pioneered the application of cognitive 

neuroscience research in the galactosemia field and have demonstrated the 

potential of joining forces across disciplines in order to achieve a better 

understanding of this disease.  



 

 

  



 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENVATTING 

  



 

  180 

e focus in dit proefschrift ligt op het bestuderen van problemen met 

taalproductie in klassieke galactosemie – een erfelijke ziekte in de 

galactose-stofwisseling. We hebben de neurale correlaten onderzocht van deze 

problemen die patiënten met klassieke galactosemie veelal ervaren. Daarvoor 

hebben we gebruik gemaakt van methoden en perspectieven uit de cognitieve 

neurowetenschappen. Eerdere studies hebben al gekeken naar het cognitieve 

profiel van patiënten met klassieke galactosemie en door gebruik te maken van 

beeldvormende technieken zijn er ook structurele afwijkingen in de hersenen 

geconstateerd. In dit proefschrift was het doel om de hersenen aan het werk 

(online) te bestuderen – tijdens actieve uitvoering van een taalproductietaak – om 

de link vast te stellen tussen het functioneren van de hersenen en de 

geobserveerde taalproblemen. We hebben gekeken naar temporele (wanneer 

in tijd) en spatiële (waar in de hersenen) aspecten van taalproductie. Dit hebben 

we gedaan zowel in een groep gezonde volwassenen en in analogie ook in een 

groep patiënten met klassieke galactosemie welke vergeleken werden met een 

controlegroep met vergelijkbare leeftijd en geslacht. 

In Hoofdstuk 1 hebben we de ziekte klassieke galactosemie geïntroduceerd 

alsmede de complicaties die patiënten met deze ziekte ondanks het volgen van 

de dieetbehandeling kunnen ervaren. We hebben elementaire technieken uit de 

cognitieve neurowetenschappen en cognitieve modellen met betrekking tot 

taalproductie en werkgeheugen gepresenteerd. De meest relevante technieken 

die we hebben gebruikt in dit proefschrift zijn: elektro-encefalografie (EEG), en 

functionele en diffusie-gewogen magnetic resonance imaging (fMRI en DW-

MRI, respectievelijk). Met EEG kunnen we naar de relevante hersenprocessen 

kijken op een tijdsschaal van milliseconden (dus een hoge temporele resolutie). 

fMRI, aan de andere kant, heeft hoge spatiële resolutie en is in staat om 

hersennetwerken te lokaliseren die betrokken zijn bij taal. Ook kunnen we met 

behulp van fMRI kijken naar functionele connectiviteit tussen gebieden binnen 

zulke netwerken (dus welke hersengebieden samenwerken tijdens het 

produceren van taal bijvoorbeeld). DW-MRI wordt gebruikt om kenmerken en 

eventuele afwijkingen in de microstructuur van witte stof te onderzoeken (dit zijn 

de verbindingen tussen hersencellen ofwel de vezelbanen waar de informatie 

door reist). Het doel van het toepassen van deze methoden en bijbehorende 

paradigma’s in onderzoek naar klassieke galactosemie - een aanpak die nog 

niet eerder is genomen - is om meer inzicht te krijgen in de pathofysiologische 

processen die zich afspelen in deze ziekte. 

In Hoofdstuk 2 onderzochten we het tijdsverloop van syntactische planning 

tijdens zinproductie in gezonde volwassen vrijwilligers met behulp van EEG en 

de afgeleide event-related potentials (ERPs). Syntactische planning is een 
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stadium in de taalplanning waarin grammaticale rollen (bijv. onderwerp versus 

lijdend voorwerp) en syntactische functies (bijv. de tijd) worden toegewezen en 

elementen worden samengevoegd in een syntactisch frame. Om dit stadium te 

onderzoeken, hebben we een paradigma / taak gebruikt waarin visueel 

geanimeerde scènes werden gepresenteerd. We vroegen de deelnemers om 

deze scènes te beschrijven in uitingen variërend in syntactische complexiteit 

(van woorden, via naamwoordgroepen [noun phrases], tot hele zinnen) – een 

paradigma dat vaker in dit proefschrift gebruikt wordt. In de gedragsdata zagen 

we een toename van fouten en correcties naarmate de syntactische 

complexiteit toenam. Dit wijst op een succesvolle experimentele manipulatie 

van syntactische complexiteit. In de ERP's zagen we dat de variatie in 

syntactische complexiteit resulteerde in een aantal modulaties verspreid over 

het gehele tijdvenster. De gegevens toonden aan dat het zogenaamde P300 

tijdvenster gevoelig is voor syntactische planning, zowel op het niveau van 

naamwoordgroepen als op zin-niveau. Verder hebben we aangetoond dat 

overte taalproductie (hardop praten) kan worden bestudeerd met behulp van 

EEG/ERP en geanimeerde scènes om een relatief natuurlijke setting te creëren. 

In Hoofdstuk 3 hebben we hetzelfde paradigma toegepast om zin-productie te 

bestuderen in adolescente patiënten met klassieke galactosemie versus leeftijd- 

en geslacht-gematchte controles. We vonden dat de patiënten meer tijd nodig 

hadden voor de voorbereiding en de afwerking van de uitingen en dat ze 

bovendien meer fouten maakten. Verder hadden de ERP’s van de patiënten 

een morfologie / vorm die vergelijkbaar was met die van de gezonde controles, 

wat wijst op een over het algemeen vergelijkbare neurale verwerking. Echter, 

we vonden ook dat de ERP’s van de patiënten afwijkingen vertoonden 

vergeleken met die van de controles in verschillende tijdvensters, variërend van 

zeer vroege (90-150 ms na start van de scène) tot relatief late vensters (1820-

2020 ms na start van de scène). Deze tijdvensters kunnen worden 

geassocieerd met verschillende stadia in het taalproductieproces. Deze 

resultaten presenteren het eerste neurowetenschappelijk bewijs voor 

taalproductie-beperkingen in patiënten met klassieke galactosemie in lexicale 

en syntactische planning – dus voorafgaand aan de output / articulatie-fase (het 

daadwerkelijk uitspreken van de woorden of zinnen). 

In Hoofdstuk 4 hebben we de spatiële aspecten van taalplanning bestudeerd. 

Functionele neurale netwerken die betrokken zijn bij taalproductie werden 

onderzocht in een groep gezonde volwassenen. Opnieuw hebben we een 

soortgelijk paradigma gebruikt, maar ditmaal gecombineerd met functionele 

magnetic resonance imaging (fMRI) en functionele connectiviteit. Deze 

technieken kunnen lokaliseren welke hersengebieden actief zijn tijdens een taak 
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en welke gebieden functioneel samenwerken. We zagen dat de activiteit in 

zowel de linker inferieure frontale gyrus (IFG) en het linker pre-supplementaire 

motorgebied (pre-SMA) steeg met toenemende syntactische complexiteit. 

Verder hebben we vastgesteld dat deze gebieden elk correleerden met aparte 

functionele netwerken. De studie toonde daarmee aan dat het taalnetwerk 

bestaat uit gespecialiseerde functionele sub-netwerken die parallel werken om 

zich bezig te houden met verschillende aspecten van taalproductie. 

In Hoofdstuk 5 hebben we patiënten met klassieke galactosemie en gematchte 

controles bestudeerd met fMRI tijdens het uitvoeren van dezelfde 

taalproductietaak. De resultaten toonden aan dat de patiënten een over het 

algemeen vergelijkbaar netwerk van hersengebieden aanroepen vergeleken 

met gezonde controles, maar ook aanvullende en meer uitgebreide gebieden. In 

de patronen van de functionele connectiviteit zagen we een vergelijkbaar 

resultaat met meer uitgebreide connectiviteit met frontale en motorische 

gebieden bij de patiënten, en beperktere en zwakkere connectiviteit met 

superieur temporale gebieden. De gegevens toonden aan dat taalafwijkingen in 

klassieke galactosemie samenhangen met specifieke veranderingen in het 

taalnetwerk in de hersenen. Deze veranderingen wijzen op afwijkingen met 

betrekking tot zowel de syntactische planning en de spraak/motorische planning 

bij patiënten met klassieke galactosemie. 

In Hoofdstuk 6 werd diffusie-gewogen MRI gebruikt om potentiële afwijkingen te 

onderzoeken in de witte stof microstructuur van patiënten met klassieke 

galactosemie, vergeleken met gezonde controles. We hebben gebruik gemaakt 

van een techniek genaamd: neurite orientiation dispersion and density imaging 

(NODDI). Deze techniek is ontwikkeld om de dichtheid van neurieten / 

vezelbundels en de spreiding in oriëntatie van deze bundels te onderzoeken 

(dus in hoeverre ze allen dezelfde kant op lopen of een spreiding of dispersie 

hebben in de oriëntatie), twee belangrijke onderdelen van de veel gebruikte 

maat fractionele anisotropie (FA, afgeleid van standaard diffusion tensor 

imaging - DTI). De resultaten toonden uitgebreide witte stof afwijkingen aan: de 

neuriet dichtheidsindex (NDI) was lager in de groep patiënten in bilateraal 

anterieure gebieden, en de oriëntatie dispersie-index (ODI) was hoger in meer 

posterieure gebieden in de linker hersenhelft. De specifieke regionale profielen 

zijn over het algemeen in overeenstemming met het cognitieve profiel 

waargenomen bij klassieke galactosemie, namelijk respectievelijk met hogere 

orde cognitieve problemen, en taal- en motorische stoornissen. Bovendien 

waren de witte stof eigenschappen gecorreleerd met ziekte-variabelen (zoals 

met leeftijd en leeftijd bij aanvang van het dieet) en met gedragsmaten (zoals 

visueel werkgeheugen). Deze verkennende studie levert de eerste kwantitatieve 
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metingen van witte stof afwijkingen, die zowel veranderingen laten zien in de 

dichtheid en de spreiding in oriëntatie van neurieten. Deze bevindingen 

bevestigen en breiden voorgaande kwalitatieve observaties van witte stof 

afwijkingen uit. De gemeten veranderingen in de microstructuur zijn in 

overeenstemming met abnormale myelinatie, hoewel de verhoogde spreiding in 

de oriëntatie van neurieten ook deels compensatiemechanismen kan 

reflecteren.  

Tot slot geeft Hoofdstuk 7 een algemene discussie, waar de belangrijkste 

resultaten en conclusies van de studies uit dit proefschrift worden besproken. 

Verder worden parallellen getrokken tussen de resultaten en worden 

vooruitzichten beschouwd. Al met al pionieren we in de toepassing van cognitief 

neurowetenschappelijk onderzoek op het gebied van klassieke galactosemie. 

Bovendien laten we de potentie zien van het bundelen van krachten tussen 

disciplines om tot een beter begrip van deze ziekte te komen. 

 

 

 

 

  




