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3. Taalpsychologie 
 

• Waarom taalpsychologie? 
⇒ Vb. lezen à iedereen kan dit moeiteloos doen = taalvaardigheid 
⇒ Vb. luisteren à begint al van kleins af aan te ontwikkelen 

§ Sommige mensen hebben meer moeite met lezen en luisteren dan 
anderen, er zijn veel individuele verschillen tussen mensen op dit vlak 

⇒ Vb. denken à innerlijke stem in ons hoofd 
§ Wat zou er van de mens geworden zijn moesten we niet met elkaar 

kunnen communiceren? = taal voor nodig 
⇒ Taal maakt ons brein uniek = we zijn de enige wezens die een 

overontwikkelde “taalknobbel” hebben 
 

Ø Zelfs het accent speelt al een grote rol in de benadering van mensen  
⇒ Bij bepaalde accenten sneller stereotypering (zie exp. Nederlander vs. 

Marrokaan) 
 

• Taalpsychologie 
Ø Input 
⇒ Lezen / verstaan van spraak 
Ø Centrale verwerking 
⇒ Taalbegrip 
Ø Output 
⇒ Spraakproductie / schrijven 

 
 

⇒ Hoe zijn de regels rond gebruik van taal ontstaan? 
 

• Is taal aangeboren? (= het antwoord is nog steeds niet eenduidig ‘ja’ of ‘nee’) 
Ø Noam Chomsky 

⇒ Universele grammatica 
⇒ Aangeboren vaardigheid om taal te leren 
⇒ Ervaring met een specifieke taal zal specifieke grammaticale regels 

versterken en andere afzwakken 
 

⇒ De regels die dominant zijn in je eigen taal zullen worden versterkt en de 
anderen zullen worden afgezwakt 

⇒ De vaardigheid om taal te leren is dus aangeboren 
 

Ø Implausibel idee? 
⇒ Hoe kan een universele grammatica het bestaan van alle wereldtalen 

verklaren? 
§ Chinees / Japans / Maleisisch / Turks / Nederlands / Engels 

 
Ø Onderzoek met “Pidgin Languages” 

⇒ Mensen die uit verschillende taalgebieden komen ontwikkelen in eerste 
instantie een simplistische vorm van taal (à zie vb. slavenhandel = 
verschillende nationaliteiten bij elkaar = vormen eigen onderlinge taal) 

⇒ Die kan later uitgroeien tot een volwaardige taal met complexe 
grammatica (à zie vb. slavenhandel = nieuwe generaties = eenvoud 
verdwijnt = volwaardige nieuwe taal) 
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Ø Genetisch onderzoek 
⇒ Specifiek gen FOXP2 

§ Mutatie veroorzaakte specifieke spraakproblemen binnen één Engelse 
familie (à heel veel moeite met het verstaan en spreken van taal + 
verstoring in de fijne motoriek = slecht articuleren) 

 
⇒ Dit zou kunnen aantonen dat taalvaardigheid aangeboren is en gestuurd 

wordt door dat gen 
 

• Whorfian Hypothesis : Linguistic Relativity (= taal is alles bepalend voor ons denken) 
Ø De relatieve eigenschappen van onze taal bepalen ons denken: 

⇒ Vb. als je taal meerdere woorden voor sneeuw omvat kun je ook meer 
verschillende vormen van sneeuw onderscheiden (à zie Inuit = zeven 
woorden voor sneeuw) 

⇒ Vergelijkbare voorbeelden voor kleuronderscheid (à zie cultuur waar er 
geen woordonderscheid was voor blauw en paars = kunnen onderscheid 
niet beschrijven en als ze moeten matchen zijn ze hier ook minder goed 
in) 
 

Ø Sterke en een zwakke variant 
⇒ Sterke variant: taal bepaalt of beïnvloedt je denken 
⇒ Gematigde variant: taal beïnvloedt je perceptie 
⇒ Zwakke variant: taal beïnvloedt je geheugen 

 
Ø Lang impopulair geweest (à vroeger werden gedachten als iets abstract 

gezien en er was geen plaats voor taal in weggelegd) 
⇒ Tegenwoordig meer geaccepteerd, onder andere gebaseerd op 

categorisatie onderzoek 
⇒ Is taal echt een limiet (en zo ja) kun je die limiet omzeilen? 
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HOOFDSTUK 9 
 

⇒ Taal moeten we kunnen waarnemen, verwerken/begrijpen en zelf produceren = de 
drie onderdelen in dit hoofdstuk 

 
 

1. Lezen en spraakperceptie 
 

1.1 De verschillen gewogen 
 

⇒ We moeten meer context 
kunnen geven aan de 
begrippen/tekens 

⇒ Zie vb. sms berichtjes à we 
missen iets aan de 
geschreven communicaties 
à wanneer we iemand horen 
spreken = beter kunnen 
interpreteren à daarom gaat 
men emoticons toevoegen, 
maar dan nog blijft 
geschreven tekst dramatisch 
ter vervanging van 
gesproken taal 

⇒ MAAR gelezen tekst is soms 
ook makkelijker à 
gesproken tekst is maar een 
moment aanwezig, je moet 
het meteen opslaan à als je 
even afgeleid bent, mis je al 
dingen die gezegd worden 

 
 
1.2 Onderzoeksmethodes 
 

• Lexicale beslissingstaak 
Ø Is ‘WUG’ een woord? 

• Benoemingstaak 
Ø Het zo snel mogelijk hardop noemen van een gedrukt woord 

• Registratie van oogbewegingen tijdens leestaak 
• Priming (= vb. doctor – nurse) 
• Neuroimaging (= beeldvormende hersenscantechnieken)  
 
• Balota, Paul en Spieler (1999) 

Ø Orthografie 
⇒ De spelling van woorden 

Ø Fonologie 
⇒ De klank van woorden 

Ø Semantiek 
⇒ De betekenis van woorden 
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Ø Syntax  
⇒ De wijze waarop individuele woorden logisch verband met elkaar 

houden 
Ø Hogere-orde integratie van discourse 

 
à Assumptie: de fonologie speelt een belangrijke rol 
 
 
1.3 Fonologische processen tijdens lezen 
 

• Het zwakke fonologische model 
Ø Coltheart et al. (2001) 

§ Fonologische verwerking van visuele woorden is relatief langzaam en 
niet essentieel voor woordherkenning 

 
• Het sterke fonologische model 

Ø Frost (1998) 
§ Fonologische codering zal altijd plaatsvinden, zelfs wanneer het een 

negatief effect op taakprestatie heeft 
§ Bepaalde fonologische codering zal snel plaatsvinden bij visuele 

presentatie van een woord 
 

à Sterk contrast tussen deze twee modellen 
 
 

• Van Orden (1987) 
Ø Gebruikmaking van homofonen 

§ Woorden met één uitspraak maar twee verschillende spelwijzen 
Ø Proefpersonen maakten verscheidene fouten wanneer ze vragen kregen zoals: 

§ “Is it a flower? : ROWS” 
Ø Conclusie: 

§ Proefpersonen verwerken fonologisch en verwarden “ROWS” met 
“ROSE” (= uitspraak is identiek) 
 

à Sterke interferentie wanneer proefpersonen homofone woorden moeten verwerken 
 
 

• Yates (2005); Yates et al. (2008) 
Ø De fonologische buurt: 

§ Een groep van woorden die slechts één foneem van elkaar verschillen 
(= “fonologische buren”) 

Ø Bij gebruik fonologie tijdens visuele woordherkenning zullen woorden met 
meerdere buren eveneens worden geactiveerd 

Ø Yates et al. vonden ondersteuning voor dit idee door middel van diverse taken, 
zoals lexicale beslissing, benoeming en oogbewegingsregistratie  
 

 
à Fonologische buurt zorgt ervoor dat een woord sneller wordt herkent 
 
 
 
 

 



 
Laura van Eijndhoven  2de Bachelor Psychologie 
Universiteit Gent  2016-2017
   

 Psychologische Functieleer II 	 6 

1.3.1 Gemaskeerde fonologische priming 
 

• Rastle en Brysbaert (2006) 
Ø Woordverwerking was sneller 

wanneer het woord voorafgegaan 
werd door een fonologisch gezien 
identiek nonwoord (prime) dan in 
geval van een fonologisch gezien 
niet identiek nonwoord 

§ Zelfs wanneer de primes 
werden gemaskeerd en kort 
genoeg aangeboden om 
niet bewust verwerkt te 
worden 
 

Ø Suggereert dat fonologische 
verwerking snel en automatisch 
verloopt 

 
 

à een nonwoord = lettercombinaties die geen bestaand woord vormen <-> pseudowoorden 
(nonwoorden zijn wel uit te spreken) 
 
 

	
1.3.2 Fonologische verwerking: vroeg of laat? (Daneman et al., 1995) 
 

• Lezers fixeerden langer op homofonen wanneer ze incorrect waren dan wanneer ze 
correct waren 

Ø “He was in his stocking feat” à fout 
Ø “He was in his stocking feet” à juist 

• Suggereert dat de fonologische code werd aangesproken na de woordbetekenis 
• Na fixatie op incorrecte homofonen waren er veel regressies (terugwaardse 

oogbewegingen) 
• Meer bewijs dat de fonologische code werd aangesproken na de woordbetekenis 

 
 
1.3.3 Neuropsychologisch en elektrofysiologisch bewijs 
 

• Patiënt PS (Hanley & McDonnell, 1997) 
Ø Begreep de betekenis van woorden 

§ Kon accurate definities van gedrukte woorden geven 
Ø Kon woorden niet correct uitspreken 

§ Kon geen toegang krijgen tot andere betekenissen van homofonen 
Ø Leverde overtuigend bewijs dat toegang tot woordbetekenis kan worden 

gekregen zonder toegang tot de fonologie 
 

 
à zonder toegang = bewijs tegen dat sterke fonologische model 
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1.3.4 Fonologische processen tijdens het lezen: evaluatie 
 

• Het zwakke fonologische model onderschat het belang van fonologische verwerking 
(= te zwak) 

Ø Fonologische verwerking vind normaalgesproken snel en automatisch plaats 
tijdens visuele woordherkenning 

Ø Fonologische representaties werden eerder in de ontwikkeling verworven dan 
de vaardigheid om te lezen 

 
• Het sterke fonologische model is waarschijnlijk te sterk 

Ø Weinig bewijs dat fonologische processen daadwerkelijk nodig zijn 
Ø Jared, Levy en Rayner (1999) 

§ Betrokkenheid van fonologische processen is afhankelijk van: 
- De aard van het stimulusmateriaal 
- De aard van de taak 
- De leesvaardigheid van de proefpersonen 

§ Fonologische dyslexie 
- Moeilijkheden met de fonologische verwerking 
- Intacte vaardigheid om bekende woorden te lezen 

§ Verwerking kan toch nog plaatsvinden na de verwerking van 
woordbetekenis 

 
 
 
1.4 Woordherkenning 
 

• Zie tekst waar de letters van de woorden door elkaar gegooid zijn, enkel de eerste en 
de laatste letter staat nog op de juiste plaats à toch kunnen we de tekst lezen = ons 
brein past zich aan 

 
 
 
1.4.1 Automatische verwerking 
 

• Rayner en Sereno (1994) 
Ø Woordidentificatie is over het algemeen redelijk automatisch 
Ø Automatische processen zijn onvermijdelijk en ontoegankelijk voor het 

bewustzijn 
Ø Cheesman en Merikle (1984) 

§ Het Stroop effect suggereert dat woordbetekenis automatisch 
aangesproken wordt, zelfs wanneer proefpersonen proberen deze niet 
te verwerken 
- Zelfs wanneer de kleurnaam wordt gepresenteerd onder het niveau 

van bewuste verwerking 
 
 

à Woordverwerking zo automatisch dat het gaat interfereren met een tweede taak 
 
 
 
 
 

 



 
Laura van Eijndhoven  2de Bachelor Psychologie 
Universiteit Gent  2016-2017
   

 Psychologische Functieleer II 	 8 

1.4.2 Letter- en woordherkenning 
 

• Een twee-stadium unidirectioneel proces? 
 
 

 
 

 
 

	
	
	
	
	
	

• Woordsuperioriteitseffect 
Ø Reicher (1969) 

§ Korte presentatie van een letterreeks, gevolgd door een masker 
§ Beslissen welke van twee letters op een bepaalde positie werd 

gepresenteerd 
§ Taakpresentatie is beter wanneer de letterreeks een woord vormt, 

vergeleken met een willekeurige reeks 
- Suggereert dat woordinformatie de identificatie van letters kan 

faciliteren 
§ Eveneens pseudowoord superioriteit (Carr et al., 1978) 

 
 
 
1.4.3 Connectionistisch model 
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1.5 McClelland en Rumelhart’s interactieve activatie model 
 

à Neuraal netwerk dat opereert op drie verschillende niveaus tegelijk 
 

• Kenmerken (feature) niveau 
Ø Detectie van een kenmerk (vb. een verticale lijn) leidt tot activatie van alle 

letters deze dit kenmerk gemeen hebben 
Ø Alle andere letters worden geïnhibeerd  

 
• Letterniveau 

Ø Na identificatie van een letter worden alle woordeenheden geactiveerd waar 
deze letter op de juiste positie staat 

Ø Andere woorden worden geïnhibeerd  
 

• Woordniveau 
Ø Geactiveerde woordeenheden versterken de 

activatie van de eenheden op letterniveau, voor 
de letters die dit woord vormen 

§ Dit top-down proces kan het 
woordsuperioriteitseffect verklaren 

§ Woord-pseudowoord overlap verklaart het 
pseudowoord superioriteitseffect  

 
 
1.5.1 Interactief activatiemodel en orthografische 

buren 
 

• Woordidentificatietijd zal deels afhankelijk zijn van de 
orthografische buren van ieder woord 

Ø Na presentatie van een woord worden de orthografische buren geactiveerd, 
wat de tijd die nodig is om het doelwoord correct te 
identificeren verlengd 

 
• Dit inhibitie effect zou het grootst moeten zijn wanneer de buren 

hoogfrequent zijn 
Ø Vanwege de grotere rustactivatieniveaus 

 
• Sears et al. (2006) 

Ø Bewijs voor dit inhibitoire effect is moeilijk te verkrijgen voor het Engels (à dit 
zorgt voor onenigheid) 

Ø Veel andere talen laten het wel zien 
 
à Cijfers naar letters omzetten (in een tekst) à in het begin is dit moeilijk, maar daarna past 
het brein zich aan en kan je de tekst gewoon lezen 
 
1.5.2 Interactief activatiemodel: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Invloedrijk voorbeeld van hoe een connectionistisch verwerkingssysteem kan 

worden toegepast op visuele woordherkenning 
Ø Het kan het ___ verklaren: 

§ Woordsuperioriteitseffect 
§ Pseudowoord superioriteitseffect 
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• Beperkingen 
Ø Niet ontworpen om een uitgebreide verklaring te bieden voor 

woordherkenning 
§ Zegt weinig over andere belangrijke factoren zoals fonologische 

verwerking 
Ø Richt zich niet op de rol van woordbetekenis 

 
1.6 Semantische priming 
 

• Meyer en Schvaneveldt (1971) 
Ø Het semantische priming effect 

§ VERPLEEGSTER – DOKTER 
§ BILBIOTHEEK – DOKTER 

 
• Neely (1977) 

Ø Semantische primingtaak: aanbieden prime woord: BIRD 
Ø Expliciete instructie aan proefpersoon: 

§ BIRD zal meestal gevolgd worden door een specifieke vogelsoort 
§ BODY zal meestal gevolgd worden door een onderdeel van een 

gebouw 
Ø Vier condities: 

§ Verwacht en semantisch gerelateerd : BIRD - robin 
§ Verwacht en semantisch ongerelateerd : BODY - door 
§ Onverwacht en semantisch gerelateerd : BODY - heart 
§ Onverwacht en semantisch ongerelateerd : XXX - robin 
§ Controle conditie 

 
 
à Als semantische priming automatisch gaat à dan enkel bij semantisch gerelateerde 
woorden 
à Als semantische priming niet automatisch gaat à dan doet relatie er niet toe 

 
 

• Het tijdsverloop van inhibitoire en facilitoire 
effecten van priming als functie van de 
semantische relatie tot het target woord en de 
verwachting	 

 
à Het eerste belangrijke datapunt = korte 
tijdsinterval = sneller wanneer woorden semantisch 
gerelateerd zijn 
 
à Het tweede datapunt = langere tijdsinterval = ze 
zijn trager à schending van de verwachting 
 
à Priming wordt beïnvloed door beide factoren (!) 
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1.7 Context kan de toegang tot het lexicon beïnvloeden 
 

• Penolozzi et al. (2007) 
Ø Registreerden ERP’s opgeroepen door verwachte / niet-verwachte 

doelwoorden: 
§ Vb. : “He was just around / near the corner” 

Ø Vonden een erg vroeg (ongv. 200ms) activatieverschil na aanbieding van een 
doelwoord 

 
 

2.    Hardop lezen 
 
2.1 Tussen de regels door lezen 
 

Onregelmatige 
uitspraak 

CAT – FOG – COMB – PINT – MANTINESS – FASS 
  Stille ‘B’   Peusdowoorden 
 
 
à Hoe kunnen we verklaren dat we die woorden toch kunnen uitspreken? 
 
 
2.2 Een overzicht van twee benaderingen 
 

• Dual-route cascademodel 
Ø Processen betrokken bij het lezen van woorden en non-woorden verschillen 

van elkaar 
§ Sommige processen zijn gebaseerd op regels 

 
• Gedistribueerde connectionistische benadering 

Ø Verschillende processen betrokken bij lezen worden flexibel ingezet 
Ø Alle relevante kennis wordt in parallel naar voren gebracht, waaronder: 

§ Woordgeluiden 
§ Woordspelling 
§ Woordbetekenis 

Ø Dezelfde processen worden gebruikt voor woorden en non-woorden 
 
 
2.3 Types dyslexie 
 

• Oppervlaktedyslexie 
Ø Problemen met onregelmatige woorden 

• Fonologische dyslexie 
Ø Problemen met onbekende woorden en non-woorden 

• Diepe dyslexie 
Ø Problemen met onbekende woorden en semantische problemen 

 
 

à Dyslexie betekent vooral problemen met het vertalen van het gelezen woord naar het 
uitspreken van het woord 
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2.4 Dual-route cascademodel 
 
à 3 routes 
 

• Kernassumptions: 
Ø Een zwak fonologisch model 
Ø Je gebruikt zowel de non-lexicale 

(route 1) en de lexicale (route 2 en 
3) paden tijdens hardop lezen 

Ø De routes zijn niet onafhankelijk 
Ø Het benoemen van visueel 

gepresenteerde woorden is 
grotendeels afhankelijk van de 
lexicale route 

§ Werkt sneller 
Ø Activatie op één niveau verplaatst 

zich naar het volgende voordat 
verwerking op het eerdere niveau 
klaar is: 

§ Cascade 
 
à De niet-lexicale route = gebaseerd op regels 
à De lexicale route = zoekt het op in je geheugen 
 
 
2.4.1 Route 1: grafeem – foneem conversie 
 

• Converteert spelling (grafemen) naar geluid (fonemen) 
• McCarthy en Warrington (1984) 

Ø Oppervlakte dyslexie 
§ Problemen met het lezen van onregelmatige woorden 

• Patiënt KT 
Ø 100% non-woord leesaccuratesse 
Ø 81% leesaccuratesse voor regelmatige woorden 
Ø 41% leesaccuratesse voor onregelmatige woorden 

§ Meeste uitspraakfouten werden veroorzaakt door regularisatie 
 

à Vb. hij spreekt “pint” letterlijk uit volgens de regelmatige regels  
 

• Patiënt MP 
Ø Had moeite met toegang tot de lexicale route en liet bijgevolg een betere 

taakprestatie zien op hoogfrequente onregelmatige woorden 
 

• Patiënten met semantische dementie laten vaak oppervlaktedyslexie zien 
 
 
2.4.2 Route 2: lexicon + semantisch systeem 
 

• Representaties van bekende woorden zijn opgeslagen in een orthografisch input 
lexicon 

• Woordbetekenis wordt geactiveerd 
• Geluidspatroon wordt gegenereerd in het fonologisch output lexicon  
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• Fonologische dyslexie: 
Ø Specifiek probleem met het lezen van onbekende woorden en non-woorden 

§ Waarschijnlijk vanwege moeilijkheden met de grafeem-foneem 
conversie 

Ø Patient RG (Beauvois and Derouesne, 1979) 
§ Kon slechts 10% van de non-woorden lezen 

Ø Patiënt WB (Funnell, 1983) 
§ Was niet in staat om het geluid van enig letter te produceren 
§ Maar was nog wel in staat om woorden met 85% accuratesse te lezen 

Ø Patiënt IB en MO (Caccapoppolo-van Vliet et al., 2004) 
§ Intacte fonologische taakprestatie (vb. rijmtaken) 

 
2.4.3 Route 3: alleen lexicon 
 

• Vergelijkbaar met route 2, maar het semantische systeem wordt gepasseerd 
 
 
2.4.4 Diepe dyslexie 
 

• Eigenschappen 
Ø Specifiek problemen met het lezen van onbekende woorden 
Ø Onvermogen om non-woorden te lezen 
Ø Semantische leesfouten 

§ Vb. “schip” gelezen als “boot” 
 

• Links-hemisferische hersenbeschadiging aan de taalgebieden 
Ø Mogelijk veroorzaakt door schade aan de grafeem-foneem conversie en 

semantische systemen 
Ø Lijkt op een relatief ernstige vorm van fonologische dyslexie 

§ Herstellende diepe dyslectici worden vaak fonologische dyslectici 
§ Kunnen gebruik maken van dezelfde onderliggende mechanismen 

(Jefferies et al., 2007) 
Ø Patiënt YT (Sato et al., 2008) 

 
2.4.5 Computationele modellering 
 

• Coltheart et al. (2001) 
Ø Test van het dual-route cascade model 
Ø Was goed in staat menselijke prestaties te simuleren 

 
à zie ook hoofdstuk 1 voor meer informatie over computationeel modelleren 

 
 

2.4.6 Dual-route cascade model: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Houdt rekening met: 

§ Oppervlakte dyslexie 
§ Fonologische dyslexie 
§ Benoemingsprestaties in gezonde proefpersonen 
§ Lexicale beslissingsprestaties in gezonde proefpersonen 
§  
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Ø Gedeeltelijk ondersteund door neuroimaging 
Ø Heeft meer specifieke modellen voortgebracht 

§ CDP + connectionistische model (Perry et al., 2007) 
 
à Weet zich ook geen raad met hoe mensen woorden kunnen lezen ondanks letters niet in 
de juiste volgorde staan (zie: email Cambridge) 
 

• Beperkingen 
Ø Neemt ten onrechte aan dat woorduitspraaktijd gebaseerd is op regularisatie 

en niet op consistentie (Jared, 2002) 
Ø Is niet in staat om te leren 
Ø Niet in staat om echte woorden en non-woorden anders te behandelen 
Ø Fonologische verwerking van visueel gepresenteerde woorden gebeurt 

snel/automatisch 
Ø Het semantische systeem van het model is niet geïmplementeerd à hoe het 

semantische systeem plaatsvindt zit niet vervat in het model  
Ø Kan individuele verschillen niet verklaren 
Ø Kan niet verklaren dat mensen kunnen lezen terwijl woorden niet op de juiste 

plaats staan 
 
à Het model is niet in staat om te leren <-> echte mensen kunnen dit wel 
à Het model maakt geen onderscheid tussen echte woorden en non-woorden <-> echte          
mensen doen dit wel 
 
 
2.5 Gedistribueerde connectionistische benadering (triangle model) 
 

• Seidenberg en McClelland (1989) en Plaut et 
al. (1996) 

• Alle informatie wordt gebruikt om zowel 
woorden als non-woorden te lezen 

Ø Onregelmatigheden worden opgelost via 
coöperatieve en competatieve 
interacties 

• (Non-)woorden variëren in consistentie 
Ø De omvang waarmee de uitspraak 

overeenstemt met die van vergelijkbaar 
gespelde woorden 

Ø Consistent uitgesproken 
§ Vanwege meer ondersteunend 

bewijs 
• Semantische kennis heeft de grootste impact 

op inconsistente woorden vanwege de langere 
verwerkingstijd 
 
 

2.5.1 Plaut et al.’s simulaties (1996) 
 

• Prestaties van het netwerk komt nauw overeen met die volwassen lezers 
Ø Consistente woorden worden sneller benoemd dan inconsistente woorden 
Ø Zeldzame woorden vroegen meer tijd om te benoemen dan frequente 

woorden 
Ø Interactie tussen woordfrequentie en consistentie 
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§ Effecten van consistentie waren veel groter voor zeldzame woorden 
dan voor frequente woorden 

Ø Sprak 90% van alle woorden correct uit 
 
 
2.5.2 Meer bewijs voor het triangle model 
 

• “Lesies” aangebracht in Plaut et al.’s model, om semantiek te reduceren 
Ø Stimuleerde de effecten van oppervlakte dyslexie 

• Fonologische dyslectici kunnen mogelijk ook last hebben van orthografische 
beperkingen 

Ø Patiënt Melanie-Jane (Howard & Best, 1996) 
Ø Nickels et al. (2008) 

• Glushko (1979): Zevin en Seidenberg (2006) 
Ø Inconsistente non-woorden vragen meer tijd om uit te spreken da consistente 

non-woorden 
Ø Grotere variabiliteit in het uitspreken van inconsistente non-woorden 

• McKay et al. (2008) 
Ø Hardop lezen was sneller voor inconsistente items wanneer semantisch leren 

betrokken was 
§ Semantiek was niet belangrijk voor consistente items 

 
 

2.5.3 Gedistribueerde connectionistische benadering: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Bewijs ondersteunt de notie dat orthografische, semantische en fonologische 

systemen parallel gebruikt worden 
Ø Plaatst een grotere nadruk op de betrokkenheid van semantiek bij hardop 

lezen 
Ø Oogstte sterke ondersteuning voor consistentie als determinant 
Ø Omvat een expliciet leermechanisme 

 
• Beperkingen 

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

Ø De aard van de semantische verwerking wordt niet volledig expliciet gemaakt 
§ Harm en Seidenberg (2004) voegden een semantische component toe 

om orthografie en fonologie aan de semantiek toe te voegen 
Ø Verklaringen voor fonologische en oppervlakte dyslexie overgesimplificeerd à 

ondergespecificeerd 
Ø Neemt de rol van aandacht niet in overweging 

 
à Hele sterke nadruk op de semantiek (<-> dual cascade model) 
à Dit model kan leren! 
 
à Ondanks verschillende benadering: 2 modellen toch wel met elkaar compatibel 
 

 
 
 
 
 



 
Laura van Eijndhoven  2de Bachelor Psychologie 
Universiteit Gent  2016-2017
   

 Psychologische Functieleer II 	 16 

3.    Lezen: oogbewegingsstudies 
 

3.1 Saccades 
 

• Saccades (= “oogsprong”) 
Ø Snelle ruk (“rapid jerk”) 
Ø Ballistisch 

§ Eenmaal in gang gezet kan de richting niet meer veranderd worden 
Ø Neemt ongeveer 20-30ms in beslag 
Ø Ongeveer acht letters / spaties groot 
Ø Gescheiden door fixaties van ongeveer 200-250ms à hierin alles opnemen 
Ø Tijdens saccades kan geen informatie opgenomen worden à je bent blind 

§ Alleen tijdens fixaties 
 
3.1.1 Perceptuele spanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à Het effectieve blikveld, omvat 3-4 letters links van fixatie en tot maximaal 15 letters rechts 
van fixatie (voor links-naar-rechts geschreven talen) 
 
 
3.1.2 Waarop fixeren? 
 

• 80% van de inhoudswoorden 
Ø Zelfstandige naamwoorden (nouns) 
Ø Werkwoorden (verbs) 
Ø Bijvoeglijke naamwoorden (adjectives) 

• 20% van de functiewoorden 
Ø Lidwoorden (articles – vb. “a”, “the”) 
Ø Voegwoorden (conjunctions – vb. “and”, “but”, “or”) 
Ø Voornaamwoorden 

• Spillover Effect 
Ø De fixatietijd op een woord is langer wanneer het voorafgegaan werd door 

een zeldzaam woord 
 
3.1.3 Oogbewegingspatronen 
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3.2 Reichle en collega’s: het E-Z reader model 
 
à Hoe patroon voor verschillen in fixatietijd verklaren? 
 

• Kernassumpties: 
1. Lezers checken de familiariteit van een woord waar ze op fixeren 
2. Het beëindigen van het frequentie-checken vormt het signaal om een 

oogbewegingsprogramma te initiëren 
3. Begin eveneens met het tweede stadium van lexicale toegang 

Ø Bestaande uit het toegang verkrijgen tot de semantische en fonologische 
vorm van een woord 

4. Voltooiing van het tweede stadium van lexicale toegang is het signaal 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 
Ø In het bijzonder voor lexicale toegang 

6. De frequentiechecks en lexicale toegang zijn sneller klaar voor voorspelbare dan 
voor niet-voorspelbare woorden 

 
 

3.2.1 Test van het E-Z reader model 
 
(zie afbeelding pwp) 
 
à De effecten van woordfrequentie op oogbewegingen volgens het E-Z reader model (uit 
Reichner et al., 1998) 
 
à Voor hoogfrequente woorden veel meer tijd over om alvast vooruit te scannen naar het 
volgende woord en dit al te beginnen verwerken 
 
 
3.2.2 Bewijs voor E-Z reader 
 

• Reichle et al. (2003) 
Ø E-Z reader kan alle fenomenen die in beschouwing worden genomen (vb. 

frequentie-effecten, spillover effecten, kosten van overslaan) verklaren 
§ Andere leesmodellen kunnen slechts twee of minder van deze effecten 

verklaren 
 

• Rayner, Li en Pollatsek (2007) 
Ø De bevindingen kunnen gegeneraliseerd worden naar het chinees  

 
 
3.2.3 Bewijs tegen E-Z reader 
 

• Kennedy en Pynte (2008) 
Ø Lezers kunnen van de voorgestelde volgorde afwijken zonder dat dit 

consequenties heeft 
 

à Bij het model: fixaties moeten in bepaalde volgorde optreden 
à In de realiteit: lezers kunnen wel van de volgorde afwijken 
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3.2.4 Algemene beperkingen van een E-Z reader model 
 

• Zegt weinig over hogere-orde processen 
Ø Bijvoorbeeld de integratie van informatie over woorden heen 

• Aandacht wordt mogelijk niet serieel gealloceerd 
Ø 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 fixatieduur dan woordfrequentie 

 
à Model kijkt enkel naar frequentie, maar we kunnen ook kijken naar of woorden verward 
worden 
 
 

4.    Luisteren naar spraak 
 
à Spraak verstaan lijkt eenvoudig, maar het is 
eigenlijk een heel complex proces  
à Hoe kunnen we blijven focussen op de 
gesproken boodschap? 
 
4.1 Spraakperceptie 
 

• De belangrijkste processen die betrokken 
zijn bij spraakperceptie en –begrip. 

 
1) Omzetten van het akoestische signaal naar 

betekenisvolle informatie 
2) Informatie uiteen halen in losse eenheden 
3) Herkennen van de losse eenheden 
4) Integreren van de losse eenheden 

 
 
4.1.1 Spraaksignaal 
 
à  Zie pwp 
à Probleem: heel beperkte match tussen de momenten van stiltes en de woorden  
à In verschillende frequenties verschillende energie aanwezig 

Ø Dikke banden = formanten à één foneem = combinatie van verschillende 
formanten à heel klein verschil zodra één formant verandert, maar we horen 
het meteen 

 
4.1.2 Problemen die luisteraars tegenkomen 
 

• Spreeksnelheid 
Ø Normaal gesproken ongeveer 10 fonemen per seconde 
Ø We kunnen tot 50 – 60 fonemen per seconde verstaan 

 
• Het segmentatieprobleem 

Ø Moeilijkheden om woorden te onderscheiden in een continue stroom 
spraakklanken 
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• Co-articulatie 
Ø Het onderscheiden van overlappende, naastliggende articulaties à we zijn 

tijdens het spreken al vooruit aan het plannen om andere articulaties te 
maken 

 
• Individuele verschillen in spraaksnelheid 

 
• Gedegradeerde spraak à spraak herkennen in situaties die niet optimaal zijn 

Ø Omgevingsruis 
 
 
4.1.3 Belangrijke perceptuele fenomenen 
 

• Context effecten 
• Categorische perceptie 
• Lexicale identificatie shift (Ganong effect) 
• Fonemisch restauratie-effect 

 
 
4.2 Liplezen: het McGurk effect 
 
à Heeft een veel grotere invloed dan we denken! 
 

• McGurk en MacDonald (1976) 
Ø Een videotape van iemand die “ba” zegt 
Ø Een stem die herhaaldelijk “ga” zegt 
Ø Proefpersonen rapporteerden dat ze “da” hoorden 
Ø Bijna volledig afhankelijk van bottom-up processen 

 
à Het is een heel sterk automatisch effect, maar men zou het wel kunnen onderdrukken 
 

• Windmann (2004) 
Ø Top-down verwerking (verwachting) is belangrijk 

 
4.3 Contexteffecten  

 
à Vb. : “Alex fastened the button” à bij de start van het woord “button” is er een 
overeenkomst met het woord “butter” (= plaatje dat men te zien krijgt) 
à Vb. : “Alex took the button” à hier nog meer kans dat het boter zou kunnen zijn 
à Vb. : “Alex chose the button” à hier geen boter plaatje aanwezig 
à Vb. : “Joe chose the button” à hier button plaatje aanwezig 
 
à Zin 1 en zin 2 = gaan mensen naar het buttonplaatje kijken? 
à Competitor neutral condition = zin 2 à butter wordt tijdelijk relevant en ze doen een 
oogbeweging naar dat object 
 
 
4.4 Niet-lexicale cues om segmentatie te bevorderen 
 

• Bepaalde geluiden komen nooit samen voor in één syllabe en kunnen daarom een 
grens impliceren wanneer ze gehoord worden 

Ø Vb. : [m,r] in het Engels 
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• Restricties op wat een woord kan zijn 
Ø Een reeks spraakklanken zonder klinker is waarschijnlijk geen woord 

 
• Nadruk op syllabes  

Ø In het Engels worden de initiële syllabes van de meeste inhoudswoorden 
benadrukt 

 
• Co-articulatie kan voorspellen wat zal volgen 

 
à Vb. Sinusgolf spraak à onze interpretatie van het spraakproces wordt erg beïnvloed door 
top-down processen à als je weet wat je zou moeten horen dan ga je dit ook horen 
 
 
4.4.1 Why do people believe weird things? 
 
à “Verborgen boodschap” in songtekst als je het nummer achterstevoren afspeelt 
à Als je weet wat het zou moeten zijn dan hoor je het echt 
à Suggestie is dus heel sterk 
 
 
4.4.2 Mattys et al.’s (2005) hiërarchische benadering van segmentatie 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.5 Categorische perceptie 
 

• Spraakstimuli die een tussenvorm zijn van twee fonemen worden gewoonlijk 
gecategoriseerd als de één of de andere, met een abrupte grens 

Ø Het Japans kent geen onderscheid tussen de /l/ en de /r/ 
§ Massaro, 1994 

Ø Verschillen in hersenactiviteit worden versterkt wanneer stimuli zich aan 
verschillende zijden bevinden van de waargenomen categoriegrens 

§ Raizada and Poldrack, 2007 
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• Het blijft vaak mogelijk voor mensen om onderscheid te maken tussen twee geluiden 
die in dezelfde categorie vallen 

Ø Bijvoorbeeld reactietijdverschillen (Pisoni en Tash, 1974) 
 
 
4.6 Lexicale identificatie shift 
 

• Ganong (1980) 
Ø Presenteerde aan luisteraars diverse geluiden die varieerden tussen een 

woord (vb. DASH) en een non-woord (vb. TASH) 
Ø Produceerde een contextueel effect genaamd de lexicale identificatie shift: 

§ Ambigue initiële fonemen werden met een hogere waarschijnlijkheid 
toegekend aan de categorie fonemen die tot een woord leidde à 
grens wordt bepaalt door de context 

 
• Pitt (1995) 

Ø Context lijkt de categorische perceptie te beïnvloeden op basis van 
perceptuele processen (in tegenstelling tot latere processen) 

 
• Connine (1990) 

Ø De identificatie van een ambigue foneem wordt beïnvloed door de betekenis 
van de omringende zin (dat wil zeggen: de zinscontext) 

§ Maar, dit had vooral een invloed op processen die plaatsvinden na de 
perceptie 

 
 
4.7 Fonemisch restoratie-effect 
 

• Warren en Warren (1970) 
Ø Vervingen een geluid in de in met een vast betekenisloos geluid (*). Ze 

vonden dat perceptie beïnvloed werd door de context: 
§ It was found that the *eel was on the axle 

- Proefpersonen horen “wheel” 
§ It was found that the *eel was on the shoe 

- Proefpersonen horen “heel” 
§ It was found that the *eel was on the table 

- Proefpersonen horen “meal” 
§ It was found that the *eel was on the orange 

- Proefpersonen horen “peel” 
 

à We zijn in staat om dat wat we niet hoorden toch in te vullen 
 
 

• Samuels (1981; 1987; 1997) vond bewijs voor mogelijke oorzaken van het fonemisch 
restauratie-effect 

Ø Direct effect op spraakperceptie 
Ø Indirect effect na de basale spraakverwerking 
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5.     Theorieën over gesproken woordherkenning 
 
5.1 Liberman et al.’s (1967) motortheorie 
 

• Luisteraars bootsen de articulatoire bewegingen van de spreker na 
• Het motorsignaal geeft veel minder inconsistente informatie over spraak dan de 

akoestische informatie 
• Mogelijke link met het mirror neuronensysteem? (zie: Functieleer I, hoofdstuk 4) 

 
à Als je luistert naar gesproken taal ga je voor jezelf proberen om die tekst in je motorcortex 
te imiteren à kaakspieren,… voorbereiden om het zelf uit te kunnen spreken 
 

• Mottonen et al. (2013) 
Ø TMS over de motorcortex die de lippen representeert 
Ø Verminderde auditieve discriminatie 

 
• D’Ausilo et al. (2012) 

Ø TMS gericht op motorcortex faciliteerde perceptie 
Ø Onder ruizige omstandigheden 

 
• Hickok et al. (2011) 

Ø Broca’s afasie patiënten 
§ Problemen met spraakproductie 

Ø Nog wel in staat om simpele spraakperceptie taken uit te voeren 
 

• Rogalski et al. (2011) 
Ø Spraakperceptie problemen bij patiënten met problemen in het mirror neuron 

system 
 

5.1.1 Motortheorie: beperkingen 
 

• Hoe luisteraars de auditieve informatie gebruiken om een spreker zijn articulatoire 
beweging te imiteren is niet geëxpliciteerd à blijft problematisch  

• Geeft geen allesomvattende beschrijving van spraakproductie 
• Veel individuen met een beperkte spraakproductie hebben toch een redelijke 

spraakherkenningsprestatie  
Ø Harley (2008) 

• Jonge baby’s met extreem beperkte articulatoire expertise kunnen toch nog redelijk 
goed een syllabe detectietaak uitvoeren 

Ø Polka, Rvachew en Molnar 
 
 
5.2 McClelland en Elman (1986): Het TRACE model 
 

• Individuele verwerkingseenheden (nodes; knopen) op drie verschillende niveau’s: 
Ø Kenmerken à laagste niveau 
Ø Fonemen à middelste niveau 
Ø Woorden à hoogste niveau 

• Kenmerkknopen zijn verbonden met foneemknopen 
• Foneemknopen zijn verbonden met woordknopen 
• Verbindingen tussen de niveaus werken in beide richtingen 

Ø Facilitoir 
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• Er bestaan connecties tussen knopen op hetzelfde niveau 
Ø Inhibitoir 

• Knopen kunnen elkaar beïnvloeden afhankelijk van de activatieniveaus en 
verbindingssterkte 

• Tijdens het spreiden van de excitatie en inhibitie vormt zich een activatiepatroon (een 
spoor: trace) 

• Herkende woorden worden bepaald door het activatieniveau van alle mogelijke 
kandidaten 

 
à Vanuit de hoogste niveaus terugkoppeling naar de lagere niveaus 
à Principes vergelijkbaar met het IAT model 
 
 
 
5.2.1 Bewijs voor TRACE 
 

• Mirman et al. (2008) 
Ø Top-down processen produceren het woordsuperioriteitseffect à kunnen 

detecteren van de aanwezigheid van een foneem gaat sneller wanneer het 
onderdeel is van een woord (<-> non-woord) 

• McClelland et al.’s (1986) computersimulatie 
Ø Was succesvol in staat om categorische perceptie te simuleren 

• Norris et al. (2003) 
Ø Top-down verwerking op woordniveau beïnvloed foneem categorisatie 

• Dahan et al. (2001) 
Ø Kijkrichting werd gevangen door hoogfrequentie afleiders 

 
 
 
5.2.2 TRACE model: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Kan verklaren: 

§ Categorische spraakperceptie 
§ Lexicale identificatie verplaatsing 
§ Woordsuperioriteitseffect in foneembenoeming 

Ø Veronderstelt een bijdrage van zowel top-down als bottom-up processen 
Ø Voorspelt woordfrequentie-effecten  
Ø Kan overweg met “ruizige” invoer 

 
• Beperkingen 

Ø Overdrijft het belang van top-down processen 
§ Gaskell en Marslen-Wilson (1998) 
§ McQueen (1991) 

Ø Het model is misschien te flexibel om testbaar te zijn 
Ø Moet nog getest worden op basis van meer complexe vocabulaires 
Ø Negeert een aantal factoren 

§ Orthografische informatie 
- Perre en Ziegler (2008) 

§ Niet-fonemische informatie (vb. duur en syllabe) 
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5.3 Marslen-Wilson en Tyler’s (1980) cohort model 
 
à Nog een andere manier om de processen te verklaren 
 

• Initiële woord cohort 
Ø Woorden die conformeren aan de vroege delen van een geluidssequentie 

zullen actief worden 
• Items in het cohort zullen geëlimineerd worden op basis van verdere informatie en 

context 
• Verwerking gaat verder tot slechts één woord overblijft 

Ø Het punt van uniekheid is het punt waar er nog slechts één woord consistent 
blijft met het akoestische signaal 

§ O’Rourke en Holcomb (2002): ERP bewijs (N400 component) 
• Parallelle, interactieve verwerking 

Ø Verschillende informatiebronnen (vb. lexicale, syntactische en semantische) 
worden parallel verwerkt, waardoor ze met elkaar kunnen interageren 

 
 
5.3.1 O’Rourke en Holcomb methodologie 
 

• Lexicale beslissingstaak 
• Manipulatie van punt van uniekheid 

Ø 120 bisyllabische woorden 
Ø Gefaseerde aanbieding 

§ Pilotfase: rating van het punt van uniekheid 
• Indeling in twee categorieën: vroeg en laat punt van uniekheid 
• Event-related potential metingen 

 
à Hoe vroeg in onze verwerking kunnen we dat punt van uniekheid terugvinden? 
 
 
 
5.3.2 O’Rourke en Holcomb: resultaten 

 
à Doorgestokken lijn = hersenpotentiaal opgeroepen bij een woord met een vroeg punt van 
uniekheid 
à Stippenlijn = hersenpotentiaal opgeroepen bij een woord met een laag punt van uniekheid 
à N400 = elektrische hersencomponent die te maken heeft met semantiek 
 
 
 
 
5.4 Marslen-Wilson’s (1990; 1994) gereviseerde cohort model 
 

• Kandidaten voor inclusie in het cohort variëren in activatieniveau, in plaats van binair 
te zijn 

• Het initiële woord cohort kan woorden bevatten met gelijkaardige (in tegenstelling tot 
exacte) matches met het initiële foneem van het gepresenteerde woord 

• Lijkt meer nadruk op bottom-up verwerking te geven dan de originele versie. Dit om 
de relatieve laatheid van contexteffecten te kunnen verklaren 
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6.    Cognitieve neuropsychologie 
 
6.1 Ellis and Young (1988) 
 
 
à  Het auditory analysis system wordt 
altijd aangesproken  
 
à Hierna twee verschillende wegen 
die gevolgd kunnen worden om het 
gehoorde woord om te zetten in iets 
wat we zelf uit kunnen spreken 
 
à  Vergelijkbaar met dual route 
cascade model à enkel routes anders 
benoemd à de modellen zijn wel 
volledig onafhankelijk van elkaar 
ontwikkeld  
 
à Schema: geheel van stoornissen 
vatten is een globaal raamwerk 
 
 
 
6.2 Auditieve analyse systeem 
 

• Pure woord doofheid 
Ø Selectieve beperking in fonemische verwerking 
Ø Intact gehoor, spraakproductie, lees- en schrijfvaardigheid 
Ø Normale perceptie van niet-verbale geluiden 

 
• Peretz et al. (1994) vonden een dubbele dissociate: 

Ø Een patiënt met een selectieve beperking in de waarneming van muziek en 
prosodie 

 
• Is spraakperceptie speciaal? 

Ø Chertknow et al. (2002) 
§ 58/63 patiënten gediagnosticeerd met pure woorddoofheid toonden 

ook beperkingen voor non-verbale geluiden 
 

• Jorges et al. (2007) 
Ø Beperkte vaardigheid om snel veranderende auditieve stimuli te verwerken 

kan deels ook beperkingen in spraakherkenning verstaan 
 

⇒ Groep patiënten die lijden aan pure woorddoofheid à niets aan de 
hand met hun gehoor, maar een hele selectieve mogelijkheid om 
fonemen te verwerken 

⇒ Grijs gebied waarin ze in toenemende mate problemen tonen met hun 
vermogen om complexe patronen in het akoestische signaal te 
verwerken 
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6.3 Drie-route raamwerk 
 

• Woordbetekenisdoofheid à niet meer in staat om hun lexicon aan te spreken 
Ø Slechts route 2 intact 
Ø Bijzondere problemen met niet-bekende woorden en non-woorden 

§ Franklin et al. (1996) 
§ Jacquemot et al. (2007) 

 
• Transcorticale sensorische afasie 

Ø Slechts route 3 intact à het regel gebaseerde systeem 
Ø Slecht leesbegrip 
Ø Verminderd auditief begrip 

§ Coslett et al. (1987) 
§ Raymor (2001) 

 
• Diepe dysfasie 

Ø Alle routes verstoord of een algemeen fonologische beperking 
Ø Semantische fouten à zeer ernstige 
Ø Moeilijkheden met het herhalen van abstracte woorden en non-woorden  

à kunnen niet goed verwerkt worden 
§ Jefferies et al. (2007) 
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HOOFDSTUK 10 
 

• Structuur van dit hoofdstuk: 
 

Ø Van klein naar groot: 
§ Zinsontleding 

o Enkelvoudige zinnen 
§ Pragmatiek 

o Voorbij de letterlijke zinsbetekenis 
§ Discourse verwerking 

o Begrip van enkelvoudige paragrafen 
§ Verhaalverwerking 

o Begrip van grote complexe stukken tekst 
 
 

1. Taalbegrip 
 
1.1     Ontleding (Parsing) 
 

⇒ Wat gebeurt er op het moment dat we een zin moeten verwerken? à we moeten de 
zin ontleden 

⇒ Hoe doen we dit? à duidelijk onderscheid maken tussen: 
Ø Syntax (= regels van de taal) 
Ø Semantiek (= beschrijving van de betekenis van woorden) 

 
• Vier verschillende mogelijkheden: 

Ø Syntactische analyse gaat over het algemeen vooraf aan (en heeft een 
invloed op) de semantische analyse 

Ø Semantische analyse gaat meestal vooraf aan de syntactische analyse 
Ø Syntactische en semantische analyse gebeurt gelijktijdig 
Ø Syntax en semantiek zijn sterk geassocieerd en hebben een zeer nauwe 

relatie 
 
1.1.1 Grammatica vs. Syntax 
 

• Syntax: 
Ø Geheel van regels die een correcte zinsstructuur beschrijven 

• Grammatica: 
Ø Vergelijkbaar, maar breder 

• Iedere taal staat een oneindig aantal zinnen toe 
• Zinnen zijn desondanks systematisch en georganiseerd 

Ø Woordvolgorde en inflictie 
Ø Probleem: (te) veel onderzoek is gebaseerd op de Engelse taal 

§ Meer nadruk op woordvolgorde dan op inflictie (vgl. andere taken) 
§ Het Engels is oververtegenwoordigd à we kunnen het niet altijd 

generaliseren naar andere talen 
• Chomsky (1957, 1959) 

Ø Regels om de productiviteit en regelmaat van talen te verklaren 
Ø Een grammatica zou in staat moeten zijn om alle toegestane zinnen in een 

taal te genereren 
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1.1.2 Prosodie en leestekens 
 

• Prosodische cues 
Ø Aanwijzingen voor de zinsstructuur en bedoelde betekenis via de ___ van de 

spreker: 
§ Toonhoogte 
§ Intonatie 
§ Beklemtoning 
§ Timing 

 
⇒ Zie: plaatsen van een komma kan de betekenis van een zin veranderen à zelfde 

principe in gesproken taal 
 

• Leestekens vormen de belangrijkste aanwijzingen voor zinsstructuur in tekst 
 
 
1.1.3 Syntactische ambiguïteit  
 

• Grammaticale ambiguïteiten: 
Ø Ambiguïteiten op algemeen niveau: “They are cooking apples” 

§ Worden de appels gekookt, of is het een speciaal type appel? 
§ Nieuwe info dwingt je ertoe om de zin opnieuw te gaan interpreteren 

 
• Prosodische cues, zoals nadruk en intonatie kunnen helpen: 

Ø Impliciete prosodische cues in stillezen (Steinhauer & Friederici, 2001) 
Ø Algemeen patroon van prosodische frasering (Frazier et al., 2006) 
Ø Snedeker en Trueswell (2003) 

§ Prosodische cues kunnen te presenteren informatie voorspellen 
 
 
1.2       Theorieën over ontleden 
 

• Tuinpad (garden-path) model 
• Beperking-gebaseerde theorie (constraint-based model) = tegengestelde van het 

eerste model 
• Onbeperkte racemodel 
• Goed-genoeg representaties 

 
 
1.2.1 Het tuinpad (garden-path) model 
 

⇒ “Iemand om de tuin leiden”  
⇒ Mensen maken veel fouten bij ambigue zinnen 

 
• Frazier en Rayner (1982) 

Ø Initieel zal één syntactische structuur in beschouwing worden genomen 
Ø Betekenis is niet betrokken bij de selectie van de initiële syntactische structuur 

à we zoeken naar een logische structuur 
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Ø De eenvoudige syntactische structuur wordt gekozen, gebruikmakend van 
twee algemene principes: 

§ Minimal attachment (à dat wat je verwerkt doe je op basis van de 
makkelijkste structuur die aanwezig is): 

- De structuur die de minste knopen produceert wordt geselecteerd 
o “The girl knew the answer by heart” 
o “The girl knew the answer was wrong” 

 
§ Late closure (à het nieuwe aan het oude plakken): 

- Nieuw gelezen woorden worden gekoppeld aan de huidige frase / 
clausule indien dit grammaticaal toegestaan is 

o “Since Jay always jogs a mile seems like a short distance” 
à Punctuatie (vb. een komma achter jogs) kan helpen om 
garden-path zinnen te disambigueren 

 
1.2.1.1   Bewijs voor het garden-path model 
 

• Patiënt DM (Breedin & Shaffran, 1999) 
Ø Semantische dementie 
Ø Verlies van kennis over 

woordbetekenis 
Ø Intacte performantie op syntactische 

beoordelingstaken 
 

1.2.1.2   Bewijs tegen het garden-path model 
 
 

 
• Context heeft een snel effect op 

zinsinterpretatie 
 
 
 
à Semantiek zou geen rol mogen spelen in de vroege 
analyse van een zin 
à Dit blijkt wel het geval te zijn 

 
 

 
 

 
 
à “Put the apple on the towel in the basket” 

à Je zou niet de neiging mogen hebben om naar 
één van die objecten te kijken à dit is WEL het 
geval 
 
 
à Proefpersonen kijken al heel vroeg naar de 
objecten à semantiek speelt dus wel een rol in de 
vroege verwerking van de zin 
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1.2.1.3    Garden-path model: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Simpel en coherent model 
Ø Minimal attachment en late closure beïnvloedde vaak de selectie van initiele 

zinsstructuren 
 

• Beperkingen 
Ø Woordbetekenis kan een invloed hebben op de toekenning van structuur 

- Trueswell et al. (1994) 
- Hagoort et al. (2004) 

Ø Eerdere context kan de interpretatie eerder beïnvloeden dan aangenomen 
werd 

- Nieuwland en van Berkum (2006) 
Ø Kan de rol van punctuatie niet goed verklaren à gaat alleen maar uit van de 

syntax 
Ø Kan niet goed overweg met verschillen tussen talen 
Ø Is een moeilijk te testen model met normale zinnen à is gebaseerd op allerlei 

schendingen  
 

⇒ We moeten dus gaan kijken of we een alternatief kunnen vinden 
 
 
1.2.2 Constraint-based model 
 

• MacDonald et al. (1994) 
Ø Connectionistische architectuur 
Ø Integreert vier verschillende eigenschappen van taal: 

§ Kennis van grammatica beperkt de mogelijke zinsinterpretaties 
§ De diverse vormen van informatie geassocieerd met een willekeurig 

woord zijn meestal niet onafhankelijk van elkaar 
§ Een woord kan in sommige opzichten minder ambigue zijn dan in 

andere (vb. ambigue voor tijd, maar niet voor grammaticale categorie) 
§ De verschillende, volgens de grammaticale regels toegestane 

interpretaties, verschillen nogal in frequenties en waarschijnlijkheid, 
gebaseerd op eerdere ervaring 

 
 
1.2.2.1    Bewijs voor het constraint-based model 
 

• Toekenning van de syntactische structuur wordt beïnvloed doordat we een woord bij 
voorkeur als werkwoord interpreteren (verb bias) 

Ø Garnsey et al. (1997) 
• Moeilijkheden met ondergeschikte zelfstandige naamwoord / werkwoord homografen 

Ø Boland en Blodgett (2001) 
• Eerder gegeven context beïnvloedt zinsverwerking in een vroeg stadium 

Ø Tanenhaus et al. (1995) 
Ø Spivey et al. (2002) 

 
⇒ Model gaat ervan uit dat er een aantal verschillende structuren mogelijk zijn 
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1.2.2.2      Constraint-based model: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Het gebruik van alle relevante informatie om zinstructuur te bepalen zou 

efficiënt zijn 
Ø Bewijs suggereert dat semantische informatie erg vroeg gebruikt wordt 
Ø Veronderstelt enige flexibiliteit in ontledingsbeslissingen 

 
• Beperkingen 

Ø Niet alle relevante beperkingen worden onmiddellijk gebruikt 
§ Boland en Blodgett (2001) 

Ø Spreekt niet echt over complexe zinstructuren  
Ø Weinig direct bewijs voor parallelle representaties 
Ø Mogelijk misidentificatie van het verwerkingsstadium 

 
⇒ Nog steeds ondergespecifieerd 
⇒ Er moet nog meer bewijs worden gevonden 

 
 
1.2.3 Het onbeperkte race model 
 

⇒ Derde poging om de beperkingen weg te werken à de twee vorige modellen 
gecombineerd 
 

• Van Gompel, Pickering en Traxler (2000) 
Ø Alle informatiebronnen worden gebruikt om een syntactische structuur te 

identificeren, zoals verondersteld werd door het constraint-based model 
Ø Alle andere syntactische structuren worden genegeerd, tenzij de favoriete 

syntactische structuur ontkracht wordt door nieuwe informatie 
Ø Als de initieel gekozen syntactische structuur verworpen moet worden, dan 

wordt een uitgebreid heranalyseproces opgestart voordat een nieuwe 
syntactische structuur wordt gekozen 
 

1.2.3.1    Onbeperkte race model: bewijs 
 
 

• Lezers zijn sneller om ambigue zinnen te 
verwerken omdat beide syntactische 
structuren mogelijk zijn. Hierdoor komt de 
noodzaak om te heranalyseren te vervallen. 
(Data van Van Gompel et al., 2001) 

 
⇒ Ambiguous: “The burglar stabbed only the 

guy with the dagger during the night”  
(= ambigue) 

⇒ Verb-phrase attachment: “The burglar 
stabbed only the dog with the dagger during 
the night” (= verb phrase) à in de helft van 
de gevallen zal je beginnen met de foute 
interpretatie van de grammatica à opnieuw 
moeten interpreteren = langzamer 

⇒ Noun-phrase attachment: “The burglar stabbed only the dog with the collar during the 
night” (= noun phrase) à ook deze opnieuw moeten interpreteren = langzamer 
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1.2.3.2     Onbeperkte race model: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Poogt om de beste eigenschappen van het garden-path en het beperking-

gebaseerde model te combineren 
Ø Kennis over de wereld lijkt een invloed te hebben op vroege verwerking 

§ Hagoort et al. (2004) 
 

• Beperkingen 
Ø Verwerking is meer flexibel dan tot nu toe aangenomen werd à flexibeler dan 

dit model kan voorspellen 
Ø Neemt het doel van taalbegrip niet in aanmerking 

§ Swets et al. (2008) 
 
 
1.2.4 Goed-genoeg representaties 
 

⇒ We interpreteren zinnen op basis van dat wat we nodig hebben 
§ Relevante informatie uit de zin extraheren 
§ Oppervlakkig kunnen kijken naar de analyse van de zin 

 
• Ferreira, Bailey en Ferraro (2002) 

Ø Het meest typerende doel van taalbegrip is om de input zodanig te ontleden 
dat het voldoet aan de taakvereisten 

Ø Heuristieken (vuistregels) worden vaak toegepast om de taak te 
vereenvoudigen 

§ Vb. the NBN strategie voor het Engels: 
o Veronderstel dat het onderwerp ([N]oun, zelfstandig 

naamwoord) de agent is van een actie ([V]erb, werkwoord) 
op een object ([N]oun, zelfstandig naamwoord) 

Ø Het specifieke doel van taalbegrip kan de volledigheid beïnvloeden  
§ Swets et al. (2008) 

 
• Stanford (2002) 

Ø Onze verwerking neigt er naar selectief te zijn 
§ Vb.: “How many animals of each kind Mozes put on the ark?” à Je 

zou zeggen: “twee” à MAAR: dit klopt niet, want het was niet Mozes 
maar Noah 

 
 
1.2.5 Ontleding data uit de cognitieve neurowetenschap 
 

• N400 ERP golf 
Ø Negatieve golf 
Ø Ontstaat rond de 250 ms en piekt rond de 400 ms 
Ø Een grote N400 is vaak een indicatie voor een mismatch tussen de betekenis 

van een woord en zijn context à de N400 = zeer gevoelig voor schendingen 
van de semantiek 
 

⇒ Wat doet het brein? 
⇒ Gebruik maken van de techniek elektrofysiologie 
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• Hagoort et al. (2004) 
Ø Mismatch in context die gebaseerd is op kennis van wereld produceert een 

N400 die vergelijkbaar is met een semantische mismatch 
§ Bewijs voor beperking-gebaseerde theorie, omdat kennis over de 

wereld geïntegreerd kan worden in de vroege verwerking 
 
1.2.5.1     Nederlandse… treinen… zijn… 
 

⇒ Woorden worden individueel geflitst op een scherm 
⇒ Bij “wit” (= fout) eerst zelfde verwerking als bij “geel” (= juist), maar dan wordt de 

kennis van de N400 ingeroepen (rond de 400 ms) 
⇒ Bij “zuur” gebeurde hetzelfde  
⇒ Onderscheid: het brein reageert hard op schendingen van de semantische mismatch 

 
 
2.     Pragmatiek 
 

⇒ Het letterlijke van het figuurlijke onderscheiden 
 

• Pragmatiek relateert aan het bedoelde in tegenstelling tot het letterlijke 
• Figuratieve taal 

Ø Taal die niet bedoeld is om letterlijk genomen te worden 
Ø Metafoor 

§ Een woord of frase die op figuurlijke wijze gebruikt wordt 
 
2.1     Standaard pragmatisch model 
 
 

• Grice (1975) veronderstelde de betrokkenheid van drie stadia:ce  
Ø De letterlijke betekenis geactiveerd 
Ø De lezer of luisteraar besluit of de letterlijke betekenis zinvol is in de gegeven 

context 
Ø Indien dit niet het geval is zal de lezer / luisteraar een niet-letterlijke betekenis 

zoeken die wel zinnig is in de gegeven context 
 
2.1.1 Bewijs tegen het standaard pragmatisch model 
 

• Competitie tussen de werkelijke niet-letterlijke 
betekenis en de valse letterlijke betekenis heeft 
een vertragend effect op de verwerking van een 
metafoor 

 
⇒ Kijken of de letterlijke betekenis van de zin waar 

was of niet 
Ø Zin één = letterlijk 
Ø Zin twee = metafoor à “sommige 

chirurgen zijn slagers” 
Ø Zin drie = misvormende metafoor à 

“sommige beroepen zijn slagers” 
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⇒ De letterlijke betekenis zou eerst geactiveerd moeten worden, maar dit is niet zo à er 
is veel meer tijd nodig om de letterlijke betekenis uit een metafoor te halen à de 
figuurlijke betekenis is dus vrij automatisch toegankelijk 

⇒ Het model blijkt niet zo zinvol te zijn 
 

2.2     Gemeenschappelijke grond en de egocentrische heuristiek 
 

• Grice (1975) 
Ø Mensen conformeren over het algemeen aan het coöperatieve principe: 

§ Sprekers en luisteraars werken samen om te komen tot een 
wederzijdse verstaanbaarheid. Dit gebeurt door zich te baseren op 
gedeelde kennis en overtuigingen (gemeenschappelijke grond) 

§ Luisteraars verwachten dat sprekers meestal refereren aan informatie 
en kennis die onderdeel is van deze gemeenschappelijke grond à het 
kan zijn dat de spreker iets anders zegt dan wat die letterlijk bedoeld 
à het onderliggende moeten achterhalen 

Ø Het falen hiervan kan leiden tot miscommunicatie 
 

• Keysar et al. (2000) beargumenteerde dat het op de gemeenschappelijke grond 
blijven moeite kan kosten: 

Ø Luisteraars kiezen een snelle en moeiteloze egocentrische heuristiek: 
§ Neem het eigen perspectief als mogelijk referentiekader en negeer dat 

van de spreker 
 
2.2.1 Test: taking perspective in conversation 
 

⇒ Er is een luisteraar en een spreker (à de luisteraar ziet bepaalde dingen die de 
spreker niet kan zien) 

⇒ Spreker zegt: “verplaats de kleinste kaars” à de luisteraar zal rekening moeten 
houden met het beperkte zicht van de spreker 

⇒ Automatische reactie = de luisteraar past zijn egocentrische perspectief toe à 
wanneer er genoeg tijd is zal hij zijn keuze nog aanpassen à wanneer er tijdsdruk is 
gaat men terug naar het egocentrische 

 
 
2.2.2 Gemeenschappelijke grond en de egocentrische heuristiek: evaluatie 
 

• Voortgang 
Ø Het onderscheid tussen de gemeenschappelijke grond en de egocentrische 

heuristiek is over gesimplificeerd à kunnen hier veel flexibeler in zijn  
§ Algemene verwachtingen voor het gebruik van de gemeenschappelijke 

grond en het coöperatieve principe 
o Kan mogelijk beter verklaard worden door verwachtingen 

van consistentie 
§ Beperkingen in verwerkingscapaciteit verhinderen soms dat luisteraars 

zich enkel op de gemeenschappelijke grond richten 
 

• Beperkingen 
Ø Veel experimentele situaties zijn in hoge mate kunstmatig en niet ecologisch 

valide 
Ø Het gebruik van een gemeenschappelijke grond is waarschijnlijker in geval 

mensen die we kennen dan in geval van vreemden in laboratoriumsituaties  
à bestuderen te artificiële situaties 
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Ø Beperkingen in verwerkingscapaciteit kunnen het gebruik van de 
gemeenschappelijke grond beperken 

 
3.   Individuele verschillen: werkgeheugencapaciteit 
 

⇒ Heel belangrijk onderdeel! 
⇒ Tijdelijk informatie opslaan + ook die informatie manipuleren 

 
 
3.1   Capaciteitstheorie 
 

⇒ Hoeveel informatie kunnen we opslaan en manipuleren? 
 

• Just en Carpenter (1992) 
Ø Er bestaan (heel veel) individuele verschillen in werkgeheugencapaciteit 
Ø Werkgeheugen opslag en verwerking zijn actief betrokken bij taalbegrip 
Ø Individuen met een hoge werkgeheugencapaciteit presteren beter op 

taalbegripstaken 
• Gekoppeld aan ‘mind wandering’ (McVay en Kane, 2012) 

Ø Hogere capaciteit: minder vaak afgedwaald 
• Hogere selectiviteit 

Ø Hoge werkgeheugencapaciteit à beter in staat om irrelevante informatie te 
negeren 

 
3.1.1 Meten van werkgeheugencapaciteit 
 

• Leesspanne 
Ø Daneman en Carpenter (1980) 

§ Proefpersonen lezen een aantal zinnen voor begrip 
§ Dan moeten ze proberen het eindwoord van iedere zin te herinneren 
§ Leesspanne wordt berekend: 

o Het grootste aantal zinnen waarvan ze in meer dan 50% van 
de gevallen alle eindwoorden van kunnen herinneren 

 
⇒ Tekst begrijpend lezen + voor iedere zin die ze te lezen krijgen één woord herinneren 

(= het eindwoord) 
⇒ Hieruit één specifieke maat afleiden voor de capaciteit 

 
 

• Operatiespanne 
Ø Proefpersonen lezen hardop een serie statements: 

§ “Is (4x2)-3=5? TABLE” 
§ “Is (2x5)+5=12? SHOE” 

Ø Ze moeten daarna een ja/nee antwoord geven op iedere vraag en de 
eindwoorden herinneren 

Ø Berekening operatiespanne: 
§ Maximum aantal items waarvan de deelnemers zich alle eindwoorden 

kan herinneren 
 

⇒ Oplossen van oefeningen + woorden onthouden 
⇒ Hoeveel items kunnen ze nog rapporteren? à aantal = maat voor capaciteit 
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3.1.2 Capaciteitstheorie: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Erkent individuele verschillen in taalbegrip 

 
• Beperkingen 

Ø Verschillen tussen laag- en hoog-capaciteits individuen kunnen door een 
derde variabele verklaard worden: 

§ Vb. : leesspanne correleert met verbale intelligentie (+ 0.6) 
o Just en Carpenter (1992) 

§ Grootte van het vocabulaire 
o Chiappe en Chiappe (2007) 

 
⇒ Er zijn dus nog een aantal andere variabelen die hard correleren met de 

werkgeheugen capaciteit à het is moeilijk om zuiver vast te stellen dat het enkel het 
werkgeheugen is 

 
 
4.   Discoursverwerking 
 

⇒ Discours = gaat om verwerken van korte tekstfragmenten die een aantal 
verschillende zinnen beslaan 

⇒ Tekstverwerking op het niveau van een individuele paragraaf 
 
 
4.1    Inferenties 
 

⇒ Hoe informatie uit de ene zin koppelen aan informatie uit de andere zin 
 

• Logische inferentie 
Ø Afhankelijk van de betekenis van woorden 

• Overbruggende inferentie 
Ø Vaststellen van de coherentie tussen het huidige deel van de tekst en het 

voorgaande 
• Uitgebreide inferentie 

Ø Dient om de tekst te verfraaien of om er details aan toe te voegen 
 

⇒ Het onderscheid is niet altijd helemaal eenduidig 
 

 
4.2    Anafoor resolutie 
 

⇒ Automatische inferentie = binnen een zin moeten we bepaalde begrippen aan elkaar 
koppelen 

 
• Een voornaamwoord of een zelfstandig naamwoord moet geïdentificeerd worden op 

basis van een eerder genoemd zelfstandig naamwoord: 
Ø “Fred sold John his lawn mower, and then he sold him his garden hose” 

§ Who is “he”? 
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• Arnold et al. (2000) 
Ø Het gebruik van geslacht maakt de anafoor resolutie gemakkelijker 

§ Vb.: “John sold Juliette his lawn mower, and then he sold her his 
garden hose” à nu is het duidelijk dat “he” terugslaat op John 

• Nieuwland en van Berkum (2006) 
Ø Personen met een hoge werkgeheugen capaciteit zijn veelal beter in staat om 

de meerdere interpretaties van een voornaamwoord op te merken 
Ø De kans om beide interpretaties van een voornaamwoord te verwerken is 

kleiner wanneer er een sterke invloed van context is 
 
 
4.3    Hoe worden inferenties gevormd? 
 

⇒ Wat gebeurt er als we inferenties maken tussen zinnen? 
 

• Garrod en Terras (2000) 
Ø Zin 1: “Keith drove to London yesterday.” 
Ø Zin 2: “The car kept overheating.” 
Ø Inferentie: Keith drove to London in a car, which overheated 

 
⇒ Twee mogelijkheden 

Ø Sleutelwoorden activeren concepten 
Ø De eerste zin creëert de context waarin de tweede zin geïnterpreteerd wordt 

 
à Het is waarschijnlijk een combinatie van beiden 

 
⇒ Oogbewegingsstudies suggereren twee stadia: 

Ø Koppeling (bonding): 
§ Processen op laag niveau, waar de automatische activatie van 

woorden uit de vorige zin bij betrokken zijn (onafhankelijk van de 
context) 

Ø Oplossing (resolution): 
§ Zorgt ervoor dat de gehele interpretatie consistent is met de algemene 

contextuele informatie 
 

⇒ Gebruikte zin: “there was a loud scream and the pen dropped on the floor” 
⇒ Twee voorafgaande zinnen mogelijk: “the teachter was writing on the blackboard” OF 

“the teacher was writing a letter” 
⇒ De studie vond dat het wel uitmaakt welke zin eraan vooraf ging à bij “blackboard” 

was het moeilijker om een link te zien en waren er meer oogbewegingen terug naar 
de eerste zin 

⇒ Twee processen aanwezig : bonding en resolution 
 
 

⇒ Hoe automatisch zijn deze processen nu eigenlijk? 
 
 
4.3.1 De constructionistische benadering 
 

• Bransford et al.  
Ø Begrip vereist gewoonlijk onze actieve betrokkenheid om informatie te geven 

die gewoonlijk niet expliciet in de tekst staat 
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Ø Lezers creëren vaak een relatief compleet mentaal model van de situatie en 
de gebeurtenissen in de tekst 

§ Tijdens het lezen worden vaak verscheidene uitgebreide inferenties 
gemaakt en in het geheugen opgeslagen 

Ø De mate waarin de inferenties getrokken worden is afhankelijk van het doel 
van de lezer (Calvo, Castillo en Schmalhofer, 2006) 

⇒ Vb.: “Three turtles were resting on a log, and a fish swam beneath it.” à dit is geen 
probleem 

⇒ “Three turtles were resting on a log, and a fish swam beneath them.” à ook geen 
probleem 

⇒ Het is makkelijk voor te stellen en te beoordelen op waarheid à maar naargelang 
welke taak te moeten uitvoeren zijn er toch verschillen à wanneer men de tekst echt 
moet begrijpen worden er veel meer inferenties gemaakt dan wanneer men gewoon 
de tekst moet lezen 

⇒ Zo automatisch is het dus niet (!) 
 
 
4.3.2 Minimalisme hypothese 
 

⇒ We zijn redelijk “lui” wanneer we een tekst lezen 
 

• McKoon en Ratcliff (1992) 
Ø Inferenties zijn of automatisch of strategisch (doelgericht)  
Ø Sommige automatische inferenties bewerkstelligen lokale coherentie 

§ Maken gebruik van delen van de tekst in het werkgeheugen 
Ø Andere automatische inferenties maken gebruik van informatie die 

gemakkelijk beschikbaar is (dat wil zeggen: expliciet in de tekst vermeld) 
Ø Strategische inferenties worden gevormd ten gevolge van het doel van de 

lezer 
§ Soms om lokale coherentie te produceren 

 
4.3.2.1   Minimalisme hypothese: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Verduidelijkt welke inferenties automatisch worden getrokken en welke 

strategisch 
Ø Benadrukt het belang van de doelen van de lezer bij inferentietrekking 
Ø Veel studies die rapporteren dat meer inferenties worden getrokken dan 

volgens het model voorspeld zijn tonen gebreken 
§ Steunen te zwaar op geheugentesten en dwingen proefpersonen om 

actief op zoek te gaan naar gevolgtrekkingen  
§ Bij deze hypothese is dat niet het geval 

 
• Beperkingen 

Ø Nauwkeurige voorspellingen over welke inferenties gemaakt zullen worden 
zijn niet altijd mogelijk 

Ø Te minimalistisch en onderschat de inferenties die uit de tekst gemaakt 
kunnen worden 

Ø Houdt geen rekening met individuele verschillen 
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4.3.3 Discoursverwerkingsstudies: algemene evaluatie (Graesser et al., 1997) 
 

• Minimalisme hypothese 
Ø Waarschijnlijk geschikt bij: 

§ Snel lezen 
§ Gebrek aan globale coherentie in de tekst 
§ De lezer weinig achtergrondkennis heeft 

 
 
 

• Constructionistische benadering 
Ø Waarschijnlijk geschikt tijdens: 

§ Lezen voor plezier of kennisverwerving op een relatief lager tempo 
à wanneer men meer achtergrond kennis heeft kan men veel 
uitgebreidere inferenties maken 

 
 
5.   Verhaalverwerking 
 
5.1    Schematheorieën  
 

• Schank en Abelson (1977) 
Ø Schema’s: 

§ Goed geïntegreerde pakketten kennis over de wereld, gebeurtenissen, 
mensen en acties 

§ Stellen ons in staat om verwachtingen te vormen  
§ Bestaan uit: 

v Scripts 
o Behandelen kennis over gebeurtenissen en de 

consequenties daarvan 
v Frames 

o Kennisstructuren die gerelateerd zijn aan een specifiek 
aspect van de wereld 

o Bestaat uit vaste structurele informatie en 
aanknopingspunten voor variabele informatie (= nieuwe 
gegevens) 
 

 
5.1.1 Branford en Johnson (1972, p.722) 
 

• “The procedure is quite simple. First, you arrange items into different groups. Of 
course one pile may be sufficient depending on how much there is to do. If you have 
to go somewhere else duet to lack of facilities that is the next step; otherwise, you are 
pretty well set. It is important not to overdo things. That is, it is better to do too few 
things at once than too many. In the short run this may not seem important but 
complications can easily arise.” 

 
⇒ Waar gaat deze tekst over? 

Ø Het wassen van kleding 
Ø Eerst slaagt het nergens op, maar zodra je weet waarover de tekst gaat, is het 

heel simpel te begrijpen 
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5.1.2 De theorie van Bartlett (1932) 
 

• Schema’s helpen bij verhaalbegrip 
• Rationalisatie à eerste conclusie 

Ø Begripsfouten die gemaakt worden om verhalen te laten passen bij de 
verwachting 

 
 
 

• De herinnering aan precieze details is verloren gegaan à tweede conclusie 
Ø De herinnering van schematische informatie niet 

§ Rationalisatiefouten zouden moeten toenemen naarmate het retentie-
interval toeneemt 

• Bartlett’s conclusies, gebaseerd op het verhaal “The War of the Ghost”, hoewel 
gebrekkig, zijn sindsdien vele malen gerepliceerd 

 
 
5.1.3 Sulin en Dooling (1974) 

 
• “___ strove to undermine the existing government to satisfy his political ambitions… 

He became a ruthless, uncontrollable dictator. The ultimate effect of his rule was the 
downfall of his country.” 

 
⇒ Proefpersonen kregen een aantal zinnen aangeboden (zoals in het voorbeeld) 
⇒ De sleutel in het experiment is welke naam er moest staan à fictief persoon of Hitler 
⇒ De proefpersonen moesten dan zeggen of de volgende zin in het verhaal zou 

kloppen 
 
 

• Schematische kennis over Hitler vervormde de herinneringen van proefpersonen over 
wat ze hadden gelezen, met name over een lang retentie interval 

Ø Een week later = zinnen met fictieve naam à proefpersonen bleven heel 
accuraat reageren 

Ø Bij zinnen met Hitler werden de proefpersonen heel hard beïnvloed door 
schematische kennis 

 
 
5.1.4 Brewer en Treyens (1981) 
 

• Bestudeerden schemagedreven geheugenfouten in incidenteel geheugen, door 
proefpersonen een natuurlijke setting (een kantoor) in te leiden 

Ø In dit kantoor waren: 
§ Schemaconsistente objecten (bureau, kalender, etc.) 
§ Schema-inconsistente objecten (schedel, speelgoed,…) 

Ø Een aantal schemaconsistente objecten ontbraken in het kantoor (vb. boeken) 
 

• Proefpersonen werden daarna onverwacht een test gegeven die hen vroeg: 
1. Alle objecten die ze zich konden herinneren op te noemen 
2. Objecten die zich wel in het kantoor bevonden te onderscheiden van objecten die daar 

niet waren 
 

⇒ Het geheugen van de proefpersonen werd enorm beïnvloed door hun schema’s 
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• Proefpersonen herinnerden zich meer schemaconsistente dan schema-inconsistente 

objecten 
• Valse alarmen in de herinnering waren bijna allemaal schemaconsistent 

Ø Bewijs voor het feit dat schema’s leiden tot geheugenfouten 
• Voorwerpen met een hoog vertrouwen waren erg consistent met het passende 

schema 
Ø Suggereert dat het schema gebruikt wordt als mechanisme om herinnering te 

faciliteren 
 

⇒ In sommige gevallen kan het nog wel eens gebeuren dat deze theorie niet helemaal 
opgaat à soms vallen schema-inconsistente objecten juist meer op waardoor je ze 
beter zal onthouden (vb. bureau van een grote Star Wars fan) à dit is heel 
uitzonderlijk in unieke situaties 

 
• Herinnering als functie van perspectief ten tijde van het ophalen (data van Anderson 

en Pichert, 1978) 
 

⇒ Dit illustreert nog maar eens hoe belangrijk zo een schema kan zijn 
⇒ Proefpersonen kregen een verhaal te horen (over een huis) en moesten zoveel 

mogelijk informatie onthouden à ze werden geprobed om twee verschillende types 
van info op te halen à informatie waarin je geïnteresseerd zou zijn als je een huis 
zou willen kopen & inbraak gevoelige informatie 

⇒ Ze werden gecued om het verhaal te horen vanuit één van de twee perspectieven à 
bij de tweede keer dezelfde informatie te moeten ophalen gaat dit plots veel beter à 
als je een ander perspectief aanneemt kan je je achteraf meer herinneren 

 
 
5.1.5 Schema-onderzoek: evaluatie 

 
• Sterktes 

Ø Schematische kennis kan ons helpen met tekstbegrip en algemeen begrip 
§ Eveneens verantwoordelijk voor veel geheugenfouten en verstoringen 

à schema’s helpen vaak maar kunnen dus ook tot storingen leiden 
 

• Zwaktes 
Ø Moeilijk om de eigenschappen van schema’s te identificeren  
Ø De meeste versies van de schematheorie zijn grotendeels ontestbaar 
Ø De condities die bepalen wanneer een bepaald schema actief wordt is 

onduidelijk 
Ø Diverse complexe problemen geassocieerd met de ogenschijnlijke dubbele 

dissociatie in patiënten  
 
 

⇒ Proberen een beter formeel model op te stellen om te verklaren hoe zo’n 
representatie wordt gemaakt en de mechanismes die zich hierin bevinden 
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5.2     Kintsch’s (1988 – 1999) constructie-integratie model 
 

• Het argument en de propositie 
Ø Een statement wat een 

bewering of een ontkenning 
maakt 

Ø Kan waar of onwaar zijn 
 
 

⇒ Gaat uit van het idee dat de interne 
representatie wordt opgebouwd uit 
proposities (waar/niet waar) die we uit 
zinnen gaan extraheren 

⇒ Ook de proposities die we activeren 
vanuit de kennis die we al hebben 

⇒ Performance = we kunnen handelen 
naar de informatie / het opslaan in ons episodisch geheugen 

⇒ Op het niveau waar de taalkundige informatie wordt omgezet in proposities zit een 
soort computersysteem dat hiervoor zorgt 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Bij het lezen van een roman lijkt de lezer te focussen op de tekst zelf (waarbij een 
oppervlaktepresentatie wordt gevormd), terwijl het lezen van een krant de lezer 
eerder stuurt in het vormen van een situatierepresentatie (vanwege het updaten van 
zijn/haar kennis voer de wereld). Data van Zwaan (1994). 

 
⇒ MAAR: het verhaal is eenzijdig, want het verklaart maar één aspect van het verhaal 
⇒ Het gaat over non-fictie (vb. het lezen van een krant) 
⇒ Bij het lezen van een roman kan het model dit minder goed verklaren à de 

oppervlakkige representatie blijft veel sterker gerepresenteerd à het model gaat dus 
niet op voor de literaire kant van het verhaal 

 
 

⇒ Het model is ook vrij statisch à bijna geen rekening gehouden met dynamiek en dit is 
juist belangrijk bij fictie 
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⇒ Ander perspectief zoeken om dit te verklaren 
5.3      Gebeurtenis-indexeringsmodel 
 

• Zwaan en Radvansky (1998) 
Ø Lezers monitoren (automatisch) vijf 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 vergelijking met vorige gebeurtenissen 
plaatsvinden 

 
3. Causaliteit: 

- De causale relatie van de huidige gebeurtenis ten opzichte van de 
voorgaande 

 
 
 

4. Ruimtelijkheid: 
- De ruimtelijke setting van het huidige ten opzichte van de vorige 

gebeurtenis 
 

5. Intentionaliteit: 
- Het doel van een karakter in relatie tot de huidige gebeurtenis  

(= motieven) 
 

Ø Een discontinuïteit in één van deze vijf aspecten vereist meer 
verwerkingskracht à nieuwe interpretatie moeten gaan vormen 

 
 
5.3.1 Gebeurtenis-indexeringsmodel: evaluatie 
 

⇒ Kan heel goed de dynamiek van een situatie verklaren 
 

• Sterktes 
Ø Identificeert de sleutelprocessen die betrokken zijn bij het creëren en updaten 

van modellen van de situatie 
Ø Nadruk op het construeren van situationele modellen 

 
• Beperkingen 

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

Ø Situatiemodellen worden niet altijd gebruikt 
Ø Lezers zullen niet altijd hun situatiemodel updaten wanneer ze geconfronteerd 

worden met conflicterende evidentie 
Ø Doet geen uitspraak over de interne representatie van gebeurtenissen 

 
⇒ Dit model kan dan weer minder met non-fictie overweg 
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HOOFDSTUK 11 
 
 
1.   Spreken en schrijven 

 
 

1.1   Spreken en schrijven: overeenkomsten 
 

• Er is een initiële poging om de algehele betekenis van de communicatie te bepalen 
Ø Het type output (gesproken / geschreven) is niet van belang in dit stadium 

 
• Gevolgd door productie 

Ø Gebeurt van bijzin tot bijzin 
 

• Hartley, Sotto en Pennebaker (2003) 
Ø Bestudeerden Eric Sotto  
Ø Automatisch dicteren vs. typen (= de output was gelijkaardig) 

§ Erg vergelijkbare outputs 
§ Relatief minder vaak lange zinnen bij dicteren (= de structuur en 

opbouw wel hetzelfde) 
 

• Gould (1978) 
Ø Veel overeenkomsten tussen het dicteren en schrijven van een zakelijke brief 

 
 

⇒ We hebben in eerste instantie gewoon de intentie om te communiceren à pas 
daarna de vraag: Hoe? 

 
 
 
1.2    Spreken en schrijven: verschillen 
 

• Sprekers kennen hun publiek vaak 
• Sprekers krijgen vaak van moment tot moment feedback van de luisteraar 
• Sprekers hebben vaak minder tijd om te plannen 

Ø Eerder spontaan 
• Schrijvers hebben directe toegang tot hetgene ze tot dan toe geschreven hebben 

Ø Eerder een bewust, op zelfmonitoring gebaseerd proces 
 

⇒ Schrijvers zijn veel meer bezig met het plannen, corrigeren,… = gecontroleerd proces 
⇒ Sprekers = van moment tot moment 
⇒ Het meeste onderzoek dat gedaan is gaat over spreken 
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2.   Planning van spraak 
 

⇒ Spraak is zeer spontaan 
⇒ Hoe ver kunnen we dit vooruit plannen? 

 
 

2.1   Vooruitplannen: drie perspectieven 
 
 
 
 
 
 

⇒ Zijn tegengestelden van elkaar 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2    Flexibiliteit in planning 
 

• De hoeveelheid planning voorafgaande aan spraak is: 
Ø Flexibel  
Ø Varieert afhankelijk van wat de situatie vereist 

 
⇒ Als we onder druk staan en veel en snel moeten spreken zullen we minder vooruit 

kunnen plannen à terwijl we spreken wordt er steeds verder gepland 
 

• Ferreira en Swets (2002) 
Ø Enige planning vind plaats voorafgaande aan het spreken  

§ Alleen datgene wat haalbaar is gegeven de beschikbare tijd 
Ø Verdere planning vind plaats tijdens het spreken 

 
• Spieler et al. (2004) 

Ø Snellere sprekers neigen er naar minder vloeiend te zijn 
§ Suggereert dat er minder tijd wordt besteed aan planning 

 
⇒ Snel spreken = veel moeten inboeten op de voorbereidingstijd 
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3.   Basale eigenschappen van gesproken taal 
 

⇒ Wat doen mensen precies bij het genereren van gesproken taal? 
 

3.1   Gemakkelijker maken van spraakproductie 
 

• Strategieën: 
Ø Preformulatie: 

§ Verminderen van verwerkingskosten door het produceren van eerder 
gebruikte frases 

§ 70% van alle spraak bestaat uit reeds eerder gebruikte 
woordcombinaties (Altenberg, 1990) 

§ Meer gebruikelijk bij snel spreken 
 

⇒ Elke keer een nieuwe zin moeten genereren zou veel te veel mentale capaciteit in 
beslag nemen 

 
Ø Onderspecificatie 

§ Gebruik van gesimplificeerde expressies waar de volledige betekenis 
niet expliciet in uitgedrukt is 

 
⇒ Als je gesproken tekst uitschrijft merk je dat het vaak heel gebrekkig is aan detail  

à het is vaak heel erg niet precies 
 
 

3.2    Discours markeringen 
 

• Discours markers 
Ø Woorden en frases die niet direct bijdragen aan de inhoud van uitingen  

à heeft geen betekenis maar wordt toch heel vaak gezien in spontane spraak 
§ Vb. : “Well”, “you know”, “oh”, “but anyway” 

Ø Meer gebruikelijk in spontane spraak 
Ø Heeft een doel 

§ Ze helpen met focus of veranderingen in onderwerp 
 

⇒ Stel: je moet een video bekijken à alle betekenisloze frasen werden eruit geknipt, 
maar het blijft wel dezelfde inhoudelijke tekst 

⇒ Na afloop mensen ondervragen = heel veel begrip van de tekst gaat enorm achteruit 
 

• Context is belangrijk 
Ø Fuller (2003) 

 
• Flowerdew en Tauroza (1995) 

Ø Proefpersonen begrepen een video-opname van een les beter met discours 
markeringen dan zonder 

 
• Bolden (2006) 

Ø “Oh” 
§ Gewoonlijk gebruikt wanneer een nieuw onderwerp direct betrekking 

heeft op de spreker 
Ø “So” 
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§ Gewoonlijk gebruikt wanneer een onderwerp de luisteraar betreft 
Ø “Anyway” 

§ Geeft de terugkeer naar een eerder onderwerp aan\ 
 

3.3    Prosodische cues 
 

• Prosodische cues 
Ø Ritme, nadruk en intonatie à het leggen van bepaalde accenten in je tekst 

(zie: komma’s, punten, etc. in geschreven tekst) 
Ø Maakt het de luisteraar gemakkelijk om sprekers te verstaan 

 
• Wanneer en hoe worden ze gebruikt? 

Ø Sprekers zijn minder genegen om deze cues te gebruiken wanneer ze hardop 
voorlezen dan wanneer ze spontaan spreken 

Ø Worden vooral gebruikt wanneer de context er niet in slaagt om ambiguïteiten 
te verduidelijken (Snedeker en Trueswell, 2003) 

Ø Sprekers overschatten het begrip van luisteraars met betrekking tot het 
gebruik van prosodische cues (Keysar en Henly, 2002) 

Ø Het gebruik van prosodische cues lijkt niet af te hangen van het gebruik door 
de luisteraar (Kraljic en Brennan, 2005) 

 
 
3.4    Gebaren 
 

⇒ Ook als we spreken met iemand die ons niet kan zien, doen we dit = heel 
automatisch proces dat al van het begin geïntegreerd is 
 

• De spreker neigt ernaar om diverse gebaren te maken 
Ø Gecoördineerd met het gesproken woord qua timing en betekenis 

• Bavelas et al. (2008) 
Ø Gebaren zijn groter en expressiever in één-op-één conversaties 

§ Suggereert een communicatief proces 
Ø Maar, het is niet ongebruikelijk dat kleinere gebaren worden gemaakt 

wanneer je in jezelf spreekt of aan de telefoon  
§ Is het een gewoonte? 
§ Mensen vinden het gebruik van gebaren waarschijnlijk gemakkelijker 

om door middel van spraak te communiceren aan de telefoon 
 
 
 
3.5    William Archibald Spooner 
 

• Oxford lector (1844-1930) 
Ø Bekend om zijn versprekingen 

§ “You have hissed all my mystery lectures” à missed history lectures 
§ “My queer old dean” à dear old queen 
§ “Is the bean dizzy?” à dean bizzy 
§ “This vast display of cattleships and bruisers” à battleships and 

cruisers 
 

⇒ Bepaald type spraakfout is naar hem vernoemd = spoonerisms 
⇒ Het verwisselen van de eerste twee letters van twee woorden à “missed all my 

history lectures” 
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3.5.1 Spraakfouten 
 

• Woordverwisselingsfouten 
Ø “I must let the house out of the cat” 

§ Suggereert het vooruitplannen van uitingen à spreekfouten zijn niet 
random 

• Spoonerismen 
Ø Komt voor wanneer de initiële letters van twee woorden worden verwisseld 
Ø “You have hissed all my mystery lectures” 

• Semantische substituties 
Ø Het correcte woord is verwisseld met één met een vergelijkbare betekenis 
Ø Bijna altijd uit dezelfde vormklasse, meestal zelfstandige naamwoorden 
Ø “Where is my tennis bat?” à heeft ook met een sport te maken maar niet het 

juiste voorwerp 
• Freudian slips (= Freudiaanse lapsus) 

Ø Onthullen de sprekers werkelijke verlangens 
Ø Vaak seksueel van aard (= staat heel erg ter discussie) 

• Morfeem verwisselingsfouten 
Ø Verbuigingen of achtervoegsels blijven op hun positie, maar worden aan het 

verkeerde woord gekoppeld 
Ø “He has already trunked two packs” 

§ Suggereert dat woordstam en de plaatsing van verbuigingen deels 
onafhankelijk zijn 

• Nummerovereenkomstfouten 
Ø Enkelvoudige werkwoorden worden foutief gebruikt met meervoudige 

onderwerpen 
Ø “The player on the courts were very good” 

§ Suggereert een gebrek aan verwerkingscapaciteit 
 

⇒ Freudian slips staan nog heel erg ter discussie 
⇒ De vraag is of het wel echt altijd seksueel bedoeld is 
⇒ Artikel van BBC à zegt het misschien gewoon meer iets over de manier waarop wij 

taal produceren? à twee woorden die met een gelijkaardige letter beginnen = bijna 
onmogelijk om het niet fout te zeggen 

 
3.5.2 Foutdetectie 
 

• Perceptual Loop (Levelt, 1983) 
Ø Sprekers luisteren naar zichzelf 
Ø Detecteren mismatch tussen eigen uitspraak en intentie 
Ø Perceptueel 

 
• Conflict-based error detection (Nozari, 2011) 

Ø Conflict monitoring 
Ø Verschillende uitspraakvormen gelijktijdig actief 
Ø Motorisch 

 
⇒ Heel veel onderzoek naar foutdetectie gebeurd 
⇒ Wanneer we spreken kunnen we ons vaak heel snel corrigeren 

Ø Oude idee = perceptueel proces 
Ø Recentere ideeën = we detecteren fouten al op het moment dat we aan het 

spreken zijn / de spraak aan het plannen zijn à uitspraak die de sterkste 
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representatie heeft zal gebruikt worden à kijken of dit klopt met wat juist is  
à kunnen dit snel vervangen 
 

3.5.3 Uitspraakfouten 
 

• Spreekfout detectie en productie correleren 
• S-weight: vermogen om semantische fouten te vermijden tijdens spraak 
• P-weight: vermogen om fonologische fouten te vermijden tijdens spraak 

 
⇒ Speelt zich af op een heel lokaal niveau 

 
 
 
4.   Theorieën over spraakproductie 
 
4.1   Spreading-activation theorie 
 

⇒ Heel specifieke theorie die alleen maar het spraakproces wil verklaren 
 

• Dell (1986) 
Ø Een representatie wordt gevormd op ieder van vier niveaus, op een parallelle 

en interactieve manier: 
§ Semantisch niveau: de betekenis van het bericht à hoogste niveau 

(= regisseur die ervoor zorgt dat activatie de andere niveaus stuurt) 
§ Syntactisch niveau: de grammaticale structuur à hoe je de zin gaat 

genereren,… 
§ Morfologisch niveau: de morfemen (basiseenheden van 

betekenis/woordvorm) à individuele delen van de zin voorbereiden 
§ Fonologisch niveau: de fonemen (basiseenheden van geluid)  

à voorbereiding van het genereren van de spraakklanken 
 

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

 
⇒ Het gaat in hoge mate parallel maar wel met een klein tijdsverschil 

 
 

• Verdere aannames: 
Ø De knopen in het netwerk variëren qua activatie 
Ø Wanneer een knoop geactiveerd is verspreid energie zich naar gerelateerde 

knopen 
Ø Categorische regels zijn effectief op ieder niveau van spraakproductie 

§ Niveau-afhankelijke beperkingen op de categorieën van items en 
combinaties die acceptabel zijn 

Ø Een lexicon (woordenboek) bevat knopen voor concepten, woorden, 
morfemen en fonemen 

Ø Insertieregels selecteren de items voor inclusie in de representatie 
§ Selecteert de hoogst geactiveerde knopen die tot de juiste categorie 

behoren 
Ø Nadat een item geselecteerd is zal de activatie reduceren tot nul 

§ Voorkomt dat het herhaaldelijk geselecteerd wordt 
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4.1.1 Spreading-activation model: foutpredicties 
 

• Mixed-error effect 
Ø Wanneer een incorrect woord zowel semantisch als fonetisch gerelateerd is 

aan het correcte woord 
§ Suggereert dat diverse verwerkingsniveaus op flexibele wijze 

interacteren 
 

• Fouten zullen tot de juiste categorie moeten behoren 
Ø Vanwege categorische fouten en de syntactische verkeerspolitie (= deze term 

wordt niet veel gebruikt, het is eerder een metafoor die hier gebruikt wordt) 
§ Sommige afasie patiënten hadden beperkingen die specifiek waren 

voor de syntactische verkeerspolitie (Berndt et al., 1997) 
 

• Anticipatiefouten zouden vaak in verwisselingsfouten moeten resulteren 
Ø Een onmiddellijke activatiereset zorgt ervoor dat een foutief gekozen woord 

waarschijnlijk niet direct opnieuw gekozen wordt 
 

• Anticipatie en verwisselingsfouten zouden alleen op korte afstand op moeten treden 
 

• Lexicale biaseffect 
Ø Fouten zouden echte woorden moeten bevatten in plaats van non-woorden 

 
• Meer fouten wanneer incorrecte woorden hoogbeschikbaar zijn 

Ø Glaser (1992) 
 
 
4.1.2 Spreading-activation model: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Voorspelt veel spreekfouten correct 

§ Mixed-error effect: verwerking kan hoogst interactief zijn 
Ø De notie van spreading activation is gelinkt aan andere cognitieve processen 

§ Vb. woordherkenning 
Ø De generatieve aard van gesproken taal kan liggen in de wijdverspreide 

activatie tussen de verwerkingsniveaus 
 
 

• Beperkingen 
Ø Te weinig nadruk op processen die gerelateerd zijn aan het semantisch 

niveau 
Ø Niet ontworpen om de tijd te voorspellen om gesproken woorden te 

produceren 
Ø Interactieve processen komen duidelijker naar voren tijdens fouten dan bij 

correcte spraak 
Ø Voorspelt over het algemeen te veel spraakfouten  

 
 

⇒ Het is niet in staat om uitspraaktijd te voorspellen 
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4.2   Anticipatie- en perseveratiefouten 
 

⇒ Twee categorieën  
 

• De meeste spraakfouten behoren tot de volgende twee categorieën: 
Ø Anticipatoir: Geluiden worden te vroeg uitgesproken 

§ “Cuff of coffee” <-> “Cup of coffee” 
Ø Perseveratoir: Geluiden/woorden worden later uitgesproken dan zou moeten 

§ “Beef needle” <-> “Beef noodle” 
 

• Expert sprekers plannen meer vooruit 
Ø Dell et al. (1997) 

§ Oefening verlaagt de algehele foutenratio à hoe meer je oefent, hoe 
minder fouten 

- Gebrek aan planning verhoogt de algehele foutenratio, maar 
reduceert de anticipatoire proportie à naarmate je minder tijd hebt 
om te plannen gaat de foutenratio weer omhoog maar de 
anticipatoire fouten nemen af 
 

Ø Vousden en Maylor (2006) 
§ Anticipatoire proportie neemt toe met de leeftijd (meer oefening)   

à minder fouten door oefenen, maar de fouten die gemaakt worden 
zijn vooral anticipatoire fouten 

§ Snellere spraak produceert meer fouten, maar relatief minder 
anticipatoire fouten à vooral perseveratoire fouten 

 
⇒ 5% van de woorden die je uitspreekt zijn fout uitgesproken = anticipatoire fouten 
⇒ 60% van de woorden die je uitspreekt zijn fout uitgesproken = weinig anticipatoire 

fouten, vooral perseveratoire fouten  
⇒ Dus: als je weinig fouten maakt gaat het over anticipatoire fouten, als je veel fouten 

maakt gaat het vooral over perseveratoire fouten 
 
 
4.3   Woordvorm encodering door activatie en verificatie (Weaver ++) model 
 

• Levelt et al. (1999) 
Ø Nadruk op hoe we individuele gesproken woorden produceren 
Ø Assumpties: 

§ Een feed-forward activation-spreading network à twee verschillen met 
het spreading activation model 

- Verwerking spreidt in één richting, serieel van betekenis naar geluid 
à activatiestroom van het hoogste niveau naar het laagste niveau = 
geen terugkoppeling 

- Discreet, in de zin dat het wacht tot één proces klaar is voordat het 
volgende start à parallel zoals bij het vorige model 

Ø Drie hoofdniveaus: 
§ Lexicaal niveau (= concepten) 
§ Lemma niveau 

- Syntactisch en semantisch, maar geen fonologische representatie  
à nog geen toegang tot de geluiden om de zin uit te kunnen 
spreken 

§ Morfeem en fonologisch niveau à omzetting naar geluiden gebeurt 
hier 
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Ø Spraakfouten 
worden voorkomen door middel 
van een controle mechanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
⇒  Drie hoofdniveaus onderverdelen in zes verwerkingsstadia  

 
 
4.3.1 Weaver ++ model: bewijs 
 

⇒ Is hier nu ook evidentie voor? 
 

• Tip-of-the-tongue (= anekdotisch bewijs): 
Ø Treedt op wanneer semantische verwerking succesvol is, maar de 

fonologische verwerking niet 
§ Vaak vanwege zwakke links tussen de twee niveaus (Harley & Brown, 

1998) 
 

• Syntactische informatie zou toegankelijk moeten zijn op het niveau van het 
lemma/voor het foneemniveau (= systematisch bewijs) 

Ø Evidentie voor: 
§ Vigliocco et al. (1997) à “de” of “het” voor een woord = ondanks dat 

de mensen niet op het woord konden komen, konden ze dit wel 
beantwoorden 

§ Van Turennout et al. (1998) – ERP’s à zie verder 
Ø Evidentie tegen: 

§ Biermann et al. (2008) 
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⇒ Experiment waarbij proefpersonen een aantal verschillende objecten te zien kregen 
à een beer en een boek + een schoen en een schaap 

⇒ Ook ieder woord had een ander geslacht (de, het, de en het) 
⇒ Als het woord begint met een “b” moet je wel reageren en als het begint met een “s” 

niet 
⇒ Bij de woorden waarvoor je moet reageren moet je bij “de” met je linker hand 

reageren en bij “het” met je rechter hand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
⇒ Experiment 1: initiële letter bepaalt go/nogo (à als men niet moet reageren, zien 

we kort na de aanbieding van het woord toch een kleine activatie over de 
motorcortex) 
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⇒ Experiment 2: geslacht bepaalt go/nogo 
⇒ EEG elektrodes geplaatst boven de motorcortex = wordt al actief bij het 

voorbereiden van een actie à rechterhand = linker motorcortex en andersom 
⇒ Over de twee experimenten zien we dat informatie over het geslacht eerder 

beschikbaar is 
 

⇒ De benodigde tijd (in ms) die verschillende processen nodig hebben bij 
plaatjesbenoeming à de specifieke processen worden rechts getoond, en de 
corresponderende hersengebieden links (check nieuwe afbeelding minerva?) 

 
 
4.3.2 Weaver ++ model: evaluatie 

 
• Sterktes 

Ø Indefrey en Levelt’s (2004) meta-analyse ondersteund het idee dat 
woordproductie zich verplaatst van: 

§ Lexicale selectie 
§ Morfologische encodering 
§ Fonologische encodering 

Ø Verplaatst de nadruk van spraakfouten naar de timing van het 
woordproductieproces 

Ø Simpel en elegant model, wat testbare predicties genereert 
 

• Beperkingen 
Ø Nadruk op de productie van individuele woorden 
Ø Er is waarschijnlijk meer interactie tussen de verwerkingsstadia dan 

aangenomen 
§ Costa et al. (2000) 
§ Meyer en Damian (2007) 
§ Smith en Wheeldon (2004) 

Ø Is niet in staat om spreekfouten te verklaren die parallele verwerking 
veronderstellen à onderschat de spreekfouten 

Ø De noodzaak van het lemma is betwistbaar 
 
 
5.   Cognitieve neuropsychologie: spraakproductie 
 
5.1   Broca’s en Wernicke’s afasie 
 

• Broca’s afasie à spraakbegrip is niet aangetast 
Ø Langzame, niet-vloeiende spraak 
Ø Beperkte vaardigheid om syntactisch correcte zinnen te produceren 
Ø Relatief intact spraakbegrip 
Ø Geassocieerd met beschadiging aan de linker frontaalkwab (= het gebied van 

Broca) 
⇒ Veel moeite, maar wat de persoon zegt is wel coherent 

 
• Wernicke’s afasie 

Ø Vloeiende en ogenschijnlijk grammaticale spraak 
Ø Maar de spraak is veelal betekenisloos 
Ø Ernstige problemen met spraakbegrip 
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Ø Geassocieerd met schade aan de linker posteriore temporaalkwab (= het 
gebied van Wernicke) 

⇒ Geen moeite, maar wat er gezegd wordt slaagt nergens op 
⇒ Wanneer iemand een gehoord woord uitspreekt dan verspreidt de activatie zich van 

Wernicke’s gebied (1) door de arcuate fasciculus (2) naar Broca’s gebied (3) à zie 
nieuwe afbeelding minerva? 

⇒ In de loop der jaren erachter gekomen dat er steeds meer problemen zijn met de 
klassieke opdeling 

⇒ Het nieuw model om dingen beter te kunnen verklaren à het klassieke onderscheid 
tussen Broca en Wernicke moeten herzien 

 
5.1.1 Broca’s en Wernicke’s afasieën : herevaluatie  
 

• Het klassieke onderscheid tussen Broca’s en Wernicke’s afasie wordt niet meer 
ondersteund à onderscheid gaan maken op basis van het type gedrag van de 
patiënt  

Ø Beide vormen van afasie worden gewoonlijk geassocieerd met grammaticale 
fouten en anomie 

§ Dick et al. (2001) 
Ø Grotere variabiliteit in de beschadigde gebieden, binnen de gediagnosticeerde 

patiëntenpopulatie 
§ De Bleser (1988) 

Ø Algemene poging om de specifieke cognitieve beperkingen te begrijpen, in 
plaats van een algemeen patroon van taalbeperkingen te beschrijven 

 
• Beter om een onderscheid te maken tussen “fluent” (= Wernicke) en “non-fluent” (= 

Broca) aphasics (Harley, 2014) à de onderliggende mechanismen zijn niet meer 
houdbaar 

 
 
5.1.2 Afasieën herzien 
 

• Non-fluent aphasics 
Ø Voornamelijk problemen met woordvolgorde; betekenis van woorden 

grotendeels intact 
Ø Vergelijkbaar met Broca’s afasie 
Ø Agrammatisme à heel veel problemen in de grammatica 

 
• Fluent aphasics 

Ø Voornamelijk problemen met betekenis van woorden; sequentiëring van 
woorden grotendeels intact 

Ø Anomie 
Ø Jargon afasie à problemen met de woordbetekenis 

 
5.1.2.1   Non-fluent: agrammatisme 
 

• Patiënten met agrammatisme 
Ø Neigen naar het produceren van korte zinnen met inhoudswoorden, maar: 

§ Missen de functiewoorden (vb. “de”, “in”, “en”) 
§ Missen woordeindes en de context 

• Traditioneel geassocieerd met Broca’s afasie à maar het is meer dan enkel dat 
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• Ondersteunt over het algemeen de notie dat taalproductie een syntactisch niveau 
omvat 

Ø In dit geval wordt de grammaticale structuur van een uiting gevormd 
• Diverse symptomen van agrammatisme zijn over het algemeen niet allemaal 

aanwezig in één patiënt (Harley, 2008) 
Ø Kan worden verklaard door het model van Grodzinsky en Friederici’s (2006) 

⇒ Agrammatisme = heel individueel variabel 
⇒ Het is moeilijk om het als één systeem te verklaren = netwerk van verschillende 

gebieden die betrokken zijn bij verschillende stadia 
⇒ Elk gebied levert een totaal ander patroon van agrammatisme op (bij schade in dit 

gebied) 
 
5.1.2.2   Fluent: anomie 
 

• Een beperkte vaardigheid om objecten te benoemen 
• Het Weaver ++ model stelt dat anomie kan optreden bij: 

Ø Het stadium van lemmaselectie 
§ Benoemingsfouten zouden qua betekenis vergelijkbaar zijn met die va 

het correcte woord 
§ Patiënt JCU (Howard en Orchard-Lisle, 1984) 

Ø Het fonologische woordvorm selectiestadium 
§ Patiënt EST (Kay en Ellis, 1987) à continue fase van tip-of-the-tongue 

 
• Lambon Ralph et al. (2002) 

Ø Beargumenteerde dat de omvang van anomie voorspeld wordt door de 
algemene semantische en fonologische beperkingen 

Ø Geen bewijs voor een rol op het niveau van het lemma 
§ Maar, patiënt MT (Ingles et al., 2007) vertoonde een beperking in het 

transformeren van semantische representaties naar fonologische, 
zelfs wanneer de beide systemen zelf intact leken 

 
⇒ Verschillende vormen van ernst waarin de toegang naar onze semantiek verstoord 

kan zijn 
 
 
5.1.2.3   Fluent: Jargon afasie 
 

• Patiënten met jargon afasie: 
Ø Lijken redelijk grammaticaal te kunnen spreken, ook al is er enige controverse 

over dit punt 
Ø Kunnen de woorden niet vinden die ze willen uitspreken  
Ø Produceren vaak neologismen 

§ Verzonnen woorden 
Ø Hebben ernstige problemen met begrip 

 
• De stoornis kan voorkomen op het niveau van fonologische encodering, onmiddellijk 

na de lexicale toegang (Olson et al., 2007) 
• Jargon afasiepatiënten kunnen: 

Ø Moeite hebben om tegelijk te spreken en spraak te monitoren (Shuren et al., 
1995) 

Ø Moeite hebben met monitoren / corrigeren wanneer ze via de semantiek 
toegang moeten krijgen tot de fonologie (Marshall et al., 1998) 
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• Fonemen gevonden in neologismen worden bepaald door: 
Ø Fonemen gepresenteerd in het doelwoord 
Ø Frequentie van fonemen 
Ø Recentheid van fonemen 

 
⇒ Neologismen = niet volledig random = link met wat de patiënt eigenlijk had willen 

zeggen 
 
 
6.   Spraak als communicatie 
 

⇒ Spraak is een sociaal proces 
⇒ Dit betekent ook dat de spreker luisteraar met elkaar in interactie moeten treden om 

een boodschap over te brengen 
⇒ Hoe doen we dit nu precies? 

 
6.1   Griceaanse stelregels 
 

• Grice’s (1967) componenten voor effectieve communicatie 
Ø Co-operatieve principe: 

§ Sprekers en luisteraars moeten proberen om samen te werken 
Ø De kwantiteitsregel: 

§ De spreker dient zo informatief als noodzakelijk te zijn, maar niet meer 
dan dat à te weinig informatie is niet goed, maar te veel informatie 
kan ook heel hinderlijk zijn 

Ø De kwaliteitsregel: 
§ De spreker dient de waarheid te spreken 

Ø De relatiestelregel: 
§ De spreker dient dingen te zeggen die relevant zijn voor de gegeven 

situatie à spreker moet focussen op dat was NU relevant is 
Ø De gemanierdheidsstelregel: 

§ De spreker dient zijn of haar bijdragen zo verstaanbaar mogelijk te 
maken 

 
⇒ Op basis van deze regels zou je volgens Grice goed kunnen communiceren 

 
 

• Na verdere studies is er een meer geupdate beeld: 
Ø Audience design 

§ Sprekers moeten rekening houden met specifieke behoeften van de 
luisteraar 

Ø Syntactische priming  
§ Spraak volgt een reeds recent gebruikte syntactische structuur 

Ø Gebaren 
§ Gebruikt om begrip te verbeteren en ter verduidelijking 

Ø Prosodie (= intonatie, het laten vallen van pauzes,…) 
Ø Discours markeringen (= het laten vallen van extra uitingen die eigenlijk 

inhoudelijk gezien niets toevoegen, maar waarvan wel aangetoond is dat het 
kan helpen om de communicatie te verbeteren) 
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6.2   Wisselen van sprekers 
 
⇒ Hoe gaat deze wisseling zo automatisch? 

 
• Ervin – Tripp (1979) 

Ø Twee sprekers die elkaar overlappen is relatief zeldzaam 
Ø Er is meestal een pauze van minder dan 500ms tussen twee sprekers 

 
⇒ Pauze laten vallen is vaak een teken voor de andere persoon om het gesprek over te 

nemen 
 
 

• Sacks, Schegloff en Jefferson (1974) 
Ø Tijdens een conversatie neigen mensen naar het volgen van bepaalde regels 

§ Door het kijken naar de luisteraar geeft de spreker een uitnodiging af 
om van rol te wisselen 

§ Sprekers kunnen met handgebaren of door middel van betekenisloze 
geluiden aangeven of ze willen doorgaan 
 

• Brennan (1990) 
Ø De verwachting van interactie, gegeven door een tegenoverliggend paar 

(adjacency pair) kan vaak helpen om van rol te wisselen 
§ Vb. : een vraag, gevolgd door een antwoord 

 
⇒ Adjacency pair = standaard vorm van communicatie die automatisch aangeeft dat de 

rol van spreker aan de andere persoon wordt overgedragen 
 
 
 
6.3   Gemeenschappelijke grond 
 

• Gemeenschappelijke opvattingen, verwachting en kennis 
• Horton en Keysar (1996) 

Ø Het initieel ontwerpmodel 
§ Spraak wordt gepland op basis van de kennis van de luisteraar 

Ø Het monitor- en aanpassingsmodel 
§ Spraakplannen worden aangepast om rekening te houden met de 

kennis van de luisteraar 
Ø Hun bevindingen passen beter bij de voorspellingen van het monitor- en 

aanpassingsmodel dan die van het initieel ontwerpmodel 
 

 
⇒ Horton en Keysar à mensen werken niet volgens een ontwerpmodel, maar volgens 

een monitor- en aanpassingsmodel 
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6.3.1 Experiment Horton en Keysar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Waarschijnlijk werd de gemeenschappelijke grond niet correct gebruikt in de snelle 
(speeded) conditie, omdat er voor het monitorproces onvoldoende tijd was om correct 
te fucntioneren 

 
 

⇒ De spreker kon niet het beeldscherm van de luisteraar zien en andersom, maar de 
spreker was wel geïnformeerd over hoe het beeld van de luisteraar eruit zag 

⇒ De spreker moest eerst een correcte beschrijving geven van het object op zijn 
beeldscherm met behulp van het referentie-object, en daarna moest de luisteraar 
hetzelfde doen 

⇒ Tweede conditie: geen referentie-object meer aanwezig 
⇒ Belangrijk: hoe vaak refereerde de spreker aan een gemeenschappelijke context in 

de eerste en de tweede conditie? 
⇒ We zien dat de proefpersoon heel goed in staat was om dat te doen 
⇒ Bij een gedeelde context refereerde de spreker hier relatief vaak aan 
⇒ Bij een niet-gedeelde context refereerde de spreker hier weinig aan  
⇒ Dit resultaat lijkt mooi compatibel met het initiële model, maar dit is niet helemaal 

waar à in een derde conditie werd de spreker onder tijdsdruk gezet en hier werd het 
refereren aan de gedeelde context veel minder = de spreker heeft minder tijd om zich 
in te leven in het perspectief van de luisteraar à dit past dus beter in het idee van 
monitoren en aanpassen 
 

 
6.4    Pickering en Garrod’s (2004) interactieve uitlijningsmodel 
 

⇒ Strategieën om ook onder tijdsdruk elkaar nog goed te verstaan 
 
• Sprekers en luisteraars hebben vaak een gebrek aan verwerkingskracht om de 

gemeenschappelijke grond te maximaliseren 
Ø Daarom komt het tijdens een conversatie weinig voor dat de deelnemers 

opzettelijk de situationele representatie van de andere persoon proberen af te 
leiden 
 

• Maar, diverse automatische processen veroorloven de relatief moeiteloze verwerking 
van de gemeenschappelijke grond 

Ø Sprekers kopiëren elkaars frasering, wat kan dienen als een prime/prompt  
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Ø Sprekers maken gebruik van de ideeën van de andere persoon 
Ø Sprekers maken gebruik van syntactische priming 

§ Wanneer een eerder ervaren syntactische structuur de huidige 
verwerking beïnvloedt (Cleland en Pickering, 2003) 
 

• Problemen treden op wanneer: 
Ø Sprekers verwachten dat de andere persoon het probleem wel oplost 

§ Herhalen van een eerder statement met een klemtoon of aanvullende 
vraag 

 
 
7.   Schrijven: de belangrijkste processen 

 
⇒ We hebben het tot hiertoe vooral gehad over enkelvoudige woorden en zinnen 
⇒ We willen natuurlijk ook iets meer coherent produceren dat meerdere zinnen omvat 

 
7.1    Sleutelprocessen 
 

• Hayes en Flower (1986) 
1. Het planningsproces 

Ø Omvat het produceren van ideeën en het organiseren daarvan tot een 
schrijfplan, wat de doelen van de schrijver representeert 

 
2. Het zinsgeneratieproces 

Ø Omvat het omvormen van het schrijfplan tot het daadwerkelijke schrijven van 
de zinnen 

 
3. Het revisieproces 

Ø Omvat het evalueren van wat geschreven is en loopt uiteen van individuele 
woorden tot de globale structuur en de coherentie van het schrijven 
 

⇒ Het reviseren = het belangrijkste onderdeel van het proces 
 

• Gerichte retrospectie 
Ø Kan helpen bij het identificeren van de sleutelprocessen 
Ø Schrijvers worden op verschillende momenten onderbroken en gevraagd om 

te categoriseren wat ze op dat moment aan het doen waren 
 

⇒ Met gerichte retrospectie kunnen we een beter zicht krijgen op deze processen à op 
basis van dit rapport kunnen we kijken hoeveel tijd een individu besteed aan elk 
proces 

 
 
7.1.1 Planning 
 

• Alexander, Schallert en Hare (1991) 
Ø Schrijfplannen zijn afhankelijk van drie soorten kennis: 

§ Conceptuele kennis 
- Informatie over concepten en schema’s opgeslagen in het lange-

termijn geheugen 
§ Socio-culturele kennis 

- Informatie over de sociale achtergrond of context 
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§ Metacognitieve kennis\ 
- Kennis over wat iemand kent, coherentie en betekenis 

 
⇒ Je kan de metacognitieve kennis gebruiken om je verhaal te optimaliseren voor je 

publiek 
 
 
7.1.2 Zinsgeneratie 
 

• Het gat tussen het schrijfplan en het daadwerkelijke schrijven is enorm groot 
• Kaufer, Hayes en Flower (1986) 

Ø Essays waren altijd minimaal acht keer langer dan de outline 
Ø Expert schrijvers 

§ Gebruikten 11.2 woorden per zin 
Ø Gemiddelde schrijvers 

§ Gebruikten 7.3 woorden per zin 
 

⇒ Hoe je dat schrijfplan omzet naar daadwerkelijke zinnen hangt af van je schrijf 
expertise à het hangt dus af van je ervaring 

 
 
7.1.3 Revisie 
 

• Hayes en Flower (1986) 
Ø Expert schrijvers spenderen meer schrijftijd aan revisie dan non-experts 
Ø Ze richten zich voornamelijk op de complexe aspecten 

• Faigley en Witte (1983) 
Ø Ervaren schrijvers houden zich meer bezig met coherentie en betekenis 

 
⇒ Hier blijken de grootste verschillen tussen schrijfexperts en niet-experts 

 
 
7.2    Schrijfexpertise 
 

• Bereiter en Scardamalia (1987) 
Ø Individuele verschillen in schrijfvaardigheid zijn meestal afhankelijk van het 

plannings- en revisieproces 
§ Kennis-vertel strategie 

- Simpelweg opschrijven van alles wat gekend is over een onderwerp 
- Minimale planning 

§ Kennis-transformatie strategie à je maakt een uitgebreider plan 
- Meer gevorderde strategie 

o Gebruikers zijn beter in staat om op hoog niveau de 
hoofdpunten van belangrijke thema’s te pakken 

- Maakt gebruik van: 
o De retorische probleemruimte 

ü Problemen gerelateerd aan het bereiken van taakdoelen 
o Inhoudsprobleemruimte 

ü Problemen gerelateerd aan de specifieke inhoud 
 

• Aanvullende factoren die bepalend zijn voor expertise: 
Ø Grootte van de relevante kennisbasis 

§ Hayes en Flower (1986) 
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Ø Vaardigheid om het revisieproces te gebruiken 
§ Hayes (1985) 

- Schrijfexperts hebben een grotere kans om de aard van tekstuele 
problemen te detecteren en te identificeren 

§ Levy en Ransdell (1995) 
- Betere schrijvers besteden meer tijd aan schrijven en reviseren 
- Revisies die aan het einde van de schrijfsessie worden gemaakt 

zijn in het bijzonder belangrijk 
 

⇒ Hoe meer expertise je ontwikkelt, hoe beter je in staat bent om over te stappen op die 
kennis-transformatie strategie 

⇒ Kennisbasis = hoe meer je weet over een onderwerp, hoe meer je er over kan 
vertellen 

 
 
7.3    Kennis-creëren: aandacht voor de lezer 
 

⇒ Dit wordt veel te veel onderschat! 
⇒ Een tekst die gemakkelijk leest, daar heb je al heel veel mee gewonnen 

 
• Kellogg (2008) 

Ø Schrijfexperts richten zich voornamelijk op de behoefte van de lezer 
Ø 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 van het lezerspubliek 

 
• Kenniseffect 

Ø De neiging om te veronderstellen dat andere mensen onze eigen kennis delen 
(Hayes & Bajzek, 2008) 

§ Feedback kan helpen voorkomen dat auteurs teveel jargon gebruiken 
 

⇒ Het onderwerp moet centraal blijven staan, maar daarna moet je ook focussen op de 
tekst zelf 
 

⇒ Wat heel vaak misgaat is dat men zich niet inleeft in de interpretatie van de lezer à 
voor jou kan een zin heel logisch klinken, maar een ander kan deze zin misschien 
niet begrijpen zoals jij dat doet 
 

⇒ Je hebt vaak de neiging om meer kennis bij anderen te veronderstellen dan werkelijk 
het geval is à je moet in gedachten houden dat je lezer misschien totaal niets weet 
over het onderwerp (opletten met jargon, bepaalde verwoordingen,…) à feedback 
van iemand anders kan hierbij heel waardevol zijn ! 
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7.4    Kellog’s driestadiummodel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Gaan makkelijk tien jaren overheen voor je het stadium van knowledge-telling verlaat 
⇒ Nog eens tien jaar eer je het stadium van knowledge-transforming verlaat 
⇒ Knowlegde crafting = ook actief het perspectief van de lezer erin betrekken 

 
⇒ Ontwikkelen van ervaring kost gewoon heel veel tijd en oefening 

 
 
7.4.1 Ontwikkelen van expertise 
 

• Holloway en McCutcheon (2004) 
Ø Het instrueren van schrijvers om te lezen als de lezer helpt om de 

revisiekwaliteit te verbeteren 
 

• Schriver (1984) 
Ø Feedback van lezers helpt om de begripsproblemen te identificeren in een 

bepaald stuk tekst 
§ Zie ook: Sato en Matsushima (2006) 

 
• Carvalho (2002) 

Ø Procedurele facilitatie 
§ Na iedere zin worden schrijvers gevraagd om wat ze geschreven 

hebben te evalueren op: 
- Relevantie 
- Herhaling 
- Ontbrekende details 
- Duidelijkheid aan de lezer 

Ø Zorgde voor een effectievere schrijfstijl en een verbetering van de 
toekomstige responsiviteit richting de lezer 

 
⇒ Na iedere zin evalueren = kan al helpen om die expertise sneller te ontwikkelen 
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7.4.2 Kellog’s (2001) working memory theorie 
 

• Alle belangrijke schrijfprocessen zijn afhankelijk van de capaciteit van de “central 
executive” van het werkgeheugen 

Ø De beperkte capaciteit betekent dat een toename in moeilijkheid zou 
betekenen dat de schrijfkwaliteit hieronder te leiden heeft 

 
• Olive en Kellogg (2002) 

Ø Meting van reactietijden op auditieve “probe” stimuli, ofwel zonder schrijftaak, 
ofwel met één van de volgende schrijftaken: 

§ Transcriptie 
- Simpelweg kopiëren van tekst 
- Geen noodzaak voor een plan 

§ Compositie 
- Plannen en produceren van een coherente tekst 
- Pauzeren wanneer een signaal werd gepresenteerd 

§ Compositie en transcriptie 
- Composeren van een tekst en doorgaan met schrijven tijdens het 
auditieve signaal 

 
⇒ In de praktijk zal regelmatig blijken dat we dit niet zo goed kunnen doen als we 

zouden willen 
⇒ Welk aspect van het schrijfproces is nu specifiek gevoelig voor de werkbelasting? à 

Olive en Kellog (2002) 
 
 
 
 
 
 

⇒ Compositie is belastender dan bijvoorbeeld 
gewoon een stuk tekst overschrijven 

 
 
 
 
 

• Kellogg (2001, a) 
Ø Het hebben van meer relevantie kennis reduceert de belasting van het 

werkgeheugen 
• Kellogg (2001, b) 

Ø Beoordelen is belastender dan planning van vertaling 
§ Vooral voor mensen met een lage werkgeheugencapaciteit (Roussey 

& Piolat, 2008) 
Ø Tekstverwerking is belastender dan handschrijven 

 
• Vanderberg en Swanson (2007) 

Ø Mensen met een beter functionerende “central executive” presteerden beter 
op: 

§ Algemeen niveau 
- Planning, zinsgeneratie en revisie 

§ Specifiek niveau 
- Grammatica en punctuatie 
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⇒ Hoe meer kennis over een bepaald onderwerp, hoe eenvoudiger om het te 
beschrijven 

⇒ Schrijven op een computer is ook belastender dan schrijven met de hand 
 
 
7.4.3 Working memory theorie: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Schrijven is erg belastend, in het bijzonder tijdens revisie 

§ Lijkt erg te steunen op werkgeheugen 
Ø De fonologische lus en de visuospatiale sketchpad lijken ook betrokken te 

zijn, afhankelijk van het type tekst 
 

• Beperkingen 
Ø Geeft niet echt een verklaring waarom planning en zinsgeneratie zo belastend 

zijn 
Ø Welke strategieën precies nodig zijn moet nog uitgezocht worden 
Ø Het is nog niet duidelijk hoe de verschillende componenten interacteren 
Ø Er is nog weinig onderzoek gedaan op het gebied van de relatie tussen 

werkgeheugen capaciteit en de kwantiteit van schrijven 
 

⇒ Schrijven is dus een proces dat zeer belastend is voor het werkgeheugen à vooral 
voor de central executive, maar ook voor nog een aantal andere delen, afhankelijk 
van welke opdracht je moet uitvoeren 

 
 
7.4.4 Tekstverwerking 
 

• Goldberg, Russell en Cook (2003) 
Ø Schrijven per computer wordt geassocieerd met: 

§ Mrer betrekking bij het schrijfproces 
§ Langer en kwalitatief beter werk, wat ook veel beter georganiseerd is 

 
• Kellogg en Mueller (1993) 

Ø Voor hoogervaren gebruikers van tekstverwerkers: 
§ De snelheid waarmee tekst geproduceerd werd en de kwaliteit 

daarvan verschilde niet tussen de twee condities 
Ø Voor minder ervaren gebruikers van tekstverwerkers: 

§ Tekstverwerkers belemmerden de productiesnelheid en de kwaliteit 
van de tekst 
 

• Kennis en ervaring met schrijven is nog steeds veel belangrijker dan de modus van 
schrijven 
 

⇒ Het belangrijkste dat de kwaliteit van het schrijven stuurt is de kennis en de ervaring, 
veel meer dan de modus waarmee je schrijft 
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8.    Spelling 
 
8.1    Goldberg en Rapp’s (2008) twee-route model 
 

• Er zijn twee routes tussen het horen van een 
woord en het spellen hiervan: 

Ø Lexicale route (links) 
Ø Non-lexicale route (rechts) à = 

regelgebaseerd systeem 
 

• Beide routes maken gebruik van de 
grafemische buffer: 

Ø Bevat grafemische representaties van 
abstracte letters of lettergroepen 

 
• Vergelijkbaar met het dual-route cascademodel 

voor lezen	 
 
 
8.1.1 Lexicale route: fonologische dysgrafie 
 

• Fonologische dysgrafiepatiënten hebben: 
Ø Geen problemen met het spellen van bekende woorden 
Ø Moeilijkheden met het spellen van onbekende woorden en non-woorden 

 
⇒ Dysgrafie = moeite met woorden 
⇒ Fonologische dysgrafie = speficiek moeite met onbekende woorden en non-woorden 

 
• Shelton en Weinrich (1997) 

Ø Patiënt EA 
 

• Goldberg en Rapp (2008) 
Ø Fonologische dysgrafie wordt veroorzaakt door een beschadiging aan de non-

lexicale route, terwijl de lexicale route intact blijft 
 

• Rapcsak et al. (2009) 
Ø Vond bewijs dat patiënten met fonologische dysgrafie, over het algemeen 

moeite hadden met rijmtaken à dit suggereert dat het een meer algemeen 
hoger proces is 

 
 
8.1.2 Non-lexicale route: oppervlaktedysgrafie 

 
• Oppervlaktedysgrafiepatiënten hebben:  

Ø Enig succes in het genereren van de correcte spelling van non-woorden 
Ø Produceren foutieve spellingen die klinken als het relevante woord 
Ø Zijn accurater in het spellen van regelmatige dan van onregelmatige woorden 

 
• Waarschijnlijk veroorzaakt door schade aan de lexicale route, waarbij de non-lexicale 

route gespaard is 
Ø Patiënt MK (Macoir en Bernier, 2002) 
Ø Patiënt MO (Bornmann et al., 2009) 
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8.1.3 Zijn de twee routes onafhankelijk? 
 

• Rapp et al. (2002) 
Ø De ziekte van Alzheimer 
Ø Patiënt LAT integreerde informatie van de lexicale en non-lexicale processen 

bij het spellen van non-woorden 
 

• Campbell (1983) en Perry (2003) 
Ø Vond bewijs voor lexicale invloeden op de spelling van non-woorden 

 
• Delattre, Bonin en Berry (2006) 

Ø Het schrijven van onregelmatige woorden heeft meer tijd nodig dan het 
schrijven van regelmatige 

§ Suggereert dat er een conflict is tussen lexicale en non-lexicale output; 
dit impliceert dat de processen niet onafhankelijk van elkaar zijn 

 
 
8.1.4 Eén of twee orthografische lexicons? 
 

• Enkelvoudig orthografisch lexicon 
Ø Een enkelvoudig orthografisch lexicon wordt gebruikt voor zowel lezen als 

voor spelling 
Ø Bewijs: 

§ Veel patiënten met een leesbeperking hebben ook een 
spellingsbeperking en omgekeerd 

§ Holmes en Carruthers (1998) 
 
 

• Twee othrografische lexicons 
Ø Één orthografisch input lexicon wordt gebruikt bij lezen 
Ø Een ander orthografisch lexicon wordt gebruikt bij spelling 
Ø Bewijs: 

§ Hersenbeschadigde patiënten hebben vaak een dissociatie, maar dit 
zou kunnen vanwege het feit dat spelling moeilijker is dan lezen 
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• Gezonde proefpersonen vertoonden geen vaardigheid om de correcte spelling te 
selecteren, ten opzichte van hun eigen misspelling, ongeacht hun eigen vertrouwen. 
(Gebaseerd op data van Holmes en Carruthers, 1998) 

 
⇒ Woorden lezen en beoordelen op de correctheid van de spelling à proefpersonen 

die de woorden niet konden spellen, konden ook de correcte spelling niet herkennen 
à proefpersonen gingen hun eigen foutieve spelling prefereren boven een andere 
incorrecte spelling à Alleen wanneer de proefpersoon er helemaal geen vertrouwen 
in heeft, dan komt dit fenomeen niet naar boven 

⇒ Dit is evidentie voor het feit dat we wellicht toch een gedeeld lexicon hebben voor 
enerzijds lezen en anderzijds schrijven 
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HOOFDSTUK 12 
 
1. Denken en redeneren 
 

⇒ Hoe kunnen we met informatie omgaan, hier conclusies uit trekken, en soms ook 
foute redeneringen maken,… 

 
1.1   Diverse vormen van denken 
 

• Probleemoplossen 
Ø Stapsgewijs vinden van een oplossing 

• Beslissen 
Ø Selecteren van één van meerdere opties 

• Beoordelen 
Ø Bepalen van de waarschijnlijkheid 

• Deductief redeneren 
Ø Afleiden van een conclusie uit premisses 

• Inductief redeneren 
Ø Generaliseren vanuit voorbeelden 

 
⇒ De aspecten zullen elkaar op sommige momenten wel overlappen 

 
 
2. Probleemoplossing 
 
2.1   Kenmerken van probleemoplossing 
 

• Het is doelgericht à je hebt een bepaalde eindstaat van het probleem in gedachten 
en die eindstaat wil je bereiken, gebruikmakend van cognitieve processen 

• Er zijn cognitieve, in plaats van automatische, processen bij betrokken 
• Een probleem bestaat alleen maar wanneer iemands relevante kennis ontbreekt om 

een onmiddellijke oplossing te produceren 
• Kennisrijke problemen 
• Kennisarme problemen 

 
⇒ Je moet actief op zoek gaan naar een strategie om het probleem te kunnen oplossen 

à het vereist denkwerk 
⇒ Kennisrijke vs. kennisarme problemen à kennisrijke problemen impliceren dat je een 

zekere hoeveelheid feitenkennis moet bezitten om het probleem op te kunnen lossen 
à kennisarme problemen vereisen geen inhoudelijke kennis, men moet de oplossing 
kunnen bereiken met creatief denkwerk 

 
 
2.1.1 Definiëring van het probleem 
 

• Goed gedefinieerd probleem 
Ø Alle aspecten van het probleem zijn gedefinieerd: 

§ Initiële toestand  
§ Mogelijke posities / strategieën  
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§ Doel / oplossing 
Ø Heeft een optimale strategie en één correct antwoord 
Ø Voorbeelden: 

§ Doolhoven 
§ Het schaakspel 
§ De meeste laboratoriumtaken 

 
• Slecht gedefinieerd probleem 

Ø Ondergespecifieerde doelen 
Ø De meeste alledaagse problemen zijn slecht gedefinieerd 

 
⇒ Alledaagse problemen = we weten vaak niet wat de begintoestand van het probleem 

is, wat de ideale oplossing is,… 
⇒ Probleem is dat we dus vaak slecht gedefinieerde oplossingen proberen 

onderzoeken met laboratoriumtaken die wel goed gedefinieerd zijn = groot contrast 
 
2.1.2 Kennisrijke en kennisarme problemen 
 

• Kennisrijke problemen 
Ø Kunnen slechts opgelost worden door het bezit van een aanzienlijke 

hoeveelheid specifieke kennis 
Ø Het meeste onderzoek op het gebied van expertise betreft dit soort problemen 
Ø Bijvoorbeeld: 

§ Medische diagnose 
 

• Kennisarme problemen 
Ø Vraagt niet om specifieke kennis 
Ø Meeste traditionele onderzoek betreft dit type problemen 
Ø Bijvoorbeeld: 

§ Het Monty Hall probleem (zie: sociale cognitie en groepsprocessen) 
 
 
2.2 Van Thorndike naar de Gestaltbenadering 
 

• Thorndike (1898) 
Ø Trial-and-error leren 
Ø Gebruikte arbitraire relaties tussen gedrag en doelen 
Ø Nadruk op reproductief denken 

§ Gebaseerd op het hergebruik van vroegere ervaringen 
 

• Gestaltpsychologen 
Ø Duitse psychologen 
Ø Bloeitijd in de 1930er jaren 
Ø Tekenden bezwaar aan tegen de arbitraire aard van Thorndike’s taken 
Ø Richtten zich in plaats daarvan op het meer complexe productieve denken 

§ Innovatieve herstructurering van het probleem 
 

⇒ Men moet leren van het probleem = grote mate van trial en error 
⇒ Hoe meer pogingen, hoe minder arbitrair de relaties 

 
⇒ Gestaltpsychologen vooral nog in de literaire perceptie en probleemoplossing 
⇒ Het plotseling kunnen doorzien van het probleem = inzicht 
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2.2.1   Thorndike vs. Gestaltpsychologen 
 

⇒ Filmfragmenten 
⇒ Puzzelbox kat = geen doelgerichte actie = trial and error 
⇒ Bom ontmantelen door juist genoeg water op een schaal te zetten à zie: het 

waterpotten probleem à het gaat erom dat je de oplossing moet bereiken door een 
aantal verschillende stappen na elkaar te doen à je moet hier inzicht in verkrijgen 

 
2.3 Inzicht 
 

• Inzicht: 
Ø Het plotselinge herstructureren van een probleem 
Ø Vaak vergezeld van een “ah-ha ervaring” 

 
• Kohler (1925) 

Ø Dieren kunnen een productief probleemoplossingsgedrag vertonen 
§ Eerder een langzaam leerproces dan een inzicht 

 
• Birch (1945) 

Ø Apen die in gevangenschap waren opgegroeid toonden weinig bewijs voor 
inzichtvol probleemoplossingsgedrag 

 
• Maier (1931) 

Ø Het penduleprobleem 
Ø Inzicht en probleemoplossing konden gefaciliteerd worden doordat de 

proefleider “per ongeluk” interacteerde met het touw 
 

⇒ Twee stukken touw die aan het plafond hangen moeten aan elkaar geknoopt worden 
à touwen zo gehangen dat het absoluut onmogelijk was om ze tegelijk vast te 
nemen à een aantal objecten in de kamer die men kon gebruiken (vb. stoel,…) à 
oplossing: een van de objecten aan één touw binden om meer gewicht te creëren, zo 
kan het touw slingeren en uiteindelijk komen ze dicht genoeg bij elkaar om ze te 
kunnen knopen 

⇒ Duurde erg lang voor proefpersonen de oplossing konden vinden à behalve 
wanneer de proefleider vb. per ongeluk het touw liet slingeren, wanneer men een hint 
krijgt, dan zullen de proefpersonen beter in staat zijn om het op te lossen 

 
• Battersby et ak. (1953) 

Ø Proefleiders konden de oplossingstijd van het penduleprobleem versnellen 
door relevante objecten te benadrukken 

 
⇒ Vervolgstudie op Maier: het doel en de relevantie van de objecten werd benadrukt, 

hierdoor konden de proefpersonen veel sneller de juiste oplossing vinden 
 
 
 

⇒ Wat bij dieren wordt gevonden is vaak wel beperkt tot heel specifieke 
omstandigheden en taken 

⇒ Als we ons focussen op mensen kunnen we proberen kijken om inzicht problemen te 
manipuleren à faciliteren of verhinderen à zie Maier’s penduleprobleem 
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2.3.1   Inzicht: verder bewijs 
 

• Metcalfe en Weibe (1979) 
 

• Bowden et al. (2005) 
Ø Rechter anterieure superiore temporale gyrus wordt alleen maar geactiveerd 

wanneer de oplossing inzicht vereiste 
§ Waarschijnlijk ten gevolge van de herinterpretatie en semantische 

integratie 
Ø Uitbarsting van hoogfrequente hersenactiviteit over dezelfde hersengebieden, 

vlak voor het inzicht 
 

• Inzicht is voornamelijk een rechtsgelateraliseerde hersenfunctie 
Ø Bowden en Beeman (1998) 
Ø Bowden en Jung-Beeman (2007) 

 
• Luo en Knoblich (2007) 

 
• Kounious et al. (2006) 

 
• Novick en Sherman (2003) 

 
⇒ Wat zijn de factoren die ervoor zorgen dat we inzicht verkrijgen en wat zorgt ervoor 

dat het wordt verhinderd? 
 
2.3.2 Eerdere ervaring 

 
• Duncker (1945) 

Ø Functionele fixatie 
§ Falen in het vinden van een oplossing omdat we op basis van eerdere 

ervaringen maar een beperkt aantal gebruiksmogelijkheden aan een 
object toekennen 

Ø Voorbeelden: 
§ Maier’s (1931) penduleprobleem 
§ Duncker’s (1945) kaarsprobleem 

 
• Luchins (1942) 

Ø Manipuleerde eerdere ervaring 
Ø Waterpotproblemen à wanneer de proefpersonen geoefend zijn in het 

oplossen van complexe problemen, is men niet meer in staat om het 
oorspronkelijke eenvoudige probleem op te lossen 

Ø Benadrukte de notie van Einstellung (mentale set) 
§ Mensen neigen er naar om een veel geoefende strategie op 

problemen toe te passen, zelfs wanneer deze niet gepast of 
suboptimaal is 

 
2.3.3 Duncker’s kaarsprobleem 

 
⇒ De kaars moet aan de muur bevestigd worden 
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⇒ As men de oplossing niet kent, is men meestal niet in staat om deze te vinden à 
komt omdat men niet de link legt met de gelijkenis met de normale 
gebruiksvoorwerpen (kaarshouder) 

 
 
2.4 Representationele veranderingstheorie 
 

• Ohlsson (1992) à mensen lopen vaak vast, worden om de tuin geleid door de vorm 
waarin het probleem gerepresenteerd wordt à we moeten de structuur veranderen 
om het probleem te kunnen doorzien 

Ø Gestalt-gebaseerde theorie met de volgende aannames: 
§ De mentale representatie van het probleem dient als geheugensonde 

die relevante kennis uit het lange termijn geheugen haalt 
§ Ophaling is gebaseerd op verspreide activatie 
§ Er treedt een impasse op wanneer het probleem zoals 

gerepresenteerd er niet in slaagt om noodzakelijke operaties of acties 
op te halen 

§ Deze impasse kan doorbroken worden wanneer de representatie van 
het probleem veranderd word door middel van: 

- Elaboratie, of de toevoeging van nieuwe informatie over het 
probleem 

- Verlaging van de beperkingen (constraint relaxation) 
- Hercodering 

§ Inzicht vindt plaats wanneer de impasse doorbroken kan worden en de 
opgehaalde kennis en operaties voldoende blijken om het probleem op 
te lossen 

 
• Kaplan en Simon (1990) 

Ø Gebruikten het verminkte dambord probleem  
 
 
2.4.1    Kaplan en Simon’s (1990) verminkte dambord probleem 
 

⇒ Is het mogelijk om het bord volledig te bedekken 
met dominostenen? 

⇒ Er zijn zoveel combinaties mogelijk dat je nooit 
een eenduidig antwoord kan krijgen à men moet 
de structuur veranderen 

Ø Hoeveel zwarte en witte vakjes? 
§ Twee zwarte vakjes weg, dus 

meer witte dan zwarte vakjes 
Ø Per steen heb je één wit en één zwart 

vakje nodig 
 

⇒ Er zijn twee zwarte vakjes minder, dus is het nooit mogelijk om het bord te bedekken 
= altijd twee witte vakjes over (!) 

 
2.4.2 Knoblich et al.’s (1999) luciferhoutjesproblemen  
 

⇒ Door middel van slechts één lucifer te 
verplaatsen moet je de som laten 
kloppen 

⇒ Type A is vrij eenvoudig 
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⇒ Type B is moeilijker omdat men de operatoren moet veranderen = aantal succesvolle 
oplossingen is veel lager 

⇒ Men raakt in een impasse en het wordt veel moeilijker om de oplossing te doorzien 
2.4.3 Representationele veranderingstheorie: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Erkent dat verandering van de probleemrepresentatie proefpersonen vaak in 

staat stelt om problemen op te lossen 
Ø Verbetert de Gestalt benadering door specifieker de onderliggende 

mechanismen van inzicht te specificeren 
Ø Combineert de sterke kanten van de Gestalt en de 

informatieverwerkingsbenadering 
 

• Beperkingen 
Ø Vaak niet moeilijk om te voorspellen wanneer of hoe de representatie zal 

veranderen  
Ø Er is vaak meer dan één factor bij betrokken 

§ Kershaw en Ohlsson (2004) 
Ø Hints om de beperkingen te verlagen zijn beperkt effectief 
Ø Te weinig nadruk op belangrijke individuele verschillen 

§ Vb.: IQ 
 
2.5 Incubatie 
 

⇒ Oplossingen die niet gepast bleken kunnen toch actief blijven = hinderlijk 
⇒ Daarom het probleem even laten liggen 

 
• Wallas (1926) 

Ø Een probleem wordt vaak gemakkelijker opgelost door het eenvoudigweg een 
tijdje te negeren (na incubatie) 

§ De onbewuste geest blijft een tijd lang doorwerken aan een oplossing, 
terwijl de bewuste geest zich bezig houdt met andere activiteiten 
 

• Sio en Ormerod’s (2009) meta-analyse  
Ø Een relatief klein, maar hoogst significant incubatie-effect 
Ø Sterke incubatie-effecten bij problemen met meerdere oplossingen 

§ Incubatie kan het zoeken naar kennis faciliteren 
Ø Grotere effecten wanneer er een relatief lange voorbereidingstijd voor de 

incubatieperiode zit 
§ Er is in dergelijke situaties een grotere kans op een impasse 

 
• Wagner et al. (2004) 

Ø Incubatie tijdens de slaap 
 
 
2.5.1    Vergeten en het incubatie-effect 
 

• Simon (1966) 
Ø Controle-informatie die gerelateerd is aan geprobeerde en gefaalde 

strategieën wordt vergeten tijdens de incubatietijd 
§ Maakt het gemakkelijker voor mensen om een nieuwe benadering te 

kiezen 
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• Vul en Pashler (2007) 
Ø Remote associates test (RAT) 

§ Vb. : “Zoek een woord wat de volgende woorden met elkaar verbindt: 
TANK, HILL and SECRET” à antwoord: “-TOP” 

Ø Onder interferentiecondities (vb. wanneer een misleidend woord werd 
gegeven) lieten proefpersonen een incubatie-effect zien 

 
⇒ Vinden we een vergelijkende verbetering als mensen gedwongen worden de controle 

los te laten? 
⇒ Tweede taak zorgde voor interferentie met de hoofdtaak à meer belasting + afleiding 

zorgde voor betere oplossing van het probleem 
⇒ De drie woorden zijn alle drie van een andere semantische categorie = heel veel 

associatieve processen starten om het juiste woord te vinden 
 
 
2.6 Computationele benadering 
 

• Newell en Simon (1972) 
Ø Ontwierpen de General Problem Solver 

§ Een computerprogramma wat ontworpen was om diverse goed-
gedefinieerde problemen op te lossen  

§ Assumpties: 
- Seriële informatieverwerking 
- Mensen bezitten een beperkte werkgeheugen capaciteit 
- Mensen kunnen relevante informatie uit het lange-termijn geheugen 

ophalen 
Ø Probleemruimte bestaat uit 

§ De initiële staat van het probleem 
§ De doelstaat 
§ De mogelijke mentale operaties 

 
⇒ Binnen de probleemruimte moet de general problem solver een oplossing voor het 

probleem vinden 
 
 
2.6.1    Het toren van Hanoi probleem 
 
 

• De initiële staat van de vijf-schijf versie 
van het Toren van Hanoi probleem 

 
⇒ Niet alleen maar één schijf per keer, maar 

ook dat de volgorde van de grootte 
aangehouden moet worden (een grotere 
schijf mag niet bovenop een kleinere) 

⇒ Verschillende strategieën om dit op te lossen 
 
 
2.7 Heuristieken 
 

• Heuristieken  
Ø Vuistregels (= simpele richtlijnen om verder te raken in het probleem) 
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§ Vb. : Hill-climbing: het veranderen van de huidige staat binnen het 
probleem, zodanig dat je één stap dichter bij het doel komt 

 
• Algoritmes (= kijkt vooruit naar de oplossing <-> hill-climbing) 

Ø Methodes of procedures om een probleem op te lossen 
 

• Means-ends analyse (= zit tussen het de twee à kijkt vooruit, maar nog niet tot aan 
de oplossing) 

Ø Merk het verschil op tussen de huidige staat van het probleem en de doelstaat 
Ø Vorm een subdoel wat het verschil tussen het huidige doel en het einddoel 

reduceert 
Ø Selecteer een mentale operatie die het bereiken van het subdoel toestaat 

 
⇒ Probleem met hill-climbing = we kunnen niet rechtstreeks op ons doel afgaan 
⇒ Vb. : rivier oversteken met vlot à wie neem je mee vanaf de oever: wolf, geit of kool? 
⇒ Op het moment van de missie moet je een paar keer op en neer varen en zal je op 

een bepaald moment een stap terug moeten doen (iemand van aan de overkant 
terug meenemen) 

 
2.7.1   Oplossen van een doolhof: Sweller en Levine (1982) 
 

• Proefpersonen zagen alleen naar de huidige probleemstaat 
Ø De helft zag het doel  
Ø De andere helft zag dit niet 
 

• Kennis van het doel is nadelig voor de means-ends analyse 
 

⇒ Het kunnen zien van het doel is dus nadelig à het hindert je om het probleem op te 
lossen 
 

 
2.8 Vooruitplannen: volledig of beperkt? 
 

• Newell en Simon (1972): beperkingen in de capaciteit van ons korte-termijn 
geheugen 
 

• Planning kost tijd en moeite, en is soms onnodig 
Ø Heuristieken kunnen voldoende zijn 

 
• Delaney, Ericsson en Knowles (2004) 

 
• Conclusie: we kunnen wel vooruit plannen, maar doen dat vaak niet 

 
⇒ We willen de planning zoveel mogelijk beperken tot een minimum à als het niet 

nodig is zullen we zo weinig mogelijk vooruitplannen à zorgt er ook vaak voor dat we 
niet in staat zijn om de juiste oplossing te vinden à als we ons realiseren dat de 
planning voordelig is voor de oplossing, dan zullen we wel in staat zijn om dit te doen 
 

⇒ Wat zorgt er nu voor dat we ons realiseren dat we meer vooruit moeten plannen? 
 
 
2.8.1 Voortgangsmonitoringsheuristiek 
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• MacGregor, Ormerod en Chronicle (2001) suggereerden dat mensen een heuristiek 

zouden toepassen om te beslissen of ze een strategie moeten verlaten of niet: 
Ø De mate waarin het doel wordt bereikt wordt beoordeeld 
Ø Men faalt op dit criterium wanneer voortgang te langzaam is om het probleem 

binnen het maximum aantal stappen op te lossen 
§ Dit dient als een signaal om de strategie te veranderen 

• Het negenstippenprobleem diende als een testscenario om de voorgestelde 
heuristiek te testen 

 
 
2.8.2 Het negenstippenprobleem 
 

⇒ Probleem: als je het niet kent is het moeilijk om dit op 
te lossen, maar eens je het kent is het niet moeilijk 

⇒ Essentie: negen stippen die je moet verbinden door 
middel van slechts vier rechte lijnen en je mag bij het 
tekenen van de lijnen je pen niet optillen 

⇒ Oplossing: Zie afbeelding à de reden waarom de 
meeste mensen hier niet in slagen is het simpele feit 
dat wanneer je het probleem niet kent, je niet weet dat 
de lijn buiten het raster mag gaan à je moet je dus 
gaan realiseren dat dit mag 

⇒ Vonden tegen-intuïtieve bevindingen in hun studie à 
wanneer de proefpersonen een hint kregen die aangaf 
dat ze buiten het raster mogen tekenen, had men de oplossing toch niet sneller door 
à dit komt omdat ze niet zelf op het idee komen wat de cruciale lijn is om te tekenen 

⇒ Bij een hint die er niet op wees dat ze buiten het raster mochten tekenen, kwam men 
sneller op de oplossing à proefpersonen komen in een situatie waar ze na een paar 
stappen al volledig vast zitten en dus gedwongen worden om zelf te zoeken naar een 
oplossingsstrategie en zo veel sneller hun doel kunnen bereiken 

 
2.8.3 Newell en Simon’s (1972) general problem solver: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø De benadering werkt prima met verscheidene goed gedefinieerde problemen 
Ø Resulteert in de kortste sequentie vanaf de initiële staat tot het doel 

§ Stelt ons in staat om te zien waar mensen afwijken van het ideaal 
Ø In algemene termen consistent met onze kennis van de menselijke 

informatieverwerking 
§ De gelimiteerde kennis helpt ons om te verklaren waarom we 

heuristieken gebruiken 
 

• Beperkingen 
Ø Beter dan mensen in het herinneren van wat gebeurde bij een probleem, 

maar inferieur ten opzichte van mensen bij het plannen van toekomstige 
stappen 

§ Richt zich slechts op één stap tegelijk 
Ø De meeste dagelijkse problemen zijn slecht-gedefinieerd, in tegenstelling tot 

degene die hier bestudeerd werden 
Ø Niet geschikt om inzichtsproblemen te verklaren 
Ø Negeert individuele verschillen in probleemoplossingsvermogen 

§ Handley et al. (2002) 
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⇒ We kunnen het gedrag van de general problem solver heel goed gebruiken om het 

gedrag van mensen te modelleren 
⇒ Mensen zijn wel veel beter in het plannen van stappen, shortcuts hierin nemen, 

parallel berekenen,… Dit kan het computerprogramma niet 
⇒ Ook is het niet zo “general”, omdat je in het dagelijkse leven niet zo veel goed 

gedefinieerde problemen tegenkomt 
 
2.9 Probleemoplossen: hersensysteem 
 

• Neuropsychologische data 
Ø Toren van Hanoi probleem 

§ Owen et al. (1990) 
§ Goel en Grafman (1995) 

Ø Watervat probleem 
§ Colvin et al. (2001) 

- Prefrontaal patiënten hadden moeite met het maken van zetten die 
conflicteerden met een bepaalde strategie 

- Linker dorsolateraal prefrontale cortex (DLFPC) patiënten 
presteerden het slechts vanwege inhibitieproblemen 

 
• Neuroimaging data 

Ø Dagher et al. (1999) 
§ Complexere taken geassocieerd met een hogere dorsolaterale 

prefrontale cortex activatie 
Ø Fincham et al. (2002) 
Ø Unterrainer et al. (2004) 

 
⇒ Heel veel onderzoek naar gedaan 
⇒ Het gaat in deze studies vooral over een combinatie van de frontaalschors en allerlei 

netwerken in de ventraalschors en de dorsale kwab à prefrontale schors is het 
belangrijkste 

 
2.9.1 Anderson’s et al.’s (2008) ACT-R theorie 
 
 

⇒ De ACT-R theorie is een grote 
samenvattende theorie die eigenlijk alle 
aspecten van de menselijke cognitie probeert 
te integreren in één theorie 

⇒ Groot aantal verschillende modules die 
allemaal samen zorg dragen voor de 
modulering van het menselijk gedrag 

 
 

• Modules relevant voor probleem-oplossing (à Locaties niet precies kennen): 
Ø Retrieval module: 

§ Behouden van de retrieval cues die noodzakelijk zijn om toegang te 
krijgen tot relevante informatie 

§ Gelokaliseerd in de VLPFC (Badre en Wagner, 2007) 
Ø Imaginal module: 

§ Transformatie van probleem representaties 
§ Gelokaliseerd in de posteriore pariëtale cortex 
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Ø Goal module: 
§ Bijhouden van iemands intenties en het controleren van de 

informatieverwerking 
§ Gelokaliseerd in de anterieure cingulate cortex 

Ø Procedural module: 
§ Gebruikt proctieregels (IF… THEN) om de volgende actie te bepalen 
§ Gelokaliseerd aan de kop van de caudate nucleus 

 
 
2.9.2 ACT-R: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Ambitieuze poging om informatieverwerking en taakprestaties over een groot 

scala van taken te begrijpen 
Ø Meest grondige poging tot nu toe om computationele cognitiewetenschap en 

cognitieve neurowetenschap te verenigen 
§ Zorgt voor een theorie-gedreven benadering voor functionele 

neuroimaging 
§ Helpt om de specifieke functies van een gegeven hersengebied te 

identificeren 
 

• Beperkingen 
Ø Onderschat het belang van alle frontale hersengebieden die van cruciaal 

belang zijn voor informatieverwerking 
Ø Minimaliseert de verscheidenheid aan directe connecties tussen 

hersengebieden, zoals die gevonden zijn met neuroimaging 
Ø Modules hoeven niet volledig onafhankelijk te zijn 

§ Danker en Anderson (2007) 
 
 

⇒ Eén  van de weinige pogingen om resultaten verkregen uit verschillende 
wetenschappen met elkaar te combineren à goede balans tussen een model dat 
gedreven is door theorievorming en anderzijds ook ondersteund wordt door 
empirische, gedrags- en neurowetenschappelijke resultaten 

⇒ De één op één relatie tussen functie en hersengebied is waarschijnlijk een beeld dat 
gewoon te veel gesimplificeerd is 

⇒ Veelbelovende ontwikkeling, maar gezien de complexiteit wordt het heel moeilijk om 
alles precies te specificeren 

 
 
 
3. Transfer van training en analogieredeneringen 
 

⇒ Redeneren komt pas later aan bod, maar we zullen vaak zien dat er heel veel overlap 
is à bij probleemoplossing is dus ook een zekere mate van redeneervaardigheden 
nodig 

 
⇒ In heel veel gevallen willen we een oplossing vinden voor een probleem omdat we 

een bepaald doel willen bereiken à we moeten vaak een oplossing van een andere 
gelijkaardige situatie proberen toepassen op een nieuwe situatie 
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⇒ Stel: patiënt met kwaadaardige tumor à er is maar één mogelijke behandeling en dat 
is dat de tumor behandelt moet worden met een zeer intense dosis dodelijke straling 
à de bundel straling moet dus ook door gezond weefsel heen à de remedie wordt 
dus erger dan de kwaal  

⇒ Wat is de oplossing voor dit probleem? à verschillende stralingsbronnen rondom de 
patiënt plaatsen die ieder op zich een niet-dodelijke dosis straling afscheiden, je richt 
ze allemaal op de tumor à zo is het genoeg straling om de tumor de doden en toch 
het gezonde weefsel te sparen 
 
 
 
 

⇒ Probleem voorgelegd aan een grote groep mensen à de meeste proefpersonen 
konden het probleem niet oplossen 

⇒ Controleconditie: kreeg eerst een verhaal te horen over generaal die met zijn leger 
een fort wil aanvallen à zelfde principe hierin toegepast à na het horen van dit 
verhaal konden veel meer mensen het probleem oplossen 

⇒ Eén hint / een analogische situatie is dus voldoende om een probleem op te lossen 
⇒ Het kunnen denken in analogieën is dus heel erg essentieel voor het kunnen 

aanpakken en oplossen van verschillende problemen 
 
 
3.2    Studie van analogieredeneringen 
 

• Vier term-analogieproblemen: 
Ø Algemene vorm: A;B ;; C;D 
Ø Voorbeeld: Wit;Zwart ;; Lawaai;Stilte 

 
⇒ Het oplossen van analogieën gebeurt meestal op basis van een vier-term 

analogieredenering à vb. “wit staat tot zwart, zoals lawaai staat tot stilte” à je kan 
ook drie termen geven en vragen om de vierde aan te vullen naar gelang de analogie 
 
 

3.2.1 Analogisch probleemoplossen 
 

• Wanneer mensen niet direct relevant kennis over een probleem hebben dan 
proberen ze indirect, door middel van een analogie kennis toe te passen 

Ø Prestatie correleert +0.7 met intelligentie 
§ Spearman (1927) 

Ø Is afhankelijk van werkgeheugen componenten 
§ Morrison, Holyoak en Truong (2001) 

Ø Is afhankelijk van frontale executieve processen die het reageren op 
distractors inhiberen 

§ Krawczyk et al. (2008) 
 

• Chen (2002) 
Ø Drie types van overeenkomst tussen problemen 

§ Oppervlakkige overeenkomst 
- De verschillende problemen kennen slechts (irrelevante) 

gedetailleerde overeenkomsten 
- Vb. : gras versus Sprite = allebei groen 

§ Structurele overeenkomst 
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- Causale relaties tussen de hoofdcomponenten worden door beide 
problemen gedeeld 

- Vb. : fort overvallen versus kankerbestrijding = analogie 
§ Procedurele overeenkomst 

- Procedures die het oplossingsprincipe omzetten naar concrete 
acties worden door beide problemen gedeeld 

- Vb. : ontstaan / verklaring van het atoom 
 
 
 
 
 
 
3.2.2   Verre transfer 
 

• Positieve transfer naar een niet gelijkaardige context 
• Onderscheid tussen nabije transfer en verre transfer 

Ø Nabije transfer = leren een bepaald probleem op te lossen en daarna in staat 
zijn om die resultaten te gebruiken om analoge problemen op te lossen 

Ø Verre transfer = kennis van het analoog gebruiken om toe te passen op een 
context die er helemaal niets mee te maken heeft 
 

⇒ Eerste resultaat: al vrij jong kunnen kinderen die getraind waren in het oplossen van 
natuurkundige problemen, ook problemen kunnen oplossen op andere domeinen 

⇒ Opmerkelijke bevinding: er waren enorme cross-culturele verschillen in het kunnen 
toepassen van dit soort analogieredeneringen 
 

⇒ Het type opgave = vb. je bent op een eiland en de leider krijgt een standbeeld en hij 
wil dit standbeeld wegen en dan omzetten in een hoeveelheid goud à er is geen 
weegschaal aanwezig à hoe kan je dit probleem oplossen? 

⇒ De meeste kinderen waren niet in staat dit op de te lossen, maar Chinese kinderen 
wel à blijkt dat er in China een bepaalde legende is die generatie op generatie wordt 
doorverteld à analogie = een belangrijke Chinese leider kreeg als cadeau een 
enorme grote olifant, hij wou deze wegen maar er was geen weegschaal in het land 
die sterk genoeg zou zijn voor de olifant te kunnen dragen à het zoontje van de 
leider kwam met de oplossing = olifant in een bootje zetten en aftekenen tot hoever 
het in het water is gezakt à dan het bootje met stenen vullen en kijken hoeveel 
stenen nodig zijn tot het even ver gezakt is à daarna de hoop stenen wegen en zo 
weet je hoe veel de olifant weet 

⇒ De Chinese kinderen waren dus heel goed in staat om het verhaal uit hun kindertijd 
toe te passen op de nieuwe situatie 

 
 
 
3.2.3 Analogisch probleemoplossen: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Bewijst dat oppervlakkige, structurele en procedurele overeenkomst tussen 

een eerder en het huidige probleem allemaal belangrijk zijn 
Ø De aard en de doelen van de taak beïnvloeden het denken 
Ø Het werkgeheugen is in hoge mate betrokken, evenals inhibitoire processen 

 
• Beperkingen 
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Ø De overeenkomst tussen verschillende problemen is in het dagelijkse leven 
minder duidelijk 

Ø In werkelijkheid verkiezen mensen structurele overeenkomsten boven 
oppervlakkige 

Ø Individuele verschillen worden te weinig benadrukt 
 

⇒ In het dagelijkse leven is de toepasbaarheid vaak te beperkt 
 
 
 
 
 
 
 
4. Expertise 
 

⇒ Hoe kan het dat we op een gegeven moment zoveel kennis en ervaring bezitten dat 
we een probleem kunnen oplossen? 

 
• Schaakexpertise 

Ø Abstract, goed gedefinieerde problemen 
Ø Betrouwbaar ratingsysteem voor schaakmeesters 

 
• Medische expertise 

Ø Maatschappelijke relevante, slecht gedefinieerde problemen 
Ø Levensbelang (!) 

 
⇒ Je kunt het vaak op den duur niet meer anders zien à heel moeilijk om expertise op 

een systematische wijze wetenschappelijk te onderzoeken 
⇒ Onderzoek beperkt tot twee subdomeinen: expertise op het gebied van het 

schaakspel en medische expertise 
 
4.1   Schaakexpertise 
 

⇒ Hoe doen we dit nu juist? à theorie 1: chunking theorie à schaakposities in logische 
eenheden groeperen à hoe meer ervaring, hoe uitgebreider de chunks worden 

 
• Chase en Simon’s (1973, a) chunking theorie: 

Ø Gedetailleerde informatie over schaakposities worden opgeslagen in het 
lange termijn geheugen 

§ Opgebroken in ongeveer zeven chunks (= eenheden) 
- Chunks die door experts worden gevormd bevatten meer informatie 

dan degene die door “nieuwelingen” worden gevormd 
 

⇒ Sommige aspecten worden niet goed verklaard door de chunking theorie 
⇒ Men moet een variant bedenken die flexibeler hiermee omgaat 

 
 
4.1.1 Sjabloontheorie 
 

• Gobet en Waters (2003) vonden problemen in de chunking theorie: 
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Ø Kan mechanismen op het chunking-niveau niet relateren aan de hogere-orde 
representaties 

Ø Voorspelt dat het encoderen van schaakposities langer zou duren dan in 
werkelijkheid het geval is 
 

• Sjabloontheorie, daarentegen, stelt dat: 
Ø Frequent gebruikte chunks ontwikkelen zich tot complexere en flexibele 

sjablonen, bestaande uit: 
§ Een kern: vergelijkbaar met de vaste informatie opgeslagen in chunks 
§ Slots: bevat variabele informatie 

 
• Voorspellingen: 

Ø Schaakposities worden opgeslagen in ongeveer drie relatief grote sjablonen 
Ø Experts kunnen op relatief betrouwbare wijze vertrouwen op hun 

sjabloonkennis, wat relatief robuust is tegen tijdsdruk 
Ø Spelers slaan de exacte posities op na het bestuderen van het bord, waarbij 

de naburige stukken mogelijk in hetzelfde sjabloon gevonden kunnen worden 
Ø Schaakexperts zouden een betere herinnering aan de posities moeten 

hebben dan de nieuwelingen 
 

⇒ Als we snel moeten schaken zien we dat onze prestatie niet veel afwijkt van een 
match die niet onder tijdsdruk wordt gespeeld  

⇒ Oogbewegingsstudies toonden aan dat expertschakers al meteen gaan kijken naar 
de relevante informatie in de stelling 

⇒ Belangrijke evidentie tegen: sommige schakers laten toch zien dat ze veel beter zijn 
in het spelen van een match zonder tijdsdruk dan met tijdsdruk 

⇒ Experts worden heel effectief in het kunnen opslaan van de exacte posities op het 
bord à hier is evidentie voor en tegen 

⇒ Experts hebben een betere herinnering à is dit nu zo? à de evidentie hiervoor 
wisselt 

Ø Onderscheid maken tussen twee verschillende aspecten van het schaakspel: 
exacte positie van een schaakstuk op het bord + die posities zijn vaak 
onderdeel van een bepaalde aanval en verdedigingsrelatie 

Ø Verschillende condities waarin verschillende stukken verplaatst zijn à als de 
sjabloon theorie echt voorspelt dat de experts beter zijn, dan zouden we dat in 
al die condities moeten vinden à dit is ook effectief zo gevonden 

Ø Maar: expertschakers encoderen de posities toch maar gedeeltelijk à het is 
niet zozeer de exacte positie die onthouden wordt, maar de onderliggende 
posities en of die onderdeel zijn van een zinvolle stelling 

Ø Voor beginnende schakers maakt het niet zoveel uit wat voor informatie er 
aangeboden wordt, maar voor experts is dit wel het geval 

Ø Als de onderlinge posities niet veranderd worden, maar enkel de posities op 
het bord, dan is de expert veel minder goed in het detecteren van de 
verandering à enkel wanneer de aanval-verdedigingsrelaties onderbroken 
worden kan de expert goed verandering detecteren à het wordt dus veel 
meer gedreven door het kunnen encoderen van de onderliggende structuur 
van het spel 

 
4.1.2 Sjabloontheorie: evaluatie 

 
• Sterktes: 

Ø Bewijs voor het idee dat bordposities opgeslagen worden in een klein aantal 
sjablonen, in tegenstelling tot een groter aantal chunks 
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Ø Uitmuntende schakers bezitten veel meer sjablonen gebaseerde kennis dan 
niet-experts 

Ø Geeft een overtuigende beschrijving van de processen betrokken bij 
routineuze expertise 

 
• Beperkingen: 

Ø Zoekprocessen zijn belangrijker dan de theorie ze credit voor geeft 
§ Experts kijken meer stappen vooruit dan de niet-experts (Charness, 

1981) 
§ Expertise is minder voorspelbaar onder grotere tijdsdruk (van 

Harreveld et al., 2007) 
Ø Kan niet volledig adaptive expertise verklaren 
Ø Controverse over wat in het lange termijn geheugen opgeslagen is 

§ Aanvals/verdedigingsrelaties zijn mogelijk belangrijker dan simpelweg 
de ruimtelijke relaties tussen de stukken 
 

Ø Minimaliseert de rol van individuele verschillen 
§ Grabner et al. (2007) 

 
⇒ Het bewijs wat ervoor geleverd is, is nog steeds heel erg gemixt  

 
 
4.2 Medische expertise: Engle’s (2008) impliciet/expliciet onderscheid 
 

⇒ Hoe kunnen we de expertise van het uitsluiten van bepaalde diagnosen en het stellen 
van anderen verklaren? 

 
• Expliciet / analytisch redeneren of focaal zoeken 

Ø Relatief langzaam 
Ø Opzettelijk 
Ø Geassocieerd met bewustzijn 
Ø Analytisch, regel-gebaseerde strategieën  

§ Kulatunga-Moruzi et al. (2004) 
Ø Het type redenering wat medische beginners vaak gebruiken 

 
• Impliciet / niet-analytische redenering of algemene indruk 

Ø Snel / automatisch 
Ø Niet geassocieerd met bewustzijn 
Ø Holistisch / globaal 

§ Adam en Reyna (2005) 
§ Reyna en Lloyd (2006) 

Ø Het type redenering wat medische experts vaak gebruiken 
§ Vooral voor visuele specialisaties 

- Doet een sterk beroep op visuele erkenning 
§ Experts zullen vaak hun beslissing checken aan de hand van de 

langzame expliciete redeneringen 
 

⇒ Expliciet = langzame wijze, volgens regeltjes, aflopen van een lange checklist à dit 
zie je bij mensen die nog maar aan het begin van hun carrière staan 

⇒ Impliciet = wat volgt op de eerste indruk, speelt zich af op een globaal niveau, is 
gebaseerd op het kunnen vinden van de essentie, het onderliggende patroon 
ontzettend snel kunnen doorzien à meer ervaren medische specialisten à vooral bij 
visuele specialisaties (vb. breuken vaststellen, …)  
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⇒ Expliciete redeneringen zullen de impliciete ondersteunen, ter verifiëring  
 
 
4.2.1 Medische expertise: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Medische experts maken over het algemeen meer gebruik van snelle 

automatische processen dan beginners bij diagnostiek 
§ Hoewel er veel uitzonderingen zijn 

Ø De prestatie van experts is beter dan die van niet-experts 
§ Hoewel het vertrouwen op de essentie een negatieve invloed op de 

prestatie kan hebben 
 

• Beperkingen 
Ø Er is nog te weinig bekend over de vraag hoe mensen hun expertise 

verkrijgen 
Ø Heeft het gevaar om het belang van analytische processen te onderschatten 
Ø Als, en zo ja hoe, experts gebruik maken van opgeslagen exemplarische 

informatie versus de essentie, is nog onduidelijk 
 

⇒ Het is vooral een kwestie van automatisering 
⇒ Hoe die expertise nu juist verkregen wordt en wat het effect van training hierop is, is 

iets waar we op dit moment nog heel weinig over weten 
⇒ De langzame strategieën blijven een belangrijke rol spelen (!) à dit wordt vaak 

onderschat 
 
4.2.2 Schaakexpertise vs. medische expertise: overeenkomsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Zowel voor schaak- als voor medische expertise geldt dat het enorm veel training en 

kennis vergaring over het probleem veronderstelt 
⇒ Na heel veel training kunnen we heel veel processen automatiseren en de 

analytische processen veel efficiënter toepassen 
 
 
4.2.3 Schaakexpertise vs. medische expertise: verschillen 
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⇒ Het ene heeft te maken met abstracte representaties, het andere met heel concrete 

voorbeelden 
5. Opzettelijk oefenen 
 

⇒ “Deliberate practice” 
⇒ Kan oefening een rol spelen in het verkrijgen van expertise?  
⇒ Doelgericht oefenen 

 
5.1  Opzettelijk oefenen 
 

⇒ Hoe efficiënt kan dit nu zijn? à de meningen hierover zijn verdeeld 
 

• Ericsson et al. (1993); Ericsson en Lehmann (1996) 
Ø Een groot scala aan expertise kan ontwikkeld worden door opzettelijk 

oefenen, onder de volgende condities (= voorwaarden waaraan een oefening 
moet voldoen om effectief te zijn): 

§ De taak heeft de juiste moeilijkheidsgraad 
§ De leerling krijgt informatieve feedback 
§ De leerling heeft voldoende kansen om de taak te herhalen 
§ De leerling heeft de mogelijkheid om fouten te corrigeren 

Ø Hoe meer tijd gespendeerd wordt aan het opzettelijk oefenen, hoe beter de 
uiteindelijke prestatie 

Ø Het is beargumenteerd dat opzettelijk oefenen het enige is wat nodig is om 
expertprestaties te ontwikkelen 

§ Aangeboren talenten/vaardigheden zouden NIET uit moeten maken 
(vb. de zogenaamde “idiot savants”) 

§ De verdeelde meningen hierover gaan vooral rond: wat is nu juist de 
rul van het oefenen? à Is het faciliterend of doorslaggevend? 
 

 
• Ericsson en Kintsch (1995) 

Ø Langdurig opzettelijk oefenen stelt experts in staat om de gelimiteerde 
capaciteit van het werkgeheugen te omzeilen door relevante informatie in het 
langetermijngeheugen op te slaan 
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§ Long-term working memory 
 

• Robertson’s (2001) vereisten voor een efficiënt langetermijngeheugen: 
 

 
 
5.1.1  Opzettelijk oefenen: bewijs voor 
 

• Ericsson en Chase (1982) 
Ø SF kon zijn cijferspanne vergroten van 7 naar 80 cijfers na een periode van 

intensief oefenen (= bizarre prestatie) 
§ Maakte effectief gebruik van het langetermijngeheugen door: 

- Het gebruik van betekenisvolle encodering in het 
langetermijngeheugen 

- Het ontwikkelen van een ophaalstructuur 
- Versnelling van deze processen door intensief oefenen 

 
⇒ SF was een zeer fanatieke marathon loper en wist heel veel over historische 

looptijden à hij onthield getallenreeksen door ze te linken aan de looptijden 
 
 
5.1.2  Opzettelijk oefenen: bewijs tegen 
 

• Correlatie tussen oefenen en taakprestatie is laag (34%: Hambrick et al., 2014) 
• De hoeveelheid oefening is niet bepalend voor het eindniveau (Howard, 2009) 

 
⇒ Bewijs tegen à beperkte correlatie tussen de tijd die je steekt in het oefenen van een 

taak en de prestatie die je bereikt 
⇒ Eindniveau à mensen die op een lager niveau begonnen, zullen ook op een lager 

niveau eindigen (vergeleken met zij die op een hoger niveau begonnen) 
 
 
5.1.2     Opzettelijk oefenen: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø De meeste experts ontwikkelen een superieur langetermijn-werkgeheugen 

§ Reduceert de beperkingen in de verwerkingscapaciteit 
Ø Bewijs suggereert dat opzettelijk oefenen belangrijker is dan niet-opzettelijk 

oefenen 
 

• Beperkingen 
Ø Opzettelijk oefenen is niet de enige factor van belang bij het ontwikkelen van 

expertise (e.g., Gottfredson, 1997) 
§ Experts zijn mogelijk allemaal in het bezit van hoge intelligentie, wat 

de mogelijkheid om correlaties te ontdekken beperkt 
Ø Causaliteit, in plaats van correlaties, dienen vastgesteld te worden 
Ø Zegt niets over motivationele factoren 
Ø Opzettelijk oefenen is niet voor alle vaardigheden/beroepen relevant 

 
⇒ Toch nog een veelheid aan andere factoren die kunnen bijdragen tot expertise 
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HOOFDSTUK 13 
 

⇒ Zie vb. : vermogen voor kansrekening is waarschijnlijk aangeboren 
⇒ Mensen zijn gewoon niet goed in kansrekenen  

 
1.    Onderzoek naar beoordeling 
 
1.1     Het theorema van Bayes 
 

⇒ Stelde dat het noodzakelijk is om voor dat je gaat meten, vast te stellen hoe vaak 
iets voorkomt 

⇒ Na meten dan kijken of dit overeen komt met wat je voorspeld had 
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• Het is noodzakelijk om de relatieve waarschijnlijkheid van gebeurtenissen vast te 
stellen (prior odds) voordat dataverzameling kan beginnen 

 
⇒ Één positief resultaat 
⇒ Wat is de kans dat die persoon ook echt de drug gebruikt heeft? 
⇒ Ondanks dat de test 99% betrouwbaar is, is het antwoord toch heel laag à 33.2% 
⇒ Bij iedere individuele meting is er een kleine foutkans à na 1000 metingen gaat die 

foutkans accumuleren 
⇒ 10 keer een vals alarm, 5 echte gebruikers à 15 positieve resultaten waarvan maar 

vijf echte à totaal = de kans op echte gebruiker is 33% 
⇒ De kans wordt dus altijd vertekend en we zijn heel slecht in de inschatting hiervan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2     Kahneman en Tversky 
 

⇒ Deze twee stonden aan de wieg van dit soort beoordelingsproblemen 
⇒ Kahneman is één van de weinige psychologen die en nobelprijs heeft gekregen 

(voor economie) 
 
 

1.2.1 Tversky en Kahneman (1972) 
 
• Proefpersonen kregen te horen dat taxi’s betrokken waren bij een ongeluk 

Ø Van alle taxi’s in de stad in kwestie: 
§ Behoorde 85% tot de groene maatschappij 
§ Behoorde 15% tot de blauwe maatschappij 

Ø Een getuige verklaarde dat de ongelukstaxi tot de blauwe maatschappij 
hoorde 

§ Maar, toen haar vermogen om taxi’s te beoordelen werd beproefd 
onder gegeven lichtomstandigheden, bleek dat ze er in 20% van de 
gevallen naast zat 

 
• De proefpersoon moest beslissen wat de waarschijnlijkheid was dat de ongelukstaxi 

inderdaad blauw was 
 

• De waarschijnlijkheidsratio is 12:17 
Ø Dus, er is 41% (12/19) waarschijnlijkheid dat de taxi blauw was, vergeleken 

met 59% (17/29) waarschijnlijkheid dat de taxi groen was 
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1.3    Negeren van de basis-ratio 
 

• Koehler (1996, p.1) 
Ø Basis-ratio informatie à hiermee moeten rekening houden 

§ “De relatieve frequentie waarmee een gebeurtenis kan plaatsvinden of 
waarmee een bepaald attribuut aanwezig is in de populatie” à basis-
ratio blauwe taxi’s = 0.15 

 
• Mensen slagen er vaak niet in om volledig rekening te houden met de basisratio 

Ø Vb. in Tversky en Kahneman’s (1972) taxiprobleem: proefpersonen 
rapporteerden dat er een waarschijnlijkheid van 80% was dat de taxi blauw 
was (i.p.v. 41%) à het feit dat ze minder voorkomen wordt dus volledig 
genegeerd 

 
 

1.4     Base rates: een voorbeeld 
 

⇒ Kaartenbak met 70 advocaten en 30 ingenieurs 
 

• “Jan is 45 jaar. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is vrij conservatief, 
voorzichtig en ambitieus. Hij heeft geen interesse in politieke en sociale zaken en 
spendeert het grootste deel van zijn tijd aan hobby’s, waaronder timmeren, zeilen, 
en numerieke puzzels.” 

 
⇒ Hoe waarschijnlijk is het dat Jan een advocaat/ingenieur is? 

 
 

1.5     Representativiteitsheuristiek 
 

⇒ Als we een oordeel moeten geven, dan kijken we alleen maar naar de 
persoonsbeschrijving zelf 
 

• Kellog (1995) 
Ø Wanneer mensen deze heuristiek gebruiken, worden “gebeurtenissen die 

representatief of typisch zijn voor een bepaalde klasse 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” 

 
• De conjunctiedwaling 

Ø Het foutieve geloof dat de conjunctie of combinatie van twee gebeurtenissen 
(A en B) waarschijnlijker is dan de twee gebeurtenissen in afzondering 

Ø Zie: Het Linda probleem: 
§ Linda is een bankmedewerkster 
§ Linda is een feministe 
§ Linda is een feministische bankmedewerkster 

 
⇒ De derde optie werd als meer waarschijnlijk beoordeeld dan de andere twee à dit 

gaat in tegen de logica, à twee samen wordt als waarschijnlijker gezien = 
conjunctiedwaling 
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1.6     De beschikbaarheidsheuristiek 
 

• Schatting van de frequentie van gebeurtenissen afhankelijk van het gemak 
waarmee relevante informatie uit het langetermijngeheugen kan worden gehaald 

Ø Vb. Lichtenstein et al. (1978) 
§ Doodsoorzaken die veel publiciteit oproepen (vb. moord) worden 

als waarschijnlijker beoordeeld dan degene die dat niet doen (vb. 
zelfmoord), zelfs wanneer het omgekeerde waar is 

Ø Vb. angst om te vliegen à als je naar de statistieken kijkt is vliegen veel 
veiliger dan je met de auto verplaatsen à maar zodra er eens een 
ongeluk met een vliegtuig gebeurd komt dit gewoon veel groter aanbod in 
de media 

 
 
 

• Hertwig, Pacher en Kurzenhauser (2005) identificeerden twee mechanismen: 
Ø Beschikbaarheid om te herinneren 

§ Beoordeling van de frequentie door middel van het tellen van de 
gevallen die je je kan herinneren 

Ø Fluency mechanism 
§ Beoordeling door te beslissen hoe gemakkelijk het zou zijn om je 

relevante gebeurtenissen te herinneren zonder ze werkelijk op te 
halen 

 
 
 
 
 

1.7     Ondersteuningstheorie 
 

⇒ Hoe komt het nu dat we bepaalde dingen overschatten en andere dingen 
onderschatten? 
 

• Tversky en Koehler (1994) 
Ø Een gegeven gebeurtenis zal meer of minder waarschijnlijk lijken 

afhankelijk van hoe het beschreven wordt 
§ Een expliciete beschrijving kan de aandacht richten op 

gebeurtenissen die minder voor de hand liggend zijn in de niet-
expliciete beschrijving 

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

 
Ø Daardoor zal de subjectieve waarschijnlijkheid van een mogelijkheid 

toenemen wanneer het expliciet vermeld wordt, waardoor de saillantie / 
opvallendheid toeneemt 
 

 
1.7.1 Ondersteuning voor de ondersteuningstheorie 
 

• Bewijs 
Ø Mandel (2005) 
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§ De geschatte waarschijnlijkheid van een terroristische aanslag was 
hoger wanneer expliciet werd aangegeven dat deze al dan niet 
door Al Quada werd gepland, dan wanneer dit niet expliciet werd 
aangegeven à het toevoegen van bepaalde details in de 
beschrijving heeft dus een groot effect op de inschatting 
 

Ø Redelmeier et al. (1995) 
§ Subjectieve waarschijnlijkheden zijn hoger voor expliciete 

omschrijvingen, zelfs in geval van experts 
 

• Beperkingen 
Ø De mechanismen die aan deze verschuiving ten grondslag liggen zijn niet 

echt geïdentificeerd  
§ Het is niet duidelijk waarom mensen vaak algemeen bekende 

informatie overslaan 
§ Het is eveneens onduidelijk waarom het focussen op een gegeven 

mogelijkheid de subjectieve waarschijnlijkheid hiervan doet 
toenemen 

 
 

⇒ Iedereen is gevoelig voor deze mate van expliciteit in de beschrijving 
⇒ Het heeft iets te maken met aandacht, maar wat het nu juist precies is weten we 

nog steeds niet 
⇒ Het is niet duidelijk waarom het altijd resulteert in een toename van de 

subjectieve waarschijnlijkheid 
 
 
 
 

1.8    Heuristieken en bias: algemene evaluatie 
 

⇒ Hoe kunnen we heuristieken daarin toepassen? 
 

• Sterktes 
Ø Verschillende algemene heuristieken, of vuistregels liggen ten grondslag 

aan beoordelingen in diverse contexten 
Ø Mensen zijn verrassend gevoelig voor systematische vooringenomenheid 

§ Zelfs experts en hoog-intelligente individuen 
Ø Van invloed op economie, filosofie en politieke wetenschappen 

 
• Beperkingen 

Ø De term heuristiek begint afgezaagd te worden 
§ Verklaart niet hoe het (het wegnemen van) moeite kan verklaren 

Ø Sommige fouten worden gemaakt doordat proefpersonen delen van het 
probleem fout begrepen 

Ø Het onderzoek is losgekoppeld van het dagelijkse leven 
§ Heuristieken kunnen nuttig zijn 

Ø Individuele verschillen worden nauwelijks in acht genomen 
 
 

⇒ Wat een heuristiek juist is kunnen we eigenlijk nog niet goed beschrijven 
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1.8.1 Snelle en zuinige heuristieken 
 

⇒ Inzoomen op één specifieke heuristiek 
 

• Gigerenzer en collega’s beargumenteren dat heuristieken vaak waardevol zijn, 
vooral snelle en zuinige heuristieken: 

Ø Simpele heuristieken die snelle verwerking van relatief weinig informatie 
vereisen. Hieronder vallen: 

§ Neem-de-beste heuristiek 
o Zoekregel: zoek aanwijzingen in volgorde van validiteit 
o Stopregel: stop na het vinden van een onderscheidende 

aanwijzing 
o Beslissingsregel: kies een uitkomst 

 
§ Herkenningsheuristiek (= specifieke vorm van neem-de-beste) 

o Wanneer er slechts één item herkend wordt, veronderstel 
dan dat het herkende item een hoge waarde heeft op basis 
van ieder willekeurig criterium à Mogelijke evolutionaire 
voordelen / resulteert vaak in correcte voorspellingen / is 
één van de snelste beoordelingsprocessen 

 
 

1.8.2 Snelle en zuinige heuristieken: bewijs 
 

• Goldstein en Gilgerenzer (2002) 
Ø Suggereert zwaar gebruik van de herkenningsheuristiek 

 
• Richter en Spath (2006) 

Ø Herkenningsheuristieken worden vaak niet gebruikt wanneer er toegang is 
tot inconsistente informatie 

• Oppenheimer (2003) 
Ø Kennis over de grootte van een stad kan de herkenningsheuristiek 

overschrijven 
 

• Pachur en Hertwig (2006) 
Ø Tijdsdruk verhoogt het vertrouwen op de herkenningsheuristiek  

 
• Newell et al. (2003) 

Ø De Neem-de-beste strategie wordt niet gebruikt wanneer de kosten van 
informatieverwerking laag zijn en de validiteit van de aanwijzingen laag 
zijn 

 
• Meer informatie wordt in beschouwing genomen wanneer de beslissing belangrijk 

is 
 

⇒ Soms gebeurt er ook juist het omgekeerde (zie: ziektes à men kiest voor de 
ziekte die men niet kent) 

⇒ De herkenningsheuristiek is heel erg krachtig en we kunnen hem in verschillende  
contexten flexibel toepassen 

 
 

1.9         Causale modellen: Krynski en Tenenbaum (2007) 
 



 
Laura van Eijndhoven  2de Bachelor Psychologie 
Universiteit Gent  2016-2017
   

 Psychologische Functieleer II 	 94 

• Causale kennis stelt mensen in staat om succesvolle beoordelingen te geven 
over de echte wereld 

• In laboratoriumsituatie kunnen problemen vaak niet dit soort kennis opleveren 
Ø Maakt het moeilijk om statistiek te relateren aan causale kennis 

 
• Revisie van het taxiprobleem, maar met meer nadruk op de reden waarom de 

getuige fouten kon maken (vervaagde kleuren) 
Ø Slechts 8% van de proefpersonen negeerden de basis ratio 
Ø In de standaard versie negeerde 43% de basis ratio 

 
⇒ Causale kennis (= kennis over alle factoren die oorzaak zijn geweest van het 

probleem) kunnen we gebruiken, wat ervoor zorgt dat het beoordelingsproces veel 
sneller gaat verlopen 

⇒ Dit is iets wat men in laboratorium situaties niet kan doen 
⇒ Herziende versie taxiprobleem: slechts nog 8% negeerde de basis ratio à men 

moest ook rekening houden met hoeveel taxi’s van elke kleur in de stad aanwezig 
waren à kleine aanpassing die zorgde voor een hele verbetering 

 
 

1.9.1 Causale modellen: beperkingen 
 

• Zelfs wanneer de causale structuur expliciet werd gemaakt produceerden minder 
dan 50% van de proefpersonen het correcte probleem 

Ø Er is meer nodig om beoordelingsproblemen op te lossen dan toegang te 
hebben tot causale kennis 
 

• Belangrijke individuele verschillen in beoordelingsprestaties worden niet in 
beschouwing genomen 

 
⇒ We hebben met de causale kennis nog steeds niet voldoende informatie om het 

probleem te doorzien 
 
 

1.10     Natuurlijke frequentie hypothese 
 

• Gigerenzer en Hoffrage (1995, 1999) 
Ø Natuurlijke bemonstering (= natural sampling) is iets wat in het dagelijks 

leven vaak plaatsvindt: 
§ Als gevolg van onze evolutionaire geschiedenis vinden we het: 

o Gemakkelijk om de frequentie van verschillende soorten 
gebeurtenissen te bepalen 

o Moeilijk om om te gaan met fracties en percentages 
 

⇒ We zijn niet goed in staat om mentaal proporties te representeren = één van de 
belangrijke factoren die er altijd toe leidt dat we heel veel fouten maken bij 
beoordelingsproblemen 

⇒ Moesten we de getallen in een andere vorm representeren, zouden we veel minder 
moeite hebben om het probleem te doorzien 

⇒ Vb. tellen hoeveel fietsen er op één minuut passeren: je hebt nu een concreet aantal 
en hier kan je veel beter mee werken dan wanneer je dit om moet zetten in een 
fractie 
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Ø Onze neiging om complexe formules / statistiek te vermijden kan leiden tot 
veelvoorkomende fouten bij beoordelingsproblemen 

§ Taakprestatie zou moeten verbeteren wanneer problemen gebruik 
maken van natuurlijke (objectieve) frequenties 

o Maar, natuurlijke problemen maken normalerwijze geen 
gebruik van natuurlijke frequenties 

 
 

⇒ We worden altijd gedwongen om formules en statistische procedures toe te passen 
om het probleem op te lossen 

⇒ Als we het probleem herschrijven en we verliezen de proporties (= omzetten in 
natuurlijke getallen), dan zou onze taakprestatie enorm moeten toenemen  
 
 
 

1.10.1 Het begrip “frequentie” 
 

• Tellen van absolute aantallen 
Ø Maar toch vaak weer uitgedrukt in een fractie: 
Ø Bijvoorbeeld (uit Minerva: tijdschrift voor evidence-based medicine): 

§ “Men schat dat in de algemene populatie de verchillende 
BRCA1/BRCA2-mutaties met een frequentie van 1/1000 (0,1%) 
voorkomen. Bij bepaalde bevolkingsgroepen zoals de Ashkenazi-
joden is de frequentie echter veel hoger, rond de 1/50 (2%)” 

• In de voorbeelden in het boek gaat het om: 
Ø Absolute getallen, gegeven een vaste populatie 

§ Dus bijvoorbeeld één persoon of 50 personen (uit een populatie 
van 1000) 

 
 
 
 

⇒ Op die manier de proporties omgeschreven tot een representatie die bestaat uit 
absolute concrete eenheden à die zouden veel beter te vatten zijn in een 
beoordelingsproces 
 

⇒ Linda probleem: gezien dat 
normaal mensen de kans 
hoger schatten dat ze een 
feministische 
bankmedewerker is (<-> 
gewoon een 
bankmedewerker) à 
mensen hebben er toch 
moeite mee om dit soort 
beoordelingen te maken 

⇒ In de herziene versie is het patroon van resultaten volledig omgedraaid à mensen 
schatten de kans dat ze gewoon een bankmedewerker is veel hoger in  

 
1.10.2    Hoffrage et al. (2000) 
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• Percentage correcte inferenties gemaakt door gevorderde medische studenten 
die vier problemen te beoordelen kregen. De problemen werden ofwel als 
probabiliteit ofwel als natuurlijke frequentie gepresenteerd.  
 

⇒ Hij deed een gelijkaardig iets bij medische studenten à legde hen een aantal 
symptoom beschrijvingen voor à wanneer uitgedrukt in natuurlijke frequenties neemt 
de accuratesse van beoordeling enorm toe 

 
 

1.10.3 Biased sampling 
 

⇒ Er zijn toch nog steeds aspecten die we niet goed kunnen inschatten 
 
• Fiedler et al. (2000) 

Ø Priors (niet op basis van probabiliteit, maar door het bemonsteren van 
individuele gevallen) 

§ 80% waarschijnlijkheid van een positief mammogram, in geval van 
borstkanker 

§ 9.6% waarschijnlijkheid van een vals positief mammogram 
§ Basis ratio van borstkanker is 1% 

Ø Vraag: Wat is de waarschijnlijkheid dat een vrouw borstkanker heeft, 
gegeven een positief mammogram (op basis van het bemonsteren van 
een aantal indexkaarten) 

Ø Resultaat:  
§ Bemonstering door proefpersonen was zwaar verschoven in de 

richting van vrouwen met borstkanker 
§ Inschatting van proefpersonen van 63% (correcte antwoord was 

7.8%) 
 
 

1.10.4     Natuurlijke frequentie hypothese: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Het is logisch dat natuurlijke bemonstering de accuratesse van een 

beoordeling kan beïnvloedden 
Ø Beoordelingen die gebaseerd zijn op frequentie-informatie zijn vaak beter 

dan diegene die op probabiliteit gebaseerd zijn 
 

• Beperkingen 
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Ø Door de proefpersonen gemaakte keuzen kunnen complexe en gekleurde 
informatie opleveren, die moeilijk interpretabel is 

Ø De frequentie-varianten van een probleem maken de onderliggende 
structuur beter te begrijpen 

§ Dit kan de prestatieverbetering verklaren 
Ø Kan niet verklaren waarom mensen wel goed overweg kunnen met 

sommige probabiliteitsproblemen  
 
 

⇒ Wanneer we een herziene probleemrepresentatie maken, resulteert dit in een veel 
betere prestatie dan voorheen 
 

 
1.11 Dual-process modellen 
 

• Systeem 1 
Ø Intuïtief 
Ø Automatisch 
Ø Onmiddellijk 
Ø Produceert de meeste heuristieken  

 
 

• Systeem 2 
Ø Analytisch 
Ø Gecontroleerd 
Ø Onder controle van het bewustzijn 
Ø Regelgebaseerd 
Ø Serieel 
Ø Cognitief belastend 
Ø Flexibel 
Ø We maken weinig tot geen gebruik van dit systeem 

 
 
 

⇒ Systeem 1 produceert intuïtieve antwoorden, welke door Systeem 2 
gemonitord/geëvalueerd kunnen worden, hoewel dit laatste vrij zeldzaam kan zijn 

⇒ Beoordeling van systeem 1 kan er heel erg naast zitten, daarom hebben we 
systeem 2 nodig om het nog eens te evalueren 

 
 

1.11.1   De Neys en Glumicic (2008) 
 

 
• Gemiddelde tijd benodigd om 

correcte beslissingen te nemen bij 
incongruente, congruente, en 
neutrale problemen en om 
incorrecte beslissingen te nemen 
bij incongruente problemen. 
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⇒ Aantal problemen gecreëerd die op vier verschillende kenmerken van elkaar 
verschillen 

⇒ Vb. verhaal over Joe à is dit een man of een vrouw? 
⇒ Wanneer Joe een vrouw is: congruent = stereotype beeld van een vrouw, 

incongruent = niet stereotype beeld van een vrouw 
⇒ Mensen zijn veel sneller in het geven van een oordeel wanneer het probleem 

congruent is à systeem 2 neemt het over en verifieert de initiële beslissing nog eens, 
daarom is het veel trager in het maken van de beslissing  
 
 
 

1.11.2 Dual-process modellen: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Redelijk bewijs voor het bestaan van twee verschillende 

verwerkingsstromen 
§ De meeste beoordelingen lijken gemaakt te worden door Systeem 

1 
Ø Kan individuele verschillen in beoordelingsprestaties verklaren 

§ Wie meer kan vertrouwen op Systeem 2 heeft een voordeel 
 

• Beperkingen 
Ø Mensen maken meer gebruik van de basis ratio dan verondersteld werd 

§ De Neys and Glumicic (2008) 
Ø Is niet erg expliciet over de processen die betrokken zijn bij beoordelingen 
Ø De processen kunnen in parallel opereren, in plaats van serieel 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.    Beslissen 
 

⇒ Wat ga je doen gegeven een aantal verschillende alternatieven 
⇒ Zie: beslissingen maken in morele situaties (vb. mensen op het spoor, wie red je? 

à de framing van het probleem maakt heel veel uit) 
⇒ Zie: vb. de zelfstandig rijdende auto’s = soortgelijke situatie à wat mag deze auto 

juist gaan doen? à wat mensen beslissen hangt af van of hun eigen leven op het 
spel staat of dat van een ander 

⇒ Mensen zijn dus niet altijd even rationeel in het nemen van beslissingen 
 

 
 

2.1    Het dominantieprincipe 
 

⇒ Mensen zijn helemaal niet realistisch wanneer het aankomt op het maken van 
een beslissing 

 
• Stel: 
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A) Je kan sowieso 240 euro krijgen 
OF 

B) Je hebt 25% kans om 1000 euro te winnen 
 

⇒ Wat kies je? à rationeel gezien is de beste kans om te kiezen optie B, want : 
Ø Verwachtingswaarde van A = 240x1 = 240 
Ø Verwachtingswaarde van B = 1000x0.25 = 250 

 
⇒ B levert dus de meest gemaximaliseerde opbrengst op 

 
 

• Stel: 
C) Je verliest sowieso 750 euro 

OF 
D) Je hebt 76% kans om 1000 euro te verliezen 

 
⇒ Wat kies je? 

Ø Verwachtingswaarde C = 750 
Ø Verwachtingswaarde D = 760 

 
⇒ Rationeel gezien kan je dus best voor optie C gaan 

 
 
 

⇒ Toch worden dit soort problemen altijd fout ingeschat door mensen  
 

⇒ Dit dominantieprincipe gaat rechtstreeks in tegen een aanname uit de economie 
à de utiliteitstheorie 

 
 
 
 
 
 
 

2.2      Utiliteitstheorie 
 

• Richt zich op hoe mensen beslissingen zouden moeten maken, te weinig nadruk 
op hoe mensen ze werkelijk maken 

• Von Neumann en Morgenstern (1947) 
Ø Utiliteitstheorie 

1. Bepaal de verwachtte waarde van diverse mogelijke uitkomsten 
- Verwachtte utiliteit = (waarschijnlijkheid van de uitkomst) 

(subjectieve waarde die aan deze uitkomst gehecht is) 
2. Maximaliseer de utiliteit door de optie te kiezen met de hoogste 

verwachtte utiliteit 
 

Ø Mensen behandelen beslissingen als gokken 
 

• In werkelijkheid worden beslissingen vaak beïnvloed door een veelvoud aan andere 
factoren 
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⇒ We kunnen hier dus heel weinig mee als we beslissingsgedrag willen verklaren 
 
 

2.3    Kahneman en Tversky’s (1979, 1984) Prospect Theorie 
 

• Mensen nemen een referentiepunt wat meestal hun dan actuele toestand 
representeert 

• Mensen zijn veel gevoeliger voor potentiële verliezen dan voor potentiële winsten (dat 
wil zeggen: verlies aversie) 

Ø Dit kan het dominantieprincipe overstemmen (Kahneman en Tversky, 
1984): 

§ Volgens de utiliteitstheorie: “als optie A minstens even goed is als 
optie B in alle aspecten, en zelfs beter dan B in minimaal één 
aspect, dan zou A verkozen worden over B” (Gilhooly, 1996) 

 
• Mensen neigen ertoe om zeldzame gebeurtenissen te zwaar te wegen (Hertwig et al., 

2004) 
Ø Vaak worden hoogwaarschijnlijke gebeurtenissen te weinig gewicht 

gegeven 
 

⇒ De kans op een bepaalde gebeurtenis wordt over het algemeen niet goed ingeschat 
à vooral ook bij zeldzame gebeurtenissen (zie vb. de loterij à kans om de loterij te 
winnen < vliegtuigongeval < auto-ongeval à toch blijft de mens denken/hopen dat er 
altijd een kans is om de loterij te winnen) 

 
 

2.3.1 Een hypothetische waardefunctie 
 

 
⇒ Als we winst hebben geven we dat een 

positieve waarde 
⇒ Als we iets verliezen zal de subjectieve 

waarde die we daaraan geven veel 
zwaarder doorwegen 
 
 

 
⇒ Mensen met een lage eigenwaarde vinden 

het moeilijker om een risicovolle beslissing te nemen (zie: meerkeuze examenvragen 
à als je het antwoord niet weet ga je ofwel gokken, ofwel de vraag openlaten à 
wanneer je gokt heb je ¼ kans om 3 punten te winnen en ¾ kans om 1 punt te 
verliezen à Het is toch altijd het beste om te gokken, want te verwachte utiliteit is 
toch wel positief à toch is dat niet de strategie die de meeste mensen opteerden à 
de meeste mensen waren bang om te gaan gokken à heeft te maken met de 
verliesaversie à als je dus niet goed durft te gokken heb je veel meer last van dat 
probleem à de examens testten dus niet alleen de kennis, maar ook een deel van de 
persoonlijkheid 

 
 

2.3.2 Prospect theorie: verzonken-kosten en framing effecten 
 

⇒ Wanneer we zien dat de consequenties van de genomen beslissing niet 
uitdraaien zoals we verwacht hadden, gaat men hier toch nog vaak mee door 
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⇒ Wanneer er veel geld, moeite of tijd in gekropen is, wordt de beslissing van “we 
stoppen ermee” bijna nooit gemaakt à mensen blijven doorgaan, “want er is al 
zoveel geïnvesteerd” = verzonken-kosten effect 

⇒ Dit wordt ook beïnvloed door of men verantwoordelijk is voor de genomen 
beslissingen 
 

• Verzonken-kosten effect 
Ø “Een grotere tendens om door te gaan met een bepaalde inspanning 

wanneer eenmaal een investering in geld, moeite of tijd gedaan is” (Arkes 
en Ayton, 1999) 

Ø Dawes (1988) 
Ø Simonson en Straw (1992) 

§ Het effect is sterker wanneer proefpersonen dachten dat ze 
verantwoordelijk zouden worden gehouden 

 
• Framing effect 

Ø Beslissingen worden beïnvloed door irrelevante aspecten van de situatie 
§ Alleen wanneer wat op het spel staat werkelijk waarde heeft voor 

de beslisser 
Ø Tversky en Kahneman (1987) 

§ Het Aziatische ziekte probleem 
Ø Wang (1996) 

§ Effecten van groepsgrootte  
 
 

• Keuze van de optie 
(deterministisch vs. probabilistisch) 
als functie van het aantal patiënten 
en het type patiënt (onbekend vs. 
nabije familie) 

 
⇒ Deterministisch = zekerheid dat 

2/3de het zou overleven en 1/3de 
het niet zou overleven 

⇒ Probabilistisch = 1/3de kans dat 
iedereen het overleeft, en 2/3de 
kans dat niemand het overleeft 
 

⇒ Overwegend kiest toch iedereen voor de deterministische strategie à het maakt niet 
uit of het om kleine groepen patiënten of grote groepen patiënten gaat, iedereen gaat 
ervan uit dat dit de beste optie is à de meeste mensen zijn bang om een beslissing 
te nemen die achteraf verkeerd kan uitdraaien à de kans dat niemand het gaat 
overleven wil niemand aangaan 

⇒ Wanneer er familieleden betrokken zijn, gaat bijna iedereen toch voor de 
probalistische strategie kiezen à wanneer er mensen bij betrokken zijn die men 
graag ziet, durft men meer risico’s nemen 

 
 
 

2.3.3 Prospect theorie: beperkingen 
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• Kahneman en Tversky zijn niet in staat geweest om een gedetailleerde, expliciete 
rationale te vinden voor de waardefunctie 

• Te weinig nadruk op de sociale en emotionele factoren die betrokken zijn bij 
beslissingsprocessen (Wang, 1996) 

• Individuele verschillen in de bereidheid om risicovolle beslissingen te nemen worden 
te weinig benadrukt 

Ø Verlies-aversie lijkt vooral te gelden voor mensen met een lage eigenwaarde 
(Josephs et al., 1992) 

• Soms worden zeldzame gebeurtenissen onderschat 
Ø Wanneer beslissingen gebaseerd zijn op ervaring (Hertwig et al., 2004) 

 
• Verliesaversie treedt niet altijd op: 

Ø Yechiam en Hochmann (2013): Verliesneutraliteit wanneer aandacht 
simultaan op winsten en verliezen wordt gericht 

 
⇒ Sommige mensen durven met gemak heel veel risicovolle beslissingen nemen 
⇒ Soms worden zeldzame gebeurtenissen ook onderschat (<-> overschat) 
⇒ De verliesaversie treedt ook niet altijd op à vb. twee alternatieven om en om 

gelijkwaardig verkiezen 
 
 
 
2.4       Neuro-economics 
 

⇒ Intermezzo: filmpje à illustratie van hoe ver je wel niet kan gaan als je de 
wetenschap wilt gaan misbruiken om een bepaald product aan te prijzen 

⇒ Overduidelijk een vals experiment, want: je ziet op een bepaald moment dat de kabel 
van de EEG meter gewoon loshangt + bij een EEG meting moet je normaal gezien 
heel stil zitten + hij krijgt gewoon een helm over de EEG kap à klopt dus helemaal 
niet 

⇒ Ook vinden ze activatie in een kern die vrij diep in het brein ligt à het is onmogelijk 
om activatie hierin te meten via EEG  

⇒ Plus het is ook niet logisch dat ze op deze manier een stijging in de dopamine 
niveaus vinden, want dit is niet gelinkt aan elektrische activiteit 

⇒ Grote misleiding  
 
 
 
 
 
2.4.1 Beslissingen in een sociaal emotionele context 
 

• Emotionele factoren 
• Sociale factoren 

 
 
2.4.2 Samenvatting van Loewenstein et al. (2008) 



 
Laura van Eijndhoven  2de Bachelor Psychologie 
Universiteit Gent  2016-2017
   

 Psychologische Functieleer II 	 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ We moeten duidelijk onderscheid maken tussen het veld van neuro-economie en het 
veld van neuromarketing à neuromarketing gebruikt heel veel misleiding om de 
neurowetenschappen in de reclame te smokkelen 

⇒ De vraag aan zich van Loewenstein is niet zo nieuw à we zagen dit al terug in 
eerder werk (zie: Kahneman en Tversky) 

⇒ Het vernieuwende eraan is dat kennis over het brein er nu bij betrokken wordt 
 
 

2.4.3 Neuro-economie 
 

• Assumptie dat er een verschil is tussen onze hersenen en ons “zelf” / gedrag 
Ø Hersenactivatiepatronen kunnen “verborgen” keuzegedrag en/of 

voorkeuren reflecteren 
Ø Dit zou daarom een gevoeligere maat zijn voor ons (economisch) 

beslissingsgedrag dan pure gedragsobservaties 
 

⇒ De neuro-economie en neuromarketing probeert ons te vertellen dat er een 
discrepantie is tussen hoe wij als persoon iets ervaren en hoe onze hersenen daarop 
reageren 

⇒ In hoeverre is ons bewustzijn equivalent aan dat wat onze hersenen doen? à onder 
sommige omstandigheden is er een grote discrepantie tussen dat wat we zeggen dat 
we gaan doen en de indicaties die onze hersenen ons al geven over het werkelijke 
gedrag dat we later kunnen gaan doen 

⇒ Als we naar hersenactivatie kijken zouden we betere en gevoeligere maten kunnen 
creëren om te bepalen wat we later kunnen gaan doen 

⇒ We moeten gaan kijken naar wat onze hersenen doen à zijn er al vroege indicaties? 
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2.4.4 Neuro-economie: potentiële problemen  
 

• Veel “nieuwe” conclusies zijn feitelijk helemaal niet nieuw à zie Loewenstein 
• Hersenactiviteit in afwezigheid van gedragsmaten heeft een beperkte waarde 
• De verleidelijke allure van neurowetenschappelijke verklaringen 
• Neuromarketing 

 
⇒ Je ziet ook heel vaak dat vb. bepaalde nieuwssites die iets willen claimen altijd iets in 

verband met de hersenen in hun artikel stoppen 
 
 
2.4.5 Hersenactiviteit: moderne frenologie? 

 
• Één hersengebied kan meerdere functies ondersteunen 

Ø Relatie tussen gedrag en hersenactiviteit is waardevol voor theorievorming 
Ø Maar activatiepatronen op zich zeggen weinig 

 
⇒ We kunnen heel veel van de moderne 

neurowetenschap gebruiken als 
gereedschap om iets te weten te komen 
over de relatie tussen de hersenactiviteit 
en gedrag 

⇒ Als we enkel naar de hersenen kijken, 
kunnen we niet zomaar een conclusie 
trekken (!) à dit doet men wel heel vaak 

⇒ Het is vooral belangrijk om de patronen 
van activatie te begrijpen en hoe die zich verhouden tot het gedrag 

⇒ Als we dit niet hebben dan kunnen we eerder spreken van een soort moderne 
frenologie 

 
 
2.4.6 Neuromarketing 

 
• Voorbeelden 

Ø fMRI scans om productontwerpen te illustreren 
Ø GSR maten om emotionele reacties te meten 
Ø Leugendetectie door middel van EEG 

 
• Problemen 

Ø De betrouwbaarheid en validiteit zijn laag 
Ø De technieken zijn gemakkelijk om de tuin te leiden 
Ø Het feit dat cognitieve functie X gecorreleerd is met een bepaald 

hersenproces of fysiologische respons wil nog niet direct zeggen dat de 
waarneming van deze respons zelf betekent dat we cognitief proces X 
meten 

 
 
2.4.7 De verleidelijke allure van neurowetenschappelijke verklaringen 

 
• Weissberg et al. (2007). Journal of cognitive neuroscience 

Ø Beoordeling van de plausibiliteit van verklaringen van psychologische 
problemen 

§ Drie groepen: 
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o Beginners 
o Gevorderde studenten 
o Experts 

§ Twee types verklaringen 
o Met of zonder (ongerelateerd) neurowetenschappelijk 

jargon (= stukje kennis over het brein, random 
gegenereerd) 

 
Ø Zowel beginners als (in mindere mate) gevorderde studenten 

beoordeelden verklaringen waarin at random neurowetenschappelijk 
jargon was opgenomen als plausibeler 

 
⇒ Ondanks het feit dat de neurowetenschappelijke informatie niets te maken had met 

het probleem, beoordeelden de beginners en studenten deze verklaringen toch als 
plausibeler 

⇒ Je hoeft maar een paar dingen te zeggen over hersenen en hersenactivatie, en 
mensen zijn al meteen bereid om te geloven wat je zegt 

⇒ De lijn tussen zin en onzin is dus heel moeilijk om te herkennen 
 
 

2.5     Emotionele factoren 
 

• Neuro-economie 
Ø Het gebruik van neurowetenschappelijk onderzoek om informatie te 

verkrijgen over beslissingsprocessen in een economische context 
(Loewenstein et al., 2008) 

 
• Kermer et al. (2006) 

Ø Impact bias 
§ Mensen overschatten de intensiteit en duur van de negatieve 

emotionele reacties op verlies 
§ De meeste proefpersonen rapporteerden dat ze zich bij verlies van 

vijf dollar heel erg slecht zouden voelen à na het uitvoeren van de 
test bleek dat de actuele toestand na het verlies veel minder erg 
was dan ze in eerste instantie hadden verwacht à wat de meeste 
mensen doen is van te voren een veel sterkere inschatting maken 
van de negatieve emotie die volgt op verlies dan dat eigenlijk het 
geval is 

 
⇒ Wat is nu eigenlijk precies de impact van emoties op ons beslissingsproces? 

 
• Kunnen emoties beslissingen schaden? 

Ø De Martino et al. (2006) 
§ Grotere framing effecten en een hogere mate van verlies-aversie is 

geassocieerd met een hogere activatie in hersengebieden 
geassocieerd met angst 

o Amygdala 
o Orbitale en mediale prefrontale cortex 

Ø Shiv et al. (2005a, 2005b) 
§ Hersenbeschadigde patiënten kunnen beter scoren op een 

goktaak wanneer de beschadiging de emotionele ervaringen 
verminderde 
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• Kunnen emoties gunstig zijn voor beslissingen? 
Ø Seo en Barrett (2007) 

§ Online investeerders die intensere emoties ervoeren hadden een 
betere beslissingsprestatie 

Ø Patiënten met schade aan de ventromediale prefrontale cortex 
§ Intacte intelligentie 
§ Geen emotionele expressie / ervaring 
§ Gebrekkige beslissingen in het echte leven 

Ø Wong, Yik en Kwong (2006) 
 

⇒ Als je weet dat er bepaalde consequenties verbonden zijn aan een beslissing, dan 
kan dit resulteren in het feit dat de prestatie gewoon veel beter wordt 

⇒ Het tegenovergestelde kan ook optreden 
 
 
2.6      Omissievoorkeur en beslissingsvermijding 

 
• Ritov en Baron (1990) 

Ø Omissievoorkeur 
§ Mensen verkiezen gebrek aan actie boven handelen 
§ Verwachtte spijt 
§ Vaccinatie voorbeeld 

 
• Samuelson en Zeckhauser (1988) 

Ø Status quo voorkeur 
§ Mensen herhalen een initiële keuze over een reeks 

beslissingssituaties, ondanks een verandering in voorkeur 
 

• Anderson (2003) 
Ø Rationeel-emotioneel model: 

§ Mensen maken keuzes om negatieve emoties te reduceren 
 
2.7     Anderson’s (2003) rationeel-emotioneel model 
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• Anderson’s rationeel-emotioneel model identificeert factoren die geassocieerd zijn 
met beslissingsvermijding.  Uit C.J. Anderson (2003). 

 
⇒ We kunnen het model opdelen in drie verschillende stadia 

- Antecedenten (= alle factoren die een mogelijke rol kunnen spelen in het 
maken van de beslissing worden in acht genomen) 

- Beslissing vermijden (= kunnen we de beslissing vermijden? à dit resulteert 
in de fenomenen van de status quo bias en de omissie bias) 

- Emotionele uitkomst (= is de status quo of de omissie voldoende om onze 
negatieve emotie te reduceren? à zo ja, dan gaan we niets doen / is dit niet 
het geval, dan gaan we wel in actie moeten treden) 

 
 

2.8     Tetlock’s (2002) sociaal-functionalistische benadering 
 
⇒ De sociale consequenties moeten we ook kunnen beschrijven  

 
• Houdt rekening met de sociale context van beslissingsprocessen 

Ø Mensen gedragen zich soms als intuïtieve politici  
§ Beslissingen worden beïnvloed door de noodzaak om hun 

besluiten te verdedigen richting anderen 
 

• Beperkingen: 
Ø Belangrijke factoren (vb. verlies-aversie) worden genegeerd 
Ø Individuele verschillen in de noodzaak waarmee mensen zich denken te 

moeten verdedigen worden genegeerd 
Ø De meeste taken die worden gebruikt vergen weinig tot geen sociale 

verantwoordelijkheid 
 

⇒ Tetlock gaat ervan uit dat alle beslissingen worden genomen in een sociale context 
⇒ Het gaat volgens hem vooral over hoe je de uitkomst van een beslissing gaat 

rechtvaardigen 
⇒ Heel veel beslissingen worden in die sociale context genomen, maar er zijn ook 

beslissingen die enkel betrekking hebben op jezelf à die kunnen we dus niet goed 
verklaren vanuit deze theorie 
 

 
2.9      Simonson en Staw (1992) 

 
⇒ Wat is de onderliggende reden voor het feit dat we toch doorgaan met een beslissing, 

ook al willen we dit eigenlijk niet meer 
 
• Onderzochten het effect van verantwoording op het verzonken-kosten effect 
• Scenario: 

Ø Aan welk product (een “light” bier of een niet-alcoholisch biertje) moet 
marketinggeld besteed worden? 

Ø Proefpersonen hoorden dat hun besluit negatieve resultaten had 
geproduceerd en kregen de gelegenheid extra fonsen aan (één van) de 
twee producten te alloceren 
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• Condities: 

Ø Hoog-verantwoordelijke conditie 
§ Besluit van proefpersoon kan 

gedeeld worden met andere 
studenten en lesgevers 

Ø Laag-verantwoordelijke conditie 
§ Besluit van de proefpersoon 

is vertrouwelijk en niet 
gerelateerd aan de 
effectiviteit van het 
management of intelligentie 

 
• De hoog-verantwoordelijke groep 

produceerde het grootste verzonken-kosten 
effect, waarschijnlijk omdat ze de noodzaak 
voelden hun eerdere ineffectieve besluit te 
verdedigen  
 

 
3   Complexe besluitvoering 
 

⇒ Tot nu toe ging het altijd over: doe je iets of laat je iets 
⇒ Maar in werkelijkheid zijn beslissingsprocessen veel complexer dan dat 
⇒ Zie vb.: kopen van een nieuw product à gaat vaak gepaard met dillema’s over wat je 

moet kiezen 
⇒ We moeten een weloverwogen afweging maken van welke aspecten we wel en niet 

belangrijk vinden  
⇒ Hoe maken we dit soort afwegingen nu? 

 
 

3.4    Meervoudige attributentheorie 
 

⇒ We zullen keuzes moeten maken in de aspecten die we willen afwegen 
 
• Assumptie: 

Ø Iemands oordeel over de 
winst zou stabiel moeten 
blijven 

• Tegenbewijs 
Ø Iemands inschatting van 

de winst blijft niet 
constant (Simon et al., 
2004) 
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⇒ In ieder stadia van ons beslissingsproces moeten we constant blijven in wat te 
verwachte beslissingsutiliteit is à dit blijkt heel moeilijk te zijn 
 
 

3.4.1 Rationaliteit, ongebonden (Simon, 1957) 
 

⇒ We zullen er nooit in kunnen slagen om de optimale keuze te bereiken 
⇒ We zullen dus moeten selecteren in de informatie om een subset te kunnen maken 

 
• Ongebonden rationaliteit 

Ø Alle relevante informatie is beschikbaar en wordt gebruikt door de 
beslisser 

Ø Optimisatie 
§ Er selecteren de beste keuze / beslissing gebaseerd op alle 

beschikbare bewijs 
Ø Problemen: 

§ Vaak is er geen manier om te bepalen of een keuze optimaal is 
§ Ongeacht welke definitie, vaak slagen we niet in de meest optimale 

keuze te maken 
 

• Gebonden rationaliteit 
Ø Beslissingen kunnen gebonden worden door beperkingen in de omgeving 

en in onszelf: 
§ Informatiekosten 
§ Geheugenbeperkingen 

Ø We produceren redelijke of werkbare oplossingen voor problemen door 
diverse short-cut strategieën toe te passen 

 
 

3.4.2 Gebonden rationaliteit 
 

• Simon (1978) 
Ø Satisficing 

§ Opties worden serieel beschouwd 
§ Kies de eerste optie die aan onze minimum vereisten voldoet 
§ Vooral handig wanneer opties zich op verschillende tijden 

aandienen 
 

• Schwartz et al. (2002) à belangrijk verschil tussen: 
Ø Satisficers (= zoeken naar een subset van opties die voldoen aan jouw 

eisen à keuze maken die goed genoeg is) 
§ Gelukkiger en optimistischer 
§ Hebben een hogere levensbevrediging 

Ø Maximisers (= perfectionisten à de optimale keuze willen maken) 
§ Ervaren meer spijt en zelf-schuld 

 
• Galotti (2007) rapporteerden dat besluitvoerders in het echte leven: 

Ø Het aantal te beschouwen opties (= producten) beperkten tot ongeveer 4 
à binnen die producten kijk je naar het aantal attributen, die ga je 
reduceren tot ongeveer 6 
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§ Verminderde over de tijd 
o Zie Tversky’s (1972) eliminatie-door-aspectentheorie 

 
 

Ø Beperkten het aantal te beschouwen attributen tot ongeveer 6 
§ Dit verminderde niet over de tijd 

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

 
⇒ Over het algemeen blijkt dat op het moment dat mensen een keuzestrategie hanteren 

gebaseerd op deze combinatie, het over het algemeen resulteert in goede 
beslissingen (= “goed genoeg”) 
 
 

3.5     Tversky’s (1972) eliminatie-door-aspectentheorie 
 

⇒ Hoe ontwikkelt dat keuzeproces zich nu juist? 
 
• Veronderstelt dat: 

Ø Beslissers opties elimineren door relevante aspecten één voor één te 
beschouwen 

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

Ø Dit proces wordt herhaald totdat één optie over blijft 
 

• Vergelijkbaar met Simon’s gebonden rationaliteit 
• Beperking: 

Ø De optie die geselecteerd wordt varieert als functie van de volgorde 
waarin opties in beschouwing worden genomen à is heel sterk afhankelijk 
van de volgorde waarin dingen in beschouwing worden genomen 

 
 
 

⇒ Er zijn ondertussen ook nog een aantal nieuwe theorieën ontwikkeld: 
1) Als we heel sterk een bepaalde positie innemen, zoeken we allerlei informatie om 

die keuze te bevestigen 
2) Als we een bepaalde keuze moeten maken, spelen hier een aantal processen 

een rol in à we moeten deze processen in een willekeurige volgorde kunnen 
uitvoeren 

3) Dit zien we ook terug op het moment dat we complexe beslissingen moeten 
maken, vb. bij het vinden van een job à we kunnen heel erg gericht gaan 
zoeken, op een meer exploratieve wijze gaan zoeken of gewoon lukraak zoeken 
à dit onderstreept de flexibiliteit in het zoekproces 

4) Dit geldt ook voor beslissingen nemen wanneer we al een hoge mate van 
expertise hebben ontwikkeld à bij een situatie vergelijkbaar aan een eerdere, 
zullen we de gedachte aan de vroeger genomen beslissing oproepen om ook in 
deze situatie een gelijksoortige keuze te kunnen maken 
 
 

⇒ We kunnen dus flexibiliteit en ook een veelheid aan strategieën toepassen om een 
juiste beslissing te nemen 
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3.6      Unconscious thought theory 
 

• “Ondersteunend” bewijs  
Ø Dijksterhuis (2004) 
Ø Dijksterhuis et al. (2006) 

§ Onbewuste gedachte 
condities verbeteren de 
taakprestatie in complexe, 
maar niet bij simpele 
beslissingen 

§ Bewuste denkers zijn 
tevredener met simpele 
producten 

 
⇒ Een bewuste gedachte is heel erg gelimiteerd 

à het gevolg hiervan is dat wanneer we een 
complexe beslissing moeten maken alle 
factoren die we eerder hebben gezien op een 
hele suboptimale wijze met elkaar worden 
gecombineerd, wat zal resulteren in een 
suboptimale beslissing 

⇒ Maar er kloppen een aantal dingen niet aan deze theorie 
 
 

3.6.1 Unconscious thought theorie: kritiek 
 

• Arbitraire taken 
• Gebrekkige experimentele condities 
• Theoretisch gezien implausibel 
• Ernstige problemen met repliceerbaarheid 

 
⇒ Alle automatische processen treden enkel op wanneer we heel eenvoudige taken 

moeten doen 
⇒ Op het moment dat we ons gaan realiseren wat eigenlijk de functie van het 

bewustzijn is, komen we terecht bij een belangrijk kernpunt: bewustzijn ontstaat op 
het moment wanneer vele grote delen van de hersenen tegelijk geactiveerd zijn à 
ons bewustzijn is dus heel hard gekoppeld aan complexe gedachten 
 

⇒ We zien dat de resultaten die verkregen zijn gebaseerd zijn op heel arbitraire taken 
⇒ Maar we zien dat er ernstige problemen zijn met de repliceerbaarheid 

 
 
3.7     Arbitraire taken 

 
• Proefpersonen krijgen een beschrijving te horen van een aantal verschillende 

auto’s en moeten de beste kiezen: 
Ø Random aanbieding van attributen 
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Ø Proefleider heeft vooraf bepaald welke de beste is op basis van een niet 
erg plausibele weging van factoren 

§ Bijvoorbeeld zuinigheid en het aantal kopjes houders tellen even 
zwaar mee  

Ø Wanneer proefpersonen hun eigen oordeel wordt meegewogen 
verdwijnen de effecten grotendeels 

3.7.1 Gebrekkige condities 
 

• Unconcious thought: 
Ø Prestatie zou moeten verbeteren na onbewuste ruminatie 
Ø Minimaal drie condities nodig: 

§ Onmiddellijke beslissing 
§ Beslissing na bewuste ruminatie 
§ Beslissing na onbewuste ruminatie 

Ø De onmiddellijke beslissingsconditie ontbreekt vaak 
 

• Afleiding is vaak gunstig om irrelevante details te kunnen vergeten 
 

⇒ De onbewuste keuze was niet beter dan de onmiddellijke keuze à het ontbreken van 
dat verschil maakt het eigenlijk onmogelijk om conclusies te trekken  
 

 
3.7.2 Repliceerbaarheid 

 
• Zeer gebrekkige repliceerbaarheid 
• Het filedrawer effect 
• Kahneman: oproep tot een gecoördineerde poging tot replicatie 
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⇒ Nadruk op één aspect: het feit dat een idee niet plausibel is, wil niet zeggen dat het 
idee niet geopperd mag worden à als academicus moet je de vrijheid hebben om 
bepaalde ideeën te verdedigen en ook om ze in het licht van kritiek te blijven pareren 

⇒ Maar het betekent wel dat je in staat moet zijn, op het moment dat er voldoende 
tegenbewijs komt, om te zeggen dat het oorspronkelijke idee dat je had toch niet zo’n 
goed idee was 

⇒ In dit vakgebied treedt er redelijk vaak het fenomeen van zeer gebrekkige 
repliceerbaarheid op à tegenwoordig kan je zoveel psychologische studies lezen in 
de krant, maar heel veel resultaten hiervan kunnen niet door andere laboratoria 
gerepliceerd worden à toch is dit heel belangrijk om te kunnen doen, want dit is de 
basis voor de vooruitgang  

⇒ We staan op dit moment in de psychologie op een keerpunt à er is heel lang het 
idee geweest dat onderzoek innovatief moest zijn, maar daardoor zitten we nu met 
een reeks onderzoeken die heel moeilijk repliceerbaar zijn 

⇒ Zie: het filedrawer effect à de eerste bevindingen komen vaak ergens in een schuif 
terecht, wanneer er later dan toch betere bevindingen worden gevonden, worden die 
gepubliceerd, maar de vorige bevindingen worden vergeten 

⇒ Kahneman zag de ondergang van de vakgroep psychologie aankomen en deed een 
oproep aan iedereen om het bestaande werk niet te vergeten en te gaan repliceren, 
zodat er opnieuw een goede basis van kennis komt waarop men kan vertrouwen 

 
 
3.7.3 Unconscious thought theory: evaluatie 
 

• Sterktes 
- Geen 
- “Unconscious thought has focused attention on the strengths and limitations 

of conscious and unconscious thought. Unconscious thought sometimes 
produces superior decision making to conscious thought. Decision making 
can be optimal when people combine conscious and unconscious thought  

 
• Beperkingen 

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

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

beslissingsprocessen 
 

⇒ Alle resultaten die gevonden zijn kunnen waarschijnlijk verklaard worden uit heel 
specifieke experimentele situaties 
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HOOFDSTUK 14 
 

1.    Inductief en deductief redeneren 
 

⇒ Inductief redeneren: zie vb. kalkoenen à ene zegt ‘”we krijgen elke dag op dit uur 
eten, dus vandaag zal dat niet anders zijn”, de andere kalkoen zeg “vandaag 
vertrouw ik het toch niet, ik denk dat er iets anders gaat gebeuren” à blijkt dat het die 
dag Thanksgiving is en de kalkoenen zullen dus geslacht worden  

⇒ Inductief redeneren = uit specifieke voorbeelden generaliseren 
 

⇒ Deductief redeneren = we beginnen te denken vanuit een algemeen geldend principe 
en trekken hieruit een bepaalde conclusie 

 
 

⇒ Om het menselijk redeneervermogen te begrijpen zullen we een stukje logica zien à 
hoe gaan wij om met logica, hoe kunnen we die regels toepassen en wanneer gaat 
dit mis 
 
 

1.1     Inductief vs. deductief redeneren 
 

• Inductief redeneren 
Ø Maken van een algemene conclusie gebaseerd op de premissen 

(statements) die gaan over specifieke gevallen 
Ø Conclusies gebaseerd op inductief redeneren zijn waarschijnlijk (maar niet 

noodzakelijk) waar 
§ Hypotheses kunnen nooit bewezen worden op basis van logische 

inductie (Popper, 1968) 
 

⇒ Je kan nooit zeggen of een theorie waar/correct is, maar je kan wel tegenbewijs 
zoeken 

 
• Deductief redeneren 

Ø Trekken van conclusies die absoluut waar zijn, in aanmerking nemende dat 
de aannames kloppen 

Ø Deductieve problemen zijn vaak gebaseerd op formele logica 
§ Maar, de meeste mensen gebruiken geen formele logica om ze op 

te lossen 
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⇒ Bij deductief redeneren kan je wel conclusies trekken, maar hiervoor moeten 
de premissen die je gebruikt wel juist zijn à zo komen we dus bij de formele 
logica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.     Inductief 
redeneren 

 
2.1      Hypothese testen 
 

⇒ Wat kunnen we wel en niet doen op basis van inductief redeneren? En welke 
neigingen hebben we? 
 

• Confirmatie  
Ø De poging om bewijs te vinden wat de juistheid van je hypothese zal 

bevestigen à als we een bepaald idee hebben, zijn we heel sterk geneigd om 
informatie te zoeken die heel sterk overeenstemt met dat idee 

§ Onmogelijk om via hypothese testen te doen 
• Positieve test  

Ø Genereert een voorspelling die overeenkomt met een bepaalde hypothese 
§ Enkel wanneer je het idee hebt dat je een hypothese niet klopt, 

dan levert het iets op 
• Falsificatie 

Ø De poging om hypotheses te falsifiëren door middel van experimenten 
 

• Popper (1968) 
Ø Wetenschappers zouden (maar doen dat vaak niet) zich moeten richten op 

falsificatie 
§ Waar Popper geen rekening mee hield is het feit dat het verkrijgen 

van bewijs via falsificatie vaak niet erg praktisch is 
 
 

2.2       Wason’s (1960) 2-4-6 taak 
 

⇒ Wason was één van de eerste onderzoekers die zich bezig hield met de vraag 
hoe mensen nu eigenlijk omgaan met het intuïtieve idee van hypothese testen 
 

• Proefpersonen kregen te horen dat een reeks nummers (2-4-6) voldeden aan een 
verborgen regel 

Ø Ze moesten een nieuwe set getallen genereren om te achterhalen wat de 
regel was 

Ø Kregen feedback 
 

• De simpele onderliggende regel: 
Ø Drie getallen in volgorde van oplopende grootte 
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• 28% van de proefpersonen vond nooit de juiste regel 

Ø Degene die hem wel vonden hadden vaak heel veel tijd nodig 
 

• Mensen vertoonden een confirmatie voorkeur en slaagden er niet in om falsificatie te 
gebruiken 

Ø Genereerden getallenreeksen die overeenkomstig hun originele hypothese 
waren 

Ø Ze gingen het te ver en te specifiek zoeken 
 

• Prestaties zouden moeten verbeteren wanneer proefpersonen aangemoedigd 
werden om een disconfirmatiestrategie te gebruiken 

Ø Gemengde resultaten à leidde niet altijd tot verbetering 
 

2.2.1 2-4-6 Taak data 
 

• Poletiek (1996) 
 

• Klayman and Ha (1987) 
 

• Rossi, Caverni en Girotto (2001) 
 

• Tweney et al. (1980) 
Ø Door proefpersonen te vertellen dat er twee regels (dax-regel en met-regel) 

zijn kon de prestatie aanzienlijk verbeterd worden, doordat de effectiviteit van 
positief testen toenam 

Ø De proefleider ging vertellen dat de getallenreeks die de proefpersoon had 
verzonnen ofwel voldeed aan de dax-regel, ofwel aan de met-regel à de 
proefpersonen kregen zo veel meer inzicht in het probleem à ze werden veel 
meer gericht op het verzamelen van tegenbewijs à zo kunnen ze bepaalde 
reeksen waarvan ze dachten dat die voldeden aan de regel makkelijker 
loslaten 

 
2.3        Gesimuleerde onderzoeksomgevingen 
 

⇒ Probleem: het experiment van Wason is eigenlijk heel erg artificieel à de 
onderliggende regel is veel simpeler dan de meeste mensen veronderstellen, 
en dat leidt ertoe dat er een taaksituatie werd gecreëerd die niet 
representatief is voor het dagelijkse leven 

⇒ Oplossing: proefpersonen in een hypothetische laboratoriumcontext brengen 
 
 

• Mynatt, Doherty en Tweney (1977) 
⇒ Proefpersonen werden achter een computer 

gezet en moesten geladen deeltjes op de 
objecten afschieten (zie afbeelding) à 
bepaalde deeltjes hadden bepaalde 
reflecterende eigenschappen, andere 
deeltjes hadden dit niet 

⇒ De proefpersonen hadden een beperkt 
aantal mogelijkheden en moesten zo snel 
mogelijk het reflecterende deeltje isoleren 
à de moesten dus keuzes maken à 
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bepaalde hypotheses opstellen over welke deeltjes zouden reflecteren en 
welke niet 

⇒ Wanneer men de proefpersonen gewoon hun gang liet gaan, was het eerste 
wat men ging doen de stralingsbundel afvuren op juist de reflecterende 
deeltjes à inefficiëntie strategie omdat het alleen maar confirmerende 
resultaten opleverde 

⇒ Pas toen de proefpersonen erop werden gewezen om op een andere manier 
te werk te gaan, konden ze veel sneller het doel bereiken 

 
 
 
 

• Dunbar (1993) 
Ø Confirmatietesten verhinderden het correct oplossen van de taak  
Ø 20% van degenen die de taak wel oplosten zochten naar een verklaring voor 

de discrepante bevindingen 
 

⇒ Als je uitgaat van een bepaalde confirmatiestrategie, is het probleem onoplosbaar 
⇒ Je moet in een hele grote reeks van experimentele bevindingen juist gaan kijken naar 

de resultaten die niet in overeenstemming zijn met je hypothese 
⇒ Probleem dat werd voorgelegd was een echt probleem uit de genetica, en de sleutel 

tot het succes om het probleem op te lossen was om te kijken naar de 
uitzonderingssituaties 

⇒ Wat onderzoekers dus zouden moeten doen is op zoek gaan naar discrepante 
bevindingen à maar, als we kijken naar allerlei onderzoeksgroepen in de 
wetenschap, zien we dat dit meestal niet gebeurd à heel veel wetenschappers 
zoeken nog steeds naar conformerende evidentie omdat dit meer vertrouwen geeft in 
een theorie 

 
• Tweney en Chitwood (1995) 

Ø Sommige onderzoeksgroepen richten zich op confirmatie 
Ø Anderen hechten meer belang aan disconfirmatie 

 
2.3.1 Gesimuleerde onderzoeksomgevingen: beperkingen 
 

⇒ We willen dus een meer ecologisch valide omgeving creëren waarin mensen 
hypotheses moeten gaan toetsen 

⇒ Maar toch zijn er nog steeds beperkingen, want we zitten nog steeds in een 
artificiële situatie 
 

• De motivatie en toewijding van echte onderzoekers ontbreekt 
• Het aantal mensen die proberen het probleem op te lossen is belangrijk 

Ø Okada en Simon (1997) 
• Er kunnen verschillen zijn, afhankelijk van het domein van het specifieke probleem 

 
⇒ Het belangrijkste aspect waar meer aandacht aan besteed moet worden is motivatie 

 
 

3.       Deductief redeneren 
 
⇒ Hoe kunnen we deze logica toepassen? 



 
Laura van Eijndhoven  2de Bachelor Psychologie 
Universiteit Gent  2016-2017
   

 Psychologische Functieleer II 	 118 

 
3.1         Conditioneel redeneren 

 
• Logische operatoren 

Ø Of 
Ø En 
Ø Als… dan 
Ø Als en slechts als 

 
• Proposities 

Ø Kan slechts één van twee waarden hebben (= waar of niet waar) 
 
 

3.1.1 Inferenties in conditioneel redeneren 
 
1) Modus ponens 

Ø Premisse: 
§ Als het regent dan wordt Alicia nat (= als A dan B) 
§ Het regent (= A) 

 
Ø Conclusie: 

§ Alicia wordt nat (= B) 
 

2) Modus tollens 
Ø Premisse: 

§ Als het regent dan wordt Alicia nat (= als A dan B) 
§ Alicia wordt niet nat (= niet B) 

Ø Conclusie: 
§ Het regent niet (= niet A) 

 
 

3) Bevestiging van de consequent 
Ø Premisse: 

§ Als het regent dan wordt Alicia nat (= als A dan B) 
§ Alicia wordt nat (= B) 

Ø Conclusie: 
§ Het regent (= A) 

 
⇒ Als B waar is, dan hoeft dit helemaal niet te impliceren dat dit iets te maken heeft met 

A à je kan het dus niet gewoon omdraaien 
⇒ Hetzelfde geldt voor ontkenning van het antecedent  

 
4) Ontkenning van het antecedent 

Ø Premisse: 
§ Als het regent dan wordt Alicia nat (= als A dan B) 
§ Het regent niet (= niet A) 
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Ø Conclusie: 
§ Alicia wordt niet nat (= niet B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het percentage proefpersonen wat de genoemde types inferentie ondersteunt. (Uit 
Marcus and Rips, 1979, Experiment 2) à mensen zijn het minst goed in het 
herkennen van de laatste twee types inferenties 

3.2         Context effecten 
 

⇒ Hoe gaan mensen om met dit soort conditionele redeneerproblemen? 
 

• Byrne (1989) 
Ø We worden in hoge mate beïnvloed door contextuele informatie die irrelevant 

is voor logische redeneringen 
Ø Het toegevoegde argument (in het cursief) 

§ Als ze een essay moet schrijven dan zal ze tot laat in de bibliotheek 
studeren 

§ (Als de bibliotheek open blijft dan zal ze tot laat in de bibliotheek 
studeren) 

§ Ze moet een essay schrijven 
§ Dus…? 

 
⇒ De logische deductie die we op basis van deze informatie kunnen maken is dat 

ze tot laat in de bibliotheek zal blijven studeren = basis conditie 
⇒ Nu kan er nog een stukje additionele informatie worden toegevoegd 

 
3.3        Achtergrondkennis 
 

⇒ Wat is nu het effect van die bijkomende informatie? 
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• De Neys, Schaeken en d’Ydewalle (2005) 

Ø Bij toename van het aantal tegenvoorbeelden zijn mensen minder genegen 
om conditionele inferenties te accepteren, ongeacht of ze waar zijn of niet 

Ø Redeneervermogen van mensen met een hoge werkgeheugencapaciteit was 
hoger dan die in de lage groep 

 
⇒ Mensen die dit moeten gaan analyseren zijn steeds goed in het accepteren van 

de modus ponens, maar we zien dat ze toch ook nog heel vaak de ontkenning 
van het antecedent, de modus tollens en de bevestiging van het consequent 
accepteren 

⇒ Iedereen maakt gebruik van de additionele informatie en is dus niet instaat om 
puur van de logica gebruik te maken, ondanks dat die extra informatie eigenlijk 
irrelevant is 

⇒ Mensen met een hogere hersenspanne maken wel minder gebruik van de laatste 
twee types inferenties, maar worden toch ook nog steeds gedreven door de 
inhoud van het probleem 

 
3.4        Bonnefon et al. (2008) 
 
⇒ Hoe kunnen we nu eigenlijk logische redeneerproblemen oplossen? Wat zijn de 

vaardigheden die we hiervoor ontwikkelt hebben? 
 

• Identificeerde vier hoofdstrategieën, gebaseerd op twee hoofdsystemen: 
Ø Pragmatisch (Systeem 1: snel en automatisch) 

§ Informele verwerking 
§ Resulteert in diverse fouten 

 
Ø Semantisch (Systeem 1: snel en automatisch) 

§ Gebruik van achtergrondkennis, maar niet in de vorm van een 
argument in het probleem 

§ Resulteert in gemiddelde taakprestatie à maar nog steeds gevoelig 
voor allerlei systematische vertekeningen 

 
Ø Inhibitoir (Systeem 2: langzaam en capaciteitsbeperkt) 

§ Inhibeert de impact van de pragmatische strategie en van de 
achtergrondkennis op de taakprestatie 

§ Werkt goed, maar slechts bij een gelimiteerd aantal problemen 
 

Ø Generatief (Systeem 2: langzaam en capaciteitsbeperkt) 
§ Inhibitoir + abstracte analytische verwerking 
§ Resulteert in consistente goede prestaties 

 
 

3.4.1 Invloed van semantiek (Bonnefon et al., 2012) 
 
• If she eats Oysters then she will get very sick 
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Ø She will nog etat Oysters 
 
 

⇒ Redeneerproblemen die eigenlijk heel simpel zijn, maar wat er in gevarieerd wordt is 
de mate waarin achtergrondkennis effect kan hebben 

⇒ Heel veel mensen gaan, bij het zien van een zin zoals deze, al meteen concluderen 
dat de persoon geen oesters zal eten = semantische kennis die een invloed heeft op 
het redeneerprobleem à maar eigenlijk mag je deze conclusie niet trekken, tenzij er 
nog een tweede premisse wordt gegeven 

 
 

• Markovits (2013) studie van “affirmation of the consequent” problemen: 
Ø If a rock is thrown at a window, then the window will break  
Ø A window is broken 

§ Therefore, a rock is thrown at the window 
 

Ø If a finger is cut, then it will bleed 
Ø A finger is bleeding 

§ Therefore, the finger was cut 
 

⇒ In beide gevallen mag je op basis van de logische structuur van het probleem die 
conclusie niet trekken à toch doen mensen dit vaak, en vooral bij het tweede 
probleem nog veel vaker dan bij het eerste 

⇒ Dit heeft waarschijnlijk opnieuw iets te maken met je eigen kennis over situaties zoals 
die in het werkelijke leven optreden à vb. een gebroken raam; hier kunnen heel veel 
verschillende oorzaken voor zijn à bij een bloedende vinger is het aantal alternatieve 
mogelijkheden al veel kleiner 

⇒ Het feit dat in het werkelijke leven een bloeding aan een vinger heel vaak veroorzaakt 
wordt door erin de snijden, gaan mensen deze conclusie veel sneller accepteren 

⇒ We maken dus heel weinig gebruik van formele logica om dit soort conditionele 
redeneerproblemen op te lossen à we maken vooral gebruik van semantische 
kennis 
 

 
3.5       Wason selectietaak 
 

⇒ Wat doen we dan wel? Wat gebruiken we wel om de formele logica op te lossen? 
 

• Hypothese toetsen op basis van een conditionele regel 
• Standaard versie: 

Ø Vier kaarten liggen op tafel 
Ø Iedere kaart heeft een letter op de ene zijde en een nummer op de andere 
Ø Voor iedere kaart geldt een regel 

§ Bijvoorbeeld: “Als er een R op de ene kant van de kaart staat, dan 
staat er op de andere kant een 2” 

Ø De taak is om slechts die kaarten om te draaien die kunnen bevestigen of 
de regel correct is of niet 

 
⇒ Regel: als er een R op de ene kant van de kaart staat 

dan staat er een 2 op de ander zijde 
⇒ Je moet dus de kaart met de R en de kaart met de 7 

omdraaien à je wilt verifiëren of de regel klopt, dus 
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moet je eerst kijken of er op de kaart met de R aan de andere kant een 2 staat  
⇒ Veel mensen zeggen dat je dan vervolgens de kaart met de 2 moet omdraaien, maar 

dit is niet logisch, want de regel zegt helemaal niet over wat er op de achterkant van 
een kaart met een 2 staat 

⇒ Wat je dus wel moet doen is de kaart met de 7 omdraaien, want als er op de 
achterkant van die kaart een R staat, dan weet je dat de regel niet klopt 

 
 

3.5.1 Verklaring van de Wason selectietaak resultaten 
 

• Evans (1998); Ball et al. (2003) 
Ø De matching voorkeur 

§ De neiging om kaarten te selecteren die overeenkomen met de 
items die in de regel genoemd worden, ongeacht de relevantie 

 
• Wason en Shapiro (1971) 

Ø Een meer concrete versie van de taak verbetert de prestatie 
 

⇒ Je moet de modus ponens verifiëren, maar wat veel mensen vergeten is dat je ook 
de modus tollens moet verifiëren 

⇒ Kunnen we dit probleem nu omvormen op een manier dat het inzichtelijker wordt? à 
vervang de letters en cijfers op de kaarten door volwassenen en kinderen met op de 
achterkant hun favoriete drankje (= geen alcohol voor kinderen) à als je een kaart 
hebt met een kind erop, zal er dus op de andere kant een foto van een soort frisdrank 
staan à je krijgt 4 kaarten: een volwassene, een kind, een pint bier en een cola à 
welke kaarten moet je nu omdraaien? à die van het kind en die van het bier à 
wanneer er op de achterkant van de kaart met het kind een soort frisdrank staat, en 
op de achterkant van de kaart met het bier een volwassene staat, dan weet je dat de 
regel klopt 

 
 

3.6        Cosmides’ (1989) sociale contract theorie 
 

⇒ Nieuwe verklaring voor het feit waarom mensen in sommige omstandigheden 
heel slecht met dit soort problemen om kunnen gaan, terwijl wanneer je het 
anders gaat framen ze er wel mee om kunnen gaan 
 

• Achtergrond: 
Ø De traditionele Wason selectietaak omvat een indicatieve regel 

§ Vb.: “Als er een p is, dan moet er een q zijn” 
Ø Wanneer de nadruk ligt op het ontkrachten van de regel (deontische 

regels) dan verbetert de prestatie 
§ Vb.: “Als er een p is dan moet je q doen” 

 
• Sociale contract theorie 

Ø Ontworpen om te verklaren waarom deontische regels helpen 
Ø Aannames: 

§ Mensen bezitten regels die onze vaardigheid maximaliseren om 
doelen te bereiken in sociale situaties 

§ Mensen bezitten een bedrogdetectie algoritme 
Ø Voorspelling: 

§ Mensen zouden vooral goed moeten presteren wanneer de nadruk 
ligt op het ontkrachten van de regel 
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Ø Bewijs: 
§ Deontische regels resulteren in een betere prestatie 

 
⇒ Een deontische regel geeft aan waar bepaalde verdachte situaties kunnen 

optreden (vb. wanneer een sprake is van een bepaalde “p” dan moet je actie “q” 
ondernemen) 

⇒ Dit zou volgens Cosmides veel beter werken dan de gewone standaard regel à 
we maken gebruik van een ingebouwd stelsel van regels die als enig doel hebben 
dan we een bepaald iets gaan willen maximaliseren in een bepaalde situatie à er 
is sprake van een ingebouwd bedrog mechanisme à bij schending van een 
bepaalde regel triggert dit automatisch de keuze voor welke situaties we gaan 
moeten controleren à we zijn dan vooral goed in het ontkrachten van een 
bepaalde regel 

⇒ We zien dan ook als dit soort problemen worden geherformuleerd in deontische 
regels, we hier veel beter in zijn 
 

 
3.7       Sperber en Girotto’s (2002) relevantietheorie 
 

• Sperber en Girotto (2002) 
Ø Mensen evalueren simpelweg de relevantie die ieder van de vier kaarten 

heeft voor de regel 
§ Mensen beredeneren het Wason probleem überhaupt niet 

 
⇒ Volgens hen is het nog veel simpeler te verklaren à mensen kijken alleen maar naar 

de kaarten en volgen gewoon hun intuïtie  
 

3.8        Syllogistisch redeneren 
 

• Een syllogisme bestaat uit twee premissen (statements), gevolgd door een 
conclusie 

Ø Premissen: 
§ Alle kinderen zijn gehoorzaam (= alle A zijn B) 
§ Alle meisjes zijn kinderen (= alle B zijn C) 

Ø Conclusie: 
§ Alle meisjes zijn gehoorzaam (= alle A zijn C) 

Ø De conclusie volgt logisch uit de premissen 
 

• 64 verschillende types premissen 
Ø (Alle X zijn Y, geen X is Y, alle X zijn niet Y, sommige X zijn Y, sommige X 

zijn niet Y, etc…) 
 

⇒ Heel veel verschillende vormen te bedenken à het is altijd je taak om te kijken of de 
conclusie logischer wijs volgt uit de premissen 

 
 

3.8.1 Een voorbeeld 
 

• Premissen 
Ø Alle kinderen zijn gehoorzaam 
Ø Alle wolven zijn kinderen 

• Conclusie 
Ø Alle wolven zijn gehoorzaam 
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⇒ Deze redenering is logisch gezien juist, MAAR semantisch gezien slaagt dit helemaal 

nergens op à toch maakt dit niet uit, want het gaat puur om de logische structuur! 
 
 

3.8.2 Syllogistische fouten 
 

• Klauer et al. (2000) 
Ø Geloofwaardigheidsvoorkeur heeft 

betrekking op de neiging om: 
§ Ongeldige conclusies te 

accepteren wanneer ze 
geloofwaardig zijn 

§ Conclusies te verwerpen wanneer 
ze ongeloofwaardig zijn 

 
Ø Base-rate effect: 

§ Syllogistische redeneervaardigheid 
kan worden beïnvloed door de 
geschatte waarschijnlijkheid van 
de juistheid ervan 

 
⇒ Deze varianten kunnen gebruikt worden om te 

bestuderen hoe mensen nu juist reageren op 
redeneertaken 

⇒ Als de premissen semantisch gezien geloofwaardig 
zijn, dan zijn de proefpersonen over het algemeen 
geneigd om de conclusie te accepteren à 
geloofwaardigheid heeft dus een hele sterke invloed 

⇒ Hoe hoger de base-rate, hoe meer geldige 
conclusies er worden getrokken, hoe meer je geneigd bent om ook van ieder 
individueel syllogisme de conclusie te accepteren 

 
 

4.     Theorieën over deductief redeneren 
 
4.1        Mentale modellen 
 

• Johnson-Laird (vb. 1983, 1999) 
Ø “Each mental model represents a possibility, capturing what is common to 

the different ways in which the possibility could occur.” 
• Een voorbeeld 

Ø Premissen: 
§ The lamp is on the right of the pad 
§ The book is on the left of the pad 
§ The clock is in front of the book 
§ The vase is in front of the lamp 

Ø Conclusie: 
§ The clock is to the left of the 

vase 
 

• Maar, nieuw voorbeeld: 
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Ø The Porsche is to the right of the Ferrari 
Ø The Beetle is to the left of the Porsche 
Ø The Dodge is in front of the Beetle 
Ø The Volvo is in front of the Porsche 

• Vraag: 
Ø Which holds the relation between the Beetle and the Ferrari? 

 
⇒ Je komt op een mentale representatie waarbij de Beetle rechts van de Ferrari staat, 

de Porsche rechts van de Beetle en de Dodge en de Volvo daarvoor 
⇒ Maar als je nog eens kijkt dan zie je dat dit niet de enige optie is à de Ferrari en de 

Beetle kunnen ook van positie verwisseld worden à je kan deze vraag dus niet 
oplossen op basis van de informatie die gegeven is 

⇒ Je moet twee verschillende mentale modellen inspecteren  
 
 

• Assumpties: 
Ø Een mentaal model wordt geconstrueerd 

§ Conclusies die overeenkomen met het model worden gegenereerd 
Ø Er wordt gezocht naar tegenvoorbeelden om de conclusie te verwerpen 
Ø Wanneer die niet gevonden worden wordt de conclusie verondersteld 

waar te zijn 
Ø De constructie van een mentaal model vereist het gebruik van de beperkte 

werkgeheugencapaciteit 
§ Hoe meer modellen nodig zijn, hoe moeilijker de taak  

 
 
 
 

Ø Het waarheidsprincipe: 
§ Mensen minimaliseren de belasting van hun werkgeheugen door 

modellen te construeren die alleen representeren wat wel waar is 
en niet wat niet waar is 

o Dit kan worden tegengegaan door hen expliciet instructies 
te geven 

 
4.1.1 Het waarheidsprincipe: voorbeeld 

 
• Ontwikkeling van zelfrijdende auto’s à programmeur van het noodstop systeem 

maakte een fout door er enkel vanuit te gaan dat snelheid positief is à je moet 
ook rekening houden met wat er moet gebeuren wanneer snelheid negatief is  

• Dit soort dingen vergeten kan dramatische gevolgen hebben 
 
 

4.1.2 Mentale modellen: bewijs 
 

• Copeland en Radvansky (2004) 
Ø Toestaan van additionele mentale modellen reduceerde redeneersucces 
Ø Er is een redelijke correlatie (+ 0.42) tussen werkgeheugencapaciteit en 

syllogistisch redeneren 
 

• Bell en Johnson-Laird (1998) 
Ø Mensen reageren sneller op mogelijkheidsvragen wanneer het antwoord 

“ja” is, in plaats van “nee” 
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Ø Mensen reageren sneller op noodzaakvragen wanneer het antwoord “nee” 
is in plaats van “ja” 

 
 
 

• Gemiddelde reactietijden (in seconden) voor 
correcte (ja en nee) antwoorden op 
mogelijkheids- en noodzakelijkheidsvragen.  

 
 
 
 
 
 

4.1.3       Het waarheidsprincipe: Illusoire problemen 
 

• Slechts één van de volgende twee statements is waar: 
Ø Het dienblad is zwaar of elegant of allebei 
Ø Het dienblad is elegant en verplaatsbaar 

 
• De volgende statement is definitief waar: 

Ø Het dienblad is elegant en verplaatsbaar 
 

⇒ Geef een beschrijving van het dienblad: … 
⇒ We zien hier een probleem wat inconsistent is à er is een illusoire conditie aan 

toegevoegd dat de meeste mensen niet doorzien omdat ze vasthouden aan het 
waarheidsprincipe 
 

 
 

• Percentage van correcte antwoorden op 
problemen die voorspeld waren om wel of 
niet gevoelig te zijn voor illusoire 
referenties. (Data van Legrenzi et al., 
2003) 

 
 

⇒ Mensen zijn niet in staat om die illusie te 
doorzien à de essentiële mentale 
representatie die gebaseerd is op de 
onwaarheid kan meestal niet gemaakt worden 
à daarom resulteert dit in een slechte 
prestatie 

 
 

4.1.4 Evaluatie 
 

• Er is overtuigend bewijs dat veel fouten in deductief redeneren optreden omdat 
mensen het waarheidsprincipe hanteren en foutieve mogelijkheden negeren 

• Redeneren maakt gebruik van processen die vergelijkbaar zijn met die welke die 
nodig zijn voor begrip 

• De processen die nodig zijn voor het vormen van een mentaal model zijn 
ondergespecifieerd 
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• De theorie neigt ernaar om individuele verschillen te negeren 
• Mensen produceren vaak slechts één enkel mentaal model en daardoor zijn 

systematische pogingen tot falsificatie vaak afwezig 
 

⇒ We moeten dus concluderen dat het heel slecht gesteld is met onze vaardigheid om 
deductief te redeneren 
 

 
4.1.5 Mentale voordelen: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Verklaart redeneerprestaties over een breed gebied van problemen 
Ø Veel fouten in deductief redeneren treden op vanwege het 

waarheidsprincipe 
Ø Redeneren kan dezelfde processen aanspreken als degene die nodig zijn 

voor normaal begrip 
 

• Beperkingen 
Ø Mensen maken minder vaak gebruik van deductief redeneren dan we 

vaak aannemen 
Ø De processen betrokken bij de formatie van mentale modellen zijn 

ondergespecifieerd  
Ø Neigt ernaar om individuele verschillen te negeren (Ford, 1995) 
Ø Mensen doen soms geen pogingen om hun conclusie te falsificeren 

(Copeland & Radvansky, 2004; Newstead et al., 1999) 
Ø Geen expliciete beschrijving gegeven voor snelle en langzame verwerking 

(Evans, 2008) 
 
 
 
4.2       Duale-systeem theorieën: Evan’s (2006) heuristische-analytische theorie 
 

⇒ De “dramatische” conclusie kan wel wat genuanceerd worden 
⇒ Als we er echt op gewezen worden dat we logica moeten gebruiken dan kunnen we 

dit wel redelijk goed 
 
• Evans (2008) 

Ø Systeem 1 processen 
§ Snel, parallel en automatisch 

Ø Systeem 2 processen 
§ Langzaam en serieel 
§ Spreken bewuste processen aan 
§ Evolutionair gezien recent 
§ Regelgebaseerd 
§ Beperkte capaciteit 
§ Gelinkt aan intelligentie 

 
 

⇒ Evans stelt dat er een samenwerking is tussen deze twee processen 
⇒ In eerste instantie wordt er gestreefd om een oplossing te vinden op basis van alle 

processen die gekoppeld zijn aan systeem 1 (heuristieken, shortcuts,…) en die 
ervoor zullen zorgen dat we zo snel mogelijk een oplossing vinden à wanneer de 
eerste analyse fout blijkt te zijn schakelen we over op systeem 2 
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⇒ We hebben dus een duwtje in de juiste richting nodig en dan is het menselijk 
redeneervermogen veel beter dan we denken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1       Duale-systeem theorieën: Evan’s (2006) heuristische-analytische theorie 
 

⇒ Als we geen duwtje in de rug krijgen, dan is ons redeneersysteem wel beperkt. Dit 
komt door drie principes: 
 
• Menselijk redeneren (en hypothetisch denken) is gebaseerd op: 

Ø Het singulariteitsprincipe 
§ Er wordt slechts één mentaal model tegelijk in beschouwing 

genomen 
Ø Het relevantieprincipe 

§ De meeste relevante mentale modellen zijn gebaseerd op 
bestaande kennis en de huidige context wordt in beschouwing 
genomen 

Ø Het satisfactieprincipe 
§ Het huidige mentale model wordt geëvalueerd door het analytische 

systeem en geaccepteerd wanneer het adequaat is 
 

⇒ Dit leidt dus tot fouten en door mensen hierop te wijzen kunnen we wel een hele 
verbetering veroorzaken 
 
• Bewijs 

Ø Geloofwaardigheidsvoorkeur neemt af wanneer: 
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§ Instructies expliciet het logisch redeneren benadrukken (Evans, 
2000) 

§ Tijd niet gelimiteerd is, wat het gebruik van analytische processen 
doet toenemen (Evans & Curtis-Holmes, 2005) 

Ø Hogere werkgeheugencapaciteit heeft geen meerwaarde voor heuristisch 
redeneren (De Neys, 2006) 

 
 
4.2.2     Tijdsdruk en geloofwaardigheid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Correct en geloofwaardig 
⇒ Correct en ongeloofwaardig 
⇒ Incorrect en geloofwaardig 
⇒ Incorrect en ongeloofwaardig 
 
⇒ In de eerste conditie moet de persoon snel reageren en in de tweede conditie krijgt 

men zoveel tijd als nodig 
 

⇒ We zien dat de acceptatie in de eerste categorie heel hoog is en in de laatste heel 
laag à zelfde voor de twee condities 

 
⇒ Bij de middelste twee zien we dat vrij tijd ervoor kan zorgen dat de acceptatie 

veranderd à in het ene geval is er meer acceptatie wanneer men er tijd voor krijgt, 
en in het andere geval minder 

 
 
4.2.4 Heuristisch-analytische theorie: evaluatie 

 
• Sterktes 

Ø Brede toepasbaarheid binnen cognitief onderzoek 
Ø Bewijs voor redeneringen gebaseerd op singulariteit, relevantie en 

satisfactie principes 
§ Geeft geen overmatig gewicht aan deductief redeneren 

Ø Bewijs voor het onderscheid tussen heuristiek en analytische processen is 
sterk 

Ø Houdt rekening met een aantal individuele verschillen, die gebaseerd zijn 
op de mate waarin analytische processen gebruikt woden 
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• Beperkingen 

Ø Impliciet / expliciet en heuristisch / analytisch kunnen mogelijks twee 
onafhankelijke dimensies representeren (Osman, 2004) 

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

Ø Is niet in staat om te verklaren hoe de heuristische en analytische 
processen interacteren 

 
 

5.     Hersenprocessen van denken en redeneren 
 
5.1      Hersensystemen 
 

• De frontale lobes, met name de prefrontale cortex 
wordt verondersteld een sleutelrol te spelen in 
probleemoplossing en redenering 

Ø De prefrontaalschors is aanzienlijk groter bij 
mensen dan bij andere zoogdieren 

Ø Bewijs van patiënten met een 
hersenbeschadiging 

Ø Bewijs uit de neuroimaging 
 
 
 

⇒ Voor redeneren hebben we een heel goedwerkende prefrontaalschors nodig 
 
 
 
 

 
5.2        Mentale modellen in het brein 
 

• Fangmeier et al. (2006) 
Ø Premisse verwerking 

§ Temporo-occipitale activatie 
o Visuo-spatiele verwerking 

Ø Premisse integratiestadium: 
§ Anteriore en prefrontale cortex activatie 

o Executieve verwerking 
Ø Validatiestadium: 

§ Posteriore pariëtale cortexactivatie  
§ Prefrontaalschors (BA 6 en 8) 
§ Dorsale cingulate cortex 

 
⇒ Het enige wat je moet onthouden hiervan is dat de prefrontaalschors een belangrijke 

rol speelt (!) 
 

 
6.      Informeel redeneren 
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⇒ We hebben tot hiertoe menselijk redeneren altijd beschouwd vanuit de formele logica 
⇒ Maar, in het dagelijkse leven werken we vooral met argumenten, anderen overtuigen 

van ons gelijk,… En hiervoor gebruiken we geen syllogismen 

 
⇒ Drie grote verschillen: 

Ø De twee vaardigheden correleren nauwelijks met elkaar 
Ø Cirkelredeneringen zijn in de werkelijkheid niet overtuigend 
Ø De inhoud is bij informeel redeneren wel belangrijk 

 
 
 
 

6.1       Hahn en Oaksford (2007) 
 

• De meeste informele redeneringen vinden plaats in het dagelijkse leven in de 
context van argumentatie 

• Informeel redeneren is probabilistisch, in plaats van deterministisch 
• De sterkte van de conclusie van een argument hangt af van onder andere: 

Ø De mate van eerdere overtuigingskracht 
Ø De aard van het nieuwe relevante bewijs 

• Bewijs gebaseerd op positieve argumenten hebben meestal meer impact op de 
waargenomen kracht van de conclusie dan die welke gebaseerd zijn op negatieve 
argumenten 

• De volledige theoretische benadering is Bayesiaans 
Ø Richt zich op de mate waarin nieuwe informatie de waarschijnlijkheid van 

een gegeven conclusie kan veranderen 
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⇒ Factoren die invloed kunnen hebben: overtuigingskracht van de persoon en de 

ingenomen positie van de ander  
⇒ We kunnen het Bayesiaanse model heel goed gebruiken om het redeneerproces te 

modelleren 
 
 

6.1.1 Veelvoorkomende informele dwalingen 
⇒ Drogredenen kunnen ook een grote invloed hebben 

6.2       Verbeteren van informeel redeneren 
 

• Van Gelder, Bisset en Cumming (2004) 
Ø Universitaire studenten volgden een 12-weekse cursus (<100 uur) over 

kritisch denken 
Ø Bevindingen: 

§ De meeste studenten lieten een substantiële verbetering zien op 
het gebied van informeel redeneren 

§ Gemiddelde correlatie (+ 0.31) tussen de hoeveelheid tijd die 
besteed werd aan oefening en de mate van verbetering 

 
7.      Zijn mensen rationeel? 
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⇒ We kunnen concluderen dat we eigenlijk helemaal geen rationele wezens zijn 
 

7.1       Wanneer “irrationeel” rationeel is 
 

⇒ Als we de vraag stellen: “zijn mensen rationeel?” à dan volgt hier eigenlijk het 
antwoord op: “ja en nee” 
 

• Heuristieken zijn vaak kostenbesparend en geven een benadering die vaak goed 
genoeg is 

• Laboratoriumexperimenten ontberen vaak belangrijke informatie die anders het 
gebruik van intuïtieve causale kennis zou kunnen aanspreken (Krynski & 
Tenenbaum, 2007) 

 
• Evans (1993) 

Ø Normatieve systeem probleem 
§ Proefpersonen kunnen een ander propositioneel kennissysteem 

gebruiken van de proefleider 
Ø Het interpretatieprobleem 

§ Proefpersonen hadden mogelijk de juiste oplossing voor een 
andere interpretatie van het probleem 

Ø Externe validiteitsprobleem 
§ Kunstmatige taken hebben vaak weinig overeenkomst met echte 

problemen 
o Labo gebaseerde conclusies hangen niet af van 

geloofwaardigheid of niet 
o In het dagelijkse leven is redeneren niet binair 

 
7.2        We kunnen niet al onze biases wegredeneren 
 

• Slechte motivatie is niet een afdoende argument om slechte beoordelings- en 
redeneerprestaties in het lab te verklaren (Camerer & Hogarth, 1999) 

• Intelligentie en werkgeheugencapaciteit kan verklaren waarom veel deductieve 
redeneerproblemen slechte prestaties opleveren 

Ø Intelligentie is minder relevant voor andere problemen (Stanovich & West, 
2008) 

• Zelfs wanneer instructies expliciet duidelijk zijn gemaakt, of wanneer frequenties 
(in plaats van probabiliteit) worden gebruikt blijven sommige voorkeuren bestaan 

Ø Tversky en Kahneman (1983) 
Ø Hoffrage et al. (2000) 

 
• Zelfs medische experts laten bias zien bij relevante beslissingstaken 

Ø Redelmeier et al. (1995) 
Ø Schwartz et al. (2004) 

 
⇒ Ook al zijn we goed in redeneren, de biases zullen altijd wel een invloed 

uitoefenen 
 

7.3        Theoretische overwegingen 
 

• Evans en Over (1996, 1997) 
Ø Rationaliteit (1) 

§ Een persoonlijke rationaliteit 
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Ø Rationaliteit (2) 
§ Een onpersoonlijke rationaliteit 

Ø We gebruiken analytische processen vaak halfslachtig, en conformeren 
daarmee een satisfactieprincipe 

 
• Chater en Oaksford (2001) 

Ø Mensen maken geen gebruik van systemen die op logica gebaseerd zijn 
 
 

7.4      Stanovich en West (2008): Drie routes naar incorrecte heuristische  
responses 

 
⇒ Allemaal gebaseerd op het onvolledig kunnen toepassen van de 

analyseprocessen 
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HOOFDSTUK 15 
 

⇒ De thema’s die we tot hiertoe besproken hebben bekijken in een wat bredere 
context 

 
1.     Deel V: verbreding 
 

• Klassieke “flowchart style” cognitieve 
psychologie: 

Ø Geen ruimte voor emotie 
Ø Geen functie voor bewustzijn 

 
⇒ Het idee dat menselijke 

hersenprocessen op dezelfde manier 
werken als computerprocessen is heel 
lang heel invloedrijk geweest 

⇒ De invloed van de computermetafoor 
is nu nog steeds aanwezig, maar we 
vullen dit aan met kennis over het 
brein (verkregen uit de cognitieve neurowetenschap) 
 

⇒ Bij flowchart style cognitieve psychologie gaan we ervan uit dat het menselijk 
denken volledig gaat volgens vastgelegde regels (net zoals een 
computerprogramma doet) à dat betekent dat er binnen deze benadering geen 
ruimte is voor een aantal belangrijke aspecten die ons denken juist wel erg 
kunnen genereren 

⇒ Er is hier geen ruimte voor emotie à men gaat op een heel rationele wijze 
redeneren 

⇒ Ook geen functie weggelegd voor het bewustzijn (= blijft ook nu nog steeds een 
heel moeilijk te vatten begrip) 
 

 
1.1      De computermetafoor 
 

• De mens als informatie-verwerkende eenheid: 
Ø “Mind” is software 
Ø “Brain” is als hardware 

 
 

1.2      Emotie en cognitie 
 

• Invloed van emotie is initieel zo veel mogelijk buiten het vakgebied gehouden, 
door proefpersonen in een zo neutraal mogelijke toestand te laten functioneren 

• Tegenwoordig meer erkenning voor de rol van emotie: 
Ø Positief affect en aandacht 
Ø Invloed van angst / depressie / geluk / … op taakprestaties 

 
⇒ Wanneer we gedrag proberen te onderzoeken proberen we dat in een zo clean 

mogelijke setting te doen à zo is er een situatie ontstaan waarin de emotionele 
toestand van de proefpersoon altijd neutraal werd gehouden  
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⇒ De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de invloed van vb. 
stemming op aandacht,… 
 
 

1.3      Bewustzijn 
 

• Tot voor kort bijna exclusief het domein van de filosofie 
• Pas vanaf de 21ste eeuw enigszins toegankelijk geworden voor empirisch 

onderzoek 
Ø Maar eveneens nog slechts in beperkte mate 
Ø Vb. onderzoek naar het al dan niet bewust waarnemen van een visuele 

stimulus 
 
 

2.     Cognitie en emotie 
 

2.1      Een dimensionele benadering van emoties 
 
⇒ Belangrijk om te weten dat het onderscheid er is 

 
• Categorische benadering  

Ø Izard (2007) en anderen beargumenteren dat er een aantal uniek 
onderscheidbare emoties bestaan, waaronder: 

§ Geluk 
§ Woede 
§ Angst 
§ Walging 
§ Verdriet 

 
• Dimensionele benadering 

Ø  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⇒ Low arousal = slapen 
⇒ High arousal = wakker zijn 
⇒ Elke emotie op de assen kan je beschrijven als een combinatie van verschillende 

factoren à dit is niet het geval bij de categorische benadering 
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2.1.1 Vijf basisemoties 
 

• Power en Dalgleish (2008) claimden dat: 
Ø Vijf basisemoties in bijna alle culturen gevonden kunnen worden 

§ Gebaseerd op cognitieve waardebepaling 
§ Herkenbare gezichtsuitdrukkingen 
§ Herkenbare fysiologische patronen 
§ Basisemotie schaal (Power, 2006) 

Ø Andere emoties zijn een mix van twee of meer basisemoties 
 
 

⇒ Vijf (a zes) basisemoties à onder andere gebaseerd 
op verschillen die gevonden zijn in de wijze waarop 
we gezichtsexpressies analyseren, fysiologische 
responsen en op basis van cognitieve 
waardebepaling 

⇒ Ze zijn universeel à overal ter wereld dezelfde vijf 
emoties 

⇒ Hoe zit het dan met andere gevoelens zoals vb. 
nostalgie? à we verklaren dit door een combinatie 
van twee verschillende basisemoties die tegelijk 
actief worden  
(= blijheid en verdriet) 

 
 
 

2.1.2 Top-down en bottom-up processen 
 
⇒ Wat doen de emoties nu precies met onze cognitie, en wat doet onze cognitie met 

emoties? 
 
 

⇒ Bottom-up verwerking = stimulus verwerken op basis van de reactie op de stimulus 
zelf (= vb. je reageert anders op een foto van een enge spin dan op een foto van je 
favoriete huisdier) 

⇒ Top-down verwerking = de verwerking die vanuit je interne representaties wordt 
gedreven (= vb. je krijgt een enge foto te zien à je emotionele reactie op die foto kan 
heel erg verschillen afhankelijk van de taak die je krijgt wanneer je de foto te zien 
krijgt à als je geen waarschuwing vooraf krijgt kan dit een heftige reactie oproepen 
à als je vb. gevraagd wordt om allerlei redenen te bedenken waarom de foto eng 
zou kunnen zijn, zien we dat de intensiteit van de emotionele reactie afneemt) 

⇒ Amygdala is heel erg betrokken bij zowel top-down als bottom-up verwerking 
 
 

• Bottom-up: aversieve foto’s vs. neutrale 
• Top-down: neutrale foto’s herinterpreteren 
• Minder ervaren emoties bij betere inhibitoire controle 
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3.    Waardebepalingstheorieën  
 
3.1   Waardebepalingstheorie 

 
⇒ De stimulus die je de zien krijgt kan een sterke emotionele respons opleveren, maar 

we kunnen die respons opnieuw interpreteren doormiddel van een groot scala aan 
cognitieve vaardigheden 
 
 
• Originele formulering van Lazarus (1966, 1982) 

Ø Drie vormen van waardebepaling: 
§ Primaire waardebepaling 

o Een omgevingssituatie wordt gezien als positief, stressvol 
of irrelevant voor het welzijn 

§ Secundaire waardebepaling 
o Er wordt rekening gehouden met de hulpbronnen die een 

individu beschikbaar heeft om met een situatie om te gaan 
§ Herwaardering 

o De stimulussituatie en de copingstrategieën worden 
gecontroleerd; de primaire en secundaire 
waardebepalingsprocessen worden gecontroleerd indien 
nodig 
 

Ø Er zijn twee vormen van waardebepalingsprocessen 
§ Automatisch 
§ Bewust 

 
 
 

• Herziening door Smith en Lazarus (1993) 
Ø Zes waardebepalingscomponenten: 

§ Primair 
o Motivationele relevantie 
o Motivationele congruentie 

§ Secundair 
o Verantwoordelijkheid 
o Probleemgericht copingspotentieel 
o Emotiegericht copingspotentieel 
o Toekomstverwachting 

 
 

Ø Verschillende emotionele toestanden kunnen worden onderscheiden door: 
§ Welke componenten er bij betrokken zijn 
§ Hoe deze betrokken zijn 
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3.1.1   Parallelle waardebepalingsprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Als we gaan kijken naar het mechanisme dat aan de grondslag ligt van de cognitieve 

herwaardering, dan kunnen we daar twee verschillende processen onderscheiden 
⇒ De processen werken in hoge mate van parallelliteit met elkaar samen 
⇒ Zowel het bewuste proces en het impliciete proces à spelen gezamenlijk een rol om 

de emotionele toestand te verlichten 
 
3.1.2 Waardebepalingstheorieën: bewijs 
 

⇒ Wat voor bewijs is er voor het idee dat we emotionele situaties door middel van 
herwaardering kunnen veranderen 
 
• Speisman et al. (1964) 

Ø Manipulatie van cognitieve waardebepaling resulteert in fysiologische 
verschillen 

• Kuppens et al. (2003) 
Ø Iedere gegeven emotie kan worden geproduceerd door diverse 

combinaties van waardebepalingen 
• Kuppens en van Mechelen (2007) 

Ø Onderscheidbare emotionele reacties kunnen worden geproduceerd door 
individuele verschillen in situationele waardebepaling 

• Schartau et al. (2009) 
Ø Cognitieve herevaluatie van vervelende situaties (dieren in stressvolle 

situaties) 
 

⇒ Liet gruwelijke beelden zien van een besnijdenis à wat gebeurt er bij een 
proefpersoon als ze dit soort verhalen te horen krijgen? à resulteert in een enorme 
huidgeleidingsrespons 

⇒ Als hij vervolgens zegt “alles is geacteerd” of “het is heel erg pijnlijk, maar het is 
cultureel significant” dan zien we dat de huidgeleidingsrespons heel wat lager werd 
à de emotionele reactie kon dus gemanipuleerd worden door de 
achtergrondinformatie die gegeven werd 
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3.1.3 Hypothetische scenario’s: bezwaren 
 

⇒ Kanttekening: de mensen worden wel nog steeds in een artificiële situatie geplaatst 
à je bent gebonden aan het ethische aspect van wat je kan aanbieden aan mensen 

⇒ Ook moeilijk om een onderscheid te maken tussen de directe emotionele respons en 
de respons die volgt op de waardebepaling 
 
• Veel onderzoek naar de waardebepalingstheorie heeft gebruik gemaakt van 

hypothetische scenario’s, waarin: 
Ø Weinig tot geen echte emotie wordt ervaren 

§ Maar, bevindingen van hypothetische scenario’s lijken toch 
generaliseerbaar te zijn naar echte emotionele situaties (Robinson 
en Clore, 2001; Bennet et al., 2003) 

Ø Het is moeilijk om te zeggen wanneer emoties direct, als response op een 
situatie, of indirect, als response op de waardebepalingsprocessen, 
optreden 

§ Waardebepalingen voorspellen wel de intensiteit van de emoties 
(Siemer et al., 2007) 

Ø De data zijn correlationeel, waardoor ze niet direct een uitspraak doen 
over causaliteit 

§ Maar het is mogelijk om waardebepalingen te manipuleren 
(Roseman en Evdokas, 2004) 

 
⇒ Ook moeilijk om aan te tonen of de herwaardering de oorzaak is van de verandering 

van de respons 
 
 

3.1.4 Schartau et al. (2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Keek zowel naar de bewuste als naar de onbewuste autonome respons als gevolg 
van de cognitieve herwaardering 

⇒ Vergeleek de pre-meting en de post-meting (= emotionele stimuli, gevolgd door een 
training in de herwaardering van de stimuli, en vervolgens een post-meting)  

⇒ Eerst de stimuli gewoon moeten bekijken zonder er iets mee te moeten doen à in de 
tweede conditie gevraagd om de stimuli te interpreteren in een minder negatief 
daglicht 

⇒ Drie verschillende maten geregistreerd à eerste twee maten waren zelfrapportage 
maten (vb. walging en wanhoop), de derde meting was de huidgeleiding respons 

⇒ Voor alle drie de maten is het verschil tussen pre- en post-meting groot 
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⇒ In de watch-conditie is er geen verschil tussen de pre- en de post-meting 
⇒ In de appraise-conditie (= herinterpreteren van stimuli) is er wel een groot verschil 

tussen de pre- en de post-meting 
 

 
3.1.5 Bewijs: Onbewuste emotionele verwerking 
 

⇒ Vinden deze processen nu ook onbewust plaats? 
 

• Ohman en Soares (1994) 
Ø Subliminale verwerking van fobie-gerelateerde informatie 

• Tamietto en de Gelder (2010) 
Ø Affectieve blindsight: verwerking van emotionele stimuli buiten de bewuste 

waarneming om 
 

⇒ Experiment 1: foto’s werden gewoon getoond à de mensen reageerden niet erg 
specifiek emotioneel (= voor de mensen met spinnenfobie riepen de foto’s van 
spinnen meer emotionele reactie op en voor de mensen met slangenfobie de foto’s 
van slangen) à we zien dat wanneer de foto’s als het ware gemaskeerd worden en 
dus niet duidelijk waarneembaar zijn, de gemaskeerde foto’s van spinnen toch nog 
steeds meer angstreactie oproepen bij de personen met spinnenfobie en de 
gemaskeerde foto’s van slangen meer angstreactie oproepen bij de personen met 
slangenfobie à de emotionele lading van een foto kan dus onbewust verwerkt 
worden 

⇒ Experiment 2: hoe gaan mensen met blindsight om met het verwerken van 
emotionele situaties? à foto’s van emotionele gezichten werden gerepresenteerd à 
wanneer deze gerepresenteerd werden in het beschadigde veld, kunnen ze niet 
rapporteren wat de gelaatsexpressie was van de persoon op de foto à in het 
experiment werd de spierspanning in de gelaatsspieren van de proefpersoon 
gemeten à bij mensen zonder blindsight zien we dat de gelaatsspieren op een heel 
bepaalde manier reageren op het zien van gelaatsexpressies à bij mensen met 
blindsight zien we dezelfde manier van reactie in de gelaatsspieren, ondanks dat ze 
de foto’s niet kunnen waarnemen 

⇒ We kunnen emoties dus verwerken op een bewuste en een onbewuste manier 
 
 
3.1.6 Waardebepalingstheorieën: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø Waardebepalingsprocessen: 

§ Bepalen of we emoties ervaren 
§ Beïnvloed de exacte ervaring van de emotie 

Ø Individuele verschillen in emotionele ervaring kan verklaard worden door 
variaties in waardebepaling 

Ø Smith en Kirby (2001) hun onderscheid tussen associatieve processen en 
redenering hebben ons begrip van de waardebepalingsprocessen 
verduidelijkt 
 

⇒ We hebben een goed framework om de relatie tussen cognitie en emotie te kunnen 
interpreteren 
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• Beperkingen 
Ø Waardebepaling is mogelijk niet altijd noodzakelijk in het bepalen van 

emotionele ervaring 
Ø Net zoals waardebepaling tot een emotionele ervaring kan leiden, is het 

tegenovergestelde vaak ook waar 
Ø Legt de nadruk te weinig op de sociale context waarin emotie meestal 

ervaren wordt 
Ø Niet duidelijk wanneer en hoe opzettelijke en gecontroleerde processen 

opereren 
Ø De lijst van emoties van Lazarus vereist een betere rechtvaardiging 

 
⇒ De cognitie kan ook aanleiding geven tot de emotie 

 
 

4.   Multi-level theorieën  
 

⇒ Manier om te zeggen dat er meerdere paden zijn in onze hersenen om een 
emotionele respons te verwerken 
 

4.1   LeDoux (1992, 1996) 
 

⇒ Observeerde voor het eerst dat er iets bijzonder aan de hand is als we kijken naar 
de verwerking van emotionele stimuli 

• Sensorische informatie over emotionele stimuli wordt simultaan vanaf de 
thalamus doorgestuurd naar zowel de amygdala als naar de cortex 

• Identificeerde twee emotie circuits voor angst: 
Ø Een langzaam thalamus-naar-cortex-naar-amygdala circuit waar 

gedetailleerde analyse van sensorische informatie plaatsvindt 
§ Benadrukt response accuratesse boven snelheid 

Ø Een snel handelend thalamisch-amygdala circuit, gebaseerd op 
eenvoudige stimuluseigenschappen 

§ Slaat de cortex over 
§ Stelt ons in staat om snel op bedreigingen te reageren 

 
⇒ Moesten we enkel het langzame systeem hebben dan zouden we niet overleven 
⇒ Met de twee systemen zijn we veel beter voorbereid op een eventuele dreiging, 

en kunnen we daar ook veel beter op reageren 
 
4.2   Duaal procesmodel 
 

⇒ Één van de implicaties is dat we adequaat in staat zijn om de emotionele lading van 
een stimulus te herkennen 

 
4.3   Niet-bewuste emotionele verwerking  
 

• Morris, Ohneman en Dolan (1998; 1999) 
Ø Grotere activatie in de rechter amygdala ten gevolge van een stimulus die 

(onbewust) geassocieerd werd met een affectieve toon, vergeleken met 
een vergelijkbare stimulus die niet geconditioneerd was 

Ø De superior colliculus en de rechter pulvinar waren eveneens betrokken 
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• Affectieve blindsight 
Ø Een conditie waarin verschillende emotionele stimuli onderscheiden kunnen 

worden zonder dat er sprake is van bewuste waarneming 
§ Pegna et al. (2005) 

o Grotere activatie in de rechter amygdala voor emotionele (met 
name angstige) gezichten, vergeleken met neutrale gezichten 

§ Jolij en Lamme (2005) 
o TMS geproduceerde en tijdelijke affectieve blindsight in 

gezonde proefpersonen 
o Vergroten van de stimulusduratie zorgde er voor dat de 

bewuste perceptie de onbewust waargenomen informatie kon 
blokkeren 

 
⇒ We zien dit dus niet alleen bij patiënten maar ook bij gezonde proefpersonen (!) 

 
 
5.     Emotieregulatie 
 

⇒ Het komt weer terug op het idee van de cognitieve herwaardering  
⇒ Het is maar één van de verschillende mogelijkheden die we hebben om onze emoties 

te kunnen reguleren 
 

 
5.1      Emotieregulatie 
 

• “Ieder proces wat een individu kan gebruiken om het opkomen, verdwijnen, grootte, 
duur, intensiteit, kwaliteit of één of meerdere aspecten van een emotionele response 
kan beïnvloeden” (McRae et al., 2012) 

• Methodes van stemmingsregulatie omvatten (maar zijn niet gelimiteerd tot): 
Ø Cognitieve waardebepaling 
Ø Gecontroleerd ademen 
Ø Passieve spierontspanning 
Ø Stress-geïnduceerd eten 
Ø Afleiding 

 
⇒ We hebben een heel groot scala aan manieren om de emotionele respons te 

manipuleren en af te leiden 
 

 
5.1.2 Gross en Thompson’s (2007) procesmodel van emotieregulatie 
 

⇒ Op een meer systematische wijze 
ordenen 

 
• Centrale assumptie: 

Ø Emotieregulatiestrategieë
n kunnen op verschillende 
momenten gebruikt 
worden 
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⇒ Vb. vliegangst à je kan ervoor kiezen om niet meer te vliegen (= je ervaart de emotie 
niet meer) of je kan proberen om te situatie te veranderen (= stress verminderen door 
vb. iemand mee te nemen die heel veel ervaring heeft met vliegen à je past de 
situatie zo aan dat de angst vermindert wordt = situatie modificatie) 

⇒ Wat je ook kan doen is je aandacht verplaatsen à je gaat toch alleen op reis en je 
probeert zoveel mogelijk je gedachten aan de confrontatie met het vliegtuig te 
verplaatsen à je zoekt allerlei alternatieven op die je gedachten kunnen bezighouden 
(= attention deployment) 

⇒ Wat je ook kan doen is je proberen zoveel mogelijk te verdiepen in het hele systeem 
en de veiligheidsmaatregelen errond à door middel van een beredeneerd proces de 
angst proberen onderdrukken (= cognitieve herwaardering) 

⇒ Je kan ook besluiten om gewoon te gaan en af te wachten wat er op het moment dat 
je in het vliegtuig zit gebeurt à op het moment zelf ga je proberen om de angst 
zoveel mogelijk de baas te worden à angst onder controle brengen door 
ademhalingstechnieken toe te passen,…  
 

⇒ We zien nu dus een continuüm van de situatie naar de respons 
⇒ Hoe dichter de emotieregulatie dicht bij het verwerken van de respons, hoe hoger de 

ervaren emotie nog steeds is 
 

 
 
4.2     Aandachtsontplooiing  
 

⇒ Bottom line: als mensen geconfronteerd worden met emotionele stimuli en deze 
moeten verwerken terwijl ze een dubbeltaak moeten doen (die aandacht en 
werkgeheugen belast), dan zien we dat de emotionele respons veel kleiner wordt à 
hoe meer het werkgeheugen wordt belast, hoe minder ruimte er is voor emotionele 
verwerking 

 
 
 
4.3  Cognitieve herwaardering 
 

• Ochsner en Gross (2008) 
Ø Identificeerde twee verschillende twee herwaarderingsstrategieën: 

§ Herinterpretatie – veranderen van de betekenis van de context waarin 
een stimulus gepresenteerd wordt 

§ Afstand nemen – Het nemen van een afstandelijke, derde 
persoonsperfectief 
 

⇒ Naast de herinterpretatie is er ook nog een andere strategie: de strategie van het 
afstand nemen  à proberen om de situatie te aanschouwen van een meer 
afstandelijke positie, alsof het geen betrekking heeft op jezelf à op deze manier kan 
je de situatie veel rationeler bekijken en veel minder beïnvloed worden door de 
emotie 

⇒ We zien dat de cognitieve herwaardering toch heel vaak problematisch is bij mensen 
met een depressie à deze mensen hebben vaak allerlei schema’s ontwikkeld die het 
heel moeilijk maken om informatie op een andere manier te interpreteren 
 
 

 



 
Laura van Eijndhoven  2de Bachelor Psychologie 
Universiteit Gent  2016-2017
   

 Psychologische Functieleer II 	 145 

6.  Stemming en cognitie 
 

⇒ We kunnen onze cognitie gebruiken om onze stemming aan te passen à maar 
omgekeerd kan ook  

⇒ Onze emotionele toestand kan een heel grote invloed hebben op onze cognitieve 
processen 

⇒ Zie vb. “roadrage” à heel beschaafde mensen kunnen in een auto veranderen in 
“beesten” 

 
 
6.1  Invloed van emotie op besluitvorming 
 

• Risico’s nemen: 
Ø Verdriet > neutraal > angst 

• Woede: kan leiden tot een toename van het gevoel van controle 
Ø Rechters bevinden iemand eerder schuldig wanneer ze vooraf geconfronteerd 

werden met expliciete foto’s 
 

⇒ Angst belemmerd het effect om risico’s te nemen, maar verdriet wakkert dit juist aan 
⇒ Woede leidt dan weer eerder tot een gevoel van meer controle à “niets kan mij 

overkomen” à dit zie je ook terug bij die “roadrage” à we zien dit niet alleen op de 
weg maar ook bijvoorbeeld in de rechtbank 
 
 
 

6.2    Stemming en cognitie 
 

• Morele dillema’s 
Ø A – Trolley probleem 

§ Geen persoonlijke betrokkenheid 
§ Zwakke emotionele reactie 

Ø B – voetgangers probleem 
§ Persoonlijke betrokkenheid 
§ Sterke emotionele reactie 
§ Deontologische beoordelingen 

o Morele regels en het affectieve systeem 
§ Utilitaire beoordelingen 

o Cognitieve systeem 
 

⇒ In het geval van het Trolley probleem moeten we een rationele beslissing nemen 
(één persoon overlijdt of vijf personen overlijden) à we hebben hier geen 
persoonlijke betrokkenheid, dus zien we ook een minder emotionele reactie à we 
kunnen de beslissing nemen op basis van ons cognitieve systeem = utilitaire 
beoordeling 

⇒ Bij het voetgangersprobleem is er wel sprake van een ethisch probleem en dit zorgt 
ervoor dat we een ander type van regels zullen gaan toepassen, omdat ons morele 
en ethische systeem in actie komt à we zijn persoonlijk betrokken en dat resulteert in 
een heel sterke emotionele reactie à we passen een deontologische beoordeling toe 
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6.3     Bower (1981) en Gillian en Bower’s (1984) netwerktheorie 
 

⇒ Hoe kunnen we de relatie van de invloed van de emotie op onze cognitie verklaren? 
 

⇒ Bower veronderstelt dat emoties ook deel uitmaken van het netwerk à de activatie 
van de verschillende emotionele eenheden resulteren uiteindelijk in gedachten 

 
• Voorspellingen: 

Ø Gemoedstoestand-afhankelijk geheugen 
§ Geheugen zou het beste moeten werken wanneer de 

gemoedstoestand tijdens het ophalen overeenkomt met die tijdens 
leren 

Ø Stemmingscongruentie 
§ Emotioneel geladen informatie wordt het beste teruggevraagd 

wanneer er een overeenkomst is tussen de lading van het materiaal 
en je huidige stemming 

Ø Gedachtencongruentie 
§ Iemands vrije associaties, interpretaties, gedachten en beoordelingen 

zijn thematisch congruent met zijn/haar stemming 
Ø Stemmingsintensiteit 

§ Toename in stemmingsintensiteit zorgt voor een toename van activatie 
van geassocieerde knopen in het associatieve netwerk 

 
 
6.3.2  Stemmingsafhankelijke effecten 
 

• Stemmingsafhankelijkheid geheugen 
Ø Kenealy (1997) 

§ Sterke stemmingsafhankelijke effecten 
in vrije herinnering 

o Maar niet in gecuede 
herinnering 

Ø Eich (1995) 
§ Doe-het-zelf principe 

o Stemming heeft minder invloed 
wanneer cruciale informatie 
expliciet gepresenteerd wordt 

o Vrije herinnering is vooral een 
“doe-het-zelf” test omdat 
iemand zelf zijn eigen 
herinneringscues moet 
genereren  
 
 

⇒ Als de toestand congruent is = proefpersoon was ook 
tijdens de herinnering weer blij (als die dat tijdens het leren ook was) à de 
hoeveelheid materiaal die geleerd werd is hoog 

⇒ Wanneer de proefpersoon tijdens het leren verdrietig was, nam het aantal items dat 
die geleerd heeft sterk af 

⇒ Als je stemming tijdens het terughalen van informatie matcht met die stemming die je 
had tijdens het leren, dan ben je daar veel beter in 
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⇒ Dit ligt waarschijnlijk aan het doe-het-zelf-principe à je genereerd zelf veel cues die 
kunnen helpen om de informatie op te halen wanneer de stemming matcht à 
wanneer de stemming niet matcht is dit niet het geval en kan je je dus minder 
herinneren 

 
 

6.3.3 Stemmingscongruiteitseffecten  
 

• Negatieve stemmingscontiguiteitseffecten zijn overwegend klein/afwezig 
Ø Mensen met een negatieve stemming pogen mogelijk hun stemming te 

veranderen door plezierige gedachten op te halen, waardoor het negatieve 
effect verminderd 

§ Rusting en DeHart, 2000 
 

• Fiedler et al. (2001) 
Ø Stemmingscongruentie-effecten kunnen een werkelijk geheugenvoordeel voor 

stemmingscongruent materiaal weerspiegelen 
Ø Maar ze kunnen ook een responsvoorkeur weerspiegelen 

§ Mensen zijn mogelijk eerder bereid om herinneringen aan hun huidige 
toestand te rapporteren zelfs wanneer dit niet helemaal eerlijk is 

Ø Data ondersteunen de eerste, niet de tweede verklaring 
 

⇒ Het zijn eigenlijk ook allemaal mogelijke verklaringen die ervoor kunnen zorgen dat 
we dit soort effect niet helemaal eenduidig kunnen meten 

 
 
6.3.4 Gedachtencongruentie en stemmingsintensiteit 

 
• Gedachtencongruentie 

Ø Techniek: 
§ Breng proefpersonen in een positieve of negatieve gemoedstoestand 
§ Vraag hen om beoordelingen te maken 
§ Bepaal of deze beoordelingen positief/mild of negatief/hard zijn 

Ø McFarland et al. (2007) 
 

• Stemmingsintensiteit 
Ø Eich (1995) 

§ Gemoedstoestand-afhankelijk geheugen werd het meest consistent 
gevonden wanneer de geïnduceerde stemmingstoestanden sterk 
waren, in tegenstelling tot zwak 

§ Er is nog weinig onderzoek op dit gebied geweest 
 

⇒ Al deze effecten zijn afhankelijk van de intensiteit van de gemoedstoestand van de 
proefpersoon à is dus een probleem 
 
 

6.3.5 Bower’s netwerk theorie: beperkingen 
 

• Verscheidene gefaalde pogingen om de verwachtte effecten te vinden 
Ø Deels mede 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 
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• Moeilijk om de theorie te falsificeren/testen 
• Het is een oversimplificatie om emoties dezelfde status te geven als 

woorden/concepten 
• Gelimiteerd qua toepasbaarheid 

Ø Slechts ontworpen om de relaties tussen individuele woorden te 
representeren\ 
 

⇒ We willen dus eigenlijk een model dat wat specifieker is 
 
 
6.4    Affect infusie model 
 

⇒ Hoe kan affect / emotionele lading doordringen in de cognitie? 

 
• Affect infusie 

Ø Treedt op wanneer affectieve informatie selectief aandacht, leren, geheugen, 
beslissings- en beoordelingsprocessen kan beïnvloeden 

Ø Wordt aangenomen uit vier verwerkingsstadia te bestaan, die variëren in de 
mate waarin ze affect infusie betrekken 

 
 
 
6.4.2 Affect infusie model: bewijs voor directe toegang 
 

• Gemiddelde positiviteit van 
medewerkers hun respons op het 
verzoek van een klant, als functie van 
hun stemming (positief, neutraal, 
negatief) en ervaringsniveau (laag of 
hoog). Resultaten tonen aan dat ervaren 
medewerkers directe 
toegangsverwerking hanteren en 
daardoor niet beïnvloed werden door 
stemmingsinductie. 
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⇒ Medewerker werd geconfronteerd met een klant à klant kon ofwel heel goed gezind 
ofwel neutraal ofwel heel slecht gezind zijn à de medewerker nam deze 
gemoedstoestand over 

⇒ Vervolgens kwam er een tweede klant en deze stelde een vraag à de mate van 
positiviteit die de medewerker uitstraalde werd gemeten  

⇒ De eerste medewerker is weinig ervaren en heeft heel veel taken nog niet kunnen 
automatiseren à We zien dat het antwoord op de vraag heel hard beïnvloed werd 
door de gemoedstoestand van de vorige klant  à Wanneer de eerste klant heel 
positief was werd dit doorgegeven in het beantwoorden van de vraag van de tweede 
klant à dit hetzelfde voor de negatieve klant  

⇒ Bij een medewerker die al veel langer in dienst is, zien we dat deze veel beter in staat 
is om zijn emoties te controleren à het antwoord op de vraag werd dus veel minder 
beïnvloed door de gemoedstoestand van de vorige klant 

⇒ Deze conclusie is consistent met het affect infusie model 
 
 
 
6.4.3 Affect infusie model: evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø 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 
 

Ø Grotere algemene toepasbaarheid dan de netwerktheorie 
Ø Beter uitgerust om de niet-significante effecten van stemming op taakprestatie 

te verklaren 
 

• Beperkingen 
Ø Het gebrek aan direct bewijs voor de precieze strategie die proefpersonen 

gebruiken maakt het moeilijk het model te testen 
Ø De specifieke processen binnen iedere strategie zijn ondergespecifieerd 
Ø Het model richt zich niet genoeg op verschillen in verwerking die 

geassocieerd zijn met verschillende gemoedstoestanden 
§ Chartrand et al. (2006) 

Ø Verklaart niet waarom, binnen de negatieve gemoedstoestanden, de effecten 
variëren  

 
 

⇒ De strategieën zijn moeilijk in het model te passen + het is nog niet duidelijk welke 
processen er zich juist binnen elke strategie afspelen 

⇒ Er is dus wel nog het één en ander uit te zoeken aan dit idee, maar de bottom line is 
dat het wel beter de invloed van emotie op cognitie kan verklaren dan het vorige 
model 
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7.   Angst, depressie en cognitieve voorkeur 
 

7.1   Angst en depressie 
 

• Eysenck, Payne en Santos (2006) 
Ø Verliezen in het verleden zijn vooral geassocieerd met depressie 
Ø Toekomstige bedreigingen zijn geassocieerd met angst 

 
• Waarom cognitieve processen in angstige en depressieve individuen bestuderen? 

Ø Kwetsbaarheid voor klinische angst en depressieve lijkt, deels, afhankelijk te 
zijn van diverse cognitieve voorkeuren 

Ø Cognitieve therapie (en cognitieve gedragstherapie) zou zich moeten richten 
op het reduceren of elimineren van deze cognitieve voorkeuren als één van 
de hoofddoelen van de behandeling 
 

⇒ Elk van de twee lijkt gekoppeld te zijn aan cognitieve biases à dit is belangrijk om 
verder uit te zoeken om in de toekomst mensen beter te kunnen helpen / behandelen 

 
 
7.1.2 Cognitieve voorkeuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2    Beck’s schematheorie 
 

⇒ Proberen om informatie te ordenen in een cognitieve structuur waar ontbrekende 
informatie wordt ingevuld en irrelevante details worden weggelaten 

 
• Schema’s produceren een verwerkingsvoorkeur 

Ø De verwerking van schema-consistente of emotioneel-congruente informatie 
heeft de voorkeur 

• Schema’s worden geactiveerd wanneer individuen angstig of depressief zijn 
Ø De activatie van deze zelfschema’s leidt tot negatieve automatische 

gedachten 
§ Vb.: “ik ben een mislukking” 
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• Beperkingen: 
Ø Bewijs voor het bestaan van een willekeurig schema is vaak gebaseerd op 

een cirkelredenering 
§ Er is weinig direct of onafhankelijk bewijs voor het bestaan van een 

schema 
Ø Het is onduidelijk hoe zelfschema of zelfconcepten positief worden tijdens 

herstel als, zoals Beck veronderstelde, zelfschema’s bij depressieve 
individuen vaak geheel negatief zijn 

⇒ Zeker wanneer iemand last heeft van een depressie, kan dit de cognitieve schema’s 
beïnvloeden à persoon wordt gelimiteerd tot een denken gecontroleerd door falen,… 

⇒ Het zijn die schema’s die het zo moeilijk maken om om te gaan met een depressie of 
een angststoornis 

 
 
7.3     Williams et al. (1997) 
 

• Angst en depressie hebben verschillende functies 
Ø Angst heeft een functie om gevaar of bedreiging te signaleren 

§ Geeft prioriteit aan de perceptuele encodering van 
bedreigingsgerelateerde stimuli 

o Data-gedreven, snel en automatisch, impliciet 
§ Angstige mensen zouden een impliciet geheugen voorkeur hebben bij 

perceptuele processen 
Ø Depressie heeft betrekking op het vervangen van niet gehaalde doelen 

§ Faciliteert de conceptuele verwerking van bedreigingsinformatie 
o Top-down, langzamer, meer gecontroleerd, expliciet 

§ Depressieve mensen zouden een expliciete geheugen voorkeur 
hebben bij conceptuele verwerking 

 
⇒ Niemand wil het nare gevoel van depressie meemaken, maar het kan wel een functie 

hebben gezien dat de onderliggende processen die het veroorzaken ervoor kunnen 
zorgen om allerlei niet-gehaalde doelen te verwerken, te reflecteren 

 
 
 
7.4     Aandachtsvoorkeuren: taken 
 

• Dot-probe taak 
Ø Detecteer een stip die ofwel op boven- of onderkant van een scherm 

gepresenteerd werd 
§ Aandachtsvoorkeur wordt geïnduceerd door de snellere detectie van 

negatieve woorden 
 
 

⇒ Als we een sterke aandachtvoorkeur hebben voor een emotioneel geladen woord, zal 
het langer duren om dat woord te verwerken  

⇒ Als de stip vervolgens wordt gepresenteerd, verschijnt deze op de locatie waar onze 
aandacht nog bezig is om het woord te verwerken, dus we zijn snel om de stip te 
detecteren à als de stip op een andere plaats komt, dan zullen we meer tijd nodig 
hebben om deze te verwerken 
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• Emotionele Stroop taak 
Ø Benoem de kleur van ieder woord zo snel mogelijk 

§ Aandachtsvoorkeur wordt geïnduceerd doordat het langer duurt om de 
kleur van emotiecongruente woorden te benoemen 

 
⇒ Nu gaat het er niet om dat het woord compatibel is met de kleur, maar of het woord 

emotioneel geladen of neutraal is 
⇒ Vb. “failure” à iemand met een depressie zal extra gevoelig zijn voor dit woord en zal 

meer tijd nodig hebben om de kleur van het woord te benoemen 
⇒ De woorden die een emotionele respons oproepen zullen er altijd voor zorgen dat je 

trager bent in het benoemen van de kleur van het woord 
 
 
7.4.2 Aandachtsvoorkeuren: samenvatting 
 

• De meeste bevindingen zijn consistent met de bevindingen van Williams et al.’s 
(2007) voorspellingen 

Ø Angstige individuen: 
§ Laten een aandachtsvoorkeur zien in de vroege verwerking (vb. met 

subliminale stimuli) 
o Bar-Haim et al. (2007); Rinck en Becker (2006) 

§ Vermijden bedreigings-gerelateerde stimuli later in de verwerking 
o Rinck en Becker (2006); Calvo en Avero (2005) 

 
Ø Depressieve individuen (Donaldson et al., 2007) 

§ Laten geen aandachtsvoorkeur zien voor subliminale stimuli 
§ Laten het meest waarschijnlijk een dergelijke voorkeur zien wanneer 

stimuli voor langere tijd gepresenteerd worden 
 
 
7.4.3 Interpretatieve voorkeur: bewijs 

 
• Angst 

Ø Eysenck, MacLeod en Matthews (1987) 
§ +0.60 correlatie tussen angstdisposite en het aantal bedreigende 

homofoon interpretaties 
Ø Eysenck et al. (1991) 

 
• Depressie 

Ø Rusting (1998) 
§ Cognitieve voorkeursvragenlijst 

o Depressieve patiënten selecteren meer negatieve interpretaties 
van ambigue gebeurtenissen 

o Vertrouwd meer op zelfrapportagedata 
 

Ø Mogg, Bradbury en Bradley (2006) 
§ Geen bewijs voor interpretatieve bias in depressie wanneer niet 

vertrouwd wordt op zelfrapportage data en wanneer de ambigue 
materialen het niet vereisen dat de proefpersonen ze in een zelf-
referentiële wijze verwerken 
 

⇒ Je hebt verschillende woorden die je kan interpreteren in een neutrale context of in 
een emotioneel geladen context 
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⇒ Als we kijken naar de interpretatie die mensen kiezen, dan zien we hoe sterker de 
angstige positie, hoe sneller mensen kiezen voor de emotionele interpretatie van het 
woord à dit was niet verwacht 

⇒ Bij mensen met depressie was dit wel verwacht à ze kiezen overwegend de 
negatieve interpretatie van het woord à maar we zien ook hier weer dat dit effect 
gestuurd wordt door zelfrapportage 

⇒ Het bewijs volgt dus deels de voorspelling, maar het is niet zo duidelijk als bij de 
aandachtsvoorkeur 

 
 
7.4.4 Geheugenvoorkeur: bewijs 
 

• Angst 
Ø Coles en Heimberg (2002) 

§ Angstpatiënten laten impliciete geheugenvoorkeur zien 
o Dit komt niet overeen met Williams et al.’s voorspelling 

 
• Depressie 

Ø Rink en Becker (2005) 
§ Depressieve patiënten laten meestal een expliciete geheugenbias zien 

Ø Murray et al. (1999) 
§ Depressieve patiënten laten niet een expliciete geheugenvoorkeur 

zien voor gedwongen herinnering 
Ø Watkins et al. (2000) 

§ Slechts een klein aantal rapporteren een impliciete geheugenvoorkeur 
bij depressie 

o Dit komt niet overeen met Williams et al.’s voorspelling 
 

⇒ Angst patiënten laten ook voor een deel een expliciete geheugenvoorkeur zien à dit 
was niet verwacht 

⇒ Bij depressie was dit wel verwacht, maar opnieuw wordt dit heel vaak gedreven dor 
zelfrapportage 

 
 
7.5     Causaliteit en voorkeuren 
 

• Aandachtsvoorkeur 
Ø Bewijs dat aandachtstraining angst kan reduceren 

§ Mobini en Grant (2007) 
§ Papageorgiou en Wells (1998) 
§ Moet nog bepaald worde of het automatische/onvrijwillige 

aandachtsvoorkeuren kan reduceren 
Ø Bewijs dat aandachtsvoorkeuren angstniveaus kunnen veranderen 

§ MacLoad et al. (2002) 
§ Matthews en MacLoad (2002) 

 
• Interpretatieve voorkeur 

Ø Werk met de Dysfunctionele Attitude Schaal suggereert dat negatieve 
gedachten / attitudes veroorzaakt worden door depressie en dat ze 
gereduceerd worden na herstel 

§ Otto et al. (2007) 
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Ø Dysfunctionele negatieve attitudes lijken een risicofactor te zijn voor de latere 
ontwikkeling voor een major depressieve stoornis 

§ Lewinsohn et al. (2001) 
§ Evans et al. (2005) 

 
Ø Veranderen van de interpretatieve voorkeur kan de angstniveaus doen 

veranderen 
§ Wilson et al. (2006) 
§ Mathews et al. (2007) 

 
 

⇒ Aandachtsvoorkeur: door middel van een cognitieve training kunnen we een deel van 
de angst reduceren 

⇒ De bias verklaart dus ook voor een deel de angst (en niet enkel andersom) 
⇒ Interpretatieve voorkeur: ook hier gaat de gedachte zelf voor een heel groot deel de 

depressie in stand houden / verergeren 
⇒ Belangrijke conclusie = we moeten heel erg alert zijn op disfunctionele, negatieve 

attitudes à overal het negatieve in zien is dus ook een risicofactor voor een 
ontwikkelen van een depressie à als we hierop kunnen inspelen kunnen we mogelijk 
ook al een deel van de latere problemen voorkomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Eerste groep: mensen die heel veel hebben meegemaakt 
⇒ Tweede groep: mensen die veel minder hebben meegemaakt 
⇒ We zien dat in functie van het aantal van de attitudes de kans op het ontwikkelen van 

depressie vooral toeneemt bij mensen die al heel veel hebben meegemaakt à de 
attitudes die je op voorhand al had spelen dus een heel grote rol hierin 
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HOOFDSTUK 16 
 
 
1.  Bewustzijn  
 

⇒ We gaan ervan uit dat er groepjes neuronen zijn die allerlei processen regelen, en die 
verzameling neuronen geeft op een of andere manier gestalte aan wat we bewustzijn 
noemen à hoe dit juist gebeurt, daar hebben we totaal geen idee van 

⇒ Ondanks het feit dat we niet weten wat bewustzijn is essentie is, kunnen we wel 
proberen om een aantal deelvragen te beantwoorden 
 
 

1.1       Wat is bewustzijn? 
 

⇒ Zie: Kenneth Parks à Canadees die werd vrijgesproken voor de moord op zijn 
schoonouders à één van de belangrijke redenen is dat hij zich de volgende dag zelf 
meldde op het politiebureau in een toestand waarin het overduidelijk was dat hij totaal 
geen idee meer had van wat er te vorige dag was gebeurd à er was in zijn familie 
onder andere een historie van slaapwandelen, en dit met nog een paar andere 
factoren, heeft geleid tot vrijspraak 

⇒ We leggen heel duidelijk een relatie tussen bewustzijn en intentionaliteit à Je moet 
bij bewustzijn zijn om verantwoordelijk te kunnen zijn voor je eigen acties 

⇒ Maar; Kenneth Parks heeft een hele reeks handelingen kunnen uitvoeren zonder zich 
daar bewust van te zijn à kunnen we ons de vraag stellen: waarom hebben we 
bewustzijn dan eigenlijk nodig? Wat doet dat bewustzijn? Wat is de meerwaarde 
hiervan? 

 
 

⇒ We weten dat informatie uit ons linker visuele veld geprojecteerd wordt naar onze 
rechter visuele cortex en omgekeerd 

⇒ Normaal gezien werken deze twee hemisferen intens met elkaar samen via het 
corpus collosum  

⇒ Soms gebeurt het dat mensen, als gevolg van hevige epilepsie, niet meer kunnen 
functioneren à enige oplossing is het corpus collosum doormidden snijden 

⇒ Opmerkelijk is dat de patiënt hier helemaal geen last van heeft à je merkt helemaal 
niet dat er iets aan de hand is à enkel wanneer men heel specifieke testen gaat 
doen 

⇒ Vb. : woord lezen à wanneer deze in het rechter visuele veld wordt geprojecteerd, 
gaat dit naar de linker hemisfeer (= taal,…) à de patiënt kan gewoon dit woord 
oplezen 

⇒ Bij herhaling van deze test, maar het woord geprojecteerd in het linker visuele veld, 
ziet men dat de patiënt niets kan zien à betekent dit nu dat de patiënt zich niet 
bewust is geworden van deze stimulus? à als men de patiënt vraagt om een 
tekening te maken van wat gepresenteerd is, kan hij dit wel à dit wijst erop dat er wel 
degelijk sprake is van een bewustwording van de stimulus 

⇒ Waar zit deze bewustwording nu juist? à dit is een vraag waar op dit moment nog 
steeds geen antwoord op is 
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1.2       Filosofische aspecten van bewustzijn 
 

• Monisme: Één type substantie 
Ø Materialisme: alleen observeerbare materie is echt 
Ø Mentalisme: de mentale wereld is nodig om de materiële wereld gestalte te 

geven 
Ø De identiteitspositie: mentale (en bewuste) functies zijn het resultaat van 

hersenprocessen 
Ø Solipsisme: alleen ik besta en alleen ik ben zelfbewust. De buitenwereld is 

slechts een mentale projectie 
 

• Dualisme: 
Ø Onderscheid tussen “geest” en “lichaam” 
Ø De niet stoffelijke geest kan opdrachten aan het lichaam geven 

 
⇒ Twee belangrijke stromingen met betrekking tot bewustzijn: monisme (= één 

substantie) en dualisme (= twee substanties) 
⇒ Monisme kwam tegen het begin van de Verlichting enorm in de problemen à 

opkomst van het Verlichtingsdenken zorgde voor een mechanistisch wereldbeeld = 
alles heeft een gekende oorzaak en een gekend gevolg à dit was problematisch 
voor het idee van de vrije wil  

⇒ Renée Descartes kwam met de oplossing om het lichaam en de geest van elkaar te 
scheiden à kon zo vasthouden aan de mechanische visie, en toch de vrije wil 
verklaren  

 
 
1.3       Descartes: Het Cartesiaanse theater en het Homunculusprobleem 

 
⇒ Het idee dat onze geest een soort camera is en alles uit de omgeving waarneemt 
⇒ Ons bewustzijn is een Homunculus (= een klein mannetje) dat bezig is met de 

beelden van de camera te bekijken en te bepalen wat geprojecteerd zal worden 
⇒ Het mannetje in ons hoofd is op zijn beurt ook weer bewust, en om bewustzijn te 

kunnen verklaren zouden we in zijn hoofd ook weer een observator moeten plaatsen, 
enzovoort,… à hiermee is het probleem dus alleen maar verplaats, maar het lost 
niets op = doodlopende weg 
 

 
1.4       Chalmers over bewustzijn 
 

⇒ Heeft een aantal nieuwe theorieën over bewustzijn 
⇒ Filmpje: je kan je heel veel vragen stellen over bewustzijn, maar het enige waar hij 

zeker van kan zijn is dat zijn bewustzijn bestaat, en van alle andere mensen om je 
heen kan je dat alleen maar raden à we kunnen dit niet vaststellen  

⇒ In heel veel stromingen in de psychologie wordt bewustzijn beschreven als een 
mechanisme, maar als je hier heel goed over nadenkt, hebben we dit dan wel 
eigenlijk nodig? à volgens hem hebben we dit niet nodig, want we kunnen reagerend 
gedrag heel goed verklaren op basis van een automatisch werkend brein 

⇒ We kunnen de metafoor nemen van een wereld waarin we omringd zijn door zombies 
à iedereen om je heen kan gewoon net doen alsof ze een bewustzijn hebben, en je 
kan het verschil gewoon niet weten 
 

⇒ Wat kunnen we eigenlijk wel onderzoeken over bewustzijn en wat niet?  
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1.5       Twee typen problemen 
 

• David Chalmers’ positie 
Ø Easy problems: 

§ Kunnen onderzocht worden met conventionele empirische methoden 
Ø Hard problems: 

§ Heeft betrekking op de subjectieve ervaring zelf 
§ Ontoegankelijk voor empirische methoden 

 
⇒ Easy problem = allerlei vragen over wat onze hersenen doen wanneer we een 

bewuste ervaring hebben  
⇒ Hard problem = eerder the impossible problem = wat zijn nu precies qualia? (= de 

essentiële kenmerken / de inhoud van de bewuste ervaring) à dit is volledig 
ontoegankelijk voor onderzoek met empirische methodes 
 

⇒ We kunnen ons dus beter vooral bezighouden met de easy problems, en hoe meer 
we er hiervan kunnen oplossen, hoe meer we te weten komen over bewustzijn 

 
1.6       Wat is bewustzijn? 
 

• Colman (2001, p.160) 
Ø “De normale wakkere mentale toestand, gekarakteriseerd door de ervaring 

van perceptie, gedachten, gevoel, besef van de externe wereld en –vaak bij 
mensen– zelfbewustzijn” 

 
• Pinker (1997) 

Ø Waarnemingsvermogen (Sentience) 
§ Onze subjectieve ervaring, oftewel fenomenologisch besef, slechts 

toegankelijk voor degene die het ervaart 
Ø Toegang tot informatie 

§ Mogelijkheid om de inhoud van subjectieve ervaringen te rapporteren, 
zonder de mogelijkheid om de processen te beschrijven die deze 
ervaring produceert 

Ø Zelfkennis 
§ Bewust besef van onszelf 

 
1.7       Functies van bewustzijn 
 

⇒ Het idee dat bewustzijn een belangrijke rol speelt om onszelf te kunnen percipiëren in 
de omgeving is ook een belangrijke functie van het bewustzijn die wordt beschreven 
door Humphrey  

 
• Humphrey (1983, 2002) 

Ø Mensen ontwikkelde bewust besef van zichzelf, zodat ze zichzelf in de positie 
van iemand anders konden verplaatsen, om daarmee sociale doelen te 
bereiken 
 

• Baars (1988) 
Ø Bewustzijn omvat: 

§ Adaptatie en leren 
§ Rekruteren van motorsystemen om mentale en fysieke acties te 

organiseren en uit te voeren 
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§ Beslissen 
§ Zelfmonitoring 
§ Zelfonderhoud 

 
• Baars (1997a, p.7) 

Ø Bewustzijn “is een faciliteit voor de toegang, disseminatie, en uitwisseling van 
informatie en voor het uitvoeren va globale coördinatie en controle” 

 
 

⇒ Je hebt zelfbewustzijn nodig om jezelf in een sociale context te kunnen plaatsen of je 
te kunnen inleven in de positie van iemand anders, om daarmee sociale doelen te 
kunnen bereiken 

⇒ Nog een belangrijk aspect: de integratie van informatie à bij dit soort processen is 
ons bewustzijn altijd actief 

 
 
1.8       Controle van acties 
 

• De illusie van bewustzijn / vrije wil (Wegner, 2003) 
Ø Acties worden vaak gecontroleerd door onbewuste processen 
Ø We leiden af dat onze bewuste gedachten deze acties veroorzaken, op basis 

van de principes van: 
§ Prioriteit 

o Een gedachte ontstaat vlak voor de actie 
§ Consistentie 

o De gedachte is consistent met de actie 
§ Exclusiviteit 

o De gedachte wordt niet vergezeld van opvallende alternatieve 
oorzaken voor de actie 
 

1.8.1 De illusie van controle 
 

⇒ Hoeveel mensen hebben de illusie dat ze hun eigen acties kunnen controleren? 
 

• Wegner en Wheatley (1999) 
Ø Een medewerker van de onderzoeker stopte een cursor heimelijk op een 

vooraf bepaald object 
Ø De werkelijke proefpersoon hoorde een instructie om te stoppen op 30, 5, 1 

seconde voor, of 1 seconde nadat de medewerker stopte 
§ Zorgt voor consistentie 

Ø Echte proefpersonen dachten ten onrechte dat ze zelf de cursor gestopt 
hadden in de 5 en 1 seconde voor conditie 

§ Zorgt voor prioriteit 
 

⇒ Zelfs wanneer de cursor al een halve minuut eerder 
was gestopt, zien we dat de proefpersonen nog steeds 
rapporteerden dat het gevoel van intentie nog steeds 
aanwezig was 

⇒ We hebben dus de intentie om bepaalde 
veranderingen in de omgeving toe te schrijven aan 
onze eigen intenties 
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⇒ Vb. : op knop van de lift duwen, en de deuren van de lift achter je gaan open à 
denken dat dit toch komt omdat je op de knop duwde  

 
 
1.8.2 De illusie van controle: meer bewijs 
 

• Pronin et al. (2006) 
Ø Voodoo vloeken 

• Libet et al. (1983) 
Ø Meting Readiness Potential 

§ Geacht de pre-planning van een beweging te meten  
§ Trad op 350ms voordat de proefpersonen rapporteerden dat ze 

bewust waren van de intentie om een actie uit te voeren 
Ø Bewust besef trad slechts 200ms voor de werkelijke beweging op 

§ Laat weinig ruimte over voor motorplanning 
 

• Trevena en Miller (2002) 
Ø Lateralised readiness potentials 

• Banks en Isham (2009) 
Ø De gerapporteerde tijd van een bewuste beslissing wordt beïnvloed door wat 

gebeurt na de beslissing 
§ Vb. : de waargenomen timing van de response, gemanipuleerd door 

een 0 ms of 120 ms “live” video vertraging 
 
 

⇒ Wanneer men beledigingen uitte werd ik met een speld in een voodoo pop gestoken 
à tijd later kregen een aantal van de proefpersonen hoofdpijn en schreven dit 
meteen toe aan de voodoo pop 

 
 
 
1.8.3 Libet’s “Free-will” experiment in cartoonvorm 
 

⇒ Proefpersonen kregen de taak om af en toe op een knopje te drukken, moesten 
terwijl bepalen wanneer ze de intentie kregen om op die knop te drukken à 
proefpersonen moesten naar een klok kijken en op het moment dat ze hadden 
gereageerd moesten ze rapporteren wat de positie van de wijzer op de klok was 
wanneer ze de intentie voelden om op de knop te drukken 

⇒ Er werd ondertussen ook EMG (= spierspanning) en EEG gemeten à met de EEG 
mat men de toename van activatie in de motorcortex à op het moment dat je de 
actie aan het voorbereiden bent, treedt er dus ook activatie op in de motorcortex 

⇒ Als het het geval is dat we de controle hebben over onze eigen acties, dan zou je 
verwachten dat er eerst op een bepaald tijdstip de proefpersoon de bewuste intentie 
krijgt om op de knop te drukken, vervolgens gaat de negatieve spanning over de 
motorcortex optreden en daarna zou je de omzet in spieractivatie moeten meten en 
het drukken op de knop 

⇒ Het probleem is dat de activatie in de motorcortex al ongeveer een halve seconde 
voor dat de proefpersoon de bewuste ervaring had om de knop in te drukken al 
begon op te treden à dit stelt onze vrije wil vraag heel er ter discussie  

⇒ Dit experiment suggereert heel duidelijk dat onze vrije wil toch niet echt bestaat 
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1.8.4 De illusie van controle: het sterkste bewijs tot nog toe 
 

• Soon et al. (2008) 
Ø fMRI activiteit in de frontopolair cortex en in een deel van de pariëtale cortex 7 

seconden voor bewust besef 
§ Voorspelde hoe proefpersonen zouden responderen 
§ Sterke tijdsdispariteit verzwakt de zorg om meetfouten in eerdere 

paradigma’s 
Ø Activiteit in de supplementaire en presupplementaire motorgebieden 5 

seconden voor bewust besef 
§ Voorspelde wanneer ze zouden reageren 

 
• Brasil-Neto et al. (1992) 

Ø TMS, toegepast over de motorgebieden produceerden onbewust een neiging 
om de contralaterale vingen te bewegen 

Ø Levert causaal bewijs, in tegenstelling tot simpel correlationeel 
 

⇒ Proefpersonen moesten uit eigen vrije wil een knoprespons geven; links of rechts (zo 
random mogelijk) à proefpersonen kregen voldoende tijd om de respons voor te 
bereiden 

⇒ Ze werden ook gevraagd te rapporteren wanneer ze de intentie hadden om de 
respons te maken 

⇒ Je kan op basis van het patroon in de hersenactivatie kijken welke respons te 
proefpersoon later zal gaan maken à het bleek dus al mogelijk om in de 
hersenactivatie, 7 seconden voor dat de proefpersoon aangaf de intentie te voelen 
om de respons te maken, dit al te kunnen voorspellen 
 

⇒ Het idee dat we een vrije wil hebben lijkt dus  te berusten op een illusie  
 
 
1.8.5 De illusie van controle: onbeantwoorde vragen 
 

• Worden, in tegenstelling tot de meestal triviale beslissingen tot nu toe bestudeerd, 
echte belangrijke beslissingen ook prebewust voorbereid? 

Ø Lijkt twijfelachtig 
 

• Zijn bewuste processen sterker actief onder condities die langere beslissingstijden 
toestaan? 

• 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? 

Ø What, when and whether (WWW) of actions (Brass & Haggard, 2008)? 
 

⇒ We spreken hier wel over hele triviale beslissingen, hele simpele acties à de vraag is 
of we dit kunnen veralgemenen naar belangrijke beslissingen  

⇒ Onze intentionele actie is veel complexer dan wat we op basis van deze studies 
kunnen vaststellen 

⇒ We moeten ons altijd bewust blijven van de vraag hoe verschillende 
bewustzijnsprocessen en onbewuste processen met elkaar interacteren à volgens 
Brass en collega’s is het heel erg afhankelijk van een drietal verschillende factoren; 
wat is de aard van de actie, wanneer moet die actie gebeuren en is deze actie 
relevant? 

⇒ Voldoende ruimte om ons de illusie te laten dat we een vrije wil hebben 
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2.     Meten van bewuste ervaring 
 
2.1      Victor Lamme over bewustzijn 
 

⇒ Filmpje over: vrije wil bestaat niet 
⇒ Onze hersenen weten veel beter welke keuzes we willen maken dan ons subjectieve 

oordeel op voorhand zal doen 
⇒ Bepaalde patronen van hersenactiviteit zijn dus veel betere voorspellers dan de 

initiële zelfrapportage 
⇒ Bewijs voor het feit dat onze hersenen op een heel autonome wijze beslissingen 

nemen 
 
2.2      De vegetatieve staat: gedrags- vs. functionele neuroimaging maten 
 

• Persistent vegetatieve staat 
Ø Gedragscriteria: 

§ Geen bewijs voor besef van jezelf of je omgeving 
§ Geen respons op externe stimuli die wil of doelgerichtheid zou 

suggereren 
§ Geen bewijs voor taalbegrip 

 
Ø Functionele neuroimaging data kan een ander verhaal laten zien 

§ Studie van een 23-jarige vrouw in een vegetatieve staat 
§ Werd gevraagd om zich in te beelden om tennis te spelen of kamers in 

een huis te bezoeken 
o Net zoals in de gezonde controle proefpersonen was de 

tennisinstructie geassocieerd met activatie in de 
supplementaire motorgebieden 

o Activaties werden niet automatisch door de woorden “tennis” of 
“huis” opgeroepen en hielden gedurende de gehele 30 
seconden durende trial aan 

o Activaties omvatten eveneens hersengebieden die normaal 
gesproken niet automatisch door bekende woorden 
geactiveerd worden 

 
§ Vertoonde de normale tekenen van volledige semantische verwerking 
§ Owen et al. (2006; 2007); Owen en Colemans, 2008 

 
 
2.2.1    Vegetatieve staat 
 

⇒ Gezonde controle proefpersoon werd 
gebruikt als baseline à liet een activatie 
zien in een bepaald hersengebied 
wanneer hij dacht aan tennis 

⇒ We zien bij de vegetatieve patiënt 
dezelfde activatie als bij de controle 
proefpersoon 

⇒ Dit geldt ook voor het inbeelden dat ze in 
haar huis rondliep à gebieden betrokken 
bij bewegingsmonitoring, 
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ruimteverwerking,… werden geactiveerd, net als bij de controle proefpersoon 
⇒ De patiënt is zich dus wel zeker bewust van de instructies à of dit samengaat met 

dezelfde ervaring als die dat de controle proefpersoon heeft kunnen we niet weten 
 
 

2.3      Het meten van bewuste ervaringen 
 

⇒ Wat is het verschil in hersenactivatie wanneer je je bewust wordt van een bepaalde 
stimulus? 

 
• Lamme (2006) 

Ø Verbale rapportage van bewust besef hangt ook af van de aandacht, 
geheugen en innerlijke spraak 

§ Change blindness 
o Aandacht (Landman et al., 2003) 

§ Split-brain patiënten 
o Taalstoornissen 

§ Partial report 
o Beperkingen in iconisch geheugen (Sperling, 1960) 

 
• Subliminale perceptie 

Ø Resultaten van een geforceerde keuze (objectief) en subjectieve rapporten 
komen niet altijd overeen 

 
 
2.3.1    Lamme’s (2006) benadering 
 

• Maskering: 
Ø Een korte 2de stimulus verhindert de bewuste perceptie van de 1ste  
Ø Fahrenfort et al. (2007) 

§ EEG correlaat van feedforward verwerking intact voor de 
gemaskeerde stimulus 

§ Geen indicatie van recurrente verwerking 
 
 

⇒ Is aandacht nu gelijk aan bewustzijn? à oorzaak van lange discussies 
⇒ Lamme zegt dat we een nieuwe terminologie moeten verzinnen die eenduidig is à er 

zijn twee belangrijke types processen gaande in ons brein: feedforward processing 
en recurrent processing 

⇒ Feedforward: de informatie die we waarnemen wordt in het brein gerepresenteerd à 
maar we doen er nog niets mee 

⇒ Reccurent: op het moment dat de informatie door wordt gestuurd naar hogere 
processen in de hersenen, vindt er daarna ook een terugkoppeling plaats à deze 
zorgt ervoor dat heel veel verschillende gebieden in de hersenen met elkaar gaan 
communiceren over de informatie die we net hebben waargenomen à pas dan 
kunnen we spreken van een bewuste ervaring 

⇒ Nu kunnen we ook een onderscheid maken tussen aandacht en bewustzijn à 
aandacht kan wel invloed hebben op die feedforward sweep, maar dat alleen heeft 
geen enkel effect op ons bewustzijn à pas wanneer de terugkoppeling plaats gaat 
vinden, worden we ons echt bewust van de stimulus 
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2.3.2    Visual awareness 
 

⇒ Studie naar de relatie tussen visueel 
besef en de hersenactiviteit die optreed 
wanneer iemand zich bewust is van de 
waarneming van de stimulus 

⇒ Terwijl EEG’s te meten lieten ze 
proefpersonen simpele rasterpatronen te 
zien, gevolgd door het uitwissen van de 
visuele input 

⇒ Dit resulteert in de situatie waarin je in 
50% van de gevallen bewust te 
rapporteren dat je het patroon hebt gezien 

 
 
 
 

⇒ Wat is het effect van de bewustwording van die stimulus op de verwerking in onze 
hersenen? à wanneer de stimulus niet werd weggevaagd door andere informatie 
kon de recurrente verwerking veel beter op gang komen dan wanneer het wel werd 
weggevaagd (= niet in staat geweest om de stimulus bewust waar te nemen) à in de 
tweede conditie is er dus niet genoeg informatie voor de recurrente verwerking om op 
gang te komen en is er dus ook geen goede terugkoppeling  

⇒ Het verschil tussen bewust worden van een stimulus en het ontbreken daarvan, 
vooral toe te schrijven is aan een proces dat later op gang moet komen 

⇒ Het eerste deel, de feedforward sweep, blijft dus onaangetast 
 
 
 
 
2.3.3    Lamme’s (2006) benadering: beperkingen 
 

• Over het algemeen niet erg informatief over de processen die betrokken zijn bij 
bewustzijn voor vroegere / toekomstige (niet-visuele) gebeurtenissen 

• Recurrente verwerking is niet altijd geassocieerd met bewustzijn 
Ø Scholte et al. (2006) 

§ Het is niet duidelijk hoe selectieve aandacht en geheugen helpen bij 
het bepalen of recurrente verwerking tot bewustzijn leidt 

§ Is er een drempelwaarde voor recurrente bewerking die bereikt moet 
worden eer bewust besef bereikt wordt? 
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3.     Hersengebieden geassocieerd met bewustzijn 
 
3.1      Paradigma’s om bewustzijn te meten 

 
 

• Maskeren 
Ø Targetstimulus gemaskeerd door een subsequente stimulus 
Ø Probleem: 

§ Fysieke stimulatie verschilt tussen de condities 
Ø Oplossing: 

§ Richt je op het verschil gedetecteerd / niet gedetecteerd binnen de 
gemaskeerde conditie 

• Binoculaire rivaliteit 
Ø Twee stimuli worden gepresenteerd (één aan ieder oog) 
Ø Observatoren kunnen slechts één stimulus tegelijk waarnemen, welke van de 

twee varieert over de tijd 
Ø Zorgt voor een verschuiving van bewustzijn zonder dat de stimuli veranderd 

worden 
 

• Distractie van aandacht 
Ø Inattentional blindness 

§ De aanwezigheid van een onverwacht object wordt niet gedetecteerd 
Ø Change blindness 

§ Gebrek in de detectie van een verandering in de visuele omgeving 
Ø Beide hebben ecologische validiteit 
Ø Probleem: 

§ Moeilijk om zeker te zijn dat het gebrek niet toe te schrijven is aan 
beperkingen in aandacht/geheugen 
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3.2      Bewijs 
 

• Rees (2007) 
Ø Binoculaire rivaliteit 

§ Het is mogelijk om de identiteit van de onderdrukte stimulus te 
voorspellen op basis van de hogere-orde activaties in het visuele 
systeem (PPA en FFA) 

 
3.3     Neuroimaging onderzoek: evaluatie 
 

• Samenvatting resultaten 
Ø Hersenactivatie tijdens onbewuste visuele perceptie 

§ Suggereert het bestaan van uitgebreide verwerking van visuele stimuli 
zonder bewustwording 

Ø Visueel bewustzijn is geassocieerd met activatie in: 
§ Prefrontaalschors 
§ Pariëtaalschors  
§ Anterior cingulate 

Ø TMS onderzoek ondersteunt de rol van de prefrontale en pariëtale cortices bij 
visueel besef 

 
• Beperkingen 

Ø Heeft zich bijna exclusief gericht op hersenactiviteit betrokken bij visueel 
bewustzijn 

§ Addis, Wong en Schacter (2007) lieten bewijs zien voor overlap met 
andere domeinen 

Ø Het is moeilijk om de exacte cognitieve processen te identificeren die 
geassocieerd zijn met prefrontale en pariëtale activatie 

Ø Het is niet verstandig om op mensen gebaseerde date te generaliseren naar 
andere diersoorten 

 
⇒ Al deze studies hebben zich expliciet gefocust op de visuele bewustwording 
⇒ We weten ook nog niet wat nu de echte onderliggende mechanismen zijn die 

betrekking hebben op de bewustwording 
⇒ We hebben al heel veel geleerd over mensen door gebruik te maken van onderzoek 

bij dieren à maar we moeten hier wel voorzichtig mee zijn à we kunnen dit niet 
andersom veralgemenen, en dat maakt het heel erg transparant à de vraag wat 
bewustzijn is bij dieren is dus nog veel moeilijker om te beantwoorden 

 
 
4.     Bewustzijnstheorieën  
 

⇒ Kijken of er een algemeen geldende theorie te bedenken is die het fenomeen 
bewustzijn kan verklaren 
 

 
4.1      Een overzicht van theorieën  
 

⇒ Als we gaan kijken naar theorieën over bewustzijn, dan komen we terecht in het 
gebied van heel veel speculatie à gebied van de wetenschap dat tussen toetsbare 
wetenschap en pseudowetenschap in zit 
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• Recurrente verwerking en bewust besef (Lamme) 
• Quantumfysica (Hameroff) 

Ø Vooral veel nonsense 
• Integratieve theorieën 

Ø Tononi en Koch 
Ø Baars et al. 
Ø Dehaene en Naccache 

 
⇒ Theorieën van mensen die er heel veel werk ingestoken hebben, maar die niet 

toetsbaar blijken te zijn of ondertussen al getoetst zijn geweest door anderen 
 
 
4.2      Mogelijke (en inmiddels al weerlegde) mechanismen 
 

⇒ Quantum fysica zou een uitweg zijn uit het dilemma dat we geen vrije wil zouden 
hebben 

⇒ Het is niet-deterministisch, maar al die niet-deterministische processen spelen zich af 
op het macroniveau en dit laat zich niet goed vertalen naar het neuronale niveau 

 
⇒ Ze onderzochten niet de synapsen, maar de celstructuur van neuronen zelf à hier 

bepaalde eiwitten die quantum onzekerheid kunnen omzetten naar statistische 
onzekerheid à nog steeds niet genoeg verklarend 
 

 
4.3      Globale werkruimtetheorie 
 

⇒ De integratieve theorieën zijn wel verklarend 
 

• Baars (1988); Baars en Franklin (2003; 2007) 
Ø Assumpties: 

§ We zijn ons slechts bewust van een kleine fractie van de lopende 
verwerking 

§ We worden ons bewust van de informatie die het meest belangrijk 
voor ons is / die relevant is voor onze doelen 

§ Aandacht en bewustzijn zijn nauw aan elkaar gekoppeld 
o “Controle over het heldere zoeklicht (van bewustzijn) 

correspondeert met selectieve aandacht” (Baars en Franklin, 
2007, p. 957) 

§ Informatieverwerking vereist een groot aantal (grotendeels onbewuste) 
processoren, die ieder een specifiek doel dienen 

§ Bewustzijn is geassocieerd met de integratie van informatie over een 
groot aantal van deze specifieke verwerkers 

o Daarom zal bewustzijn leiden tot een verspreide 
hersenactivatie 
 
 

⇒ Normaal gezien verloopt heel veel van de informatieverwerking onbewust, maar een 
klein deel ervan zou leiden tot het optreden van bewustzijn à dit resulteert erin dat 
bewustzijn altijd gekoppeld zal zijn aan een zeer globale toename in hersenactiviteit 
(= gezamenlijke activatie van heel veel hersengebieden) 
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4.3.1 Dehaene en Naccache’s (2001) globale neuronale werkruimtetheorie 
 

⇒ Specifiek gekoppeld aan de activatie van bepaalde hersengebieden 
 

• Bewust besef hangt af va de simultane activatie van diverse verafgelegen delen van 
het brein 

Ø Algemene gebieden betrokken bij deze globale werkruimte omvatten: 
§ Delen van de prefrontale cortex 

o Inclusies BA46 (deel van de dorsolaterale prefrontale cortex) 
§ Anterior cingulate 
§ Diverse inhouds-specifieke gebieden 

o Vb. gezichtsverwerking in de FFA, beweging in MT+ 
 
 

• Drie belangrijke staten kunnen tijdens visuele verwerking optreden: 
Ø Bewuste staat 

§ Zware activatie in de basale visuele verwerkingsgebieden 
§ Neuronen in de pariëtale, prefrontale en cingulate cortex geassocieerd 

met aandacht 
Ø Prebewuste staat 

§ Voldoende basale visuele verwerking om bewust beseft toe te staan 
§ Onvoldoende top-down aandacht 

Ø Subliminale staat 
§ Onvoldoende basale visuele verwerking om bewust besef toe te staan, 

ongeacht de staat van aandacht 
 
 
4.4     Globale werkruimte theorie 
 

• Vroege verwerking  
Ø ERP’s geassocieerd met bewust besef 

 
⇒ Keken naar drie verschillende niveaus van verwerking à niet correct gerapporteerde 

stimulus / niet bewust maar correct gerapporteerde stimulus / bewust gerapporteerde 
stimulus 

 
⇒ Of de persoon nu de stimulus bewust heeft waargenomen of niet, maakt geen 

verschil in de vroege verwerking 
⇒ Als we gaan kijken in welke mate de hersenen geactiveerd waren, zien we dat hoe 

bewuster de stimulus waargenomen werd, hoe meer en hoe meer verspreid 
elektrische activatie in de schedel plaatsvindt  

 
 
 

• Geïntegreerde hersenfuncties 
 

⇒ Keken naar de mate van samenhang over de verschillende EEG elektrodes 
⇒ Wanneer je je bewust wordt van een bepaalde stimulus, gaan verschillende 

elektrodes gesynchroniseerd geraken met elkaar à bij bewustwording is er dus een 
toename van de synchronisatie van EEG activiteit 
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4.5 Het brein, bewustzijn en integratie 
 

⇒ Filmpje: verder ontwikkelen tot een tool om bewustzijn bij comapatiënten te kunnen 
meten 

 
 
5.     Aandacht en bewustzijn 
 
5.1    Bewustzijn zonder aandacht 
 

• Lamme (2003a) 
Ø Bewustzijn kan aan aandacht voorafgaan 

§ Aandacht is nodig voor bewuste rapportage 
o Vb. “toegangsbewustzijn” (Block, 2007) 

§ Zonder aandacht zal ervaring snel uitgewist en vergeten worden 
o Vb. “fenomenologisch bewustzijn” (Block, 2007) 

 
• Koch en Tsuchiya (2007) 

Ø Gelijk aan Lamme (2003a): bewustzijn en aandacht zijn twee aparte, 
onderscheidbare fenomenen 

§ Gaan een stap verder en stellen dat aandacht kan optreden zonder 
bewustzijn 

 
 

5.1.1 Lamme’s (2003a) perspectief: bewustzijn zonder aandacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ De stimuli die niet tot ons bewustzijn doordringen zullen ook niet verder verwerkt 
kunnen worden 

⇒ Maar volgens Cohen: aandacht beïnvloed de onbewuste processen à stimuli die niet 
tot het bewustzijn doordringen zullen onbewust verwerkt worden 
 

 
5.1.2 Aandacht zonder bewustzijn 
 

• Naccache, Blandin en Dehaene (2002) 
Ø Taak: 

§ Snel beslissing of een cijfer 
groter of kleiner is dan vijf 

§ Vooraf werd kort (sulbiminaal) 
een ander cijfer gepresenteerd 

o De twee cijfers waren 
ofwel: congruent / 
incongruent 
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Ø Afhankelijke maat: 
§ Reactietijd 

 
⇒ De reactietijd voor de trials waar de aandacht niet op gericht was = lange reactietijd 
⇒ Als het relevante cijfer vooraf werd gegaan door een cue, dan zien we dat de 

reactietijd sowieso al sneller was à maar: de exacte snelheid is afhankelijk van de 
aard van die voorafgaande stimulus à als deze congruent was met de echte stimulus 
resulteert dit in een enorme versnelling van de reactietijd à maar wanneer deze 
incongruent is, wordt de proefpersoon er toch door gehinderd (ondanks dat dit buiten 
het bewustzijn om werd gepresenteerd) à de stimulus kan ons aandachtproces dus 
beïnvloeden zonder dat we ons daarvan bewust zijn 

 
 
5.1.3 Globale werkruimtetheorieën: algemene evaluatie 
 

• Sterktes 
Ø De hoofdassumpties van beide theorieën worden grotendeels ondersteund 

§ Selectieve aandacht gaat vaak vooraf aan bewust besef 
§ Veel verwerking binnen de gespecialiseerde verwerkingssystemen is 

niet bewust 
§ Bewust besef is geassocieerd met verspreide, geïntegreerde 

hersenactiviteit 
§ Prefrontale cortex, anterior cingulate en gebieden in de pariëtale 

cortex zijn vaak met bewustzijn geassocieerd 
• Beperkingen 

Ø Er is bewijs dat bewust besef vooraf kan gaan aan aandacht 
Ø Identificeren van hersengebieden die betrokken zijn bij bewustzijn is niet 

hetzelfde als een volledige theorie van bewustzijn 
Ø Noodzaak tot generalisatie voorbij puur visueel bewustzijn 
Ø Onbekend of geïntegreerde hersenfuncties een oorzaak of een gevold van 

bewustzijn zijn 
 

⇒ Belangrijke beperking: we zouden denken dat we nu een redelijk alomvattende 
theorie hebben van bewustzijn, maar eigenlijk beschrijven we meer een relatie tussen 
het functioneren van onze hersenen en het optreden van bewust besef 

⇒ Blijft gestoeld op visuele gewaarwording 
 
 
6.     Is bewustzijn unitair? 

 
⇒ Moeilijke vraag die bijna niet te beantwoorden à we kunnen een poging doen door 

ons te baseren op split-brain patiënten  
⇒ Heeft geleid tot mixed evidence 

 
• Nee 

Ø Roger Sperry (1913 – 1994) 
§ Stelde dat split-brain patiënten twee bewustzijns hadden 

o Rechter (“ondergeschikte”) hemisfeer 
o Linker hemisfeer à dominant omdat het betrokken is bij 

taalverwerking 
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• Ja 
Ø Gazzaniga et al. (2002) 

§ Linker-brein systeem is een interpretator 
o Zoekt verklaringen voor interne en externe gebeurtenissen om 

daar gepast gedrag bij te zoeken (p. G-5) 
§ Cooney en Gazzaniga (2003) 

o Interpretatieve processen gaan door, zelfs in geval van 
beperkingen in de beschikbare informatie 

 
⇒ Als we goed kijken naar de literatuur dan blijkt dat er veel meer coördinatie is tussen 

de twee hersenhelften dan vroeger gedacht werd à er zijn allerlei subcorticale 
structuren die er ook allemaal voor zorgen dat er toch nog zeer veel informatie tussen 
de twee helften wordt uitgewisseld 

⇒ Hierdoor veel tegenstrijdige evidentie 
 

 
6.1      Unitair bewustzijn: bewijs 
 

• Trevarthen (2004) 
Ø Split-brain patiënten  

§ Rechter hemisfeer presteerde beter dan de linker op visuo-spatiale 
taken 

§ Linker hemisfeer presteerde beter op taaltaken 
 

• Gazzaniga en LeDoux (1978) en Gazzaniga (1992) 
Ø Bestudeerden Paul S 

§ Split-brain patiënt 
§ Ongebruikelijk goed ontwikkelde rechts-hemisferische 

taalvaardigheden 
§ Vertoonde beperkt bewustzijn in de rechter hemisfeer 

Ø Beargumenteerde dat de linker hemisfeer de acties interpreteert die 
geïnitieerd worden door de rechter hemisfeer 

§ De rechter draagt relatief weinig bij aan de interpretatie 
 
 
6.2      Duaal bewustzijn: bewijs 
 

• Bayes en Gazzaniga (2000) 
Ø Split-brain patiënt VJ 
Ø Was vaak hoogst ontstemt over het onafhankelijk handelen van haar linker en 

rechter handen 
 

• Uddin, Rayman en Zaidel (2005)\ 
Ø Split-brain patiënt 
Ø Zowel de linker als rechter hemisfeer stond zelfherkenning toe 

 
• Keenan en Gorman (2007 

Ø Zelfbewustzijn is over het algemeen geassocieerd met meer rechts- dan 
linkshemisferische activatie in gezonde personen 
 

• Guise et al. (2007) 
Ø TMS toegepast op de rechter prefrontaalschors verstoorde het bepalen van 

zelf-perspectie 
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6.3      Split-brain patiënt onderzoek: evaluatie 
 

• Heeft het unitair vs. duaal bewustzijnsdebat niet volledig opgelost 
• Meest gebruikelijke visie: 

Ø Het split-brain patiënten speelt de linker hemisfeer altijd een dominante rol in 
bewustzijn 

§ Interpretator 
Ø De rechter hemisfeer kan diverse taken op een relatief laag niveau aan, maar 

mist waarschijnlijk zelf bewustzijn 
Ø Hoewel er geen definitief bewijs is, is er preliminaire ondersteuning vanuit: 

§ Bevindingen dat de linker hemisfeer de rechter overstemt 
§ Het falen in het vinden van een echte “dialoog” tussen de twee 

hemisferen 
§ Het geloof dat duaal bewustzijn verstorende conflicten kan creëren 

 
• Maar, de rechter hemisfeer lijkt een grotere rol te spelen in zelfherkenning en 

bewustzijn dan oorspronkelijk aangenomen werd 
 
 


