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HOOFDSTUK EXTRA 

DEEL I: TAALPSYCHOLOGIE 

Hoofdstuk 9: Lezen en Taalperceptie 

❖ 9.1: INTRODUCTIE 

- Wat is taal? 
➢ Er bestaat geen uniforme formele definitie van 
➢ “ … een systeem van symbolen en regels dat ons toelaat om te communiceren. Symbolen staan 

voor andere dingen: woorden, zowel geschreven als gesproken, zijn symbolen. De regels 
specificeren hoe woorden worden geordend om zinnen te maken.” (Harley) 

- Is taal een uniek menselijke vaardigheid? 
➢ Chomsky: ja: een taalorgaan maakt het mogelijk om op basis van een beperkte set regels een 

oneindig aantal zinnen te genereren 

• Uniek voor mensen 

• Als dieren aanleg voor taal hadden, is het zeer onwaarschijnlijk dat ze het niet zouden gebruiken 
➢ Evolutionair biologen: vraag valt niet te beantwoorden zonder grondige studie van mogelijke 

communicatievormen bij dieren 

• Menselijke hersenen vertonen opmerkelijke overeenkomsten met die van andere zoogdieren 

• Er is een rudimentair taalbegrip bij primaten en dolfijnen, maar weinig begrip van grammatica 
- Is taal aangeboren? 
➢ Chomsky: mensen zijn geboren met universele grammatica die zich ontwikkelt tijdens het 

opgroeien 

• Veel kritiek hierop gekomen, implausibel en wordt niet meer gebruikt 
▪ Hoe kan een universele grammatica het bestaan van alle wereldtalen verklaren? 
▪ Inperking van het concept “Universele Grammatica” (nadruk op recursie) 

➢ Christiansen en Chater: nee 
1) Individuele talen verschillen te veel om vanuit 1 universele grammatica te ontstaan 
2) Hoe kan het dat natuurlijke selectie genen kan selecteren die reageren op abstractie 

eigenschappen van totaal onbekende talen? (taal is abstract, hoe kan een abstract concept 
geselecteerd worden door natuurlijke selectie wat afhankelijk is van genen?) 

3) Talen veranderen heel snel (dus kan niet iets genetisch zijn) 
4) Taal is het bijproduct van andere cognitieve vaardigheden 
5) Cognitieve beperkingen beperken ook de taal 

➢ Pidgin Languages: vereenvoudigde taal die ontstaat wanneer mensen met verschillende 
moedertalen die elkaars taal niet kennen elkaar toch proberen te begrijpen 

• Die taal groeit later tot een volwaardige taal met complexe grammatica 

• Als taal aangeboren zou zijn, dan zouden Pidgin-talen al vanaf de eerste generatie zeer complex 
zijn zoals een echte taal 

➢ Genetisch onderzoek: een mutatie op een specifiek gen FOXP2 veroorzaakte specifieke 
spraakproblemen binnen 1 Engelse familie 

• Er is echter geen ‘taal gen’ 
- Whorfian hypothesis: linguïstische relativiteit 
➢ De relatieve eigenschappen van onze taal bepalen ons denken 

• “de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld” (Wittgenstein) 
➢ De hypothese vinden we in de literatuur terug in 3 varianten 

1) Sterke variant: taal bepaalt of beïnvloedt je denken 
2) Gematigde variant: taal beïnvloedt je perceptie 
3) Zwakke variant: taal beïnvloedt je geheugen (iets wat je niet kan uitdrukken in woorden, 

onthoud je veel moeilijker) 
➢ Zeer veel evidentie voor deze hypothese, maar lang impopulair geweest 

- Whorfian 
hypothesis 

- Pidgintaal 
 
- Chomsky 
- Christiansen & 

Chater 

❖ 9.2: TAALPERCEPTIE 

- Lezen: onderzoeksmethodes 
➢ Lexicale beslissingstaak: participanten krijgen een reeks letters en moeten snel beslissen of het een 

woord vormt 

- Lexicale 
beslissings-taak 

- Benoemings-
taak 
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• Link tussen orthografie en semantiek 

• Vb: is ‘WUG’ een woord 
➢ Benoemingstaak: zo snel mogelijk een gedrukt woord luidop zeggen 

• Link tussen orthografie en fonologie 
➢ Saccades: snelle oogbewegingen en fixaties 
➢ Priming 
➢ Neuroimaging  

- We kunnen 5 processen onderscheiden die zijn betrokken bij het lezen 
1) Orthografie: spelling van woorden 
2) Fonologie: klank van woorden 
3) Semantiek: betekenis van woorden 
4) Syntax: zinsbouw 
5)  Hogere-orde integratie: zinnen integreren met iets wat we eerder hebben gelezen 

- Lezen: is het een unidirectioneel proces met 2 stadia? (letter en woordherkenning) 
➢  Identificeren we eerst alle letters en vormen we er dan een woord mee? 

• Nee! 
➢ Woordsuperioriteitseffect: we kunnen beter individuele letters herkennen als ze worden 

gepresenteerd in een bestaan woord (ipv een random reeks letters) 

• Dit effect vinden we ook terug bij pseudowoorden 
- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: woordsuperioriteitseffect aantonen 

 
➢ OPZET: korte presentatie van een letterreeks, gevolgd door een masker (gemaskeerde aanbieding 

van stimulus) 

• Participanten beslissen welke van 2 letters op een bepaalde positie werd gepresenteerd 

• Conditie 1: de letterreeks vormde een (pseudo)woord 

• Conditie 2: de letterreeks was random (geen woord) 
 
➢ RESULTAAT: taakprestatie is beter in conditie 1 (woordsuperioriteitseffect) 

• Woordinformatie faciliteert de identificatie van letters 
- Interactieve Activatie Model (IAM) is een computationeel model op basis van parallelle verwerking 

en de assumptie van bottom-up en top-down 
processen interageren 

➢ Connectionistisch netwerk dat het 
woordsuperioriteitseffect kan verklaren 

➢ Er zijn 3 levels 
1) Kenmerken niveau: detectie van een 

kenmerk zorgt dat alle letters die dit 
kenmerk bezitten activeren (bottom-up) 
▪ Letters zonder dit kenmerk worden 

geïnhibeerd 
2) Letterniveau: detectie van een letter 

activeert alle woorden waarbij deze letter 
op de juiste plaats staat (bottom-up) 
▪ Woorden zonder deze letters worden 

geïnhibeerd 
3) Woordniveau: geactiveerde woorden 

activeren op hun beurt terug de 
bijbehorende letters (top-down) 
▪ Verklaart het woordsuperioriteitseffect! 
▪ Woord-pseudowoord overlap verklaart het pseudowoord superioriteitseffect 

- Het interactief activatiemodel en orthografische buren 
➢ Orthografische buren: het aantal andere woorden dat kan gevormd worden door 1 letter in het 

oorspronkelijke woord te wijzigen (vb stem, stek, stel…) 
➢ Woordidentificatietijd zal deels afhankelijk zijn van de orthografische buren van iedere woord 

- Saccades 
- Orthografie 
- Fonologie 
- Semantiek 
- Syntax  
- Woord-

superioriteits-
effect 

- Interactieve 
activatie model 

- Orthografische 
buren 

- Cambridge 
email 

- Semantische 
priming 
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• Faciliteert woordherkenning als de orthografische buur minder vaak voorkomt dan het woord 
zelf 

• Inhibeert woordherkenning als de orthografische buur vaker voorkomt dan het woord zelf 

• Deze effecten worden verklaard door het IAM model? (activatie en inhibitie van de 
woorden/letters) 

- Evaluatie IAM 

+ - 

- Invloedrijk en goed voorbeeld van hoe 
connectionistische netwerken kunnen 
toegepast worden op visuele 
woordherkenning 

- Verklaart woordsuperioriteitseffect 

- Biedt geen uitgebreide verklaring 
(fonologische verwerking…) 

- Richt zicht niet op de rol van 
woordbetekenis 

- Kan “Cambridge email” niet verklaren 

- Woordbetekenis: automatische verwerking 
➢ Woordidentificatie gebeurt automatisch 

• Automatische processen zijn onvermijdelijk en ontoegankelijk voor het bewustzijn 

• Vb Stroop effect: woordbetekenis wordt automatisch aangesproken, zelfs als men probeert deze 
niet te verwerken 

- Woordbetekenis: semantische priming 
➢ Woordherkenning wordt gefaciliteerd door voorafgaande presentatie van een semantische 

gerelateerd woord 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: semantische priming effecten aantonen in een taak gebaseerd op verwachting en semantiek 
➢ OPZET: prime woord ‘BIRD’ of ‘BODY’ aanbieden (een categorie naam); gevolgd door een letters op 

ofwel 250, 400 of 700 ms 

• Participant moet besluiten of de letters een woord vormen (lexicale beslissingstaak) 

• BIRD wordt meestal gevolgd door een ander soort vogel 

• BODY wordt meestal gevolgd door een onderdeel van een gebouw 

• Condities: 
1) Verwacht en semantisch gerelateerd 

(BIRD – robin) 
2) Verwacht en semantisch ongerelateerd 

(BODY – door) 
3) Onverwacht en semantisch gerelateerd 

(BODY – heart) 
4) Onverwacht en semantisch 

ongerelateerd (BIRD – arm) 
5) Controle conditie 

➢ RESULTAAT: 

• 250ms tussen prime en target: 
faciliterend effect bij woorden die 
semantisch gerelateerd zijn (conditie 1 en 
3) 

• 700ms tussen prime en target: 
▪ Facilitatie voor verwachte woorden 

(conditie 1 en 2) 
▪ Inhibitie voor onverwachte woorden 

(conditie 3 en 4) 

• Conclusie: zowel verwachting als 
semantiek speelt een rol in 
woordherkenning! 

- Context kan toegang tot het lexicon 
beïnvloeden 

➢ Als we een tekst lezen kunnen we vaak het volgende woord al voorspellen 

• Mensen die zinnen lezen met verwachte/onverwachte woorden (vb he was just around/near the 
CORNER/BAR?; corner is het verwachte woord hier, corner het onverwachte) 
▪ Hersenen reageren heel snel op schending van verwachtingen (200ms) 
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❖ 9.3: LEZEN: DE ROL VAN FONOLOGIE 

- Geschatte leesvaardigheid van 
kinderen in functie van hun leeftijd 

➢ We zien dat Engels veel trager als 
moedertaal wordt geleerd (dan 
Spaans of Tsjechisch) omdat er een 
minder duidelijke samenhang is 
tussen orthografie en fonologie 

- Theorieën over fonologische 
processen tijdens het lezen 

➢ Zwakke fonologische model 
(Coltheart): 

• Fonologische verwerking van 
visuele woorden is traag en niet essentieel voor woordherkenning 

➢ Sterke fonologische model (Frost): 

• Fonologische codering vindt altijd plaats, zelfs al heeft het een negatief effect op de 
taakprestatie 
▪ Bepaalde fonologische codering zal snel plaatsvinden bij de visuele presentatie van een 

woord 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: vinden we evidentie voor het zwakke of het sterke fonologische model? 
➢ OPZET: studie met homofonen (= woorden die hetzelfde klinken, maar anders geschreven worden – 

vb hart hard) 

• Participanten krijgen een vraag met daarna een semantisch ongerelateerd maar homofoon 
antwoord voor het juiste antwoord 
▪ Vb: is it a flower? ROWS (homofoon voor rose) 

➢ RESULTAAT: participanten maakten verscheidene fouten wanneer ze vragen kregen waarop het 
homofoon leek op het antwoord 

• Conclusie: participanten verwerken fonologisch (evidentie voor sterke fonologische model) 
- Fonologische buurt: woorden die enkel verschillen in 1 foneem (vb bait, gate, mate, get) 
➢ Als lezen fonologische verwerking vereist, dan zouden woorden met veel fonologische buren 

bevoordeeld moeten zijn 

• Dit is ook zo, maar als de woorden een gelijkaardige uitspraak hebben, zal dit de 
woordherkenning eerder vertragen dan faciliteren 

- Gemaskeerd fonologisch priming 
➢ Woordverwerking was sneller als het woord 

voorafgegaan werd door een fonologisch identiek 
non-woord 

• Zelfs als de primes werden gemaskeerd en kort 
genoeg aangeboden om niet bewust verwerkt 
te worden 

➢ Suggereert dat fonologische verwerking snel en 
automatisch verloopt 

- Neuropsychologisch bewijs dat toegang tot 
woordbetekenis kan worden gekregen zonder 
toegang tot de fonologie  

➢ Patiënt PS kon accurate definities van gedrukte 
woorden geven (begreep de betekenis van woorden) 

• Maar: kon woorden niet correct uitspreken (kon geen toegang krijgen tot andere betekenissen 
van homofonen) 

- Evaluatie van de fonologische modellen 
➢ Zwakke model is te zwak, sterke model is te sterk 

- Zwakke 
fonologische 
model 

- Sterke 
fonologische 
model 

- Homofonen  
- Fonologische 

buurt 
- Foneem  

❖ 9.4: HARDOP LEZEN 

- Theoretische benaderingen naar het hardop lezen 
➢ Dual-route cascade model: het lezen van woorden en non-woorden betrekken verschillende 

processen 

- Dual-route 
cascade model 
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• Sommige processen zijn gebaseerd op regels 
➢ Gedistribueerde connectionistische benadering: lees-processen worden flexibeler gebruikt dan 

wordt aangenomen in het dual-route cascade model 

• Alle relevante kennis wordt parallel met elkaar gebruikt: woordgeluiden, woordspelling, 
woordbetekenissen 

• Dezelfde processen worden gebruikt voor woorden en non-woorden 
- Dual-route cascade model van Coltheart is een 

zwak fonologisch model 
➢ Er zijn 3 routes die niet onafhankelijk zijn 
➢ Cascade: activatie op 1 niveau stroomt door 

naar het volgende niveau voor dat de 
verwerking op het eerdere niveau klaar is 

• Orthografische analyse 
▪ Route 1: regelgebaseerd systeem 
▪ Route 2/3: orthografisch input lexicon 

o Op basis van semantiek (route 2) 
o Zonder semantiek (route 3) 

▪ Fonologisch output lexicon 

• Response buffer 
➢ Beide routes genereren code, maar de lexicale 

route (2 en 3) is veel sneller 
- We kunnen verschillende types dyslexie 

onderscheiden 
1) Oppervlakte dyslexie: problemen met 

onregelmatige woorden 
2) Fonologische dyslexie: problemen met 

onbekende woorden en non-woorden 
3) Diepe dyslexie: problemen met onbekende woorden en semantische problemen 

- Route 1 van het dual-cascade model: grafeem-foneem conversie 
➢ Dit is de regelgebaseerde route 
➢ Converteert spelling (grafemen) naar geluid (fonemen) 
➢ Patiënt met oppervlakte dyslexie zal afhankelijk zijn van route 1, want route 2 is beschadigd 

(toegang tot het lexicon is beperkt) 

• Kan accuraat nonwoorden lezen (100%) -> regels zijn intact 

• Kan regelmatige woorden lezen (81%) -> regels zijn intact 

• Zeer slecht in het lezen van onregelmatige woorden (41%) 
▪ De patiënt heeft ook moeite met het uitspreken van deze woorden: de fouten die de patiënt 

maakt zijn voornamelijk overregularisatie 
- Route 2 van het dual-cascade model: lexicon + semantisch systeem 
➢ Representaties van bekende woorden zijn opgeslagen in een orthografisch input lexicon 

• Bij het lezen van woorden wordt de woordbetekenis geactiveerd 

• Het bijbehorende geluidspatroon wordt vervolgens gegenereerd in het fonologisch output 
lexicon 

➢ Patiënt met fonologisch dyslexie: afhankelijk van route 2, want route 1 is beschadigd 

• Heeft moeilijkheden met grafeem-foneem conversie 

• Geen moeite met (on)regelmatige woorden goed uit te spreken, maar onbekende of 
nonwoorden zijn heel moeilijk 

- Route 3 van het dual-cascade model: alleen lexicon 
➢ Vergelijkbaar met route 2, maar het semantische systeem wordt hier gepasseerd 
➢ Diepe dyslexie is moeilijk toe te passen bij eender welke route 

- Diepe dyslexie resulteert in problemen met het lezen van onbekende woorden 
➢ Onvermogen om nonwoorden te lezen 
➢ Semantische leesfouten: ‘schip’ lezen als ‘boot’ 
➢ Lijkt in essentie op een zeer ernstige vorm van fonologische dyslexie 

• Herstellende diepe dyslectici worden vaak fonologische dyslectici 
➢ Veroorzaakt door beschadiging aan linkse hemisfeer: taalgebieden 

- Gedistrib, 
connection. 
benadering 

- Oppervlakte 
dyslexie 

- Fonologische 
dyslexie 

- Diepe dyslexie 
- Grafeem 
- Foneem  
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- Evaluatie dual-route cascade model 

+ - 

- Houdt rekening met: 

• Oppervlakte dyslexie 

• Fonologische dyslexie 

• Benoemingsprestaties in gezonde 
proefpersonen 

• Lexicale beslissingsprestaties in 
gezonde proefpersonen 

- Gedeeltelijk ondersteund door 
neuroimaging 

- Heeft meer specifieke modellen 
voortgebracht 

- Is niet in staat om te leren 
- Niet in staat om echte woorden en 

nonwoorden anders te behandelen 
- Fonologische verwerking van visueel 

gepresenteerde woorden gebeurt 
snel/automatisch 

- Het semantische systeem van het model is 
niet geïmplementeerd 

- Kan individuele verschillen niet verklaren 
- Kan niet verklaren dat mensen kunnen 

lezen terwijl woorden niet op de juiste 
plaats staan 

- Gedistribueerde connectionistische benadering (triangle model) 
➢ Alle informatiebronnen dragen gelijkmatig bij aan 

de vertaling van grafemen naar fonemen 

• Zowel woorden als nonwoorden 

• Orthografie, fonologie en semantiek 
➢ Volgens dit model variëren woorden en 

nonwoorden in consistentie: 

• Mate van overeenkomst van uitspraak met 
andere gelijkaardige gespelde woorden 
▪ Consistente woorden en nonwoorden zullen 

sneller uitgesproken worden dan 
inconsistente woorden 
o Vb consistente (non)woorden: gaze, laze, 

maze  
o Vb inconsistente (non)woorden: have, 

gave, rave save 
▪ Semantische kennis heeft de grootste impact op inconsistente woorden vanwege de 

langere verwerkingstijd 
- Plaut et al: simulaties van het netwerk 
➢ De prestatie van het netwerk komt nauw overeen met die van volwassen lezers 

• Consistente woorden worden sneller benoemd dan inconsistente 

• Zeldzame woorden kosten meer tijd om te benoemen dan frequente woorden 

• Effecten van consistentie waren veel groter voor zeldzame woorden dan voor frequente 
woorden (= interactie tussen woordfrequentie en consistentie) 

• Sprak 90% van alle woorden correct uit 
- Evaluatie triangle model: 

+ - 

- Bewijs ondersteunt de notie dat 
orthografische, semantische en 
fonologische systemen parallel gebruikt 
worden 

- Plaatst een grotere nadruk op de 
betrokkenheid van semantiek hardop lezen 

- Oogstte sterke ondersteuning voor 
consistentie als determinant 

- Omvat een expliciet leermechanisme 

- Gebrek aan aandacht voor processen die 
betrokken zijn bij complexe multisyllabische 
woorden 

- De aard van de semantische verwerking 
wordt niet volledig expliciet gemaakt 

- Verklaringen voor fonologische en 
oppervlakte dyslexie zijn te simpel 

- Neemt de rol van aandacht niet in 
overweging 

- Beide modellen kunnen verschillende processen in de hersenen even goed verklaren in, 
overeenkomst met de neurowetenschap 

❖ 9.5: LEZEN: OOGBEWEGINGSSTUDIES 

- Saccades zijn snelle oogbewegingen gescheiden door oogfixaties van +- 250ms 
➢ Ballistisch: eenmaal in gang gezet kan de richting niet meer veranderen 
➢ 1 saccade is 20-30ms lang en ongeveer 8 letters groot 

- Saccades 
- Perceptuele 

spanne 
- Spillover effect 
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➢ Tijdens saccades kan geen informatie opgenomen worden, enkel tijdens fixaties 
- Perceptuele spanne is het effectieve blikveld 
➢ Er liggen nog letters links en rechts van de fixatie van ons oog die ook verwerkt worden 

• In van links-naar-rechts geschreven talen: 3-4 letters worden links mee verwerkt en maximaal 15 
letters rechts  

- Waarom fixeren we eigenlijk? 
➢ 80%: inhoudswoorden 

• Zelfstandige naamwoorden 

• Werkwoorden 

• Bijvoeglijke naamwoorden 
➢ 20%: functiewoorden 

• Lidwoorden, voegwoorden en voornaamwoorden 
➢ Spillover effect: de fixatietijd op een woord is langer wanneer het voorafgegaan werd door een 

zeldzaam woord 
- Het E-Z Reader model is een model dat het patroon van oogbewegingen tijdens het lezen verklaart 
➢ Serieel verwerkingsmodel 
➢ Assumpties: 

1) Lezers checken de familiariteit 
van een woord waarop ze 
fixeren 

2) Frequentie-checking 
beëindigen start het 
oogbewegingsprogramma 

3) Start het 2e stadium van 
lexicale toegang: geeft 
toegang tot de semantische en 
fonologische vorm van een 
woord 

4) Voltooiing van het 2e stadium 
signaleert om covert (intern) 
de aandacht te verplaatsen 
naar het volgende woord 

5) Frequentiechecks en lexicale 
toegang zijn sneller klaar voor 
frequente woorden dan voor zeldzame woorden (vooral voor lexicale toegang) 

6) Frequentiechecks en lexicale toegang zijn sneller klaar voor voorspelbare dan voor niet-
voorspelbare woorden 

- Bewijs voor het E-Z Reader model 
➢ Kan alle fenomenen (frequentie-effecten, spill-over effecten, kosten van overslaan) verklaren 
➢ De bevindingen kunnen gegeneraliseerd worden naar het Chinees 

- Bewijs tegen het E-Z Reader model 
➢ Lezers kunnen van de voorgestelde sequentie afwijken zonder dat dit consequenties heeft 
➢ Parafoveale op foveale effecten: fixatie op een huidig woord wordt beïnvloed door de kenmerken 

van het volgende woord 

• Suggereert verdeelde aandacht en parallelle verwerking! (ipv seriële verwerking!) 
- Algemene beperkingen van het E-Z Reader model 
➢ Zegt weinig over hogere-orde processen (vb integratie van info over woorden heen) 
➢ Aandacht wordt mogelijks niet serieel gealloceerd 

• Kleine parafoveale-op-foveale effecten en incorrecte leesvolgordes suggereren een zekere mate 
van parallelle verwerking 

➢ Zegt weinig over niet-oogbewegingsgerelateerde data 
➢ Woordvoorspelbaarheid zegt mogelijk meer over fixatie duur dan woordfrequentie 

- E-Z Reader 
model 

- Lexicale 
toegang 

- Parafoveale op 
foveale effecten 

De 3 stadia (3 lijnen) in 

het E-Z reader model 

in functie van de 

frequentie van 

woorden en hoe lang 

het duurt om elk 

stadium te voltooien  
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❖ 9.6: LUISTEREN NAAR SPRAAK 

- Spraakperceptie 
➢ Decoderen: signaal uit de achtergrond extraheren 

dmv aandachtsproces 

• Transformeren tot abstracte representatie 
➢ Segmenteren: woordherkenning 

• Lexicale kandidaten activeren 

• Competitie 

• Lexicale informatie ophalen 
➢ Herkennen: uitspraak interpretatie 

• Syntactische analyse 

• Thematische verwerking 
➢ Integratie in gespreksmodel 
➢ Dit schema is eigenlijk veel te simpel 

- We kunnen het spraaksignaal beter analyseren aan 
de hand van een 
spectrogram 

➢ Spectrogram: 
frequenties/trillingen in 
een woord, uitgedrukt in 
Hz met op de x-as tijd, en 
op de y-as frequentie 

➢ Formant: 1 
frequentieband uit een 
spectrogram 

• Een klinker in een 
spectrogram heeft typisch een 3-tal constante frequentiebanden 

- Problemen die luisteraars tegenkomen bij het begrijpen van een spraaksignaal 
➢ Spreeksnelheid: mensen variëren er enorm in 

• Doorgaans 10 fonemen per seconde 

• We kunnen tot 50-60 fonemen per seconde verstaan 
➢ Segmentatieprobleem: moeilijkheid om woorden te onderscheiden in een continue stroom van 

spraakklanken 
➢ Co-articulatie: de foneem-productie van een persoon wordt beïnvloed door zijn of haar productie 

van het voorafgaand geluid en de voorbereiding op het volgend geluid 

• Motorcommando’s worden tijdens de voorbereiding allemaal gelijktijdig voorbereid 

• Geen enkel woord wordt hetzelfde uitgesproken, subtiele verschillen 
➢ Individuele verschillen in spraaksnelheid 
➢ Gedegradeerde spraak: achtergrondlawaai 

- We bespreken nu achtereenvolgens de belangrijkste perceptuele fenomenen 
➢ Context effecten 
➢ Categorische perceptie 
➢ Lexicale identificatie shift (Ganong effect) 
➢ Fonemisch restauratie-effect 

- Context effecten EXPERIMENT: 
➢ DOEL: contexteffecten aantonen 
➢ OPZET: participanten kregen een 

display met 4 plaatjes en een aantal 
zinnen te horen en moesten dan 
beslissen of het doelwoord (het 
laatste woord) in de zin een 
onderdeel van de display was 

- Spectrogram 
- Formant  
- Segmentatie-

probleem 
- Co-articulatie 
- Categorische 

perceptie 
- Lexicale 

identificatie 
shift 

- Ganong effect 
- Fonemisch 

restauratie-
effect 

- McGurk effect 
- Sinusgolf spraak 

In deze zin gaat men onmiddellijk 

naar de boter kijken, zelf voor de zin 

geëindigd is 
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• Van zodra ze merkten dat het 
laatste woord in de display stond, 
moesten ze zo snel mogelijk een 
oogbeweging naar de display 
maken 

• Competitor constraining conditie: 
“Alex fastened the button” met 
boter op display 

• Competitor neutral conditie: 
“Alex chose the button” met 
boter op display 

• Unrelated neutral conditie: “Alex 
chose the button” met sla op 
display 

• Target neutral conditie: “Joe 
chose the button” met knoop op 
display 

• In de eerste 3 condities was het 
doelwoord NIET in de display, 
enkel in de laatste 

➢ RESULTAAT: 

• In condities waar de context van de zin het object onwaarschijnlijk maakte waren participanten 
minder geneigd om te fixeren (unrelated neutral en competitor constraining) 

• In condities waar de context van de zin neutraal was of de display een afbeelding bevatte van 
het doelwoord dat ze dachten dat ging volgen, gingen participanten sneller fixeren op het object 
(competitor neutral en target neutral) 

• Conclusie: de context heeft onmiddellijke effecten op woordverwerking 
- Er zijn een aantal niet-lexicale cues die woordsegmentatie bevorderen (context effecten) 
➢ Bepaalde geluiden komen nooit in 1 syllabe en kunnen daarom een grens impliceren wanneer ze 

gehoord worden (vb ‘mr’ in het Engels) 
➢ Restricties op wat een woord kan zijn: een reeks spraakklanken zonder klinker is waarschijnlijk geen 

woord 
➢ Nadruk op syllabes: in het Engels wordt de klemtoon gelegd op de eerste syllabe 
➢ Co-articulatie kan voorspellen wat zal volgen 
➢ Top-down verwachting! 

- Liplezen: Het McGurk-effect (context effect) 
➢ Videotape van iemand die ‘ba’ zegt met audio van iemand die ‘ga’ zegt 

• Proefpersonen horen ‘da’ 

• Bijna volledig afhankelijk van bottom-up processen, maar top-down (verwachting) is belangrijk 
➢ Luisteraars gebruiken visuele informatie, zelf wanneer het de spraakperceptie onderdrukt 

• Normaal gezien verbetert het gebruik van visuele informatie de spraakperceptie 
- Sinusgolf spraak is een gedegradeerde vorm van spraak (context effect) 
➢ 1 sinusgolf 
➢ Als je dit laat horen aan mensen kunnen 

ze er niets van verstaan 

• Als je echter laat weten aan mensen 
wat ze zouden moeten horen, dan 
horen ze het ook 

• Verwachting en top-down verwerking 
beïnvloedt spraakperceptie! 

• (het kan ook dat we door suggestie 
dingen horen die er niet zijn) 

- Hiërarchische benadering van segmentatie 
➢ Niet zo belangrijk denk ik (geen notities) 

- Categorische perceptie 
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➢ Spraakstimuli die een tussenvorm zijn van 2 fonemen worden gewoonlijk gecategoriseerd als de 1 
of de andere, met een abrupte grens 

• Alle fonemen worden of in het een, of in het ander ingedeeld 

• Men kan wel verschillen percipiëren in de uitspraak ervan 

• Vb Japans: kent geen onderscheid tussen ‘l’ en ‘r’ 
- De lexicale identificatie shift of het Ganong effect 
➢ Participanten horen een woord (DASH) en een nonwoord (TASH) 

• Ambigue initiële fonemen werden met een hogere waarschijnlijkheid geïnterpreteerd als 
bestaande woorden 

• Het komt erop neer dat we ambigue woorden al eens durven interpreteren als bestaande 
woorden 

- Het fonemisch restoratie-effect EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe gaan mensen om met verstoringen in het 

spraaksignaal? 
➢ OPZET: Warren en Warren vervingen een geluid in de zin 

met een vast betekenisloos geluid 
➢ RESULTAAT: participanten hoorden het verstorende 

geluid niet, of ze vervingen het storende geluid met een 
foneem dat paste in het verstoorde woord in functie van 
de context van de zin 

➢ Dit heeft dus een vrij direct effect op spraakperceptie 
- Samenvattend: 
➢ Spraaksegmentatie: probleem om een continue stroom geluiden te interpreteren als fonemen, 

woorden en zinnen 
➢ Segmentatie wordt beïnvloed door de context 

• Liplezen (McGurk) 

• Suggestie en vooronderstellingen 

• Fonemisch restauratie effect 

• Lexicale identificatieshift (Ganong effect) 

• Categorische perceptie 

❖ 9.6: THEORIEËN OVER GESPROKEN WOORDHERKENNING 

- Motortheorie van Liberman 
➢ We verstaan spraak doordat we zelf de articulatorische bewegingen van de spreker imiteren 

• Het motorsignaal is veel minder ambigu 

• Link met spiegelneuronen? 

• Link met predictieve coding mechanisme? 
▪ We maken actief voorspellingen; de visuele en auditieve perceptie sturen die voorspellingen 

dan bij (zie DEEL III laatste hoofdstuk) 
➢ Pro: 

• Studie met TMS aan de motorcortex die instaat voor de lippen zorgde voor verminderde 
auditieve discriminatie 

• Studie met TMS aan de motorcortex waardoor die actiever werd zorgde dat spraakperceptie 
verbeterde (onder omstandigheden met veel lawaai) 

• Link met spiegelneuronen gevonden: mensen met schade aan het spiegelneuronensysteem 
hebben problemen met spraakperceptie 

➢ Contra: 

• Studie met Broca’s afasiepatiënten (hebben enorm veel moeite met het spraakgedeelte aspect 
van taal): nog steeds in staat om simpele spraakperceptie taken uit te voeren 
▪ Als spraakperceptie causaal afhankelijk is van het motorische spraaksysteem, dan zou schade 

aan dat deel van het brein (zoals bij Broca) moeten interfereren met spraakperceptie 
- Beperkingen van de motortheorie: 
➢ HOE luisteraars de auditieve informatie gebruiken om de articulatorische bewegingen te imiteren is 

nog steeds onbekend 
➢ Geeft geen allesomvattende beschrijving van spraakproductie 
➢ Veel individuen met een beperkte spraakproductie hebben toch een redelijke 

spraakherkenningsprestatie (dissociatie tussen perceptie en productie) 

- Motortheorie 
- Trace model 
- Cohort model 
- Initiële woord 

cohort 
- Punt van 

uniekheid 
- Neuronale 

synchronisatie 
hypothese 
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➢ Jonge baby’s met extreem beperkte articulatorische expertise kunnen toch nog redelijk goed een 
syllabe detectietaak uitvoeren 

- Het TRACE model 
➢ Individuele verwerkingseenheden/knopen op 3 verschillende niveaus 

• Kenmerken 

• Fonemen 

• Woorden 
➢ Connectionistisch model met faciliterende en inhiberende effecten 
➢ Herkende woorden worden bepaald door het activatieniveau van alle mogelijke kandidaten 

- EXPERIMENT TRACE model 
➢ DOEL: TRACE model ondersteuning; woordsuperioriteitseffect en top-down effecten 
➢ OPZET: participanten moeten 

detecteren of er een ‘t’ of een ‘k’ 
voorkomt in een woord 

• De fonemen werden gepresenteerd 
in de context van een woord of een 
nonwoord 

• De verwachting werd ook 
gemanipuleerd (top-down) 
▪ High expectation conditie: de te 

detecteren zullen meestal deel 
zijn van een woord (80%) 

▪ Low expectation conditie: de te 
detecteren fonemen zullen 
meestal deel zijn van een 
nonwoord (80%) 

➢ RESULTAAT: het 
woordsuperioriteitseffect wordt versterkt door de verwachting 

• Snellere herkenning in high expectation conditie 
➢ Andere studies: 

• TRACE model kon ook succesvol categorische perceptie simuleren 

• Top-down verwerking op woordniveau beïnvloedt foneem categorisatie 

• Kijkrichting werd beïnvloed door hoogfrequentie afleiders 
- Evaluatie van het TRACE model 

+ - 

- Kan verklaren: 

• Categorische spraakperceptie 

• Lexicale identificatie shift (Ganong 
effect) 

• Woordsuperioriteitseffect in 
foneembenoeming 

- Veronderstelt een bijdrage van zowel top-
down als bottom-up processen 

- Voorspelt woordfrequentie-effecten 
- Kan overweg met ruizige invoer 

- Overdrijft het belang van top-down effecten 
- Het model is misschien te flexibel om 

toetsbaar te zijn 
- Moet nog getest worden obv meer 

complexe vocabulaires 
- Negeert een aantal factoren 

• Orthografische info 

• Niet-fonemische info 

- Het Cohort model is een selectie model 
➢ Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe meer geselecteerd wordt in ons intern lexicon 

• Initiële woord cohort: woorden die conformeren aan de vroege delen van een geluidssequentie 
zullen actief worden 
▪ Naarmate er meer informatie vrijkomt, worden meer woorden geëlimineerd in de cohort 
▪ Punt van uniekheid: wanneer er nog maar 1 mogelijke kandidaat-woord overblijft (consistent 

met het akoestisch signaal) 
➢ Het model veronderstel parallelle, interactieve verwerking: alle verschillende infobronnen 

interageren en worden parallel verwerkt (lexicaal, syntactisch en semantisch) 
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- EXPERIMENT Cohort model: 
➢ DOEL: punt van uniekheid bewijs 

leveren 
➢ OPZET: participanten voeren een 

lexicale beslissingstaak uit met 120 
bisyllabische woorden (woorden en 
pseudowoorden) 

• Pilotfase: participanten raten 
woorden op het punt van 
uniekheid (vanaf hoeveel letters 
ben je zeker welk woord dit is?) 
▪ 2 woordcategorieën: vroeg 

punt van uniekheid en laat 
punt van uniekheid 

• Terwijl de woorden werden 
aangeboden, werden ERP’s 
gemeten 

➢ RESULTAAT: bij de woorden met een vroeg punt van uniekheid werd de N400 (een component van 
het ERP signaal) 100ms vroeger gevonden dan bij woorden met een laat punt van uniekheid 

• Dit suggereert dat het punt van uniekheid van belang is! 
- EXPERIMENT Cohort model 
➢ DOEL: bewijs dat verschillende bronnen door elkaar worden gebruikt bij woord detectie 
➢ OPZET: proefpersonen 

moeten doelwoorden uit 
verschillende contexten 
detecteren 

• Conditie 1: normale zin 

• Conditie 2: 
syntactische zin 

• Conditie 3: random zin 
➢ RESULTAAT: 

proefpersonen detecteren 
het snelste woorden in 
een normale zin en 
traagste in een random 
zin 

• Consistent met de 
notie dat alle bronnen door elkaar worden gebruikt om een woord te detecteren 

- Het gereviseerde cohort model 
➢ In plaats van een binair selectiemechanisme (een woord zit ofwel in, ofwel uit de cohort), een 

activatieniveau 
➢ Sterkere rol van akoestische informatie (bottom-up verwerking) 
➢ Het initiële woord cohort kan woorden bevatten met een gelijkaardige (ipv exacte) match met het 

initiële foneem 
- Evaluatie van het cohort model 

+ - 

- Besteedt aandacht aan het bestaan van 
substantiële competitie effecten 

- Parallelle processen kunnen beter de 
snelheid van gesproken woordidentificatie 
verklaren 

- De gereviseerde versie kan de relevante 
data beter verklaren 

- Het inperken van de context zal 
waarschijnlijk de verwerking veel eerder 
beïnvloeden dan volgens het gereviseerde 
model het geval is 

- De revisies hebben het model minder 
precies gemaakt en daarmee moeilijker te 
testen 

- Het is nog niet duidelijk hoe de vroege 
identificatie van individuele woorden de 
latere verwerking kan beïnvloeden 
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- De neuronale synchronisatie hypothese 
➢ We herkennen spraak doordat we constant de Hz van het spraaksignaal matchen met onze 

spontane EEG ritmes 

❖ 9.7: COGNITIEVE NEUROPSYCHOLOGIE 

- Auditieve analyse systeem/3 route raamwerk 

➢ In essentie hetzelfde als het dual-route cascade model van geschreven woorden (buiten de 
nummering van de routes, die verschilt wel!!), maar voor spraakperceptie 

➢ Pure woord doofheid: zeer slechte spraakperceptie, maar spraakproductie, lezen, schrijven en 
nonwoorden herkennen is intact 

• Meeste patiënten vertonen ook moeilijkheden in het verwerken van niet-taalgerelateerde 
geluiden of non-verbale geluiden 

• Dubbele dissocatie: patiënt met selectieve beperking in waarneming van muziek en prosodie 
(intonatie) 

- Het drie-route raamwerk 
➢ Woordbetekenisdoofheid: perfect woorden kunnen uitspreken, maar niet weten wat ze betekenen 

• Verstoring van route 1 en 3 

• Enkel route 2 is nog intact: maakt gebruikt van het lexicon 

• Bijzondere problemen met onbekende en nonwoorden 
➢ Transcorticale sensorische afasie: gesproken woorden kunnen herhaald worden, maar begrip van 

gesproken en geschreven taal is kapot (slecht lees en auditief begrip) 

• Verstoring van route 1 en 2 

• Enkel route 3 is nog intact: ze kunnen nog spreken, maar enkel op basis van een regelgebaseerd 
systeem 

➢ Diepe dysfasie: semantische fouten bij het proberen herhalen van woorden en moeite met 
abstracte en nonwoorden te herhalen 

• Schade aan alle routes of een algemeen fonologische beperking 

- Auditieve 
analyse systeem 

- Pure woord 
doofheid 

- Drie-route 
raamwerk 

- Woord-
betekenis-
doofheid 

- Transcorticale 
sensorische 
afasie 

- Diepe dysfasie 

Hoofdstuk 10: Taalbegrip 

❖ 10.1: ZINSONTLEDING 

- Zinsontleding/parsing kan op 4 verschillende maniereren, welke is de juiste? 
1) Syntactische analyse: gaat vooraf aan en beïnvloedt de semantische analyse 
2) Semantische analyse: gaat vooraf aan de syntactische analyse 
3) Syntactische en semantische analyse gebeuren gelijktijdig 
4) Syntax en semantiek zijn sterk geassocieerd en hebben een zeer nauwe relatie 

- Parsing 
- Prosodie  
- Garden-Path 

model 
- Minimal 

attachment 
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- Prosodie en leestekens verminderen ambiguïteit 
➢ Prosodische cues: aanwijzingen voor de zinsstructuur en de bedoelde betekenis van de spreker 

• Toonhoogte 

• Intonatie 

• Beklemtoning 

• Timing  
➢ Leestekens vormen de belangrijkste aanwijzingen voor zinsstructuur in tekst 

- Syntactische ambiguïteit 
➢ Grammaticale ambiguïteiten 

• Algemeen niveau: volledige zin is ambigue 

• Lokaal niveau: op een bepaald moment zijn verschillende interpretaties mogelijk 
➢ Grammaticale ambiguïteiten kunnen voorkomen worden met prosodische cues zoals nadruk en 

intonatie 
➢ We bespreken in wat volgt modellen voor wat er gebeurt als we ambiguïteiten tegenkomen 

- Het tuinpad (Garden-Path) model 
➢ We proberen zinnen te analyseren op basis van 1 syntactische structuur 

• Betekenis speelt nog geen enkele rol 
➢ Er zijn 2 algemene principes die de meest eenvoudige syntactische structuur bepalen 

1) Minimal attachment: voorkeur voor eenvoudige grammaticale structuur 
2) Late closure: nieuw gelezen woorden worden gekoppeld aan de huidige zin als dat 

grammaticaal toegestaan is 
- Bewijs voor het Garden-Path model 
➢ Patiënt met semantische dementie: verlies van kennis over woordbetekenis 

• Kan nog steeds grammaticale beoordelingstaken uitvoeren 

• We hebben geen betekenis nodig om grammaticale structuren te analyseren! 
- EXPERIMENT: Bewijs tegen het Garden-Path model 
➢ DOEL: bewijs tegen het Garden-Path model 
➢ OPZET: participanten hoorden ambigue zinnen 

“put the apple on the towel in the box” 

• Er was een display met allemaal 
voorwerpen 

• Terwijl werden hun oogbewegingen 
opgenomen 

• Conditie 1: het is duidelijk welk object 
bedoeld wordt 

• Conditie 2: het is NIET duidelijk welk object 
bedoeld wordt 

➢ RESULTAAT: de deelnemers gebruikten de 
visuele context in conditie 2 om te bepalen wat 
er bedoeld werd 

• Er waren veel minder oogbewegingen naar het incorrecte object als de context het 
disambigueerde 

➢ De betekenis van woorden heeft dus weldegelijk een impact op het analyseren van grammaticale 
structuren! 

- Evaluatie Garden-Path model 

+ - 

- Simpel en coherent model 
- Minimal attachment en late closure 

beïnvloedde vaak de selectie van 
initiële zinsstructuren 

- Woordbetekenis kan een invloed hebben op de 
toekenning van structuur 

- Eerdere context kan de interpretatie eerder 
beïnvloeden dan aangenomen werd 

- Kan de rol van punctuatie niet goed verklaren 
- Kan niet goed overweg met verschillen tussen 

talen 
- Is een moeilijk te testen model 

- Het constraint-based model is zoals een verzameling van modellen gebaseerd op hetzelfde principe 
➢ Maakt ook steeds een fijnere selectie op basis van meerdere bronenn 

- Late closure 
- Semantische 

dementie 
- Constraint 

based model 
- Verb bias 
- N400 ERP golf 
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➢ Connectionistische architectuur 
➢ Neemt alle belangrijkste aspecten van taal tegelijkertijd in beschouwing 

1) Kennis van grammatica beperkt de mogelijke zinsinterpretatie 
2) Meeste woorden in een zin zijn afhankelijk van elkaar 
3) Sommige woorden zijn meer ambigu dan andere 
4) Interpretaties verschillen in frequentie en waarschijnlijkheid, gebaseerd op eerdere ervaring 

➢ Het verschil met het Garden-Path model: Garden-Path kiest de meest simpele interpretatie, dit 
model neemt de meest waarschijnlijke interpretatie (de vorm die het meeste voorkomt) 

- Bewijs voor het constraint-based model 
➢ Verb bias: specifieke werkwoorden worden vaak toegekend aan een specifieke grammaticale 

structuur 
➢ Moeilijkheden met ondergeschikte zelfstandig naamwoord/werkwoord homografen 
➢ Eerder gegeven context beïnvloedt zinsverwerking in een vroeg stadium 

• Semantiek geeft een duidelijke richting aan hoe we de zin interpreteren 
- Evaluatie van het constraint-based model 

+ - 

- Alle informatie gebruiken om zinsstructuur 
te bepalen is efficiënt 

- Bewijs suggereert dat semantische info erg 
vroeg gebruikt wordt 

- Fleixibiliteit in ontledingsbeslissingen 

- Niet alle relevante beperkingen worden 
onmiddellijk gebruikt 

- Spreekt zich niet echt uit over complexe 
zinsstructuren 

- Weinig direct bewijs voor parallelle 
representaties 

- Mogelijke misidentificatie van het 
verwerkingsstadium 

- Ontleding van data uit de cognitieve neurowetenschap kan ons wat bijleren 
➢ EEG meten: er is een karakteristieke negatieve golf die ontstaat na 250ms en piekt bij 400ms 

• N400: is een reactie van het brein voor een mismatch tussen betekenis en context van een 
woord 

- EXPERIMENT: hoe hard is het ontstaan van zo’n N400 golf afhankelijk van onze kennis? 
➢ DOEL: is de N400 golf werkelijk contextafhankelijk of reageert die enkel op semantische 

mismatches?? 
➢ OPZET: Nederlandse studenten 

volgende zin aanbieden 
“Nederlandse treinen zijn…” 

• Conditie 1: geel (dit is zo) 

• Conditie 2: wit (is mogelijk, 
maar komt niet overeen met 
onze dagelijkse kennis = 
context mismatch) 

• Conditie 3: zuur (semantische 
schending en komt niet 
overeen met onze dagelijkse 
kennis) 

➢ RESULTAAT: mismatch in context 
die gebaseerd is op kennis van 
de wereld produceert een N400 die vergelijkbaar is met een semantische mismatch 

- Constraints gebaseerd op niet-linguïstische context 
➢ Bijvoorbeeld een accent of een dialect 
➢ Als men met een bourgeois/upper-class accent de zin “I have a large tattoo on my back” zegt, 

produceert dat ook zo een grote N400 golven! 

Hoofdstuk 11: Taalproductie 

❖ 11.1: INTRODUCTIE 

- Spreken en schrijven vertonen veel overeenkomsten 
➢ We proberen betekenis aan een ander door te geven 

• We generen een idee dat we omzetten in productie 
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➢ Iemand die moet dicteren vs iemand die een brief moet typen: 

• De output is hetzelfde, het enige verschil is dat er vaak minder lange zinnen zijn bij het dicteren 
- Spreken en schrijven vertonen ook heel veel verschillen 
➢ Mond vs fijne motoriek van de vingers 
➢ Instantane feedback vs gestructureerd 
➢ Weinig planning vs veel planning 
➢ Direct contact vs indirect contact 

❖ 11.2: PLANNING VAN SPRAAK 

- Er zijn 2 perspectieven op vooruitplannen van spraak 
➢ Planning overschrijdt een hele bijzin (onderwerp + werkwoord) 

• Versprekingen zijn altijd binnen een bijzin, nooit tussen 2 bijzinnen 

• Sprekers pauzeren vaak op het niveau van de bijzin 
➢ Planning overschrijdt een frase (geeft idee weer) 

• Men heeft langere pauzes nodig voor men een complexere frase kan uitspraken 
- Flexibiliteit in planning is grotendeels afhankelijk van de situatie 
➢ Tijdens de spontane spraak plannen we ook (zoveel mogelijk) 

• Verdere planning vindt plaats tijdens het spreken 
- Strategieën om spraakproductie gemakkelijker te maken 
➢ Preformulatie: frases die we eerder hebben gebruikt reproduceren 

• 70% van alle spraak bestaat uit eerder gebruikte woordcombo’s 

• Meer gebruikelijk bij snel spreken 
➢ Onderspecificatie: gebruik van gesimplificeerde expressies waarin de volledige betekenis niet 

expliciet in uitgedrukt is 

• Veel dingen gewoon openlaten/impliciet laten 

- Preformulatie 
- Onder-

specificatie  

❖ 11.3: VERSPREKINGEN 

- Er zijn een heel scala aan spreekfouten 
➢ Woordverwisselingsfouten: suggereert het vooruitplannen van uitingen (“I must let the house of 

the cat”) 
➢ Spoonerismen: 1 of 2 letters in het begin van een woord worden gewisseld om andere woorden te 

vormen (“you have hissed all my mystery lectures”) 
➢ Semantische substituties: correcte woord verwisselen met een woord met een vergelijkbare 

betekenis (“where is my tennis bat?”) 

• Bijna altijd uit dezelfde vormklasse, meestal zelfstandige naamwoorden 
➢ Freudian slip: onthullen de ware verlangens van de spreker (vaak seksueel) 
➢ Morfeem verwisselingsfouten: verbuigingen koppelen aan het verkeerde woord 

• Suggereert dat woordstam en plaatsing van verbuigingen deels onafhankelijk zijn(“he has 
trunked two packs”) 

➢ Nummerovereenkomstfouten: enkelvoudige werkwoorden worden foutief gebruikt met 
meervoudige onderwerpen (“the player on the courts were very good”) 

• Suggereert een gebrek aan verwerkingscapaciteit 
- De meeste spraakfouten behoren tot de volgende 2 categorieën 
➢ Anticipatoir: geluiden worden te vroeg uitgesproken 

• Reflectie van niet goed gepland te zijn 

• Vb: caff of coffee ipv cup of coffee 
➢ Preservatoir: geluiden/woorden worden later uitgesproken dan zou moeten 

• Reflectie van geen planning of geen spraakmonitor 

• Vb: beef needle ipv beef noodle 

- Woord-
verwisslings-
fouten 

- Spoonerismen 
- Semantische 

substituties 
- Freudian slip 
- Morfeem 

verwisselings-
fouten 

- Nummer-
overeenkomst-
fouten 

- Anticipatie-
fouten 

- Preservatie-
fouten  

- Perceptual loop 
- Conflict-based 

error detection 
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➢ Hoe kunnen we deze fouten 
gebruiken om 
spraakproductieprocessen te 
verklaren? 

• Sterk verband tussen de 
versprekingen die je maakt 
en de mate waarin je 
spraak hebt geoefend 
▪ Hoe meer oefening, hoe 

minder fouten 
▪ Hoe minder planning, 

hoe meer fouten 
o Vooral preservatoire fouten 
o Gebrek aan planning verhoogt de algehele foutenratio, maar reduceert de anticipatoire 

proportie 
o Negatief verband tussen anticipatoire fouten en algehele foutenratio 

• Anticipatoire fouten nemen toe met de leeftijd (door meer oefening) 
▪ Snellere spraak produceert meer fouten, maar relatief minder anticipatoire fouten 
▪ Proportie anticipatoire fouten neemt af naarmate je meer fouten gaat maken 

o Vooral preservatoire fouten 
- Hoe voorkomen we dat we fouten maken? 
➢ Perceptual loop: fouten detecteren omdat sprekers naar zichzelf luisteren 

• Mismatch tussen eigen spraak en intentie detecteren 

• Relatie tussen perceptie en begrip 

• Weinig evidentie 
➢ Conflict-based error detection: we monitoren constant allerlei conflicterende signalen 

• Alle verschillende uitspraakvormen worden gelijktijdig actief 

• Motorische representatie 

• Automatisch mechanisme: vereist geen begrip van wat we zeggen 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe monitoren mensen hun 

eigen spraak? 
➢ OPZET: 29 afasiepatiënten werden 

gescoord op 2 vaardigheden 

• S-Weight: vermogen om 
semantische fouten te 
vermijden tijdens de spraak 

• P-Weight: vermogen om 
fonologische fouten te 
vermijden tijdens de spraak 

• Correlatie tussen 
uitspraakfouten en P-weight/S-
weight 

➢ RESULTAAT: er is geen verband 
tussen uitspraakfouten en S-
weight 

• Dit is bewijs TEGEN perceptual loop: die veronderstelt dat mensen begrip hebben van wat ze 
hebben uitgesproken 

• Conclusie: mensen kunnen detecteren of ze een fout hebben gemaakt in de uitspraak, maar 
dat is niet gerelateerd aan de betekenis! 

❖ 11.4: THEORIEËN OVER SPRAAKPRODUCTIE 

- Spreading-Activation theorie 
➢ Alle concepten die we willen gebruiken bij het formuleren van een zin worden gevormd op ieder 

van 4 niveaus, op een parallelle en interactieve manier 
1) Semantisch niveau: betekenis van het bericht 
2) Syntactisch niveau: grammaticale structuur 

- Spreading- 
activation 
model 

- Mixed-error 
effect 
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3) Morfologisch niveau: morfemen (betekenis/woordvorm) 
4) Fonologisch niveau: fonemen (geluid) 

➢ In praktijk wordt gevonden dat verwerking over het algemeen meer gevorderd is op de hogere 
niveaus 

➢ Assumpties: 

• Knopen in het netwerk variëren qua activatie 

• Wanneer een knoop geactiveerd is, verspreid de energie zich naar gerelateerde knopen 

• Regels die ervoor zorgen dat de invulling in de zin juist is: 
▪ Categorische regels: niveauafhankelijke beperkingen op de categorieën van items en 

combinaties die acceptabel zijn 
▪ Lexicon: knopen voor concepten, woorden, morfemen en fonemen 
▪ Insertie regels: selecteren de hoogst geactiveerde knopen die tot de juiste categorie behoren 

• Nadat een item geselecteerd is, zal de activatie reduceren tot 0 
▪ Voorkomt dat het herhaaldelijk geselecteerd wordt 

- Foutpredicties van de Spreading-Activation model 
➢ Mixed-error effect: soms selecteren we een fout woord dat zowel semantisch als fonetisch 

gerelateerd is aan het correcte woord 

• Impliceert dat er geen strikte scheiding is tussen de verschillende niveaus 

• Verwerkingsniveaus interacteren flexibel 
➢ Fouten zullen tot de juiste categorie moeten behoren 

• Fouten vallen meestal binnen dezelfde grammaticale categorie 
➢ Lexicale bias effect: fouten zijn eerder echte woorden ipv nonwoorden 
➢ Meer fouten wanneer incorrecte woorden hoogbeschikbaar zijn 

- Evaluatie van het Spreading-Activation model 

+ - 

- Voorspelt veel spreekfouten correct 
- Notie van spreading activation is gelinkt 

aan andere cognitieve processen 
- Generatieve aard van gesproken taal 

kan liggen in de wijdverspreide activatie 
tussen de verwerkingsniveaus 

- Te weinig nadruk op processen die gerelateerd 
zijn aan het semantisch niveau 

- Voorspelt niet hoe lang het duurt om woorden 
te produceren 

- Interactieve processen komen duidelijker naar 
voren tijdens fouten dan bij correcte spraak 

- Voorspelt over het algemeen te veel 
spraakfouten 

- Woordvorm Encodering door Activatie en VERificatie (WEAVER++) Model 
➢ Gericht op het genereren van 

individuele gesproken 
woorden 

➢ Assumpties: 

• Feed-forward activation-
spreading netwerk 
▪ Verwerking spreidt 

zich in 1 richting: 
serieel van betekenis 
naar geluid 

▪ Discreet: 1 proces 
moet klaar zijn voor 
het andere kan 
beginnen 

• 3 hoofdniveaus 
▪ Lexicaal niveau 

(concepten) 
▪ Lemma niveau: syntactisch en semantisch zonder fonologie 
▪ Morfeem en foneem niveau 

• Spraakfouten worden voorkomen dmv een controlemechanisme 
➢ Lemma: abstractie woordrepresentatie met syntactische en semantische eigenschappen zonder 

fonologie (tussen stadium 2 en 3) 

- Lexicale bias 
effect 

- WEAVER++ 
model 

- Lemma 
- Lexicalisatie  
- Tip-of-the-

tongue 
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➢ Lexicalisatie: stadium 4: de juiste woordvorm kiezen 
- Bewijs voor het WEAVER++ model 
➢ Tip-of-the-tongue: wanneer semantische verwerking succesvol is, maar de fonologische niet 

• Vaak vanwege zwakke links tussen de 2 niveaus 
➢ Syntactische informatie zou eerder toegankelijk moeten zijn op het lemma/foneem niveau 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: evidentie voor het WEAVER++ model 
➢ OPZET: 2x2 design: manipulatie van lidwoord (de of het) en begin van het woord (b of sch) 

• Er zijn 2 condities 
▪ Conditie 1: initiële letter van het woord bepaalt of je moet reageren (foneem/lemma) 
▪ Conditie 2: geslacht van het woord bepaalt of je moet reageren (syntax) 

• 4 go/no-go taken: 
▪ Woorden die beginnen met b en de als lidwoord hebben (de beer) 

o Reageren met linkerhand 
▪ Woorden die beginnen met b en het als lidwoord hebben (het boek) 

o Reageren met rechterhand 
▪ Woorden die beginnen met sch en het als lidwoord hebben (het schaap) 

o Niet reageren 
▪ Woorden die beginnen met sch en de als lidwoord hebben (de schoen) 

o Niet reageren 

• Intussen wordt ook een EEG van de motorcortex afgenomen 
▪ Het verschil tussen de signalen van de linker- en rechterhemisfeer geeft aan of L of R actief 

wordt 
➢ RESULTAAT:  

• Conditie 1: op de no-go trials is er tóch een kleine activatie in de motorcortex 
▪ De proefpersoon wil al links of rechts reageren op basis van het lidwoord, maar detecteert 

dan pas de eerste letter van het woord en beseft dat ze niet moeten reageren 
▪ Meet lemma’s/fonemen 

• Conditie 2: op de no-go trials is er ook een kleine activatie maar geen voorbereiding 
▪ Geslacht geeft al aan dat er niet gereageerd moet worden, dus de fonetische informatie 

wordt al gereageerd 
▪ Meet syntax 

 

 
- Evaluatie WEAVER++ model: 

+ - 

- Ondersteuning via meta-analyse dat 
woordproductie zich verplaatst zoals het 
model voorspelt 

- Nadruk op de productie van individuele 
woorden 
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- Verplaatst de nadruk van spraakfouten naar 
de timing van het woordproductieproces 

- Simpel en elegant model, wat testbare 
predicties genereert 

- Er is waarschijnlijk meer interactie tussen 
de verwerkingsstadia dan aangenomen 

- Is niet in staat om spreekfouten te 
verklaren die parallelle verwerking 
veronderstellen 

- De noodzaak van het lemma is betwistbaar 
 

❖ 11.5: COGNITIEVE NEUROPSYCHOLOGIE: SPRAAKPRODUCTIE 

- Broca’s en Wernicke’s afasie 
➢ Broca’s afasie: langzame en houterige spraak, beperkte vaardigheid om syntactisch correcte zinnen 

te produceren 

• Relatief intact spraakbegrip 

• Geassocieerd met beschadiging aan de linker frontaalkwab 
➢ Wernicke’s afasie: vloeiende en ogenschijnlijk grammaticale spraak, maar de spraak is 

betekenisloos 

• Ernstige problemen met spraakbegrip 

• Geassocieerd met schade aan de linker posterieure temporaalkwab 
➢ Tegenwoordig wordt het onderscheid niet meer ondersteund: het onderliggend mechanisme is te 

simpel 

• Beide vormen zijn geassocieerd met veel grammaticale fouten en anomie 

• Veel variabiliteit in welke gebieden precies beschadigd zijn 

• Veel meer beperkingen dan enkel in de taal, ook cognitief 
➢ We kunnen beter een onderscheid maken tussen fluent en nonfluent aphasics 

- Afasieën herzien 
➢ Non-fluent aphasics: problemen met woordvolgorrde, maar de betekenis van woorden is 

grotendeels intact (~Broca’s) 

• Agrammatisme 
➢ Fluent aphasics: problemen met de betekenis van woorden, maar de woordvolgorde is grotendeels 

intact 

• Anomie 

• Jargon afasie 
- Agrammatisme 
➢ Korte zinnen met inhoudswoorden, maar geen functiewoorden of woordeindes 

• Ondersteunt de notie dat taalproductie een syntactisch niveau omvat (dissociatie) 
➢ Traditioneel geassocieerd met Broca’s afasie 
➢ Diverse symptomen van agrammatisme zijn over het algemeen niet allemaal aanwezig in 1 patiënt 

- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: komt 

agrammatisme meer 
voor bij beschadiging 
van de dorsale of 
ventrale route? 

➢ OPZET: 
afasiepatiënten 
moeten een 
afbeelding linken aan een zin 

• Soorten fouten: 
▪ Semantische fouten: 1 woord in de zin omwisselen met een semantisch gerelateerd woord 

(lexical errors) 
▪ Syntactische fouten: woordvolgorde omdraaien in de uitspraak (reverse-role errors) 

➢ RESULTAAT: er werden niet veel semantische fouten gemaakt, maar wel heel veel syntactische 
fouten 

• Bij ofwel beschadiging aan de ventrale of de dorsale route worden veel meer van dit soort 
fouten gemaakt 
▪ Impliceert dat we bij het maken van een grammaticale structuur beide routes nodig hebben 

- Fluent afasie: anomie 
➢ Anomie: beperkte vaardigheid om objecten te benoemen 

- Broca’s afasie 
- Wernicke’s 

afasie 
- Anomie  
- Non-fluent 

afasie 
- Agrammatisme 
- Fluent afasie 
- Jargon afasie 
- Neologisme  
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➢ Vanuit het WEAVER++ model: anomie kan optreden bij: 

• Lemma selectie: benoemingsfouten zouden qua betekenis vergelijkbaar moeten zijn met die van 
het correcte woord 

• Foneem selectie: juiste woord maar verkeerd uitspreken 
➢ Geen belangrijke rol van het lemma omdat ze zoveel variatie is in de ernst van de aandoening 

- Fluent afasie: jargon afasie 
➢ Jargon afasie: lijken grammaticaal te kunnen spreken, maar kunnen de woorden niet vinden die ze 

willen uitspreken 

• Produceren vaak neologismen: verzonnen woorden 

• Ernstige problemen met begrip 
➢ Kan voorkomen op verschillende niveaus: vb fonologische encodering 

• Moeite met 2 taken tegelijk uit te voeren 

• Moeite met monitoren/corrigeren 
➢ Neologismen worden bepaald door 

• Fonemen in het doelwoord 

• Algemene frequentie van het foneem 

• Recentheid van de fonemen 

❖ 11.6: SCHRIJVEN 

- Handschrift versus typen: overeenkomsten 
➢ Maakt eigenlijk niet veel uit 
➢ Ervaring met schrijven is belangrijker dan hoe je schrijft 

- Handschrift versus typen: verschillen 
➢ Schrijven: 

• Vloeiende bewegingen 

• Precieze aansturing fijne motoriek 

• Invloed van lettergrepen en bigram frequentie op planningsprocessen 
➢ Typen: 

• Discrete sequentie 

• Tactiele feedback 

 

❖ 11.7: SPELLING 

- Twee-Route model 
➢ Er zijn 2 routes tussen het horen van een woord en 

het spellen hiervan 

• Lexicale route 

• Regelgebaseerde route 
➢ Beide routes gebruiken een grafemische 

buffer/orthografisch werkgeheugen 

• Bevat grafemische representaties van abstracte 
letters of lettergroepen 

➢ Vergelijkbaar met het dual-route cascademodel voor 
lezen 

- Fonologische dysgrafie: lexicale route 
➢ Problemen met onbekende/nonwoorden te spellen 

• Die zitten niet in het lexicon 

• Men is afhankelijk van de lexicale route 
- Oppervlakte dysgrafie: regelgebaseerde route 
➢ Nonwoorden goed kunnen spellen, maar 

produceren foutieve spellingen die klinken als het 
relevante woord 

➢ Zijn accurater in het spellen van regelmatige 
woorden ipv onregelmatige woorden 

➢ Probleem met lexicale route, dus afhankelijk van regelgebaseerde route 
- Zijn de lexicale en de regelgebaseerde route onafhankelijk? 
➢ Ja: partiënt LAT integreerde informatie van de lexicale en non-lexicale processen bij het spellen van 

nonwoorden 
➢ Ook evidentie dat ze wel afhankelijk zijn 

- Twee-route 
model 

- Fonologische 
dysgrafie 

- Oppervlakte 
dysgrafie 

- Diepe dysgrafie 
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- Diepe dysgrafie 
➢ Schade aan de verbinding tussen het semantische systeem en het orthografisch output lexicon 

- Zijn er 1 of 2 orthografische lexicons? 
➢ 1 lexicon voor lezen en spellen of een lexicon voor lezen en een lexicon voor spellen? 

- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: zijn er 1 of 2 orthografische 

lexicons? 
➢ OPZET: participanten beoordelen 

foutieve spelling 

• Eigen foutieve spelling en die van 
anderen 

• Daarna scoren op een schaal van 
hoeveel vertrouwen men had in 
hun antwoord 

➢ RESULTAAT: de manier waarop de participant spelt, is ook de manier die ze verkiezen als ze het 
woord teruglezen 

• Die spelling wordt vaker gekozen dan de correcte spelling 

• Impliceert dat de participant hetzelfde lexicon gebruikt voor zowel lezen als spellen 

Hoofdstukken 10 en 11 door elkaar 

❖ 11.8: SPREKEN 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: spraak als communicatie (pragmatisme???) 
➢ OPZET: participant moet vragen om een tas aan te geven 

• Conditie 1: de tas is zichtbaar 

• Conditie 2: er zijn 2 tassen 
➢ RESULTAAT: eens de spreker zich bewust is van het verschil tussen beide condities, zal die een 

andere soort zin gebruiken om de tas te verkrijgen 
- De Griceaanse stelregels voor effectieve communicatie 
➢ Coöperatieve principe: sprekers en luisteraars moeten proberen samenwerken 
➢ Kwantiteitsregel: spreker moet zo informatief mogelijk zijn, maar niet meer dan dat 
➢ Kwaliteitsregel: spreker moet de waarheid spreken 
➢ Relatieregel: spreker moet dingen zeggen die relevant zijn voor de gegeven situatie 
➢ Gemanierdheidsregel: spreker moet zijn/haar bijdragen zo verstaanbaar mogelijk maken 

- Wisselen van sprekers als we in gesprek zijn 
➢ 2 sprekers overlappen zelden, er is meestal een pauze van 500ms tussen 2 sprekers 
➢ Tijdens een conversatie neigen mensen naar het volgen van bepaalde regels: 

• Mensen aankijken is een uitnodiging om van rol te wisselen 

• Handgebaren geluiden: aangeven of ze willen doorgaan als spreker 
➢ Adjacency pair: type uiting die gevolgd wordt door een andere type uiting 

• Vb vraag gevolgd door een antwoord 
- Gemeenschappelijke grond en egocentrische heuristiek 
➢ Mensen conformeren over het algemeen aan het coöperatieve principe 

• Ze proberen samen te komen tot wederzijdse verstaanbaarheid (baseren op gedeelde kennis en 
overtuigingen) 

• Luisteraars verwachten dat sprekers meestal refereren aan informatie en kennis die onderdeel is 
van deze gemeenschappelijke grond 

➢ Luisteraars kiezen een snelle en moeiteloze egocentrische heuristiek 

• Neem het eigen perspectief als mogelijk referentiekader en negeer dat van de spreker 
- Gemeenschappelijke grond 
➢ Initieel ontwerpmodel: mensen richten zich eerst op hun eigen perspectief en passen zich later aan 

- EXPERIMENT: 

- Griceaanse 
stelregels 

- Coöperatieve 
principe 

- Kwantiteits-
regel 

- Kwaliteitsregel 
- Relatieregel 
- Gemanierdh-

regel 
- Adjacency pair 
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➢ DOEL: gemeenschappelijke 
kennis tijdens een gesprek 

➢ OPZET: houten doos met allerlei 
compartimenten met 
verschillende objecten in  

• Aan elke kant van de doos zit 
1 persoon: beide zien andere 
dingen in de doos 
▪ Perspectief van de 

luisteraar: 3 soorten 
kaarsen 

▪ Perspectief van de 
spreker: 2 soorten kaarsen 

• Spreker moet luisteraar instructies geven om een object uit de doos te nemen 

• De luisteraar kan echter zien dat de spreker niet evenveel kaarsen ziet als hij 
➢ RESULTAAT: als de spreker vraagt om de kleinste kaars te nemen, zal de luisteraar eerst kijken 

naar de kleinste kaars die hij ziet, maar dan corrigeren naar de kleinste kaars die de spreker kan 
zijn 

• Tenzij dat er tijdsdruk achter zit; dan zal de luisteraar sneller een egoïstische heuristiek 
hanteren 

- Audience design en common ground 
➢ Sprekers stemmen hetgeen ze zeggen af op de specifieke noden van hun publiek 
➢ Globale assumpties: welke taal spreekt de luisteraar, kennisniveau etc 
➢ Lokale assumpties: specifieke kennis en aandacht van de luisteraar 

- Evaluatie van de egocentrische heuristiek 

+ - 

- Het onderscheid tussen de 
gemeenschappelijke grond en de 
egocentrische heuristiek is 
overgesimplificeerd 

- Veel experimentele situaties zijn niet ecologisch 
valide 

- Het gebruik van gemeenschappelijke grond is 
waarschijnlijker in geval van mensen die we kennen 

- Beperkingen in verwerkingscapaciteit kunnen het 
gebruik van gemeenschappelijke grond beperken 

 

❖ 11.9: SLIDES DIE HIJ HEEFT OVERGESLAAN 

- Random informatie 
➢ Integratie van taalproductie en perceptie 

• Taal is dynamisch 

• Luisteraars voorspellen wat de spreker gaat zeggen (predictive coding!) 
➢ Werkgeheugen en schrijven: mensen die een beter geheugen hebben, kunnen over het algemeen 

ook beter schrijven 

 

❖ 11.10: PRAGMATIEK 

- Pragmatiek is gerelateerd aan het bedoelde in plaats van het letterlijke 
➢ Figuratieve taal: niet bedoeld om letterlijk genomen te worden 
➢ Metafoor: een woord of frase die op figuurlijke wijze 

gebruikt wordt 
- Standaard pragmatisch model 
➢ 3 stadia volgens Grice 

1) Letterlijke betekenis geactiveerd 
2) Lezer/luisteraar beslist of de letterlijke betekenis 

zinvol is gegeven de context 
3) Zoniet; lezer/luisteraar zoekt een figuratieve 

betekenis die wel zinnig is gegeven de context 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: bewijs tegen het standaard pragmatisch model 
➢ OPZET: proefpersonen lezen metaforen en moeten 

beoordelen of ze letterlijk waar zijn 

• Cond1: letterlijke statements 

- Pragmatiek  
- Standaard 

pragmatisch 
model 
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• Cond2: werkelijke metaforen 

• Cond3: scrambled metaforen (lijken op metafoor – geen inhoud) 
➢ RESULTAAT: hoe saillanter/duidelijker de metafoor, hoe sneller mensen het snappen 

• Mensen gaan onmiddellijk naar de figuurlijke betekenis 

• Als men een metafoor letterlijk moet interpreteren, heeft dit een vertragend effect 
- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: metaforen en tijd, 

omkeerbaarheid? 
➢ OPZET: mensen moeten zinnen 

beoordelen 

• Cond1: letterlijke zin 

• Cond2: echte metafoor 

• Cond3: omgekeerde metafoor 

• Cond4: scrambled metafoor 
➢ RESULTAAT:  

• Cond1 en 2: hoe meer tijd men 
kreeg, hoe beter men het 
begreep 

• Cond3 en 4: hoe meer tijd men 
kreeg, hoe minder men het 
begreep 

• Metaforen zijn niet omkeerbaar! 

• Meer bewijs tegen standaard 
pragmatisch model? 

❖ 11.11: DISCOURSVERWERKING 

- Een inferentie is iets afleiden/conclusie trekken op basis van wat geschreven is 
➢ Logische inferentie: betekenis van woorden interpreteren 
➢ Overbruggende inferentie: nieuwe zin proberen koppelen aan een representatie die we al hebben 
➢ Uitgebreide inferentie: achtergrondkennis gebruiken om de tekst te verfraaien of om er details aan 

toe te voegen 
- Theoretische benaderingen naar inferenties 
➢ We bespreken achtereenvolgens 4 theorieën 

1) Constructionistische benadering: op basis van wat we horen/lezen construeren we 
automatisch een uitgebreid mentaal model (alle details automatisch verwerken) 

2) Minimalist hypothesis: we maken inferenties die nodig zijn om een tekst te maken 
▪ Automatische of doelgerichte inferenties 

3) Geheugen gebaseerde theorieën 
4) Search-after meaning: inferenties maken is een actief proces (we zoeken betekenis in een 

tekst) 
- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: minimalistische benadering toetsen 
➢ OPZET: participanten beoordelen 2 zinnen 

• Cond1: “3 turtles were resting on a log; a fish swam beneath them” 

• Cond2: “3 turtles were resting on a log; a fish swam under the 3 turtles” 
➢ RESULTAAT: participanten begrepen beide zinnen even goed 

• Volgens de minimalisme hypothese zouden mensen het niet snappen 
- Evaluatie minimalisme hypothese 

+  - 

- Verklaart beter waarom we sommige 
inferenties wel maken en sommige niet 

- Moeilijk te voorspellen welke inferenties 
- Héél minimalistisch: we maken meer 

inferenties dan het model veronderstelt 

- Een anafoor resolutie is een heel simpele inferentie 
➢ Vb: “Fred sold John his lawnmower, then he sold him his garden hose” 
➢ Gebruik van geslacht maakt de anafoor resolutie simpeler 
➢ Mensen met hoge geheugencapaciteit kunnen vaker meerdere interpretaties van een 

voornaamwoord opmerken 

- Inferentie 
- Logische 

inferentie 
- Overbruggende 

inferentie 
- Uitgebreide 

inferentie 
- Constructionist-

ische 
benadering 

- Minimalist 
hypothesis 

- Search-after-
meaning 

- Anafoor 
resolutie 
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• De kans om dit te doen is kleiner wanneer er een sterke invloed van de context is 
- Meer complexe inferenties 
➢ “Keith drove to London yesterday” 
➢ “the car kept overheating” 
➢ We koppelen deze 2 zinnen automatisch aan elkaar 

• Hoe doen we dit? 
▪ Sleutelwoorden die het concept activeren 
▪ Eerste zin creëert een context waarin de tweede zin geïnterpreteerd wordt 

➢ Oogbewegingsstudies suggereren 2 stadia: 

• Koppeling/bonding; geheugen activeert automatisch de relevante woorden 

• Oplossing/resolution: interpretatie die consistent is met de volledige context 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe lang duurt het om een inferentie te maken? 
➢ OPZET: proefpersonen lezen een verhaal waarin een inferentie wordt gemaakt 

• De inferentie is gekleurd (sting) 
▪ Cond1: sting in blauw 
▪ Cond2: sting in rood 
▪ Cond3: sting in groen 

• Presentatie van de inferentie 
350, 750 of 1000ms na het lezen 
van de opdracht: ‘benoem de 
kleur’ 

➢ RESULTAAT: het benoemen van de 
kleur van het woord werd niet 
vertraagd door de kleur, maar wel 
door wanneer het gepresenteerd 
werd 

• Na 1000ms wel interferentie 
▪ Suggereert dat he ongeveer 1000ms duurt om een voorspellende inferentie te maken 
▪ Het feit dat participanten het maken van de inferentie niet konden tegenhouden 

suggereert dat dit automatisch gebeurde 

❖ 11.12: VERHAALVERWERKING 

- Schematheorieën 
➢ Schema’s helpen bij verhaalbegrip 

• Stellen ons in staat om verwachtingen te vormen 

• Bestaan uit 
▪ Scripts: behandelen kennis over gebeurtenissen en de consequenties daarvan 
▪ Frames: kennisstructuren die gerelateerd zijn aan een specifiek aspect van de wereld 

➢ Rationalisatie: begripsfouten die gemaakt worden om het verhaal te doen passen bij de 
verwachting 

• Precieze details gaan verloren: details die niet binnen een schema passen 
➢ Levelling: onbekende details weglaten 
➢ Sharpening: specifieke details benadrukken om het verhaal op te leuken 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: vervormen schema’s het geheugen? 
➢ OPZET: participanten lezen een verhaal over een dictator 

• Cond1: dictator heet George Martin 

• Cond2: dictator heet Adolf Hitler 

- Schema 
- Script 
- Frame  
- Rationalisatie 
- Levelling 
- Sharpening  
- Constructie-

integratie 
model 

- Proposities  
- Gebeurtenis-

indexerings-
model 
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• Daarna vragen of er een zin met Jodenhaat voorkwam in de tekst (was niet zo) 
➢ RESULTAAT:  

• Kort retentieinterval (5min): nee 
er kwam geen zin in voor over 
Jodenhaat (correct) 

• Lang retentieinterval (1 week): 
cond1 meestal correct, cond2 
meestal fout 

• Schematische kennis over 
Hitler vervormde de 
herinnering van proefpersonen 
over wat ze hadden gelezen 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: schemagedreven geheugenfouten 
➢ OPZET: participanten moesten 35 seconden wachten in 

het bureau van een doctoraatstudent voor ze naar het 
experiment mochten 

• Tijdens het experiment zelf werden ze onverwachts 
getest op hun herinnering van objecten in de kamer 

➢ RESULTAAT: meer herinnering van schema-consistente 
objecten 

• Ook objecten die niet in de kamer voorkwamen maar 
wel schema-consistent waren werden gerapporteerd 

• Voorwerpen met hoog vertrouwen pasten beter 
binnen het schema 

• Schema wordt gebruikt om herinnering te faciliteren 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL:  
➢ OPZET: proefpersonen lezen een 

verhaal over huizen vanuit 2 
verschillende perspectieven 

• Cond1: perspectief van een 
potentiële koper van het huis 

• Cond2: perspectief van een 
potentiële inbreker van het huis 

• Achteraf ondervragen over wat 
ze onthielden van het verhaal 

➢ RESULTAAT: welk perspectief je 
aanneemt bepaalt sterk wat je 
onthoudt 

• De potentiële inbrekers hadden 
veel meer onthouden dan de 
potentiële kopers 

- Evaluatie van schema-onderzoek 

+ - 

- Schematische kennis helpt met tekstbegrip 
en algemeen begrip 

- Moeilijk om de eigenschappen van 
schema’s te identificeren 

- Meeste versies van schematheorie zijn 
ontestbaar 

- De condities die bepalen wanneer een 
bepaald schema actief wordt is onduidelijk 

- Constructie-integratie model 
➢ We proberen details te vatten in ons cognitieve schema 

• We gaan taal uitwerken tot een netwerk van proposities 
▪ Proposities: maken een bewering of stelling die (on)waar is 
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➢ Hoe meer consolidatie, hoe abstracter 
de proposities, hoe meer details 
verloren gaan 

➢ Verklaart niet waarom we afhankelijk 
van de situatie toch andere dingen 
onthouden 

- Gebeurtenis-indexeringsmodel 
➢ Hoe volgen we de ontwikkelingen van 

verschillende personages in een roman? 
➢ Lezers monitoren 5 onafhankelijke 

aspecten van een situatie 
1) Protagonist: het centrale karakter in 

de huidige gebeurtenis, vergeleken 
met een vroegere gebeurtenis 

2) Tijdelijkheid: de tijden waarin huidige vergelijkingen met vorige gebeurtenissen 
3) Causaliteit: de causale relatie van de huidige gebeurtenis tov de voorgaande 
4) Ruimtelijkheid: de ruimtelijke setting van het huidige tov de vorige gebeurtenis 
5) Intentionaliteit: het doel van een karakter in relatie tot de huidige gebeurtenis 

➢ Een discontinuïteit in 1 van deze 5 aspecten verist meer verwerkingskracht 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: geheugeneffecten van hoe we iets lezen? 
➢ OPZET: participanten lezen een tekst 

• Cond1: lezen als een krantenartikel 

• Cond2: lezen als een roman 
➢ RESULTAAT: 

• Cond1: situatierepresentatie maken: vooral de situatie wordt onthouden 

• Cond2: oppervlakte representatie maken: vooral details worden onthouden 
- Evaluatie van het gebeurtenis-indexeringsmodel 

+ - 

- Identificeert de sleutelprocessen die 
betrokken zijn bij het creëren en updaten 
van modellen van de situatie 

- Nadruk op het construeren van situationele 
modellen 

- Het is incorrect om de verschillende 
aspecten van een situatie als volledig 
onafhankelijk te zien 

- Situatiemodellen worden niet altijd gebruikt 
- Lezers zullen niet altijd hun situatiemodel 

updaten wanneer ze geconfronteerd 
worden met conflicterende evidentie 

- Doet geen uitspraak over de interne 
representatie van gebeurtenissen 

 

❖ 11.13: KENNISCREATIE: SCHRIJVEN VOOR EEN PUBLIEK 

- De kunst van het schrijven 
➢ Altijd rekening houden met de achtergrondkennis van het publiek 
➢ Simpele taal gebruiken (nooit onnodig complexe taal gebruiken!) 
➢ Referenten disambigueren 
➢ Spaarzaam met afkortingen 
➢ Onbekende begrippen introduceren 

- Kennis creëren: aandacht voor de lezer 
➢ Kenniseffect: neiging te veronderstellen dat andere mensen onze eigen kennis delen 

- Schrijfexpertise 
➢ Individuele verschillen in schrijfvaardigheid zijn meestal afhankelijk van het plannings- en 

revisieproces 
➢ 3 strategieën 

1) Kennis-vertel strategie: alles opschrijven wat gekend is over een onderwerp 
▪ Minimale planning 
▪ Inhoud  

- Kenniseffect  
- Kennis-vertel 

strategie 
- Kennis-

transformatie 
strategie 

- Kennis-creëren 
strategie 

- Retorische 
probleem-
ruimte 

- Inhouds-
probleem-
ruimte 

- 3-stadium 
model van 
Kellogg 
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2) Kennis-transformatie strategie: gevorderd, hoofdpunten aanpakken 
▪ Retorische probleemruimte: problemen gerelateerd aan het bereiken van taakdoelen (hoe 

zet je de tekst op?) 
▪ Inhoudsprobleemruimte: problemen gerelateerd aan de specifieke inhoud 
▪ Inhoud + structuur 

3) Kennis-creëren strategie: aandacht voor vorm, inhoud en lezer 
▪ Behoeftes van de lezer vooropstellen 

o Inleven in de lezer: alternatieve interpretaties van de tekst uitsluiten 
▪ Inhoud + structuur + lezer 

- Kellogg’s 3-stadium model 
➢ Schrijftexpertise neemt toe met het aantal jaren oefening 

• Schrijf experts richten zich voornamelijk op de behoefte van de lezer 

• Ze bereiken het stadium van kennis-creëren, waarin ze in gedachten kunnen houden: 
▪ De ideeën van de auteur zelf 
▪ De tekst zelf 
▪ De voorgestelde interpretatie door de lezer 

- Het ontwikkelen van expertise 
➢ Expliciete instructies geven aan de schrijver 
➢ Feedback 
➢ Procedurele facilitatie: na iedere zin het geschrevene evalueren op: 

• Relevantie 

• Herhaling 

• Ontbrekende details 

• Duidelijkheid aan de lezer 

DEEL II: REPRESENTATIE EN REDENEREN 

Hoofdstuk 14: Redeneren En Hypothesetesten 

❖ 14.1: INDUCTIEF REDENEREN 

- Inductief vs deductief redeneren 
➢ Inductief redeneren: algemene conclusie maken op basis van premissen (generalisatie) 

• Waarschijnlijk maar niet noodzakelijk waar 

• Hypotheses kunnen nooit bewezen worden op basis van logische inductie 
➢ Deductief redeneren: conclusies trekken die absoluut waar zijn, gegeven dat de aannames kloppen 

• Vaak gebaseerd op formele logica 

• De meeste mensen gebruiken geen formele logica om ze op te lossen 
- Hypothese testen  

- Inductief 
redeneren 

- Deductief 
redeneren 

- Confirmatie 
- Falsificatie  
- Positieve test 
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➢ Confirmatie: bewijs vinden dat de hypothese bevestigt 

• Onmogelijk via hypothese testen 
➢ Falsificatie: poging om hypotheses te falsifiëren dmv experimenten 

• Popper: dit is wat wetenschappers doen 
- Positieve test 
➢ Genereert een voorspelling die overeenkomt met een bepaalde hypothese 

• Verschilt van confirmatie: je gelooft niet zelf in de hypothese die je probeert te bevestigen 
▪ Soort van omgekeerde falsificatie 

• Je test de hypothese waarin je niet gelooft, om zo de ‘echte’ hypothese in je hoofd te bevestigen 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: doen mensen aan confirmatie of falsificatie? 
➢ OPZET: proefpersonen krijgen een reeks cijfers (2-4-6), en moeten bedenken volgens welke regel 

deze set zich voortzet 

• Ze moeten een nieuwe set genereren om de regel te achterhalen en krijgen dan feedback 

• De regel: 3 getallen in volgorde van oplopende grootte 
➢ RESULTAAT: 28% van de proefpersonen vond nooit de juiste regel 

• Mensen vertoonden een confirmatie voorkeur en gebruikten geen falsificatie! 

• Met positief testen nam de prestatie op de 2-4-6 taak toe 
▪ Als men proefpersonen vertelt dat er 2 regels zijn (DAX of MED), neemt de prestatie toe, 

omdat de effectiviteit van positief testen toeneemt! (mensen worden bewust dat er maar 2 
mogelijke uitkomsten zijn, en de ene is fout, de ander is juist) 

▪ Elke reeks die wordt gegenereerd, volgt ofwel de DAX of de MED regel 
o DAX: 3 getallen in volgorde van oplopende grootte (correct) 
o MED: elke andere reeks/regel 
o Het confirmeren van de ene hypothese is automatisch het falisifiëren van de andere 

hypothese 
- Gesimuleerde onderzoeksomgevingen 
➢ Bewijs voor confirmatievoorkeur 

• Instructies om een disconfirmatie strategie te gebruiken leidde niet tot het volledig verdwijnen 
van deze voorkeur 

➢ Confirmatietesten verhinderden het correct op lossen van de taak 

• 20% van degenen die de taak wel oplosten zochten naar een verklaring voor de discrepante 
bevindingen 

➢ Wetenschappers hebben dus een confirmatiebias! 

• Maar dit onderzoek is niet persé representatief 
▪ Motivatie/toewijding van échte onderzoekers 
▪ Aantal mensen die het probleem proberen oplossen 
▪ Er kunnen verschillen zijn, afhankelijk van het domein van het probleem 
▪ Uw carrière hangt er aan vast… 

❖ 14.2: DEDUCTIEF REDENEREN 

- Deductief redeneren 
➢ Bepalen of een conclusie waar is gegeven een aantal (absolute ware) premissen 

• Achtergrondkennis is irrelevant 
➢ Conditioneel of syllogistisch 

- Conditioneel redeneren 
➢ Als… dan… regel 
➢ Logische operatoren 

• Of 

• En 

• Als… dan 

• Als en slechts als 
➢ Proposities kunnen enkel waar of vals zijn 

- In ferenties in conditioneel redeneren (stijgende moeilijkheid) 
➢ Modus ponens: als A dan B 

• Gegeven dat A waar is, dan is B ook waar 
▪ Als het regent, dan wordt Alicia nat (als A dan B) 

- Conditioneel 
redeneren 

- Syllogistisch 
redeneren 

- Modus ponens 
- Modus tollens 
- Bevestiging van 

de consequent 
- Ontkenning van 

het antecedent 
- Matching 

voorkeur 
- Sociale contract 

theorie 
- Indicatieve 

regel 

Ponens: A->B 

Premisse: A 

Conclusie: B 

 

Tollens: niet A -> niet B 
Premmisse: niet B 
Conclusie: niet A 
 
Consequent: A -> B 

Premisse: B 

Conclusie: A 

 

Antecedent: A -> B 

Premmisse: niet A 

Conclusie: niet B 
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▪ Het regent (A) 
▪ Alicia wordt nat (B) 

➢ Modus tollens: als niet A, dan niet B 

• Gegeven dat A niet waar is, dan 
is B ook niet waar 
▪ Als het regent, dan wordt 

Alicia nat (als A dan B) 
▪ Alicia wordt niet nat (niet B) 
▪ Het regent niet (niet A) 

➢ Bevestiging van de consequent: het 
is niet omdat het gevolg er is, dat 
het niet veroorzaakt kan worden 
door iets anders 

• Foute manier van redeneren! 
(Alicia kan nat worden van iets 
anders) 
▪ Als het regent, dan wordt Alicia nat (als A dan B) 
▪ Alicia wordt nat (B) 
▪ Het regent (A) 

➢ Ontkenning van het antecedent: het is niet omdat de oorzaak er niet is, dat het gevolg er niet kan 
zijn 

• Foute manier van redeneren! (Alicia kan nat worden van iets anders) 
▪ Als het regent, dan wordt Alicia nat (als A dan B) 
▪ Het regent niet (niet A) 
▪ Alicia wordt niet nat (niet B) 

- Context effecten 
➢ Mensen zijn slecht in logisch redeneren, omdat we in hoge mate beïnvloed worden door de 

context (die irrelevant is voor logische redeneringen) 

• Er is geen ‘ja, maar…’; het is fout of het is juist 
- EXPERIMENT 

➢ DOEL: effect van werkgeheugencapaciteit op logisch redeneren 
➢ OPZET: participanten krijgen statements die vallen onder modus ponens (MP), denial of the 

antecedent (DA), modus tollens (MT) of affirmation of the consequent (AC) en moeten beoordelen 
of ze waar of fout zijn (accepteren of verwerpen) 

• Cond1: lage werkgeheugencapaciteit 

• Cond2: hoge werkgeheugencapaciteit 

• Inhoud van de premissen was ofwel afleidend inhoudelijk (= veel tegenvoorbeelden kunnen 
generen), ofwel niet (= weinig tegenvoorbeelden kunnen genereren) 

➢ RESULTAAT: er is een effect van werkgeheugen 

• Mensen met een hogere werkgeheugencapaciteit kunnen beter redeneren 

- Deontische 
regel 

- Syllogisme  
- Geloofwaardig-

heidsvoorkeur 
- Base-rate effect 
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• Bij toename van het aantal tegenvoorbeelden dat men kon genereren van de conclusie, hoe 
minder geneigd mensen waren om de conditionele inferenties te accepteren, ongeacht ze waar 
zijn of niet! 
▪ Meer tegenvoorbeelden (semantisch effect) = minder accepteren 
▪ Vooral bij acceptance of the consequent en denial of the antecedent een groot effect van 

tegenvoorbeelden! 
▪ Als je weinig tegenvoorbeelden kan genereren, ben je heel erg geneigd om het statement te 

accepteren 
- Invloed van semantiek 
➢ We zijn slecht in redeneren omdat we erg beïnvloed worden door de inhoud van wat de premissen 

• Hoeveel tegenvoorbeelden we kunnen bedenken (= alternatieve verklaringen), bepaalt in 
hoeverre we de regels van de formele logica gaan volgen 

- Samenvattend: 
➢ Weinig gebruik van de logica bij conditionele redeneerprocessen 
➢ Afhankelijk van individuele verschillen in cognitieve vaardigheden 
➢ Gebruik van semantische kennis 
➢ Eerder overeenkomstig met beslissingsprocessen dan aan klassieke 

logica 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: matching voorkeur? 
➢ OPZET: participanten zien 4 kanten met aan de ene kant een letter 

en aan de andere kant een cijfer 

• Regel: als er op de ene kant een R staat, dan staat op de andere kant 2 

• Taak van participanten is om erachter te komen of deze regel waar is 
▪ De taak is om slechts die kaarten om te draaien die kunnen bevestigen of de regel correct is 

of niet 
▪ R omdraaien: te weten komen of de regel fout is 
▪ 2 omdraaien: je komt niet te weten of de regel fout is, want er is niet gezegd geweest dat er 

geen andere letters achter 2 kunnen staan 
o Als er achter 7 een R staat, dan is de regel fout 

• 7 en R zijn de enigste opties om te falisiëren 
➢ RESULTAAT: we hebben een matching voorkeur: neiging om kaarten om te draaien die voorkomen 

in de hypothese 
➢ Als we dezelfde taak presenteren aan participanten, maar ipv cijfers en letters een logischere 

inhoud gebruiken waar we achtergrondkennis over hebben, verbetert de prestatie 

• Voorkeur verdwijnt als de inhoud van de taak je in de juiste richting duwt 
- Sociale Contract Theorie 
➢ Indicatieve regel: als er een p is, dan moet er een q zijn 
➢ Deontische regel: als er een p is, dan moet je q doen 
➢ Het bovenstaande experiment omvat een indicatieve regel (als er een R is, dan moet de achterkant 

2 zijn) 

• Als we echter deontische instructies geven, dan gaan we automatisch in falsificatiemodus ipv 
confirmatiemodus 
▪ Prestatie op de matching-taak verbetert! 

➢ Sociale contract theorie werd ontworpen om te verklaren waarom deontische regels helpen 

• Aannames: 
▪ Mensen bezitten regels die onze vaardigheid maximaliseren om doelen te bereiken in sociale 

situaties 
▪ Mensen bezitten een bedrogdetectie algoritme 

• Voorspelling: mensen zouden vooral goed moeten 
presteren wanneer de nadruk ligt op het ontkrachten 
van de regel 

• Bewijs: deontische regels resulteren in een betere 
prestatie 

- Syllogismen 
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➢ Deductief logisch argument om tot een conclusie te komen op 
basis van 2 (of meer) premissen die absoluut waar zijn 

- Syllogistische fouten 
➢ We worden beïnvloed door achtergrondkennis en context 
➢ Geloofwaardigheidsvoorkeur: 

• Neiging om ongeldige conclusie te accepteren wanneer ze 
geloofwaardig zijn 

• Neiging om conclusies te verwerpen wanneer ze 
ongeloofwaardig zijn 

➢ Base-rate effect: syllogistische redeneervaardigheid kan worden 
beïnvloed door de geschatte waarschijnlijkheid van de juistheid 
van een syllogisme 

• OPGELET: dit is een ander base-rate effect dan hetgene dat aan 
bod zal komen in hfst 13! 

• Vb: in deze lijst zijn meeste syllogismen juist (hoge base-rate) 

❖ 14.3: THEORIEËN OVER DEDUCTIEF REDENEREN 

- Mentale modellen 
➢ We maken visuele representaties van premissen 

• Probleem: we kunnen meerdere mentale representaties maken van de premissen die beide 
geldig zouden zijn (omdat een premisse gewoon een beschrijving is met woorden, die kan op 
meerdere manieren mentaal gevisualiseerd worden) 

➢ We maken een mentaal model: conclusies die overeenkomen met het model worden gegenereerd 
➢ Er wordt gezocht naar tegenvoorbeelden om te kunnen verwerpen (veronderstelt falsificatie!) 

• Wanneer die niet gevonden worden, wordt de conclusie veronderstelt waar te zijn 
➢ Hoe meer modellen geconstrueerd moeten worden, hoe moeilijker de taak 

(werkgeheugencapaciteit) 
➢ Waarheidsprincipe: om de hersenen zo weinig mogelijk te belasten, vormen we enkel 

representaties van wat waar is, niet van wat niet waar is 

• Dit kan worden tegengegaan met expliciete instructies 
- Bewijs mentale modellen 
➢ Correlatie van 0.42 tussen werkgeheugencapaciteit en syllogistisch redeneren 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: waarheidsprincipe illustreren bij illusoire problemen 
➢ OPZET: participanten lezen 2 statements en horen dat 

slechts 1 van de 2 waar is 

• ‘het dienblad is zwaar of elegant of allebei’ 

• ‘het dienblad is elegant en verplaatsbaar’ 

• Dan krijgen de participanten een 3e statement die 
sowieso waar is: 
▪ ‘het dienblad is elegant en verplaatsbaar’ 

• Houdt dit allemaal steek? 
➢ RESULTAAT: Nee dit is niet logisch: beide statements in 

het begin kloppen! 

• Meeste mensen denken dat de 2e statement klopt en 
de 1e niet 

• Waarheidsprincipe: vanaf ongeveer 90% klopt, nemen we aan dat het waar is 
▪ Slechts 10% gaat all the way bij het analyseren 

- Evaluatie mentale modellen 

+ - 

- Mentale 
modellen 

- Waarheids-
principe 

- Heuristische-
analytische 
theorie 

- Systeem 1 
- Systeem 2 
- Singulariteits-

principe 
- Relevantie-

principe 
- Satisfactie-

principe 
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- Veel bewijs dat fouten 
in deductief redeneren 
komen door het 
waarheidsprincipe 

- Processen die nodig zijn voor het vormen van een mentaal 
model zijn ondergespecificeerd 

- Theorie neigt er naar individuele verschillen te negeren 
- Mensen produceren vaak maar 1 mentaal model en daardoor 

zijn systematische pogingen tot falsificatie vaak afwezig 

- Duale-Systeem Theorieën: Heuristische-Analytische theorie 
➢ Systeem 1: snel, parallel en automatisch (intuïtief en heuristisch) 
➢ Systeem 2: langzaam en serieel 

• Spreekt bewuste processen aan 

• Evolutionair gezien recent 

• Regelgebaseerd 

• Beperkte capaciteit 

• Gelinkt aan intelligentie 
➢ Principes van de theorie: menselijk redeneren (en hypothetisch denken) is gebaseerd op: 

• Singulariteitsprincipe: er wordt slechts 1 mentaal model tegelijk in beschouwing genomen 

• Relevantieprincipe: de meest relevante mentale modellen zijn gebaseerd op bestaande kennis 
en de huidige context wordt in beschouwing genomen 

• Satisfactieprincipe: huidige mentale model wordt geëvalueerd door het analytische systeem en 
geaccepteerd als het adequaat is 

➢ Bewijs voor deze principes 

• Geloofwaardigheidsprincipe 

• Hogere werkgeheugencapaciteit heeft geen meerwaarde voor heuristisch redeneren 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: rol van het werkgeheugen in het duale systeem 
➢ OPZET: participanten met stellingen presenteren 

• Geen conflict conditie: logisch en intuïtief correct 

• Conflict conditie: logisch incorrect, maar intuïtief wel 
correct 

• Vervolgens werden de participanten ingedeeld in 3 groepen 
❖ Lage werkgeheugencapaciteit 
❖ Middelmatige werkgeheugencapaciteit 
❖ Hoge werkgeheugencapaciteit 

• Dan werd het werkgeheugen al dan niet belast met een 
secundaire taak 

➢ RESULTAAT: in de conditie zonder conflict 
is er geen verschil tussen werkgeheugens 

• Conflict conditie: 
▪ Lage werkgeheugencapaciteit = 

lagere accuraatheid 
▪ Hoge werkgeheugencapaciteit = 

betere accuraatheid 

• Analytisch systeem verloopt beter als 
de heuristische beslissing overeenkomt 
en het werkgeheugen niet te veel 
belast wordt! 

- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: effect van tijdsdruk en 

geloofwaardigheid of het beoordelen van statements 
➢ OPZET: 

• Statement die variëren op 2 dimensies (2x2): 
▪ Valide – invalide 
▪ Geloofwaardig – ongeloofwaardig 

• 2 condities waarin de statements geëvalueerd werden 
▪ Cond1: vrije tijd conditie 
▪ Cond2: tijdsdruk  

➢ RESULTAAT: 
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• In de vrije tijds conditie werden statements zoals verwacht geëvalueerd 
▪ Valide en geloofwaardig werden het vaakste als correct beoordeeld 
▪ Invalide en ongeloofwaardig werden het vaakste als incorrect beoordeeld 

• In tijdsdruk conditie echter… 
▪ De geloofwaardige statements (of ze nu valide of invalide waren), werden veel vaker 

beoordeeld als correct dan de ongeloofwaardige statements (of ze nu valide of invalide 
waren) 

• We laten ons onder tijdsdruk veel meer leiden door heuristieken en buikgevoel 
▪ We maken dan geen gebruik van logica 
▪ Komt overeen met dual-systems model 

- Evaluatie van de heuristische-analytische theorie 

+ - 

- Brede toepasbaarheid binnen onderzoek 
- Bewijs voor redeneringen obv singulariteit, 

relevante en satisfactie principes 
- Bewijs voor het onderscheid tss heuristiek 

en analytische processen 
- Houdt rekening met een aantal individuele 

verschillen 

- Impliciet/expliciet en heuristisch/analytisch 
kunnen mogelijks 2 onafhankelijke 
dimensies representeren 

- Het is niet duidelijk wat de analytische 
processen zijn en hoe mensen besluiten om 
welke te gebruiken 

- Niet in staat om te verklaren hoe 
heuristische en analytische processen 
interacteren 

 

❖ 14.4: HERSENPROCESSEN VAN DENKEN EN REDENEREN 

- Hersengebieden geassocieerd met deductief redeneren 
➢ Meer links dan rechts (prefrontaal, pariëtaal en taalcentra) 
➢ Mentale modellen: pariëtale gebieden (spatieel redeneren) 
➢ Syllogismen: prefrontale cortex (categorische argumenten) 

- Individuele verschillen in deductief redeneren 
➢ Gevoeligheid voor logische vorm: focussen op premissen 
➢ Gevoeligheid voor de validiteit van de conclusies: falsificatie/confirmatie 
➢ Gebruik van heuristieken 
➢ Hoe meer prefrontale activatie, hoe meer heuristiek-inhibitie, hoe beter taakprestatie 
➢ Weinig ruimte in werkgeheugen = minder acuratesse 

 

❖ 14.5: INFORMEEL REDENEREN 

- Deductief vs informeel redeneren 
➢ Vaardigheid om fouten te detecteren correleert met deductieve redeneervaardigheid 
➢ Inhoud van een argument is belangrijk in informeel redeneren, maar niet in formele logica 

• Informeel redeneren heeft wel plaats voor inhoud, context en achtergrondkennis 

• Informeel redeneren is probabilistisch, ipv deterministisch 
▪ Mate waarin nieuwe informatie de waarschijnlijkheid van een gegeven conclusie kan 

veranderen 
- Informeel redeneren: motivatie 
➢ Myside bias: neiging om een statement te evalueren in functie van je eigen waarden, of om 

redenen te bedenken om die argumenten ten favure van je eigen positie aan te nemen 
➢ Gemotiveerde inferentie: vervorming ten gevolge van je persoonlijke doelen 
➢ Zelfs intelligente mensen houden vast aan irrationele posities (geen rol van IQ) 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: invloeden op informeel redeneren en Bayesiaans redeneren 
➢ OPZET: participanten presenteren met een dialoog tussen 2 vrienden 

• Persoon 1: “ik neem een bepaald geneesmiddel” 

• Persoon 2: “ik dacht dat dat bijwerkingen had” 

• Persoon 1: “ja dat klopt” 

• Persoon 2: “hoe weet je dat die er zijn?” 

• Manipulatie van het antwoord van persoon 1: 
▪ Cond1: “ze hebben het bewezen in een studie die ik heb gelezen 
▪ Cond2: “ze hebben het bewezen in meer dan 50 studies” 

- Myside bias 
- Appeal tot 

popularity 
- Argument from 

ignorance 
- False cause 
- Irrelevance 
- Begging the 

question 
- Slippery slope 
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• Verder ook meten wat het prior belief was: hoe sterk is het vermoeden van de persoon dat die 
bijwerking er zal zijn? 
▪ Sterk prior belief = achter meer overtuigd 

➢ RESULTAAT: we worden beïnvloed door: 

• Eigen zekerheid van een standpunt 

• Extra evidentie (1 studie vs 50 studies) 

• Positieve argumenten: worden veel meer in overweging genomen dan negatieve (vb ze hebben 
bewezen in een studie vs ze hebben in 50 studies niets gevonden) 

• Bayesiaanse benadering: kansberekening op basis van condities 
▪ Mate waarin nieuwe informatie de waarschijnlijkheid van een gegeven conclusie kan 

veranderen 
o Zeer overtuigd dat er geen bijwerkingen zijn = heel veel evidentie nodig om te overtuigen 

▪ De impact van nieuwe evidentie is afhankelijk van hoe zeker je bent van een bepaald 
standpunt 

- Veelvoorkomende informele dwalingen 
➢ Appeal to popularity: je moet het statement accepteren omdat iedereen dat doet 
➢ Argument from ignorance: sinds we geen evidentie tegen het statement vinden, moet die wel waar 

zijn 
➢ False cause: er is een correlatie tussen 2 dingen, dus de ene veroorzaakt het andereù 
➢ Irrelevance: een claim ondersteunen met een irrelevante redenering 
➢ Begging the question: neemt als een premisse wat het probeert te bewijzen -> conclusie 

ondersteunen door de conclusie te gebruiken in de redenering 
➢ Slippery slope: een eerste onschuldige stap zal tot desastreuse gevolgen leiden, maar geeft geen 

redenen over waarom het ene tot het andere zal leiden 

❖ 14.6: ZIJN MENSEN RATIONEEL? 

- Wanneer irrationeel rationeel is 
➢ Heuristieken zijn kostenbesparend en geven een 

benadering vaak goed genoeg is 
➢ Labo-experimenten ontbreken belangrijke 

informatie die anders het gebruik van intuïtieve 
causale kennis zou kunnen aanspreken 

- We kunnen niet alle biases wegredeneren 
➢ Zelf enorme motivatie is niet genoeg om mensen 

te doen slagen (formele logica) 
➢ Zelf heel intelligente mensen maken deductieve 

fouten 
➢ Zelf wanneer we in de instructies tot in de details 

uitleggen wat de typische denkfouten zijn, maken mensen nog steeds fouten 
➢ Zelfs experts make nog basisfouten 
➢ Dunning-Kruger effect: mensen die niet goed zijn in een taak, hebben vaak zelf heel weinig inzicht 

in hun gebrek aan competentie 

• Onafhankelijk van het level van competentie, iedereen schat de kans op winnen ongeveer even 
hoog in 

- Dunning-Kruger 
effect 

- Driedelig 
redeneermodel 

- Dysrationalia  
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▪ Vaardigheid die je nodig hebt om een taak te doen is exact dezelfde als de vaardigheid die 
nodig hebt om je prestatie op de taak in te schatten 

▪ Overschatting van eigen competentie 
- 3-delig redeneer model: routes naar 

incorrecte heuristische responses (oorzaken 
van fouten) 

➢ Route 1: gebrek aan algoritmische 
vaardigheden 

➢ Route 2: onvoldoende 
verwerkingscapaciteit 

➢ Route 3: rationele processen worden niet 
aangesproken 

➢ Dysrationalia: het onvermogen om 
rationeel te denken, ondanks intelligentie 
(vb klimaatopwarming ontekken) 

Hoofdstuk A: Getal En Categorie (niet in het boek) 

❖ A.1: GETALLEN 

- Is getalsbesef aangeboren? 
➢ Ja, maar afhankelijk van taal 

• We zijn zeer slecht in statistiek (zelf experts) 

• Intuïties voor orde van grootte zijn al aanwezig bij baby’s van 8 maand 

• Maya’s hadden intuïtie voor proporties 
➢ Er zijn 2 verschillende systemen voor representatie: cijfers vs mentale beelden 

• Grootte wordt zowel verbaal als nonverbaal gerepresenteerd 
▪ Verbaal: getalsinformatie 
▪ Nonverbaal: mentale visuele inbeelding 

➢ Besef van verhouding is al bij baby’s aanwezig 

• Sterke toename in precisie met de leeftijd 

• Expliciete representatie: limiet bij 3 eenheden 
- Getalspresentatie 
➢ Kan in cijfers of nummerwoorden 
➢ Er zijn verschillende getallenstelsels 

• Arabisch, Romeins, Babylonisch… 
➢ Decimale basis 

• Kan ook 20 of 60 basis hebben 

• Binair of varianten daarop 
- Subiteren 
➢ Hoeveel items kunnen we maximaal gelijktijdig vaststellen? 

• Geen toename in reactietijd tot 4 items! 

- Subiteren  
- Just noticeable 

difference 
- Object 

individuatie 
- Tellen  
- SNARC effect 
- Mental 

whiteboard 
hypothese 
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• Subiteren: we kunnen tot 4 items direct onderscheiden 
- Theoretische verklaringen voor subiteren 
➢ Beperkte werkgeheugencapaciteit: volkomen achterhaald idee van supersnel tellen 
➢ Just noticeable difference: het relatieve verschil tussen 2 en 3 is veel groter dan het relatieve 

verschil tussen 4 en 5ù 

• Wet van Weber 

• Overschatting van aantallen die we kunnen subiteren 
➢ Patroonherkenning: hoe meer objecten je ziet, hoe moeilijker je er een patroon in kan herkennen 
➢ Object individuatie: het vermogen waarmee individuele objecten in een scène geïsoleerd kunnen 

worden 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: neurale basis van subiteren mbv ERP 
➢ OPZET: participanten krijgen displays 

aangeboden met een aantal verschillende 
blokjes 

• Ze moeten specifiek de aandacht richten 
op 1 kant van de displays en rapporteren 
hoeveel groene vierkanten hierin getoond 
worden 

➢ RESULTAAT: elektrische spanning neemt toe 
in functie van het aantal items tot 3-4, 
daarna is er geen toename meer 

• Duidelijke limiet in visuele systeem die 
aantoont dat we niet meer dan 4 items tegelijkertijd kunnen onderscheiden 

• Ook bij single cell recordings: elektrische spanning neemt toe tot 3 tot 4 items 
- Tellen 
➢ Alle elementen uit de verzameling overlopen 

• WG houdt alle elementen bij die we al gezen hebben 
➢ Hardop of subvocaal?  

• Te snel om hardop te tellen? 
▪ Toch zullen we bij benadering juist zijn 
▪ Tellen kunnen we ook sneller dan subvocaal veronderstelt 

- Schatten 
➢ Gebruik van een referentie object 
➢ Representatieve deelverzameling tellen 

• Vb aantal studenten op 1 rij in het auditorium 
- Het SNARC effect 
➢ Spatial-Numerical Association of Response Codes 

• Kleine getallen zijn geassocieerd met linkerhand response, grote met de rechterhand 

• Verklaring: mentale getallenlijn? 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: SNARC effect aantonen 
➢ OPZET: participanten voeren taken uit waarbij ze moeten beoordelen of een getal even of oneven is 

• Even getal: respons met linkerhand 

• Oneven: respons met rechterhand 
➢ RESULTAAT: we zien een relatie tussen de grootte van het getal en de snelheid van de respons 

• Alle getallen kleiner dan 5 werden sneller geregistreerd als ze even waren (met de linkerhand) 

• Grote getallen werden sneller verwerkt als ze een rechterhand respons vereisten 

• Het is een relatief effect: als de set gaat van 1-9, dan is 9 geassocieerd met rechterhand 
▪ Als set gaat van 1-100, dan is 9 geassocieerd met linkhand! 
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• Enorm robuust effect 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: als aandacht 

beïnvloed wordt door 
spatiële associaties die aan 
dat getal hangen, vertaalt 
zich dat in een verandering 
van het neurale weefsel? 
(SNARC effect en aandacht 
op neuraal niveau) 

➢ OPZET: kleine en grote 
tallen presenteren aan participanten en tegelijkertijd TMS-puls op visuele cortex loslaten 

• Door visuele stimulatie komen fosfenen vrij 
➢ RESULTAAT:  

• Kleine getallen = aandacht links 

• Grote getallen = aandacht rechts 

• Numerieke informatie doet iets met onze aandacht! 
- Uitbreiding van de getallenlijn: mental whiteboard hypothese 
➢ Ordening van informatie gebeurt langs een denkbeeldige lijn in ons werkgeheugen 

❖ A.2: REKENEN 

- Eenvoudig hoofdrekenen 
➢ Hoe maken kinderen optelsommen? (vb 3+4) 

• Verband tussen teltijd en grootte van het kleinste 
getal 
▪ Kinderen beginnen met grootste getal (4), en 

doen dan steeds +1 
➢ Kritiek: de voorspelling van de regressielijn klopt niet 
➢ Er zijn ook andere strategieën die kinderen 

gebruiken 
- Het probleemgrootte effect 
➢ Hoe groter de som, hoe langer het duurt om de 

opgave te maken 

• Geen lineaire, maar exponentiële toename! 
▪ Niet lineair door interferentie van het 

geheugen 
- Complex hoofdrekenen 
➢ Onthouden van tussenresultaten = overdracht 

• Sterkere belasting van het werkgeheugen 
➢ Verminderde taakprestatie bij overdracht bij 

belasting werkgeheugen 

• Dubbeltaken  
- Neurale basis voor rekenvaardigheid 
➢ Recycling van rudimentaire cognitieve functies 

• Inschatten van aantallen = optellen 

• Vergelijken = aftrekken 

- Probleem-
grootte effect 

❖ A.3: CATEGORISATIE 

- 3 level hiërarchische geheugen structuur 
van Collins & Quillion 

➢ Voorspellingen van het model 

• Beslissingstijd is afhankelijk van de 
afstand in de hiërarchie 
▪ “Een kanarie kan zingen” kunnen 

we sneller over beslissen dan “een 
kanarie heeft een huid” 

• Beslissingen binnen eenzelfde niveau 
duren even lang 

- Collins & 
Quillion model 
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▪ “Een roodborst is een vogel” duurt even lang als “een pinguïn is een vogel” 
➢ Problemen met deze voorspellingen 

• Afstand in de hiërarchie hangt samen met de frequentie waarmee we dit soort problemen 
tegenkomen 
▪ Heb je ooit moeten beslissen of een kanarie een huid heeft? 

• Representativiteit: een roodborst is representatiever voor de categorie vogels dan een pinguïn 
- Categorisatie vs individuatie 
➢ Categorisatie: legt de nadruk op gemeenschappelijke kenmerken 
➢ Individuatie: legt de nadruk op unieke kenmerken 

- Leren categoriseren 
➢ Categoriseren we automatisch en associatief of op basis van een denkproces (hypothese testing)? 

• Associatief proces zou langzame accumulatie zijn 
▪ Graduele overgang 

• Hypothetisch denkproces: alles of niets 
▪ Discrete overgang van niet categoriseren tot wel categoriseren 

➢ Resultaten: 

• Negatieve feedback: mensen gebruiken een hypothese gedreven mechanisme 
▪ Geen leereffecten tot de juiste regel is gevonden! 

❖ A.4: VAGE CATEGORIEËN 

- Prototype visie 
➢ Probabilistish 
➢ Op basis van individuele leden van een categorie genereren we een prototype 

• Gemiddelde van alle eigenschappen 
- Exemplaarvisie 
➢ Wel probabilistisch, geen abstracties 
➢ Categorieën worden bepaald doordat we heel veel exemplaren van een categorie individueel 

representeren 

• Bestaat uit specifieke herinneringen van representaties van de categorie 

• Persoonlijke ervaring speelt een rol bij definitie van de categorie 
- Categoriseren vermindert de belasting van ons LTG 
➢ Belangrijk voordeel van ons vermogen om te categoriseren 

- Prototype visie 
- Exemplaar-visie 

Hoofdstuk 13: Beoordelen En Beslissen 

❖ 13.1: ONDERZOEK NAAR 

BEOORDELING 

- Het theorema van Bayes 
➢ Nieuwe informatie verandert de 

kansen dat 1 van de 2 hypotheses 
correct is 

• Relatieve kansen evalueren vóór 
we de data analyseren 

• Relatieve kansen evalueren onder elke hypothese (HA of HB) 

• P(HA/D) = de kans dat we data (D) observeren als hypothese A correct is 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: mensen zijn slecht in het berekenen van kansen (door het negeren van basis ratio 

informatie) 
➢ OPZET: participanten krijgen te horen dat een taxi betrokken was bij een ongeluk 

• Taxi kan 1 van 2 kleuren hebben 
▪ 85% van de taxi’s is groen 
▪ 15% van de taxi’s is blauw 

• Getuige verklaart dat de ongelukstaxi blauw was, maar je weet 
dat deze getuige er in 20% van de gevallen naast zit 

• Taak van de participant is om te beslissen wat de waarschijnlijkheid is dat de taxi inderdaad 
blauw was 

➢ RESULTAAT: participanten rapporteren 80% kans dat de taxi blauw was (fout!) 

• Volgens het Bayes’ theorema is er 41% kans dat hij blauw was (12/27) 

- Bayes’ 
Theorema 

- Basis ratio 
informatie 

- Representat-
iviteitsheurist-
iek 

- Conjunctie-
dwaling 

- Fluency 
mechanism 

- Beschikbaar-
heidsheuristiek 

- Support theory 
/ ondersteun-
ingstheorie 

- Neem-de-beste 
heuristiek 

- Herkennings-
heuristiek 

- Causale 
modellen 
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• Participanten sucken hier dus in 
- Negeren van de basis-ratio 
➢ Basis-ratio informatie: de relatieve frequentie waarmee een gebeurtenis kan plaatsvinden of 

waarmee ene bepaald attribuut aanwezig is in de populatie 

• Mensen zijn niet goed in het rekening houden hiermee 
- Representativiteitsheuristiek 
➢ Assumptie dat iets/iemand tot een categorie behoort omdat het/hij/zij representatief is voor die 

categorie 

• Wanneer mensen deze heuristiek gebruiken worden gebeurtenissen die typisch zijn een hoge 
waarschijnlijkheid toegekend 

• Wanneer een gebeurtenis sterk vergelijkbaar is met andere gebeurtenissen in de populatie of 
klasse van gebeurtenissen, dan wordt deze als representatief gezien 

➢ Conjunctiedwaling: het foutieve geloof dat de combinatie van 2 gebeurtenissen (A en B) 
waarschijnlijker is dan 2 gebeurtenissen apart 

• Vb: Linda is 31j oud, single en heel slim. Ze is afgestudeerd in filosofie. Toen ze nog studeerde 
hield ze zich vaak bezig met discriminatie en sociale rechtvaardigheid. 
▪ Is het waarschijnlijker dan Linda bij de bank werkt of dat Linda bij de bank werkt en actief is in 

een feministische vereniging? 
▪ Het is ALTIJD waarschijnlijker dat Linda enkel bij de bank werkt 

o De kans dat Linda bij de bank werkt én in een feministische vereniging zit is kleiner dan 
dat Linda bij de bank werkt; komt gewoon veel vaker voor in de populatie (A > A+B) 

- Beschikbaarheidsheuristiek 
➢ Schatting van de frequentie van een gebeurtenis is afhankelijk van hoe gemakkelijk die uit het LTG 

te halen is 

• Doodsoorzaken die veel publiciteit oproepen (zoals moord) worden als waarschijnlijker 
beoordeeld dan doodsoorzaken die veel minder publiciteit krijgen (zoals zelfmoord), zelfs als het 
omgekeerde waar is 

➢ 2 mechanismen: 

• Beschikbaarheid om te herinneren: frequentie beoordelen dmv het tellen van de gevallen die je 
je kan herinneren 

• Fluency mechanism: beoordeling door te beslissen hoe gemakkelijk het zou zijn om je relevante 
gebeurtenissen te herinneren, zonder ze werkelijk op te halen 

- Ondersteuningstheorie/support theory 
➢ Een gebeurtenis lijkt meer/minder waarschijnlijk afhankelijk van hoe het beschreven wordt 
➢ Deel gebaseerd op de beschikbaarheidsheuristiek 

• Expliciete beschrijving richt aandacht op minder voor de hand liggende gebeurtenissen 

• Geheugenbeperkingen kunnen veroorzaken dat mensen zich niet meer alle relevante informatie 
herinneren wanneer die niet expliciet is 

➢ Daardoor zal de subjectieve waarschijnlijkheid van een mogelijkheid toenemen wanneer het 
expliciet vermeld wordt, waardoor de saillantie toeneemt 

- Ondersteuning voor support theory 
➢ De geschatte waarschijnlijkheid van een terroristische aanslag wordt hoger als men aangeeft dat die 

door Al Qaeda werd gepland 

• Ook voor experts 
➢ Mechanismen die hieraan ten grondslag liggen zijn niet geïdentificeerd 

• Waarom slaan mensen algemeen bekende informatie over? 

• Waarom doet dit de subjectieve waarschijnlijkheid toenemen? 
- Algemene evaluatie van heuristieken en bias 

+ - 

- Er zijn verschillende algemene heuristieken 
die ten grondslag liggen aan beoordelingen 

- Mensen zijn verrassend gevoelig voor 
systematische bias (zelfs experts) 

- Van invloed op economie, filosofie en 
politieke wetenschappen 

- Term ‘heuristiek’ begint afgezaagd te 
worden: verklaart niets 

- Sommige fouten omdat proefpersonen 
delen van het probleem fout begrepen 

- Onderzoek is losgekoppeld van dagelijkse 
leven (heuristieken kunnen nuttig zijn) 

- Geen individuele verschillen?? 

- Natuurlijke 
frequentie 
hypothese 

- Dual-proces 
modellen 
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- Snelle en zuinige heuristieken 
➢ Neem-de-beste heuristiek: 

• Zoekregel: zoek aanwijzingen in volgorde van validiteit 

• Stopregel: stop na het vinden van een onderscheidende aanwijzing 

• Beslissingsregel: kies een uitkomst 
➢ Herkenningsheuristiek: wanneer slechts 1 item herkend wordt, dat item als basis gebruiken voor de 

beslissing 

• Evolutionaire voordelen 

• Resulteert in correcte voorspellingen 

• 1 van de snelste beoordelingsprocessen 
➢ Voorbeeld van de neem-de-beste heuristiek: 

• Je moet beslissen welke 2 Duitse steden (Cologne en Herne) een grotere populatie heeft 
▪ De eerste en meest valide aanwijzing die je kan gebruiken is dat steden wiens naam je 

herkent meestal een grotere populatie hebben 
o Echter, je herkent beide namen 

▪ De tweede aanwijzing die je kan gebruiken is dat steden met een kathedraal meestal groter 
zijn 
o Je weet dat Cologne een heeft, maar bent niet zeker van Herne, dus je antwoordt 

Cologne 
1) Zoekregel in volgorde van validiteit: eerst naambekendheid, daarna kathedraal 
2) Stopregel: je weet enkel dat Cologne een kathedraal heeft 
3) Beslissing: je kiest Cologne 

- Bewijs voor snelle en zuinige heuristieken 
➢ Simpele heuristieken zullen meer worden gebruikt in situaties waar de informatie simpel is 

• Neem-de-beste heuristiek 

• In situaties met complexere informatie gebruiken we minder heuristieken 
➢ Herkenningsheuristieken worden vaak niet gebruikt wanneer er toegang is tot inconsistente 

informatie 
➢ Kennis van de grootte van een stad kan de herkenningsheuristiek overschrijven 
➢ Tijdsdruk verhoogt het vertrouwen in de herkenningsheuristiek 
➢ Meer informatie wordt in beschouwing genomen als de beslissing belangrijk is 
➢ Neem-de-beste strategie wordt niet gebruikt wanneer de kosten van informatieverwerking laag zijn 

en de validiteit van de aanwijzingen laag zijn 
- Causale modellen 
➢ Causale kennis stelt mensen in staat om succesvolle beoordelingen te geven over de echte wereld 

• In labosituaties kunnen problemen vaak niet dit soort kennis opleveren 
▪ Maakt het moeilijker om statistiek te relateren aan causale kennis 

➢ Revisie van het taxi-probleem: nu meer nadruk leggen op waarom de getuige fouten kon maken 

• Nu negeerde maar 8% van de participanten de basisratio 
▪ In de standaardversie negeerde 43% de basisratio! 

- Causale modellen: beperkingen 
➢ Zelfs wanneer de causale structuur expliciet werd gemaakt, produceerde minder dan 50% het 

correcte antwoord 

• Er is meer nodig om beoordelingsproblemen op te lossen dan toegang tot causale kennis 
➢ Belangrijke individuele verschillen in beoordelingsprestaties worden niet in beschouwing genomen 

- Natuurlijke frequentie hypothese 
➢ Natuurlijke steekproeftrekking is iets wat vaak gebeurt in het dagelijkse leven 
➢ Door onze evolutionaire geschiedenis: 

• Is het gemakkelijker om de frequentie van verschillende soorten gebeurtenissen te bepalen 

• Moeilijk om om te gaan met fracties en percentages 
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➢ Taakprestatie zou moeten verbeteren wanneer problemen gebruik maken van natuurlijke 
(objectieve) frequenties 

• Maar: natuurlijke problemen 
maken normaliter geen 
gebruik van natuurlijke 
frequenties 

➢ Als we nu het Linda probleem 
nogmaals stellen, maar de 
frequenties formuleren als 
natuurlijke cijfers 

• Veel betere taakprestatie 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: basisfrequentievalsstrik bij experts? 
➢ OPZET: medische studenten moeten 4 

problemen beoordelen 

• Cond1: problemen gepresenteerd als 
probabiliteit 

• Cond2: problemen gepresenteerd als 
natuurlijke frequentie 

➢ RESULTAAT: veel betere prestatie in conditie 
2 

• Zelf medische experts zijn gevoelig aan 
hoe informatie wordt gepresenteerd 

- Biased sampling 
➢ Als je mensen absolute waarden geeft (ipv dat een proefpersoon zelf de absolute waarden kiest), is 

hun beslissing veel beter 

• 80% kans op positief mammogram igv borstkanker 

• 96% kans op vals positief 

• 1% base rate van borstkanker 
➢ Wat is de kans dat een vrouw borstkanker heeft als ze een positief mammogram heeft? 

• Participanten: 63% 

• Echt: 7.8% 

• De steekproeftrekking door proefpersonen was zwaar verschoven in de richting van vrouwen 
met borstkanker 

- Evaluatie van de natuurlijke frequentie hypothese 

+ - 

- Logisch 
- Frequentie gebaseerde beslissingen zijn 

inderdaad beter dan probabiliteit 
gebaseerde beslissingen 

- Moeilijk te interpreteren keuzes 
- Verklaart niet waarom mensen wel goed 

overweg kunnen met sommige 
probabiliteitsproblemen 

- Dual-proces modellen voor beslissingen nemen 
➢ Systeem 1 

• Intuïtief, automatisch, onmiddellijk en produceert de meeste heuristieken 
➢ Systeem 2  

• Analytisch, gecontroleerd, bewust, regelgebaseerd, serieel, cognitief belastend, flexibel 
➢ Systeem 1 produceert intuïtieve antwoorden die gecontroleerd worden door systeem 2 
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- EXPERIMENT 
➢ DOEL: bewijs voor 2 systemen bij 

beslissingen nemen 
➢ OPZET: participanten moeten een 

beslissing nemen 

• Correcte beslissing over incongruente, 
congruente en neutrale problemen 

• Incorrecte beslissing bij incongruente 
beslissing 

• Meten hoe lang ze erover doen 
➢ RESULTAAT: congruente informatie wordt 

sneller verwerkt 

• Bij incongruente informatie vergt het 
meer tijd om de juiste beslissing te 
kiezen dan de foute beslissing te 
nemen 

• Systeem 1 kiest snel, systeem 2 interfereert als het merkt dat het niet klopt 
- Evaluatie dual-proces modellen 

+ - 

- Sterk bewijs voor het bestaan van 2 
verchillende verwerkingsstormen (meeste 
door systeem 1) 

- Kan individuele verschillen in 
beoordelingsprestaties verklaren 

- Mensen gebruiken basisratio meer dan 
verwacht 

- Niet expliciet over de betrokken processen 
bij beoordeling 

- Processen kunnen parallel opereren ipv 
serieel 

 

❖ 13.2: BESLISSEN 

- Het dominantieprincipe 
➢ Mensen kiezen sneller voor onzekerheid??? (onduidelijk, geen lesopnames en geen boek) 
➢ Mensen kiezen voor het grootste getal? Oppervlakkig meeste winst? 

- Utiliteitstheorie stelt hoe mensen beslissingen zouden moeten maken 
➢ Wat is de kans dat iets zich voordoet en wat is de winst die je eruit kan halen? 

• Maximaliseer de utiliteit door de optie te kiezen met de hoogst verwachte utiliteit 
➢ Mensen behandelen beslissingen als gokken 
➢ In werkelijkheid worden beslissingen vaak 

beïnvloed door meerdere factoren, en wordt de 
utiliteit dus vaak niet gemaximaliseerd 

- Prospect theorie: mensen nemen een referentiepunt 
wat meestal hun dan actuele toestand representeert 

➢ Verlies aversie: mensen kiezen voor zekere winst 

• Kan het dominantieprincipe overstemmen 
➢ Mensen neigen ertoe om zeldzame gebeurtenissen 

te zwaar te wegen 

• Hoog waarschijnlijke gebeurtenissen krijg (te) 
weinig gewicht 

➢ Mensen met een hoge zelfwaarde gaan vaker gokken dan mensen met een lage zelfwaarde 

- Dominantie 
principe 

- Utiliteitstheorie  
- Prospect 

theorie 
- Verlies aversie 
- Verzonken 

kosten 
- Framing effect 
- Neuro-

economie 
- Impact bias 
- Omissie-

voorkeur 
- Status quo 

voorkeur 
- Rationeel-

emotioneel 
model 

- Sociaal-
functionalist-
ische 
benadering 
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- Prospect theorie: verzonken kosten en framing effecten 
➢ Verzonken-kosten effect: wanneer je al een 

investering hebt gemaakt, nog meer 
investeren om een vorige commitment die 
onsuccesvol bleek te proberen rechtvaardigen  

• Kosten niet willen verliezen 

• Effect wordt versterkt als proefpersonen 
denken dat ze verantwoordelijk zullen 
worde gehouden 

➢ Framing effect: beslissing wordt beïnvloed 
door de manier waarop je de situatie schetst 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: framing effecten aantonen 
➢ OPZET: Aziatische ziekte probleem: stel je 

voor dat de VS zich aan het voorbereiden is 
voor de epidemie van een Aziatische ziekte; men verwacht 600 doden 

• Er zijn 2 programma’s om dit te bestrijden 

• Gain-frame conditie: met programma A zullen 200 mensen gered worden, met programma B is 
er 1/3 kans dat 600 mensen gered zullen worden en 2/3 kans dat niemand gered zal worden 

• Loss-frame conditie: met programma C zullen 400 mensen sterven, met programma D is er een 
1/3 kans dat niemand zal sterven en een 2/3 kans dat 600 mensen zullen sterven 

➢ RESULTAAT: de deterministische 
optie (200 mensen blijven leven) 
wordt vaker gekozen als de patiënten 
onbekend zijn 

• De probabilistische optie (1/3 
blijven leven) wordt vaker gekozen 
als de patiënten familieleden zijn 

• Draait om eerlijkheid: men wilt 
geen beslissing nemen over 
familie 

• Hoe groter de groep, hoe meer 
neiging naar deterministische 
keuze 

- Beperkingen van prospect theorie 
➢ Geen rationale achter de (waarde)functie 
➢ Te weinig nadruk op sociale en emotionele factoren 
➢ Te weinig nadruk op individuele verschillen: verlies aversie lijkt vooral te gelden voor mensen met 

een lage eigenwaarde 
➢ Soms worden zeldzame gebeurtenissen onderschat 
➢ Verliesaversie treedt niet op als aandacht simultaan op winsten en verliezen wordt gericht 

- Emotionele factoren 
➢ Neuroeconomie: neurowetenschappelijk onderzoek gebruik om informatie te verkrijgen over 

beslissingsprocessen in een economische context 
➢ Impact bias: mensen overschatten de intensiteit en duur van de negatieve emotionele reacties op 

verlies 
- Neuroeconomie stelt de assumptie dat er een verschil is tussen onze hersenen en ons gedrag 
➢ Hersenpatronen kunnen verborgen keuzegedrag en/of voorkeuren reflecteren 

• Daarom zou dit een gevoeligere maat zijn voor ons beslissingsgedrag dan pure 
gedragsobservaties 

➢ Problemen met neuroeconomie: 

• Veel ‘nieuwe’ conclusies zijn in feit helemaal niet nieuw 

• Hersenactiviteit in afwezigheid van gedragsmaten heeft een beperkte waarde 

• Zowel leken als experts beoordelen verklaringen waarin at random neurowetenschappelijk 
jargon was opgenomen als plausibeler 

• Neuromarketing (vb fMRI scans om productontwerpen te illustreren) 
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▪ Lage betrouwbaarheid en validiteit 
▪ Technieken zijn gemakkelijk om de tuin te leiden 
▪ Waarneming van een respons zelf betekent nog niet dat we het achterliggende proces meten 

omdat het proces en de respons gecorreleerd zijn 
➢ De relatie tussen gedrag en hersenactiviteit is waardevol voor theorievorming, maar 

activatiepatronen op zich zeggen weinig… (anders soort van moderne frenologie??) 
- Kunnen emoties beslissingen schaden? 
➢ Meer framing effecten en verlies aversie is geassocieerd met meer activiteit in hersengebieden die 

geassocieerd zijn met angst 
➢ Hersenbeschadigde patiënten waren beter op een goktaak als de beschadiging hun emotionele 

ervaring verminderde 
- Kunnen emoties beslissingen helpen? 
➢ Online investeerders die intensere emoties ervoeren hadden een betere beslissingsprestatie 
➢ Patiënten met geen emotionele expressie/ervaring namen gebrekkige beslissingen in het echte 

leven 
- Omissievoorkeur en beslissingsvermijding 
➢ Omissievoorkeur: mensen riskeren schade door niet te handelen LIEVER dan schade te riskeren 

door te handelen 

• Vb vaccinatie: mensen accepteren liever ene hoger risico dat hun kinderen ziek worden dan dat 
ze slecht reageren op het vaccin 
▪ We maken liever geen keuze dan spijt te hebben van de keuze 

➢ Status quo voorkeur: voorkeur om niets te veranderen ipv beslissing te veranderen, ook al zijn er 
geen verliezen 

• Vb: jarenlang bij dezelfde bank blijven, 
ook al is die lang niet meer zo voordelig 

- Rationeel-emotioneel model 
➢ Mensen maken keuzes om negatieve 

emoties te reduceren 

• Beslissing uitstellen 

• Status quo 

• Besluiten geen actie te ondernemen 
- Sociaal-functionalistische benadering 
➢ Houdt rekening met de sociale context van 

beslissingsprocessen 

• Vb: beslissingen worden beïnvloed door 
de noodzaak om hun besluiten te verdedigen tegen anderen; mensen gedragen zich soms als 
intuïtieve politici 

➢ Beperkingen: 

• Belangrijke factoren (verlies aversie) worden genegeerd 

• Individuele verschillen in de noodzaak waarmee mensen zich denken te moeten verdedigen 
worden genegeerd 

• De meeste taken die worden gebruikt vergen weinig tot geen sociale verantwoordelijkheid 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: effect van verantwoording op het verzonken-kosten effect (sociaal-functionalistisch) 
➢ OPZET: participanten moeten besluiten aan welk product 

(bier of non alcoholisch bier) marketinggeld besteed moet 
worden 

• Nadien krijgen ze te horen dat hun besluit negatieve 
gevolgen had en ze krijgen de kans om extra fondsen 
aan 1 van de 2 producten te alloceren 

• Hoog verantwoordelijke conditie: besluit van de 
proefpersoon kan worden medegedeeld met andere 
studenten en lesgever 

• Laag verantwoordelijke conditie: besluit is vertrouwelijk 
en niet gerelateerd aan de effectiviteit van het 
management of intelligentie 
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➢ RESULTAAT: in de hoog verantwoordelijke conditie blijven de participanten geld in de slechte 
investering pompen omdat ze de nood voelden om hun eerdere ineffectieve besluit te verdedigen 
(sociaal-functionalistisch!) 

❖ 13.3: COMPLEXE BESLUITVORMING 

- Meervoudige attributentheorie 
➢ Assumptie dat iemands oordeel over winst 

stabiel zou moeten blijven  

• Dat is niet zo 
➢ Bij een complex besluit neem je 

verschillende stappen 
- Ongebonden rationaliteit 
➢ Alle relevante informatie is beschikbaar en 

wordt gebruikt door de beslisser 

• Optimizatie: we selecteren de beste 
keuze op basis van beschikbaar bewijs 

➢ Problemen 

• Er is vaak geen manier om te bepalen of 
een keuze optimaal is 

• Ongeacht welke definitie, vaak slagen we niet in het maken van de meest optimale keuze 
- Gebonden rationaliteit 
➢ Beslissingen kunnen gebonden worden door beperkingen in de omgeving en in onszelf 

• Informatiekosten 

• Beperkte aandacht 

• Geheugenbeperkingen 
➢ We produceren redelijke oplossingen voor problemen door diverse shortcut strategieën toe te 

passen 
➢ Satisficing: bij het maken van beslissingen, de eerste optie kiezen die aan onze eigen minimale 

vereisten voldoen 

• Mensen die dit doen zijn gelukkiger en meer optimistisch, hebben een hogere levensbevrediging 
➢ Maximisers: (perfectionisten) ervaren meer spijt 

en zelfschuld 
➢ Mensen beperken het aantal te beschouwen 

opties tot ongeveer 4 in het echte leven 

• Meer vaardige individuen namen meer 
attributen in beschouwing 
▪ Meeste beslissingen waren goed 

- Eliminatie-door-Aspectentheorie 
➢ Beslissers elimineren opties door relevante 

aspecten 1 voor 1 te beschouwen 

• Voorspelt afname in het aantal opties wat na 
verloop van tijd in beschouwing wordt 
genomen 

• Dit herhalen totdat 1 optie overblijft 
➢ Lijkt op gebonden rationaliteit 
➢ Beperking: de manier waarop je gaat schrappen heeft een 

invloed op je uiteindelijke beslissing 
- Complexe beslissingsprocessen 
➢ Selectieve blootstelling: we zoeken evidentie die onze 

beslissingen bevestigt 

• Wat niet strookt met de beslissing is minder saillant 
➢ Naturalistische beslissingsprocessen: flexibiliteit in de volgorde 

van stadia 
➢ Individuele verschillen en strategieën in de beslissingsprocessen 

• Gericht: focus op klein aantal 

• Exploratief: er zit nog een logica in om informatie te 
verzamelen 

- Meervoudige 
attributen 
theorie 

- Optimizatie  
- Ongebonden 

rationaliteit 
- Gebonden 

rationaliteit 
- Satisficing  
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- Eliminatie-door-

aspecten 
theorie 

- Unconscious 
thought theory 

- Filedrawer 
effect 
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• Lukraak: random verzamelen 
zonder structuur 

➢ Stappen: 
1) Doelen bepalen 
2) Plan maken 
3) Info verzamelen 
4) Beslissing structureren 
5) Beslissing nemen 
➔ Flexibel model: hoeft niet strikt gevolgd te worden 

- Unconscious thought theory 
➢ We nemen betere beslissingen als we het onbewust kunnen verwerken 
➢ Bewuste gedachte: 

• Gelimiteerd door beperkte capaciteit 

• Suboptimale weging 

• Volgt strikte regels 

• Precieze antwoorden op wiskunde problemen 
➢ Onbewuste gedachte: 

• Grotere capaciteit 

• Natuurlijke weging van het relatieve belang van relevante attributen 

• Belangrijker en machtiger 
➢ Bewuste denken zijn tevredener met simpele producten 

- Kritiek op unconscious thought theory 
1) Arbitraire taken 

▪ Proefpersonen krijgen beschrijvingen van een aantal auto’s en moeten de beste kiezen 
o Proefleider heeft vooraf bepaald welke de beste is obv niet erg plausibele weging van de 

factoren 
▪ Wanneer proefpersonen eigen oordeel wordt meegewogen, verdwijnen de effecten 

2) Gebrekkige condities 
▪ Er zijn altijd minimaal 3 condities nodig: onmiddellijke beslissing, beslissing na bewuste 

ruminatie, beslissing na onbewuste ruminatie 
o Onmiddellijke beslissing conditie ontbreekt vaak 

▪ Afleiding is vaak goed om irrelevante details te vergeten 
3) Theoretisch implausibel 

▪ Automatische taken zijn overwegend simpel en regelgebaseerd 
4) Repliceerbaarheid 

▪ Filedrawer effect: lade vol studies zonder effect, maar die werden niet gepubliceerd 
o Enkel studies die het effect demonstreren zien we 

- Unconscious thought theory evaluatie 

+ - 

- Geen - Relevante bevindingen zijn inconsistent 
- Iemand dwingen om bewust over een probleem na te denken kan een negatief 

effect hebben op besluitvorming 
- Bewustzijn speelt waarschijnlijk een cruciale rol in de integratie van informatie 
- Bewuste processen zijn waarschijnlijk wel betrokken bij ‘onbewuste’ 

beslissingsprocessen 
 

Hoofdstuk 12: Probleemoplossen En Expertise 

❖ 12.1: PROBLEEMOPLOSSING 

- Kenmerken van probleemoplossing 
➢ Doelgericht 
➢ Cognitieve processen (ipv automatische) 
➢ Wanneer er niet genoeg relevante kennis is om oplossing te produceren ontstaat het probleem 

- Definiëring van het probleem 
➢ Goed gedefinieerd probleem:  

• Alle aspecten zijn gedefinieerd: begintoestand, strategieën, doel 

• Er is maar 1 optimale strategie en 1 correct antwoord 

- Kennisrijke 
problemen 

- Kennisarme 
problemen 

- Goed 
gedefinieerd 
probleem 
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• Vb: schaakspel, doolhof, puzzels, meeste labo-taken 
➢ Slecht gedefinieerd probleem: 

• Ondergespecificeerde doelen 

• De meeste alledaagse problemen zijn slecht gedefinieerd 

• Vereisen veel creativiteit, vaak in het dagelijkse leven  
- Monty Hall probleem 
➢ Voorbeeld van een 

slecht gedefinieerd 
probleem 

➢ Participanten krijgen 
keuze uit 3 deuren 

• Achter 2/3 deuren zit 
een geit 

• Achter 1/3 deuren zit 
een auto 

• Je moet beslissen 
welke deur je wilt 
openen 

• Presentator opent 1 
deur waar een geit 
achter zit (er zijn nu 
nog 2 gesloten 
deuren) 

• Blijf je bij je beslissing 
of kies je de andere 
deur die over is? 
➔ Je moet ALTIJD de 

andere deur 
nemen, in 2/3 
van de gevallen is 
dat waar de auto achter zal zitten 

- Van Thorndike naar Gestaltbenadering 
➢ Thorndike: basale leerprocessen met katten in een puzzelkooi 

• Trial en error 

• Wat hij de katten probeerde te leren was arbitrair 
▪ Reproductief denken: hergebruik van eerder opgedane kennis, niet écht probleemoplossing 

(toevallige kennis adhv conditionering reproduceren) 
➢ Gestalt: bezwaar tegen de arbitraire relaties van Thordike 

• Productief denken: innovatieve herstructurering van het probleem 
- Het waterpotten probleem is een voorbeeld van een goed gedefinieerd probleem 
➢ Je moet een specifieke hoeveelheid water afmeten en je krijgt 2 potten, maar geen enkele van die 2 

potten heeft de juiste hoeveelheid water 

• Pot van 3l en pot van 5l 

• Je moet 4l water afmeten 
➔ Hiervoor is inzicht nodig 

➢ Oplossing 1: vul 3l pot en gooi die in de 5l pot 

• Vul de 3l pot opnieuw en vul hiermee de 5l pot aan 

• Gooi de 5l pot leeg 

• Vul de 5l pot op met het restant (1l) van de 3l pot 

• Vul de 3l pot opnieuw en gooi de inhoud in de 5l pot 
➢ Oplossing 2: vul de 5l pot 

• Gooi hiervan 3l in de 3l pot 

• Gooi de 3l pot leeg en giet de resterende 2l uit de 5l pot in de 3l pot 

• Vul de 5l pot en vul hiermee de 3l pot aan 
- Inzicht is de plotselinge herstructurering van een probleem 
➢ Inzicht komt voor we bewust kunnen verklaren hoe dat kan 

- Slecht 
gedefinieerd 
probleem 

- Monty Hall 
probleem 

- Reproductief 
denken 

- Productief 
denken 

- Waterpotten 
probleem 

- Pendule 
probleem 

- Functionele 
fixatie 

- Einstellung 
- Represent-

ationele 
veranderings-
theorie 

- Incubatie  



49 
 

➢ Dieren: productief probleemoplossingsgedrag (trial en error) 

• Eerder langzaam leerproces dan inzicht 
➢ Apen: in gevangenschap opgegroeid vertonen weinig inzichtvol probleemoplossingsgedrag 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: inzicht faciliteren 
➢ OPZET: penduleprobleem 

• Inzicht faciliteren door ‘per ongeluk’ te interacteren 
met het touw 
▪ Oplossingstijd verkorten door relevante objecten te 

benadrukken 

• Participant zit in een ruimte met 2 touwtjes aan het 
plafond 
▪ Taak is om de 2 touwtjes met elkaar te verbinden, 

maar de participant kan beide touwtjes niet 
tegelijkertijd grijpen 

• Er liggen ook een aantal ‘toevallige’ voorwerpen in de 
ruimte: stoel, papier, bevestingsmateriaal, hamer, … 

• Oplossing: iets aan 1 van de 2 touwtjes binden en heen en weer laten zwieren zodat de 
participant met het momentum van het touw toch beide touwtjes tegelijkertijd kan vastnemen 

➢ RESULTAAT: als proefleider ‘per ongeluk’ tegen de touwtjes botste en zo het touw heen en weer 
deed zwieren, kwam het inzicht veel sneller en veel vaker dan in de controle conditie 

- Verder bewijs voor het bestaan van ‘inzicht’ 
➢ Vlak voor het inzicht worden de hersengebieden geassocieerd met cognitieve controle actief 

• Waarschijnlijk herinterpretatie en semantische integratie 
➢ Inzicht is voornamelijk een rechtsgelateraliseerde hersenfunctie 

- Gestaltbenadering: rol van eerdere ervaring in inzicht 
➢ Wat bepaalt of we inzicht verkrijgen? 
➢ Functionele fixatie: we zijn te 

gefixeerd op de specifieke 
gebruiksdoeleinden gekoppeld aan 
een specifiek voorwerp 

• Vb pendule probleem, 
kaarsprobleem 

➢ Einstellung: mensen zijn geneigd om 
een veelgeoefende strategie toe te 
passen op problemen, zelf wanneer 
deze ongepast of suboptimaal is 

• Verwachting van een bepaalde moeilijkheid 
- Representationele veranderingstheorie (Gestalt theorie) 
➢ We gebruiken de mentale representatie van een probleem als geheugensonde om relevante 

kennis uit het LTG te halen 

• Ophaling is gebaseerd op verspreide activatie 

• Impasse treedt op als het probleem zoals het gerepresenteerd wordt niet de noodzakelijke 
operaties of acties kan ophalen 

➢ Impasse kan doorbroken worden door de representatie van het probleem te veranderen 

• Dit kan door: 
▪ Elaboratie (nieuwe info toevoegen) 
▪ Verlaging van de beperkingen (constraint relaxation) 
▪ Hercodering  

➢ Inzicht wordt verkregen als de impasse doorbroken wordt 
➢ Vb: verminkte dambord probleem: 2 vakjes uit het dambord 

ontbreken 

• Kan het gevuld worden met dominostenen? 
▪ Iedere dominosteen moet exact 2 velden bedekken 

• Er zijn even veel witte als zwarte vakjes in een normaal 
dambord 
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▪ In dit dambord missen er 2 zwarte vakjes, dus er is een overschot aan witte vakjes 
▪ Om dit probleem op te lossen moeten er even veel witte als zwarte vakjes zijn 
▪ Per definitie onmogelijk 
▪ Verandering van de representatie 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: Luciferhoutjes problemen: 

Einstellung probleem 
➢ OPZET: participanten kregen een som 

gepresenteerd in Romeinse cijfers 

• Taak om de vergelijking/som te doen 
kloppen door maximaal 1 luciferhoutje 
te verplaatsen 

• Type A: cijfers moeten gemanipuleerd 
worden 

• Type B: cijfers en operatoren moeten gemanipuleerd worden 
➢ RESULTAAT: we zijn gewend om cijfers te manipuleren, niet de operatoren (+, - , =…) 

• Het is gemakkelijker om oplossingen te genereren voor type A dan type B 
- Evaluatie van representationele veranderingstheorie 

+ - 

- Erkent dat verandering van de 
probleemrepresentatie proefpersonen vaak in 
staat stelt om problemen op te lossen 

- Verbetert de Gestalt benadering door 
specifieker de onderliggende mechanismen 
van inzicht de specificeren 

- Combineert de sterke kanten van de Gestalt 
en de informatieverwerkingsbenadering 

- Vaak niet mogelijk om te voorspellen 
wanneer of hoe de representatie zal 
veranderen 

- Er is vaak meer dan 1 factor bij betrokken 
- Hints om de beperkingen te verlagen zijn 

beperkt effectief 
- Te weinig nadruk op belangrijke individuele 

verschillen (IQ) 

- Incubatie 
➢ Een probleem wordt vaak gemakkelijker opgelost door het een tijdje te negeren 

• We blijven onbewust doorwerken aan een oplossing, terwijl de bewuste geest zich bezig houdt 
met andere activiteit 

➢ Klein maar significant incubatie-effect (zeer robuust) 
➢ Sterkere incubatie-effecten bij problemen met meerdere oplossingen 

• Incubatie faciliteert het zoeken naar relevante kennis (meer tijd!) 
➢ Grotere kans op impasse bij lange voorbereidingstijd voor incubatie 

- Vergeten en het incubatie effect 
➢ Incubatie helpt ons geheugen op te schonen en een nieuwe benadering te kiezen 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: incubatie effect en vergeten 
➢ OPZET: participanten zien 3 woorden (Tank, Hill, Secret), waarvoor ze een woord moeten vinden 

dat alle woorden met elkaar verbindt (Top) 

• Woorden zijn zo gekozen dat ze geen hele directe associatie hebben 

• Inferentie conditie: misleidend woord weergeven naast de 3 woorden 

• Controle conditie 
➢ RESULTAAT: bij inferentiecondities lieten de participanten een incubatie-effect zien 

• Wanneer men de taak even kon laten liggen, werd de interferentie van het afleidende woord 
veel minder 
▪ Activatie van het interfererende woord werd verlaagd 

❖ 12.2: STRATEGIEËN VOOR PROBLEEMOPLOSSING 

- Computationele benadering 
➢ General Problem Solver: programma om diverse goed-gedefinieerde problemen op te lossen 

▪ Initiële staat van het probleem 
▪ Doelstaat (einddoel) 
▪ Mogelijke mentale operaties 

• Assumpties: 
▪ Seriële infoverwerking 

- General 
problem solver 

- Toren van 
Hanoi 

- Hill-climbing 
- Algoritme 
- Means-end 

analyse 
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▪ Mensen hebben een 
beperkt werkgeheugen 
(niet te complexe 
problemen) 

▪ Mensen kunnen relevante 
info uit het LTG ophalen 

- Het Toren van Hanoi probleem 
➢ Typisch goedgedefinieerd 

probleem 
- Heuristieken en algoritmes 
➢ Heuristiek: vuistregels om complexe berekeningen te 

vereenvoudigen 

• Hill-climbing: niet veel vooruitdenken, steeds 1 
stap dichter bij het doel komen 
▪ Probleem: het verschil tussen het lokale 

minimum en lokale maximum 
o Je ziet niet de meest efficiënte manier om 

tot het doel te komen 
▪ Probleem: rivieroversteek puzzels 

o Soms moet je een stap terugzetten om tot 
de oplossing te komen 

➢ Algoritme: volledige analyse/procedure om een probleem op te lossen 
➢ Means-end analyse: subdoelen formuleren 

• Steeds het verschil tussen het huidige doel en het 
einddoel proberen reduceren 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: kennis van de eindstaat in een means-end analyse 
➢ OPZET: participanten zagen alleen de huidige 

probleemstaat 

• ½ zag het doel 

• ½ zag het doel niet 
➢ RESULTAAT: kennis van het einddoel is nadelig voor de 

means-end analyse 

• De participanten in de conditie waar ze de finish niet 
konden zien ontwikkelden sneller een intuïtie en 
begrepen het patroon sneller 

- Voortgangmonitoringsheuristiek 
➢ Heuristiek om te beslissen of men een strategie moet verlaten of 

niet 
➢ Alles te maken met planning 
➢ Mate waarin het doel wordt bereikt wordt beoordeeld 

• Je faalt als de voortgang te langzaam is om het probleem 
binnen het maximum aantal stappen op te lossen 
▪ Signaal om strategie te veranderen 

• Vb 9stippen probleem als testscenario om de heuristiek te 
testen 

- Vooruitplannen: volledig of beperkt? 
➢ Door beperkt werkgeheugen hebben we een gebrekkige planning 

- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: is ons werkgeheugen te beperkt om volledig vooruit te plannen? 
➢ OPZET: participanten planden nauwelijks iets vooruit 

• Manipulatie: participanten vertellen om wél vooruit te plannen omdat dit resulteert in betere 
oplossingen 

➢ RESULTAAT: bij instructie veel betere oplossingen 

• Idee dat we een heel beperkte capaciteit hebben kan dit niet verklaren! 

• We kunnen wel vooruitplannen, maar doen het gewoon vaak niet uit cognitieve zuinigheid 

- Voortgang-
monitorings-
heuristiek 

- Negenstippen-
probleem 
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- Evaluatie General Problem Solver 

+ - 

- Werkt goed met verschillende 
goedgedefinieerde problemen 

- Zorgt voor de kortste sequentie van 
beginstaat tot einddoel 

- Consistent met wat we weten over 
menselijke infoverwerking  

- Verklaart waarom we heuristieken 
gebruiken 

- Beter dan mensen bij het herinneren van 
wat gebeurde bij een probleem, maar 
slechter bij het plannen van toekomstige 
stappen 

- Meeste dagelijkse problemen zijn niet goed-
gedefinieerd 

- Kan geen inzichtsproblemen verklare 
- Negeert individuele verschillen in 

oplossingsvermogen 
 

❖ 12.3: TRANSFER VAN TRAINING EN ANALOGIEREDENERINGEN 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: effect van een analogie 
➢ OPZET: participanten lezen een 

verhaal voor ze het probleem 
moeten oplossen 

• Verhaal was een analogie 
voor de oplossing van het 
probleem 

➢ RESULTAAT: 

• Verhaal conditie: 
▪ 1/3 oplossing zonder hint 
▪ 1/3 oplossing met hint 
▪ 1/3 lost het niet opt 

• Controle conditie: heel weinig mensen die het konden oplossen 
- Studie van analogieredeneringen 
➢ 4 term-analogieproblemen 

• Algemene vorm: A->B : C->D 

• Voorbeeld: wit->zwart : lawaai->stilte 
- Analogisch probleemoplossen 
➢ Wanneer men niet direct relevante kennis over een probleem heeft, gaat men indirect proberen 

door een analogie toe te passen 

• Prestatie correleert 0.7 met intelligentie 

• Is afhankelijk van frontale executieve processen die het reageren op distractors inhiberen 
➢ 3 types van overeenkomsten tussen problemen 

• Oppervlakkige overeenkomst: uiterlijke kenmerken komen overeen 

• Structurele overeenkomsten: causale relaties tussen de hoofdcomponenten komen overeen 

• Procedurele overeenkomsten: strategie in het ene probleem kan ook op het andere probleem 
toegepast worden 

- Verre transfer 
➢ Transfer: vaardigheid om een analogie te vormen toe te passen in een ander domein 

• Iets wat we in 1 domein hebben geleerd, kunnen toepassen op een totaal ander domein 
➢ Vb wegen van een olifant 

• Dorpelingen moeten olifant wegen, maar er is nergens een weegschaal die sterk genoeg is 
▪ Doe de olifant in een boot en teken een lijn op de boot om aan te duiden hoe diep de boot 

juist zinkt met de olifant erin 
▪ Haal dan de olifant uit de boot en vul de boot met stenen tot de boot terug even diep in het 

water zit als waar je de lijn hebt getekend 
▪ Stenen kunnen wel gewogen worden! 

- Evaluatie van analogisch probleemoplossen 

- + 

- Bewijst dat de 3 soorten overeenkomsten 
tussen problemen allemaal relevant zijn 

- De aard en de doelen van de taak 
beïnvloeden het denken 

- De overeenkomst tussen verschillende 
problemen in het dagelijkse leven is minder 
duidelijk 

- Transfer 
- Oppervlakkige 

overeenkomst 
- Structurele 

overeenkomst 
- Procedurele 

overeenkomst 
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- Het werkgeheugen en inhibitoire processen 
zijn in hoge mate betrokken 

- Mensen verkiezen structurele 
overeenkomsten boven oppervlakkige 

- Te weinig nadruk op individuele verschillen 
 

❖ 12.4: EXPERTISE 

- Er zijn verschillende types expertise 
➢ Schaakexpertise: abstract, goed gedefinieerde problemen 

• Betrouwbaar ratingsysteem voor schaakmeester 

• Kennisarm 
➢ Medische expertise: maatschappelijk relevante, slecht gedefinieerde problemen 

• Levensbelang 

• Kennisrijk  
➢ 2 totaal verschillende soorten 

- Schaakexpertise 
➢ Chunking: gedetailleerde informatie wordt compact opgeslagen in het LTG 

• Chunks van experts bevatten meer informatie dan chunks van leken 
▪ Zo kan een schaakexpert verschillende prototypes van schaakposities reproduceren 

- Sjabloontheorie 
➢ Veel flexibeler dan het chunking mechanisme 
➢ Problemen met chunking: 

• Kan mechanismen op chunkniveau niet relateren aan de hogere-orde representaties 

• Voorspelt dat schaakposities encoderen langer zou duren dan het geval is 
➢ Sjabloontheorie stelt dat frequent gebruikte chunks zich ontwikkelen tot complexere en flexibele 

sjablonen met: 

• Een kern; vergelijking met vaste info uit chunks 

• Slots: variabele informatie 
➢ Dit werd vervat in een computermodel met voorspellingen 

• Schaakposities worden opgeslagen in ongeveer 3 relatief grote sjablonen 

• Experts kunnen op relatief betrouwbare wijze vertrouwen op hun sjabloonkennis, wat relatief 
robuust is tegen tijdsdruk 

• Spelers slaan de exacte posities op na het bestuderen van het bord, waarbij de naburige stukken 
mogelijks in hetzelfde sjabloon gevonden kunnen worden 

• Schaakexperts zouden een betere herinnering aan de posities moeten hebben dan leken 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: herkennen schaakexperts beter schaakposities dan leken? 
➢ OPZET: ervaren schakers vs leken worden 

gepresenteerd met schaakposities 

• Echte schaakposities, deels gerandomiseerd of 
volledig gerandomiseerde posities 

➢ RESULTAAT: schaakexperts onthouden geen 
letterlijke posities, abstracter niveau 

• Ervaren schakers kunnen heel goed patronen 
herkennen -> bewijs voor sjabloontheorie! 

- Evaluatie van sjabloontheorie 

- Chunking 
- Sjabloontheorie  
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+ - 

- Bewijs voor het idee dat bordposities 
opgeslagen worden in een klein aantal 
sjablonen ipv een aantal grotere chunks 

- Uitmuntende schakers bezitten veel meer 
sjabloon-gebaseerde kennis dan leken 

- Geeft een overtuigende beschrijving van de 
processen betrokken bij routineuze 
expertise 

- Zoekprocessen zijn belangrijker dan de 
theorie ze credit voor geeft 

- Kan niet volledig adaptieve expertise 
verklaren 

- Controverse over wat in het LTM 
opgeslagen is 

- Minimaliseert de rol van individuele 
verschillen 

- Medische expertise 
➢ Rol van expertise in medische diagnoses 

• Beoordeling van röntgenfoto’s 

• Impliciet vs expliciet redeneren 

• Herkenning van visuele patronen 
- Impliciet vs expliciet 
➢ Expliciet/analytisch redeneren of focaal zoeken 

• Relatief langzaam 

• Opzettelijk 

• Bewust 

• Analytisch, regelgebaseerde strategieën 

• Het type redenering wat medische beginners vaak gebruiken 
➢ Impliciet/niet-analytisch redeneren of algemene indruk 

• Snel/automatisch 

• Niet bewust 

• Holistisch/globaal 

• Gebaseerd op essentie (‘gist’) 

• Het type redenering wat medische experts vaak gebruiken 
▪ Vooral visuele specialisaties: doet een sterk beroep op visuele herkenning! 
▪ Experts zullen vaak hun beslissing checken aan de hand van de langzame expliciete 

redeneringen 
- Medische expertise en patroonherkenning 
➢ Vergelijkbare tijd nodig voor borstkas X-rays en het benoemen van dieren 
➢ Vergelijkbare hersenactivatie voor beide processen 

- Evaluatie van medische expertise 

+ - 

- Medische experts maken meestal meer 
gebruik van snelle automatische processen 
dan beginners bij diagnostiek 

- De prestatie van experts is beter dan die 
van niet-experts 

- Er is nog te weinig bekend over de vraag 
hoe mensen hun expertise verkrijgen 

- Heeft he gevaar om het belang van 
analytische processen te onderschatten? 

- Als, en zo ja hoe, experts gebruik maken van 
opgeslagen exemplarische informatie vs de 
essentie, is nog onduidelijk 

- Schaakexpertise vs medische expertise: overeenkomsten 
➢ Jaren van intensieve training 
➢ Grote en toegankelijke basis van relevante kennis 
➢ Beter in staat om gebruik te maken van rigide, automatische processen 
➢ Vaardigheid om flexibel gebruik te maken van analytisch of strategische processen 

- Schaakexpertise vs medische expertise: verschillen 
➢ Schaken: 

• Kennis is opgeslagen in relatief abstracte sjablonen 

• Noodzaak om de huidige positie aan opgeslagen kennis te relateren en grondig na te denken 
over de implicaties voor toekomstige zetten, zowel van de eigen stukken als die van de 
opponent 

➢ Geneeskunde: 

• Kennis opgeslagen als relatief minder abstracte exemplaren 

• Taak is beperkter in scope: nieuwe informatie moet worden gerelateerd aan opgeslagen kennis 
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- Opzettelijk oefenen 
➢ Hoe verkrijgen we expertise? 
➢ Hoe effectief is oefenen? 

• Oefenen heeft weldegelijk een effect, maar is het voldoende om een expert te worden? 
▪ Juiste moeilijkheidsgraad van de taak 
▪ Leerling krijgt informatieve feedback 
▪ Leerling heeft voldoende kansen om de taak te herhalen 
▪ Leerling heeft de mogelijkheid om fouten te corrigeren 

• Hoe meer tijd gespendeerd wordt aan het opzettelijk oefenen, hoe beter de uiteindelijke 
prestatie 

• Het is geclaimd dat opzettelijk oefenen het enige is wat nodig is om expertprestaties te 
ontwikkelen 
▪ Aangeboren talenten zouden NIET uit moeten maken 

• Langdurige opzettelijk oefenen stelt experts in staat om de gelimiteerde capaciteit van het WG 
te omzeilen door relevante info in het LTG op te slaan 

- Opzettelijk oefenen: bewijs pro 
➢ Participanten cijferreeksen laten onthouden 

• Na opzettelijk oefenen de cijferspanne 
vergroten van 7 naar 80 cijfers! 
▪ Betekenisvolle encodering in het LTG 
▪ Ontwikkeling van ophaalstructuur 
▪ Versnelling van deze processen door 

intensief oefenen 
- Opzettelijk oefenen: bewijs contra 
➢ Correlatie tussen oefenen en taakprestatie is 

laag (0.34) bij mensen met allemaal een 
verschillend beginniveau 

➢ De hoeveelheid oefening is niet bepalend voor 
het eindniveau 

- Evaluatie van opzettelijk oefenen 

+ - 

- Meeste experts ontwikkelen 
een superieur LTG (reduceert 
beperkingen in de 
verwerkingscapaciteit) 

- Bewijs suggereert dat 
opzettelijk oefenen 
belangrijker is dan niet-
opzettelijk oefenen 

- Opzettelijk oefenen is niet de enige factor van belang bij 
het ontwikkelen van expertise 

• Experts zijn misschien allemaal heel slim, wat de 
mogelijkheid om correlaties te ontdekken beperkt 

- Causaliteit – ipv correlaties – dient vastgesteld te worden 
- Zegt niets over motivationele factoren 
- Opzettelijk oefenen is niet voor alle vaardigheden of 

beroepen relevant 
 

DEEL III: VERBREDING 

Hoofdstuk 15: Cognitie En Emotie 

❖ 15.1: INTRODUCTIE 

- De structuur van emoties kunnen we bekijken op 2 manieren 
➢ Categorische benadering: er bestaan een aantal uniek 

onderscheidbare emoties 

• Geluk, woede, angst, walging, verdriet 
▪ De 5 basisemoties die crosscultureel en universeel 

worden teruggevonden 
▪ Herkenbare gezichtsuitdrukkingen 
▪ Herkenbare fysiologische patronen 

• Andere emoties zijn een mix van 2 of meer basisemoties 
➢ Dimensionele benadering: er zijn een aantal dimensies die emoties kenmerken 

• Valentie dimensie: miserie vs plezier 

• Arousal dimensie: hoge arousal vs lage arousal 

- Categorische 
benadering 

- Dimensionele 
benadering 
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- Top-down en bottom-up processen 
➢ Bottom-up: de ervaring van een situatie roept een emotie op 
➢ Top-down: cognitieve mechanismen zorgen ervoor dat onze emotionele respons kan veranderd 

worden 

• Situatie herevalueren 
➢ Amygdala is steeds betrokken bij beide processen 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: bottom-up vs top-down emoties 
➢ OPZET: participanten krijgen foto’s te zien terwijl ze in een MRI-scanner liggen 

• Cond1: aversieve/walgelijke foto’s 

• Cond2: neutrale foto’s 

• Bottom-up verwerking vergelijken 

• Tpo-down manipulatie door in cond2 participanten te vragen om foto’s opnieuw te 
interpreteren als iets aversief 

➢ RESULTAAT: amygdala is steeds betrokken bij zowel top-down als bottom-up processen 

❖ 15.2: WAARDEBEPALINGSTHEORIEËN 

- Waardebepalingstheorie  
➢ We ervaren pas een emotie nadat we de stimulus zelf hebben waargenomen, maar ook nadat we 

de emotionele valentie van stimulus hebben ingeschat 

• Primaire waardebepaling: de situatie is positief, negatief of irrelevant 

• Secundaire waardebepaling: er wordt rekening gehouden met de beschikbare hulpbronnen om 
met een situatie om te gaan 

• Herwaardering: situatie en copingstrategieën worden gecontroleerd 
▪ Primaire en secundaire waardebepaling worden gecontroleerd indien nodig 

➢ Waardebepaling kan automatisch of 
bewust verlopen 

- Parallelle waardebepalingsprocessen 
➢ Begint met het waarnemen van een 

stimulus 
➢ Daarna interpreteren we de stimulus en we 

maken automatische representaties van de 
stimulus aan (2 processen die parallel 
verlopen) 

• Deze 2 processen geven ook constant 
feedback aan elkaar 

➢ We detecteren een mogelijke emotionele 
situatie 

• Integratie en emotionele respons 
- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: bewijs voor bewuste 

waardebepaling/appraisal 
➢ OPZET: hoe kunnen we door middel van 

deliberatie bepaalde aversieve situaties minder erg 
maken? 

• Participanten films met aversieve situaties 
tonen 
▪ Vb: aboriginal initiatie waar men een incisie 

in de penis maakt 
▪ Vb: mensen wiens handen werden 

afgezaagd, ongelukken op de werkplaats 

• Tijdens het tonen van de film werd de emotionele toestand gemanipuleerd door de commentaar 
track 
▪ Cond1: neutrale commentaartrack die feitelijk vertelde wat er gebeurde 
▪ Cond2: appraisal commentaartrack waarin participanten hoorden dat datgene wat ze zagen 

eigenlijk allemaal niet zo erg was 
➢ RESULTAAT: de emotionele reactie van participanten in conditie 2 was véél minder extreem 

- Waarde-
bepalings-
theorie 

- Primaire 
waarde-
bepaling 

- Secundaire 
waarde-
bepaling 

- Herwaardering  
- Affectieve 

blindsight 
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• Bewijs voor bewuste appraisal 
- Meer bewijs voor waardebepaling 
➢ Iedere emotie kan worden geproduceerd door diverse combinaties van waardebepalingen 
➢ Onderscheidbare emotionele reacties kunnen worden geproduceerd door individuele verschillen in 

situationele waardebepaling 
➢ Cognitieve herevaluatie van vervelende situatie is bijzonder effectief 

- Bezwaren tegen deze experimenten 
➢ Er worden weinig tot geen echte emoties ervaren 

• Maar; dit is nog steeds generaliseerbaar 
➢ Treden emoties op als directe respons op een situatie of als indirecte respons op 

waardebepalingsprocessen? 
➢ Correlationele data -> geen causaliteit 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: bewijs voor 

onbewuste emotionele 
verwerking 

➢ OPZET: participanten krijgen 
foto’s aangeboden 

• Cond1: neutrale foto’s 

• Cond2: foto’s van slangen 

• Cond3: foto’s van spinnen 

• Participanten bestonden uit 3 verschillende groepen; mensen met spinnenfobie, slangenfobie of 
zonder fobie 
▪ Ze werden random verdeeld onder de condities 

• Gemaskeerde en nongemaskeerde aanbieding van de foto’s 
➢ RESULTAAT: 

• In nongemaskeerde conditie: participanten met spinnenfobie zijn heel bang van de 
spinnenfoto’s en idem voor participanten met slangenfobie voor de slangenfoto’s (zoals 
verwacht) 
▪ Interessant is dat men precies hetzelfde vindt in de gemaskeerde conditie! (ook al zagen de 

participanten de foto’s niet echt, toch werden ze onbewust verwerkt) 

• Affectieve invloed van een foto kan toch onbewust verwerkt worden! 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: onbewuste verwerking van emotionele stimuli 
➢ OPZET: patiënten met affectieve blindsight (= geen bewuste verwerking van emotionele stimuli) een 

gezicht tonen in ofwel intacte visuele veld ofwel beschadigde visuele veld 

• Intussen ook activiteit van gezichtsspieren meten 

• Foto’s van heel blije of heel boze gezichten 
➢ RESULTAAT: 

• Vrolijke gezichten: lachspieren activeren 

• Boze gezichten: fronsspieren activeren 

• Dit resultaat was onafhankelijk van of het nu in het beschadigde visuele veld was of niet! 
▪ De emotionele inhoud van een stimulus kan 

onbewust verwerkt worden 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: onbewuste discriminatie van emotionele stimuli 
➢ OPZET: patiënten met affectieve blindsight zagen foto’s 

van gezichten 

• Cond1: neutrale gezichten 

• Cond2: boze gezichten 

• Cond3: blije gezichten 

• Participanten moeten dan water in een kan schenken 
of water drinken 

➢ RESULTAAT: 

• Cond3: meer water drinken en meer water 
inschenken 
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• Cond2: minste water drinken en minste water inschenken 

• Cond1: ligt tussen cond3 en cond2 
- Evaluatie van waardebepalingstheorieën 

+ - 

- Waardebepalingsprocessen bepalen of we 
emoties ervaren en wat die exacte ervaring 
ervan is 

- Individuele verschillen in emotionele 
ervaring kunnen verklaard worden door 
variaties in waardebepaling 

- Onderscheid tussen associatieve processen 
en redenering verduidelijkt ons begrip van 
waardebepalingsprocessen (parallelle 
waardebepalingsprocessen schema) 

- Waardebepaling is mogelijks niet altijd 
noodzakelijk in het bepalen van een 
emotionele ervaring 

- Net zoals waardebepaling tot een 
emotionele ervaring kan leiden, is het 
tegenovergestelde vaak ook waar 

- Legt de nadruk te weinig op de sociale 
context waarin emotie meestal ervaren 
wordt 

- Niet duidelijk wanneer en hoe opzettelijke 
en gecontroleerde processen opereren 

 

❖ 15.3: MULTI-LEVEL THEORIEËN 

- Sensorische informatie over emotionele stimuli wordt simultaan vanaf de thalamus doorgestuurd 
naar zowel de amygdala als de cortex 

➢ We kunnen een stimulus op verschillende niveaus verwerken 
➢ Er zijn 2 circuits voor angst: 

• Langzaam circuit: thalamus -> cortex -> amygdala 
▪ Klassieke visuele pad: gedetailleerde analyse van sensorische informatie 
▪ Respons accuratesse > snelheid 

• Snel circuit: thalamus -> amygdala 
▪ Slaat de cortex dus over 
▪ Gebaseerd op eenvoudige stimuluseigenschappen 
▪ Stelt ons in staat om snel op bedreigingen te reageren 

- Bewijs voor niet-bewuste emotionele verwerking 
➢ Grotere activatie in rechter amygdala door een stimulus die geassoceerd werd met een affectieve 

toon, vergeleken met een vergelijkbare stimulus die niet geconditioneerd was 
➢ Affectieve blindsight induceren in gezonde participanten mbv TMS 
➢ Vergroten van stimulus duratie zorgde ervoor dat de bewuste perceptie de onbewust 

waargenomen informatie kon blokkeren 
➢ Grotere activatie in de rechter amygdala 

voor emotionele gezichten in vgl met 
neutrale gezichten 

- SPAARS model 
➢ Schematische, Propositionele, Analogische 

en Associatieve Representatie Systemen 
➢ Emotie kan gerepresenteerd worden op 4 

verschillende niveaus (schema, associatief, 
propositioneel en analogisch) 

• Impliceert dat emoties kunnen 
opgeroepen worden door: 
▪ Cognitieve verwerking 

(waardebepaling op schematisch niveau) 
▪ Automatisch en onbewust (associatief niveau) 

➢ Emotionele ervaring is waarschijnlijk associatief gemedieerd 

• Vb: inherente spinnen en slangen fobie door evolutionaire geschiedenis 

- Multi-level 
theorieën 

- Snel angstcircuit 
- Traag 

angstcircuit 
- SPAARS model 

❖ 15.4: EMOTIEREGULATIE 

- Emotieregulatie is ieder proces wat een individu kan gebruiken om het opkomen, verdwijnen, 
grootte, duur, intensiteit, kwaliteit of 1 of meerdere aspecten van een emotionele respons kan 
beïnvloeden 

➢ Cognitieve waardebepaling 
➢ Gecontroleerde ademhaling 
➢ Passieve spierontspanning 

- Emotie-
regulatie 

- Procesmodel 
van emotie-
regulatie 

- Situatie selectie 
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➢ Stress-geïnduceerd eten 
➢ Afleiding 

- Procesmodel van emotieregulatie (cognitief) 
➢ Emotionele regulatie strategieën kunnen op verschillende momenten en niveaus gebruikt worden 

• Situatie selectie: het zich voordoen van een angstige situatie vermijden 

• Situatie modificatie: 
situatie aanpassen zodat ze 
minder bedreigend is 

• Aandachtsontplooiing: 
aandacht elders richten 

• Cognitieve verandering: 
situatie anders 
interpreteren 

• Respons modulatie: 
lichamelijke symptomen 
van angstrespons onderdrukken 

- Strategieën voor aandachtsontplooiing 
➢ Afleiding en herwaardering 
➢ Ambigue resultaten: onzeker of dit een effectieve emotieregulatie strategie is 

• Hangt sterk af van de situatie: 
▪ Controle over 

een situatie 
▪ Controle over 

eigen appraisal 
▪ Controle over 

ervaren 
stressniveau 

➢ Bij depressie zien we 
dat mensen hier niet 
goed in zijn! 

• Depressieve 
mensen hebben 
moeite met de aandacht weg te trekken van negatieve emoties/stimuli 

- Er zijn 2 verschillende cognitieve herwaarderingsstrategieën 
➢ Herinterpretatie: veranderen van de betekenis van de context waarin een stimulus gepresenteerd 

wordt 
➢ Afstand nemen: het nemen van een afstandelijk, 3e persoonsperspectief 

- Evaluatie van emotieregulatie 
➢ Cognitieve herwaardering: gematigd effectief 
➢ Respons modulatie: klein effect 
➢ Aandacht modulatie: niet effectief (omdat het onderhevig is aan zoveel voorwaarden) 
➢ Ruminatie en ontwijking versterken de symptomen van angst en depressie 

- Situatie 
modificatie 

- Aandachts-
ontplooiing 

- Cognitieve 
verandering 

- Respons 
modulatie 

- Herinterpretatie 
- Afstand nemen 

❖ 15.5: STEMMING EN COGNITIE 

- Invloed van emotie op besluitvorming 
➢ Als je verdrietig bent, ben je meer bereid om risico’s te nemen dan wanneer je angstig bent 

• Verdriet > neutraal > angst 

• Angstig = risico aversief 
➢ Woede kan leiden tot een toename in gevoel van 

controle 

• Rechters bevinden iemand eerder schuldig 
wanneer ze zeer expliciete foto’s van een 
misdrijf zien 

- Aandacht voor detail 
➢ Er is meer aandacht voor detail bij positieve 

emoties, maar we zien meer het grote plaatje bij 
negatieve emoties 

- Mood-state-
dependent 
memory 
(gemoeds-
toestand-
afhankelijk 
geheugen) 

- Misery-is-not-
miserly effect 

- Netwerktheorie  
- Stemmings-

congruentie 
- Gedachten-

congruentie 
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➢ Meeste bij positieve verrassing, minste bij woede 
- Invloed op het geheugen 
➢ Mood-state-dependent memory: geheugenprestatie is 

beter als je tijdens het reproduceren van informatie in 
dezelfde gemoedstoestand bent als wanneer je het 
aanleerde 

• ENKEL bij free recall 

• Effect verdwijnt bij cued recall 
- Risicogedrag 
➢ Beslissingen worden beïnvloed door het waarnemen van 

emotionele reacties van je lichaam 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: invloed van emotionele reacties op beslissingen 
➢ OPZET: Iowa Gambling Task; participanten krijgen 4 

stapels kaarten, waarvan ze telkens 1 kaart van 1 stapel 
moeten nemen 

• Elke kaart geeft aan of je een bepaald geldbedrag 
hebt gewonnen of verloren 

• Ordening van de stapels: 
▪ 2 stapels waarbij de participant regelmatige 

een kleine winst maakt en een klein verlies 
leidt 
o Gemiddeld wel positieve 

verwachtingswaarde 
▪ 2 stapels waarbij de participant regelmatig 

een giga bedrag winst maakt, maar ook grote 
verliezen 
o Gemiddeld een negatieve 

verwachtingswaarde (als je blijft trekken 
van deze stapel zal je uiteindelijk verlies 
leiden) 

➢ RESULTAAT: eens participanten doorhebben welke 
stapels tot grote verliezen leiden, vertonen ze een verhoogde hartslag als ze van die stapel trekken 

• De participanten die deze sterke respons van hun lichaam aanvoelden besloten om minder 
van die stapels te trekken en verdienden zo uiteindelijk meer geld! (invloed op beslissingen!) 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: invloed van lichamelijke anticipatie-respons op het inschatten van risico’s 
➢ OPZET: participanten opdelen in 3 verschillende groepen volgens hun anticipatie-respons op risico 

▪ Gemiddelde anticipatie-respons op risico 
▪ Goede anticipatie-respons op risico 
▪ Slechte-anticipatie-respons op risico 

• Er waren ook 3 verschillende staten waarin participanten konden aanvoelen hoe accuraat hun 
keuze was 
1) Gemiddeld inschatten van een risicovolle keuze 
2) Goed inschatten van een risicovolle keuze 
3) Slecht inschatten van een risicovolle keuze 

➢ RESULTAAT: als men beter risico’s kan inschatten heeft dit een positief verband met de 
anticipatierespons 

• Als men slecht kan inschatten heeft dit een negatief verband met de anticipatierespons 

• Bij gemiddelde inschatting was er een nulverband 
➔ Het inschatten van risico’s hangt sterk samen met een lichamelijke respons 
➔ Lichaamsrespons is een goede voorspeller voor de accuraatheid van de respons 

- Stemmings-
intensiteit 

- Affect infusie 
model 

- Affect infusie 
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- EXPERIMENT 
➢ DOEL: angst en verdriet invloed op beslissingen 
➢ OPZET: participanten moeten een keuze maken 

tussen 2 alternatieven als job 

• Cond1: job met veel zekerheid, maar met 
ongunstige details 

• Cond2: job die heel gunstig was, maar met veel 
onzekerheden 

➢ RESULTAAT: mensen met angst spelen heel sterk 
op zeker en kiezen vaker conditie 1 

• Mensen met verdriet neigen eerder naar 
conditie 2 en zijn dus meer bereid om risico’s 
te nemen 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: misery-is-not-miserly effect 
➢ OPZET: participanten in een neutrale of 

verdrietige gemoedstoestand moeten 
objecten kopen 

• Kijken naar de prijs die ieder bereid 
is om te betalen voor iets 

• Cond1: hoge zelffocus 

• Cond2: lage zelffocus 
➢ RESULTAAT: verdrietige mensen zijn 

bereid om meer te betalen voor iets 
dan mensen in een neutrale 
gemoedstoestand 

• Verder nog; een hoge zelffocus 
verlaagt dit effect bij mensen in een 
neutrale gemoedstoestand, maar bij 
verdrietige mensen verviervoudigd dit het bedrag dat ze willen betalen voor iets! 

• Hoge zelffocus en verdrietig: 2.5$ spenderen 

• Lage zelffocus en verdrietig: 0.9$ spenderen 

• Hoge zelffocus en neutraal: 0.2$ spenderen 

• Lage zelffocus en verdrietig: 0.6 spenderen 
➢ Boosheid is gelinkt aan gierigheid 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: beslissingen nemen en blijdschap 
➢ OPZET: participanten moeten beslissingen maken als 

ze verdrietig ofwel blij zijn 
➢ RESULTAAT: blije mensen zijn eerder geneigd om 

ene heuristische verwerkingsstrategie te gebruiken 
dan verdrietige mensen 

• We nemen vaker intuïtieve beslissingen dan wel 
deliberatieve als we blij zijn! 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: effect van stemming op overhalen 
➢ OPZET: participanten in verschillende 

positieve stemmingen oordelen over 
argumenten 

• Neutrale stemming 

• ‘Awe’ (ontzag, eerbied…) 

• Nurturant liefde 

• Amusement 

• Anticipatoir enthousiasme 

• Attachment liefde 

• Content 
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➢ RESULTAAT: stemming bepaalt hoe gemakkelijk het is om iemand te overhalen 

• Mensen in een positieve stemming worden veel gevoeliger voor zwakke argumenten 
▪ Specifiek: amusement, enthousiasme, liefde en tevredenheid 
▪ 2 uitzonderingen: onder de indruk (awe) en verzorgende liefde (nurturant love) 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: invloed van morele dilemma’s op emoties 
➢ OPZET: 2 morele dilemma’s presenteren aan 

participanten 

• Trolley probleem: vraagt geen persoonlijke 
betrokkenheid 

• Voetgangersbrug probleem: wel persoonlijke 
betrokkenheid 

➢ RESULTAAT: bij het trolleyprobleem is er maar een 
zwakke emotionele reactie omdat het een puur 
utilitaire beoordeling is 

• Bij het voetgangersbrug probleem is er een sterke 
emotionele reactie gekoppeld aan een deontische 
beoordeling 
▪ Deontische beoordeling -> morele regels en 

affectieve systeem 
▪ Utilitaire beoordeling -> cognitieve systeem 
▪ Deontologische en utilitaire beoordelingen zorgen 

voor een conflict 
- Samenvattend 

➢ ANGST: 

• Pessimistische beoordelingen 

• Risico-aversief 

• Inefficiënte verwerking 
➢ VERDRIET: 

• Pessimistische beoordelingen 

• Risico nemen 

• Analytische verwerking 
➢ WOEDE: 

• Optimistische beoordelingen 

• Risico nemen 

• Heuristische verwerking 
➢ BLIJDSCHAP/POSITIEF 

• Optimistische beoordelingen(?) 

• Risico-aversief 

• Heuristische verwerking 
- Netwerktheorie 
➢ Assumpties: 

• Emoties zijn knopen in een semantisch netwerk 

• Emotioneel materiaal wordt opgeslagen in de vorm van proposities 

• Gedachten treden op via de activatie van deze knopen 

• Knopen kunnen geactiveerd worden door externe of interne stimuli 

• Activatie spreidt naar gerelateerde knopen 
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• Bewustzijn bestaat uit een 
patroon van knopen die boven 
een bepaalde drempelwaarde 
geactiveerd zijn 
➔ Dit geeft ons een simpel 

verklaringsmodel over hoe 
emotie onze cognitie kan 
beïnvloeden en omgekeerd! 

➢ Voorspellingen  

• Gemoedstoestand-afhankelijk 
geheugen: ons geheugen werkt 
het beste wanneer 
gemoedstoestand tijdens de ophaling overeenkomt met die tijdens het leren 

• Stemmingscongruentie: emotioneel geladen informatie wordt het beste opgehaald wanneer de 
lading van de informatie overeenkomt met de huidige stemming 

• Gedachtencongruentie: iemands spontane gedachten zijn thematisch congruent met zijn/haar 
stemming 

• Stemmingsintensiteit: toename in stemmingsintensiteit zorgt voor toename van activatie van 
geassocieerde knopen in het associatieve netwerk 

- Stemmingscongruïteitseffecten 
➢ Netwerkmodel is achterhaald omdat bepaalde voorspellingen gewoon nooit gevonden zijn 

• Vb stemmingscongruïteit werd nooit gevonden, er is heel weinig bewijs voor 
▪ Mensen met een negatieve stemming proberen juist hun stemming te veranderen door 

plezierige gedachten op te halen 
- Gedachtencongruentie en stemmingsintensiteit 
➢ Er is wel een beetje bewijs hiervoor gevonden, maar het is niet erg robuust 
➢ Gemoedstoestand-afhankelijk geheugen werd het meest consistent teruggevonden wanneer de 

stemming sterk was 
- Beperkingen van de netwerktheorie 
➢ Verscheidene gefaalde pogingen om de verwachtte effecten te vinden 

• Deels vanwege de motivatie van individuen met een negatieve stemming om hun stemming te 
verbeteren 

➢ Voorspelt dat stemming cognitieve processen op een meer algemene wijze beïnvloedt dan in 
werkelijkheid gebeurt 

➢ Moeilijk om de theorie te falsifiëren/testen 
➢ Het is een oversimplicatie om emoties hetzelfde statuut toe te kennen als woorden/concepten 
➢ Gelimiteerd qua toepasbaarheid 

• Slechts ontworpen om de relaties tussen individuele woorden te representeren 
- Affect infusie model 
➢ Affect infusie: treedt op wanneer affectieve informatie selectief aandacht, leren, geheugen, 

beslissings- en beoordelingsprocessen kan beïnvloeden 
➢ Ook gebaseerd op de notie dat emoties knopen in een semantisch netwerk zijn 
➢ Er zijn 4 verwerkingsstadia die variëren in de mate waarin ze affect infusie betrekken 

1) Directe toegang: sterk gecuede ophaling van cognitieve inhoud 
▪ Geen affect infusie 

2) Gemotiveerde verwerkingsstrategie: verwerking beïnvloed door een reeds bestaand doel 
▪ Weinig affect infusie 

3) Heuristische verwerking: huidige gevoelens als info om de attitude te beïnvloeden 
▪ Aanzienlijke affect infusie 

4) Substantieve verwerking: extensieve en aanhoudende verwerking 
▪ Selecteer, leer en interpreteer informatie; relateer het dan aan bestaande kennis 
▪ Affect speelt vaak een belangrijke rol in het beïnvloeden van gebruikte informatie 
▪ Produceert bevindingen die overeenkomen met Netwerktheorie 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: bewijs voor directe toegang 
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➢ OPZET: hoe gevoelig zijn 
ervaren/onervaren medewerkers aan 
positieve of negatieve ervaringen met 
klanten? 

• Handlanger naar winkel sturen: taak 
om netjes te gedrag en heel positief 
te zijn of juist heel negatief te zijn 

• Meting van mate waarin medewerker 
een positieve respons had op de 
handlanger die geholpen werd 

➢ RESULTAAT: mate van ervaring van de 
medewerker had een groot effect op de 
mate waarin diens stemming kon beïnvloed worden 

• Onervaren medewerker: als een klant positief was, reageerde de medewerker daar positief op; 
als een klant negatief was, reageerde de medewerker daar negatief op 

• Ervaren medewerker: manipulatie van de klant/handlanger had nauwelijks een invloed op het 
gedrag van de medewerker 

• Ervaring van een medewerker bepaalt voor een groot deel de mate waarin affect het 
cognitieve gedrag kan beïnvloeden 
▪ Weinig ervaring = directe toegang tot cognitie 

- Evaluatie van het affect infusie model 

+ - 

- Redelijke ondersteuning voor de assumptie 
dat: 

• Stemming cognitieve verwerking en 
beoordeling kan beïnvloeden wanneer 
heuristieken of substantiële 
verwerking gebruikt wordt 

• Affect zal cognitieve verwerking niet 
beïnvloeden wanneer directe toegang 
of gemotiveerde verwerking gebruikt 
wordt 

- Grotere algemene toepasbaarheid dan de 
netwerktheorie 

- Beter uitgerust om de niet-significante 
effecten van stemming op taakprestatie te 
verklaren 

- Het gebrek aan direct bewijs voor de 
precieze strategie die proefpersonen 
gebruiken, maakt het moeilijk het model te 
testen 

- De specifieke processen binnen iedere 
strategie zijn ondergespecificeerd 

- Het model richt zich niet genoeg op 
verschillen in verwerking die geassocieerd 
zijn met verschillende gemoedstoestanden 

- Verklaart niet waarom, binnen de negatieve 
gemoedstoestanden, de effecten variëren 

 

❖ 15.6: ANGST, DEPRESSIE EN COGNITIEVE BIAS 

- Angst en depressie 
➢ Kwetsbaarheid voor klinische angst en depressie is deels afhankelijk van cognitieve voorkeuren 
➢ CBT en cognitieve therapie kan dit behandelen door die cognities aan te pakken 

• Angst: associatie met toekomstige bedreigingen 

• Depressie: associatie met verlies in het verleden 
- Cognitieve biases 
➢ Aandachtsbias: selectieve aandacht voor bedreigende stimuli wanneer deze simultaan met een 

neutrale stimulus worden aangeboden 
➢ Interpretatieve bias: neiging om ambigue stimuli en situaties als bedreigend te interpreteren 
➢ Expliciete geheugenbias: neiging om vooral negatieve/onplezierige informatie te rapporteren op 

een expliciete geheugentest (itt positieve of neutrale informatie) 
➢ Impliciete geheugenbias: neiging om een superieure prestatie te leveren op negatieve informatie 

op een impliciete geheugentest (itt neutrale/positieve informatie) 
- Beck’s schematheorie 
➢ Schema’s produceren een verwerkingsvoorkeur 

• Voorkeur voor schema-consistente/emotie-congruente verwerking 
➢ Schema’s worden geactiveerd wanner individuen angstig/depressief zijn 

• Negatieve ervaringen kunnen in een schema ingebed worden 

- Aandachtsbias 
- Interpretatieve 

bias 
- Expliciete 

geheugenbias 
- Impliciete 

geheugenbias 
- Schematheorie 
- Gecombineerde 

cognitieve bias 
hypothese  

- Cognitive 
vulnerability 
hypothesis 

- Emotionele 
Stroop taak 

- Dot-probe taak 
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▪ Zelfversterkende cirkel 
➢ Beperkingen: 

• Bewijs voor het bestaan van een willekeurig schema is vaak gebaseerd op een cirkelredenering 
▪ Er is weinig direct/onafhankelijk bewijs voor het bestaan van een schema 

• Het is onduidelijk hoe zelf-schema of zelf-concepten positief worden tijdens herstel als, zoals 
Beck veronderstelde, zelf schema’s bij depressieve individuen vaak geheel negatief zijn 

- Theoretische posities naar angst, depressie en cognitieve biases 
1) Stemming beïnvloedt vooral basale cognitieve verwerking (perceptie) 
2) Gecombineerde cognitieve bias hypothese: biases interacteren en versterken elkaar 
3) Cognitieve controle: sterke controle impliceert dat je goed bent in het inhiberen van allerlei 

gedachten 
▪ Ook beter zin in het tegengaan van die biases 

- Cognitive vulnerability hypothesis 
➢ De cognitieve stijl is indicatief voor je gevoeligheid voor een depressie 

• Voorspelt depressieve symptomen 
in functie van je persoonlijke 
copingstijl 
1) Pessimistische stijl 
2) Optimistische stijl 

• Bij deze stijlen kan men ook 
focussen op zichzelf of op de 
consequenties 

➢ De cognitieve kwetsbaarheid 
evalueren in functie van het aantal 
negatieve levensgebeurtenissen 

• Pessimistische stijl verhoogt kans 
op depressie 

• Hoog aantal negatieve 
gebeurtenissen voorspelt hogere 
kans op depressie 
▪ Kans op depressie gaat ook 

naar omhoog als met eerder focust op consequenties dan op zelf! 
- Biases en assoicatie met angst of depressie 
➢ Angststoornis: 

• Aandachtsbias (***), interpretatieve bias (**) en expliciete geheugenbias (*) 

• Angst moet gevaar signaleren: prioriteit aan perceptuele encodering 
▪ Angstige mensen zouden een impliciete geheugen voorkeur hebben bij perceptuele 

processen 
➢ Depressie: 

• Expliciete geheugenbias (***), interpretatieve bias (*), aandachtsbias (*), impliciete 
geheugenbias (*) 

• Depressie: vervangen van niet-gehaalde doelen 
▪ Faciliteert de conceptuele verwerking van bedreigingsinformatie 
▪ Depressieve mensen zouden een expliciete geheugen voorkeur hebben bij conceptuele 

verwerking 
- Emotionele Stroop taak 
➢ Aandachtsbias taak: zsm kleur benoemen van (niet-

)emotioneel geladen woorden 

• Als je een aandachtsbias hebt voor emotioneel 
geladen woorden, zal je aandacht getrokken worden 
door negatief geladen woorden 

• Benoemingstijd is langer dan bij neutrale woorden 
- Dot-probe taak 

1) Aanbieding van een neutraal fixatie kruis 
2) Aanbieding van 2 gezichten 

▪ 1 met neutrale expressie 
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▪ 1 met emotionele expressie (positief of 
negatief) 

3) Gezichten verdwijnen en een stip verschijnt 
4) Waar staat de stip? 

➔ Reactietijd op stip is afhankelijk van de 
emotionele valentie van de gezichten 

➔ Aanbieding stip op locatie waar neutrale 
gezicht stond = langzamer om te 
identificeren 

➔ De emotionele inhoud van het gezicht 
trekt de aandacht: als stip daar 
verschijnt weten we het sneller 

➔ Snellere detectie van negatieve inhoud 
- Aandachtsvoorkeuren: samenvatting 
➢ Angstige individuen vertonen een aandachtsvoorkeur in de vroege verwerking 

• Vermijden bedreigings-gerelateerde later in de verwerking 
➢ Depressieve individuen laten gene aandachtsvoorkeur zien voor subliminale stimuli 

• Laten het meest waarschijnlijk een dergelijke voorkeur zien wanneer stimuli voor langere tijd 
gepresenteerd worden 

- Interpretatieve voorkeur: bewijs 
➢ 0.60 correlatie tussen angstdispositie en het aantal bedreigende homofone en homografe 

interpretaties 
➢ Depressieve patiënten interpreteren ambigue gebeurtenissen sneller als negatief 

- Geheugenvoorkeuren: bewijs 
➢ Angstpatiënten hebben impliciete en expliciete geheugenvoorkeur 

• Komt niet overeen met de voorspellingen van hierboven 
➢ Depressie 

• Expliciete geheugenbias, maar niet voor gedwongen herinnering 

• Weinig impliciete geheugenvoorkeur (komt niet overeen met de voorspellingen van hierboven) 
- Causaliteit en voorkeuren 
➢ Komen angst en depressie uit maladaptieve 

schema’s of omgekeerd? 

• Aandachtsvoorkeur: 
▪ Aandachtstraining geven: bias neemt af 

o Lagere angstniveaus 

• Interpretatieve voorkeur: bewustmaking 
reduceert angst 
▪ Cognitieve schema’s worden minder 

maladaptief 
➢ Bepaalde cognitieve schema’s kunnen ons helpen 

• Negatieve cognitieve schema’s verhogen 
echter de kans op depressie 

Hoofdstuk B: Sociale Cognitie (staat niet in het handboek) 

❖ B.1: IMPLICIETE SOCIALE COGNITIE 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: affect misattributie procedure 
➢ OPZET: participanten een reeks Chinese karakters beoordelen op affectieve valentie (positief of 

negatief karakter) 

• Voor de presentatie van de karakters subliminale prime met gezichten van mensen uit 
verschillende etnische groepen 

• Alle karakters zijn in principe neutraal 
➢ RESULTAAT: mensen met impliciet racisme beoordelen de karakters selectief anders 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: IAT Impliciete Associatie Test 

- Affect 
misattributie 
procedure 

- Impliciete 
Associatie Test 

- Sociale priming 
- File-drawer 

effect 
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➢ OPZET: prototypische Afro-Amerikaanse namen en prototypische blanke namen presenteren aan 
participanten 

• Ze moeten zo snel mogelijk reageren op die namen 
▪ Afro namen met linkerhand, blanke namen met rechterhand 

• Tegelijk ook positieve en negatieve emoties classificeren met handen 
▪ Afro namen links, blanke namen rechts 

• Bedoeling om een associatie te vormen tussen positief en Afro-Amerikaans, en blank en negatief 
▪ Daarna wordt de associatie omgedraaid 

o Uiteraard ben je daarna trager 
➢ RESULTAAT: mensen die impliciet racistisch zijn hebben extra veel moeite met die omdraaiing 

- Sociale priming 
➢ In hoeverre heeft blootstelling aan een stereotype een effect op je gedrag? 

• Denken aan een stereotypische professor maakt je beter in trivial pursuit 
▪ Wanneer je denkt aan een specifieke prof, word je juist minder goed 

• Blootstelling aan hooligan-stereotype maakt je agressiever 

• Blootstelling aan senior-stereotype doet je langzamer wandelen 
▪ Tenzij je een hekel hebt aan senioren, dan ga je juist sneller wandelen 

• Blootstelling aan Amerikaanse vlag doet je 11 maand later conservatievere standpunten 
innemen 

- Replicatiecrisis 
➢ Veel studies rond sociale priming konden niet gerepliceerd worden 

• File-drawer effect: studies van hypotheses die niet werden bevestigd worden gewoon nooit 
gepubliceerd 
▪ Preregistratie: minder bias 

❖ B.2: SOCIALE COGNITIE 

- Theory of mind 
➢ In staat zijn om je te verplaatsen in de gedachtegang van een ander 
➢ Gevoelig voor inferentie dubbeltaken; verminderde prestatie op het inschatten van emoties en het 

beoordelen van verhalen 
➢ Niet een automatisch proces: we moeten het beredeneren 

- Mind reading 
➢ Vaardigheid om de mentale toestand van een ander te representeren 

• Waarschijnlijk in basale vorm aangeboren, maar door training verfijnd 
▪ Precieze interpretatie van gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en uitingen 

- Volgen en implementeren van instructies 
➢ Hoe zetten we complexe instructies van anderen om in acties? 

• Fundamentele vraag die jarenlang werd genegeerd door onderzoekers 
▪ Vb: hoe interpreteren participanten instructies in een experiment?! 

➢ We hebben taal nodig om die omzettingen te maken 

• Taal alleen is niet voldoende: begrijpen maar geen omzetting 
➢ Voeren we de actie automatisch of gecontroleerd uit? 
➢ Automatische component: voorbereide reflex 

• We bereiden een automatisch responsepatroon voor van zodra we een specifieke stimulus zien 
▪ Om echt te spreken van een voorbereide reflex moeten we ervoor kunnen zorgen dat de 

response wordt gesteld door de instructie specifiek, en niet door eerdere ervaring 
▪ Nieuwe stimulus-response mappings gebruiken 

➢ Gecontroleerde component:  

• Gebruik maken van dubbeltaken en stimulus-response mappings die nooit gebruikt worden 
▪ Reeks stimuli presenteren: de response is anders voor elke soort stimulus 

o 2 kleuren (rood en blauw) geassocieerd met linkerhand 
o 2 kleuren (geel en groen) geassocieerd met rechterhand 
o 2 vormen (cirkel en vierkant) geassocieerd met linkerhand 
o 2 vormen (driehoek en zeshoek) geassocieerd met rechterhand 

▪ Proefpersonen voeren afwisselend vorm en kleurtaak uit 
o 2 kleuren worden enkel gebruikt wanneer kleur irrelevant is 
o Idem voor vorm 

- Theory of mind 
- Mind reading 
- Goal neglect 
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▪ Toch is er interferentie door irrelevante stimulus-response mappings 

• Enorme interferentie door response die we nooit hebben uitgevoerd voor bepaalde combinaties 
van stimuli 

➢ Goal neglect: extreem falen in de uitvoering van een taakregel 

• Door complexiteit van de taakregel, niet de uitvoering ervan 
▪ Ligt niet aan problemen met het onthouden van regels 

❖ B.3: NEURALE BASIS VAN SOCIALE COGNITIE 

- Neurale basis van sociale cognitie 
➢ Phineas Cage: grote persoonlijkheidsverandering na een accident waarbij een staaf door zijn linker 

frontale lobben ging en dat overleefde 
➢ Autisme spectrum stoornis: disproportionele beperking in de vaardigheid om de mentale toestand 

van een ander te herkennen 
➢ Williams Syndroom: sterke beperking in niet-sociale functies 

• Extreem sterke sociale vaardigheden: met name emoties herkennen 
▪ Beoordelen mensen soms wel onterecht positief 

• Beperkte analytische vaardigheden 

• Gerelateerd aan amygdala functies 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: rol van de amygdala in sociale cognitie 
➢ OPZET: filmpje tonen waarin 2 figuren gepest worden door een 3e figuur 
➢ RESULTAAT: 

• Gezonde participanten rapporteren intenties en emoties 

• Bilaterale schade aan amygdala: rapporteert enkel geometrische bewegingen en relaties (puur 
objectief) 
➔ Amygdala wordt gebruikt in sociale interacties om intentie af te leiden 

- Amygdala en frontale lobben interpreteren sociale interacties affectief 
➢ Prefrontale cortex: verwerking van belonende en aversieve stimuli 
➢ Schade aan ventromediale prefrontale cortex 

• Onvermogen om te plannen 

• Minder gevoelig voor straf 

• Meer stereotypisch gedrag 

• Meer sociaal inadequaat gedrag 

• Gebrek aan interesse in anderen en gebrek aan empathie 
- Sociaal redeneren 
➢ Schade aan ventromediale prefrontale cortex: 

• Minder morele of deontische regels 

• Minder sociale intuïtie (bedrog herkennen) 

• Wél normale prestatie op abstracte redeneertaken 
- Sociale simulatie 
➢ Iemand anders representeren in een eigen mentaal model 

• Door hergebruik cognitieve functies van onszelf, zouden ze ons in staat stellen vast te stellen 
waar een ander zijn/haar aandacht op richt 

➢ De reden waarom we een bewustzijn hebben? 

• Speculatief 
- Het spiegelneuronensysteem 
➢ Actief als apen zelf een beweging uitvoeren, en ook wanneer ze die beweging observeren 
➢ Spiegelneuronen laten ons toe om te leren via imitatie? 

- EXPERIMENT: 
➢ DOEL: spiegelneuronen en imitatie bewijs? 
➢ OPZET: participanten in een MRI-scanner akkoorden tonen op de gitaar 

• Daarna moeten ze de akkoorden nabootsen 
➢ RESULTAAT: de hersenactiviteit tijdens de observatie leek heel sterk op die tijdens het naabootsen 

• Suggereert dat spiegelneuronen betrokken zijn bij de imitatie 
- Spiegelneuronen: actie en intentie  
➢ Spiegelneuronen zijn niet enkel actief wanneer een actie geobserveerd wordt, maar ook wanneer 

de actie aan het zicht onttrokken wordt 

- Autisme 
spectrum 
stoornis 

- Williams 
syndroom 

- Sociale 
simulatie 

- Predictieve 
coding 
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• Spiegelneuronen worden niet alleen actief bij de visuele observatie van een actie, maar ook 
het corresponderen geluid 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: intentie afleiden met spiegelneuronen? 
➢ OPZET: apen een actie tonen terwijl het object waarop de actie gericht was niet meer in beeld was 
➢ RESULTAAT: spiegelneuronen werden toch actief; intentie kon afgeleid worden 

- Spiegelneuronen bij mensen 
➢ Uitbeelden van een actie is voldoende om spiegelneuronen te activeren 
➢ Actie observatie + TMS stimulatie aan motorcortex = toename van spieractiviteit 

- Spiegelneuronen en emotie 
➢ Insula is betrokken bij de verwerking van emotie 

• Wordt ook geactiveerd door de waarneming van walging bij anderen 
➢ Patiënt B: geen ervaring/herkenning van walging door bilaterale schade aan de insula 

• At zonder problemen bedorven voedsel 
➢ Er is een duidelijke link tussen emoties bij jezelf herkennen en emoties bij een ander herkennen 

- Spiegelneuronen en predictieve coding 
➢ Hoe is het mogelijk dat we op basis van 

visuele input een motorische representatie 
kunnen maken die we moeten uitvoeren? 

➢ Predictieve coding: we beginnen met een 
abstracte mentale representatie die 
voorspellingen genereert over wat er zich 
afspeelt op de lagere niveaus 

• Lagere niveaus genereren ook weer 
voorspellingen over de nog lagere 
niveaus enz… 

• Informeren primaire visuele cortex ook 
over wat te verwachten 

• Predicties moeten gecorrigeerd worden door informatie van onze zintuigen 
▪ Mismatch tussen voorspelling en waarneming = predictiefout 

o Correctie van die fout = activatie bij visuele verwerking 
o Speelt zich af op alle hiërarchische niveaus 

➢ Dit principe kunnen we ook toepassen op het motorische systeem 

• Verklaart spiegelneuronen!!! Genereren voorspellingen voor wat ons motorsysteem moet doen 

• Foutcorrectie speelt zich op alle niveaus af 
➢ Bayesiaans model: probeert de fouten op elk niveau te verminderen 

- Predictieve coding: de rol van de context 
➢ Hoe kunnen we intenties afleiden? 

• Gedachtenexperiment met dr Jekyll (chirurg) en Mr Hyde (psychopaat) 
▪ We observeren een persoon die met een scalpel iemand snijdt 

o Hoe kunnen we op basis van die actie de intentie erachter afleiden? 
o We doen dat adhv de context (in dit geval; is degene die snijdt de chirurg of de 

psychopaat?) 

❖ B.4: SOCIALE PERCEPTIE 

- Sociale perceptie is de studie naar de manier waarop we conclusies trekken over het nonverbale 
gedrag van een ander 

➢ We gebruiken neurale systemen die eigen lichaamsfuncties reguleren ook bij de interpretaties van 
acties en intenties bij anderen 

➢ Sociale uitsluiting wordt gemeten/gedetecteerd met hetzelfde neurale systeem dat ook fysieke pijn 
detecteert 

• Participanten in MRI-scanner spelen een virtueel spel met anderen en worden uitgesloten 

• Doet fysiek pijn 
- Sociale perceptie: plaatsvervangende pijn 
➢ Ervaring een ander pijn te zien lijden 

• Toename van activatie in pijn-regio’s 

• Niet hetzelfde als echte pijn: ander patroon dan bij echte pijn 

- Sociale 
perceptie 

- Joint action 
- Joint attention 
- Dictatorspel 
- Vertrouwens-
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- Joint action 
➢ Samenwerkingsverbanden waarin het essentieel is dat je op elkaar ingespeeld bent (vb voetbal 

team) 
➢ Hoe doen we dit? 

- Joint attention 
➢ Ogen van de ander geven aan waar de ander op let 

• Automatische neiging om de aandacht te richten op waar de ander naar kijkt 
▪ Ook hoofdpositie en gebaren van de ander spelen een rol 

- Gedeelde representatie 
➢ Actie van een ander observeren 

• Spiegelneuronen: observatie alleen is niet genoeg om ook de actie uit te voeren 
▪ We moeten de actie ook kunnen voorspellen 
▪ Blik van de observator landt al waar hij/zij verwacht dat die van de actor gaat vallen 

➢ Taken delen 

• Impliciete kennis: actor en observator nemen deel aan een taak 
▪ EEG meten: Error Related Negativity registreren 

o Wanneer de observator de actor observeert, zien we vergelijkbare ERN’s bij de 
observator als wanneer de actor een fout maakt 

o We monitoren niet enkel onze eigen fouten, maar ook die van anderen 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: acties coördineren 
➢ OPZET: 2 participanten 

moeten planken van een 
lopende band halen en 
neerleggen 

• Cond1: planken worden in 
aflopende grootte 
aangeboden (eerst 
grootste, dan kleinere) 

• Cond2: planken worden in 
oplopende grootte aangeboden (eerst kleinste, dan grotere) 

• Participanten konden de grote planken niet alleen dragen; ze moesten dan rekening houden met 
de eigen lengte en de lengte van de ander 

➢ RESULTAAT: participanten creëerden een gedeelde representatie 

• Het punt dat de participanten besloten om de planken alleen te dragen (ipv met 2), viel op het 
gemiddelde van de beide lichaamslengtes 

- Sociaal beslissen 
➢ Dictatorspel: deelnemer krijgt geld dat die mag verdelen onder zichzelf en de andere participant 

• Activatie in amygdala 
➢ Vertrouwensspel: deelnemer 1 is investeerder 

• Als deelnemer 1 investeert in deelnemer 2, dan krijgt deelnemer 2 geld 

• Als deelnemer 2 dan op zijn beurt investeert in deelnemer 1, dan krijgt deelnemer 1 geld 

• Kans op hoge winst/verlies voor beiden 
▪ Hangt af van vertrouwen 

- Sociale dilemma’s 
➢ Commons dilemma: gedeeld bezit wordt uitgeput 
➢ Prisoner’s dilemma: 

• Beide onschuldig pleiten: 3m gevangenis 

• Beide schuldig pleiten: 5j gevangenis  

• 1 onschuldig, 1 schuldig pleiten: de een gaat vrij, de ander krijgt 20j 
➢ Rhesusapen trainen om het prisoner’s dilemma te spelen 

• Identificatie van neuronen die: 
▪ Open eigen keuze reageerden 
▪ Reageerden op keuze van de ander 
▪ Reageerde op de voorspelde keuze van de ander 

- Sociale dilemma’s: reciproke actie 



71 
 

➢ Wanneer we een keuze maken die altruïstisch is en die wordt opgevolgd door een reciproke actie: 

• Activatie caudate nucleus: hoe meer opvolgingsacties, hoe sterker 
▪ Neurale representatie van vetrouwen?? 

• Deactivatie caudate nucleus indien niet opgevolgd 

Hoofdstuk 16: Bewustzijn 

❖ 16.1: WAT IS BEWUSTZIJN? 

- Curious case of Kenneth Parks 
➢ Vermoordde mensen terwijl hij aan het slaapwandelen was 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: bewustzijn van bepaalde stimuli? 
➢ OPZET: splitbrain-patiënten: corpus callosum is verwijderd, waardoor beide hersenhelften 

onafhankelijk kunnen opereren 

• Linker visuele veld -> rechterhersenhelft (en omgekeerd) 

• Het woord ‘face’ presenteren in rechter visuele veld bij deze patiënten 
▪ Gaat naar linkerhemisfeer met taalcentra 

o Patiënt kan zeggen dat hij ‘face’ heeft gelezen 

• Het woord ‘face’ presenteren in linker visuele veld bij deze patiënten 
▪ Gaat naar rechterhemisfeer 

o Patiënt kan niet zeggen wat hij zag, maar kan het wel tekenen! 
➔ Waar zit het bewustzijn nu? Er was bewustwording van de stimulus in beide hersenhelften 

- Filosofische aspecten van bewustzijn 
➢ Monisme: er bestaat laar 1 type substantie, en dat is waar alles uit is opgemaakt 

• Materialisme: alleen observeerbare materie is echt 

• Mentalisme: mentale wereld is het enige wat echt bestaat en geeft de materiële wereld vorm 

• Identiteitspositie: mentale en bewuste functies zijn het resultaat van hersenprocessen 

• Solipsisme: alleen ik besta en alleen ik ben zelfbewust, de buitenwereld is slechts een mentale 
projectie 

➢ Dualisme: enkel geest en lichaam bestaan; de niet-stoffelijke geest kan opdrachten aan het lichaam 
geven 

• Cartesiaans theater: geest is een soort waarnemer 
▪ Bewustzijn = camera in het hoofd die dingen projecteert 

o Verklaart niets: paradoxaal 
o Homunculusprobleem: wie registreert die dingen dan die in ons hoofd worden 

geprojecteerd? 
- Twee types problemen (Chalmers) 
➢ Hard problem of consciousness: wat houdt de subjectieve ervaring van het bewustzijn nu in? 

• Ontoegankelijk voor empirische methoden 

• Per definitie onmogelijk om qualia te verklaren 
➢ Easy problems: kunnen onderzocht worden met conventionele empirische methoden 

• Vb: wat is het verschil in activatie in de hersenen van iemand die wel en iemand die niet een 
stimulus heeft gezien? 

- Wat is bewustzijn? 
➢ Vele definities 
➢ Normale, wakkere mentale toestand, gekarakteriseerd door de ervaring van perceptie, gedachten, 

gevoel, besef van de externe wereld en zelfbewustzijn 
➢ Waarnemingsvermogen: onze subjectieve ervaring is slechts toegankelijk voor degene die het 

ervaart 
➢ Toegang tot informatie: mogelijkheid om de inhoud van subjectieve ervaringen te rapporteren, 

zonder de mogelijkheid om de processen te beschrijven die deze ervaring produceert 
➢ Zelfkennis: bewust besef van onszelf 

- Functies van bewustzijn 
➢ Om zich in de positie van een ander te kunnen plaatsen 

• Sociale doelen bereiken 
➢ Bewustzijn omvat: 

• Adaptatie en leren 
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• Rekruteren van motorsystemen om mentale en fysieke acties te organiseren en uit te voeren 

• Beslissen 

• Zelfmonitoring 

• Zelfonderhoud 
➔ We hebben bewustzijn nodig om informatie te manipuleren en integreren 

- Controle van acties 
➢ De illusie van bewustzijn/vrije wil 

• Acties worden vaak gecontroleerd door onbewuste processen 
▪ Het feit dat we denken dat het bewuste denken voorafgaat aan de actie is afhankelijk van 3 

principes 
1) Prioriteit: een gedachte ontstaat vlak voor de actie 
2) Consistentie: de gedachte is consistent met de actie 
3) Exclusiviteit: de gedachte wordt niet vergezeld van opvallende alternatieve oorzaken voor de 

actie 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: we schrijven controle/intentie toe aan zaken die we niet hebben gedaan 
➢ OPZET: proefpersoon moet op een specifiek tijdstip de cursor op het beeldscherm stoppen 

• Handlanger heeft eigenlijk effectief controle over de cursor en kan hem stoppen wanneer hij dat 
wilt 

• Proefpersoon denkt dat hij de cursor stopt, maar de handlanger doet het eigenlijk 

• De proefpersoon hoorde een instructie om te stoppen 30s, 5s, 1s vóór of 1s nadat de handlanger 
de cursor stopte 

• Participanten in elke conditie vragen: in hoeverre had je het idee dat het stoppen van de cursor 
het gevolg was van jouw actie? 

➢ RESULTAAT: participanten dachten dat ze de cursor zelf stopten in de 5s en 1s voor conditie 

• Ze schreven dus onterecht een bepaalde intentie toe aan een handeling die zij niet eens zelf 
hadden gesteld 

- Meer bewijs voor de illusie van controle 
➢ Voodoo vloeken: speld in een pop steken 

• Daarna wordt iemand ziekt 

• Participanten schrijven het toe aan de eigen acties 
➢ EEG en EMG metingen: potentialen treden op vóór proefpersonen rapporteren dat ze zich bewust 

waren van de intentie om een actie uit te voeren 
➢ Gerapporteerde tijd van bewuste beslissing wordt beïnvloed door wat er gebeurt na de beslissing 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hebben we vrije wil? 
➢ OPZET: participanten moeten 

knijpbeweging maken met 
hand op het moment dat ze 
daartoe de aanleiding voelen 

• Participanten moesten 
positie van de 
secondewijzer op de klok 
rapporteren op het 
moment dat ze de intentie voelden op te knijpen 

• EMG nemen van spieren 

• EEG nemen van het brein: readiness potential 
➢ RESULTAAT: bewustwording van intentie treedt 200ms op voor de actie 

• Maar: readiness potential begint al 550ms voor de actie!! 
▪ Suggereert dat bewustwording gewoon rapporteert dat die intentie van de spieren er is 

• Klokmethode is zeer gevoelig aan bias echter 

• Readiness potential is vrij algemeen: zegt niet wélke actie we gaan uitvoeren 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: bewustwording van intenties? Meer bewijs 
➢ OPZET: participanten moeten een beweging maken wanneer ze daar aanleiding toe voelen 

• Ofwel met linker- of rechterhand een knop indrukken 
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• Intussen met fMRI de hersenactiviteit meten en kijken naar het patroon van activatie over de 
gehele hersenen 
▪ In hoeverre konden specifieke patronen de actie van de proefpersoon voorspellen? 

➢ RESULTAAT: obv activatiepatroon kunnen we een paar seconden op voorhand voorspellen wat 
een persoon gaat doen 

• Soms zelf tot 5 seconden!! 
➢ Kritiek: participanten moeten at random een knop indrukken: we weten dat mensen enorm slecht 

zijn in random zijn 

• Vaak de neiging om daar toch een patroon in te steken 
➢ Vergelijkbare resultaten met TMS stimulatie aan motorcortex: participant rapporteert intentie te 

voelen om te bewegen 

• Causaal bewijs ipv correlationeel! 
- De illusie van controle: onbeantwoorde vragen 
➢ Tot nu toe enkel triviale beslissingen behandeld en ook enkel in een korte tijdsspanne 

• Bij een langere tijdsspanne: duidelijke interactie tussen bewuste en onbewuste processen? 
➢ Intentionele actie is complexer dan tot nu toe gedacht; hoe kunnen bewuste en onbewuste 

processen interacteren om het wat, wanneer en of van acties te bepalen? 

❖ 16.2: METEN VAN BEWUSTE ERVARING 

- De vegetatieve staat: gedrags- vs functionele neuroimaging maten 
➢ Comatose toestand gekenmerkt door de afwezigheid van bewustzijn 

• Geen taalbegrip 

• Geen besef van jezelf of je omgeving 

• Geen respons op externe stimuli die doelgerichtheid 
zouden suggereren 

➢ Studie van 23jarige vrouw in vegetatieve staat 

• fMRI nemen van de vrouw en haar in de scanner 
mentale opdrachten doen uitvoeren 
▪ Inbeelden dat ze tennis speelde of zich een route 

baande door haar huis 
o We zien gelijkaardige activatie in motorcortex 

in patiënten en gezonde controles 
o Verwerking van instructie 
o In staat om instructie uit te voeren 

• Impliceert normale tekenen van volledige semantische verwerking 
- Het meten van bewuste ervaringen 
➢ Fenomenen rond waarneming 

• Change blindness (aandacht) 

• Split-brain patiënten (taalstoornissen) 

• Partial report (beperkingen in iconisch geheugen) 
➢ In hoeverre is er sprake van bewustzijn of onmogelijkheid om een bewuste ervaring te rapporteren? 

• Het kan zijn dat je je even bewust van een stimulus, maar dat die zo kort aan bod kwam dat je 
die weer bent vergeten 

➢ Gebruik maken van subliminale perceptie: stimulus aanbieden op de grens van bewuste 
waarneming 

- Paradigma’s om bewustzijn te meten 
➢ Maskeren: stimulus heel kort aanbieden en daarna een andere stimulus 

• Fysieke stimulatie verschilt tussen condities (probleem) 
▪ Richt je op het verschil gedetecteerd/niet gedetecteerd binnen de gemaskeerde conditie 

(oplossing) 
➢ Binoculaire rivaliteit: 2 stimuli presenteren (1 aan elk oog), observator kan maar 1 tegelijk 

waarnemen 

• Zorgt voor verschuiving van bewustzijn zonder dat de stimuli veranderd worden! 
➢ Distractie van aandacht: 

• Inattentional blindness: aanwezigheid van een onverwacht object wordt niet gedetecteerd 

• Change blindness: gebrek in de detectie van een verandering in de visuele omgeving 
➔ Beide hebben ecologische validiteit 
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• Probleem: moeilijk om zeker te zijn dat het gebrek niet toe te schrijven is aan beperkingen in 
aandacht/geheugen 

❖ 16.3: HERSENGEBIEDEN GEASSOCIEERD MET BEWUSTZIJN 

- Toegang krijgen tot het bewustzijn 

➢ Onze werkelijke bewuste ervaring is veel rijker dan onze mogelijkheid om deze te rapporteren 

• ‘Bewustzijn’ en ‘aandacht’ veel te algemene termen die komen uit de folkpsychologie 

• Daarom nieuwe benadering: 
▪ Feedforward sweep: nog een geen bewustzijn 
▪ Gelokaliseerde recurrente verwerking: ontstaan van een coherent percept 

o Nog geen bewustzijn, wel bewustwording dat er iets is 
▪ Globale recurrente verwerking: verwerkt percept 

o Wel bewust percept wat kan gerapporteerd worden 
- EXPERIMENT 

➢ DOEL: model van Lamme hierboven bewijzen 
➢ OPZET: participanten zien een stimulus die al dan niet gemaskeerd wordt 

• Intussen EEG meten 
➢ RESULTAAT: 

• Niet-gemaskeerde conditie: stimulus roept op een aantal verschillende niveaus activatie op 

• Gemaskeerde conditie: na 70-100ms zelfde verwerking als in de niet-gemaskeerde conditie 

• Verklaring: komt omdat er nog geen recurrente verwerking aan te pas is gekomen 
▪ Eerst intiële verwerking van feedforward sweep 
▪ Op 200ms wordt de recurrente verwerking onderbroken, waardoor: 

o We ons niet langer bewust zijn van een stimulus 
o De negatieve piek verdwijnt in het EEG (blauw lijntje) 

➔ Bewijs voor de link tussen bewustwording en de latere stadia van visuele verwerking!!! 
- Beperkingen van Lamme’s benadering 
➢ Zegt alleen iets over het visuele bewustzijn 
➢ Niet altijd gerepliceerd 
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➢ Recurrente verwerking: is niet altijd geassocieerd met het bewustzijn 
- Hersengebieden gevoelig voor veranderingen in het visuele 

besef 
➢ Bewustwording van een stimulus is niet gewoon in 1 gebied 

• Verandering van globaal patroon van hersenactivatie 
- Samenvatting van de resultaten 
➢ Hersenactivatie tijdens onbewuste visuele perceptie 

suggereert het bestaan van uitgebreide verwerking van 
visuele stimuli zonder bewustwording 

➢ Visueel bewustzijn is geassocieerd met activatie in: 

• Prefrontaalschors 

• Pariëtaalschors 

• Anterior cingulate 
➢ TMS onderzoek ondersteunt de rol van de prefrontale en pariëtale cortices bij bisueel besef 

- Algemene beperkingen van neuroimaging onderzoek 
➢ Heeft zich bijna exclusief gericht op hersenactiviteit betrokken bij visueel bewustzijn 
➢ Het is moeilijk om exacte cognitieve processen te identificeren die geassocieerd zijn met prefrontale 

en pariëtale activatie 
➢ Het is niet verstandig om op mensen gebaseerde data te generaliseren naar andere diersoorten 

❖ 16.5: BEWUSTZIJNSTHEORIEËN 

- Overzicht van theorieën 
➢ Recurrente verwerking en bewust besef (Lamme) 
➢ Quantumfysica 

• Vooral veel nonsense 
➢ Integratieve theorieën 

- Psychonen 
➢ Specifieke patronen in de neocortex 

• Alles zit daar zo dicht opeen dat daar quantummechanische processen zouden plaatsvinden 

• Kan niet, quantumverschijnselen zijn véél kleiner dan alles wat waarneembaar is (macro-wereld) 
➢ Manier om toch te verdedigen dat mensen een vrije wil hebben 
➢ Quantummechanica bij neurologische processen proberen betrekken is gewoon dualisme in een 

nieuw jasje 

• Schuift het probleem alleen maar op 
- Globale werkruimtetheorie 
➢ Rol van het bewustzijn identificeren: nodig om informatie te integreren 

• Hoe complexer de informatie, hoe hoger het bewustzijnsniveau 
➢ Assumpties: 

• We zijn ons maar bewust van een fractie van de lopende verwerking 

• We worden ons bewust van de belangrijkste/meest relevante informatie 

• Aandacht en bewustzijn zijn nauw aan elkaar gekoppeld 

• Informatieverwerking vereist veel (onbewuste) processoren, die ieder een specifiek doel dienen 

• Bewustzijn is geassocieerd met de integratie van informatie over een groot aantal van deze 
specifieke verwerkers 
▪ Daarom zal bewustzijn leiden tot een verspreide hersenactivatie 

- Globale neuronale werkruimtetheorie 
➢ Bewustzijn hangt af van de simultane activatie van diverse verafgelegen delen van het brein 
➢ 3 belangrijke staten kunnen tijdens de visuele verwerking optreden 

1) Subliminale staat: onvoldoende basale visuele verwerking om bewust besef toe te staan, 
ongeacht de staat van aandacht 

2) Prebewuste staat: stimulus is lang genoeg gepresenteerd om bewust besef toe te staan, maar 
er is onvoldoende top-down aandacht 

3) Bewuste staat: voldoende informatie en aandacht erop gericht! 
➔ Deze stadia komen overeen met het model van Lamme; verschil ligt in het feit dat het 

verschil tussen de subliminale staat en prebewuste staat afhankelijk is van de hoeveelheid 
aandacht (niet zoals bij Lamme) 

- EXPERIMENT 

- Psychonen 
- Globale 

werkruimte- 
theorie 

- Globale 
neuronale 
werkruimte-
theorie 

- Cortico-
thalamo-
corticale circuit 
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➢ DOEL: bewijs voor globale neuronale 
werkruimtetheorie 

➢ OPZET: stimulus aanbieden en 
maskeren 

• Participanten vragen of ze de 
stimulus hebben gezien of niet 

• Intussen ERP meten 
▪ Cond1: bewust van en correct 
▪ Cond2: niet bewust van en 

correct 
▪ Cond3: niet bewust van en 

incorrect 
➢ RESULTAAT: de eerste 350ms is de 

hersenactiviteit hetzelfde in de 3 
condities 

• Bewustwording is niet 
afhankelijk van de vroege stadia 
van verwerking! 

• Na 350ms: duidelijke 
differentiatie tussen stimuli die 
bewust en niet-bewust worden 
waargenomen! 
▪ Conditie 1 is geassocieerd met een globaal activatiepatroon 
▪ Conditie 2 en 3 zijn geassocieerd met activiteit in laterale gebieden 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: aantonen dat hersengebieden gaan 

samenwerken bij bewustwording 
➢ OPZET: participanten krijgen woorden 

gemaskeerd aangeboden (op 
waarnemingsgrens) 

• In de helft van de gevallen zijn 
participanten dus bewust, de andere 
helft niet 

• Taak: wanneer 2e woord wordt 
aangeboden, zeggen of dat woord en 
het voorgaande woord hetzelfde 
waren of niet 

• Intussen EEG meten: in hoeverre kunnen we synchronisatie meten? 
➢ RESULTAAT: wanneer participanten bewust waren, was er een veel hogere mate van integratie 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hersensynchronisatie bij bewustwording 
➢ OPZET: participanten 

lijntekeningen tonen 

• Cond1: lijntekeningen zijn 
herkenbaar als gezicht 

• Cond2: lijntekeningen zijn 
niet te herkennen als 
gezicht 

• Kijken naar het verschil in 
verwerking tussen de 
condities 

➢ RESULTAAT: in conditie 1 was 
er toename in synchroniciteit, 
in conditie 2 was er een desynchronisatie 

• Conclusie: het identificeren van een concept vereist samenwerking tussen verschillende 
verafgelegen hersengebieden 
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▪ Consistent met de globale werkruimte theorie! 
- Hoe hoger het bewustzijnsniveau, hoe sterker de relatie tussen verschillende hersenniveaus 
- Het brein, bewustzijn en integratie 
➢ Cortico-thalamo-corticale circuit: sterke verbindingen tussen frontale cortex en thalamus 

• TMS puls aanbieden op specifieke locatie bij bewuste en onbewuste participanten 
▪ Bij bewuste participanten verspreid de activatie zich door de rest van het brein 
▪ Bij onbewuste participanten is er geen verspreiding van activatie! 

➢ Er is een duidelijke link tussen aandacht en bewustzijn, maar ze zijn ook duidelijk te scheiden 

❖ 16.6: IS BEWUSTZIJN UNITAIR? 

➢ Onduidelijk; sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee 
➢ Splitbrain-patiënten hebben nog steeds 1 bewustzijn, integratie van informatie werkt gewoon 

minder optimaal 

 

 


