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Summary 

 
Voluntary direction of attention through alpha oscillations 

 
One of the most intriguing ideas in modern vision neuroscience is that visual perception 

is rhythmic, such that the phase of alpha-band oscillations (~10 Hz) in part determines 

whether briefly presented images are consciously perceived (Mathewson et al. 2009; 

Jensen, Bonnefond & VanRullen, 2012). Providing evidence of willful control over these 

visual cortical phase dynamics would provide important evidence for top-down control 

over sensory processing.

In chapter 3 of this thesis it was demonstrated in three independent EEG experiments that 

the phase of posterior alpha oscillations cannot be modulated by top-down anticipation. 

Here we utilized a paradigm in which short sensory stimulation needed to be ignored 

while attention had to be paid to a simultaneously presented stimulus in a different 

modality. Adjusting the phase angle of the alpha oscillation would be beneficial during the 

experiment to achieve optimal suppression of the distracting sensory stimuli. We did not 

observe a preferred phase during expected presentation of distractors and therefore no 

evidence that such a modulation indeed occurs. 

The findings of chapter 3 are in contrast with a number of high profile studies which 

appeared to find evidence to the contrary, that the phase of the ongoing EEG could be 

adjusted by temporal expectation. A possible source for the discrepancy could be that the 

estimation of the phase of ongoing oscillations as well as its uniformity across trials could 

be affected by task induced changes in the power of oscillations or concurrent evoked 

responses. One measure, inter-trial phase-locking (ITPC), or the uniformity of phase angles 

across trials, is particularly vulnerable to these factors. In Chapter 4 of this thesis, using 

various simulations modelling the common task induced changes in the EEG reported in 

the literature, we demonstrate that apparent changes in ITPC of oscillatory activity can 

occur independent of any actual change in the phase of the ongoing activity.

The majority of studies have investigated the role of alpha activity during spatial attention, 

i.e. the distribution of attention across space. Chapter 2 aimed to answer whether similar 
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modulations in the power of alpha activity are used during inhibition of distraction during 

multi-sensory processing. Here it was found that alpha power was not increased above 

‘idling’ level during presentation of distracting information. In addition, behavioural 

performance was correlated with alpha power in the sensory modality of the target, but 

not in the distracting modality. Differences in baseline levels of alpha power indicate that 

during cross-sensory attention a more difficult process of re-allocation of resources in the 

sensory systems is taking place. 

Furthermore, alpha oscillations are typically studied prior to presentation of sensory 

information. In Chapter 5 we show that modulations in alpha activity also occur when 

selection of relevant information is based on feature-information and thus occurs after 

stimulus presentation. A target had to be selected from two bilaterally presented visual 

stimuli based on color and form. A lateralization in alpha power was found post-target 

with a similar scalp topography as was found when attentional selection was based on a 

spatial cue. Interestingly, this also means that higher level-featural attention interacts with 

low-level spatial attention.

Finally, abnormal attentional processing could be a symptom (or underlying cause) 

of various disorders. Recently, a few research groups have started to examine the 

phenomenon ‘misophonia’. Misophonia is a condition in which certain human made 

sounds trigger excessive irritation or aggressive behavior. In chapter 6 of this thesis the first 

evidence is presented showing a difference in auditory processing between misophonia 

patients and healthy controls. In addition to a deviation in auditory processing, abnormal 

attentional processing could give rise to the symptoms of misophonia. Further research 

into this subject could contribute to improved treatment methods focused on improving 

top-down control of attention.
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Samenvatting

 
De rol van alpha oscillaties tijdens vrijwillige controle over het richten 
van aandacht 

In het dagelijks leven krijgen we veel informatie binnen via verschillende zintuigen. Wanneer 

je in het drukke centrum van Amsterdam loopt komt er een groepje lachende toeristen 

voorbij, je kunt een tram horen bellen, een stoplicht springt op groen, en misschien kun 

je de geur van een patatkraam ruiken. Het zal niet lukken om alle sensorische informatie 

tegelijk te verwerken en het is daarom nodig om je alleen op de belangrijkste informatie 

te richten. Het filteren van belangrijke informatie en het onderdrukken van irrelevante 

informatie wordt ook wel aandacht genoemd. Informatie kan automatisch worden 

geselecteerd door het brein wanneer deze uitspringt van de rest. Het brein kan informatie 

automatisch selecteren, wanneer deze boven de rest uitspringt. Bijvoorbeeld een harde 

schreeuw die boven al het andere geluid uitkomt, of een rode bloem in een veld van groen 

gras. Dit wordt ook wel ‘bottom-up’ of ‘stimulus-gedreven’ aandacht genoemd en kan 

voorkomen zonder dat iemand daar zelf intentie toe heeft. Men kan echter ook vrijwillig 

aandacht richten. Deze manier van controleren van aandacht is belangrijk om te kunnen 

reageren op informatie die niet het meest opvalt, maar waarvan de importantie afhangt 

van hogere factoren. Kinderen in de klas moeten geluiden die van buiten komen kunnen 

negeren. Op deze manier kan de informatie die de leerkracht meegeeft beter worden 

verwerkt, met als voordeel dat de kans groter is dat deze informatie opgeslagen wordt. 

Deze manier van het richten van aandacht wordt ook wel ‘top-down’ of ‘gecontroleerde’ 

aandacht genoemd. 

Door middel van EEG (elektro-encefalografie) kan hersenactiviteit worden gemeten 

terwijl de aandacht ergens op wordt gevestigd of wanneer bepaalde informatie juist moet 

worden genegeerd. Wanneer visuele informatie niet wordt verwerkt zal men langzame 

golven met een frequentie rond de 10 Hz zien in het EEG van electroden die boven de 

visuele cortex zijn geplaatst. Wanneer visuele informatie juist wel goed wordt verwerkt, 

verdwijnen deze langzame golven. Deze golven worden ook wel ‘alpha oscillaties’ of ‘alpha 

activiteit’ genoemd. De amplitude van deze golven kan worden gezien als een maat voor de 

diepte waarmee sensorische informatie wordt verwerkt. De amplitude van alpha golven kan 
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worden gestuurd door middel van top down-controle door hogere cognitieve gebieden in de 

frontale cortex en is een mechanisme voor het vrijwillig controleren welke informatie verder 

wordt verwerkt en welke informatie wordt onderdrukt. Mensen met aandachtsproblemen 

(zoals ADHD) laten deze modulaties van alpha golven niet of minder zien, wat een oorzaak 

zou kunnen zijn voor de problemen met het sturen van aandacht.

Verhoging van alpha-activiteit in hersengebieden die zijn geassocieerd met verwerking van 

informatie die genegeerd moet worden, leidt niet tot complete onderdrukking van deze 

afleidende informatie. Uit onderzoek is gebleken dat de inhibitie namelijk niet continu is, 

maar afhankelijk van de fase waarin de oscillatie zich bevindt. Om er zeker van te zijn dat 

kortdurende informatie wordt genegeerd zal een amplitude verhoging niet genoeg zijn; 

ook zal de fase van de oscillatie moeten worden gemanipuleerd. In hoofdstuk 3 wordt een 

experiment beschreven waarin participanten een computertaak moesten uitvoeren waarin 

kortdurende stimuli geïdentificeerd (target) of genegeerd (distractor) moesten worden. 

Omdat de stimuli maar voor een korte tijd (25 ms) te zien waren zou een aanpassing van 

de fase kunnen bijdragen aan optimale inhibitie of verwerking. De afwezigheid van een 

overeenkomst in de fasen tijdens herhaaldelijke presentatie van een de target of distractor 

geeft echter aan dat er geen voorkeur voor een bepaalde fase was voor optimale prestatie op 

de taak. Dit zou kunnen betekenen dat er geen controle is over de fase van een oscillatie en 

dat deze dus niet aangepast kan worden. De afwezigheid zou echter ook kunnen betekenen 

dat modulatie van de amplitude van de alpha oscillatie afdoende was in deze specifieke taak. 

Tijdens voorgaand experiment werd visuele en auditieve informatie tegelijk aangeboden en 

werd participanten afwisselend gevraagd beide te identificeren. Dat betekent dat informatie 

in de tegenovergestelde modaliteit moest worden genegeerd. Zoals doorgaans geobserveerd 

in aandachtstudies was alpha activiteit hoger in electroden geplaatst boven de visuele cortex 

wanneer een visuele stimulus moest worden genegeerd dan wanneer deze moest worden 

geïdentificeerd. Aangenomen wordt dat de amplitude van alpha-activiteit omhoog gaat in 

afwachting van de irrelevante/afleidende informatie. Het zou echter ook kunnen betekenen 

dat alpha-activiteit standaard hoog is en wordt verlaagd wanneer belangrijke informatie 

moet worden verwerkt. In plaats van een vergelijking te maken tussen een conditie waarin 

informatie moet worden verwerkt met een conditie waarin informatie moet worden 

genegeerd, hebben we in hoofdstuk 2 een vergelijking gemaakt tussen een conditie waarin 

distractie werd verwacht met een conditie waarin geen distractie werd verwacht. Hoewel 

de verwachting van een distractor zorgde voor een verhoging van alpha amplitude, was 
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de gevonden amplitude niet hoger dan wanneer geen distractor werd verwacht. In plaats 

daarvan vonden we dat de algemene hoogte van alpha-activiteit lager was wanneer de taak 

moeilijker was door afleiding. Daaruit concluderen we dat alpha-activiteit niet altijd wordt 

verhoogd om informatie in een afleidende modaliteit te negeren, maar dat de algehele 

hoeveelheid resources die worden besteedt ook kan worden verhoogd. Een kanttekening 

bij dit onderzoek is dat targets en distractors werden gepresenteerd in twee modaliteiten 

(auditief en visueel), terwijl activiteit van maar één modaliteit (visueel) meetbaar was. 

Hierdoor kan niet worden achterhaald hoe belangrijk de balans in alpha-activiteit tussen 

deze twee modaliteiten is. 

In hoofdstuk 4 is gekeken naar valkuilen tijdens het gebruik van Inter-Trial Phase-Coherence 

(ITPC), een maat voor de samenhang van fasen van een oscillatie op verschillende punten in 

tijd. In neurocognitief onderzoek wordt vaak gekeken naar verschillen in ITPC tussen condities 

waarin ook verschillen in amplitude of piektijd van ERP’s aanwezig kunnen zijn. Door middel 

van simulaties van oscillerende signalen laten we zien dat kunstmatige verschillen in ITPC 

gevonden kunnen worden in bovengenoemde gevallen. Het is daarom aan te raden na te 

gaan of verschillen in amplitude of ERP’s aanwezig zijn wanneer men ITPC tussen condities 

wil vergelijken. Een alternatief is te toetsen of ITPC hoger is dan verwacht bij signalen met 

een random fase. 

Tijdens voorgaande experimenten is gekeken naar hoe het brein zich voorbereidt op het 

selectief verwerken van informatie. In werkelijkheid weet men vaak van tevoren niet welke 

informatie belangrijk is en welke informatie genegeerd moet worden. Daarom hebben we 

in hoofdstuk 5 gekeken naar brein activiteit bij een taak waarvan de relevantie pas bekend 

werd na presentatie van stimuli. We zagen dat het eerder besproken mechanisme ook hier 

aanwezig was: namelijk een relatieve verlaging van alpha activiteit in gebieden die relevante 

informatie moesten verwerken vergeleken met gebieden die irrelevante informatie moesten 

verwerken. Hoe groter dit verschil, hoe minder last werd ondervonden van aanwezigheid 

van afleidende informatie. Deze resultaten geven aan dat de modulatie van alpha activiteit 

een algemeen mechanisme is dat ingezet kan worden tijdens pro- en reactieve aandacht; 

tijdens het selecteren van informatie gebaseerd op spatiele informatie als wel informatie 

selectie gebaseerd op kenmerken van het object. 

In hoofdstuk 6 worden brein responsen tijdens een auditieve oddball taak vergeleken voor 
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gezonde participanten en patiënten met de diagnose ‘misofonie’. Deze stoornis wordt 

gekenmerkt door irritatie en agressie opgewekt door menselijk geproduceerde geluiden 

zoals smakken, kauwen, hoesten of typen. We vonden een verschil vroeg in het ERP in reactie 

op afwijkende stimuli, wat op een afwijking duidt vroeg in de verwerking van auditieve 

stimuli. Meer specifiek; een verminderde N1-respons zou een neuropsychologische 

marker kunnen zijn voor misofonie. Aanvullend onderzoek zou moeten aantonen of dit 

defect invloed heeft op het vrijwillig negeren van geluiden die irritatie kunnen opwekken.
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