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Nederlandse Samenvatt ing 
 
 
Introductie 
 
In ons dagelijkse leven worden we voortdurend overladen met visuele informatie. Hieruit 
dienen we alleen die informatie te selecteren die relevant is voor ons huidige doel. 
Tegelijkertijd dient onbelangrijke informatie juist genegeerd te worden. Ons visuele 
werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij het selecteren van die visuele informatie. In het 
werkgeheugen wordt namelijk een sensorische representatie van relevante informatie, ook 
wel een template genoemd, (tijdelijk) geactiveerd. Het activeren van een template zorgt 
ervoor dat de aandacht automatisch wordt aangetrokken door visuele informatie in de 
buitenwereld die overeenkomt met de template in het werkgeheugen. Als men bijvoorbeeld 
op zoek gaat naar een appel op de fruitmarkt, activeert men (grotendeels onbewust) een 
representatie van hoe een appel er uit ziet. Deze geactiveerde representatie zorgt ervoor dat 
de aandacht automatisch wordt aangetrokken door visuele objecten in de buitenwereld die 
dezelfde eigenschappen (bv. een ronde vorm en rode kleur) als de representatie bevatten.  
 
Bovendien voeren we in het dagelijkse leven meestal reeksen van meerdere taken uit. Ter 
voorbereiding van zo’n reeks van taken activeren we meerdere representaties in ons visueel 
werkgeheugen, een voor elke taak. Omdat tijdens zo’n takenreeks de relevantie van 
binnenkomende visuele informatie afhangt van de huidige taak, en dus van moment tot 
moment verandert, verandert ook de relevantie van iedere representatie in ons visueel 
werkgeheugen. In veel gevallen weet men van tevoren welke taken in een reeks zullen 
plaatsvinden, en kan men zich dus op meerdere taken voorbereiden. Behalve een 
sensorische representatie die we nodig hebben voor de aankomende taak, slaat ons visueel 
werkgeheugen dan ook representaties op die relevant zijn voor een latere, nog komende taak 
in de reeks. Omdat zulke prospectieve representaties pas relevant worden voor de 
toekomstige taak, moeten deze tijdens de huidige visuele taak juist niet de aandacht 
beïnvloeden. Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat items in het 
werkgeheugen in deze twee verschillende representatietoestanden (nu relevant en 
prospectief relevant) op twee verschillende manieren worden opgeslagen in het brein. Aan de 
ene kant zijn representaties die relevant zijn voor de huidige taak opgeslagen in een 
geprioriteerde, actieve toestand in de sensorische occipitale hersengebieden (visuele cortex). 
Deze actieve toestand is vergelijkbaar met de hersenactiviteit die men ziet in de visuele 
cortex als dezelfde sensorische informatie ook daadwerkelijk wordt waargenomen. In deze 
actieve toestand kunnen de representaties direct met nieuw binnenkomende visuele 
informatie interacteren. Aan de andere kant zijn representaties die relevant zijn voor een 
toekomstige taak opgeslagen in een niet geprioriteerde, gedeactiveerde toestand in het 
werkgeheugen, waardoor ze juist niet direct met de nieuw binnenkomende visuele informatie 
kunnen interacteren. Hoewel deze prospectief relevante representaties zich in een 
gedeactiveerde toestand bevinden, kunnen ze weer gereactiveerd worden tegen de tijd dat 
ze taak-relevant zijn. Het bestaan van verschillende neurale mechanismen van opslag in het 
werkgeheugen voor de twee verschillende representatietoestanden is al veelvuldig 



aangetoond in eerder onderzoek. De aansturende neurale mechanismen die bepalen in 
welke toestand een representatie zich in het werkgeheugen bevindt zijn echter nog 
onduidelijk. Het eerste doel van dit proefschrift was meer inzicht te krijgen in de werking van 
deze neurale aansturingsmechanismen (Hoofdstuk 2-4).  
 
En hoe zit het met irrelevante visuele informatie die mogelijk afleidend kan werken, maar die 
van tevoren al bekend is? Kan men zich daar effectief op voorbereiden? Het tweede doel van 
dit proefschrift was het onderzoeken van het mogelijke bestaan van een derde soort 
representatie in het werkgeheugen, namelijk voor verwachte afleidende informatie 
(Hoofdstuk 5). Terwijl de geprioriteerde representatie automatisch de aandacht stuurt naar 
overeenkomende visuele input, en de niet-geprioriteerde representatie bijna niet de aandacht 
beïnvloedt, zou een representatie van verwachte afleiding moeten helpen de aandacht juist 
automatisch weg te sturen van overeenkomende visuele input. Echter, in tegenstelling tot 
ruimschoots bewijs voor de activatie van taak-relevante representaties, zijn de mechanismen 
van het van tevoren onderdrukken van verwachte afleiding nog niet goed in kaart gebracht. 
Voor Hoofdstuk 5 bestudeerde ik hoe de hersenen zich voorbereiden op het negeren van 
verwachte afleiding, en hoe dit verschilt van het voorbereiden op het vinden van verwachte 
relevante informatie (targets). Is het inderdaad zo dat men een onderdrukkende template 
voorbereidt die de sensorische verwerking van de verwachte afleiding in de visuele cortex 
van tevoren al onderdrukt, zodat de aandacht automatisch weggestuurd wordt van 
overeenkomende afleidende visuele input?  
 
 
Proefopstel l ing 
 
Om deze vragen te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van verscheidene versies van een 
proefopstelling waarin gezonde menselijke proefpersonen in twee opeenvolgende visuele 
zoektaken een target kleur tussen een aantal afleidende kleuren moesten vinden. Vóór de 
zoektaken kregen proefpersonen één of twee kleuren te zien. Deze kleuren moesten ze 
onthouden als beoogde target kleuren. Voor Hoofdstuk 2-4 werden de proefpersonen over 
ieder van de onthouden kleuren geïnformeerd of ze in de eerste of de tweede zoektaak naar 
die kleur op zoek moesten. Hierdoor kreeg dus iedere kleur in de voorbereiding op de 
aankomende zoektaak een geprioriteerde of niet geprioriteerde status in het werkgeheugen. 
Voor Hoofdstuk 5 onthielden proefpersonen slechts een enkele kleur. Vervolgens werden 
ze geïnformeerd of dit in de aankomende zoektaak de target kleur, of juist een afleidende 
kleur zou worden. Voor alle hoofdstukken mat ik de elektrische activiteit van de hersenen met 
elektro-encefalografie (EEG) terwijl proefpersonen de gedragstaken uitvoerden. Ik onderzocht 
vervolgens de betrokkenheid van ritmische hersenactiviteit, ook wel hersengolven, of neurale 
oscillaties genaamd. Ik onderzocht neurale oscillaties omdat deze een belangrijke 
aansturende functie in de hersenen hebben, en bovendien betrokken zijn bij de communicatie 
tussen verschillende hersengebieden. Cruciaal aan de proefopstelling is dat de locaties 
waarop de te onthouden kleuren werden gepresenteerd op het beeldscherm altijd strikt 
gecontroleerd waren. Sensorische representaties in het visuele werkgeheugen worden 
namelijk opgeslagen en (deels) bewaard op die specifieke locatie in de visuele cortex die 
overeenkomt met de locatie op het beeldscherm waarop ze werden gepresenteerd. Op die 



manier stond deze proefopstelling ons dus toe neurale aansturingsmechanismen die we 
maten op een bepaalde locatie in de visuele cortex toe te schrijven aan een specifiek item in 
het werkgeheugen waarvan we de specifieke representatietoestand kenden.  
 
 
De rol van neurale osci l lat ies in de alfa frequentie band (~ 8–14 Hertz) in de 
sensorische controle 
 
De contralateral delay activity (CDA) is een (niet oscillerende) aanhoudende EEG component 
gemeten in de visuele cortex, waarvan gedacht wordt dat het de opslag (retentie) van het 
visuele werkgeheugen reflecteert. In Hoofdstuk 2 laat ik eerst zien dat deze CDA niet 
afhangt van de toestand waarin de representaties zich bevinden. Deze aanhoudende 
hersenactiviteit voor de niet geprioriteerde representatie lijkt op gespannen voet te staan met 
de gedeactiveerde aard ervan. Het laat echter zien dat er toch een spoor van de opslag actief 
blijft, zij het wellicht slechts als een ruimtelijk handvat verwijzend naar de plaats waar de 
sensorische, maar gedeactiveerde representatie, in de visuele cortex opgeslagen is. In 
Hoofdstuk 2 toon ik vervolgens aan dat oscillerende netwerkdynamiek wél gevoelig is voor 
de representatietoestand van het item. En wel in de alfa frequentie band in de visuele cortex, 
en specifiek voor die locatie waar de representatie verwerkt wordt (d.w.z. contralateraal aan 
waar het item gepresenteerd was). Het blijkt namelijk dat de amplitude (ook wel ‘power’, of 
soms ‘energie’ genoemd) van alfa oscillaties in de visuele cortex op die locatie waar de 
representatie verwerkt wordt, relatief sterker onderdrukt wordt voor de geprioriteerde 
sensorische representatie die op dit moment de aandacht moet sturen. Men ziet doorgaans 
zo’n onderdrukking van de alfa power in het EEG signaal, op de locatie in de visuele cortex 
waar relevante informatie verwerkt wordt. Omgekeerd ziet men vaak een versterking van de 
alfa power op locaties waar irrelevante informatie verwerkt wordt. Het in Hoofdstuk 2 
gepresenteerde resultaat bevestigt niet alleen de eerdere bevinding dat oscillerende alfa 
activiteit in de visuele cortex reflecteert welke sensorische informatie in algemene zin relevant 
of irrelevant is. Het resultaat toont ook aan dat alfa oscillaties daarbovenop ook reflecteren 
dat binnen het werkgeheugen de focus specifiek gericht is op dié representatie die relevant is 
voor de huidige taak. 
 
In Hoofdstuk 3 laat ik eerst zien dat het contralaterale alfa effect dat in Hoofdstuk 2 wordt 
beschreven, opnieuw optreedt. Verder breidde ik het experiment uit Hoofdstuk 2 uit en toon 
ik aan dat het effect in de power van contralaterale alfa oscillaties tussen de eerste en 
tweede zoektaak omkeert. Het weerspiegelt daarmee de verandering in 
representatietoestand van de twee representaties. Om precies te zijn: als na de eerste 
zoektaak de tot dan toe prospectieve representatie verandert in de nieuwe geprioriteerde 
representatie, dan worden contralaterale alfa oscillaties onderdrukt voor deze representatie. 
Omgekeerd worden contralaterale alfa oscillaties juist versterkt voor de representatie die de 
aandacht niet meer moet sturen. Dit gebeurt als de representatie tijdelijk niet geprioriteerd is, 
zoals het geval is voor de prospectieve representatie tijdens de eerste zoektaak. Maar dit 
gebeurt ook als de representatie permanent irrelevant is geworden, zoals het geval is voor 
het eerste target dat vergeten kan worden na het uitvoeren van de eerste zoektaak. Het 
onderzoek in dit hoofdstuk toont dus met behulp van veranderingen in de power van alfa 



oscillaties de flexibele aard aan van representatietoestanden binnen het visuele 
werkgeheugen, afhankelijk van de momentane taakrelevantie van representaties. Verder laat 
het onderzoek in dit hoofdstuk ook zien dat schakelingen hierbij snel zijn, hetgeen suggereert 
dat het neuraal actief en inactief maken van de representaties in het werkgeheugen ook snel 
en flexibel gebeurt (d.w.z. binnen enkele honderden milliseconden). Dat is ook noodzakelijk, 
want bijvoorbeeld in het verkeer moeten we snel van de ene naar de andere representatie 
kunnen schakelen.  
 
In Hoofdstuk 4 laat ik met mijn onderzoekresultaten zien dat als er maar één enkel item in 
het werkgeheugen zit, het prioriteit-afhankelijke effect in de power van contralaterale 
alfagolven afwezig is. Dit suggereert dat het gebruik van de specifieke locatie in de visuele 
cortex als ruimtelijk handvat voor de locatie waar de representatie verwerkt wordt, niet 
noodzakelijk is. Echter, in dat geval blijkt de representatietoestand toch succesvol bepaald te 
kunnen worden uit een complexer en meer verdeeld ruimtelijk patroon van alfa oscillaties. Ik 
speculeer hieronder kort over de mogelijke oorzaak voor het verschil in het precieze 
ruimtelijke patroon van de alfa oscillaties dat ik heb aangetoond en beschreven in de 
verschillende hoofdstukken. Representaties in het werkgeheugen ondergaan een 
transformatie van perceptuele input tijdens de initiële weergave van de items, naar 
gebruiksklare filters voor de sturing van visuele aandacht tijdens de zoektaak. Omdat het 
target overal in het visuele veld kan verschijnen, is het voor een efficiënt filter noodzakelijk 
dat target-selectieve neuronen in de gehele visuele cortex geactiveerd worden. De 
geprioriteerde representatie wordt dus effectief getransformeerd van een ruimtelijk lokale (op 
die locatie waar de representatie verwerkt is) naar een ruimtelijk globale representatie 
(verdeeld over de gehele visuele cortex). Als twee items in het werkgeheugen tegelijkertijd, 
maar in verschillende representatietoestanden worden bewaard, zou het gunstig kunnen zijn 
om ze zo lang mogelijk ruimtelijk gescheiden te houden om zo de twee verschillende neurale 
opslag mechanismen fysiek van elkaar te scheiden. Als daarentegen slechts een enkel 
werkgeheugen item wordt bewaard, zou dit wellicht eerder kunnen transformeren naar een 
globale representatie. Dit scenario zou kunnen verklaren waarom het contralaterale alfa 
effect dat in Hoofdstuk 2 en 3 wordt beschreven alleen vroeg in het retentie interval 
aanwezig is. De representatie kan namelijk aan het eind van het retentie interval, vlak voor 
aanvang van de zoektaak, al verandert zijn van ruimtelijk lokaal naar globaal. Dit zou ook 
verklaren waarom het contralaterale alfa effect afwezig is in het resultaat van Hoofdstuk 4, 
aangezien een enkele representatie waarschijnlijk direct globaal kan worden. Er is nog een 
bevinding beschreven in Hoofdstuk 4 wat verder dit idee van een transformatie van 
ruimtelijk lokale naar globale representatie onderbouwt. Dat is namelijk dat het ruimtelijke 
patroon van de alfa power, op basis waarvan de representatietoestand succesvol bepaald 
kon worden, aan het begin van het retentie interval nog dynamisch was en dat dit slechts vlak 
voor aanvang van de zoektaak stabiliseerde. Het lijkt er dus op dat de exacte ruimtelijke 
betrokkenheid van occipitale alfa oscillaties in de prioritering binnen het visueel 
werkgeheugen gevoelig is voor subtiele variaties in gedrag of neurale strategie tussen 
proefpersonen of tussen taken.  
 
In Hoofdstuk 5 presenteer ik bewijs tegen het bestaan van een derde 
representatietoestand, d.w.z. een onderdrukkende template die automatisch de aandacht 



wegstuurt van overeenkomende visuele input. Ten eerste toon ik met het onderzoek in dit 
hoofdstuk aan dat verwachte afleiding initieel automatisch de aandacht aantrekt, en dat dit 
slechts later tijdens de zoektaak genegeerd kan worden. Dit suggereert dat deze verwachte 
informatie zich in een actief, aandachts-sturend format bevond, in plaats van dat het van te 
voren al onderdrukt werd. Verder zou je verwachten dat als zo’n van te voren 
onderdrukkende template zou bestaan, het verwerken van de sensorische 
geheugenrepresentatie onderdrukt zou worden voorafgaande aan de zoektaak. Dit zou 
mogelijk resulteren in een toename in alfa power contralateraal aan waar de verwachte 
afleider in het werkgeheugen wordt bewaard (zoals de prospectieve representatie uit 
Hoofdstuk 3). In tegenstelling tot deze voorspelling laat ik zien dat de onderdrukking van de 
contralaterale occipitale alfa power geen onderscheidt maakt tussen verwachte afleiding en 
verwachte target informatie. Echter, voorbereiding voor afleiding leidt wel tot een relatieve 
toename in alfa power in de gehele visuele cortex. Bovendien blokkeert dit de sensorisch 
verwerking vanaf de start van de zoektaak. Dit is consistent met een propositie waarin een 
toename in occipitale alfa power de selectie en verwerking van irrelevante perceptuele 
informatie onderdrukt. In tegenstelling tot het bestaan van een van te voren onderdrukkende 
template, wijzen deze resultaten op een mechanisme dat visuele selectie in algemene zin 
onderdrukt. En dat dit dient als een poging om te voorkomen dat de aandacht initieel 
onbedoeld gegrepen wordt door de afleidende informatie die men in het werkgeheugen 
onthoudt.  
 
De rol van frontale laagfrequente (~ 2–8 Hertz) osci l lat ies in de aansturende 
controle 
 
In Hoofdstuk 3 laat ik ook zien hoe oscillaties in de delta (~ 2–4 Hz) frequentie band, 
gemeten in frontale corticale gebieden, betrokken zijn bij de aansturing van prioritering van 
werkgeheugen representaties in sensorische gebieden. Om precies te zijn, frontale delta 
power voorspelt de veranderingen in occipitale alfa power als resultaat van veranderingen in 
prioriteit status tussen sensorische representaties. Verder voorspelt het ook hoe goed men 
de zoektaak uitvoert ná deze verandering in prioriteit. Voorgaande studies hadden al 
aangetoond dat frontale delta oscillaties occipitale alfa oscillaties aansturen tijdens selectieve 
externe aandacht, en een afwezigheid van dit effect in kinderen met ADHD. Het werk in dit 
proefschrift is een eerste demonstratie dat frontale delta oscillaties ook selectieve interne 
aandacht aanstuurt naar geprioriteerde werkgeheugen representaties die op dit moment de 
externe aandacht moeten sturen. In Hoofdstuk 4 beschrijf ik verder dat wanneer er slechts 
een enkel item onthouden wordt en het gebruik van een specifiek ruimtelijk handvat wellicht 
niet voor de hand ligt, dat er nog steeds delta power bij betrokken is. Echter, in een meer 
complex of gedistribueerd ruimtelijk patroon. Verder wijzen de bevindingen in Hoofdstuk 4 
erop dat delta oscillaties niet alleen betrokken zijn bij veranderingen in de prioriteit toestand 
tussen meerdere tegelijkertijd onthouden representaties, maar ook bij het (her) instellen van 
de representatietoestand van een enkele werkgeheugen representatie.  
 
In Hoofdstuk 5 beschrijf ik onderzoek dat aantoont dat frontale thèta (~ 4–8 Hz) power 
versterkt wordt als een representatie in het werkgeheugen wordt aangewezen als afleider in 
de aankomende zoektaak, vergeleken met wanneer deze wordt aangewezen als een target. 



Het exacte patroon van frontale thèta power wat ik in de resultaten in dit hoofdstuk laat zien 
wordt doorgaans gezien als een reflectie van het detecteren van een conflict in de hersenen, 
wat op zijn beurt zorgt voor een toename in de cognitieve controle in relevante sensorische 
gebieden. Als zodanig zou het in mijn bevindingen een intern conflict kunnen reflecteren 
tussen de activatie van een werkgeheugen representatie die normaliter automatisch de 
aandacht zou sturen naar overeenkomende visuele input, en de aanwijzing vanuit het 
experiment dat dit vermeden zou moeten worden omdat het juist een afleider zal zijn in de 
aankomende zoektaak. Dit hersensignaal was verder voorspellend voor een afname in 
automatische aantrekking van de aandacht in de daaropvolgende zoektaak. Echter, niet 
alleen voor de verwachte afleider, maar ook voor het daadwerkelijke target (d.w.z. het niet 
verwachte item). Dit suggereert dat dit hersensignaal de perceptuele verwerking in algemene 
zin onderdrukt, in plaats van item-specifiek te zijn. Dit vormt dus mede een verdere 
onderbouwing voor de conclusie dat men een algemeen selectie onderdrukkend mechanisme 
activeert in een poging om de verwachte afleiding te negeren.  
 
 
Slotopmerkingen 
 
Eerder onderzoek ondersteunt het bestaan van meerdere representatietoestanden binnen 
het visuele werkgeheugen. Deze verschillen van elkaar, afhankelijk van of ze de externe 
visuele aandacht moeten sturen, of juist afgeschermd moeten worden van de interactie 
hiermee. In dit proefschrift heb ik gedemonstreerd hoe de inhoud van het visuele 
werkgeheugen in het brein deze beïnvloeding van externe aandacht selectief aanstuurt. Ik 
heb het belang van oscillerende activiteit in de alfa frequentieband aangetoond voor de 
sensorische controle op het niveau van de representaties in de visuele cortex. Verder heb ik 
aangetoond hoe frontale delta oscillaties de lokale sensorische prioritering van representaties 
in de visuele cortex aansturen, en hoe toenames in frontale thèta oscillaties de cognitieve 
controle doen toenemen nadat een intern conflict binnen het werkgeheugen is gesignaleerd. 
Tenslotte heb ik het nut aangetoond van moderne analyse methoden voor EEG data voor het 
bestuderen van complexe neurocognitieve processen.  


