
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brain Oscillations and Synchrony in Neurocognitive Systems 
J. van Driel 



Abstract

Aim of this thesis

Brain activity is strongly oscillatory. This thesis investigates how neural oscil-
lations relate to various perceptual and cognitive processes, and thereby offers a
representative glance at the relatively young neuroscientific field of cognitive elec-
trophysiology. Two key hypotheses are being tested. First, from a neurocognitive
perspective, the aim is to show that by applying time-frequency analysis on EEG
data we can obtain biologically plausible insights into how the brain implements
certain cognitive functions, which in turn allows us to understand these cognitive
functions better. Second, from a more systems-neuroscience perspective, the aim
is to show how the brain uses temporal information as a code to structure its activ-
ity and to temporally connect spatially distributed processes. Together, this thesis
thus illustrates how several neurocognitive mechanisms can be characterized by
local as well as interregional frequency-specific oscillatory dynamics.

Overview of results

Two general neurocognitive functions form the backbone of this thesis. First,
Chapter 2 investigates how humans integrate multisensory information into a
coherent percept. More specifically, we studied multisensory integration in rela-
tion to the perception of time. In a continuously changing environment, time is
a key property that can tell us whether information from different senses belongs
together. Yet, little is known about how the brain integrates temporal informa-
tion across sensory modalities. One popular new hypothesis in research on cross-
modal processing is that of “binding through coherence”: when the rhythmic ac-
tivity in spatially and functionally differing regions becomes synchronized, this
allows for effective temporal windows of communication between these regions,
and, as such, integration of neural information. Chapter 2 shows evidence in
favor of this hypothesis. While subjects judged the duration of stimuli that com-
prised the auditory and visual modalities presented simultaneously, we witnessed
a very strong effect of interregional phase synchronization between clusters of
EEG channels assumed to pick up activity from primary sensory processing re-
gions. Moreover, this effect was remarkably confined to the alpha band (8-12 Hz),
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centered exactly around 10 Hz. The interpretation that this signal reflected cross-
modal integration was corroborated by the observation that the strength of alpha
audiovisual coupling correlated with performance measures thought to reflect the
degree to which subjects integrated the temporal information of the multimodal
stimuli.

The second cognitive theme of this thesis is cognitive control, with a focus
on response conflict in particular. Bottom-up processing of incoming sensory
information may often activate multiple response alternatives, while only one
is appropriate given the task instructions. This specific situation, together with
response errors, negative response feedback or punishment could collectively be
regarded as comprising a conflict between one’s desired action and the actual out-
come. Conflict elicits an avalanche of performance-related processes, including
the detection of the presence of conflict, the selection of the appropriate action
in addition to the suppression of the to-be-inhibited inappropriate action, and the
monitoring of the eventual performance outcome. Together these are referred
to as cognitive control. We can learn more about how cognitive control is im-
plemented in the brain by studying brain oscillations, because 1) these cognitive
processes are extremely rapid yet computationally effortful, and 2) these com-
putations have to be implemented by a tightly linked yet spatially distributed
network of primarily frontal brain regions. Recent theories on the electrophysi-
ological mechanisms that underly cognitive control posit that synchronized theta
band (4-8 Hz) oscillations within and between medial and lateral frontal cortex
actively support conflict- and error-processing. This hypothesis is investigated in
Chapters 3 to 6.

In Chapter 3, we showed that in task conditions that were likely to elicit
fast, impulsive errors, these errors primarily resulted in enhanced frontal theta
dynamics. In contrast, a similar task with yet a more predictable trial structure
(thereby inducing “mind wandering” and attention lapses) resulted in errors that
were rather characterized by posterior alpha power suppression. Such post-error
alpha responses are known to be related to a regaining of sustained attention to
a task. This study thus supports the view that not all errors are alike: different
types of errors may coexist, each recruiting their own mixture of post-error elec-
trophysiological processes. When investigating performance errors, one should
thus consider what types of errors are being produced, and what patterns of neu-
ral activity might result.

Chapter 4 further elucidates the role of frontal theta oscillations in relation to
response conflict, by showing how predictive information preceding the moment
of conflict can alter both behavioral adaptation, and local as well as interregional
theta activity. This is an important question because although evidence is com-
piling that response conflict by itself (i.e., before a plausible error is made) elicits
a burst of theta activity that is qualitatively largely similar to the error-related
theta signal, it has been more difficult to demonstrate whether frontal theta can
be modulated before conflict occurs, as a function of expectation. Given our abil-
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ity to judge the passage of time (topic of Chapter 2), we investigated in Chapter 4
whether people can use temporal contingencies embedded in the task (i.e., inter-
trial intervals) to predict conflict. Indeed, around the moment in time at which
the likelihood of upcoming conflict changed from low to high, frontal theta ac-
tivity increased.

Chapter 5 and 6 explore the frontiers of the relation between medial frontal
theta activity and cognitive control. That is, in Chapter 5 we investigated percep-
tual conflict in grapheme-color synesthesia (a perceptual phenomenon in which
for certain people, letters or digits strongly and automatically elicit different asso-
ciated colors), by having synesthetes respond to colored letters. Sometimes, these
letters were colored “incongruently” with respect to their synesthetic experience,
which resulted in typical behavioral conflict effects of response time slowing and
reduced accuracy. Interestingly, although this type of conflict elicited strong time-
frequency dynamics in various frequency bands and cortical regions, we did not
find conflict-related medial frontal theta activity. Instead, frontal activity con-
sisted of delta-band (1-4 Hz) enhancement in orbitofrontal cortex. This chap-
ter thus shows how conflict that is completely internally generated and highly
idiosyncratic, elicits time-frequency fingerprints that are qualitatively different
from “regular” conflict-related theta dynamics.

In Chapter 6, we showed that these “regular” conflict-related theta dynamics
are nonetheless unlikely to be an epiphonemon and instead reflect active, causal
cortical processing of conflict signals. The evidence in favor of this claim came
from a study in which we externally manipulated frontal theta oscillations by
means of transcranial alternating current stimulation (tACS). This stimulation
technique sends an alternating, weak current through the cortex, thereby entrain-
ing the underlying neural populations to “resonate” in the same frequency. Inject-
ing theta oscillations over medial frontal scalp regions resulted in more efficient
behavioral responses in situations of strong response conflict. A similar setup but
with tACS applied in the alpha band did not show such conflict-related improve-
ment.

Finally, Chapter 7 describes a methods-oriented study on “cross-frequency
coupling” and thus does not investigate a cognitive function in particular. Nonethe-
less, an increasing number of neurocognitive findings points to the functional im-
portance of cross-frequency phase-amplitude coupling (PAC), where the power
of a higher frequency oscillation shows a strong dependence on the phase of a
lower frequency oscillation. This chapter uncovers a heretofore unknown though
consistent bias in a popular metric used to quantify PAC, which can result in
mis-estimations and uninterpretable findings. Here, we proposed and validated a
debiased PAC method (dPAC).
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Conclusion

Together, the studies presented in the chapters of this thesis elucidate the func-
tional significance of different frequency bands in neurocognitive mechanisms,
primarily with respect to the theta and alpha bands. First, the alpha band may
be an important rhythm for multisensory integration: sensory processing may
“prefer” the alpha cycle, as it has been shown that this is the time window within
which cross-sensory information can be integrated most efficiently. Moreover, lo-
cal posterior alpha suppression effects obtained in this thesis fit within the “gating
by inhibition” theory, or the view that the alpha band provides rhythmic pulses of
inhibitory activity, resulting in periodic attentional sampling. This fundamental
principle of active inhibition may manifest in posterior alpha power suppression,
which can, depending on the task at hand, reflect a general regaining of sustained
attention, or the suppression of irrelevant, distracting information.

Second, the findings presented in this thesis strengthen the recently proposed
view of an active role of theta band activity in conflict processing. Just as alpha
oscillations provide the optimal temporal window for neural communication re-
lated to attentional modulation of perception, theta oscillations appear to be the
optimal rhythm used within a neural microcircuit in the medial frontal cortex
to detect the presence of conflict and to signal the need for increased control to
other task-relevant areas.

To conclude, this thesis in general showed how time-frequency analyses of
M/EEG data offer a rich toolbox for the cognitive electrophysiologist to study
the neural mechanisms underlying perceptual and cognitive processes. By having
investigated both low-level perceptual processes (Chapter 2) as well as higher-level
cognitive processes (Chapters 3 to 6), by using both scalp-level (Chapters 2 to 4
and 6) as well as source-level analyses (Chapter 5), with correlation (Chapters 2
to 5), causation (Chapter 6), and simulation (Chapter 7) approaches, this thesis
aimed to offer a broad view of several aspects of the exciting field of cognitive
electrophysiology.
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Hersenactiviteit is sterk ritmisch, net als bijvoorbeeld geluidsgolven, lichtspectra
en signalen voor moderne telefonie dat zijn. De cognitieve elektrofysiologie, een
veld binnen de neurowetenschappen, houdt zich bezig met de vraag hoe deze neu-
rale oscillaties (hersengolven) zich verhouden tot cognitie en gedrag. Zijn neurale
oscillaties een onbelangrijk bijverschijnsel (een epifenomeen) of hebben ze een ac-
tieve functie? Waarom observeren we in hersenactiviteit dynamische verschillen
in meerdere frequentiebanden (het aantal oscillaties per seconde)? En, wat is de
rol van deze frequentiebanden in de communicatie tussen hersengebieden tijdens
perceptuele, cognitieve en motorische processen? De centrale hypothese van dit
proefschrift is dan ook dat de golfeigenschap van hersenactiviteit de manier voor
het brein is om van chaotische pulsjes tussen zenuwcellen, tot grootschalige en
temporeel georganiseerde processen te komen. Met andere woorden, neurale os-
cillaties vormen de ‘taal’ van het brein. Door de taal van het brein nauwkeurig te
bestuderen in relatie tot gedrag, kunnen we meer te weten komen over de tussen-
liggende cognitieve functies van het brein. Hieronder volgt eerst een korte uitleg
over hoe oscillaties in het brein ontstaan, gevolgd door een korte introductie tot
de cognitieve functies die onderzocht zijn in dit proefschrift.

Achtergrond I: neurobiologie van neurale oscillaties

Wanneer we hersenactiviteit meten door middel van EEG (elektroden geplaatst
op de schedel), zien we een ruizig, fluctuerend signaal. Door middel van gea-
vanceerde analyse technieken (tijd-frequentie analyses) kunnen we achterhalen uit
welke frequentiebanden dit oscillerende signaal bestaat (zie ook Figuur 1 van het
hoofdstuk “Introduction”). Neurale oscillaties komen tot stand doordat—simpel
gezegd—verschillende soorten neuronen elkaar voortdurend ‘aanzetten’ (exciteren)
en ‘uitdoven’ (inhiberen). Deze communicatie tussen neuronen gebeurt door
middel van elektrische pulsjes. Als grote groepen van deze neuronen hetzelfde
type informatie verwerken, sommeren deze pulsjes tot elektrische velden, en
ontstaan er elektrische golven van excitatie en inhibitie. Deze kunnen soms zo
sterk zijn, dat je ze op de schedel kunt meten, door middel van EEG.

Vroeger dacht men dat hersengolven geen functie hadden—ze werden gezien
als ‘achtergrondruis’, of zelfs schadelijk geacht gegeven de sterke ritmiciteit van

205



Nederlandse samenvatting Brain oscillations and synchrony in neurocognitive systems

het EEG bij een epileptische aanval, of bij bewusteloosheid. Inmiddels is door
onderzoek duidelijk geworden dat neurale oscillaties een fundamenteel principe
reflecteren van hoe het brein informatie verwerkt. Het idee hierachter is vrij sim-
pel: gegeven dat neuronen niet continu actief kunnen zijn, maar wel met elkaar
moeten samenwerken, kunnen ze het beste gelijktijdig actief zijn. Dit geldt zowel
op het niveau van één hersengebied, als wel tussen verschillende hersengebieden.
Het brein moet namelijk voortdurend een puzzel oplossen: informatie die ver-
brokkeld en verspreid over tijd en ruimte binnenkomt, moet vervormd worden
tot een coherente stroom van waarneming (bijvoorbeeld: je hoort en ziet een
naderende auto) en actie (je springt nog net op tijd opzij). De huidige hypothese
in de cognitieve elektrofysiologie is dat neurale oscillaties de ‘sleutel’ vormen tot
deze puzzel: doordat hersengolven over tijd, frequentie en tussen verschillende
hersengebieden kunnen synchroniseren, kan het brein razendsnel en efficiënt in-
formatie over grote afstanden maar korte tijdspannen aan elkaar koppelen. Neu-
rale oscillaties worden om die reden ook vaak omschreven als ‘tijdspakketjes’ van
neurale informatie en als ‘tijdskaders’ van neurale communicatie.

Achtergrond II: Multisensorische integratie en cognitieve controle

In dit proefschrift is de functie van neurale oscillaties onderzocht binnen twee
‘cognitieve thema’s’, die beide omvat worden door het bovenstaande voorbeeld
van het opmerken van de naderende auto en de daaropvolgende ontwijkende re-
actie. Ten eerste bestaat vrijwel alle binnenkomende informatie in het dagelijks
leven uit meerdere sensorische modaliteiten. Je ziet én hoort de auto en kunt deze
zo snel lokaliseren. Een belangrijke vraag waar neurowetenschappers en cognitief
psychologen zich mee bezig houden is hoe het brein deze multisensorische infor-
matie integreert tot één coherent percept. Het bestuderen van neurale oscillaties
kan ons meer inzicht hierin geven. Zo hebben meerdere onderzoekers aange-
toond dat wanneer een stimulus multisensorisch is (bijvoorbeeld een lichtje en
een piepje die gelijktijdig vanuit dezelfde locatie worden aangeboden), de oscil-
laties in de gebieden die de afzonderlijke sensorische informatie verwerken sterke
synchronisatie laten zien. Dus zowel de plek in het brein waar de auto ‘gezien’
wordt, als de plek in het brein waar de auto ‘gehoord’ wordt, gaan op een gesyn-
chroniseerde wijze ‘vuren’. Dit is interessant, omdat men vroeger dacht dat er een
derde associatie gebied moest zijn die de informatie integreerde. Synchronisatie
van neurale oscillaties tussen de sensorische gebieden kan echter op zichzelf een
mechanisme zijn van integratie. Het is daarmee dus niet een gebied in de hersenen,
maar een proces in de hersenen, dat belangrijk is voor deze functie.

Ten tweede kan de ervaring van de naderende auto aanleiding geven om een
geplande actie (het is groen en je wilt oversteken) te stoppen en om te zetten in
een andere actie (de auto rijdt door rood en je moet snel een stap terug doen).
Deze cognitieve controle van doelgericht gedrag is één van de meest complexe
hersenfuncties en wordt vooral door gebieden voorin het brein—de prefrontale
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cortex—bewerkstelligd. Maar, hoe controleert de prefrontale cortex ons gedrag?
De prefrontale cortex beslaat een zeer groot deel van het menselijk brein en stuurt
onder andere sensorische en motorische gebieden aan. Hoe doen de hersenen dit,
als de situatie van de naderende auto vereist dat je bliksemsnel actie onderneemt?
Ook hier lijken neurale oscillaties de sleutel: door middel van gesynchroniseerde
hersengolven kunnen meerdere gebieden in het brein, aangestuurd vanuit vooral
mediale structuren in de prefrontale cortex, functioneel worden gekoppeld en
ontkoppeld binnen tientallen tot enkele honderden milliseconden.

Overzicht van de resultaten

Hoofdstuk 2 staat volledig in het teken van het eerste cognitieve thema: multi-
sensorische integratie. Een belangrijke voorwaarde bij sensorische integratie is
niet alleen dat de verschillende soorten informatie vanuit dezelfde locatie komen,
maar ook dat ze gelijktijdig ontstonden en dezelfde tijdsduur hebben. Door de
mond van de pop gelijktijdig te laten bewegen met zijn stem, doet de buispreker
jou geloven dat zijn stem uit de mond van de pop komt. Met name over onze
waarneming van tijd is nog relatief weinig bekend. In dit hoofdstuk onderzochten
we integratie van auditieve en visuele tijdsinformatie door proefpersonen tijdsin-
schattingen te laten maken van intervallen die bestonden uit een combinatie van
auditieve en visuele stimuli (een gelijktijdig aangeboden piepje en lichtje). De re-
sultaten wezen uit dat in situaties waarbij de twee stimuli verschilden in tijdsduur,
en de instructie was om maar op één van de twee te letten, de tijdsduur van de
stimulus die genegeerd moest worden tóch invloed had op de tijdsinschatting van
de andere stimulus. Dit wijst dus op het idee dat sensorische integratie een sterk,
automatisch proces is, dat moeilijk te controleren is. Dit effect verschilde daarbij
ook tussen de modaliteiten: auditieve tijdsduur had een veel sterker sturend effect
(bias) op visuele tijdswaarneming dan andersom. In het EEG vonden we daarnaast
dat dit gedragseffect ook samen bleek te gaan met synchronisatie van oscillaties in
de alpha band (8-12 Hz) tussen gebieden waar visuele informatie wordt verwerkt
en gebieden waar auditieve informatie wordt verwerkt. Deze vorm van neurale
communicatie was het zwakst wanneer proefpersonen alleen moesten letten op
de auditieve stimuli (en visuele stimuli moesten negeren), maar zeer sterk wanneer
proefpersonen beide informatiebronnen moesten gebruiken om tot hun besliss-
ing te komen. Daarnaast hing de mate van auditieve bias op visuele tijdswaarne-
ming in gedrag sterk samen met inter-corticale alpha synchronisatie: hoe meer
cross-sensorische bias, hoe meer synchronisatie tussen de auditieve en visuele ge-
bieden. Dit hoofdstuk levert daarmee evidentie voor de hypothese dat neurale
oscillaties een manier zijn voor het brein om uni-sensorische gebieden tijdelijk te
koppelen voor een multisensorische beslissing.

In Hoofdstuk 3 wordt beschreven wat er in het brein gebeurt wanneer beslissin-
gen fout gaan. Een fout is een sterk leersignaal: als je uitgevoerde actie niet tot het
gewenste doel leidt, zal je je toekomstige gedrag moeten aanpassen om niet weer
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dezelfde fout te maken. Echter, niet elke fout is hetzelfde. Neem het voorbeeld
van de naderende auto, waarbij uiteindelijk bleek dat jij door rood liep terwijl de
auto juist door groen reed. Het kan zijn dat je aan het dagdromen was en overstak
zonder het stoplicht opgemerkt te hebben. Maar het kan ook zijn dat je wél naar
het stoplicht keek maar dat deze uit meerdere lichten bestond (bijvoorbeeld eentje
voor naar rechts en eentje voor rechtdoor); in de haast reageerde je impulsief op
het verkeerde groene licht dat niet op jouw situatie van toepassing was. Omdat
de bron van de fout verschilt, zal ook de aanpassing in gedrag van andere aard
moeten zijn om zo je toekomstige gedrag optimaal te verbeteren (je aandacht her-
pakken bij een kruispunt, of je niet laten misleiden door afleidende stoplichten).
In dit hoofdstuk onderzochten we de verschillen in hersengolfpatronen na ver-
schillende soorten fouten. Proefpersonen voerden een taak uit waarbij ze zo snel
mogelijk moesten reageren op de kleur van een stimulus terwijl ze de locatie van
de stimulus moesten negeren. Dit kon in sommige situaties tot response conflict
leiden: wanneer bijvoorbeeld een blauwe stip aan de rechterkant van een comput-
erscherm verscheen, terwijl de instructie luidde om bij blauw op de linkerknop
te drukken, dan moest de proefpersoon de zeer sterke neiging onderdrukken om
op de rechterknop te drukken. Tóch te snel op de rechterknop drukken betek-
ende een fout. Na dit soort impulsieve fouten vonden we, in overeenstemming
met eerdere bevindingen, verhoogde activiteit in de theta band (4-8 Hz) in me-
diale frontale gebieden, en inter-corticale theta synchronisatie tussen laterale en
mediale frontale gebieden. Wat wij echter ook vonden was dat wanneer de volgo-
rde van de stimuli in de taak zeer voorspelbaar werd (waarbij we veronderstelden
dat aandacht zou verslappen), er nog steeds fouten werden gemaakt. Deze fouten
lieten vooral verlaagde alpha activiteit achterin in het brein zien. Interessant ge-
noeg wordt frontale theta activiteit in de literatuur gezien als een belangrijk mech-
anisme voor cognitieve controle, terwijl alpha activiteit vaak in verband wordt ge-
bracht met aandachtsprocessen. Fouten in gedrag die waarschijnlijk ontstonden
door verstoringen in deze cognitieve processen genereren dus ook een ‘passend’
hersensignaal.

Hersenactiviteit na fouten kun je zien als reactief : het (foutieve) gedrag heeft
al plaatsgevonden. In Hoofdstuk 4 beschrijven we in hoeverre we ons ook proac-
tief kunnen voorbereiden op het type situatie zoals hierboven omschreven (het
onderdrukken van een impuls en het uitvoeren van doelgericht gedrag). We ge-
bruikten hierbij deels het onderwerp van Hoofdstuk 2, door de tijdsinformatie
tussen stimuli voorspellend te laten zijn over de mate waarin cognitieve controle
nodig was. In het alledaagse leven gebruik je impliciet ook vaak tijdsinformatie:
denk aan een naderend stoplicht dat op oranje springt, waarbij je vliegensvlug in-
schat hoe lang het duurt voor je bij het stoplicht arriveert en dit vergelijkt met
de ingeschatte duur van het oranje licht, alvorens te besluiten te stoppen of door
te rijden. We vonden in dit hoofdstuk onder andere dat mediale frontale theta
activiteit al omhoog ging rond het tijdstip dat voorspellend was voor toekom-
stig vereiste cognitieve controle. Dus, het hersensignaal dat cognitieve controle
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reflecteert ‘ging al aan’ voordat de controle daadwerkelijk nodig was. Dit hoofd-
stuk verschaft daarmee belangrijke evidentie voor de rol van theta oscillaties in
het controleren van gedrag, zowel in voorbereiding, als in reactie op response
conflict.

In Hoofdstuk 5 en 6 verkennen we de grenzen van de functionele rol van
theta oscillaties tijdens response conflict. Zo onderzochten we in Hoofdstuk 5
proefpersonen met grafeem-kleur synesthesie, een perceptuele ‘conditie’ waarbij
mensen verschillende letters en cijfers sterk associëren met specifieke kleuren (ie-
mand ervaart bij de letter A bijvoorbeeld altijd de kleur blauw). Wanneer synes-
theten moeten reageren op de geprinte kleur van een letter, en deze kleur niet
overeenkomt met de synesthetische kleurervaring die deze letter automatisch bij
hen oproept (een A geprint in rood die daar bovenop de synesthetische kleur
blauw oproept), ervaren zij ook response conflict: ze reageren trager en maken
vaker fouten. In Hoofdstuk 5 vonden we dat deze ‘mismatch’ tussen externe,
fysieke kleur en interne, synesthetische kleurervaring gevolgd werd door sterke
hersengolfpatronen in meerdere corticale gebieden en frequentiebanden. Wat
echter opviel was dat tijdens de cognitieve controle die nodig was door de ex-
tra synesthetische waarneming, frontale hersenactiviteit zich met name bevond
in de orbitofrontale cortex en in de delta band (1-4 Hz), in tegenstelling tot medi-
ale frontale activiteit in de theta band. Hier laten we dus zien dat de relatie tussen
cognitieve controle en mediale frontale theta oscillaties niet absoluut en één-op-
één is, maar waarschijnlijk afhangt van het specifieke neurocomputationele on-
derliggende proces. Daar tegenover lieten we in Hoofdstuk 6 zien dat frontale
theta oscillaties wel een causale, actieve rol kunnen hebben. We toetsten in dit
hoofdstuk de vraag van causaliteit door middel van de hersenstimulatietechniek
tACS (transcranial alternating current stimulation). Met tACS ‘stuur’ je hersengol-
ven door het brein heen, door twee elektroden op de schedel te plaatsen en hier
een (zeer zwakke, en dus onschadelijke) wisselstroom doorheen te sturen. Door
de frequentie van deze wisselstroom aan te passen kun je zo bijvoorbeeld theta of
alpha oscillaties in het brein tijdelijk versterken. Wat we hier vonden was dat tij-
dens theta stimulatie het gedrag efficiënter werd (proefpersonen maakten minder
fouten en werden sneller), met name in reactie op onverwachte stimuli die sterke
response conflict genereerden (de blauwe stip die rechts verscheen terwijl je links
moest drukken). Stimulatie in de alpha band liet dit effect niet zien.

Het proefschrift eindigt met Hoofdstuk 7 dat een geheel methodologisch
karakter heeft en niet zozeer een cognitieve functie bestudeert. Uit fysiologisch
maar ook neurocognitief onderzoek is naar voren gekomen dat neurale oscil-
laties ook een koppeling kunnen aangaan tussen verschillende frequentiebanden.
Zo bestaat er evidentie voor de hypothese dat het aantal objecten dat je kunt
vasthouden in je werkgeheugen samenhangt met het aantal gamma (30-80 Hz)
golfjes dat past binnen een theta golf. De analyse technieken die dit soort cross-
frequentie koppeling uit het EEG halen zijn echter vrij complex en foutgevoelig.
In dit hoofdstuk tonen we aan dat er een bias zit in een veel gebruikte methode
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om cross-frequentie koppeling te kwantificeren, en stellen we een correctie voor
om deze bias uit de analyse weg te halen en zo tot een betere schatting van cross-
frequentie koppeling te komen.

Conclusie

De bevindingen in dit proefschrift laten ten eerste zien dat men door middel van
het bestuderen van neurale oscillaties tijdens klassieke taken van de cognitieve
psychologie, de perceptuele en cognitieve processen die ten grondslag liggen aan
het gedrag in deze taken, beter kan begrijpen. Daarnaast levert dit proefschrift
evidentie voor theorieën omtrent de rol van twee frequentiebanden in cognitie:
alpha en theta oscillaties.

Alpha oscillaties worden gezien als golven van actieve inhibitie: waar infor-
matie moet worden genegeerd, gaan alpha oscillaties omhoog, en waar meer aan-
dacht nodig is gaan alpha oscillaties omlaag. De bevindingen uit Hoofdstuk 3, 4
en 5 laten zien dat deze functie opgaat na aandachtsfouten, tijdens het negeren van
de lokatie van stimuli, en wanneer synestheten reageren op voor hen ‘onjuist’ gek-
leurde letters. Naast lokale inhibitie blijken alpha oscillaties ook belangrijk voor
het integreren van informatie tussen verschillende gebieden in het brein, zoals
aangetoond in Hoofdstuk 2.

Recent is in de wetenschappelijke literatuur de hypothese geformuleerd dat
neuronen in de mediale frontale cortex ‘generatoren’ zijn van theta oscillaties, en
dat een netwerk binnen dit gebied synchroniseert in de theta band vooral tijdens
(verschillende vormen van) response conflict. Hoofdstuk 3 en 4 leveren correla-
tioneel bewijs voor deze theorie: na impulsieve fouten en conflicterende stimuli,
en tijdens conflict-voorspellende tijdsintervallen, gaan mediale en laterale frontale
gebieden een sterk gesynchroniseerd functioneel theta netwerk aan. Hoofdstuk
5 laat aan de hand van synesthesie zien dat dit echter niet altijd op gaat: andere
soorten response conflict (zoals in synesthesie) kunnen een kwalitatief verschil-
lend hersengolfpatroon teweegbrengen. Hoofdstuk 6, ten slotte, geeft bewijs
voor de bewering dat frontale theta oscillaties tijdens cognitieve controle geen
epifenomeen zijn, maar zeer waarschijnlijk een causale rol hebben bij het bewerk-
stelligen van doelgericht gedrag.
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