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The central theme of this thesis is visuospatial selective attention. This cognitive mech-
anism helps us to prioritize relevant information and inhibit less important information 
in the visual domain. In addition to general processes of visuospatial attention (Chapter 
2-6), the interplay of attention and negative mood was studied (Chapter 5, 6). Adjusted 
versions of a spatial cueing paradigm (e.g., Posner, 1980) were used in each of the 
empirical chapters in this thesis to study processes of spatial attention. To study the 
relation of attention and negative mood, an adjusted version of a dot-probe task was 
used. This task was derived from the spatial cueing paradigm. Attention can be directed 
overtly, by moving the eyes, or covertly, without co-occurring movements of the eyes. 
In all of our studies, we were interested in covert shifts of attention. Only in chapter 
6, both covert and overt shifts of attention were measured. In addition to response 
times, brain activity was recorded in part of the experiments by using the electroen-
cephalogram (EEG) (Chapter 2, 3, 6). This is a non-invasive technique that allows map-
ping the time course of cognitive processes with millisecond precision. Here it served 
to measure the time course of spatial orienting. Two measures were derived from the 
EEG: (1) Event-Related Potentials (ERPs) (Chapter 2, 3, 6), and (2) Event-Related Changes 
in Oscillations (Chapter 2, 6). Experiments were set up in such a manner that shifts of 
attention should result in processing differences between cerebral hemispheres. There-
fore, the main focus was on lateralized ERPs and lateralized changes in oscillations, 
with a positive or negative voltage over the hemisphere contralateral to the direction 
of attention. 

In Chapter 1, a theoretical introduction was given on the main topics: (visuospa-
tial selective) attention, measures derived from the EEG (in general and in attention 
research), mood disorders, and the interplay of negative mood and attention in dys-
phoria, depression, and bipolar disorder. Furthermore, the goals of the thesis were 
presented. These were: (1) To derive sensitive indices of orienting from the EEG to 
measure the time course of attention; (2) To determine the functional significance of 
these indices of orienting; (3) To examine processes of attention in situations where it 
is not directed by a cue, (4) To examine the role of sequence effects in a spatial cueing 
paradigm; (5) To examine the relation between general orienting processes and nega-
tive mood; (6) To examine the role of attentional bias in bipolar disorder and dysphoria; 
(7) To examine the time course of attentional bias in induced and naturally-occurring 
dysphoria. Five studies were conducted to address these issues. In chapters 2, 3, and 4 
the focus was on EEG indices and response time measurement of spatial orienting. In 
chapter 5 and 6 attentional bias in bipolar disorder and dysphoria were examined. For 
a general discussion of the results the reader is referred to chapter 7. 

In Chapter 2, in an endogenous spatial cueing paradigm, a directional arrow cue 
that pointed to the left or to the right was presented on every trial, or a neutral cue 
that consisted of a double arrow. Participants were instructed to indicate detection 
of a target stimulus that followed a cue by pressing a button as fast as possible. They 
were motivated to direct their attention on cue presentation because the cues had 
high predictive validity concerning the target location. Neutral cues had no predictive 
validity. The main goal of this study was to examine processes of spatial attention in 
neutral trials. This served to provide an answer to an existing discussion in the lit-
erature on what happens with attention when a non-directional cue is presented. For 
this goal, it was necessary to derive sensitive indices of orienting from the EEG. First, 
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averaged responses in the EEG for (left and right) cued trials were examined to derive 
the indices of orienting. We reasoned that with valid indices, we should be able to 
determine the direction of attention in every single trial in which attention had been 
cued to the left or to the right, based on the single-trial EEG response after cue-onset. 
Response times were used for verification by comparing RT validity effects based on 
the truly cued direction of attention with RT effects based on the direction of atten-
tion that was “predicted” by the EEG response. Averaged results showed a sequence 
of lateralized ERP components that mainly replicated the results of previous studies 
(e.g. Eimer & Van Velzen, 2002; Harter, Miller, Price, LaLonde, & Keyes, 1989; Hopf 
& Mangun, 2000; Nobre, Sebestyen, & Miniussi, 2000). The sequence consisted of a 
posterior contralateral positivity between 150 and 250 ms followed by a lateralized 
negativity between 250 and 500 ms contralateral to the direction of attention, reflect-
ing an “early directional attention negativity” (EDAN) at posterior sites and an “anterior 
directing attention negativity” (ADAN) at anterior and central sites. At posterior sites 
this negativity was followed by a contralateral positivity between 500 and 1200 ms, 
reflecting the late directing attention positivity (LDAP). Results of lateralized changes 
in EEG frequency bands extended previous results as changes were shown in the lower 
alpha1 (La1) band (6-8 Hz), but not in the classic alpha band (8-12 Hz; Worden, Foxe, 
Wang, & Simpson, 2000), or in higher frequency bands (Gruber, Müller, Keil, & Elbert, 
1999). In the second step of the analyses, single-trial ERP lateralizations were success-
fully used as predictor variables to classify the direction of attention in single trials with 
directional arrow cues. Predictions were successful with ERP responses, but not with 
changes in the La1-band. This showed that the lateralized ERP response consisting of 
the components mentioned before may serve as a valid index of orienting. In addition 
it shows that single-trial ERP responses have more potential than is often suggested. 
Therefore, the classification method might prove useful in the future, in experiments 
where the dependent variable consists of two categories that can be discriminated by 
an ERP response. In the final step of the analyses, lateralized ERP components were 
used to determine if attention was shifted in the neutral trials. Again single-trial ERP 
lateralizations were used as predictor variables to classify every neutral trial as “at-
tention to the left” or “attention to the right”. An analysis of response times that was 
used to evaluate the classification showed no evidence for shifts of attention in neutral 
trials. However, an analysis of nonlateralized EEG activity (alpha (8-14 Hz) activity and 
the CNV component) in the cue-target interval showed that variations in response times 
of neutral trials were due to variations in nonspatial attention (general alertness) and 
therefore not merely due to meaningless noise.

The lateralized ERP components that were shown in Chapter 2 after cue-onset are 
thought to reflect different stages in the control of attention. In Chapter 3, we aimed to 
discriminate components related to sensory aspects of the cue and components related 
to shifts of attention. This was done by manipulating cue shape and task instruction 
in two endogenous spatial cueing tasks. In one of the tasks, the physical properties of 
arrow cues were balanced across attention-left and attention-right instructions. This re-
sulted in a congruent mapping (<< for left, >> for right) and an incongruent mapping 
(<< for right, >> for left). A comparison of these mappings would show what com-
ponents were related to the direction of attention and what components were related 
to the physical cue shape. Nonlateralized line cues of which the length determined the 
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direction of attention (e.g. “|” for left, “|” for right) were used in the other task. This 
resulted in an arbitrary mapping of line length and cue direction. With nonlateralized 
cues it was possible to exclude the possibility that lateralized activity after cue-onset 
could have been elicited by shape characteristics of the cue stimulus. Both tasks were 
used in two experiments that differed in task instruction. In the first experiment, both 
validly and invalidly cued stimuli required a response, whereas in the second experi-
ment responses were required only to infrequent target stimuli on valid trials. Our re-
sults replicated previous studies (e.g. Eimer, 1994; Mangun & Hillyard, 1991) in showing 
that modulatory effects of attention on early sensory components after onset of the 
peripheral stimuli depended on task demands and relevance of the uncued position, as 
they were stronger in the second experiment than in the first. Regarding components 
after cue-onset, an early lateralized posterior positivity between 150 and 250 ms, also 
present in Chapter 2, was related to the physical shape of arrow cues. The ADAN and 
LDAP were shown to be independent of the physical shape of cues and were also elic-
ited when nonlateralized line cues were used to direct attention. This shows that these 
components are related to the direction of attention. However, both components were 
smaller or even absent when modulation of early sensory effects after onset of the 
peripheral stimulus was diminished or absent (in experiment 1), suggesting a relation 
with enhanced sensory processing after onset of the peripheral stimulus. Furthermore, 
in line with one other study (Eimer & Van Velzen, 2002) the ADAN was delayed when-
ever the demands of the cueing procedure were more complex, in the incongruent 
mapping and when the arbitrary mapping was used. The data also suggested temporal 
and spatial overlap of the LDAP and the EDAN, which might explain why the latter was 
elicited only in some task conditions. A third process was necessary, in addition to 
processing sensory aspects of the cue and the actual shift of attention, to explain the 
functional significance of the EDAN. That is, the EDAN was only elicited in conditions 
where arrow cues were used, and never with nonlateralized cues. In addition there was 
no evidence that the EDAN was related purely to the physical shape of arrow cues. It 
therefore was concluded that the EDAN appears necessary for orienting only when ar-
row cues are used and might reflect the encoding of directional information of arrows 
and perhaps also other types of lateralized cue stimuli. 

In Chapter 4, sequence effects were examined in an endogenous spatial cueing 
paradigm. The paradigm was similar to the one that was used in Chapter 2. However, 
to control the number of trial sequences, all possible sequences were balanced, leading 
to a large increase in the number of trials. The effect of the previous cue direction, the 
previous trial type (valid, invalid, neutral, catch), and target alternation effects were 
studied. The results showed strong strategic effects in cued trials as RT costs and ben-
efits of attention were larger after a valid trial than after an invalid trial. This demon-
strates that participants adapted their utilization of the cues: after an invalid cue, they 
oriented less strongly on the next trial. Second, although responses were slower after 
a catch trial (Alegria, 1978; Correa, Lupiáñez, Milliken, & Tudela, 2004; Los, 2004) costs 
and benefits of attention remained intact, supporting the independence of attentional 
mechanisms of orienting and alertness (Posner & Boies, 1971; Posner & Petersen, 1990). 
Finally, in neutral trials orienting was influenced by the direction of the cue in the previ-
ous trial. More specifically, the position that was cued in the previous trials was inhib-
ited. The inhibitory effect was taken as evidence that endogenous shifts of attention 
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result in long-term inhibitory processes that are independent of exogenous effects and 
validity of the previous trial. This independence is remarkable because the attentional 
response to the previous target is closer in time than the response to the previous cue. 
However, it is in line with studies that showed that endogenous and exogenous effects 
of attention can be independent and additive (e.g., Berger, Henik, & Rafal, 2005; Berluc-
chi, Chelazzi, & Tassinari, 2000). 

In Chapter 5, attentional biases for emotional word stimuli and general orienting 
processes were examined in bipolar disorder. A modified dot-probe task was used with 
a spatial cueing paradigm incorporated in it. Similar to a standard dot-probe task, a 
word pair was presented on every trial, with one word left and one word right from 
fixation. Emotional-neutral word pairs consisted of a depression-related or a positive 
word paired with a neutral word, and neutral-neutral word pairs were added as filler-
material. The spatial cueing paradigm was similar to the one that was used in Chapter 
2. A word pair and an arrow cue were presented simultaneously on every trial. The dif-
ferent types of word pairs were combined with predictive and non-predictive arrows in 
a way that allowed independent measurement of attentional bias for emotional words 
and general orienting processes within the same task. Bipolar patients in a euthymic 
state (i.e. remission), bipolar patients in a mildly depressed state, and nonpsychiatric 
controls participated. Results from the spatial cueing paradigm showed that all groups 
were able to orient their attention in response to arrow cues, as demonstrated by RT 
benefits. However, within the patient group, a depressed mood was positively related 
to RT costs, reflecting the relative inability to disengage attention. Attentional bias 
results showed no evidence for a mood-congruent bias towards negative words in the 
mildly depressed group. Instead, bipolar patients in a mildly depressed state, in com-
parison with controls, directed their attention away from depression-related words and 
positive words. The bias away from positive words was equally present in both patient 
groups and part of a trait effect, demonstrated by the comparison of patients in a 
euthymic state and controls. The bias away from depression-related words was mood 
state-dependent and within the patient group as a whole correlated negatively with 
measures of depressed mood. It was hypothesized that these effects of attentional 
bias are related to the transition of mood states, characteristic for bipolar disorder. 
Specifically, a bias away from all emotional information in the mildly depressed state 
might predict a transition to a euthymic state, and a bias away from positive words and 
toward depression-relevant words might predict a transition from the euthymic state 
to one of the other mood states. 

In Chapter 6, attentional biases for emotional word stimuli and general orient-
ing processes were examined in induced and naturally-occurring dysphoria. The time 
course of these processes was examined by measuring eye movements (EMs) and EEG 
after word-onset and arrow-onset. Similar to Chapter 2, lateralized ERPs and lateralized 
changes in the La1-band were extracted from the EEG. The paradigm that was used was 
similar to the one used in Chapter 5. However, to improve the signal-noise ratio for 
EEG measurement, the number of trials was doubled. Two groups of participants were 
tested that varied in mood from healthy to dysphoric. One of these groups underwent 
a neutral mood induction procedure (MIP) and the other group underwent a depressed 
MIP. Results from the spatial cueing paradigm showed that all participants were able 
to orient their attention in response to arrow cues, as demonstrated by RT benefits. 
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However, RT costs, reflecting the relative inability to disengage attention, were higher 
in the depressed MIP group than in the neutral MIP group. This is comparable with 
the relation between naturally-occurring negative mood and RT costs that was shown 
in Chapter 5. It suggests that negative mood is related to a core problem in disengag-
ing attention. ERP results and lateralized changes in the La1-band partly replicated 
the results of Chapter 2. Attentional bias results showed that biases varied over time, 
both within trials and between the different task blocks. When all blocks were aver-
aged there were no significant differences in attentional bias. Therefore, these results 
show the importance of tapping bias at different moments in time within trials and of 
including the factor “task-block” in the statistical design if blocks have been presented 
repeatedly. These types of variance over time may contribute to the heterogeneous 
results of attentional bias in depression and dysphoria. Eye movements in particular 
were useful in demonstrating the time course of bias immediately after word onset. 
The combination of EMs and RTs thus allowed us to describe the time course within 
trials. EM-analyses showed that early in time, after word-onset, naturally-occurring dys-
phoria was related to a bias away from all emotional word stimuli. However, RT results 
indicated that this initial orienting response was followed in time by a bias toward de-
pression-relevant words or no bias, as there never was a RT bias for positive words and 
a RT bias for depression-relevant words in only some of the task blocks. For induced 
dysphoria, EM analyses indicated that the depressed MIP-group in comparison to the 
neutral MIP-group showed an initial orienting response away from depression-relevant 
and toward positive words. RT results showed that this pattern was maintained after 
probe onset or again followed by no bias in part of the task blocks. In sum, these results 
again showed minimal or no evidence for a mood-congruent bias (similar to Chapter 5) 
in naturally-occurring and induced dysphoria, respectively. The pattern of biases shown 
in induced dysphoria has been shown by others (Ellenbogen, Schwartzman, Stewart, 
& Walker, 2002; Miranda, Gross, Persons, Hahn, 1998) and our results extend these 
results by showing that the pattern already started early in time, after word onset. It 
may reflect an adaptive mechanism to regulate emotion. It was speculated that the 
early avoidance response away from all emotional stimuli in naturally-occurring dys-
phoria may similarly serve to regulate and attenuate emotional arousal in those scoring 
higher on dysphoria. However, in part of the task this regulatory mechanism eventually 
broke down, as naturally dysphorics were shown to orient toward depression-relevant 
words in some of the task-blocks. This failing regulatory mechanism may be one of the 
cognitive vulnerabilities that characterize dysphoria and perhaps eventually may lead 
to depression.

Finally, in Chapter 7 a general discussion of the results presented in the empirical 
chapters was given.
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Het centrale thema van dit proefschrift is visuo-spatiële selectieve aandacht. Selec-
tieve aandacht helpt ons bij het geven van prioriteit aan relevante informatie en het 
tegelijkertijd negeren of onderdrukken van minder belangrijke input. Dit is nodig, om-
dat we dagelijks overspoeld worden door informatie, terwijl we in staat zijn hiervan 
slechts een beperkte hoeveelheid te verwerken. De term visuo-spatieel slaat op de 
visuele ruimte om ons heen. Samengevoegd gaat het bij visuo-spatiële aandacht dus 
om het verplaatsen van onze aandacht door de ruimte om ons heen. In de studies be-
schreven in dit proefschrift onderzochten we zowel visuo-spatiële selectieve aandacht 
an sich (Hoofdstukken 2-6), als ook de relatie tussen deze aandachtsprocessen en nega-
tieve stemming (Hoofdstuk 5-6). We gebruikten verschillende versies van de endogene 
spatiële cueing taak (e.g. Posner, 1980). Om de relatie tussen aandacht en stemming te 
onderzoeken werd een dot-probe taak aangewend. 

Visuo-spatiële aandacht kan overt gericht worden, door je ogen te bewegen in de 
richting van iets in je omgeving, maar ook covert, zonder dat je je ogen beweegt. In al 
onze studies waren we geïnteresseerd in coverte aandacht. In Hoofdstuk 6 werd ook 
overte aandacht onderzocht en werden er oogbewegingen (OBn) gemeten.

Naast reactietijden (RTn) en OBn, maten we ook hersenactiviteit en wel door mid-
del van het electroencefalogram (EEG; Hoofdstukken 2, 3, 6). EEG is een non-invasieve 
techniek waarmee het tijdverloop van cognitieve processen, zoals visuospatiële aan-
dacht, in kaart gebracht kan worden met een milliseconden nauwkeurigheid. We leid-
den uit het EEG twee maten af: (1) gebeurtenis-gerelateerde potentialen (Event-Related 
Potentials, ERPs; Hoofdstukken 2, 3, 6) en (2) gebeurtenis-gerelateerde veranderingen 
in oscillaties (Event-Related Changes in Oscillations; Hoofdstukken 2, 6). Onze exper-
imenten werden zo opgezet dat aandachtsverschuivingen zouden resulteren in ver-
werkingsverschillen tussen de hersenhelften. We waren dan ook vooral geïnteresseerd 
in gelateralizeerde maten: gelateralizeerde ERPs en gelateralizeerde veranderingen in 
oscillaties. Lateralizaties werden beschreven in termen van een positief of negatief volt-
age boven de hersenhelft contralateraal aan de richting van aandacht.

Hoofdstuk 1 omvat een theoretische introductie van de belangrijkste thema’s die in 
dit proefschrift aan bod komen: (visuo-spatiële selectieve) aandacht, EEG maten (alge-
meen en in aandachtsonderzoek) en de relatie tussen selectieve aandacht en negatieve 
stemming in dysforie, depressie en bipolaire stoornis. Daarnaast worden in dit eerste 
hoofdstuk de doelstellingen van het onderzoek beschreven in dit proefschrift gepre-
senteerd: (1) Het afleiden van EEG maten die gevoelig zijn voor verschuivingen van se-
lectieve visuele aandacht om hiermee het tijdverloop van aandacht in kaart te brengen, 
(2) Het bepalen van de funcionele betekenis van deze aandachtsmaten, (3) Het onder-
zoeken van aandachtsprocessen in situaties waarin aandacht niet gericht wordt door 
een voorafgaande directionele cue, (4) Het bestuderen van de rol van sequentie-effecten 
in een spatiële cueing taak, (5) Het onderzoeken van de relatie tussen aandachtsproces-
sen en negatieve stemming, (6) Het onderzoeken van de rol van verstoorde aandacht 
(aandachtsbias) in bipolaire stoornis en dysforie, (7) Het bestuderen van het tijdverloop 
van aandachtbias in geïnduceerde en spontaan ontstane dysforie. Er werden vijf studies 
uitgevoerd om bovenstaande thema’s nader te onderzoeken. In de studies beschreven 
in Hoofdstukken 2 tot en met 4 staat het meten van aandacht door middel van EEG en 
RTn centraal; in Hoofdstukken 5 en 6 aandachtsbias in bipolaire stoornis en dysforie. 
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In de studie beschreven in Hoofdstuk 2 voerden de deelnemers een endogene 
spatiële cueing taak uit. Tijdens elke trial werd ofwel een directionele pijl gepresen-
teerd die naar links (<<) of naar rechts (>>) wees, ofwel een dubbele, “neutrale” 
pijl die beiden kanten op wees (<>). Deelnemers kregen de instructie om door mid-
del van een knopdruk zo snel mogelijk een doelstimulus te detecteren die volgde na 
de pijl. De doelstimulus verscheen met een grotere waarschijnlijkheid aan de kant 
aangewezen door de directionele pijl dan aan de andere kant; neutrale pijlen hadden 
geen voorspellende waarde. De hoge voorspellende waarde van de directionele pijlen 
moest deelnemers motiveren hun aandacht te verschuiven in de richting van de pijl. 
Het hoofddoel van deze studie was om aandachtsprocessen te onderzoeken wanneer 
een neutrale pijl werd aangeboden. We hoopten de richting van aandacht te kunnen 
bepalen op basis van de EEG respons meteen na het verschijnen van de pijl. Om dit doel 
te bereiken was het noodzakelijk om maten die gevoelig zijn voor aandachtsverschuiv-
ingen af te leiden uit het EEG. Dit gebeurde in drie stappen.

Stap 1. We bestudeerden het EEG in respons op directionele pijlen: (1) ERP en (2) 
veranderingen in oscillaties. (1) De gemiddelde ERP  na presentatie van de pijlen liet 
een opeenvolging zien van gelateralizeerde componenten die de resultaten van ee-
rdere onderzoeken repliceerden (e.g. Eimer & Van Velzen, 2002; Harter, Miller, Price, 
LaLonde, & Keyes, 1989; Hopf & Mangun, 2000; Nobre, Sebestyen, & Miniussi, 2000). 
Een vroeger posterieure contralaterale positieve component tussen 150 en 250 ms 
werd gevolgd door een gelateralizeerde negativiteit tussen 250 en 500 ms contralat-
eraal aan de richting van aandacht. Deze negativiteit representeerde respectievelijk 
een “early directional attention negativity” (EDAN) op posterieure elektroden en een 
“anterior directing attention negativity” (ADAN) op anterieure en centrale elektroden. 
Op posterieure elektroden werd de negativiteit gevolgd door een contralaterale posi-
tiviteit tussen 500 en 1200 ms die een “late directing attention positivity” (LDAP) rep-
resenteerde. Bovenstaande gelateralizeerde componenten zouden verschillende stadia 
in de controle van aandacht reflecteren (zie Hoofdstuk 3). (2) Er waren gelateralizeerde 
veranderingen in oscillaties in de lagere alfa1 band (La1, 6-8 Hz), maar niet in de klass-
ieke alfa band (8-12 Hz; Worden, Foxe, Wang, & Simpson, 2000), of in hogere frequentie 
banden (Gruber, Müller, Keil, & Elbert, 1999).

Stap 2. Het RT validiteitseffect gebaseerd op de richting van de directionele pijl werd 
vergeleken met het validiteitseffect gebaseerd op de richting van aandacht zoals “voor-
speld” op basis van de EEG respons. RTn dienden om te verifiëren dat er inderdaad se-
lectieve aandachtsverschuivingen hadden plaatsgevonden. (1) ERP lateralizaties werden 
succesvol gebruikt om de richting van aandacht te voorspellen in afzonderlijke trials 
met directionele pijlen. (2) de voorspelling van de richting van aandacht op basis van 
veranderingen in de La1-band bleek niet succesvol. De gelateralizeerde ERP respons, 
opgebouwd uit de eerder genoemde componenten, kan dus dienen als valide maat 
voor de richting van aandacht. Deze classificatie-methode zou in de toekomst waarde-
vol kunnen zijn in experimenten waarbij de afhankelijke variabele bestaat uit twee 
categorieën die onderscheiden kunnen worden op basis van de ERP respons. 

Stap 3. We gebruikten gelateralizeerde ERP componenten om te bepalen of aan-
dacht zich ook na een neutrale, in plaats van directionele, pijl spatieel verplaatst. Neu-
trale trials werden daartoe op basis van de ERP lateralizaties geclassificeerd als “aan-
dacht naar links” of “aandacht naar rechts”. RT analyse toonde geen validiteits-effect 
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en daarmee geen bewijs dat aandacht in neutrale trials verschuift na de presentatie van 
een neutrale pijl. Een analyse van niet-gelateralizeerde EEG activiteit (alfa activiteit en 
CNV) tussen het verdwijnen van de neutrale pijl en het verschijnen van de doelstimulus 
liet echter zien dat variaties in RTn tussen neutrale trials samenhingen met variaties 
in non-spatiële aandacht (algemene alertheid) en daarom niet enkel betekenisloze ruis 
reflecteerden. 

Het doel van Hoofdstuk 3 was om ERP componenten gerelateerd aan sensorische 
aspecten van de pijl te onderscheiden van componenten gerelateerd aan verschuiving 
van aandacht. Dit werd gedaan door middel van een manipulatie van taakinstructie in 
twee endogene spatiële cueing taken. In de ene taak werden de fysieke kenmerken 
van pijlen (<<, >>) gebalanceerd over aandacht-links en aandacht-rechts instructies. 
Dit resulteerde in een congruente conditie (<< voor links, >> voor rechts) en een 
incongruente conditie (<< voor rechts, >> voor links). Een vergelijking van deze 
twee condities zou aantonen welke ERP componenten gerelateerd zijn aan de fysieke 
vorm van de pijlen en welke aan de richting van aandacht. In de andere taak werden, in 
plaats van pijlen, niet-gelateralizeerde, verticale lijnen gebruikt waarvan de lengte de 
richting van aandacht bepaalde (bijv. “|” voor links, “|” voor rechts). Dit resulteerde in 
een conditie met een willekeurige relatie tussen lijnlengte en de geïnstrueerde richting 
van aandacht. Met deze lijn-stimuli zou de mogelijkheid kunnen worden uitgesloten 
dat gelateralizeerde ERP activiteit na presentatie van de lijn het gevolg zou zijn van 
gelateralizeerde aspecten van vorm, omdat deze simpelweg ontbraken. 

Beide taken werden gebruikt in twee experimenten die verschilden in taakinstructie. 
In het eerste experiment werden deelnemers geïnstrueerd te reageren op elke perifeer 
aangeboden stimulus, ongeacht of deze verscheen op de plaats waar de voorafgaande 
cue naar wees (valide) of op de andere positie (invalide). In het tweede experiment 
werden deelnemers geïnstrueerd enkel te reageren op valide gecuede doelstimuli die 
perifeer werden gepresenteerd in slechts een klein deel van de trials. 

Onze resultaten leverden een replicatie van de resultaten van eerdere studies (e.g. 
Eimer, 1994; Mangun & Hillyard, 1991). Ze lieten namelijk zien dat modulatie door aan-
dacht van vroege sensorische componenten na perifere stimuli afhing van taakinstruc-
tie, afhing van de relevantie van de niet-gecuede positie (d.w.z., of deze om een reactie 
vraagt of niet) en sterker was in het tweede experiment. We focusten op dezelfde gel-
ateralizeerde ERP componenten als in Hoofdstuk 2: (1) posterieure contralaterale posi-
tieve component tussen 150 en 250 ms, (2) ADAN, LDAP, en (3) EDAN. (1) We vonden dat 
de vroege posterieure contralaterale positiviteit gerelateerd was aan de fysieke vorm 
van de pijlen. (2) De ADAN en LDAP daarentegen waren onafhankelijk van de fysieke 
vorm van cues en traden ook op wanneer lijnen in plaats van pijlen gebruikt werden 
als cues. Deze bevindingen tonen aan dat de ADAN en LDAP gerelateerd zijn aan de 
richting van aandacht. Beide componenten waren echter kleiner of zelfs afwezig wan-
neer modulatie van vroege sensorische componenten na perifere stimuli verminderd of 
afwezig was (experiment 1). Dit doet vermoeden dat er een relatie is tussen deze ERP 
componenten na presentatie van de cues en de sensorische modulatie na presentatie 
van de perifeer gepresenteerde stimuli. De ADAN liet verder net als in een eerdere 
studie (Eimer & Van Velzen, 2002) een vertraging zien in die condities waar vertaling 
van de cue in de richting van aandacht complexer was, namelijk in de incongruente pijl- 
en de arbitraire lijn-condities. (3) De data deden verder vermoeden dat de LDAP en de 
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EDAN overlappen in de tijd en wat betreft locatie. Dit zou  kunnen verklaren waarom 
de EDAN in bepaalde condities niet optrad. De EDAN trad alleen op wanneer pijlen 
en nooit wanneer lijnen gebruikt werden. Daarnaast was er geen bewijs dat de EDAN 
zuiver gerelateerd was aan de fysieke vorm van de pijl. Hieruit werd geconcludeerd dat 
de EDAN wellicht een reflectie is van de encodering van directionele informatie van 
pijlen en misschien ook andersoortige gelateralizeerde stimuli. 

In Hoofdstuk 4 werden de effecten van verschillende opeenvolgingen van condities 
(sequentie-effecten) in een endogene spatiële cueing taak bestudeerd. Het paradigma 
was vergelijkbaar met dat uit Hoofdstuk 2. Alle mogelijke sequenties werden nu echter 
gebalanceerd aangeboden, wat leidde tot een fikse toename in het aantal trials. Het ef-
fect van de vorige cue richting, het vorige type trial (valide, invalide, neutraal, catch) en 
target alternatie werd onderzocht. De resultaten waren als volgt: (1) Zowel RT kosten 
als RT baten waren groter wanneer deze trials volgden op een valide trial dan wanneer 
ze volgden op een invalide trial. Deze bevinding veronderstelt dat deelnemers het ge-
bruik van cues strategisch konden aanpassen: tijdens trials volgend op een invalide trial 
richtten zij hun aandacht minder sterk. (2) Na catch trials trad er een algehele vertrag-
ing op (Alegria, 1978; Correa, Lupiáñez, Milliken, & Tudela, 2004; Los, 2004), terwijl 
kosten en baten van aandacht niet veranderden ten opzichte van trials volgend op een 
niet-catch trial. Deze bevinding ondersteunt het idee dat mechanismen die betrokken 
zijn bij het richten van aandacht onafhankelijk fungeren van een mechanisme van al-
gemene alertheid (Posner & Boies, 1971; Posner & Petersen, 1990). (3) Tijdens neutrale 
trials werd het richten van aandacht beïnvloed werd door de richting van aandacht in 
de vorige trial. De positie die in de vorige trial gecued was, werd in de daaropvolgende 
trial onderdrukt. Deze bevinding werd gezien als bewijs dat endogene aandachtsver-
schuivingen resulteren in lange-termijn inhiberende processen die onafhankelijk zijn 
van exogene effecten uitgelokt door de voorafgaande perifere doelstimulus en van de 
validiteit van de vorige trial. Deze onafhankelijkheid is bijzonder, omdat aandachtsver-
schuivingen in de richting van de doelstimulus  in de vorige trial recenter plaatsvonden 
dan aandachtsverschuivingen in reactie op de cue in de vorige trial. Deze bevinding 
ondersteunt het idee dat endogene en exogene aandachtseffecten onafhankelijk en 
additief kunnen zijn (e.g., Berger, Henik, & Rafal, 2005; Berlucchi, Chelazzi, & Tassinari, 
2000). 

In Hoofdstuk 5 werden zowel algemene visuo-spatiële aandachtsprocessen als 
aandachtsporcessen voor emotioneel beladen woorden (aandachtbias) onderzocht bij 
patiënten met bipolaire stoornis. De taak die gebruikt werd bestond uit een combi-
natie van een endogene spatiële cueing taak (zie Hoofdstuk 2) en een dot-probe taak. 
Net als in een standaard endogene spatiële cueing taak werd tijdens elke trial een pijl 
gepresenteerd op centrale fixatie: een predictieve, directionele pijl (<< of >>) of 
een niet-predictieve, neutrale pijl (<>). Net als in een standaard dot-probe taak werd 
tijdens elke trial een woordpaar gepresenteerd, een woord links en een woord rechts 
van centrale fixatie. In onze combinatietaak, werd het woordpaar tegelijkertijd met een 
centrale pijlcue gepresenteerd. Tijdens relevante trials werd een depressie-gerelateerd 
of een positief woord aangeboden samen met een emotioneel neutraal woord. De ver-
schillende woordparen werden op zo’n manier gecombineerd met de verschillende pi-
jlen dat algemene visuo-spatiële aandachtsprocessen en aandachtbias voor emotionele 
woorden onafhankelijk van elkaar gemeten konden worden in één en dezelfde taak. De 
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deelnemers bestonden uit bipolaire patiënten in herstelde staat, bipolaire patiënten in 
een milde depressieve staat en niet-psychiatrische controles. 

De resultaten op de endogene cueing taak waren als volgt: (1) Alle drie de groepen 
waren in staat hun aandacht te richten, zoals bleek uit significante RT baten van aan-
dacht. (2) In de groep van bipolaire patiënten bleek een depressieve stemming positief 
gerelateerd aan RT kosten. De kosten vormen een reflectie van het relatieve onvermo-
gen om aandacht los te koppelen.

De dot-probe resultaten waren als volgt: (1) Mild depressieve patiënten richtten 
hun aandacht weg van zowel depressie-gerelateerde als van positieve woorden, in 
vergelijking met de controle-groep. De resultaten vormden dus geen bewijs voor een 
specifieke, stemmingscongruente aandachtsbias in de richting van negatieve woorden 
in deze groep. (2) De aandachtbias weg van depressie-gerelateerde woorden was toes-
tand-afhankelijk en correleerde binnen de patiëntengroep met depressieve stemming. 
(3) De aandachtsbias weg van positieve woorden was in beide patiëntengroepen even 
sterk aanwezig en was deel van een relatief stabiel (“trait”-) effect, kenmerkend voor 
patiënten. Dit laatste werd gedemonstreerd door herstelde patiënten te vergelijken 
met controles. De effecten van aandachtsbias gevonden voor depressie-gerelateerde en 
positieve woorden zouden wel eens gerelateerd kunnen zijn aan de overgang tussen 
verschillende stemmingstoestanden die zo karakteristiek zijn voor bipolaire stoornis. 
Een bias weg van alle emotionele informatie in de mild depressieven zou in dat geval 
een overgang voorspellen naar een herstelde staat. Een bias weg van positieve woorden 
en in de richting van depressie-gerelateerde woorden zou een overgang voorspellen 
van de herstelde staat naar een van de andere stemmingstoestanden. 

In Hoofdstuk 6 werden zowel algemene visuo-spatiële aandachtsprocessen als aan-
dachtsbias voor emotionele woorden onderzocht in dysforie (spontaan ontstaan of 
geïnduceerd in het lab) met behulp van de combinatietaak die gebruikt werd in Hoofd-
stuk 5. Het tijdverloop van deze processen werd onderzocht met behulp van metingen 
van oogbewegingen en EEG na presentatie van respectievelijk pijlcues en woordstimuli. 
Net als in Hoofdstuk 2 werden gelateralizeerde ERPs en veranderingen in oscillaties in 
de La1-band afgeleid uit het EEG. Bij aankomst in het lab varieerde de stemming van de 
deelnemers van gezond tot dysfoor (niet-geïnduceerde dysforie). Bij de ene helft van de 
deelnemers werd door middel van een depressieve stemmings-inductie procedure (SIP) 
een depressieve stemming geïnduceerd (geïnduceerde dysforie), bij de andere helft 
werd door middel van een neutrale SIP een neutrale stemming geïnduceerd. 

De resultaten op de endogene cueing taak waren als volgt: (1) Alle deelnemers waren 
in staat hun aandacht te richten, zoals bleek uit significante RT baten van aandacht. (2) 
In de depressieve SIP groep bleken de RT kosten van aandacht, die een reflectie vor-
men van het relatieve onvermogen om aandacht los te koppelen, hoger dan in de neu-
trale SIP groep. Deze bevinding is vergelijkbaar met de relatie tussen de depressieve 
stemming en RT kosten in Hoofdstuk 5. Deze data doen vermoeden dat negatieve 
stemming gerelateerd is aan een algemeen probleem om aandacht los te koppelen. (3) 
ERP resultaten en resultaten van gelateralizeerde veranderingen in de frequentieband 
repliceerden gedeeltelijk de resultaten van Hoofdstuk 2. 

De dot-probe resultaten varieerden sterk in de tijd, zowel (1) tussen taak-blokken 
als (2) binnen trials. (1) Wanneer alle taak-blokken werden gemiddeld, waren er geen 
significante verschillen in aandachtsbias in RTn. Variantie van bias effecten over de tijd 
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zouden ten grondslag kunnen liggen aan de heterogene resultaten van aandachtbias in 
depressie en dysforie. Onze resultaten laten zien dat het erg belangrijk is om de factor 
“taak-blok ” op te nemen in het statistisch design wanneer blokken trials herhaaldelijk 
werden aangeboden. (2) Metingen van oogbewegingen (OBn) in combinatie met RT 
metingen verschaften veel informatie over het tijdverloop van aandachtsbias binnen 
trials, zowel bij (a) niet-geïnduceerde dysforie als bij (b) geïnduceerde dysforie. De dot-
probe resultaten leverden net als de resultaten beschreven in Hoofdstuk 5 weinig of 
geen bewijs voor een stemmingscongruente aandachtsbias in dysforie. (a) Metingen 
van OBn lieten zien dat niet-geïnduceerde dysforie gerelateerd was aan een bias weg 
van alle emotionele woorden, meteen na hun verschijnen. Metingen van RTn lieten zien 
dat deze vroege aandachtsbias gevolgd werd door een bias in de richting van depressie-
gerelateerde woorden of de afwezigheid van een bias voor deze woorden (in een aantal 
blokken) en een algehele afwezigheid van een bias voor positieve woorden (in alle 
blokken). (b) Metingen van OBn lieten zien dat de depressieve SIP groep, in vergelijk-
ing met de neutrale SIP groep, een vroege aandachtsbias liet zien weg van depressie- 
gerelateerde woorden, maar in de richting van positieve woorden. Metingen van RTn 
lieten zien dat dit patroon van biases ofwel aanhield, ook na het verschijnen van de 
doelstimulus, ofwel gevolgd werd door de afwezigheid van bias (in enkele blokken). 

Het patroon van biases dat te zien was in geïnduceerde dysforie werd al eerder 
gevonden (Ellenbogen, Schwartzman, Stewart, & Walker, 2002; Miranda, Gross, Persons, 
Hahn, 1998) en onze resultaten vormen een aanvulling omdat ze laten zien dat het ef-
fect al vroeg in de tijd optreedt. Het zou een adaptief mechanisme kunnen reflecteren 
dat dient om emotie te reguleren. We speculeerden dat de vroege vermijdende bias, 
weg van alle emotionele woorden, in niet-geïnduceerde dysforie op vergelijkbare wijze 
zou kunnen dienen om emotionele arousal te reguleren en te verminderen in degenen 
die hoog scoorden op dysforie. In een deel van de taak hield dit mechanisme echter 
geen stand en verschoven dysforen hun aandacht richting depressie gerelateerde woor-
den. Dit falende regulerende mechanisme zou een van de cognitieve gevoeligheden 
kunnen zijn die karakteristiek zijn voor dysforie en uiteindelijk leiden tot depressie. 

Hoofdstuk 7, ten slotte, omvat een algemene discussie van de resultaten als bes-
chreven in de voorafgaande empirische hoofdstukken. 
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