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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
Het neurale correlaat van bewustzijn 
Hoe creëren onze hersenen onze waarneming? Oftewel, hoe transformeren onze hersenen 
de informatie die binnenkomt via onze ogen in een kleurrijke ervaring van een mooi 
schilderij of een intrigerend persoon? Bij het zien  van een persoon, merken  we niet alleen 
de kleur van diens trui, het gezicht of iemands kleur haar op maar zien we de persoon als 
geheel. Hoe en waar in de hersenen wordt deze informatie geïntegreerd in een volledige 
bewuste ervaring? wat vertelt ons dit met betrekking tot het zogenaamde neuraal correlaat 
dat ten grondslag aan ons bewustzijn zou liggen?  

Wellicht bestaat er zoiets als een bepaald hersengebied waar alle informatie samen 
komt en wordt geïntegreerd tot een bewuste ervaring. We weten immers dat het visuele 
systeem hiërarchisch is opgebouwd, wat betekent dat de visuele input van lage visuele 
gebieden, zoals de primaire visuele cortex, naar hogere visuele gebieden gaat. Deze initiële 
golf van activiteit van lage naar hogere visuele gebieden wordt ook wel de fast feedforward 
sweep (FFS) genoemd. Hoe hoger de informatie in de hiërarchie komt, hoe complexer de 
wijze is waarop die informatie verwerkt wordt. Voor zenuwcellen in de primaire visuele 
cortex geldt bijvoorbeeld dat ze slechts reageren op de oriëntatie van lijntjes, terwijl in 
hoger gelegen gebieden de zenuwcellen al op hele objecten of gezichten reageren.  Dit wekt 
de suggestie dat het neuraal correlaat van bewustzijn zetelt in deze hoger gelegen gebieden 
van de visuele hiërarchie. Echter, dit is niet het geval. Zo heeft onderzoek laten zien dat deze 
hogere gebieden nog steeds actief zijn bij apen die onder narcose zijn. Ook wanneer mensen 
volledig bij bewustzijn zijn, maar het bewust waarnemen van een plaatje wordt 
gemanipuleerd zodat het niet bewust kan worden waargenomen, activeert dit “onbewuste” 
plaatje wel deze hersenengebieden. Blijkbaar zijn deze gebieden dus ook actief zonder 
bewustzijn en lijkt het er dus op dat hersenactiviteit van een bepaald gebied alleen niet 
voldoende is voor het generen van een bewuste ervaring.  

Wat echter volgt op de FFS zijn recurrente processen (RP). RP lijkt een cruciale rol te 
spelen bij de informatieverwerking en mogelijk bij het creëren van een bewuste ervaring. 
Deze recurrente processen heractiveren de lagere hersengebieden via feedback 
verbindingen vanuit de hogere gebieden en integreren hiermee de visuele informatie. 
Verschillende theorieën over het neurale correlaat van bewustzijn hebben dan ook 
benadrukt dat bewustzijn pas ontstaat wanneer informatie van verschillende 
hersengebieden wordt geïntegreerd. Meerdere onderzoeken hebben nu aangetoond dat RP 
een belangrijk ingrediënt is voor deze integratie en dus voor bewustzijn. Echter, de rol van 
neurotransmitters in dit proces is nog erg onderbelicht. Dat terwijl neurotransmitters 
essentieel zijn voor de neurale communicatie tussen zenuwcellen die bij de 
informatieverwerking en integratie betrokken zijn. In operatie kamers bijvoorbeeld  vinden 
zelfs dagelijks manipulaties van neurotransmitter systemen plaats om mensen onder 
narcose te brengen en hun bewustzijn te verlagen. Het onderzoeken van de rol van 
neurotransmitters kan dus erg informatief zijn voor het onderzoek naar bewustzijn en zijn 
neurale substraat. Maar welke neurotransmitter systemen zijn betrokken zijn bij de RP?  
 We weten dat verschillende neurotransmitter systemen worden gemanipuleerd 
zoals N-methyl-D-aspartate (NMDA), gamma-aminobutyric acid (GABA), glycine en 
acetylcholine, om mensen onder narcose te brengen. In het algemeen zorgen alle 
anesthetica voor een verlaging van activerende systemen door het verminderen van 
excitatoire glutamaat transmissie of voor het verhogen van het remmende systeem door 
toename van inhibitoire GABA. Het verstoren van de balans tussen excitatie en inhibitie 
zorgt ook voor een afname van RP. Dit suggereert dat meerdere neurotransmitter systemen 
betrokken zijn bij RP en bij het creëren van iemands staat van bewustzijn.  



Echter, onderzoek heeft ook laten zien dat RP belangrijk zijn voor de inhoud van iemands 
bewustzijn. De aanwezigheid van RP lijkt namelijk bepalend voor welke plaatjes we wel 
bewust waarnemen en welke niet. Dit kan bijvoorbeeld onderzocht worden door gebruik te 
maken van maskeren. Maskeren is het onzichtbaar maken van een stimulus (plaatje) door 
deze heel kort aan te bieden en snel te laten opvolgen door een andere stimulus, het 
masker. Elektro-encefalogram (EEG) metingen van hersenactiviteit hebben laten zien dat, 
wanneer een plaatje is gemaskeerd en we dus het plaatje niet kunnen zien er wel sprake is 
van de FFS is, maar geen RP, terwijl bij plaatjes die we wel opmerken zowel de FFS als RP 
aanwezig zijn.  

Dit suggereert dus dat de RP zowel belangrijk is voor iemands staat van bewustzijn 
als voor de inhoud van iemands bewustzijn. Onderzoek waarbij beiden worden 
gemanipuleerd terwijl neurale activiteit ofwel RP wordt gemeten kan dan ook  veel inzicht 
verschaffen in het neurale correlaat van bewustzijn. 
 
Dit proefschrift 
In dit proefschrift heb ik daarom verschillende paradigma’s om de inhoud van bewustzijn te 
manipuleren (maskeren, bistabiele visuele illusies en object herkenning) gecombineerd met 
diverse farmacologische interventies (neurotransmitter manipulaties) om de staat van 
bewustzijn te manipuleren terwijl we de hersenactiviteit hebben gemeten. 
 In hoofdstuk 2 heb ik zowel de inhoud van bewustzijn (maskeren) als de staat van 
bewustzijn van de proefpersonen (farmacologische interventie) gemanipuleerd terwijl de 
hersenactiviteit gemeten werd met behulp van EEG. Allereerst bleek dat hoe sterker de 
plaatjes werden gemaskeerd hoe minder goed de plaatjes door de proefpersonen 
gedetecteerd werden. Van de drie farmacologische interventies zorgde alleen Lorazepam 
(GABAA receptor stimulator ook wel agonist genoemd) voor een additionele vermindering in 
de waarneming van de plaatjes.  Opvallend was dat qua neurale activiteit de effecten van 
Lorazepam en maskeren vrijwel identiek waren qua timing en locatie. Voor beide 
manipulaties, was de vroege neurale activiteit (< 120 ms) relatief intact terwijl de neurale 
activiteit na ~ 150 ms, gemeten op de visuele elektrodes, was verminderd. Deze studie laat 
daarmee zien dat twee verschillende bewustzijnsmanipulaties hetzelfde effect hebben. 
Mogelijk wordt de RP verstoord waarvan gedacht wordt dat die na ~150 ms optreedt en lijkt 
deze RP gereguleerd te worden door de inhibitoire neurotransmitter GABA. Nader 
onderzoek naar de rol van GABA zou meer inzichten kunnen geven in de onderliggende 
neurale en farmacologische mechanismen van bewustzijn. 
 Daarom heb ik in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 de rol van GABA in visueel bewustzijn 
verder onderzocht, te weten door bistabiele visuele illusies te gebruiken. Tijdens bistabiele 
visuele illusies fluctueert het bewustzijn spontaan tussen twee verschillende interpretaties 
van een plaatje. Zoals in dit klassieke voorbeeld (Figuur 1): je kunt hier of een jongen vrouw 
zien die over haar rechter schouder kijkt of een oudere vrouw die naar beneden kijkt. Onze 
perceptie kan dus spontaan wisselen van de ene interpretatie (jonge vrouw) naar de andere 
(oude vrouw). Mensen verschillen in de snelheid waarmee ze wisselen tussen de twee 
interpretaties.  
 

Figure 1. Jonge vrouw – oude vrouw bistabiele visuele illusie 
 Deze afbeelding kan worden gezien als zowel een jonge vrouw die over 
haar rechter schouder kijkt of een oude vrouw die vooruit en naar beneden 
kijkt. Perceptie tussen deze twee interpretaties kan spontaan of tot op 
zekere hoogte moedwillig wisselen. 
 
 
Theorieën en computermodellen over bistabiele visuele illusies 
hebben gesteld dat wederzijdse inhibitie tussen verschillende 



populaties van neuronen in de visuele cortex  een sleutelrol spelen in deze spontane 
dynamiek van bistabiele waarneming. Als dit het geval is dan zou de inhibitoire 
neurotransmitter GABA een belangrijke rol kunnen spelen in dit proces. Om dit 
experimenteel te kunnen toetsen hebben we in hoofdstuk 3 gebruik gemaakt van 
magnetische resonantie spectroscopie (MRS) waarmee het mogelijkheid is om de 
concentratie van GABA in het brein van individuele proefpersonen te meten. In lijn met 
simulaties van een computationeel neuraal model van bistabiele waarneming, vinden we dat 
proefpersonen met een hoger GABA concentratie in hun visuele cortex, een langzamere 
spontane perceptuele dynamiek ervaren wat inhoud dat hun bewustzijn trager lijkt te 
fluctueren tussen de  twee waarnemingen. We vonden deze relatie voor drie verschillende 
visuele bistabiele illusies waarvan de onderlinge relatie nog grotendeels onbekend was 
namelijk binoculaire rivaliteit, motion- geïnduceerde blindheid en structuur door beweging. 
Verder laten we zien dat deze resultaten, chemische specificiteit (geen / tegenovergestelde 
effect voor een andere neurotransmitter  glutamaat)), anatomische specificiteit (geen effect 
voor de frontale cortex), en de taak specificiteit (er was geen effect van visuele cortex GABA 
op een eenvoudige reactie tijd taakje) vertonen. Deze resultaten impliceren dat de GABA 
concentratie in de visuele cortex van iemand voorspelt hoe snel spontane veranderingen 
van bewuste waarneming optreden voor die persoon, ongeacht het soort bistabiele illusie 
die ze aangeboden krijgen. 

Om een oorzakelijk verband tussen GABA en bistabiele waarneming te kunnen 
aantonen, werd in hoofdstuk 4 een extra farmacologische experiment uitgevoerd met 
dezelfde visuele illusies als in hoofdstuk 3 . In lijn met de resultaten uit hoofdstuk 3 vonden 
we dat het stimuleren van de GABA receptor met Lorazepam (ofwel een verhoging van 
inhibitie) zorgde voor vertraging van de perceptuele dynamiek ten opzichte van een placebo. 
Samenvattend, de combinatie van MRS, farmacologie en model simulaties in deze 
hoofdstukken vormen convergent bewijs voor de rol van GABA en inhibitie in bistabiele 
waarneming.  

In de voorgaande hoofdstukken is de rol van GABA in visueel bewustzijn benadrukt. 
Echter, RP bestaat niet alleen uit GABA gemedieerde horizontale verbindingen maar ook uit 
feedback verbindingen. Op basis van computationele neurale modellen is gesuggereerd is 
dat deze feedback verbindingen worden gemedieerd door de NMDA receptor . Recent is dit 
ook onderbouwd in een studie bij apen: het blokkeren van de NMDA receptor door middel 
van een NMDA antagonist, resulteerde in een vermindering van RP terwijl de FFS wel intact 
bleef. De bijdrage van de NMDA receptor in RP is echter nog niet direct onderzocht met 
menselijke proefpersonen. Daarom heb ik in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 gebruik gemaakt 
van ketamine, een partiële NMDA receptor blokker, om de rol van de NMDA receptor in 
feedback activiteit en bewustzijn te onderzoeken. 

In hoofdstuk 5 onderzochten we wat de effecten waren van ketamine op een 
textuur discriminatie taak (waar visuele integratie – en dus RP – voor nodig was). We 
vergeleken de prestatie van proefpersonen op deze taak met een conditie waarbij dezelfde 
proefpersonen een placebo kregen toegediend. Proefpersonen presteerden  onder invloed 
van ketamine significant slechter op de textuur discriminatie taak dan wanneer zij een 
placebo hadden gekregen. Deze bevinding werd niet veroorzaakt door een non-specifiek 
effect van ketamine, zoals subjectieve sedatie en suggereert dat het manipuleren van de 
NMDA receptor interfereert met visuele integratie door middel van het verminderen van 
feedback activiteit. Echter, in dit hoofdstuk werden relatief simpele texturen gebruikt en 
hadden we geen neurale maat meegenomen. 

Daarom hebben we in hoofdstuk 6 de effecten van ketamine verder onderzocht 
door complexere plaatjes aan te bieden en gebruikten we fMRI om de hersenactiviteit te 
meten. We gebruikten tweetonige ambigue Mooney plaatjes van objecten en de 
grijskleurige fotoversie  van dezelfde plaatjes (zie Figuur 2).       



 
Figuur 2. Mooney en Fotoversie van een plaatje 
Wanneer je voor het eerst het Mooney plaatje ziet 
is het lastig te herkennen wat er op staat 
afgebeeld. Echter, na het zien van de fotoversie 
van het zelfde plaatje is het makkelijker te zien wat 
er op het Mooney plaatje staat afgebeeld, 
namelijk een katje! 
 
Mooney plaatjes zijn moeilijk te herkennen in 
eerste instantie, je ziet alleen maar wat 

zwarte en witte vlekken, maar na het zien van de fotoversie van hetzelfde plaatje, is het 
plaatje makkelijker te herkennen, “het is een katje”.  Het mooie van een Mooney plaatje is 
dus dat het plaatje zelf niet veranderd, de visuele input in het brein is constant, maar wat we 
er in herkennen wel, de perceptuele interpretatie. Deze perceptuele interpretatie tijdens 
herkenning wordt mogelijk gevormd door feedback activiteit waardoor het interessant is om 
te kijken wat het effect de NMDA receptor blokker ketamine is op dit proces.  

Met behulp van fMRI, onderzochten we het effect van herkenning van Mooney 
plaatjes op de hersenactivatie patronen van de plaatjes. Vervolgens vergeleken we de 
hersenactivatie patronen van de ketamine conditie met die van de placebo conditie. Uit 
onze resultaten bleek dat voor herkenning de plaatjes qua activatie patronen meer op elkaar 
lijken, maar dat  herkenning van de Mooney plaatjes de patronen van activatie meer 
verschillend van elkaar maakt. De patronen gaan zelfs meer lijken op de patronen van de 
fotoversie van het plaatje. In andere woorden, voor herkenning zien alle plaatjes eruit als 
een patroon van zwarte en witte vlekken en lijken de plaatjes erg op elkaar, na herkenning 
worden de afgebeelde objecten zichtbaar bijna als of je naar een foto kijkt, wat maakt dat 
de plaatjes beter te onderscheiden zijn van elkaar. Ketamine toediening verstoorde dit effect 
van herkenning in vroeg visuele gebieden, maar niet in hogere visuele gebieden. Dit 
suggereert dat het beïnvloeden van de NMDA receptor met ketamine zorgt voor een 
verminderding van feedback activiteit van hoger naar lagere gebieden en interfereert met 
de effecten van herkenning .  
 In hoofdstuk 7, waren we geïnteresseerd in hoeverre herkenning nodig is in het 
vormen van categorie selectieve activatie patronen, en dan specifiek het verschil tussen 
dierlijke (dieren) en niet-dierlijke categorieën (voertuigen). Zo weten we dat in object-
sensitieve gebieden in het brein plaatjes van dezelfde categorie meer overeenkomstig 
worden gerepresenteerd dan plaatjes van verschillende categorieën. Bijvoorbeeld de 
activatie patronen van katten lijken meer op die van honden (binnen categorieën) dan die 
van katten op auto’s (tussen categorieën). Daarom, hebben we dezelfde data als in 
hoofdstuk 6 gebruikt en werd gekeken naar het verschil in activatie patronen voor binnen 
categorieën minus tussen categorieën. De objecten op de plaatjes bestonden uit twee 
hoofdcategorieën waarvan elk drie subcategorieën: dieren (katten, vissen en vogels) en 
voertuigen (boten, fietsen en vliegtuigen). We vonden dat herkenning niet nodig was voor 
de dier / niet dier categorisatie in de hersenpatronen, maar dat herkenning van de Mooney 
plaatjes wel zorgden voor een versterking van deze categorisatie. Meer specifieke 
categorisatie, zoals dat een kat meer lijkt op een andere kat dan op een vis observeerde we 
alleen voor de makkelijk te herkennen grijskleurige fotoversie plaatjes en niet voor de 
Mooney plaatjes, ook niet na herkenning. Mogelijk verschilden de dier/ niet dier plaatjes 
misschien al op basis van hun fysieke eigenschappen, bijvoorbeeld dat de dier plaatjes meer 
rondere vormen bevatten dan niet-dier plaatjes, en op basis hiervan al gecategoriseerd 
kunnen worden in de hersenen. Terwijl meer specifieke conceptuele categorisatie (‘het is 
een kat of het is een fiets’) ontstaat door herkenning en ervaringsafhankelijke processen.  
 



Conclusie 
Hoe creëren onze hersenen onze waarneming? Hoe transformeert ons brein de informatie 
die binnenkomt via onze ogen in een kleurrijke ervaring? En welke rol spelen 
neurotransmitter systemen hierbij? Meerdere theorieën over het neuraal correlaat van 
bewustzijn hebben geopperd dat integratie en differentiatie belangrijke processen zijn voor 
het creëren van een bewuste ervaring.  In dit proefschrift heb ik getracht om hier een 
neurotransmitter correlaat voor te formuleren. De onderzoeksresultaten suggereren dat de 
NMDA receptor belangrijk is voor de feedback activiteit wat zorgt voor een integratie van 
informatie van verschillende hersengebieden. Maar, inhibitie ofwel GABA is nodig om dit 
proces bij te sturen en bepaald daarmee de selectie en uitkomst van de competitie voor wat 
wel en wat niet in het bewustzijn komt of wel differentiatie. Daarbij, heb ik laten zien dat het 
combineren van bewustzijnsniveau en bewustzijnsinhoud manipulaties meer inzicht kan 
geven in de neurale en farmacologische onderbouwing van visueel bewustzijn. Dit opent de 
weg naar een meer moleculair en biologisch begrip van bewustzijn en mogelijk naar een 
neuro-chemisch correlaat van bewustzijn.  
 


