
 

 

 

Motion, attention, and visual awareness : correlation
and interference studies of human visual cognition
Citation for published version (APA):

Kohler, A. (2006). Motion, attention, and visual awareness : correlation and interference studies of human
visual cognition. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20061219ak

Document status and date:
Published: 01/01/2006

DOI:
10.26481/dis.20061219ak

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20061219ak
https://doi.org/10.26481/dis.20061219ak
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/6aa371b4-e456-4b8c-8115-976f546b21bc


Summary

The focus of the work described in this thesis is bipartite: First, regarding content, the 
goal of our research was to investigate which neural mechanisms are involved in the 
generation of conscious movement perception and how these mechanisms are 
modulated by attention. Second, in terms of methods, we explored the potential of 
combining correlation and interference methods in functional brain imaging to 
describe the spatial and temporal characteristics of human visual cognition. The triad 
of methods included psychophysics, functional magnetic resonance imaging (fMRI), 
and transcranial magnetic stimulation (TMS). We showed how all these techniques 
contribute their unique informational content to the understanding of the brain’s 
workings. Psychophysical measures provide a basic concept of the phenomenon and 
its dynamics, fMRI reveals the correlational structure between stimuli/tasks and 
neural activity, and TMS supplies a means to selectively interfere with processing in 
specific cortical loci. These approaches can not only be used in separate 
experiments but can also be valuably combined in a single study. Each experiment 
described in the previous chapters made its own contribution to the questions defined 
above. At the same time, each experiment was also biased more towards either the 
content or methods aspect, but taken together our results provide a coherent picture 
of the way different neuroscientific methods can be combined to study the neural 
correlates of human visual cognition. 

In Chapter 2, we reported a study that investigated the neural correlates of long-
range apparent motion in primary visual cortex (V1) using fMRI. In previous work, it 
could be demonstrated that the human MT/V5 complex (hMT/V5+), which is vital for 
motion processing, shows an increased response when objects are connected 
through apparent motion compared to statically flickering objects at the same 
locations. This is even the case when the motion and flickering conditions are not 
defined by different stimulus parameters but only by spontaneous changes of 
conscious perception during physically identical stimulation. We extended these 
findings by showing that, in addition to area hMT/V5+, also V1 is involved in the 
representation of apparent motion, specifically in the representation of the physically 
not existing path of movement. Since V1 is retinotopically organized with a high 
spatial resolution of its neuronal elements, we were able to separate stimulus 
representations and the representation of the illusory path. In conditions where 
apparent motion was seen, there was significant activation in brain regions 
representing the path, although they were not directly driven by the inducing squares. 
Since our apparent-motion stimulus spanned a large region of visual space, our 
interpretation of the data was that hMT/V5+ integrates the inducing objects and 
represents the motion aspect of the stimulus. The activity in V1 is then produced 
through feedback mechanisms driven by hMT/V5+. Only through the recurrent 
interaction between different regions our fully-fledged conscious perception is 
generated, where different stimulus aspects get represented by different cortical 
areas.

The experiment described in Chapter 3 investigated the dynamics of motion 
processing in hMT/V5+ using single-pulse TMS. With single-pulse TMS it is possible 
to probe the relevant time windows for processing in an area with millisecond 
precision. This means that in addition to the causal relevance of an area, also the 
timing of processing can be inferred. For hMT/V5+ and motion perception, there had 
been conflicting results in the literature concerning the time of maximal TMS 
interference. One group found a very early time window around stimulus onset, which 
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they interpreted as a hint for a fast route of processing through hMT/V5+ mediated 
via subcortical centers. An alternative pattern of results was described in another set 
of studies. The time window described there was much later, 100-150 ms after 
stimulus onset. This would concur more with EEG and MEG findings of motion 
processing in hMT/V5+. A shortcoming of the above studies was that the exact 
targeting of hMT/V5+ was never confirmed on independent grounds. The localization 
had usually been done with rules of thumb, starting from standard EEG electrode 
positions. Since hMT/V5+ is small in size and has a highly variable localization 
across individuals, it is of paramount importance to have an exact method for 
targeting hMT/V5+. Therefore, it was our approach to identify hMT/V5+ in individual 
participants with fMRI in a preliminary session. We then applied a stereotaxic 
positioning system we had developed previously to apply TMS to the individually 
defined hMT/V5+. We tested almost all possible time windows – in 10 ms steps – 
from -50 ms to 200 ms relative to stimulus onset. At these time points, single pulses 
of TMS were applied while subjects performed a random-dot motion discrimination 
task. Our results showed that there was a significant impairment of performance at 
130-150 ms after stimulus onset confirming the results of the second group. But there 
was no effect in any individual for the 0 ms time window described by the first group. 
The study shows how MRI techniques can be used to apply TMS to specific target 
sites in individual participants. Only through independent confirmation of the TMS-coil 
localization relative to functionally defined brain regions, an objective methodology 
for coil placement can be achieved. 

The experiments described in the two previous chapters demonstrated the unique 
contributions that fMRI and TMS can make independently and when combined in 
succession. In the fourth chapter, we explored the potential of simultaneously 
combining fMRI and TMS. The technique of applying magnetic stimulation in the 
scanner has only been developed in recent years. The first studies in this field 
focused on improving the setup and used simple paradigms, mainly in the motor 
system, to validate their techniques. In our study, we wanted to extend the 
application of the fMRI/TMS combination to more cognitive tasks. The functional 
impairment induced by TMS during such tasks has been termed ‘virtual lesion’, but 
up to now the neuronal consequences of these impairments could not be 
demonstrated. Therefore, it was our goal to visualize the effects of TMS – in terms of 
blood-oxygenation-level-dependent (BOLD) signal enhancement or suppression – 
with concurrent fMRI and compare those changes to the measured behavior of the 
participants. We used a visuospatial task that had been investigated in previous fMRI 
and TMS studies, in which processing essentially depends on activity in the superior 
parietal cortices. In this task, participants had to judge the angle of a shortly 
presented analog clock. As a control condition for unspecific TMS effects, we used a 
color discrimination task on the same stimulus material. In separate sessions, TMS 
was applied to right and left parietal cortex (electrode positions ‘P4’ and ‘P3’, 
respectively) during scanning. For right-parietal stimulation, we found a suppression 
of the BOLD response at the stimulated site but also in remote areas presumably 
connected to parietal cortex, especially the middle frontal gyrus. Notably, this 
suppression was also observable for the color task but to a much lesser degree. Only 
for the angle task and only for the superior parietal lobe and middle frontal gyrus, 
there was a very high correlation between the BOLD effect and the behavioral 
impairment. The behavioral impairment, measured as increased reaction times, was 
also only significant in the angle task. In contrast, left-parietal stimulation did not have 
any of these consequences, suggesting a right-parietal specialization for visuospatial 
processing. Apart from the hemispheric specialization, our data indicate that TMS 
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effects are not confined to the stimulated site but can be observed in a network of 
connected areas that are presumably relevant for the performed task. In addition, it is 
clear that TMS at a specific site does not necessarily result in a modulation of the 
BOLD signal: Left-parietal stimulation did not produce an observable BOLD reduction 
whatsoever. This would imply that a BOLD effect is only visible if the stimulated area 
is essential for the task or that the disturbance of the network activity could be 
alleviated through compensatory mechanisms in other brain areas. 

The studies in the last two thesis chapters were concerned with a recent debate in 
philosophy as well as neuroscience quarters regarding the relationship between 
attention and consciousness. Traditionally, the two phenomena were considered 
inextricably linked: One could not be aware of something that was not attended. But 
several authors have argued that there is an important distinction to be made 
between the two, on conceptual grounds as well as for empirical reasons. Data from 
different experiments show that it is possible to disentangle the effects of attention 
and consciousness and argue for a relative independence of the underlying 
mechanisms. The last two thesis chapters focused on exploring psychophysically the 
interaction between attention and consciousness, specifically the amount of control 
we have with respect to our conscious perception of ambiguous stimulus displays. 
The two series of experiments used different paradigms – apparent motion and 
binocular rivalry – that have both been studied extensively in experiments 
investigating the neural correlates of visual awareness. 

In Chapter 5, we used the so-called ‘motion quartet’, an apparent-motion stimulus 
that induces a perception of either horizontal or vertical movement. The currently 
perceived movement direction can change spontaneously, probably due to 
adaptation mechanisms. In two experiments, we investigated how observers can 
manipulate their perception depending on the received instruction and how 
manipulation of spatial attention affects the occurrence of spontaneous changes. In 
Experiment 1, participants were instructed either to speed up the alternation, to view 
the stimulus passively, or to slow down alternations. The amount of control observers 
displayed was substantial: They were able to almost double (or halve) the percept 
durations relative to passive viewing. Further analyses indicated that the temporal 
dynamics of alternations were similar across conditions, suggesting that spontaneous 
changes still occurred so that percept control was not completely determined by the 
observer’s will. In the second experiment, spatial attention was diverted from the 
stimuli through an attention-demanding detection task at fixation. At the same time, 
participants still had to report on their conscious perception while they performed the 
task. When attention was distracted from the motion quartet, percept durations were 
increased by about 80% on average. That means when spatial attention is drawn 
away from the stimuli, the current percept is stabilized. A possible interpretation is 
that adaptation mechanisms act only on the dominant motion direction and that they 
are selectively reduced during a lowered attentional state. Overall, the results 
demonstrated that conscious perception of an ambiguous motion quartet is highly 
susceptible to influence from space- and feature-based attentional mechanisms. Still, 
it was evident that attention does not determine our subjective experience 
completely; there are other – bottom-up – factors shaping the dynamics of our 
perceptual interpretation independent of top-down influence. 

In Chapter 6, we used a binocular-rivalry paradigm to study attentional influence in 
a way similar to the experiments in Chapter 5. In binocular rivalry, the two eyes 
receive competing information and only one interpretation can be consciously 
perceived. According to one influential account, competition during rivalry is resolved 
at a relatively early level in the visual hierarchy where interactions between 
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monocular cells are still possible. Given this assumption, it is reasonable to assume 
that the involved processes are relatively immune to top-down modulation. In 
previous studies, it could indeed be shown that the amount of voluntary control is 
very limited with binocular-rivalry displays. One possible problem with control during 
rivalry is that voluntary attention might only operate on visible stimuli, which would 
already limit the time available for modulatory influence, since the input from one eye 
is strongly inhibited and not available for conscious access during a suppression 
phase. To study the relevance of visibility for attentional control of rivaling displays, 
we designed a new grating stimulus, where parts of the stimuli presented to the two 
eyes were overlapping and others were not (Edge stimulus). In this way, grating parts 
from both eyes were visible during most of the time in an experimental trial. 
Observers were instructed to boost the perception of one percept by attending to the 
outer visible segment of the respective stimulus. The amount of control during this 
condition was compared to control for a grating stimulus without visible edges 
(Center stimulus) and to a condition where the interpretations were boosted through 
changes of fixation position. The results showed no significant difference in control 
between the Edge and Center conditions. Therefore, visibility does not seem to be 
the deciding factor for the operation of voluntary attention. A comparison to the 
fixation condition revealed that this was not due to a ceiling effect. At least for the 
enhancement of percept durations, the increase due to fixation changes was 
significantly larger than the increase for the Edge stimulus, suggesting that the 
display’s susceptibility to control through exogenous factors is considerable but 
cannot be exploited by attention shifts alone. To sum up, a comparison of the results 
from Chapters 5 and 6 shows that whereas bistable apparent motion is very prone to 
voluntary control, this is not the case for binocular rivalry. This is surprising because, 
on a superficial level, the temporal dynamics displayed by those two bistable 
paradigms is very similar. The differences might arise through the fact that the 
underlying neural mechanisms (while they are governed by the same dynamics) are 
implemented on different levels of the visual hierarchy showing different levels of 
modulation through attentional mechanisms. 

As it is often the case in science, the work described in this thesis provides only 
few answers and leaves more questions than before. An important basic problem for 
the interpretation of any fMRI result is the relationship between the BOLD signal and 
the underlying neural activity. Several studies have shown that there is a high 
correlation between BOLD and single-cell activity, but they could also demonstrate 
that the correlation is higher between BOLD and local field potentials (LFP), a 
cumulative signal of synaptic potentials from a large number of cells in the vicinity of 
the recording electrode. This suggests that BOLD reflects more the input and intra-
areal processing of a brain region than the output, a conclusion supported by studies 
of neurovascular coupling. In addition, other studies found that – at least under non-
physiological conditions – the BOLD signal and neural activity can be completely 
dissociated. What are the implications of those studies for the results reported here? 
Since it is still unclear whether BOLD and spiking activity can be strongly dissociated 
under normal physiological conditions in awake animals, it is at least possible that 
any BOLD effect found in our experiments is largely due to synaptic potentials that 
are not causing spikes in their neuronal targets. The plausibility of such an alternative 
depends on the type of activity that has been measured using fMRI. Is there a reason 
to believe that the signal we measured in our experiments is of a special kind? For 
the apparent-motion-induced activity in V1 (Chapter 2), this is indeed the case. We 
argued that the signal we found is most likely caused through feedback projections 
from hMT/V5+. As a form of top-down modulation, feedback mechanisms have been 
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associated with changes in oscillatory synaptic potentials controlling the gain of 
neuronal elements in the target area. Although there is no conclusive evidence yet 
that feedback activity is fundamentally different from feedforward propagation, it is 
possible that there is a stronger dissociation between synaptic potentials and spiking 
activity during feedback processing. This is an exciting hypothesis that can only be 
addressed through electrophysiological methods that also take into account LFP 
signals and oscillatory coherence between brain regions or local subregions. Such 
dissociations between different types of activity would explain why the activation 
patterns we found in human V1 are inconsistent with measurements of spiking 
activity in macaque V1 during presentation of apparent-motion stimuli. 

Also for the simultaneous fMRI/TMS measurements reported in Chapter 4, the 
activity modulations in different areas do not necessarily have the same substrate on 
a neuronal level. In previous fMRI/TMS studies, it could already be demonstrated that 
TMS effects are not strictly local but also cause BOLD-signal changes in remote and 
presumably connected areas. This is also clear from peripherally induced 
movements through motor-cortex TMS; there it is necessary that the activity 
manages to transcend at least one synapse to cause motor action. On the other 
hand, the spatial specificity of TMS is high: It can resolve the topographic 
organization of primary motor cortex as well as the retinotopic layout of early visual 
cortex. Therefore, TMS does not necessarily induce functionally relevant or 
suprathreshold effects in remote targets. In addition, the BOLD signal in these 
remote targets could also be driven by inhibitory processes. Another remarkable 
aspect of our results in Chapter 4 is the fact that only right-parietal TMS led to 
considerable BOLD reductions and correlated behavioral deficits. Left-parietal 
stimulation had almost no measurable consequences. This has implications for both 
the way TMS and the way our brain works. It suggests that the efficacy of magnetic 
stimulation is highly dependent on the network properties of the cortical target. Left 
parietal cortex did show activation in the respective tasks but obviously the 
application of TMS pulses did not lead to a sufficient destabilization of neuronal 
processing to result in BOLD and behavioral effects. The most plausible explanation 
for this is that fast compensatory processes counterbalance the disturbance caused 
by TMS on a very short timescale. It has been known for a long time that many 
functions are lateralized to either of the two hemispheres. Especially, a strong 
asymmetry between left and right parietal cortex has been described in the neglect 
as well as TMS literature. Our results show how this asymmetry materializes 
functionally when there is a selective disruption unilaterally in the healthy human 
brain. Further research is needed to elucidate the mechanisms of and conditions for 
compensatory processes and also the actual neuronal effects of magnetic stimulation 
in directly and indirectly affected areas. 

Finally, the fundamental objective guiding the experiments in this thesis was the 
search for the neural correlates of conscious motion perception. An important result 
from our data on apparent-motion perception in Chapter 2 is that activity in V1 seems 
to be associated with the conscious perception of the path of illusory movement. This 
confirms previous results from fMRI studies that used different paradigms to study 
correlates of consciousness in humans. An important task for the future will be to 
resolve the contradictory results from electrode recordings in macaques and the 
above described results for V1. Single-cell activity in macaque V1 is not well 
correlated with reports of conscious perception, as has been shown in studies on 
binocular rivalry. There are several explanations for this difference including 
fundamental discrepancies in brain mechanisms between humans and macaques or 
factors like the extensive training of macaques and their exceedingly stable eye 
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movements. For various reasons these arguments do not explain convincingly the 
divergent results. The most exciting explanation is that the measured signals (BOLD 
vs. electrode recordings) capture different aspects of processing in the brain. A first 
major difference between the measurements is one of scale. If one considers that 
there are about 100000 neurons in one cubic millimeter of cortex (way below the 
spatial resolution of standard fMRI) and that only 100-200 neurons can be recorded 
in a single-cell study, it becomes clear that the processing in an area can only be 
very selectively characterized with electrode recordings. Conversely, BOLD does not 
provide a direct measurement of neurons’ spiking activity. As mentioned above, at 
least under non-physiological conditions hemodynamic and neuronal signals can be 
clearly dissociated. Therefore, it is possible that during specific types of brain activity, 
e.g., top-down modulation in early areas, dissociations between synaptic potentials 
that drive hemodynamic signals and neural firing can be observed. It will be a major 
challenge for future studies to demonstrate such dissociations under physiological 
conditions. This explanation is particularly exciting if one considers recent fMRI 
studies showing that activity modulations associated with percept changes during 
binocular rivalry even reach down to the lateral geniculate nucleus of the thalamus 
pushing down the neural correlates of visual awareness to the earliest stages of 
processing. 

When talking about the neural correlates of consciousness, it is important to agree 
on which phenomena the term ‘consciousness’ refers to. A recent discussion in the 
field of consciousness studies revolves around the issue of whether attention is a 
necessary concomitant of conscious processing or whether the two can be 
differentiated. Our psychophysical studies in Chapter 5 and 6 showed that attention 
can have a major impact on the subjective experience of a bistable apparent-motion 
stimulus. At the same time, there were other factors determining the dynamics of 
perceptual changes, suggesting that conscious perception and attention can be at 
least partly separated. Several recent imaging studies support the idea that different 
cortical areas as well as different temporal dynamics are associated with awareness 
and attention. Future studies – on the conceptual as well as the empirical level – will 
have to disentangle the different aspects of our vague concept of consciousness and 
find ways to empirically grasp these aspects and their neural correlates. 



Samenvatting

De focus van het werk beschreven in dit proefschrift was tweeledig: het eerste, 
inhoudelijke doel was het uitvinden welke neurale mechanismen betrokken zijn bij de 
vorming van bewuste bewegingswaarneming, en de manier waarop deze 
mechanismen gemoduleerd worden door aandacht. Ten tweede verkent het in 
methodologisch opzicht de mogelijkheden om correlationele en interferende 
methoden te combineren bij de visualisatie van functionele hersenactivatie, ter 
beschrijving van de ruimtelijke en temporele kenmerken van visuele cognitieve 
processen in de mens. De trias van toegepaste methoden bestond uit psychofysisch 
onderzoek, de visualisatie van taakgerelateerde hersenactiviteit met behulp van 
magnetische resonantie (functional magnetic resonance imaging, fMRI), en 
transcraniële magnetische stimulatie (TMS). We hebben aangetoond hoe de unieke 
informatieve waarde van elk van deze technieken bijdraagt aan vergroting van ons 
inzicht in de hersenfuncties. Psychofysisch onderzoek biedt een basaal overzicht van 
het fenomeen en zijn dynamiek, fMRI legt de correlationele structuur bloot tussen 
stimuli en taken enerzijds, en neurale activiteit anderzijds, en TMS tenslotte biedt de 
mogelijkheid om selectief te interfereren met verwerkingsprocessen op specifieke 
lokaties in de hersenschors. Deze drie benaderingen kunnen niet alleen afzonderlijke 
experimenten toegepast worden, ze zijn ook gecombineerd in één enkele studie zeer 
waardevol. Elk van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven experimenten 
heeft zijn eigen bijdrage geleverd aan het beantwoorden van de hierboven 
gedefinieerde onderzoeksvragen. Tegelijkertijd lag bij elk experiment de nadruk ofwel 
meer op het inhoudelijke, ofwel meer op het methodologische aspect, maar samen 
genomen geven onze resultaten een coherent beeld van de manier waarop 
verschillende neurowetenschappelijke methoden gecombineerd kunnen worden om 
de neurale correlaten van de menselijke visuele cognitie te bestuderen.  

In Hoofdstuk 2 beschreven we een fMRI studie die de neurale basis onderzocht 
van een lange-afstands illusoire beweging in de primaire visuele cortex (V1). In 
eerder werk werd reeds aangetoond dat het menselijke MT/V5 complex (hMT/V5+), 
dat cruciaal is voor het verwerken van visuele beweging, een verhoogde respons 
vertoont wanneer objecten door illusoire beweging verbonden zijn, vergeleken met 
de respons bij statisch flikkerende objecten op dezelfde lokaties. Dit is zelfs het geval 
wanneer de beweging en het flikkeren niet gedefinieerd zijn door verschillende 
stimulusparameters, maar slechts door spontane veranderingen in de bewuste 
waarneming tijdens fysiek identieke stimulatie. Wij hebben deze benindingen 
uitgebreid door aan te tonen, naast hMT/V5+, ook V1 betrokken is bij de 
representatie van illusoire beweging, en meer specifiek in de representatie van het 
fysiek niet-bestaande bewegingstraject. Aangezien V1 retinotoop georganiseerd is 
en zijn neuronale elementen een hoge spatiële resolutie hebben, waren wij in staat 
om de stimulusrepresentaties en de representatie van het illusoire bewegingstraject 
van elkaar te scheiden. In condities waarin illusoire beweging werd waargenomen 
was er een significante activatie in de hersengebieden die het bewegingstraject 
vertegenwoordigden, hoewel deze gebieden niet rechtstreeks geactiveerd werden 
door de stimuli die de illusie veroorzaakten. Aangezien onze illusoire-
bewegingsstimulus een groot gebied van de visuele ruimte omspande, trokken wij de 
conclusie dat hMT/V5+ de inducerende objecten integreert, en het  bewegingsaspect 
van de stimulus representeert. De activiteit in V1 wordt vervolgens voorgebracht door 
feedbackmechanismen aangestuurd door hMT/V5+. Slechts door deze recurrente 
interactie tussen verschillende gebieden ontstaat ons uiteindelijke bewuste percept, 
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waarbij verschillende aspecten van de stimulus door verschillende corticale arealen 
gerepresenteerd worden. 

Het experiment beschreven in Hoofdstuk 3 onderzocht de dynamiek van 
bewegingsverwerking in hMT/V5+ met behulp van single-pulse TMS. Met single-
pulse TMS kunnen de relevante tijdvensters voor bepaalde corticale processen met 
millisecondenprecisie onderzocht worden. Dat betekent dat, naast de causale 
relevantie van een bepaald gebied, ook temporele aspecten van de 
verwerkingsprocessen achterhaald kunnen worden. Voor hMT/V5+ en 
bewegingswaarneming leverde de bestaande literatuur conflicterende resultaten wat 
betreft het tijdstip waarop TMS maximaal zou interfereren. Eén onderzoeksgroep 
vond een zeer vroeg tijdsvenster van maximale interferentie, rond stimulusaanvang, 
hetgeen zij interpreteerden als teken van een snelle verwerkingsroute door hMT/V5+, 
gemediëerd door subcorticale centra. Een alternatief resultatenpatroon werd 
beschreven in een andere verzameling studies. Daar werd een veel later tijdvenster 
beschreven, 100-150 ms na stimulusaanvang. Deze bevinding zou meer 
overeenstemmen met EEG- en MEG-resultaten met betrekking tot 
bewegingsverwerking in hMT/V5+. Een tekortkoming van de bovengenoemde 
studies was echter dat de exacte lokalisatie van hMT/V5+ nooit met een 
onafhankelijke methode was bevestigd. De lokalisatie was doorgaans bepaald aan 
de hand van vuistregels, uitgaande van standaard EEG-elektrodenposities. 
Aangezien hMT/V5+ een klein gebied is met een lokalisatie die sterk varieert tussen 
individuen, is een exacte methode om hMT/V5+ te bepalen van het opperste belang. 
Daarom was onze benadering om, voorafgaand aan het experiment, hMT/V5+ in de 
individuele proefpersonen te identificeren met behulp van fMRI. Vervolgens maakten 
we gebruik van een eerder door ons ontwikkeld stereotactisch positioneringssysteem 
om TMS toe te passen op de individueel gedefinieerde hMT/V5+. We testten - in 
stappen van 10 ms - bijna alle mogelijke tijdsvensters van -50 ms voor tot 200 ms na 
stimulusaanvang. Op deze tijdstippen werd een enkele TMS-puls toegediend, terwijl 
proefpersonen een taak deden waarbij ze de bewegingsrichting van willekeurig 
bewegende stippen moesten onderscheiden. Onze resultaten lieten zien dat er een 
significante prestatieverslechtering optrad rond 130-150 ms na stimulusaanvang, 
waarmee ze de eerder beschreven resultaten van de tweede groep bevestigden. Er 
was echter in geen enkel individu een effect voor het 0 ms tijdsvenster, zoals 
beschreven door de eerste groep. Deze studie laat zien hoe MRI technieken gebruikt 
kunnen worden om TMS toe te passen op specifieke doellokaties in individuele 
proefpersonen. Alleen door onafhankelijke bevestiging van de TMS-spoellokatie ten 
opzichte van functioneel gedefinieerde hersengebieden kan een objectieve 
methodologie voor het plaatsen van de TMS-spoel worden bereikt. 

De experimenten beschreven in de twee voorgaande hoofdstukken 
demonstreerden de unieke bijdragen die fMRI en TMS kunnen leveren, zowel 
onafhankelijk als in seriële combinatie. In het vierde hoofdstuk hebben we de 
mogelijkheden onderzocht die het simultaan combineren van fMRI en TMS kan 
bieden. De techniek van het toedienen van magnetische stimulatie in de MRI-
scanner werd pas recentelijk ontwikkeld. De eerste studies op dit gebied richtten zich 
op het verbeteren van de experimentele opzet en gebruikten simpele paradigma’s, 
vooral met betrekking op het motorisch systeem, om de technieken te valideren. In 
onze studie wilden we de toepassing van de fMRI/TMS combinatie uitbreiden naar 
meer cognitieve taken. De functionele beperking die TMS in zulke taken 
teweegbrengt tijdens deze taken wordt ook wel een ‘virtuele laesie’ genoemd, maar 
tot nu toe konden de neuronale consequenties van deze verstoring niet aangetoond 
worden. Ons doel was daarom om de versterkende of juist onderdrukkende effecten 
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van TMS op het bloed-zuurstofgehalte-afhankelijke (blood-oxygenation-level-
dependent) signaal, oftewel BOLD-signaal, te visualiseren met behulp van een 
gelijktijdige fMR meting, en deze veranderingen te vergelijken met het gemeten 
gedrag van de proefpersonen. We gebruikten een visuospatiële taak die was 
onderzocht in eerdere fMRI en TMS studies, en die grotendeels afhankelijk is van 
verwerking in de superieure pariëtale cortex. Gedurende deze taak moesten 
proefpersonen de hoek tussen de wijzers van een kortstondig getoonde analoge klok 
inschatten. Als controleconditie voor niet-taakspecifieke TMS-effecten lieten we de 
proefpersonen een kleurendiscriminatietaak uitvoeren op hetzelfde 
stimulusmateriaal. In afzonderlijke sessies werd TMS toegepast op de rechter en 
linker pariëtale cortex (respectievelijke elektrodeposities ‘P4’ en ‘P3’) gedurende het 
scannen. Bij rechts-pariëtale stimulatie vonden we een onderdrukking van de BOLD-
respons op de gestimuleerde plaats, maar ook in verder verwijderde gebieden die 
waarschijnlijk verbonden zijn met de pariëtale cortex, met name de middelste frontale 
gyrus. Opvallend was dat deze onderdrukking tevens waarneembaar was tijdens de 
kleurendiscriminatietaak, hoewel veel minder sterk. Enkel voor de superieure 
pariëtale cortex en de middelste frontale gyrus werd een zeer hoge correlatie tussen 
het BOLD-effect en de gedragsmatige veranderingen gevonden. De gedragsmatige 
verandering, bestaande uit toegenomen reactietijden, was eveneens alleen 
significant in de hoekschattingstaak. In contrast hiermee stond het uitblijven van 
enige consequentie bij links-pariëtale stimulatie, hetgeen een specialisatie van de 
rechter pariëtale cortex voor visuospatiële verwerking suggereert. Naast de 
hemisferische specialisatie maken onze data aannemelijk dat de effecten van TMS 
niet beperkt blijven tot de gestimuleerde lokatie, maar dat ze waargenomen kunnen 
worden in een netwerk van verbonden corticale gebieden die waarschijnlijk relevant 
zijn voor de uitgevoerde taak. Daarnaast is duidelijk geworden dat het toepassen van 
TMS op een bepaalde plaats niet noodzakelijkerwijze leidt tot een modulatie van het 
BOLD-signaal: links-pariëtale stimulatie leidde niet tot enige waarneembare reductie 
in het BOLD-signaal. Dit zou impliceren dat een BOLD-effect alleen zichtbaar is 
wanneer het gestimuleerde gebied ook daadwerkelijk essentieel is voor het uitvoeren 
van de taak, óf dat de verstoring van activiteit in het netwerk tenminste gedeeltelijk 
teniet gedaan kan worden door compensatoire mechanismen in andere 
hersengebieden.

De studies in de laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift hadden betrekking 
op een recent debat over de relatie tussen aandacht en bewustzijn, dat zowel in 
filosofische als neurowetenschappelijke kringen gaande is. Traditioneel werden deze 
fenomenen als onlosmakelijk verbonden beschouwd: Men kon zich niet bewust zijn 
van iets waarop de aandacht niet gericht was. Verschillende auteurs hebben echter 
beargumenteerd dat er wel degelijk onderscheid tussen de twee gemaakt moet 
worden, zowel op conceptuele als op empirische gronden. Data van verschillende 
experimenten laten zien dat het mogelijk is de effecten van aandacht en bewustzijn 
te scheiden, en pleiten daarmee voor een relatieve onafhankelijkheid van de 
onderliggende mechanismen. De laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift 
richtten zich op het psychofysisch onderzoeken van de interactie tussen aandacht en 
bewustzijn, met name de hoeveelheid controle die we kunnen uitoefenen over onze 
bewuste waarneming van ambiguë stimuli. De twee series van experimenten 
maakten gebruik van verschillende paradigma’s – illusoire beweging en binoculaire 
rivaliteit – die beide reeds eerder intensief gebruikt werden in experimenten die de 
neurale correlaten van visueel bewustzijn onderzochten. 

In Hoofdstuk 5 gebruikten we het zogenaamde ‘bewegingskwartet’, een illusoire-
bewegingsstimulus die de perceptie van ofwel horizontale, ofwel verticale beweging 
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veroorzaakt. De op een bepaald moment waargenomen bewegingsrichting kan 
spontaan veranderen, waarschijnlijk als gevolg van adaptatiemechanismen. In twee 
experimenten onderzochten we hoe waarnemers hun perceptie kunnen manipuleren 
aan de hand van ontvangen instructies, en hoe manipulatie van spatiële aandacht 
het optreden van spontane veranderingen beïnvloedt. In Experiment 1 werden 
proefpersonen geïnstrueerd om de richtingsveranderingen te versnellen, om passief 
naar de stimulus te kijken, of om de veranderingen te vertragen. De proefpersonen 
toonden een opvallend vermogen tot het uitoefenen van controle: Ze waren in staat 
om de duur van een bepaald percept haast te verdubbelen of te halveren ten 
opzichte van de passieve waarneming. Verdere analyse liet zien dat de temporele 
kenmerken van de veranderingen vergelijkbaar waren gedurende alle condities, wat 
suggereert dat de controle over het percept niet volledig door de wil van de 
proefpersoon werd beheerst. In het tweede experiment werd de spatiële aandacht 
afgeleid van de stimuli door in het fixatiepunt een aandachtsintensieve detectietaak 
aan te bieden. Terwijl ze de taak uitvoerden moesten de proefpersonen nog steeds 
hun bewuste waarneming rapporteren. Wanneer de aandacht was afgeleid van het 
bewegingskwartet duurden de percepten gemiddeld ongeveer 80% langer. Dit 
betekent dat wanneer spatiële aandacht wordt weggeleid van de stimuli, het huidige 
percept stabiel blijft. Een mogelijke interpretatie is dat adaptatiemechanismen alleen 
inwerken op de dominante bewegingsrichting, en dat ze selectief gereduceerd zijn 
gedurende een periode van verminderde aandacht. Over het geheel genomen 
toonden de resultaten aan dat bewuste waarneming van een ambigu 
bewegingskwartet zeer ontvankelijk is voor ruimtelijke en kenmerk-gerelateerde 
aandachtsmechanismen. Desondanks was ook duidelijk dat aandacht niet volledig 
bepalend is voor onze subjectieve ervaring; er zijn andere – bottom-up - factoren die, 
onafhankelijk van top-down invloeden, vormgeven aan onze perceptuele 
interpretatie.

In Hoofdstuk 6 gebruikten we een binoculair-rivaliteitsparadigma om de invloed 
van aandacht te bestuderen, op een vergelijkbare manier als in Hoofdstuk 5. Bij 
binoculaire rivaliteit ontvangen beide ogen tegenstrijdige informatie, terwijl er slechts 
één interpretatie bewust kan worden waargenomen. Een invloedrijke visie hierop is 
dat de competitie reeds op een relatief vroeg niveau in de visuele hiërarchie beslecht 
wordt, wanneer interacties tussen de monoculaire cellen nog mogelijk zijn. Uitgaande 
van dit standpunt kan aangenomen worden dat de processen die hierbij betrokken 
zijn relatief immuun zijn voor top-down modulatie. In voorgaande studies werd 
inderdaad aangetoond dat er slechts in zeer beperkte mate controle uitgeoefend kan 
worden over een situatie van binoculaire rivaliteit. Een potentieel probleem met 
betrekking tot wilsgestuurde controle gedurende binoculaire rivaliteit is dat de 
aandacht mogelijk alleen gericht kan worden op zichtbare stimuli, wat de voor 
modulatie beschikbare tijd reeds sterk zou begrenzen, aangezien de input van één 
oog sterk geïnhibeerd wordt en tijdens deze onderdrukkingsfase niet beschikbaar is 
voor bewuste verwerking. Om het belang van zichtbaarheid voor de controle over 
rivaliserende visuele input te kunnen bestuderen ontwierpen we een nieuwe 
rasterstimulus, waarbij gedeelten van de stimuli die aan de twee ogen gepresenteerd 
werden overlapten, en gedeelten niet (Rand stimulus). Op deze manier waren 
gedeelten van het raster voor beide ogen zichtbaar gedurende het grootste gedeelte 
van het experiment. Proefpersonen werden geïnstrueerd om de waarneming van een 
van de percepten te verhogen door hun aandacht te richten op het buitenste 
zichtbare segment van de respectievelijke stimulus. De hoeveelheid controle 
gedurende deze conditie werd vergeleken met een controlestimulus, een raster 
zonder zichtbare randen (Centrum stimulus), en met een conditie waarin de 
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interpretaties werden gestimuleerd door middel van variaties in de positie van het 
fixatiepunt. De resultaten lieten geen significant verschil zien met betrekking tot de 
hoeveelheid uitgeoefende controle tussen de Rand en Centrum condities. 
Zichtbaarheid is dus blijkbaar niet de bepalende factor in het sturen en controleren 
van vrijwillige aandacht. Een vergelijking met de fixatieconditie liet zien dat dit niet te 
wijten was aan een plafondeffect. Voor zover het de vergroting van de duur van de 
percepten betrof, was de toename als gevolg van variaties in de fixatiepositie 
significant groter dan de toename bij de Rand stimulus. Dit suggereert dat de 
ontvankelijkheid van het display voor controle door exogene factoren aanzienlijk is, 
maar niet alleen door verplaatsing van de aandacht benut kan worden. 
Samenvattend kan gezegd worden dat een vergelijking van de resultaten uit 
Hoofdstuk 5 en 6 laat zien dat terwijl bistabiele illusoire beweging  zeer vatbaar is 
voor wilsgestuurde controle, dit niet het geval is voor binoculaire rivaliteit. Dit is 
verrassend, omdat de temporele kenmerken van de beide bistabiele paradigma’s 
oppervlakkig beschouwd sterke overeenkomsten vertonen. De verschillen ontstaan 
wellicht doordat de onderliggende neurale mechanismen (hoewel beheerst door 
dezelfde dynamica) geïmplementeerd zijn op verschillende niveaus van de visuele 
hiërarchie, die verschillende niveaus van aandachtsgerelateerde modulatie vertonen.

Zoals zo vaak het geval is wanneer het de wetenschap betreft verschaft het in dit 
proefschrift beschreven werk slechts enkele antwoorden, en zorgt het voor des te 
meer nieuwe vragen. Een belangrijk fundamenteel probleem voor het interpreteren 
van welk fMRI-resultaat dan ook is de relatie tussen het BOLD-signaal en de neurale 
activiteit die daaraan ten grondslag ligt. Verschillende studies hebben reeds 
aangetoond dat er een hoge correlatie is tussen BOLD en de activiteit van 
afzonderlijke neurale cellen. Ze hebben echter ook aangetoond dat er een hogere 
correlatie bestaat tussen BOLD en het locale veldpotentiaal (local field potential, 
LFP), een cumulatief signaal opgebouwd uit de synaptische potentialen van een 
groot aantal cellen in de buurt van de opname-elektrode. Dit doet vermoeden dat 
BOLD eerder een reflectie is van de input en intra-areale verwerking, dan van de 
output van een bepaald hersengebied, een conclusie die ondersteund wordt door 
studies naar neurovasculaire koppeling. Bovendien hebben andere studies gevonden 
dat – tenminste onder niet-fysiologische omstandigheden – het BOLD-signaal en 
neurale activiteit compleet van elkaar gedissocieerd kunnen worden. Wat zijn nu de 
implicaties van deze studies voor de hier gerapporteerde resultaten? Aangezien het 
nog steeds onduidelijk is of het BOLD-signaal en het vuren van neuronen inderdaad 
sterk van elkaar kunnen afwijken onder normale fysiologische condities in wakkere 
dieren, is het op zijn minst mogelijk dat elk van de in onze studies gevonden BOLD-
effecten grotendeels toegeschreven kan worden aan synaptische potentialen die 
geen output, en dus geen vuuractiviteit veroorzaken in hun neuronale doelwit. De 
plausibiliteit van een dergelijke alternatieve verklaring is afhankelijk van het type 
activiteit dat gemeten werd met behulp van fMRI. Is er enige reden om aan te nemen 
dat het signaal dat in onze experimenten gemeten werd er een is van een speciaal 
type? Met betrekking tot de activiteit in V1 die veroorzaakt werd door illusoire 
beweging (Hoofdstuk 2) is dit inderdaad het geval. We voerden aan dat het door ons 
gevonden signaal zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt door feedback geprojecteerd 
vanuit hMT/V5+. Feedbackmechanismen, als een vorm van top-down modulatie, zijn 
geassocieerd met veranderingen in oscillerende synaptische potentialen, die de 
versterkingsfactor van neuronale elementen in het doelgebied controleren. Hoewel er 
nog geen sluitend bewijs is dat feedback fundamenteel verschilt van feedforward 
activiteit, is het mogelijk dat er gedurende feedback een sterkere dissociatie is tussen 
synaptische potentialen en neuronaal vuren. Deze interessante hypothese kan 
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slechts beproefd worden met behulp van elektrofysiologische onderzoeksmethoden, 
die ook rekening houden met LFP-signalen en oscillatoire coherentie tussen 
hersengebieden of locale subgebieden. Zulke dissociaties tussen verschillende typen 
van activiteit zouden kunnen verklaren waarom de activatiepatronen die we vonden 
in de menselijke V1 inconsistent zijn met metingen van neuronaal vuren in V1 van 
makaken gedurende de presentatie van illusoire-bewegingsstimuli.

Ook met betrekking tot de simultane fMRI/TMS-metingen die in Hoofdstuk 4 
gepresenteerd werden, hoeven de modulaties van de activiteit in verschillende 
gebieden niet hetzelfde neurale substraat te hebben. In eerdere fMRI/TMS-studies 
werd reeds aangetoond dat de effecten van TMS niet strikt lokaal zijn, maar dat de 
toepassing ook BOLD-signalen verandert in elders gelegen corticale gebieden, die 
waarschijnlijk verbonden zijn met het gestimuleerde gebied. Dit wordt tevens duidelijk 
door perifeer veroorzaakte bewegingen als gevolg van TMS toegepast op de 
motorische cortex; in dat geval moet de activiteit tenminste één synaps passeren om 
een motorische actie te bewerkstelligen. Aan de andere kant heeft TMS een zeer 
hoge spatiële specificiteit: het kan de topografische organisatie van de primaire 
motorische cortex blootleggen, evenals de retinotopische indeling van de vroege 
visuele cortex. TMS hoeft dus niet noodzakelijkerwijs functioneel relevante of 
drempeloverstijgende effecten te bewerkstelligen in elders gelegen doelgebieden. 
Daarnaast kunnen de BOLD-signalen in deze elders gelegen doelgebieden ook nog 
inhibitoire processen weerspiegelen. Een ander opvallend aspect van de resultaten 
beschreven in Hoofdstuk 4 is het feit dat alleen rechts-pariëtale TMS resulteerde in 
noemenswaardige BOLD-reducties en de gedragsmatige verstoringen die daarmee 
samenhangen. Links-pariëtale stimulatie had nauwelijks meetbare gevolgen. Dit 
gegeven heeft implicaties voor de manier waarop zowel ons brein, als TMS werken. 
Het suggereert dat de uitwerking van magnetische stimulatie sterk afhankelijk is van 
de netwerk-eigenschappen van het corticale doelgebied. Links-pariëtale cortex 
vertoonde wel activatie tijdens de betreffende taak, maar het toedienen van TMS-
pulsen veroorzaakte onvoldoende destabilisatie in de neurale verwerking om 
verandering aan te brengen in de BOLD- en gedragsmatige effecten. De meest 
plausibele verklaring hiervoor is dat snelle, compensatoire processen het 
verstorende effect van TMS op zeer korte termijn neutraliseren. Het is reeds lang 
bekend dat vele functies gelateraliseerd zijn naar een van beide hemisferen. Tussen 
linker en rechter pariëtaalcortex in het bijzonder is er een sterke asymmetrie 
beschreven in zowel neglect- als TMS-literatuur. Onze resultaten laten zien hoe een 
dergelijke asymmetrie functioneel tot uiting komt wanneer er unilateraal in het 
gezonde menselijke brein een selectieve verstoring is. Verder onderzoek is nodig om 
licht te werpen op de mechanismen en voorwaarden voor het optreden van 
compensatoire processen. Hetzelfde geldt voor de werkelijke neuronale effecten van 
magnetische stimulatie in direct en indirect getroffen gebieden. 

De fundamentele doelstelling die de leidraad vormde voor de in dit proefschrift 
beschreven experimenten was de zoektocht naar de neurale correlaten van de 
bewuste perceptie van beweging. Een belangrijk resultaat uit onze 
onderzoeksgegevens met betrekking tot het waarnemen van illusoire beweging, 
zoals beschreven in Hoofdstuk 2, is dat activiteit in V1 samen blijkt te hangen met de 
bewuste perceptie van het afgelegde traject van de bewegingsillusie. Dit komt 
overeen met resultaten van eerder uitgevoerde fMRI-studies, die aan de hand van 
verschillende paradigma’s de correlaten van het menselijke bewustzijn 
bestudeerden. Een belangrijke opgave voor de toekomst is het het oplossen van de 
tegenstrijdige resultaten van elektroderegistraties in makaken en de eerder 
beschreven resultaten in V1. De activiteit van afzonderlijke cellen in V1 van makaken 
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correleert niet hoog met resultaten met betrekking tot bewuste perceptie, zoals 
aangetoond werd met behulp van de studies naar binoculaire rivaliteit. Er zijn 
verschillende mogelijke verklaringen voor dit onderscheid, waaronder een 
fundamentele discrepantie tussen mensen en makaken, en factoren zoals de 
intensieve training van makaken, en hun uitzonderlijk stabiele oogbewegingen. Om 
verschillende redenen vormen deze argumenten echter geen overtuigende verklaring 
voor de uiteenlopende resultaten. De meest opwindende verklaring is dat de 
gemeten signalen (BOLD- versus elektrodesignalen) verschillende aspecten van de 
verwerking in het brein weerspiegelen. Een eerste belangrijk verschil tussen de beide 
metingen is hun schaal. In aanmerking genomen dat een kubieke millimeter cortex 
(hetgeen al beduidend minder is dan de spatiële resolutie van standaard fMRI) 
ongeveer 100.000 neuronen bevat, en dat een ‘single cell’-opname slechts de 
activiteit van 100 tot 200 neuronen registreert, is het duidelijk dat de verwerking in 
een bepaald gebied slechts zeer selectief gerepresenteerd kan worden door middel 
van elektrodeopnamen. BOLD, daarentegen, biedt geen directe weergave van het 
vuurgedrag van neuronen. Zoals eerder vermeld kunnen, tenminste onder niet-
fysiologische omstandigheden, hemodynamische en neuronale signalen duidelijk van 
elkaar onderscheiden worden. Het is dus mogelijk dat er tijdens bepaalde typen van 
hersenactiviteit, zoals top-down modulatie in vroege gebieden, dissociaties 
waarneembaar zijn tussen de synaptische potentialen die het hemodynamisch 
signaal aansturen en het neuraal vuren. Voor toekomstige studies zal het een grote 
uitdaging zijn om zulke dissociaties onder fysiologische condities aan te tonen. Deze 
verklaring is des te interessanter in het licht van recente fMRI-studies, die 
aantoonden dat de modulatie van activiteit als gevolg van veranderingen in het 
percept gedurende binoculaire rivaliteit zelfs doordringt tot de laterale geniculate 
nucleus van de thalamus, waarmee de neurale correlaten van visueel bewustzijn 
terug worden geleid tot de vroegste stadia van verwerking. 

Wanneer we het hebben over de neurale correlaten van bewustzijn is het van 
groot belang om duidelijk te stellen aan welke fenomenen de term ‘bewustzijn’ 
precies refereert. Een recente discussie in kringen van bewustzijnsonderzoek draait 
om de vraag of aandacht een noodzakelijk begeleidend fenomeen is voor bewuste 
verwerking, of dat de twee gedifferentieerd kunnen worden. Onze psychofysische 
studies beschreven in Hoofdstuk 5 en 6 lieten zien dat aandacht een aanmerkelijke 
invloed kan hebben op de subjectieve ervaring van bistabiele illusoire-
bewegingsstimuli. Tegelijkertijd waren er andere factoren die de dynamiek van de 
perceptuele veranderingen bepaalden, hetgeen suggereert dat bewuste waarneming 
en aandacht op zijn minst gedeeltelijk gescheiden kunnen worden. Verschillende 
recente studies die hersenactivatie visualiseerden, ondersteunen het idee dat 
bewustzijn en aandacht zowel verschillende corticale gebieden rekruteren, als een 
verschillende temporele dynamiek vertonen. Toekomstige studies, op conceptueel én 
empirisch vlak, zullen moeten proberen om de diverse aspecten van het vage 
concept van bewustzijn te ontwarren, en manieren te vinden om deze aspecten en 
hun neurale correlaten empirisch te kunnen vatten. 




