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SAMENVATTING

We kunnen zien, interpretteren, redeneren en handelen. Al deze processen hebben hun 
oorsprong in hersenen en zijn afhankelijk van informatie die zich in de hersenen bevindt. 
We weten dus dat er informatie in de hersenen kan zitten, maar we weten nog nauwelijks 
in wat voor taal of code deze is verpakt. De vraag “hoe kunnen we informatie uit de 
hersenen decoderen?” is een van de grote openstaande vragen uit de neurowetenschappen. 
In dit proefschrift probeer ik deze vraag vanuit een aantal verschillende invalshoeken te 
beantwoorden. Om dit te doen maak ik gebruik van gedragsexperimenten, electrofysiologie 
en optogenetica. Electrofysiologie heeft betrekking op het meten van de electrische activiteit 
van hersencellen, terwijl met optogenetica de activiteit van hersencellen beïnvloed kan 
worden. In hoofdstuk 1 geef ik een verdere introductie in de technieken, concepten en 
hersengebieden die ik in de hoofdstukken daarna behandel in de zoektocht naar de taal 
van de hersenen.

We weten dat hersencellen informatie coderen in electrische signalen; electrofysiologische 
technieken zijn daarom essentieel om de code van de hersenen te begrijpen. Met electrodes, 
een versterker en een speaker kan de electrische activiteit van een neuron meetbaar en 
hoorbaar gemaakt worden. Vanaf het eerste moment dat ik met deze techniek het vuren 
van een neuron hoorde ben ik verliefd geraakt op de juxtasomale electrofysiologie. In 
hoofdstuk 2 beschrijf ik hoe deze techniek toegepast kan worden neuronen in levende, 
onverdoofde ratten te meten. Bij het gebruik van de juxtasomale techniek wordt een 
glazen buisje met een microscopisch kleine punt vlakbij het celmembraan van een neuron 
gebracht, waardoor de electrische activiteit van het neuron kan worden gemeten. Omdat 
de rat leeft en wakker kan zijn kunnen we naast het vuren van het neuron ook gedrag in 
kaart brengen. Hierdoor kunnen we verbanden leggen tussen gedrag en hersenactiviteit 
om beter te begrijpen welke informatie zich in het neuron bevindt. Het spectaculaire 
sluitstuk van deze techniek vormt het vullen van het gemeten neuron met een kleurstof, 
waardoor we zelfs de relatie tussen vorm, vuren en gedrag kunnen onderzoeken.

Voor het maken van een vertaling tussen informatie in de hersenen en daarbuiten is het 
nodig dat we goed weten welke informatie we in hersencellen verwachten te vinden. Het 
is daarom niet genoeg om alleen de electrische activiteit van de hersenen te meten, we 
moeten ook voorspellen welke informatie gecodeerd wordt. In sensorische hersengebieden 
is dat voorspellen relatief eenvoudig, in visuele cortex verwachten we informatie over 
de visuele wereld en in somatosensorische cortex verwachten we aanrakingsinformatie 
terug te vinden. Het wordt lastiger te voorspellen wat voor informatie we verwachten in 
hersengebieden die hun input niet van sensorische systemen, maar voorbewerkt uit andere 
hersengebieden ontvangen. Ratten bewegen zich door hun omgeving vooral met gebruik 
van de snorharen (whiskers). We weten vrij goed hoe ratten beweging en aanraking van 

hun whiskers coderen in de whisker-sensorische cortex en we weten dat de posterior 
parietale cortex (PPC) een rol speelt bij het verder verwerken van deze informatie. Tot nu 
toe hadden we echter geen idee hóé de PPC haar rol in dit proces vervult. In hoofdstuk 3 
laat ik zien dat in de PPC informatie van de whiskers per whisker-rij laat zien en dat die 
rijen in de cortex dezelfde volgorde hebben als op de neus van de rat. Daarnaast laat ik zien 
dat hogere vuurfrequenties in de bovenste en onderste cellaag van PPC informatie coderen 
over het bewegen van de whiskers en dat aanraking met de whiskers in de bovenste cellaag 
gecodeerd wordt. 

Een manier waarop informatie verpakt kan worden in neuronen is met toenames van de 
vuurfrequentie (het aantal actiepotentialen dat een neuron per tijdseenheid vuurt). Lange 
tijd is aangenomen dat dit de enige, of op zijn minst de belangrijkste, manier van coderen 
is. In de laatste 10-15 jaar is duidelijk geworden dat in sensorische hersengebieden de tijd 
tussen twee actiepotentialen een belangrijke rol kan spelen bij de verdere verwerking van 
de informatie. Bij weinig tijd tussen actiepotentialen noemen we dit een burst en kan een 
flinke hoeveelheid calcium het neuron in stromen. Dit speelt waarschijnlijk een grote rol 
bij het samenvoegen van verschillende informatiestromen. In hoofdstuk 4 onderzoeken 
ik daarom of vergelijkbare processen ook in neuronen van het executieve hersengebied, de 
mediale prefrontale cortex (mPFC), optreden. Tegelijk heb ik onderzocht hoe weinig tijd er 
tussen actiepotentialen moet zitten voor calcium activiteit en hoe vaak bursts plaatsvinden 
in cellaag 2/3 en 5 van de mPFC van levende ratten. Het blijkt dat neuronen in laag 2/3 
snelle bursts moeten hebben om calcium binnen te laten, terwijl er in laag 5 iets meer tijd 
tussen de actiepotentialen mag zitten. Daarnaast laat ik zien dat in wakkere ratten laag 5 
neuronen vaker bursts laten zien dan laag 2/3 neuronen.

De mPFC speelt een belangrijke rol in aandachtsgedrag en we weten dat aandachtprocessen 
door mPFC neuronen gecodeerd worden met toenames van de vuurfrequentie. Ondanks 
dat er vermoedens waren dat de verschillende divisies van de mPFC elk een eigen moment 
en rol hebben tijdens een aandachtstaak, was dit nooit bewezen. In hoofdstuk 5 heb ik 
optogenetica gebruikt om de dorsale (bovenste) en ventrale (onderste) divisies van de mPFC 
uit te schakelen met een laser tijdens verschillende momenten van een aandachtstaak. Ik 
laat zien dat de ventrale mPFC nodig is tegen het einde van een aandachtsperiode en 
dat uitschakelen van de ventrale mPFC tijdens deze fase leidt tot impulsieve en minder 
precieze keuzes en dat verstoren van dorsale mPFC tijdens deze fase geen problemen geeft 
met aandachtsgedrag. Verstoren van de dorsale mPFC tijdens de gehele aandachtsfase 
verstoort de preciezie van keuzes in de aandachtstaak, terwijl, verbazingwekkend genoed, 
verstoren van activiteit in de ventrale mPFC leidt tot grotere preciezie in aandachtsgedrag. 
Dit betekent dat toename van vuurfrequentie in de dorsale en ventrale mPFC verschillende 
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informatie bevatten en dus dat de taal van de hersenen zelfs binnen hetzelfde hersengebied 
verschillend kan zijn. 

De mPFC niet alleen betrokken bij aandachtsprocessen, maar ook bij motivatie, 
impulscontrole en kortetermijngeheugen. Om de mPFC-codes voor deze processen te 
bestuderen heb ik een taak voor ratten ontwikkeld. Tijdens deze taak moeten ratten hun 
whiskers gebruiken om de plaats van een paaltje te bepalen en aan een liksensor likken 
om water te verdienen als het paaltje dichtbij staat. Om neuronale activiteit te koppelen 
aan het gedrag meet ik de activiteit van neuronen in de mPFC terwijl de rat de taak doet. 
In hoofdstuk 6 beschrijf ik zowel neuronen die de taak coderen met vuurfrequentie toe- 
of afnames als neuronen die niet betrokken lijken. De veranderingen van vuurfrequentie 
zijn niet alleen het gevolg van de output (likken), maar hebben ook betrekking op de 
context waarin dat likken plaats vindt, namelijk of er (de verwachting van) een beloning 
aan verbonden is. Dit laat zien dat context in de taal van de mPFC gecodeerd wordt in de 
vuurfrequentie. Verder laat ik zien dat de vuurfrequentie van een deel van de neuronen 
voorspellen of de rat leert van fouten, dit laat een code voor kortetermijngeheugen zien. 
Als laatste laat ik zien dat wanneer de taak makkelijk is lage vuurfrequenties tot fouten 
kunnen leiden, dit interpretteer ik als een code voor impulscontrole. 

Het onderzoek dat ik in dit proefschrift beschrijf bestaat niet in een vacuüm. In hoofdstuk 
7 licht ik de samenhang tussen de hoofdstukken uit en plaats ik de verschillende resultaten 
in perspectief met de bestaande wetenschappelijke literatuur. Daarnaast verwoord ik 
verwachtingen over de werking van de cortex en doe ik enkele aanbevelingen voor 
toekomstig onderzoek. 

DANKWOOrD / ACKNOWLEDGEMENTS

Als ik achterom kijk zie ik aan de horizon nog net de eerste dag van mijn promotie, tijdens 
mijn verdediging zes jaar en een dag geleden. Door perspectief lijken de meest recente 
gebeurtenissen groot en krimpt de zichtbaarheid van de tijd, hoe verder ik het verleden 
in kijk. Tegelijk vormen de eerste jaren ook het essentiële fundament waar de succesvolle 
experimenten op gebouwd zijn. Dit pad van toen naar nu is gevuld met unieke ervaringen 
die ik niet had willen missen. Elk promotietraject kent moeilijke momenten en, als het 
mee zit, ook enkele feestmomenten. Voor wie mijn proefschrift goed heeft doorgelezen is 
duidelijk dat mijn promotie wat dat betreft aan de verwachtingen voldeed. Ik ben enorm 
dankbaar dat ik dit pad niet alleen heb afgelegd, maar het heb kunnen delen met alle mooie 
mensen om me heen, zodat ik halve smart en verdubbelde vreugde kon voelen tijdens deze 
sleutelmomenten. Ik wil hieronder graag een aantal van jullie persoonlijk bedanken.

Beste Chris, ik bewonder je passie voor de zoektocht naar de relatie tussen structuur en 
functie van cellen in de barrel cortex. Vanaf mijn eerste juxtasomale electrode deel ik je 
opwinding bij het horen van de 200 ms vul-pulsen en de daaropvolgende spikes door 
het opengaan van het neuron. Dank je wel voor het enorme vertrouwen dat je mij als 
eigenwijze promovendus hebt gegeven. Ik moet soms flink vermoeiend geweest zijn, maar 
je hebt me steeds de ruimte gelaten om er zelf achter te komen hoe ik problemen het beste 
kon aanvliegen. Het was fijn dat ik altijd binnen kon lopen voor een praatje, om even 
te klagen of voor een sparring-sessie. Je aandacht voor de mens achter de onderzoekers 
maakt je tot essentiële stabiele factor op het INF en ik ben blij dat ik vol van die aandacht 
gebruik heb kunnen maken. Ik wens je nog vele mooie ontdekkingen toe en hoop dat je 
het in vivo werk door kan zetten. 

Huib, dank je wel voor de fijne afdeling die je hebt geschapen. Door jouw managementsstijl 
is de sfeer op de afdeling geweldig en staat iedereen klaar elkaar te helpen. Ik voelde me 
helemaal thuis in deze open atmosfeer en ik denk dat die openheid geweldig is voor de 
wetenschappelijke kwaliteit van de afdeling. Je encyclopedische kennis is indrukwekkend 
en het gemak waarmee je tijdens labmeetings methodologische oplossingen voor 
problemen weet aan te dragen is bewonderenswaardig. 

Anton, je bent geweldig, ik ken niemand die zó onzichtbaar zúlk geweldig werk levert. Je 
was de stille kracht die het lab drijvend hield tijdens het grootste deel van mijn promotie 
en ik weet zeker dat zonder jouw aandacht voor detail de WAM nooit zo’n fijne opstelling 
was geworden. Je trekt niet vaak je mond open, maar wat je zegt is altijd raak en meestal 
doortrokken van een heerlijk gevoel voor ironie. Hemanth, we have shared the lab 

DANKWOOrD / ACKNOWLEDGEMENTS   |   225


