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SuMMAry

We can see, interpret, reason and act. These processes all have their origin in the brain 
and are dependent on information encoded in neurons. However, we do not know in what 
language or code information in the brain is present. The question “how can we decode 
information from the brain?” is one of the big remaining questions in neuroscience. In this 
dissertation, I try to approach this question from several angles. To do this, I use behavioral 
experiments, electrophysiology and optogenetics. Electrophysiology is the study of the 
electrical activity of neurons, while optogenetics is a technique that is used to manipulate 
electrical activity of tissues. In Chapter 1, I introduce the techniques, concepts and brain 
regions that I will discuss in subsequent chapters in the search for the language of the brain. 

We know that neurons use electrical signals to encode information. Therefore, 
electrophysiological techniques are essential to understand the code of the brain. Using 
electrodes, an amplifier and a speaker, the electrical activity of a neuron can be made 
audible. The first time I heard the spiking of a neuron, I fell in love with this technique, 
juxtasomal recordings. In Chapter 2, I describe how the technique can be applied to 
record neurons in living, awake rats. During a juxtasomal recording, a small glass pipette 
with a microscopically small tip is placed close to the neuronal cell membrane, allowing 
recording of currents over the neuronal membrane. The awake state of the rat allows us to 
record spiking during behavior. This means that we can study the encoding of behavior or 
sensation on single-neuron level. At the end of a recording session, the neuron can be filled 
with a dye, allowing us to study the relationship between form, function and behavior.

To translate between information in- and outside of the brain, we need to know what 
information we expect to find in neurons. For that goal, only recording electrical activity 
of neurons is not sufficient. We also need to form expectations on what information is 
being encoded in the electrical activity. In sensory brain regions, predictions can be made 
relatively easily; we expect information on the visual world in visual cortex and we expect 
touch information in somatosensory cortex. However, for brain regions that do not 
receive direct input from sensory systems these predictions are a lot more difficult, since 
information is pre-processed and expected inputs are harder to define. For rats, whiskers 
are the most important sensory system to navigate the world. We know relatively well 
how whisker movement and touch is encoded in whisker somatosensory cortex and we 
know that the posterior parietal cortex (PPC) plays a role during further processing of 
this information. Until now, we did not know how PPC plays her role in this process. 
In Chapter 3, I show that PPC neurons encode touch information for rows of whiskers 
and that these rows have the same order on the cortical surface as on the rat’s snout. 
Furthermore, I show that the upper and lower PPC neuronal layers encode information 
on whisker movement and that whisker touch is encoded in the upper layer.
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One neuronal encoding scheme is formed by increases of neuronal spiking frequency (the 
number of spikes per unit of time). It has long been assumed that this is the only or main 
encoding scheme. In the last 10-15 years, however, it has become clear that in sensory 
brain regions the time between two spikes can also play an important role for further 
processing of information. When spikes occur in fast succession, a so-called burst, calcium 
can flow into the neuron and result in intracellular changes of information encoding. 
This process is very important when multiple separate information streams need to be 
combined. In Chapter 4, I therefore study the occurrence of similar processes in neurons 
of the executive brain regions, mPFC. I show that neurons in layer 2/3 of mPFC need faster 
bursts than those in layer 5 for intracellular calcium increase. Furthermore, I show that L5 
neurons of awake rats generate more bursts than L2/3 neurons. 

mPFC plays an important role in attention behavior and we know that mPFC neurons use 
spiking frequency increases to encode attentional processes. The hypothesis is that each 
anatomical division of mPFC has its own role during attention behavior. In Chapter 5, I 
used optogenetics during distinct phases of an attentional task to silence either the dorsal 
or the ventral mPFC division. I show that vmPFC activity during the end of the attention 
phase is essential for optimal attention behavior and that silencing vmPFC during this 
phase leads to reduced accuracy and increased impulsivity. In contrast, silencing dmPFC 
during this phase does not negatively impact attention behavior. However, silencing 
dmPFC during the full attention phase disrupts accuracy in the task. Surprisingly, silencing 
vmPFC during the full attention phase increases accuracy in the attention task. This means 
that spiking frequency increases of dorsal and ventral mPFC contain distinct information 
and thus that the language of the brain can differ even within a brain region

 The mPFC is not only involved in attentional processes, but also plays a role in motivation, 
impulse control and short-term memory. To study the neuronal code for these processes, I 
developed a behavioral task for rats. During this task, rats are trained to use their whiskers 
to discriminate the location of a movable pole and lick a sensor to earn a water reward 
when the pole is close to the face. To link neuronal activity to behavior, I recorded the 
activity of mPFC neurons while the rat is performing the task. In Chapter 6, I describe 
neurons that encode the task with increasing or decreasing spiking frequency, as well as 
neurons that do not seem to be involved. Changes in spiking rate are not only the result 
of motor output (licking), but also relate to the context, e.g. whether they are linked to 
(expectation of) reward. This shows that spiking frequency in mPFC encodes context. 
Furthermore, I show that spiking frequency of a subset of mPFC neurons predict whether 
the rat will learn from mistakes, showing a code for short-term memory. Finally, I show 
that low spiking frequencies can lead to mistakes when the task is easy, which I interpret 
as a code for impulse control.

Research does not exist in a void. Therefore, in Chapter 7, I highlight links between 
the chapters and I place the results in perspective with existing scientific literature. 
Furthermore, I formulate expectations about the functioning of cortex and provide some 
suggestions for future research. 
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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
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problemen weet aan te dragen is bewonderenswaardig. 

Anton, je bent geweldig, ik ken niemand die zó onzichtbaar zúlk geweldig werk levert. Je 
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