
 

 

 

Imaging imagination : a multi-method investigation
into the brain dynamics of visual mental imagery
Citation for published version (APA):

de Borst, A. W. (2011). Imaging imagination : a multi-method investigation into the brain dynamics of
visual mental imagery. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Universiteit Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20110520ab

Document status and date:
Published: 01/01/2011

DOI:
10.26481/dis.20110520ab

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.20110520ab
https://doi.org/10.26481/dis.20110520ab
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/88390c3a-1013-4bb6-a972-95e2f3ae0818


115

English summary

In  daily  life  we  regularly  and  often  unconsciously  make  use  of  mental  imagery,  for
instance when we remember things, or think about a new idea or plan. This means that
we can  form a  mental  image  very  quickly  and that  we  can  also  adapt  it.  Even  though
mental imagery seems very self-evident, a complex network of brain regions underlies
this cognitive function.

Analogous to visual perception, visually imagined information is processed in
two pathways: the ventral “what” and the dorsal “where” pathway. Modern brain
imaging research discovered, using positron emission tomography (PET) and functional
magnetic resonance imaging (fMRI), that the ventral pathway is active during the mental
imagery  of  objects  in  a  similar  manner  as  during  perception.  This  means  that  the
imagination of objects within certain categories elicits brain activity in specific parts of
the ventral temporal cortex. On the other hand, it has been demonstrated that during the
imagination of spatial information the dorsal pathway in the parietal cortex is activated.
Imagined  information  is  thus  processed  in  a  similar  manner  in  two  pathways  in  the
brain as perceived information. However, perception and mental imagery are evidently
not  the  same.  After  all,  we  do  not  confuse  reality  with  our  thoughts.  When  we  use
mental imagery, several regions in the frontal cortex of our brain are also activated.
These regions help in recalling memories and executing mental operations.

All regions in this distributed mental imagery network work closely together
and communicate  with  each  other.  Both  on  the  local  neuronal  level,  as  on  the  level  of
brain regions, communication takes place through oscillations. Synchronized oscillations
of  a  large  population  of  neurons  can  be  measured  on  the  skull  using
electroencephalography (EEG). During mental imagery, oscillations in the theta, alpha
and gamma frequency bands dominate. Theta synchronization takes place in the frontal
parts of the brain during working memory operations. Theta synchronization is often
accompanied by gamma oscillations in the dorsal or ventral pathway during the
imagination of locations or objects, respectively. Mental imagery is supported by alpha
(de-)synchronization. Synchronization in the alpha frequency is often considered to
reflect inhibition in task-irrelevant regions, while de-synchronization of alpha reflects
cognitive involvement.
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In this dissertation we have studied the neural basis of mental imagery with a
series of fMRI, EEG and combined EEG-fMRI studies. By using progressive methods we
have managed to add thus far missing information to the mental imagery literature.
Instead of focusing on one of the subsystems of mental imagery such as object or spatial
imagination, or working memory, we have investigated these systems within one task.
By  using  this  task  systematically  in  studies  with  various  measurement  techniques,  we
were able to compare and validate information on the topography, timing and
relationships between regions in the mental imagery network. With each chapter we
resolved another piece of the puzzle, by investigating the different attributes of the
network, and merged these pieces into a neuro-anatomical model of mental imagery in
the final chapter.

In Chapter 2 we have used fMRI to investigate what brain regions are active at
which point during a task that requires both object and spatial imagination. We found a
large functional network with active regions in a.o. frontal cortex, the “what” and
“where” pathways and the early visual cortex. It turned out that within this network the
frontal  regions  are  active  early  during  the  task.  One  of  these  frontal  regions,  which  is
located at the midline of the brain (the mesial superior frontal gyrus) is of considerable
significance, since its activity correlates with task performance. This region seems to
arrange the integration of information from the parietal regions, where, as the results
indicated,  the  spatial  design  of  the  location  is  represented,  and  from  the  temporal
regions where the details of the objects are depicted. Subsequently, we have investigated
which brain oscillations underlie the imagery of objects and their lay-out in an EEG
study  with  the  same  task  in Chapter 3.  We  found  that  the  recollection  of  (spatial)
information from memory is supported by theta oscillations in a right frontal region,
together with beta oscillations in bilateral parietal regions. Theta and beta oscillations, in
a mid-frontal region, seem to lie at the foundation of integrating information (objects and
space) into one mental scene. The total imagery process seems to be supported by alpha
de-synchronization in occipito-parietal regions, which reflect attention or inhibition of
non-relevant  areas.  To  connect  the  results  of  these  two chapters,  we  have  performed a
simultaneous EEG-fMRI study, as described in Chapter 4.  In  this  study  we  applied  a
new technique, Relevance Vector Machine regression, to predict EEG patterns from fMRI
data.  The results of the prediction of oscillations in the alpha and beta bands in a mid-
frontal component during the mental imagery task indicated a coupling with the mesial
superior frontal gyrus within a network of regions such as the intraparietal sulcus and
the ventral visual regions. From this we can conclude that theta and beta oscillations in
the mid-frontal component, as reported in chapter 3, most likely underlie the integrative
role of the mesial superior gyrus, as found in chapter 2. We have further investigated the
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communication between regions in the mental imagery network with a connectivity
analysis in Chapter 5. Through means of a data driven analysis technique, Granger
Causality Mapping, we found that information is sent from the auditory regions to the
frontal regions and the early visual cortex. One of the frontal regions, the mesial superior
frontal gyrus, has many connections to other frontal regions, the early visual cortex and
the “what” and “where” regions, which confirms its central and integrative role, as
proposed in previous chapters. The parietal “where” regions receive information late in
the hierarchy and, surprisingly, we have found no direct communication with the
“what” regions in the temporal cortex. Instead, the mental scene seems to be formed via
the frontal cortex.

Integrating the knowledge gathered from the various studies, we propose a
neuro-anatomical model of visual mental imagery: the cue is processed in (depending on
the modality) the auditory cortex. Subsequently, the frontal cortex is exerted to start the
mental imagery process. By means of theta and beta synchronization the stored images
are recollected and communication with distant regions in visual, temporal and parietal
cortex is initiated. In visual and temporal cortex the (details of the) objects are recollected
and represented, while in parietal cortex through beta desynchronization the spatial lay-
out of the locations is processed. Simultaneously, information is updated and the visual
scene is formed with help of the mesial superior frontal gyrus.

We can conclude that the studies in this dissertation contributed to a new
model of the brain dynamics that underlie mental imagery, in which topographical,
spectro-temporal and connective properties are integrated.
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Nederlandse samenvatting

In het dagelijks leven maken we heel regelmatig en vaak onbewust gebruik van ons
voorstellingsvermogen, bijvoorbeeld wanneer we ons dingen herinneren, of nadenken
over een nieuw idee of plan. Dit betekent dat we heel snel een mentaal beeld kunnen
vormen en deze ook kunnen aanpassen. Ook al lijkt ons voorstellingsvermogen heel
vanzelfsprekend, er ligt een complex netwerk van hersengebieden ten grondslag aan
deze cognitieve functie.

In overeenstemming met de visuele waarneming, wordt visueel ingebeelde
informatie verwerkt in twee paden: het ventrale “wat” en het dorsale “waar” pad.
Modern hersenonderzoek dat gebruik maakt van positronemissietomografie (PET) en
functionele kernspintomografie (functional magnetic resonance imaging; fMRI) heeft
ontdekt dat tijdens de mentale inbeelding van objecten het ventrale pad actief is op een
vergelijkbare manier als tijdens de waarneming. De inbeelding van objecten binnen
bepaalde categorieën veroorzaakt hersenactiviteit in specifieke delen van de temporale
cortex. Aan de andere kant is aangetoond dat tijdens het voorstellen van ruimtelijke
informatie het dorsale pad in de pariëtaal cortex geactiveerd wordt. Ingebeelde
informatie wordt dus op een vergelijkbare manier in twee hersenpaden verwerkt als
waargenomen informatie. Natuurlijk zijn waarneming en inbeelding niet hetzelfde, we
verwarren de werkelijkheid immers niet met onze gedachten. Wanneer we ons dingen
voorstellen zijn ook een aantal gebieden in de frontale cortex van ons brein actief. Deze
gebieden helpen bij het ophalen van herinneringen en het uitvoeren van mentale
bewerkingen.

Al deze gebieden in dit gedistribueerde netwerk werken met elkaar samen en
communiceren  met  elkaar.  Zowel  op  lokaal  neuronaal  niveau,  als  op  het  niveau  van
hersengebieden vindt communicatie plaats door middel van oscillaties.
Gesynchroniseerde oscillaties van een grote populatie neuronen kunnen gemeten
worden op de schedel met behulp van elektro-encefalografie (EEG). Bij het gebruik van
het voorstellingsvermogen overheersen oscillaties in de theta, alfa en gamma frequentie
banden. Theta synchronisatie in frontale delen van de hersenen vindt plaats tijdens het
gebruik van werkgeheugen. Theta synchronisatie gaat vaak samen met gamma
synchronisatie in het dorsale of ventrale pad tijdens het voorstellen van locaties of
objecten. Het mentaal voorstellingsvermogen wordt ondersteund door alfa
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(de)synchronisatie. Synchronisatie in de alfa frequentie wordt vaak gezien als de
inhibitie van taak irrelevante gebieden, terwijl de desynchronisatie van alfa cognitieve
betrokkenheid reflecteert.

In dit proefschrift hebben we door middel van een serie van fMRI, EEG en
gecombineerde EEG-fMRI studies de neurale basis van het voorstellingsvermogen
onderzocht. Door het gebruik van vooruitstrevende methodes, zijn we erin geslaagd om
tot nu toe ontbrekende informatie toe te voegen aan de literatuur van mentaal
voorstellingsvermogen. In het bijzonder hebben we in plaats van ons te richten op één
van de subsystemen van het voorstellingsvermogen, zoals object of ruimtelijke
inbeelding, of het gebruik van het werkgeheugen, deze systemen onderzocht binnen één
taak. Door deze taak systematisch te gebruiken in studies met verschillende
meetinstrumenten zijn we in staat geweest om informatie over de topografie,
tijdsvolgorde en relaties tussen gebieden in het voorstellingsvermogen netwerk met
elkaar te vergelijken en valideren. Ieder hoofdstuk draagt bij tot een stukje van de
puzzel, waarbij een ander kenmerk van het netwerk onderzocht wordt, samenvloeiend
tot een neuro-anatomisch model van het voorstellingsvermogen in het laatste hoofdstuk.

In hoofdstuk 2 hebben we fMRI gebruikt om te onderzoeken welke
hersengebieden wanneer actief zijn tijdens een taak die object en ruimtelijk
voorstellingsvermogen vereist. We vonden een groot functioneel netwerk waarbij o.a.
gebieden in de frontale cortex, in de “wat” en “waar” paden en in de vroege visuele
cortex actief waren. Binnen dit netwerk bleek dat de frontale gebieden vroeg tijdens de
taak actief zijn. Eén van deze frontale gebieden, welke tegen de middenlijn van het brein
aanligt (de “mesial superior frontal gyrus”), is van aanzienlijk belang daar de activiteit in
dit gebied samenhing met de prestatie op de taak. Dit gebied regelt vermoedelijk de
integratie van informatie uit de pariëtale gebieden waar, zoals de resultaten aangaven,
de ruimtelijke vormgeving van de locatie weergegeven wordt en uit de temporele
gebieden waar de details van de visuele objecten ingevuld worden. Vervolgens hebben
we in hoofdstuk 3 met behulp van dezelfde taak in een EEG studie onderzocht welke
hersenoscillaties het voorstellen van objecten en hun lay-out onderliggen. We vonden
dat het ophalen uit het geheugen van (ruimtelijke) informatie gesteund wordt door theta
oscillaties in een rechter frontaal gebied, samen met de desynchronizatie van beta
oscillaties in bilateraal pariëtaal gebieden. Theta en beta oscillaties in een midden
frontaal gebied lijken ten grondslag te liggen aan de integratie van informatie (objecten
en ruimte) tot één mentale locatie. Het gehele voorstellingsproces wordt ondersteund
door alfa desynchronizatie in de occipito-pariëtale gebieden, welke aandacht of de
inhibitie van gebieden die niet relevant voor de taak zijn reflecteren. Om de resultaten
van deze twee hoofdstukken met elkaar te verbinden hebben we een gelijktijdige EEG-
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fMRI studie uitgevoerd, zoals beschreven in hoofdstuk 4. In deze studie maakten we
gebruik van een nieuwe techniek, “Relevance Vector Machine” regressie, om EEG
patronen  te  voorspellen  vanuit  fMRI  data.  De  resultaten  van  de  voorspelling  van
oscillaties in de alfa en beta band in een midden frontale EEG component tijdens de
mentale voorstellingstaak duidden op een koppeling met de “mesial superior frontal
gyrus” binnen een netwerk van gebieden zoals de “intraparietal sulcus” en de ventrale
visuele gebieden. Hierdoor kunnen we concluderen dat theta en beta oscillaties in de
midden frontale EEG component, zoals gevonden in hoofdstuk 3, zeer waarschijnlijk ten
grondslag liggen aan de de integratieve rol van “mesial superior frontal gyrus” zoals
gevonden in hoofdstuk 2. We hebben de communicatie tussen gebieden in het mentale
voorstellingsnetwerk verder onderzocht met een connectiviteitsanalyse in hoofdstuk 5.
Met behulp van een door de data aangedreven analyse techniek, “Granger Causality
Mapping”, vonden we dat informatie vanuit de auditieve cortex naar de frontale
gebieden en de vroege visuele cortex gestuurd wordt. De “mesial superior frontal gyrus”
blijkt vele connecties te hebben naar andere frontale gebieden, de vroege visuele cortex
en de “wat” en “waar” gebieden, wat de centrale en integratieve rol van dit gebied, zoals
voorgesteld in vorige hoofdstukken, bevestigd. De pariëtale “waar” gebieden krijgen
laat in de hiërarchie informatie binnen en, verrassend genoeg, is er geen directe
communicatie met de “wat” gebieden in de temporale cortex gevonden. In plaats
daarvan lijkt de mentale voorstelling via de frontale cortex gevormd te worden.

De opgedane kennis uit de diverse studies integrerend, stellen we een neuro-
anatomisch model van het visuele mentale voorstellingsvermogen voor: De cue wordt
verwerkt in de (afhankelijk van de modaliteit) auditieve cortex. Vervolgens wordt de
frontale cortex aangewend om het voorstellingsproces te starten. Door middel van theta
en beta synchronisatie worden de opgeslagen beelden herinnerd en communicatie met
de verder gelegen gebieden in de visuele cortex, de temporale cortex en de pariëtaal
cortex gestart. In de visuele en temporale cortex worden de (details van de) objecten
opgehaald en gerepresenteerd, terwijl in de pariëtaal cortex door middel van beta
desynchronizatie de ruimtelijke layout van de locatie wordt verwerkt. Tegelijkertijd
wordt met hulp van de “mesial superior frontal gyrus” de informatie bijgewerkt en de
visuele locatie gevormd.

Concluderend kunnen we dus stellen dat de studies van dit proefschrift hebben
bijgedragen tot het vormen van een nieuw model van de breinprocessen die ons
voorstellingsvermogen onderliggen, waarbij topografische, temporele en interacteve
kenmerken geïntegreerd zijn.
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