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Summary 

The aim of the current dissertation is to broaden our understanding of the 

functional and structural principles that underlie face and person identity 

processing. More specifically, its intention is to dissociate between visual and 

semantic identity representations in this context. In Chapter 2 we asked whether 

the fusiform face area, or FFA, is sensitive to semantic information about 

persons in absence of direct face presentation. An 8*8 word matrix was 

constructed that consisted of 8 categories (professions, capital cities, house types, 

sports, hobbies, domestic animals, music styles and car brands). From this 

matrix, a category condition was created by using the items from a single 

category per block (the columns in the word matrix). Next to this, we created a 

person condition by using one word from each category (the rows in the word 

matrix): each resulting sequence of 8 words could be interpreted as a keyword 

description of an individual profile (i.e. a surgeon living in Amsterdam, playing 

soccer etc.). By using this approach, we were able to create two distinct semantic 

contexts while controlling for visual and semantic input of individual items 

across conditions. Participants were presented with blocks of word from both the 

category and the person condition while their brain activity was measured using 

functional MRI. In the persons condition, they were asked to associate the 

semantic descriptions with a face that was presented some time before the onset 

of the words. In the category condition, the series of words were to be associated 

with a picture that corresponded to the category. In addition, we localized FFA in 

both hemispheres by means of an independent localizer run. During the analysis, 

we focused on the patterns of activity elicited by the category and person 

conditions and found them to be significantly different from each other. From 

this, we concluded that FFA is sensitive to the subtle semantic context 

manipulation that we used in this experiment. This in turn may suggest that FFA 

processes semantic information about a person, even when there is no face 

visible.  

Chapter 3 built further on this finding by extending the dataset we used 

in Chapter 2, and this time we focused on the entire brain. First, by means of a 

multivariate searchlight technique we searched for local clusters that, like FFA, 

are sensitive to the semantic person-category manipulation. On a group level, 

this searchlight resulted in the left inferior frontal gyrus (LIFG), bilateral angular 

gyri and precuneus. In the second part of this analysis, we asked whether the 

functional connectivity between these identified clusters and FFA differed for the 

person- and the category condition. We hypothesized, in light with the findings 



in Chapter 2, that the functional connectivity would be stronger between FFA 

and (a subset of) the regions identified with the searchlight during the person 

condition compared to the category condition. Indeed, we found the strength of 

connectivity to be stronger between FFA and the precuneus during the 

processing of the person context, but not during the category context. To a lesser 

extent, this pattern was also apparent between FFA and right angular gyrus. To 

see whether this effect may have been caused by a general effect induced by the 

person condition, such as arousal, we also computed the connectivity coefficients 

between all the identified clusters in a pair-wise fashion. Interestingly, no 

difference between the person and category conditions was observed for these 

paired comparisons. We therefore concluded that the functional coupling 

between FFA and the precuneus is meaningful in the context of person-related 

semantics. It may very well be that this functional interaction facilitates the 

association of a face with semantics.  

In Chapter 4 we asked whether the information about an identity in FFA 

(as indicated in Chapter 2) is specific enough to be decoded from patterns of 

brain activity. More specifically, we attempted to predict which person was 

presented to the participant at a given time, by merely looking at the patterns of 

activity in FFA. We thereby employed the notion that FFA can and should be 

regarded as consisting of (at least) two distinct sub clusters: a mid fusiform 

(mFus) and a posterior fusiform (pFus) face cluster. We repeatedly presented 

participants with 3 distinct identities: first a face was presented, followed by a 

brief semantic description about that identity. We instructed the participants to 

actively associate the face with the semantics. In addition, we carefully localized 

the mFus and pFus clusters by means of an independent localizer run. During the 

analysis, we investigated at which accuracy we could predict the correct face and 

the semantic description from patterns of activity in mFus and pFus. We 

demonstrated that we could decode which face was presented from activity in 

mFus, but not in pFus. Vice versa, we were able to predict above chance level 

which semantic description was presented from activity in the pFus cluster. 

Taking into account that the participants were not merely watching the faces and 

descriptions passively but rather actively associating them with each other, we 

interpreted these results as follows: during the presentation of the face, the 

semantic description is automatically retrieved from memory. In contrast, during 

the presentation of the words, the face is recalled automatically. Therefore, we 

concluded that the mFus cluster receives semantic information about a face 

during the association task, whether the pFus cluster processes the visual aspects. 

We also investigated what gain the separation of the two clusters had on the 

prediction accuracies. We therefore collapsed the mFus and pFus clusters into 



traditional FFA, and observed a loss in the accuracy at which we could predict 

the identities. Only the right FFA allowed for decoding the semantic identity, 

neither left nor right FFA had predictive value for the visual identities. This 

study was the first to demonstrate a functional segregation within FFA, a 

functional region long thought to reflect a single processing module. 

Chapter 5 intended to identify the structural connections between the 

brain regions involved in the processing of semantic person identity. The 

findings described above provide relatively new insights in the role FFA plays in 

semantic person identity processing: FFA can be segregated in a mid fusiform 

and posterior fusiform face cluster, with both clusters likely serving a different 

role in the processing of face identity (Chapter 4). In addition, it has been shown 

that the precuneus may play a mediating role during the processing of semantic 

aspects of identity, in an interplay with fusiform face regions (see Chapter 3). 

These new findings thus increase the need for an investigation of the underlying 

white matter bundles that connect these regions. Therefore, we localized face 

sensitive regions on fusiform cortex using fMRI. In addition, we used diffusion 

tensor imaging (DTI) and a fiber tracking method to map the tracts that connect 

the fusiform face regions, the precuneus and the anterior inferior temporal lobe 

(aIT). Our results showed that both mid and posterior fusiform face clusters are 

connected to aIT, but not to precuneus. From aIT, it seemed that two fiber tracts 

connect with the precuneus: a lateral tract and a medial tract that runs via the 

hippocampus. These results shed a new light on the potential network that serves 

the association between faces and related semantic identity information. 

In summary, the studies reported in this thesis jointly point towards an 

involvement of the fusiform face regions (previously referred to as FFA) in the 

processing, association and retrieval of person-related information in absence of 

direct face information. Both from a functional (Chapter 2 and 4) and a 

connectional (Chapter 3 and 5) viewpoint, it has been demonstrated that face 

selective regions in ventral temporal cortex are likely involved in the processing 

of person identity in a holistic manner. 



Samenvatting 

Deze dissertatie heeft als voornaamste doel om de functionele en structurele 

processen die ten grondslag liggen aan de verwerking van gezichts- en 

persoonsidentiteit beter te begrijpen. In het bijzonder wordt hier getracht om de 

visuele en de semantische aspecten van identiteit gescheiden van elkaar te 

onderzoeken. 

 In Hoofdstuk 2 onderzochten we of de ‘fusiform face area’, afgekort 

FFA, gevoelig is voor semantische informatie over personen, in de afwezigheid 

van een gezicht. Hiertoe werd een 8*8 woordmatrix geconstrueerd, bestaande uit 

8 categorieën (beroepen, hoofdsteden, huistypes, sporten, hobby’s, huisdieren, 

muziekstijlen en automerken). Deze matrix werd vervolgens gebruikt om een 

categorieconditie te ontwikkelen: 8 woordreeksen werden gecreëerd door per 

categorie alle 8 items samen te nemen (de kolommen uit de woordmatrix). 

Daarnaast werd een persoonsconditie gevormd door 8 woordreeksen te maken, 

ditmaal door één woord per categorie te gebruiken (de rijen uit de woordmatrix). 

Elk van deze 8 woordreeksen kon nu geïnterpreteerd worden als een 

steekwoordelijke beschrijving van een identiteit (bijvoorbeeld: een chirurg die in 

Amsterdam woont, voetbal speelt, etc.). Met behulp van deze woordmatrix 

konden we twee afzonderlijke semantische contexten creëren, terwijl we de 

visuele en de semantische input in beide condities qua woorden gelijk konden 

houden. Proefpersonen kregen woordreeksen te zien van zowel de categorie- als 

de persoonscondities, terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten met functionele 

MRI. Hen werd gevraagd om in de persoonsconditie deze semantische 

beschrijvingen te associëren met een gezicht dat net voor deze woordreeks werd 

gepresenteerd. In de categorieconditie was het de bedoeling dat de reeks 

woorden werd geassocieerd met een plaatje dat de betreffende categorie 

beschreef. Verder werd FFA in beide hersenhelften gelokaliseerd aan de hand 

van een onafhankelijke run. Tijdens de analyse lag de nadruk op de patronen van 

activiteit die in FFA werden geïnduceerd door de persoons- en de 

categorieconditie, en we ontdekten dat deze patronen significant van elkaar 

verschilden. Hieruit konden we concluderen dat FFA gevoelig is voor de subtiele 

semantische manipulatie die we hebben gebruikt in dit experiment. Dit kan 

betekenen dat FFA semantische informatie over personen verwerkt, zelfs als er 

niet direct een gezicht zichtbaar is. 

 Hoofdstuk 3 borduurde verder op deze bevindingen door de dataset die 

we in Hoofdstuk 2 gebruikt hebben uit te breiden, en door dit keer de nadruk te 

leggen op het hele brein. Eerst hebben we aan de hand van een multivariate 



‘zoeklicht’-techniek gezocht naar lokale clusters in het brein die, net als FFA, 

gevoelig zijn voor de semantische persoon-categorie manipulatie. Op 

groepsniveau resulteerde deze analyse in de volgende gebieden: linker inferior 

frontal gyrus, de angular gyri in beide hemisferen en de precuneus. In het 

tweede deel van deze analyse stelden we de vraag of de functionele 

connectiviteit tussen deze clusters en FFA verschilde voor de persoons- en voor 

de categorieconditie. De hypothese was, in overeenstemming met de 

bevindingen van Hoofdstuk 2, dat de functionele connectiviteit sterker zou zijn 

tussen FFA en (enkele van) de overige gebieden tijdens de persoonsconditie dan 

in de categorieconditie. En inderdaad, we ontdekten dat de mate van de 

connectiviteit tussen de precuneus en FFA hoger was tijdens de 

persoonsconditie. In mindere mate vonden we ditzelfde patroon terug tussen de 

angular gyri en FFA. Om te zien of dit effect misschien veroorzaakt zou zijn 

door een algemeen effect in het brein veroorzaakt door de persoonsconditie, 

hebben we ook de functionele connectiviteitscoëfficiënten berekend tussen alle 

mogelijke combinaties van de clusters buiten FFA. Hier werd geen verschil 

tussen de twee condities ontdekt, wat er op duidt dat de connectiviteit tussen 

FFA en de precuneus daadwerkelijk te maken heeft met het associëren van 

gezichten met semantische informatie. 

 In Hoofdstuk 4 onderzochten we de vraag of de informatie over 

identiteit in FFA (zoals aangegeven in Hoofdstuk 2) specifiek genoeg is om te 

kunnen decoderen uit patronen van hersenactiviteit. In andere woorden, we 

keken of het mogelijk was om te voorspellen welke persoon werd gepresenteerd 

aan de proefpersoon, door enkel te kijken naar activatiepatronen in FFA. Hierbij 

gebruikten we de recente ontdekking dat FFA feitelijk bestaat uit (minstens) 

twee afzonderlijke subclusters: een mid fusiform (mFus) en een posterieure 

fusiform (pFus) cluster. We lieten proefpersonen herhaaldelijk 3 verschillende 

identiteiten zien: eerst werd een gezicht gepresenteerd, gevolgd door een korte 

semantische omschrijving van de bijbehorende identiteit. De proefpersonen 

waren geïnstrueerd om het gezicht actief te associëren met de semantische 

informatie. Daarnaast lokaliseerden we nauwkeurig de mFus en pFus clusters 

aan de hand van een onafhankelijke lokalisatierun. Tijdens de analyse 

onderzochten we hoe nauwkeurig we konden voorspellen welk gezicht en welke 

semantische omschrijving er op een gegeven moment werd gepresenteerd, door 

enkel te kijken naar activatiepatronen in mFus en pFus. Hier lieten we zien dat 

we, door te kijken naar mFus, konden voorspellen welk gezicht er werd 

gepresenteerd. Dit bleek echter niet mogelijk door te kijken naar pFus. Vice 

versa konden we wel voorspellen welke semantische omschrijving werd 

gepresenteerd door te kijken naar deze pFus cluster, terwijl dit niet mogelijk 



bleek in mFus. Omdat de proefpersonen niet enkel passief naar de gezichten en 

omschrijvingen keken, maar juist actief het een met het ander aan het associëren 

waren, hebben we deze bevindingen als volgt geïnterpreteerd: tijdens het zien 

van het gezicht wordt de semantische informatie automatisch uit het geheugen 

opgehaald. Op het moment dat het gezicht wordt laten zien, wordt ook 

automatisch de bijbehorende informatie actief. Daarom concludeerden we dat de 

mFus-cluster voornamelijk informatie ontvangt over de semantieke aspecten, 

terwijl de pFus-cluster betrokken is bij de visuele aspecten. Ook werd gekeken of 

er een toename was in de nauwkeurigheid waarop de identiteitsvoorspellingen 

konden worden gedaan, nu we keken naar twee afzonderlijke clusters in plaats 

van naar één FFA. Daarom hebben we de clusters gegroepeerd tot de meer 

traditionele FFA en gekeken in hoeverre we nu nog identiteitsinformatie konden 

aflezen uit patronen van activiteit. We ontdekten dat het niet meer mogelijk was 

om de gezichten te voorspellen, en dat we enkel nog de semantische 

omschrijvingen konden voorspellen uit de rechter FFA. Deze studie liet dus voor 

het eerst zien dat er een functionele segregatie is binnen FFA, een gebied 

waarvan lang werd vermoed dat het slechts één functie had. 

 Hoofdstuk 5 richtte zich op de structurele verbindingen tussen 

hersengebieden die betrokken zijn bij het verwerken van semantische 

persoonsinformatie. De bevindingen die hierboven beschreven zijn geven een 

relatief nieuwe visie op de rol die FFA speelt in het verwerken van identiteiten: 

FFA kan worden opgedeeld in twee clusters die elk naar alle waarschijnlijkheid 

een andere rol spelen (zie Hoofdstuk 4). Daarnaast hebben we laten zien dat de 

precuneus een rol speelt tijdens het verwerken van semantische aspecten van 

identiteit, in samenwerking met de fusiforme clusters (zie Hoofdstuk 3). Deze 

nieuwe ontdekkingen vroegen om een onderzoek naar de anatomische 

verbindingen tussen de deze gebieden. In dit hoofdstuk hebben we daarom de 

fusiforme clusters gelokaliseerd met behulp van fMRI. Vervolgens hebben we 

diffusion tensor imaging (DTI) gebruikt om de verbindingen in kaart te brengen 

tussen deze fusiform clusters, de precuneus en de anterieure 

inferotemporaalkwam (aIT). Dit laatste gebied staat bekend als een gebied dat 

functioneert als een semantische ‘hub’, en is daarom relevant in deze context. 

Onze resultaten lieten zien dat zowel mFus als pFus verbonden zijn met aIT, 

maar niet met de precuneus. Vanuit aIT lopen twee verbindingen naar de 

precuneus: een laterale verbinding, en een mediale verbinding die via de 

hippocampus loopt. Deze resultaten laten een nieuwe invalshoek zien in het 

netwerk dat mogelijk ten grondslag ligt aan de associatie van gezichten met 

semantische informatie. 



Samenvattend laten de studies in deze dissertatie gezamenlijk zien dat 

de fusiforme clusters (voorheen FFA genoemd) betrokken zijn bij de verwerking, 

associatie en het herinneren van persoonsgerelateerde informatie, in de 

afwezigheid van directe gezichtsinformatie. Zowel vanuit een functioneel 

(Hoofdstuk 2 en 4) als vanuit een connectionistisch (Hoofdstuk 3 en 5) 

perspectief is aannemelijk gemaakt dat gebieden die gevoelig zijn voor gezichten 

in ventro-temporele cortex betrokken zijn bij het verwerken van 

persoonsidentiteit op een holistische manier. 

 


