
Psychologische Functieleer II

Inhoud en thematiek 
Cognitieve psychologische processen die nodig zijn bij het vormen van een mentale 

representatie van de omgeving 

→ In de loop van de geschiedenis is het idee over wat mentale representaties zijn veel 

veranderd 

→ Toch eens gebleven over dat de omgeving intern op de & of andere wijze 

gerepresenteerd wordt 

→ Gebeurt door de wereld om ons heen waar te nemen 

Directe wijze: door middel van taal (formatie) 

→ Ideeën aan elkaar overbrengen, op een directe manier een mentale representatie 

genereren op basis van abstracte symbolen 

→ Taal psychologie 

Met mentale representatie omgaan: gebruiken om kennis te ordenen 

→ Beoordelen, beslissen en categorisatie 

Manipuleren:  niet rationele aspecten die gevoed worden door mentale representatie 

→ Redeneren, rekenen 

Niet rationele aspecten die gevoed worden door mentale representaties 

→ Bias: niet rationeel denken is een manier van omgaan met kennis 

→ Emotie, biases 

Representaties van anderen 

→ Sociale cognitie 

Aard van de representatie 

→ Beelden, regels en bewustzijn 

Deel 1: Taalpsychologie 

Wat is taal? 
Taal: een krachtig hulpmiddel wat ons in staat stelt om op een hele directe manier een mentale 

representatie te vormen van iets 

→ Kan veel verschillende vormen aannemen 

→ Dynamisch, complex proces 

We lezen iets (abstracte symbolen) en we slagen erin om deze om te zetten in een mentale 

voorstelling die we kunnen visualiseren 

→ Taalperceptie: taal kunnen waarnemen, 1-richtingsstroom 

Dialoog in dagelijks leven, gezamenlijk idee met elkaar communiceren, er is sprake van een 

mentale representatie die bij beide personen aanwezig zijn en deze kunnen uitwisselen 

→ Taalproductie: woorden vormen, zinnen uitspreken, sociale aspect en taalperceptie 
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Harley: taal bestaat uit een systeem van abstracte symbolen die plek innemen voor concrete 

betekenissen, objecten in deze wereld 

→ Handelingen, acties, fysieke objecten, ideeën 

→ Semantiek: symbolen staan voor hetgeen dat ze willen communiceren 

→ Syntax/grammatica: regels stellen hoe we woorden aan elkaar moeten knopen 

→ Probleem: geen formele definitie, moeilijk om echt over taalpsychologie te spreken 

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

oneindig aantal zinnen te genereren  

→ Uniek voor mensen, predispositie van hersenen om taal te kunnen leren 

→ Groeit uit tot complexe vaardigheid die ons later in staat stelt om bijna oneindige 

complexiteit van taal te begrijpen die er is 

→ Als dieren aanleg voor taal hadden, is het zeer onwaarschijnlijk dat ze het niet zouden 

gebruiken 

Evolutionair biologen: zonder grondige studie van mogelijke communicatievormen bij dieren 

is deze vraag niet te beantwoorden 

→ Zonder definitie is het onmogelijk om statements te maken over wat taal is 

→ Menselijke hersenen vertonen opmerkelijke overeenkomsten met die van andere 

zoogdieren 

→ Rudimentair taalbegrip bij primaten en dolfijnen, maar weinig begrip van grammatica 

Is taal aangeboren? 
Chomsky: het taalorgaan heeft een universele grammatica, het is onze dispositie om taal te 

kunnen leren, beperkte set regels die ons in staat stellen om speciale grammatica van taal van 

alter om die verder te kunnen beheersen 

→ Ervaring met een specifieke taal zal ook specifieke grammatica versterken 

→ Taal waarin we opgroeien, aan blootgesteld worden 

Implausibel: hoe kan je verklaren dat uit het idee van een predispositie daar alle grammaticale 

talen uit de wereld kunnen beheersen? 

→ Aanzienlijk verschil aan hoe grammatica van taal vorm gegeven wordt, universele 

grammatica zou complexer moeten zijn 

Universele grammatica: inperking, vooral nadruk op recursie 

→ Recursie: grammaticale boom creëren met bijzinnen die in principe oneindig lang zijn 

⇨ Limiet die cognitief is 

⇨ Regels van de taal laten dit toe 

⇨ Grammaticale boom kunnen uitstrekken 

Tegenargumenten van Christiansen en Chater 
Individuele talen verschillen te veel om vanuit 1 universele grammatica te ontstaan 

Onmogelijk om op basis van natuurlijke selectie een systeem te laten ontstaan wat allerlei 

abstracte aspecten van taalverwerking zomaar mogelijk zou kunnen maken 
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Talen veranderen in een verbazingwekkend hoog tempo 

→ Veranderingen zijn niet compatibel met idee dat we geboren zijn met een bestaande set 

regels 

Taal wordt gevormd door het brein, taal is een reflectie van taal-specifieke vaardigheden 

→ Gevormd door intrinsieke vaardigheden die al in het brein aanwezig zijn 

→ Algemene cognitieve mechanismen, gerelateerd aan perceptie en motoriek, zijn die 

vaardigheden die in staat zijn om taal te kunnen vormen 

Kinderen kunnen gemakkelijk een taal leren omdat de taal beperkt is door onze menselijke 

vaardigheden 

→ Dat wat bestaande cognitieve vaardigheden al kunnen, stelt beperkingen aan de taal die 

we kunnen begrijpen en produceren 

Pidgin languages 
Mensen van verschillende culturen bij elkaar brengen en dwingen om met elkaar te 

communiceren 

→ Ze zullen een gemeenschappelijke grond vinden om te kunnen communiceren 

Pidgin languages: nieuwe talen ontstaan doordat verschillende mensen met verschillende 

achtergronden/talen met elkaar moesten communiceren 

→ Eerst is er sprake van een simplistische vorm van taal met rudimentaire woorden en 

extreem simpele grammatica 

→ Volgende generaties beginnen de taal te beheersen en spreken deze als volwaardige 

taal met complexe grammatica 

Genetisch onderzoek 
FOXP2 gen: mutatie veroorzaakte specifieke spraakproblemen binnen 1 Engelse familie 

→ Niet het spraakgen 

→ Reguleert biomechanische processen 

Meeste efficiëntie: taal is niet direct aangeboren, maar ontstaat uit andere cognitieve functies 

die we wel hebben en delen met andere diersoorten 

Whorfian Hypothesis: linguïstische relativiteit 
De wijze waarop we denken en de concepten die we representeren zijn beperkt door onze taal 

→ Relatieve eigenschappen van onze taal bepalen ons denken 

→ Wanneer we iets niet in taal kunnen uitdrukken, dan kunnen we dat ook niet denken 

Evidentie: kleuronderscheid 

→ Andere cultuur die keurcomponenten missen, kunnen niet onderscheiden in 

kleurgradiënten 

Kritiek: mentale representaties worden gevormd door abstracte symbolen die losstonden van 

de taal 

Varianten 
Sterke variant/Whorfian: taal beïnvloedt het denken 
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→ Wanneer we iets niet in taal kunnen uitdrukken, dan kunnen we het ook niet denken 

Gematigde variant: taal beïnvloedt de perceptie 

→ Wanneer we een taalverschil tussen kleuren niet kunnen beschrijven, kunnen we het 

verschil ook niet rapporteren in een test 

Zwakke variant: taal beïnvloedt het geheugen 

→ Wanneer we bepaalde verschillen waarnemen maar deze niet kunnen uitdrukken, 

hebben we er geen geheugenrepresentatie voor kunnen vormen 

Taalonderzoek 
Taalonderzoek heeft te maken met een enorme black box waarin met niet rechtstreeks in kan 

kijken naar de processen. Daarom gaan psychologen op basis van allerlei regelmatigheden 

proberen achterhalen wat er in ons hoof (=black box) omgaat op het moment dat ze taal 

waarnemen en produceren 

Hoe?: proberen regelmatigheden te vinden en afwijkingen op die regelmaat 

→ Woord- en letterherkenning: beslissen wat of niet een woord is 

→ Orthografie: grote klasse woorden die op dezelfde manier gespeld zijn en verschillende 

betekenissen hebben manipuleren om iets te weten te komen over de processen 

(spelling) 

→ Fonologie: verschillende woorden die min of meer hetzelfde klinken gebruiken om de 

invloed van de klank van woorden na te gaan 

→ Woordfrequentie: sommige woorden komen meer voor dan anderen, dus onderzoeken 

hoe men met woorden omgaat 

→ Syntax/semantiek: interne woordenschat die in de vorm van een bibliotheek is 

opgeslagen, interne mentale lexicon 

→ Lexicon: woordenschat 

→ Verwachting: zinnen construeren waar een bepaald woord niet past in de context van de 

zin en kijken hoe mensen daarop reageren 

Regelmaat van uitspraak: manipuleren terwijl men het woord leest, perceptie van losse 

woorden 

Uitspraak van niet bestaande woorden/uitspraakfouten: woorden luidop uitspreken en kijken 

naar regelmatigheden in schendingen van uitspraak  

Oogbewegingen: ogen volgen een bepaalde systematiek, idee krijgen van wat iemand aan het 

doen is 

H1: TAALPERCEPTIE 

Lezen en spraakperceptie 
Ze hebben beiden de bedoeling om op basis van informatie die we waarnemen mentale 

representaties te vormen van de inhoud van de boodschap 

Lezen 

Ogen  

Evolutionair gezien recente vaardigheid 

Ambiguïteiten (oplossen door leestekens) 

Ontbreken van prosodie 

Mogelijkheid tot herinterpretatie  

Spraakperceptie 

Oren 
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Ambigue spraaksignaal 

(segmentatieprobleem) 

Relatief hoge geheugenbelasting 

Uitgespreid en trasitief 
Lezen: veel problemen met oplossen van ambiguïteiten in een tekst, deze kunnen we 

structureren door zinnen te vormen, we weten niet wat de intentie is, wel het voordeel om 

gemakkelijk even teryg te gaan en opnieuw interpreteren 

Spraakperceptie: auditieve systeem moet extreem veel werk verrichten om spraaksignaal te 

isoleren in rumoer van de omgeving en weten te identificeren wat de grenzen van bepaalde 

woorden zijn, men moet op basis van geluidspatronen individuele woorden identificeren, men 

kan niet even terugbladeren en informatie opnieuw ophalen, alles moet op moment zelf 

onthouden en geïntegreerd worden met hetgeen dat we al weten, is uitgespreid over de tijd en 

vervalt sneller, men moet informatie onmiddellijk actief houden in het geheugen 

Lezen 

Onderzoeksmethodes 

→ Lexicale beslissingstaak: beslissen of iets een bestaand woord is 

→ Benoemingstaak: het zo snel mogelijk hardop noemen van een gedrukt woord 

→ Registratie van oogbewegingen tijdens leestaak 

→ Priming 

→ Neuroimaging 

Balota, Paul en Spieler: allen zijn belangrijke factoren die bijdragen aan het kunnen begrijpen 

van een gelezen tekst 

→ Orthografie: spelling van woorden 

→ Fonologie: klank van woorden 

→ Semantiek: betekenis van woorden 

→ Syntax: hogere-orde integratie van discourse 

Letter- en woordherkenning 

Naïeve interpretatie theorie: op basis van individuele eigenschappen van letters een letter 

identificeren om daarna letters aan elkaar te plakken en daarvan het woord te identificeren 

→ Twee-stadium unidirectioneel proces 

Woordsuperioriteitseffect: Reicher, letterreeksen aanbieden en vragen om een bepaalde 

beoordeling te maken over een specifieke letter  

→ Letter identificatie sneller wanneer letter onderdeel was van een woord ↔ door random 

tekens omringd 

→ Woordinformatie faciliteert de identificatie van letters 

Pseudosuperioriteitseffect: wanneer letterreeksen een reeks vormt dat een niet bestaand 

woord is in de taal maar wel had kunnen bestaan, snellere identificatie 

Woord: bestaande betekenisvolle eenheid die in onze taal voorkomt 

Non-woord: random reeks letters die geen onderdeel van de taal is 

Pseudo woord: reeks letters die in principe een bestaand woord had kunnen zijn 

Interactieve activatie model (McClelland en Rumelhart) 

Gebaseerd op de principes van neurale netwerken 
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→ Individuele knopen: afhankelijk van de laag is er een 

verschillende betekenis 

→ Top-down proces kan woordsuperioriteitseffect verklaren 

Kenmerken niveau: detectie van een kenmerk leidt tot activatie van 

alle letters deze dit kenmerk gemeen hebben, alle andere letters 

worden geïnhibeerd 

Letterniveau: na identificatie van een letter worden alle 

woordeenheden geactiveerd waar deze letter op de juiste positie staat 

andere woorden worden geïnhibeerd 

Woordniveau: geactiveerde woordeenheden versterken de activatie 

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

Probleem: wanneer individuele letters gepresenteerd worden die geen onderdeel zijn van een 

woord, kan er geen terugkoppeling plaatsvinden vanuit woordniveau waardoor het 

letterniveau niet verder kan worden aangescherpt, hierdoor is er een tragere herkenning van 

individuele letters die niet geholpen worden door de context 

Interactief activatiemodel en orthografische buren 

De tijd die nodig is om een woord te identificeren is afhankelijk van de basis eigenschappen 

van de taal 

Orthografische buren: het aantal mogelijke kandidaat woorden die geactiveerd kunnen 

worden 

→ Competitie tussen woorden 

→ Herkenning van een woord is relatief traag 

→ Unieke woorden zijn relatief snel te vinden 

Woordidentificatietijd: deels afhankelijk van de orthografische buren van ieder woord 

→ Na presentatie van een woord worden de orthografische buren geactiveerd, wat de tijd 

die nodig is om het doelwoord correct te identificeren verlengd 

Inhibitoire effect: grootste wanneer de buren hoogfrequent zijn vanwege de grotere 

rustactivatieniveaus 

Sears: bewijs voor het inhibitoire effect is moeilijk te verkrijgen voor het Engels 

→ Veel andere talen laten het wel zien 

Evaluatie 

Sterktes 

→ Invloedrijk voorbeeld van hoe een connectionistisch verwerkingssysteem kan worden 

toegepast op visuele woordherkenning 

→ Wijze van relatie tussen woorden en letters bekijken 

→ Verklaart woordsuperioriteitseffect, pseudowoord en superioriteitseffect 

Zwakte 

→ Gaat ervan uit dat alle letters een vaste positie in het woord hebben 

→ Niet ontworpen om een uitgebreide verklaring te bieden voor woordherkenning 

→ Richt zich niet op de rol van woordbetekenis 

→ Zegt weinig over andere belangrijke factoren 
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Woordbetekenis 

Automatische verwerking 

Wanneer men woorden ziet, zal de betekenis automatisch ook een rol spelen  

Rayner en Sereno: woordidentificatie is over het algemeen redelijk automatisch 

→ Automatische processen zijn onvermijdelijk en ontoegankelijk voor het bewustzijn 

Cheesman en Merikle: het stroopeffect suggereert dat woordbetekenis automatisch 

aangesproken wordt, zelfs wanneer proefpersonen proberen deze niet te verwerken 

→ Zelf wanneer de kleurnaam wordt gepresenteerd onder het niveau van bewuste 

verwerking 

Semantische priming 

Priming: zo snel mogelijk beslissen of het een bestaand woord is of een random reeks letters 

→ Priming effect: beslissing kan gefaciliteerd worden wanneer er kort vooraf een 

gerelateerd woord wordt aangeboden (Meyer en Schvaneveldt) 

Neely: priming effect als basis 

→ Aanbieden van prime woord BIRD of BODY 

→ BIRD zal meestal gevolgd worden door een specifieke 

vogelsoort 

→ BODY zal meestal gevolgd worden door een onderdeel 

van een gebouw 

→ BIRD-robin: verwacht en semantisch gerelateerd 

→ BODY-door: verwacht en semantisch  niet gerelateerd 

→ BODY-heart: onverwacht en semantisch gerelateerd 

→ BIRD-arm: onverwacht en semantisch niet gerelateerd 

→ XXX – robin: controle conditie 

→ Tijdsinterval tussen prime en doelwoord manipuleren 

→ Resultaten: bij een kort tijdsinterval is er vooral sprake van facilitatie, data is verbonden 

aan semantische relateerbaarheid  

Het tijdsverloop van inhibitoire en facilitoire effecten van priming als functie van de 

semantische relatie tot het target woord en de verwachting  

Context kan de toegang tot het lexicon beïnvloeden (Penolazzi) 

Woorden worden in een bepaalde zincontext gepresenteerd 

→ Wat doet de context met het verwerken van een specifiek woord? 

Onderzoek: ERPs registreren opgeroepen door (niet-)verwachtte doelwoorden 

→ Erg vroeg activatieverschil gevonden na aanbieding van een doelwoord (200ms) 
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→ Around: hoge verwachting voor het woord ‘corner’ 

→ Near: lage verwachting voor het woord ‘corner’ 

→ Er wordt gekeken naar het ERP opgeroepen door corner 

→ In een onverwachte conditie wordt een specifieke ERP gevonden die op 200ms na de 

aanbieding kan differentiëren tussen context 

→ Context is verwerkt in de verwerking van het woord 

ERP: hersenpotentiaal opgeroepen door externe stimulus uit de omgeving 

→ Gevoelig voor aandacht en allerlei taal van syntax, verwachting enzovoort 

Recapituleren: woorden bepalen zelf het feit of een letter onderdeel is van een woord, de 

context waarin het woord wordt gepresenteerd speelt een rol in het kunnen herkennen van 

woorden 

→ Context: semantisch, zorgt voor een verwachting 

Lezen: de rol van fonologie 

Lezen 

Lezen is een proces dat plaatsvindt in de ogen 

Geschatte leesvaardigheid van kinderen in functie van 

hun leeftijd 

→ Engelstalig opgevoede kinderen hebben een 

vertraging in de ontwikkeling van de 

leesvaardigheid 

⇨ Engels is gekenmerkt door een hoge mate 

van onregelmatigheid 

⇨ Correspondentie geschreven en uitspraak erg zwak 

→ Fonologie speel een rol in het leren lezen en een grote rol in taalverwerking 

Fonoligsche processen tijdens het lezen 

Zwakke fonologisch model (Coltheart) 

Fonologische verwerking van visuele 

woorden is relatief langzaam en niet 

essentieel voor woordherkenning 

Sterke fonologisch model (Frost) 

Fonologische codering zal altijd 

plaatsvinden, zelfs wanneer het een 

negatief effect op taakprestatie heeft 

Bepaalde fonologisch codering zal snel 

plaatsvinden bij visuele presentatie van een 

woord 

Van Orden 

Maakte gebruik van homofonen 

Homofonen: woorden met 1 uitspraak maar 2 verschillende spelwijzen 

→ Proefpersonen maakten verscheidene fouten wanneer ze vragen kregen zoals 

⇨ Is it a flower? ROWS 

→ Conclusie: proefpersonen verwerken fonologisch en verwarden ROWS met ROSE 

Yates 

Fonologische buurt: een groep woorden die slechts 1 foneem van elkaar verschillen 
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→ Bij gebruik fonologie tijdens visuele woordherkenning zullen 

woorden met meerdere buren eveneens worden geactiveerd 

Gemaskeerde fonologische priming (Rastle en Brysbaert) 

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 

→ Suggereert dat fonologische verwerking snel en 

automatisch verloopt 

Neuropsychologisch bewijs (Hanley, McDonnell) 

Patiënt PS: begreep de betekenis van woorden, kon woorden niet correct uitspreken 

→ Kon accurate definities geven van gedrukte woorden 

→ Kon geen toegang krijgen tot andere betekenissen van homofonen 

→ Leverde overtuigend bewijs dat toegang tot woordbetekenis kan worden gekregen 

zonder toegang tot de fonologie 

Evaluatie  

Het zwakke fonologisch model onderschat het belang van fonologische verwerking 

→ Fonologische verwerking vindt normaalgesproken snel en automatisch plaats tijden de 

visuele woordherkenning 

→ Fonologische representaties worden eerder in de ontwikkeling verworven dan de 

vaardigheid om te lezen 

Het sterkte fonologische model is waarschijnlijk te sterk 

→ Weinig bewijs dat fonologische processen daadwerkelijk nodig zijn 

→ Jared, Levy, Rayner: betrokkenheid van fonologische processen is afhankelijk van de 

aars van het stimulusmateriaal, de aard van de taak, de leesvaardigheid van de 

proefpersonen 

→ Fonologische dyslexie: moeilijkheden met de fonologische verwerking, maar intacte 

vaardigheid om bekende woorden te lezen 

→ Verwerking kan toch nog plaatsvinden na de verwerking van woordbetekenis 

Hardop lezen 

Tussen de regels door lezen 

Weten dat we voor specifieke woorden specifieke uitzonderingen moeten maken en dat 

woorden die we nog nooit hebben gezien in de regel kunnen toepassen om ze te kunnen 

uitspreken 

→ Wanneer we woorden lezen en uitspreken maken we gebruik van bekende algemene 

regels van taal die toegang geven tot uitzonderingen die voor specifieke woorden 

gelden 

Regelmatig: uitspraak van de woorden correspondeert met de wijze waarop ze geschreven zijn 
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Onregelmatig: uitspraakregel correspondeert niet met de manier waarop we het woord 

uitspreken 

Theoretische benaderingen 

Dual-route cascademodel 

Processen betrokken bij het lezen van 

woorden en non-woorden verschillen van 

elkaar 

Sommige processen zijn gebaseerd op 

regels 

Gedistribueerde connectionstische 

benadering 

Verschillende processen betrokken bij 

lezen worden flexibel ingezet 

Alle relevante kennis wordt in parallel naar 

voren gebracht (woordgeluiden, -spelling 

en -betekenis) 

Dezelfde processen worden gebruikt voor 

woorden en non-woorden 

Dual-route cascademodel 

Er zijn 2 verschillende paden waarlangs we van een gedrukte letter tot een uitspraak kunnen 

komen 

→ Component van een zwak fonologisch model 

→ In werkelijkheid 3 routes 

Verwerking van een gedrukt woord naar een gesproken 

woord, zal in een aantal stadia plaatsvinden 

→ Verwerking in een volgend stadium kan al beginnen 

wanneer de verwerking van het vorige stadium een 

zeker niveau van voltooiing heeft bereikt (cascade) 

Non-lexicale route: conferentie van autografische 

spellingsinformatie aan de hand van een regelsysteem dat 

verandert in uitspraak 

→ Alle mogelijke lettercombinaties worden aangeboden, 

de uitspraak wordt geformuleerd op basis van 

desbetreffende taalregels 

→ Enkel regelmatige combinaties die voldoen aan de 

uitspraak van taal worden gegenereerd  

Route 2: intern lexicon, intern woordenboek waar niet alleen de betekenis van een woord is 

opgeslagen maar ook informatie over de spelling en fonologie van woorden 

→ Wordt gebruikt om onregelmatige woorden uit te spreken 

→ Opsplitsing 2 en 3: betekenis van woord moet ook bekend zijn als je een woord wil 

kunnen uitspreken (semantiek) 

Route 3: passeert het semantische systeem 

→ Vertaling maken op basis van autografische informatie en fonologische informatie die in 

lexicon aanwezig zijn 

Eigenschappen: de routes zijn niet onafhankelijk 

→ Het benoemen van visueel gepresenteerde woorden is grotendeels afhankelijk van de 

lexicale route 
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Evidentie (neuropsychologie) 

Oppervlakte dyslexie: gekenmerkt door problemen met onregelmatige woorden, problemen 

om uitzonderingen correct te benoemen/uit te spreken 

→ Regel gebaseerde route is nog intact (route 1) 

→ Probleem is in probleem 2 opgetreden 

Fonologische dyslexie: gekenmerkt door problemen met onbekende woorden en non-woorden 

→ Bekende woorden worden in lexicon opgeslagen 

→ Problemen met regel gebaseerde convectie 

Diepe dyslexie: gekenmerkt door problemen met onbekende woorden en semantische 

problemen 

→ Kunnen lexicale route niet gebruiken om de betekenis van woorden op te halen 

→ Semantische verwarring: bij het voorlezen van woorden zijn er fouten op semantische 

niveau en niet op het woord dat ze moeten lezen 

→ Intensieve schade van een groot netwerk hersengebieden (meestal na hersenschade) 

→ Moeilijk om volledig in model in te passen door acuut optreden van stoornis 

Route 1: Grafeem-foneem conversie 

Converteert spelling (grafemen) naar geluid (fonemen) 

McCarthy en Warrington 

Oppervlakte dyslexie: problemen met het lezen van onregelmatige woorden, toegang tot het 

lexicon beperkt, gedwongen gebruik van route 1 

Patiënt KT: 100% nonwoord leesaccuratesse, 81% leesaccuratesse voor regelmatige woorden, 

41% leesaccuratesse voor onregelmatige woorden 

→ Meeste uitspraakfouten werden veroorzaakt door regularisatie 

Patiënt MP: had moeite met toegang tot de lexicale route en liet bijgevolg een betere 

taakprestatie zien op hoogfrequente onregelmatige woorden 

Route 2: Lexicon + semantisch systeem 

Representaties van bekende woorden zijn opgeslagen in een orthografisch input lexicon 

Woordbetekenis wordt geactiveerd 

Geluidspatroon wordt gegeneerd in het fonologisch output lexicon 

Fonologische dyslexie: gedwongen gebruik van het lexicon wegens problemen met route 1 

→ Specifiek probleem met lezen van onbekende woorden en non-woorden, waarschijnlijk 

vanwege moeilijkheden met de grafeem-foneem conversie 

→ Patiënt IB en MO: intacte fonologische taakprestatie (Caccapoppolo, van Vliet) 

Route 3: alleen lexicon 

Vergelijkbaar met route 2, maar het semantische systeem wordt gepasseerd 

Diepe dyslexie 

Eigenschappen: specifiek probleem met lezen van onbekende woorden 

→ Onvermogen om non-woorden te lezen 

→ Semantische leesfouten 

⇨ Schip lezen als boot 
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Links-hemisferische hersenbeschadiging aan de taalgebieden 

→ Mogelijk veroorzaakt door schade aan de grafeem-foneem conversie en semantische 

systemen 

→ Lijkt op een relatief vorm van fonologische dyslexie 

⇨ Herstellende diepe dyslectici worden vaak fonologische dyslectici 

⇨ Kunnen gebruik maken van dezelfde onderliggen mechanismen (Jefrries) 

Patiënt YT: Salo 

Evaluatie 

Sterktes 

Houdt rekening met oppervlakte dyslexie, 

fonologische dyslexie, 

benoemingsprestaties in gezonde 

proefpersonen en lexicale 

beslissingsprestaties in gezonde 

proefpersonen 

Gedeeltelijk ondersteund door 

neuroimaging 

Heeft meer specifieke modellen 

voortgebracht 

Beperkingen  

Is niet in staat om te leren 

Niet in staat om echte woorden en non-

woorden anders te behandelen 

Fonologische verwerking van visueel 

gepresenteerde woorden gebeurt snel/

automatisch 

Het semantische systeem van het model is 

niet geïmplementeerd 

Kan individuele verschillen niet verklaren 

Kan niet verklaren dat mensen kunnen 

lezen terwijl woorden niet op de juiste 

plaats staan 

Gedistribueerde connectionistische benadering/triangle model (Seidenberg, McClelland en 

Plaut) 

Extensie van interactie activatie model 

→ Herkenning individuele woorden, woordsuperioriteitseffect 

→ Enkel gericht op individuele woorden, geen rekening met 

fonologie en woordbetekenis 

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

lezen 

→ Onregelmatigheden worden opgelost via coöperatieve en 

competitieve interacties 

→ Betekenis en context van woorden worden gemodelleerd 

→ Via een interactief patroon van activatie proberen berekenen wat correcte uitspraak is 

van een bepaald gegenereerd woord/visueel aangeboden woord 

(non)Woorden variëren in consistentie 

→ De omvang waarmee de uitspraak overeenstemt met die van vergelijkbaar gespelde 

woorden 

→ Consistent uitgesproken vanwege ondersteunend bewijs 
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Semantische kennis heeft de grootste impact op inconsistente woorden vanwege de langere 

verwerkingstijd 

Plaut: simulaties 

Prestatie van het netwerk komt nauw overeen met die van volwassen lezers 

→ Consistente woorden worden sneller benoemd dan inconsistente woorden 

→ Consistente woorden: woorden met een goede match tussen autografie en fonologie 

→ Zeldzame woorden vroegen meer tijd om te benoemen dan frequente woorden 

→ Interactie tussen woordfrequentie en consistentie 

⇨ Woordfrequentie: hoe minder frequent een woord voorkomt, hoe meer tijd er 

nodig is om woorden te benoemen 

⇨ Effecten van consistentie waren veel groter voor zeldzame woorden van voor 

frequente woorden 

⇨ Netwerk kan niet voldoende evidentie verzamelen hoe een woord benoemd moet 

worden 

Interactie tussen fenomenen: selectie maken van fonemen die zouden gebruikt worden, 

fonemen op formele notatie noteren 

→ Correctheid van uitspraak hangt af van het door de model juist geselecteerde fonemen 

→ Sprak 90% van alle woorden correct uit 

Evaluatie 

Sterktes 

Bewijs ondersteunt de notie dat 

orthografische, semantische en 

fonologische systemen parallel gebruikt 

worden 

Plaatst een grotere nadruk op de 

betrokkenheid van semantiek bij hardop 

lezen 

Oogstte sterke ondersteuning voor 

consistentie als determinant 

Omvat een expliciet leermechanisme 

Beperkingen  

Gebrek aan aandacht voor processen die 

betrokken zijn bij complexe multi-

syllabische woorden 

De aard van de semantische verwerking 

wordt niet volledig expliciet gemaakt 

→ Harm en Seidenberg voegden een 

semantische component toe om 

orthografie en fonologie aan de 

semantiek toe te voegen 

Verklaringen voor fonologische en 

oppervlakte dyslexie overgesimplificeerd 

Neemt de rol van aandacht niet in 

overweging 

Hardop lezen: samenvatting 

Hersenprocessen betrokken bij lezen, zijn gerelateerd aan de dual route cascade en triangle 

modellen (Taylor) 

Definieert het cognities model wat een specifiek affect van een bepaald proces kan verklaren 

Verschillende processen overlappen meer dan in eerste instantie gedacht 

→ Veel processen die beide modellen veronderstellen zijn in dezelfde hersengebieden 

gelokaliseerd 
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Lezen: oogbewegingsstudies 

Saccades 

Naïeve interpretatie: tijdens het lezen van iedere letter die je waarneemt, verplaatsen de ogen 

op gelijkmatige wijze over het blad 

Saccades: oogsprongen, snelle bewegingen (rapid jerk) 

→ Ballistisch: ogen verplaatsen kan je oogbeweging niet corrigeren, eenmaal in gang 

gezet is het niet meer te stoppen 

→ Oog verplaatst 8 letters per saccade 

→ Neemt ongeveer 20-30ms in beslag 

→ Gescheiden door fixaties van ongeveer 200-250 ms 

Belangrijk: tijdens het maken van saccades zijn we blind, alle informatie die we tijdens het 

lezen opnemen wordt opgenomen tijdens momenten van fixaties 

Perceptuele spanne 

Maskeringsprocedure: waarnemen wat we 

vaststellen tijdens fixatie 

→ Klein stukje tekst rondom fixatiepunt 

wordt gemaskeerd 

→ Afstanden worden systematisch gemanipuleerd tot vloeiendheid/leeswaardigheid van 

lezen beïnvloed wordt 

→ Effectieve blikvels van links naar rechts geschreven taal is maximaal 15 letters rechts 

van fixatie ↔ rechts naar links geschreven taal 

Waarop fixeren? 

Inhoudswoorden: 80% 

→ Zelfstandige naamwoorden 

→ Werkwoorden 

→ Bijvoeglijke naamwoorden 

Functiewoorden: 20% 

→ Lidwoorden 

→ Voegwoorden  

→ Voornaamwoorden 

Spillover effect: de fixatietijd op een woord is langer wanneer het voorafgegaan werd door een 

zeldzaam woord 

→ Tijd van fixatie is afhankelijk van het eerder gelezen woord 

→ Karakteriserend beeld 

→ Waarom: fixeren op een woord en daarop gefixeerd blijven zolang het woord nog niet 

verwerkt is, pas fixeren op het volgende woord wanneer de verwerking van het eerdere 

woord klaar is 
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→ Probleem: beperkt in leessnelheid, duurt een tijdje voor informatie die door fixatie 

wordt opgenomen helemaal verwerkt is 

→ We lezen sneller dan oogbewegingen kunnen verklaren als we stellen dat iedere fixatie 

alleen maar woorden verwerkt waarop we fixeren 

E-Z reader model (Reichle) 

Kernassumpties  

→ Lezers checken de familiariteit van een woord waar ze op fixeren 

→ Het beëindigen van het frequentie-checken vormt het signaal om een 

oogbewegingsprogramma’s te initiëren 

→ Begin eveneens met het tweede stadium van lexicale toegang 

⇨ Bestaande uit het toegang verkrijgen tot de semantische en fonologische vorm 

van een woord 

→ Voltooiing van het tweede stadium van lexicale toegang is het signaal om covert (intern) 

de aandacht te verplaatsen naar het volgende woord 

→ Frequentiechecks en lexicale toegang zijn sneller klaar voor frequente woorden dan 

voor zeldzame woorden 

⇨ In het bijzonder voor lexicale toegang 

→ De frequentiechecks en lexicale toegang zijn sneller klaar voor voorspelbare dan voor 

niet-voorspelbare woorden 

Familiariteit: kijken of een woord bekend is, op het moment dat die check klaar is, is men in 

staat om ogen te verplaatsen naar het volgende woord 

→ Daarna wordt oog geprogrammeerd naar volgende locatie, ondertussen worden via 

saccade andere processen opgestart 

→ Betrokken bij het analyseren van woord in kwestie 

Tijd: door de toegang tot het lexicon, worden woorden opgehaald en andere woorden 

geprogrammeerd 

→ Duurt een tijdje 

→ Met die tijd wordt de aandacht vooruitgeblikt en wordt het volgende woord in de zin 

verwerkt 

Grafiek 

Y = tijdsduur van proces 

→ Is nodig om aantal verschillende 

processen uit te voeren (voltooiing initiële 

familiariteitscheck) 

→ Neemt af naarmate woord meer frequent 

voorkomt in de taal 

⇨ Volgende oogbeweging plannen, 

vast tijdsverloop tussen planning 

en uitvoering (100ms) 

⇨ Vroegste moment is direct 

afhankelijk van tijd 

verwerkingsprocessen 

 15



Psychologische Functieleer II

⇨ De oogbeweging en woordfixatie verwerken gaat sneller naarmate een woord 

vaker voorkomt 

⇨ Bij hoge frequente woorden, is er veel extra tijd om met volle aandacht het 

volgende woord te identificeren, waardoor een groot deel van de verwerking al 

gebeurd is en er een kortere fixatie zal zijn 

Bewijs voor 

Reichle: E-Z reader kan alle fenomenen die in beschouwing worden genomen 

→ Andere leesmodellen kunnen slechts twee of minder van deze effecten verklaren 

Rayner, Li en Pollatsek: de bevindingen kunnen gegeneraliseerd worden naar het Chinees 

Bewijs tegen 

Kennedy en Pynte: veronderstelt dat alle operaties in bepaalde vaste volgorde plaatsvindt 

→ lezers kunnen van de voorgestelde sequentie van fixaties afwijken zonder dat dit 

consequenties heeft 

Parafociale op foveale effecten: eigenschappen van het volgende woord in de zin kunnen ook 

de fixatieduur beïnvloedden 

→ Suggereert verdeelde aandacht en parallelle verwerking van meerdere woorden 

Algemene beperkingen 

Zegt weinig over hogere-orde processen 

→ De integraties van informatie over woorden heen 

Aandacht wordt niet serieel gealloceerd 

→ Kleine parafoveale-op-foveale effecten en incorrecte leesvolgordes suggereren een 

zekere mate van parallelle verwerking 

Zegt weinig over niet-oogbeweging gerelateerde data 

Woordvoorspelbaarheid zegt mogelijk meer over fixatieduur dan woordfrequentie 

Luisteren naar spraak 

Spraakperceptie (Cutler en Clifton) 

Complex probleem dat mensen in de hersenen moeten 

oplossen 

→ Schema in 4 clusters 

Auditieve input signaal: spraakklanken, continu 

variërend geproduceerd door mond en niet enige signaal 

dat aanwezig is, verzameling van luchtvibraties waar een 

coherent geheel van wordt gemaakt 

Decode: processen die zich afspelen op het niveau van 

de auditieve analyse 

→ Er wordt een gesprek geselecteerd van de 

akoestische achtergrond die getransformeerd 

wordt tot een abstracte representatie 

Segment: extraheren van betekenisvolle eenheden uit 

spraaksignaal  

 16



Psychologische Functieleer II

→ Aandachtsprocessen spelen een rol 

→ Meer inzoomen op betrokken processen bij het extraheren van de betekenis van het 

spraaksignaal en dit transformeren naar een abstracte representatie 

Stadium van segmenteren en herkennen: belangrijkste eenheden extraheren om coherente 

zinnen te bouwen 

Recognize: woordherkenning 

→ Activatie van lexicale kandidaten  

→ Competitie 

→ Herneming van lexicale informatie 

→ Talige inhoud van extractie analyseren en interpreteren in al bestaande representatie 

Interpretatie uiting 

→ Syntactische analyse 

→ Thematische bewerken 

Integratie: domein van taalpsychologie verlaten en kijken naar cognitieve processen die een 

rol spelen bij het integreren van de inhoud van de boodschap in onze ingebouwde 

kennisstructuren 

→ Integratie in het gespreksmodel 

Spraaksignaal (Tartter) 

Spraaksignaal: verzameling van continue 

luchtvibraties opgevangen door het oor en 

omgezet tot een neuraal signaal 

Formant: frequentieband 

Tijd-frequentie analyse: golfpatroon analyseren, 

geeft beter beeld van de samenstelling van de 

individuele golven waar het spraaksignaal uit is 

opgebouwd 

→ Klinker: gekenmerkt door drietal frequentie banden waarvan de aanwezigheid constant 

is 

→ Medeklinkers: niet gekenmerkt door stabiel patroon maar door hele snelle 

verandeirngen in inhoud van frequenties 

⇨ 1 van de formanten blijft min of meer stabiel, eentje daalt in toonhoogte, eentje 

stijgt,… 

⇨ Combinatie bepaald de klank 

Matige correspondentie tussen een pauze en tussen woordgrenzen 

→ Op sommige plekken is er middenin een woord een pauze en tussen woordgrenzen 

gemarkeerd door hoeveelheid akoestische energie 

Geen problemen om spraakklanken te analyseren en op te splitsen in woorden 

Problemen die luisteraars tegenkomen 

Spreeksnelheid: normaalgesproken ~10 fonemen/seconde 
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→ We kunnen tot 50-60 fonemen/seconde verstaan 

Segmentatieprobleem: moeilijkheden om woorden te onderscheiden in een continue stroom 

spraakklanken 

Co-articulatie: het onderscheiden van overlappende, naastliggende articulaties 

→ Spraaksysteem is beperkt in combinaties van klanken die we kunnen produceren 

→ We spreken sneller dan het articulaire systeem de spraakklanken kan prepareren 

→ Groot deel van preparatie vindt parallel plaats 

→ Spiercommando’s die we uitsturen voor verschillende individuele spraakklanken te 

produceren worden min of meer parallel geprepareerd 

→ Overlap: afhankelijk van eerder uitgesproken foneem wordt de specifieke klank van 

fonemen beïnvloedt 

⇨ Veel verschillende unieke combinaties kunnen herkennen 

⇨ Bepaalde context creëren om ambiguïteit in spraaksignaal op te lossen 

Individuele verschillen in spraaksnelheid 

Gedegradeerde spraak: omgevingsruis 

Belangrijke perceptuele fenomenen 

Indicatie van het feit dat als we naar spraken luisteren, we voor een groot deel bezig zijn met te 

voorspellen wat de spreker gaat zeggen 

→ Wordt gebruikt om ambiguïteiten op te lossen 

Contexteffecten 

Taak waarbij zinnen werden aangeboden en terwijl kregen de participanten displays van 

verschillende figuren  

Alex fastened the button 

Alex chose the button 

Taak 1: 1 van de objecten in de zinnen die gepresenteerd werden zo snel mogelijk 

identificeren door een oogbeweging te maken naar object 

→ Button ↔ butter is een cruciale manipulatie 

→ Boter kan in eerste zin niet passen, oogbeweging naar mislukt?? 

→ Wanneer bij de tweede zin de display van het pakje boter weg is, kan er geen beslissing 

gemaakt worden  

⇨ target neutral conditie 

→ Bij de tweede zin, kan er wel een beslissing gemaakt worden wanneer een display van 

een pakje boter en een knoop worden getoond, de zin wordt gedisplayd, proefpersonen 

horen but en kijken naar de boter wat niet klopt, en maken een correctie naar de knoop 

⇨ Conditie hoe mensen echt gaan reageren 

Target neutral: object waar ze oogbewegingen naar moeten maken, is aanwezig 

Competitor neutral: context disambigueerd spraaksignaal 

Competitor constraining: context zou in principe het spraaksignaal kunnen disambigueren  

→ Bleek achteraf fout, proefpersonen maken aanstalten om oogbeweging te maken naar 

object vanaf ze informatie hebben en trekken de oogbeweging terug 
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Unrelated neutral: geen relevante informatie in 

display aanwezig, proefpersonen maken geen 

oogbeweging 

Op basis van partiële informatie, zijn we in staat 

oogbewegingen te kunnen maken in de gegeven 

context 

Niet-lexicale cues om segmentatie te bevorderen 

Bepaalde geluiden komen nooit direct achterelkaar 

voor in 1 syllabe en kunnen daarom een grens 

impliceren wanneer ze gehoord worden 

Restricties op wat een woord kan zijn 

→ Een reeks spraakklanken zonder klinker is 

waarschijnlijk geen woord 

Nadruk op syllabes: in het Engels worden de initiële 

syllabes van de meeste inhoudswoorden benadrukt 

Co-articulatie: kan voorspellen wat zal volgen 

→ Gebruiken als cue om te weten welke klank precies bedoeld wordt, in welk woord de 

klank vervat is 

Grote invloed: top-down verwachting 

Liplezen: het McGurk effect  

Gebruik maken van visuele spraakinformatie om signalen te disambigueren  

Het is opmerlijk hoeveel informatie men uit liplezen kan halen, maar het kan ook verwarring 

aansturen 

Spraakherkenning bij kinderen: origineel 

→ Variaties maken op video-opnames en bij beeld andere uitspraak monteren 

Conflicterende visuele informatie gepresenteerd krijgen, zogt ervoor dat de spraakperceptie 

enorm wordt beïnvloed 

Universeel effect: mate waarin we beïnvloed kunnen worden, is afhankelijk van de specifieke 

combinatie van spraak, lipbeweging en individuele verschillen 

McGurk en MacDonald 

Videotape: iemand zegt ba  

Stem: iemand zegt ga 

Proefpersonen: kregen videotape met stem op gemonteerd 

→ Rapporteerden dan ze da hoorden 

→ Bijna volledig afhankelijk van bottom-up processen 

Windman 

Top-down verwerking/verwachting is belangrijk 

Hiërarchische benadering van segmentatie (Mattys) 

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende processen om een spraaksignaal te analyseren/

segmenteren 

Sub-lexicaal niveau: externe factoren, co-articulatie, akoestische informatie wordt gebruikt om 

spraaksignaal te analyseren 
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→ Metrische prosodie: intonatie, nadruk 

⇨ Geeft algemene structuur in de zin 

weer, bakent af wat de zinsvorm is 

⇨ Weinig segmentale informatie 

→ Segmentatie: effecten van de analyse van 

individuele formanten 

⇨ Weinig lexicale informatie 

Lexicaal niveau: sententiele context 

(pragmatisch, syntax, semantiek) ! lexicale 

kennis 

→ Lexicale verwerking: inhoud van het 

spraaksignaal wordt gematcht tegen akoestische representaties die aanwezig zijn in het 

geheugen en worden gelinkt aan individuele woorden 

⇨ Optimaal: ingebed in syntax, grammatica en individuele zin 

Cateogrische perceptie 

Spraakstimuli die een tussenvorm zijn van twee fonemen, xorden gexoonlijk gecategoriseerd 

als de een of de andere met een abrupte grens 

→ Massaro: Japans kent geen onderscheid tussen de L en R  

⇨ Omgekeerde conclusie: onderscheid wel kunnen maken is opmerkelijk 

→ Raizada en Poldrack: verschillen in hersenactiviteit worden versterkt wanneer stimuli 

zich aan verschillende zijden bevinden van de waargenomen categoriegrens 

Verschil: niets anders dan variëren van 1 van de formanten in de spraakklank 

→ Graduele overgang 

Categorische perceptie: men is erg rigoureus in het presentere van alle varianten 

→ Nooit tussenvormen rapporteren 
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Uiterste van verdeling: binnen de categorie van geluiden die mensen als L beschrijven, 

verschillende varianten laten horen 

→ Mensen hebben moeite om onderscheid tussen de varianten te vinden 

→ Binnen 1 categorie, is een verschil niet hoorbaar 

→ Grens tussen 2 verschillende fonemen is altijd categorisch en abrupt 

→ Wanneer er wel onderscheid gemaakt kan worden, impliceert dit dat het is aangeleerd 

op basis van vroege ervaringen met taal 

→ Spraakperceptie is gestuurd door eerder aangeleerde kennis over taal en de 

verwachtingen die kennis gaat creëren 

→ Het blijft vaak mogelijk voor mensen om onderscheid te maken tussen 2 geluiden die in 

dezelfde categorie vallen 

⇨ Pisoni en Tash: reactietijdverschillen 

Lexicale identificatie shift (Ganong effect) 

Uitgewerkt voorbeeld van categorische perceptie 

→ Soortgelijk experiment uitvoeren als bij categorische perceptie en systematisch laten 

variëren 

→ Artificiële fonemen verstoppen in klankreeks, (non-)woord vormen 

→ Varianten aangeven met tussenvormen, nooit gecombineerd zeggen dat het D of T is 

→ Wanneer goneem wordt gepresenteerd in de context van een vervolgreeks klanken die 

een woord kunnen vormen, is men veel sterker geneigd om ambigue foneem te 

classificeren als een D 

Wanneer we een ambigue spraaksignaal hebben, proberen we dat zoveel mogelijk te 

interpreteren zodat het een bestaand woord vormt 

→ Een vreemde taal is een voor ons onbegrijpelijke reeks spraakklanken, waar we af en 

toe iets uit halen dat we ‘herkennen’ 

⇨ Toevallig: er is sprake van situatie waarin men probeert zinnen te maken, taal te 

interpreteren en af en toe een klankenreeks te horen die matcht met iets dat men 

denkt te verstaan 

→ Selectieve perceptie proberen in passen in iets wat men kan interpreteren 

→ Heel veel van wat we denken te horen, wordt ingevuld door a priori kennis en 

verwachtingen van die a priori 

Lexicale identificatie shift: woordinformatie zorgt ervoor dat perceptie van klanken nog verder 

wordt bijgestuurd om het te kunnen interpreteren als een woord 

Ganong: presenteerde aan luisteraars diverse geluiden die varieerden tussen een woord 

(DASH) en een non-woord (TASH) 

→ 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 leid 

Pitt: context lijkt de categorische perceptie te beïnvloedden op basis van perceptuele 

processen, in tegenstelling tot latere processen 

Connie: de identificatie van een ambigu foneem wordt beïnvloed door de betekenis van de 

omringende zin (=zinscontext) 
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→ Had vooral een invloed op processen die plaatsvinden na de perceptie 

Fonemisch restoratie-effect 

Opvallend fenomeen wat ons enorm kan helpen om in dagelijkse situaties spraak te verstaan 

→ Stukken spraaksignaal die onderbroken worden door hard, doordringend geluid, wordt 

automatisch ingevuld door de luisteraar 

Warren: vervingen in een geluid in de zin met een vast betekenisloos geluid 

→ Perceptie wordt beïnvloed door de context 

→ Men gaf aan dat er iets bijzonder was aan de zin, maar hadden niks opmerkelijk gehoord 

→ Bij een stuk stilte in de zin te laten, zijn proefpersonen minder goed in staat een zin te 

verstaan, ze merken op dat er iets is gemonteerd 

→ Bij harde ruis merkt men het ook op 

Perceptie: gebaseerd op a priori verwachtingen over wat we verwachten te verstaan, die 

verwachtingen vullen voor een groot deel onze spraakperceptie in 

Samuels: vond bewijs voor mogelijke oorzaken van het fonemisch restauratie-effect 

→ Direct effect op spraakperceptie 

→ Indirect effect na de basale spraakverwerking 

Theorieën over gesproken woordherkenning 

Resumerend 

We moeten een ambigue spraaksignaal kunnen extraheren en opsplitsen in betekenisvolle 

eenheden 

Spraaksegmentatie: het probleem om een continue stroom geluiden te interpreteren als 

fonemen, woorden en zinnen 

→ Wordt beïnvloed door de context 

⇨ Liplezen 

⇨ Suggestie en vooronderstellingen 

⇨ Fonemisch restoratie-effect  

⇨ Lexicale identificatie shift 

⇨ Categorische perceptie 

Motortheorie (Liberman) 

Onze motoriek gebruiken om spraak te kunnen verstaan 

Idee: wanneer we luisteren naar spraak, bootsen we onbewust articulatorische bewegingen na 

om op die manier een consistent signaal te genereren 

→ Motorsignaal geeft veel minder inconsistente informatie over spraak dan akoestische 

informatie 

→ Mogelijke link met spiegelneuronensysteem  

⇨ Spiegelneuronen: neuraal basis mechanisme dat een gehoord spraaksignaal 

geïmiteerd kan worden 

→ Link met predictive coding mechanisme 

⇨ Motorsysteem geactiveerd ten gevolge van actief monitoren van gesprekspartner 
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⇨ Predictive coding: men is geen passieve luisteraar, maar probeert op een ectieve 

manier mee te zijn met het gesprek en probeert te voorspellen wat de 

gesprekspartner gaat zeggen 

⇨ Spraaksignaal dat binnenkomt is niets anders dan een correctiesignaal dat de 

functie heeft om de predicties te corrigeren 

Legt beperkingen op aan verschillende combinaties van spraakklanken die we kunnen 

genereren 

→ Kan een groot deel van de ambiguïteiten oplossen 

→ We kunnen door de eigen innerlijke spraak extraheren wat we gehoord hebben 

→ Implausibel: om een spraaksignaal te kunnen imiteren moet je het spraaksignaal 

hebben kunnen verstaan 

Möttönen: TMS over de motorcortex die de lippen representeert 

→ TMS: magnetische stimulatie van de cortex, laesie aanbrengen of hyperactief maken, 

inhibitoire controle proberen verminderen 

→ Verminderde auditieve discriminatie 

D’Ausilo: TMS gericht op motorcortex gefaciliteerde perceptie onder gruizige omstandigheden 

Hickok: Broca’s afasie patiënten zijn wel in staat om simpele spraakperceptie taken uit te 

voeren 

Rogalski: spraakperceptie problemen bij patiënten met problemen in het Mirror Neuron System 

Beperkingen 

Hoe luisteraars de auditieve informatie gebruiken om een spreker zijn articulatorische 

beweging te imiteren is niet geëxpliciteerd 

→ Tegenbewijs: Pickering en Garrod 

Geeft geen allesomvattende beschrijving van spraakproductie 

Harley: veel individuen met een beperkte spraakproductie hebben toch een redelijke 

spraakherkenningsprestatie 

Polka, Rvachew en Molnar: jonge baby’s met extreem beperkte articulatorische expertise 

kunnen toch nog redelijk goed een syllabe detectietaak uitvoeren 

Het trace model (McClelland en Elman) 

Er zijn individuele verwerkingseenheden (nodes/

knopen) op verschillende niveaus  

→ Kenmerkknopen: verbonden met 

foneemknopen 

→ Foneemknopen: verbonden met 

woordknopen 

→ Facilitair: de verbindingen tussen de niveaus 

werken in beide richtingen 

→ Inhibitoir: er bestaan connecties tussen 

knopen op hetzelfde niveau  

De knopen kunnen elkaar beïnvloeden afhankelijk van de activatieniveaus en 

verbindingssterkte 

Trace: spoor, tijdens het spreiden van de excitatie en inhibitie vormt zich een activatiepatroon 

 23



Psychologische Functieleer II

Herkende woorden worden bepaald door het activatieniveau van alle mogelijke kandidaten 

Evidentie 

Mirman: top-down processen produceren het 

woordsuperioriteitseffect 

McClelland: computersimulatie was succesvol in staat om 

categorische perceptie te simuleren 

Norris: top-down verwerking op woordniveau beïnvloed 

foneem categorisatie 

Dahan: kijkrichting werd beïnvloed door hoogfrequente 

afleiders 

Evaluatie 

Sterktes 

Kan categorische spraakperceptie, lexicale 

identificatie verplaatsing en 

woordsuperioriteitseffect in 

foneembenoeming verklaren 

Veronderstelt een bijdrage van zowel top-

down als bottom-up processen 

Voorspelt woordfrequentie-effecten en kan 

overweg met gruizige invoer 

Beperkingen 

Gaskell, Marslen-Wilson en McQueen: 

Overdrijft het belang van top-down effecten 

Het model is misschien te flexibel om 

testbaar te zijn en moet nog getest worden 

op basis van meer complexe vocabulaires 

Negeert orthografische informatie (Pierre 

en Ziegler) en niet-fonemische informatie 

Cohort model (Marslen-Wilson en Tyler) 

Initiële woord cohort: 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 

⇨ O’Rourke en Holcomb: het punt van uniekheid is het punt waar er nog slechts één 

woord consistent blijft met het akoestisch signaal (ERP bewijs) 

Parallelle interactieve verwerking: verschillende informatiebronnen, worden parallel 

verwerkt, waardoor ze met elkaar kunnen interageren 

→ Lexicale, syntactische en semantische 

O’Rourke en Holcomb methodologie 

Het is een lexicale beslissingstaak met manipulatie van het 

punt van uniekheid 

→ 120 bi-syllabische woorden 

→ Gefaseerde aanbieding 

→ Pilotfase: rating van het punt van uniekheid 

→ Event-related potential metingen 

→ Categorieën: vroeg en laat punt van uniekheid 

Woord-monitoring taak (Marslen-Wilson en Tyler) 
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Gereviseerde cohort model (Marslen-Wilson) 

Kandidaten voor inclusie in het cohort variëren in 

activatieniveau, in plaats van binair te zijn 

Het initiële woord cohort kan woorden bevatten met gelijkaardige matches met het initiële 

foneem van het gepresenteerde woord 

→ In tegenstelling tot exacte matches 

Lijkt meer nadruk op bottom-up verwerking te geven dan de originele versie 

→ Om relatieve laatheid van contexteffecten verklaren 
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Evaluatie 

Sterktes  

Besteedt aandacht aan het bestaan van 

substantiële competitie effecten 

Parallelle processen kunnen beter de 

snelheid van gesproken woordidentificatie 

verklaren 

De gereviseerde versie kan de relevante 

data beter verklaren 

Beperkingen 

Het inperken van de context zal 

waarschijnlijk de verwerking veel eerder 

beïnvloedden dan volgens het 

gereviseerde model het geval is 

De revisies hebben het model minder 

precies gemaakt en daarmee moeilijker te 

testen 

Het is nog niet duidelijk hoe de vroege 

identificatie van individuele woorden de 

latere verwerking kan beïnvloedden 

Neurale synchronisatie hypothese 

Cognitieve neuropsychologie 

Ellis en Young 
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Auditieve analyse systeem 

Pure woord doofheid: Selectieve beperking in fonemische verwerking 

→ Intact gehoor, spraakproductie, lees-en schrijfvaardigheid 

→ Normale perceptie van niet-verbale geluiden 

Peretz: dubbele dissociatie 

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

Is spraakperceptie speciaal? 

Chertkow: 58/63 patiënten gediagnosticeerd met pure woorddoofheid toonden ook 

beperkingen voor non-verbale geluiden 

Jörges: beperkte vaardigheid om snel veranderende auditieve stimuli te verwerken kan deels 

ook beperkingen in spraakherkenning verstaan 

Drie-route raamwerk 

Woordbetekenisdoofheid: alleen route 2 intact 

→ Bijzondere problemen met niet-bekende woorden en non-woorden 

⇨ Franklin en Jacquemot 

Transcorticale sensorische afasie: alleen route 3 intact 

→ Slecht leesbegrip 

→ Verminderd auditief begrip 

⇨ Coslett en Raymor 

Diepe dyfasie: alle routes verstoord of een algemeen fonologische beperking 

→ Semantische fouten 

→ Moeilijkheden met het herhalen van abstracte woorden en non-woorden 

⇨ Jeffries 

Zinsontleding 

Ontleding (Parsing) 

Verschillende mogelijkheden 

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

semantische analyse 

→ Semantische analyse gaat meestal vooraf aan de syntactische analyse 

→ Syntactische en semantische analyse gebeurt gelijktijdig 

→ Syntax en semantiek zijn sterk geassocieerd en hebben een zeer nauwe relati 

Prosodie en leestekens 

Prosodische cues: Aanwijzingen voor de zinsstructuur en bedoelde betekenis via de ____ van 

de spreker 

→ Toonhoogte 

→ Intonatie 

→ Beklemtoning 

→ Timing 
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Leestekens vormen de belangrijkste aanwijzingen voor zinsstructuur in tekst 

Syntactische ambiguïteit 

Grammaticale ambiguïteiten: op algemeen vlak 

⇨ They are cooking apples 

⇨ Zijn het appels die gekookt worden of is het een speciaal type appels? 

→ Op lokaal niveau 

⇨ Op een bepaald moment zijn verschillende interpretaties mogelijk 

Prosodische cues kunnen helpen 

→ Steinhauer en Friederici: impliciete prosodische cues in stillezen 

→ Frazier: algemeen patroon van prosodische frasering 

→ Snedeker en Trueswell: prosodische cues kunnen te presenteren informatie voorspellen 

Het garden-path model (Frazier en Rayner) 

Initieel zal één syntactische structuur in beschouwing worden genomen 

Betekenis is niet betrokken bij de selectie van de initiële syntactische structuur 

De eenvoudigste syntactische structuur wordt gekozen, gebruikmakend van twee algemene 

principes 

→ Minimal attachment: de structuur die de minste knopen produceert wordt geselecteerd 

→ Late closure: nieuw gelezen woorden worden gekoppeld aan de huidige frase / clausule 

indien dit grammaticaal toegestaan is 

⇨ Punctuatie: kan helpen om garden-path zinnen te disambigueren 

Evidentie 

Breedin en Shaffran: patiënt DM 

→ Semantische dementie 

→ Verlies van kennis over woordbetekenis 

→ Intacte performantie op syntactische beoordelingstaken 

Bewijs tegen 
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Evaluatie 

Sterktes 

Simpel en coherent model 

Minimal attachment en late closure 

beïnvloedde vaak de selectie van initiële 

zinsstructuren 

Beperkingen 

Trueswell en Hagoort: woordbetekenis kan 

een invloed hebben op de toekenning van 

structuur 

Nieuwland en Berkum: eerdere context kan 

de interpretatie eerder beïnvloedden dan 

aangenomen werd 

Kan de rol van punctuatie niet goed 

verklaren 

Kan niet goed overweg met verschillen 

tussen talen  

Is een moeilijk te testen model 
Constraint-based model (MacDonald) 

Connectionistische architectuur 

Integreert verschillende eigenschappen van de 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 ander 

→ De verschillende, volgens de grammaticale regels toegestane interpretaties, verschillen 

nogal in frequentie en waarschijnlijkheid, gebaseerd op eerdere ervaring 

Evidentie 

Garnsey: toekenning van de syntactische structuur wordt beïnvloed doordat we een woord bij 

voorkeur als werkwoord interpreteren 

→ Verbale bias 

Boland en Blodgett: moeilijkheden met ondergeschikte zelfstandige naamwoord / werkwoord 

homografen 

Tanenhaus en Spivey: eerder gegeven context beïnvloedt zinsverwerking in een vroeg 

stadium 

Evaluatie 

Sterktes 

Het gebruik van alle relevante informatie 

om zinstructuur te bepalen zou efficiënt zijn 

Bewijs suggereert dat semantische 

informatie erg vroeg gebruikt wordt 

Veronderstelt enige flexibiliteit in 

ontledingsbeslissingen 

Beperkingen  

Boland en Blodgett: niet alle relevante 

beperkingen worden onmiddellijk gebruikt 

Spreekt niet echt over complexe 

zinsstructuren 

Weinig direct bewijs voor parallelle 

representaties 

Mogelijk misidentificatie van het 

verwerkingsstadium 
Ontleding data uit de cognitieve neurowetenschap 

N400 ERP golf: negatieve golf 
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→ Ontstaat ~250 ms en piekt ~400 ms 

→ Een grote N400 is vaak een indicatie voor 

een mismatch tussen de betekenis van een 

woord en zijn contex 

Hagoort: 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 

Contraints gebaseerd op niet-linguPistische contect 

Accent of dialect: zin “I have a large tattoo on my back” 

→ GrotereN400 wanneer uitgesproken door iemand met een “upper-class” accent 

H2: Taalproductie 

Spreken en schrijven 

Overeenkomsten 
Er is een initiële poging om de algehele betekenis van de communicatie te bepalen 

→ Het type output (gesproken / geschreven) is niet van belang in dit stadium 

Gevolgd door productie 

→ Gebeurt van bijzin tot bijzin 

Hartley, Sotto en Pennebaker: bestudeerden Eric Sotto 

→ Automatisch dicteren vs. Typen 

⇨ Erg vergelijkbare outputs 

⇨ Relatief minder vaak lange zinnen bij dicteren 

Gould: veel overeenkomsten tussen het dicteren en schrijven van een zakelijke brief 

Verschillen 

Spreken 

Mond 

Instantané feedback 

Spontaan 

Weinig planning 

Direct contact met toegesprokene 

Schrijven 

Fijne motoriek van vingers 

Gestructureerd  

Veel planning 

Indirect contact 

Indirecte feedback 

Mogelijkheid tot revisie 

Planning van spraak 

Perspectieven 
Planning vindt plaats op het niveau van een frase 

→ Frase: een groep woorden welke een enkel idee weergeven, kleiner dan een bijzin 
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→ Martin, Miller en Vu: sprekers hebben langer nodig om spraak te initiëren wanneer de 

initiële frasen complex zijn 

Planning overschrijdt een hele bijzin 

→ Bijzin: deel van de zin welke een onderwerp en een werkwoord bevat 

→ Garrett: woordverwisselingsfouten vinden vaak plaats binnen dezelfde bijzin, ondanks 

het feit dat ze de grens tussen twee frasen overschrijdt 

→ Holmes: sprekers, maar niet lezers pauzeren vaak na het begin van een bijzin, alsof ze 

plannen 

Flexibiliteit in planning 
De hoeveelheid planning voorafgaande aan spraak is flexibel en varieert afhankelijk van wat 

de situatie vereist 

Ferreira en Swets: enige planning vind plaats voorafgaande aan het spreken 

⇨ Alleen datgene wat haalbaar is gegeven de beschikbare tijd 

→ Verdere planning vindt plaats tijdens het spreken 

Gemakkelijker maken van spraakproductie 
Preformulatie: verminderen van verwerkingskosten door het produceren van eerder gebruikte 

frases 

→ Altenberg: 70% van alle spraak bestaat uit reeds eerder gebruikte woordcombinatie 

→ Meer gebruikelijk bij snel spreken 

Onderspecificatie: gebruik van gesimplificeerde expressies waarin de volledige betekenis niet 

expliciet in uitgedrukt is 

Versprekingen 

William Archibald Spooner 
Oxford lector: bekend om zijn versprekingen 

Spraakfouten 
Woordverwisselingen: suggereert het vooruitplannen van uitingen 

→ “I must let the house out of the cat” 

Spoonerismen: komt voor wanneer de initiële letters van twee woorden worden verwisseld 

→ “You have hissed all my mystery lectures” 

Semantische substituties: het correcte woord is verwisseld met één met een vergelijkbare 

betekenis 

→ Bijna altijd uit dezelfde vormklasse, meestal zelfstandige naamwoorden 

→ “Where is my tennis bat?” 

Freudian slips: onthullen de sprekers werkelijke verlangens 

→ Vaak seksueel vaan aard 

Morfeem verwisselingsfouten: verbuigingen of achtervoegsels blijven op hun positie, maar 

worden aan het verkeerde woord gekoppeld 

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

→ “He has already trunked two packs” 
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Nummer overeenkomstfouten: enkelvoudige werkwoorden worden foutief gebruikt met 

meervoudige onderwerpen  

→ Suggereert een gebrek aan verwerkingscapacitei 

→ “The player on the courts were very good” 

Anticipatie- en perseveratiefouten  
Anticipatoir: geluiden worden te vroeg uitgesproken 

→ “Cuff of coffee” ↔ “Cup of coffee” 

Perseveratoir: geluiden/woorden worden later uitgesproken dan zou moeten 

→ “Beef needle” ↔ “Beef noodle” 

Expert sprekers plannen meer vooruit 

→ Dell: oefening verlaagt de algehele foutenratio 

⇨ Gebrek aan planning verhoogt de 

algehele foutenratio, maar reduceert de 

anticipatoire proportie 

→ Vousden en Maylor: anticipatoire proportie 

neemt toe met de leeftijd  

⇨ Meer oefening 

⇨ Snellere spraak produceert meer fouten, 

maar relatief minder anticipatoire fouten 

Foutdetectie 
Levelt: perceptual loop 

→ Sprekers luisteren naar zichzelf 

→ Detecteren mismatch tussen eigen uitspraak en intentie 

→ Perceptueel/begrip 

Nozari: conflict-based error detection 

→ Conflict monitoring 

→ Verschillende uitspraakvormen gelijktijdig actief 

→ Motorisch 

Uitspraakfouten 
Spreekfoutdetectie en spreekproductie correleren 

S-Weight: vermogen om semantische fouten te vermijden tijdens 

spraak  

P-Weight: vermogen om fonologische fouten te vermijden tijdens 

spraak 

Theorieën over spraakproductie 

Spreading-activation theorie (Dell) 
Een representatie wordt gevormd op ieder van vier niveaus, op een parallelle en interactieve 

manier 

 33



Psychologische Functieleer II

→ Semantisch niveau: de betekenis van het bericht 

→ Syntactische niveau: de grammaticale structuur 

→ Morfologisch niveau: de morfemen  

⇨ Basiseenheden van betekenis/woordvorm 

→ Fonologisch niveau: de fonemen 

⇨ Basiseenheden van geluid 

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

hogere niveaus 

Verdere aannames 

De knopen in het netwerk variëren qua activatie 

Wanneer een knoop geactiveerd is verspreid energie zich naar gerelateerde knopen 

Categorische regels zijn effectief op ieder niveau van spraakproductie 

→ Niveauafhankelijke beperkingen op de categorieën van items en combinaties die 

acceptabel zijn 

Een lexicon bevat knopen voor concepten, woorden, morfemen en fonemen 

Insertieregels selecteren de items voor inclusie in de representatie 

→ Selecteert de hoogst geactiveerde knopen die tot de juiste categorie behoren 

Nadat een item geselecteerd is zal de activatie reduceren tot nul 

→ Voorkomt dat het herhaaldelijk geselecteerd wordt 

Foutpredicties 

Mixed-error effect: 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 

→ Vanwege categorische fouten en de syntactische verkeerspolitie 

→ Dell: sommige afasiepatiënten hadden beperkingen die specifiek waren voor de 

syntactische verkeerspolitie 

Anticipatiefouten zouden vaak in verwisselingsfouten moeten resulteren 

→ Een onmiddellijke activatie reset 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: fouten zouden echte woorden moeten bevatten in plaats van non-woorden 

Glaser: meer fouten wanneer incorrecte woorden hoog beschikbaar zijn 

 Evaluatie 

Sterktes 

Voorspelt veel spreekfouten correct 

→ Mixed-error effect: verwerking kan 

hoogst interactief zijn 
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De notie van spreading activation is gelinkt 

aan andere cognitieve processen 

De generatieve aard van gesproken taal kan 

liggen in de wijdverspreide activatie tussen 

de verwerkingsniveaus 

Beperkingen  

Te weinig nadruk op processen die 

gerelateerd zijn aan het semantisch niveau 

Niet ontworpen om de tijd te voorspellen 

om gesproken woorden te produceren 

Interactieve processen komen duidelijker 

naar voren tijdens fouten dan bij correcte 

spraak 

Voorspelt over het algemeen te veel 

spraakfouten 
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Woordvorm Encodering door Activatie en VERificatie (WEAVER++) Model (Levelt) 
Nadruk op hoe we individuele gesproken woorden produceren 

Assumpties 

Een feed-forward activation-spreading network 

→ Verwerking spreidt in één richting, serieel van 

betekenis naar geluid 

→ Discreet, in de zin dat het wacht tot één proces 

klaar is voordat het volgende start 

Niveaus: lexicaal niveau 

→ Lemma niveau: Syntactisch en semantisch, 

maar geen fonologische representatie 

→ Morfeem en fonologische niveau 

Spraakfouten worden voorkomen door middel van een controle mechanisme 

Evidentie 

Tip-of-the-tongue staat: treedt op wanneer semantische verwerking succesvol is, maar de 

fonologische verwerking niet 

→ Harley en Brown: vaak vanwege zwakke links tussen de twee niveaus 

Syntactische informatie zou toegankelijk moeten zijn op het niveau van het lemma/voor het 

foneemniveau 

→ Evidentie voor: Vigliocoo, Van Turennout 

→ Evidentie tegen: Biermann 

Evaluatie 

Sterktes  

Indefrey en Levelt: meta-analyse 

ondersteund het idee dat woordproductie 

zich verplaatst van 

→ Lexicale selectie 

→ Morfologische encodering 

→ Fonologische encodering 

Verplaatst de nadruk van spraakfouten naar 

de timing van het woordproductieproces 

Simpel en elegant model, wat testbare 

predicties genereert 

Beperkingen  

Nadruk op de productie van individuele 

woorden 

Costa, Meyer, Damian, Smith en Wheeldon: 

er is waarschijnlijk meer interactie tussen 

de verwerkingsstadia dan aangenomen 

Is niet in staat om spreekfouten te verklaren 

die parallelle verwerking veronderstellen 

De noodzaak van het lemma is betwistbaar 

Cognitieve neuropsychologie: Spraakproductie 

Broca en Wernicke afasie 
Broca afasie: beperkte vaardigheid om syntactisch correcte zinnen te produceren 

→ Langzame, niet-vloeiende spraak 

→ Relatief intact spraakbegrip 

→ Geassocieerd met beschadiging aan de linker frontaalkwab 
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Wernicke afasie: ernstige problemen met spraakbegrip  

→ Vloeiende en ogenschijnlijk grammaticale spraak, die betekenisloos is 

→ Geassocieerd met schade aan de linker posterieure temporaalkwab 

Herevaluatie 

Het klassieke onderscheid tussen Broca en Wernicke afasie wordt niet meer ondersteund 

→ Dick: beide vormen van afasie worden gewoonlijk geassocieerd met grammaticale 

fouten en anomie 

→ De Bleser: grotere variabiliteit in de beschadigde gebieden, binnen de 

gediagnosticeerde patiëntenpopulatie 

→ Algemene poging om de specifieke cognitieve beperkingen te begrijpen, in plaats van 

een algemeen patroon van taalbeperkingen te beschrijven 

Harley: Beter om een onderscheid te maken tussen “fluent” en “non-fluent” aphasics 
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→ Non-fluent afasie: voornamelijk problemen met woordvolgorde; betekenis van woorden 

grotendeels intact 

⇨ Vergelijkbaar met Broca afasie 

⇨ Agrammatisme 

→ Fluent afasie: voornamelijk problemen met betekenis van woorden; sequentering van 

woorden grotendeels intact 

⇨ Anomie 

⇨ Jargon afasie 

Non-fluent: agrammatisme 

Neigen naar het produceren van korte zinnen met inhoudswoorden, maar missen de 

functiewoorden en woordeindes 

→ Semantische en syntactische fouten 

Ondersteunt over het algemeen de notie dat taalproductie een syntactisch niveau omvat 

→ Grammaticale structuur van een uiting wordt gevormd 

Harley: diverse symptomen van agrammatisme zijn over het algemeen niet allemaal aanwezig 

in één patiënt 

→ Kan worden verklaard door het model van Grodzinskyen Friederici 

Fluent: anomie 

Een beperkte vaardigheid om objecten te benoemen 

Het WEAVER++ model stelt dat anomie kan optreden bij 

→ Het stadium van lemmaselectie: benoemingsfouten zouden qua betekenis vergelijkbaar 

moeten zijn met die van het correcte woord 

⇨ Howard en Orchard-Lisle: patiënt JCU 

→ Het fonologische woordvorm selectiestadium 

⇨ Kay en Ellis: patiënt EST 

Lambon Ralph: beargumenteerde dat de omvang van anomie voorspeld wordt door de 

algemene semantische en fonologische beperkingen 

→ Geen bewijs voor een rol op het niveau van het lemma 

→ Ingles: patiënt MT vertoonde een beperking in het transformeren van semantische 

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

Fluent: Jargon afasie 

Lijken redelijk grammaticaal te kunnen spreken, ook al is er enige controverse over dit punt en 

kunnen de woorden niet vinden die ze willen uitspreken en produceren daarom vaak 

neologismen 

→ Ernstige problemen met begrip 

Olson: de stoornis kan voorkomen op het niveau van fonologische encodering, onmiddellijk na 

de lexicale toegang 

Shuren: kunnen moeite hebben om tegelijk te spreken en te monitoren 
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Marshall: kunnen moeite hebben met monitoren/corrigeren wanneer ze via de semantiek 

toegang moeten krijgen tot de fonologie 

Fonemen gevonden in neologismen worden bepaald door 

→ Fonemen gepresenteerd in het doelwoord 

→ Frequentie van fonemen 

→ Recentheid van fonemen 

Schrijven 

Handschrift en typen 

Overeenkomsten 

Goldberg, Russel en Cook: schrijven per computer wordt geassocieerd met meer betrekking 

bij het schrijfproces, langer en kwalitatief beter werk, wat ook veel beter georganiseerd is 

Kellogg en Mueller: voor hoog ervaren gebruikers van tekstverwerkers is de snelheid 

waarmee tekst geproduceerd werd en de kwaliteit daarvan niet verschillend tussen de twee 

condities 

→ Voor minder ervaren gebruikers van tekstverwerkers, belemmerden tekstverwerkers 

de productiesnelheid en de kwaliteit van de tekst 

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

Verschillen 

Schrijven 

Vloeiende bewegingen 

Precieze aansturing fijne motoriek 

Invloed van lettergrepen en bigram 

frequentie op planningsprocessen 

Typen  

Discrete sequenties 

→ Impliciet leren 

→ Spatiale associaties 

Tactiele feedback 

Spelling 

Twee-route model (Goldberg en Rapp) 
Er zijn 2 routes tussen het horen van een woord en het spellen 

hiervan 

→ Lexicale route 

→ Non-lexicale route 

Beide routes maken gebruik van de grafemische buffer 

→ Bevat grafemische representaties van abstracte letters of 

lettergroepen 

Vergelijkbaar met het dualroute cascademodel voor lezen 

Lexicale route: fonologische dysgrafie 

Geen problemen met het spellen van bekende woorden, moeilijkheden met het spellen van 

onbekende en non-woorden 

Shelton en Weinrich: patiënt EA 

Goldberg en Rapp: fonologische dysgrafie wordt veroorzaakt door een beschadiging aan de 

non-lexicale route, terwijl de lexicale route intact blijft 
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Rapscak: patiënten met fonologische dysgrafie hebben over het algemeen moeite met 

rijmtaken 

Non-lexicale route: oppervlakte dysgrafie 

Enig succes in het genereren van de correcte spelling van non-woorden. Produceren foutieve 

spellingen die klinken als het relevante woord en 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 

→ Macoir en Bernier: patiënt MK 

→ Bormann: patiënt MO 

Zijn de twee routes onafhankelijk? 

Rapp: ziekte van Alzheimer 

→ Patiënt LAT integreerde informatie van de lexicale en non-lexicale processen bij het 

spellen van woorden en non-woorden 

Delattre, Bonin en Barry: 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 

→ Impliceert dat de processen niet onafhankelijk van elkaar zijn 

Diepe dysgrafie: schade aan de verbinding tussen het semantische systeem en het 

orthografisch output lexicon 

Eén of twee orthografische lexicons 

Enkelvoudig orthografisch lexicon 

Wordt gebruikt voor zowel lezen als voor 

spelling 

Holmes en Carruthers: veel patiënten met 

een leesbeperking hebben ook een 

spellingsbeperking en omgekeerd 

Twee orthografische lexicons 

Eén orthografisch input lexicon wordt 

gebruikt bij lezen, een ander wordt 

gebruikt bij spelling 

Hersenbeschadigde patiënten hebben vaak 

een dissociatie, maar dit zou kunnen 

vanwege het feit dat spelling moeilijker is 

dan lezen 
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H3: Taal als communicatie 

Spreken 

Spraak als communicatie 
 

Griceaanse 

stelregels (Grice) 

Componenten voor een effectieve communicatie 

Co-operatieve principe: sprekers en luisteraars moeten proberen om samen te werken 

Kwantiteitsstelregel: de spreker dient zo informatief als noodzakelijk te zijn, maar niet meer 

dan dat 

Kwaliteitsstelregel: de spreker dient de waarheid te spreken 

Relatiestelregel: de spreker dient dingen te zeggen die relevant zijn voor de gegeven situatie 

Gemanierdheidsstelregel: de spreker dient zijn of haar bijdragen zo verstaanbaar mogelijk te 

maken 

Wisselen van sprekers 

Ervin-Tripp: 2 sprekers die elkaar overlappen is relatief zeldzaam, er is meestal een pauze van 

<500 ms tussen twee sprekers 
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Sacks, Schegloff en Jefferson: 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: de verwachting van interactie, gegeven door een tegenoverliggend paar (adjacency 

pair) kan vaak helpen om van rol te wisselen 

Gemeenschappelijke grond en de egocentrische heuristiek 

Grice: 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. 

→ Het falen hiervan kan leiden tot miscommunicatie 

Keysar: het op de gemeenschappelijke grond blijven moeite kan kosten 

→ Luisteraars kiezen een snelle en moeiteloze egocentrische heuristiek 

⇨ Het eigen perspectief nemen als mogelijk referentiekader en dat van de spreker 

negeren 

Gemeenschappelijke grond 

Gemeenschappelijke opvattingen, verwachting en kennis 

Horton en Keysar 

→ Initieel ontwerpmodel: spraak wordt gepland op basis van de kennis van de luisteraar 

→ Monitor- en aanpassingsmodel: spraakplannen worden aangepast om rekening te 

houden met de kennis van de luisteraar 

→ Hun bevindingen passen beter bij de voorspellingen van het monitor- en 

aanpassingsmodel dan die van het initieel ontwerpmodel 

Audience design en gemeenschappelijke grond 

Audience design: sprekers stemmen hetgeen ze zeggen af op de specifieke noden van hun 

publiek 

Globale assumpties: taal, algemene kennis van de luisteraar 

Lokale assumpties: specifieke kennis, aandacht van de luisteraar 

Interactieve uitlijningsmodel (Pickering en Garrod) 

Sprekers en luisteraars hebben vaak een gebrek aan verwerkingskracht om de 

gemeenschappelijke grond te maximaliseren 

→ Tijdens een conversatie komt het 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 

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

→ Sprekers maken gebruik van syntactische priming 

⇨ Cleland en Pickering: wanneer een eerder ervaren syntactische structuur de 

huidige verwerking beïnvloed 

Problemen treden op wanneer sprekers verwachten dat de andere persoon het probleem wel 

oplost 

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

Evaluatie 

Sterktes  

Het onderscheid tussen de 

gemeenschappelijke grond en de 

egocentrische heuristiek is 

overgesimplificeerd 

Algemene verwachtingen voor het gebruik 

van de gemeenschappelijke grond en het 

coöperatieve principe 

→ Kan mogelijk beter verklaard worden 

door verwachtingen van consistentie 

Beperkingen in verwerkingscapaciteit 

verhinderen soms dat luisteraars zich enkel 

op de gemeenschappelijke grond richten 

Beperkingen  

Veel experimentele situaties zijn in hoge 

mate kunstmatig en niet ecologisch valide 

Het gebruik van een gemeenschappelijke 

grond is waarschijnlijker in geval mensen 

die we kennen dan in geval van vreemden 

in laboratoriumsituaties 

Beperkingen in verwerkingscapaciteit 

kunnen het gebruik van de 

gemeenschappelijke grond beperken 

Selfmonitoring 

Integratie taalproductie en taalperceptie 
Predictive coding: taal is dynamisch, luisteraars voorspellen wat de spreker gaat zeggen 

Taal en werkgeheugen 

Capaciteitstheorie 
Just en Carpenter: er bestaan individuele verschillen in werkgeheugencapaciteit 

→ Werkgeheugen opslag en verwerking zijn actief betrokken bij taalbegrip 

→ Individuen met een hoge werkgeheugencapaciteit presteren beter op taalbegripstaken 

→ Gekoppeld aan mind wandering 

McVay en Kane: mind wandering 

→ Mensen met een hogere capaciteit zijn minder vaak afgedwaald 

Hogere selectiviteit: mensen met een hogere werkgeheugencapaciteit zijn beter in staat om 

irrelevante informatie te negeren 

Meten van werkgeheugencapaciteit 

Leesspanne 

Daneman en Carpenter: proefpersonen lezen een aantal zinnen voor begrip en moeten dan 

proberen het eindwoord van iedere zin te herinneren 

→ Leesspanne: het grootste aantal zinnen waarvan ze in meer dan 50% van de gevallen 

alle eindwoorden van kunnen herinneren 
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Operatiespanne  

Proefpersonen lezen hardop een serie statements en moeten daarna een ja/nee antwoord 

geven op iedere vraag en de eindwoorden herinneren 

→ Operatiespanne: maximum aantal items waarvan de deelnemers zich alle eindwoorden 

kan herinneren 

Prat, Keller en Just 

Planning: meer efficiënte (minder) activatie van bilaterale midden frontale en rechter linuala 

gyri 

Woordfrequentie effect: sterkere activatie van de midden frontale en inferieure occipitale 

gebieden (aanpassingsvermogen) 

Begrip van complexe zinnen: grotere synchronisatie over de linker temporale, linker inferieure 

frontale, linker pariëtale, en rechter occipitale cortex 

Evaluatie 

Sterktes: erkent individuele verschillen in taalbegrip 

Beperkingen: verschillen tussen laag-en hoog-capaciteitsindividuen kunnen door een derde 

variabele verklaard worden 

→ Just en Carpenter: leesspanne correleert met verbale intelligentie 

→ Chiappe en Chiappe: grootte van het vocabulaire 

Werkgeheugen en schrijven 
Kellogg: alle belangrijke schrijfprocessen zijn afhankelijk van de capaciteit van de “central 

executive” van het werkgeheugen 

→ De beperkte capaciteit betekent dat een toename in moeilijkheid zou betekenen dat de 

schrijfkwaliteit hieronder te leiden heef 

Working memory theorie 
Kellogg: het hebben van meer relevante kennis reduceert de belasting van het werkgeheugen 

Ardila en Surloff: dysexecutief syndroom patiënten hebben moeite om hun ideeën te 

organiseren en te ordenen in een schrijfplan  (=Dysexecutieve agrafie) 

Vandenberg en Swanson: mensen met een beter functionerende “central executive” 

presteerden beter op 

→ Algemeen niveau: planning, zinsgeneratie en revisie 

→ Specifiek niveau: grammatica en punctuatie 

Evaluatie 

Sterktes: schrijven is erg belastend, in het bijzonder tijdens revisie, ijkt erg te steunen op 

werkgeheugen  

→ De fonologische lus, en de visuospatial sketchpad lijken ook betrokken te zijn, 

afhankelijk van het type tekst 

Beperkingen: geeft niet echt een verklaring waarom planning en zinsgeneratie zo belastend is 

→ Welke strategieën precies nodig zijn moet nog uitgezocht worden 

→ Het is nog niet duidelijk hoe de verschillende componenten interacteren 

→ Er is nog weinig onderzoek gedaan op het gebied van de relatie tussen werkgeheugen 

capaciteit en de kwantiteit van schrijven 
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Pragmatiek 
Pragmatiek: relateert aan het bedoelde in tegenstelling tot het 

letterlijke 

Figuratieve taal: taal die niet bedoeld is om letterlijk genomen te 

worden 

Metafoor: een woord of frase die op figuurlijke wijze gebruikt 

wordt 

Standaard pragmatisch model (Grice) 
Veronderstelde betrokkenheid van 

→ Letterlijke betekenis geactiveerd 

→ De lezer of luisteraar besluit of de letterlijke betekenis zinvol is in de gegeven context 

→ Indien dit niet het geval is, zal de lezer/luisteraar een niet-letterlijke betekenis zoeken 

die wel zinnig is in de gegeven context 

Bewijs tegen 

Uglucksberg: competitie tussen de werkelijke niet letterlijke betekenis en 

de valse letterlijke betekenis heeft een vertragend effect op de 

verwerking van een metafoor 

Discoursverwerking 

Inferenties 
Logische inferentie: afhankelijk van de betekenis van woorden 

Overbruggende inferentie: vaststellen van de coherentie tussen het huidige deel van de tekst 

en het voorgaande 

Uitgebreide inferentie: dient om de tekst te verfraaien of om er details aan toe te voegen 

Theoretische benaderingen 

Constructionisctische benadering (Bransford) 

Begrip vereist gewoonlijk onze actieve betrokkenheid om informatie te geven die gewoonlijk 

niet expliciet in de tekst staat 

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 

Calvo, Castillo en Schmalhofer: de mate waarin de inferenties getrokken worden is afhankelijk 

van het doel van de lezer 

Minimalisme hypothese (McKoon en Ratcliff) 

Inferenties zijn of automatisch of strategisch 

Sommige automatische inferenties bewerkstelligen lokale coherentie 

→ Maken gebruik van delen van de tekst in het werkgeheugen 

Andere automatische inferenties maken gebruik van informatie die gemakkelijk beschikbaar is 

→ Expliciet in de tekst vermeld 

Strategische inferenties worden gevormd ten gevolge van het doel van de lezer 

→ Soms om lokale coherentie te produceren 
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Evaluatie 

Sterktes 

Verduidelijkt welke inferenties automatisch 

worden getrokken en welke strategisch 

Benadrukt het belang van de doelen van de 

lezer bij inferentietrekking 

Veel studies die rapporteren dat meer 

inferenties worden getrokken dan volgens 

het model voorspeld zijn tonen gebreken 

→ Steunen te zwaar op geheugentesten 

Beperkingen 

Nauwkeurige voorspellingen over welke 

inferenties gemaakt zullen worden zijn niet 

altijd mogelijk 

Nauwkeurige voorspellingen over welke 

inferenties gemaakt zullen worden zijn niet 

altijd mogelijk 

Houdt geen rekening met individuele 

verschillen 

Resultaten: anafoor resolutie 

Een voornaamwoord of een zelfstandig naamwoord moet geïdentificeerd worden op basis van 

een eerder genoemd zelfstandig naamwoord 

Arnold: het gebruik van geslacht maakt de anafoor resolutie gemakkelijker 

Nieuwland en van Berkum: personen met een hoge werkgeheugen capaciteit zijn veelal beter 

in staat om de meerdere interpretaties van een voornaamwoord op te merken 

→ De kans om beide interpretaties van een voornaamwoord te verwerken is kleiner 

wanneer we een sterke invloed van context is 

Resultaten: meer complexe inferenties 

Garrod en Terras: mogelijkheden bij inferenties 

→ Sleutelwoorden activeren concepten 

→ De eerste zin creëert de context waarin de tweede zin geïnterpreteerd wordt 

Oogbewegingsstudies 

Koppeling/bonding: Processen op laag niveau, waar de automatische activatie van woorden uit 

de vorige zin bij betrokken zijn  

→ Onafhankelijk van de context 

Oplossing/resolution: zorgt er voor dat de gehele interpretatie consistent is met de algemene 

contextuele informatie 

Discoursverwerking 

Reactietijden voor kleurbenoemingen voor (niet-)voorspelbare kleuren 

 46



Psychologische Functieleer II

Evaluatie 

Minimalisme hypothese: waarschijnlijk geschikt bij snellezen, gebrek aan globale coherentie 

in de tekst en wanneer de lezer weinig achtergrondkennis heeft 

Constructionistische benadering: waarschijnlijk geschikt tijdens lezen voor plezier of 

kennisverwerving op een relatief lager tempo 

Verhaalverwerking 

Schematheorieën (Schank en Abelson) 
Schema’s: goed geïntegreerde pakketten kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen en 

acties die ons in staat stellen om verwachtingen te vormen 

→ Scripts: behandelen kennis over gebeurtenissen en de consequenties daarvan 

→ Frames: kennisstructuren die gerelateerd zijn aan een specifiek aspect van de wereld 

⇨ Bestaat uit vaste structurele informatie en aanknopingspunten voor variabele 

informatie 

Bransford en Johnson 

De procedure is heel simpel. Eerst moet je items in verschillende groepen te regelen. 

Natuurlijk is een stapel voldoende kan zijn, afhankelijk van hoeveel er is te doen. Als je ergens 

anders heen te gaan als gevolg van gebrek aan faciliteiten, dat is de volgende stap; anders, 

ben je vrij goed in te stellen. Het is belangrijk om niet te overdrijven dingen. Dat wil zeggen, is 

het beter om te weinig dingen tegelijk te doen dan te veel. Op de korte termijn kan dit niet 

lijken belangrijk, maar complicaties kan gemakkelijk ontstaan 

Eysenck en Keane 

We kijken naar de factoren die bepalen welke strategie wordt gebruikt op het oordeel taken. 

Dieckmannand Rieskamp (2007) richt zich op informatie redundantie-redundantie is hoog 

wanneer verschillende signalen gelijksoortige inlichtingen te verstrekken. Zij voerden aan dat 

eenvoudige heuristiek effectiever zijn in omstandigheden van hoge dan lage redundantie. In 

ruwe termen, eenvoudige strategieën werken het beste (en hebben meer kans om te worden 

gebruikt als milieu-informatie is eenvoudig) 

Dieckmann en Rieskamp: er was een eerste leerfase, gevolgd door een besluit van de fase 

waarin de deelnemers moesten betalen voor informatie. Zoals voorspeld, de take-de-beste 

strategie was meer kans om te worden gebruikt in plaats van een meer complexe strategie met 

een hoge redundantie van gegevens, maar het tegendeel met een lage redundantie van 

gegevens 

De theorie van Bartlett 
Schema’s helpen bij verhaalbegrip 

Rationalisatie: begripsfouten die gemaakt worden om verhalen te laten passen bij de 

verwachting 

De herinnering aan precieze details is verloren gegaan, de herinnering van schematische 

informatie niet 

→ Rationalisatiefouten zouden moeten toenemen naarmate het retentie-interval toeneemt 

Soorten fouten 

→ Rationalisation: fouten ten gevolge van de culture verwachting van de verteller 

→ Levelling: het weglaten van onbekende details 
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→ Sharpening: het benadrukken van specifieke details om het verhaal op te leuken 

Brewer en Treyens 

Bestudeerden schemagedreven geheugenfouten in incidenteel geheugen, door proefpersonen 

een natuurlijke setting (een kantoor) in te leiden 

→ Schemaconsistente objecten 

→ Schema-inconsistente objecten 

Proefpersonen werden daarna onverwacht een test gegeven die hen vroeg 

→ Proefpersonen werden daarna onverwacht een test gegeven die hen vroe 

→ Objecten die zich wel in het kantoor bevonden te onderscheiden van objecten die daar 

niet waren 

Proefpersonen herinnerden zich meer schemaconsistente dan schema-inconsistente objecten 

→ Vals alarm in de herinnering waren bijna allemaal schemaconsistent 

⇨ Bewijs voor het feit dat schema’s leiden tot geheugenfouten 

→ Voorwerpen met een hoog vertrouwen waren erg consistent met het passende schema 

⇨ Suggereert dat et schema gebruikt wordt als mechanisme om herinnering te 

faciliteren 

Schema onderzoek: evaluatie 
Sterkte: schematische kennis van ons helpen met tekstbegrip en algemeen begrip 

→ Eveneens verantwoordelijk voor veel geheugenfouten en verstoringen 

Beperkingen: moeilijk om de eigenschappen van schema's te identificeren 

→ De meeste versies van de schematheorie zijn grotendeels ontestbaar 

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

→ Diverse complexe problemen geassocieerd met de ogenschijnlijke dubbele dissociatie 

in patiënten 

Constructie-integratie model (Kintsch) 
Argument en propositie: een statement wat een bewering of een ontkenning maakt 

→ Kan waar of niet waar zijn 

Situatierepresentatie zal het best herinnerd worden en de oppervlakte representatie het minst 
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Evaluatie 

Sterktes  

Het is plausibel dat proposities 

geselecteerd worden op basis van een 

“spreading-activation” mechanisme 

Er is evidentievoorde drie 

representatieniveaus 

Het model kan goed verklaren waarom 

lezers het moeilijk vinden om een 

onderscheid te maken tussen tekstuele 

informatie inferenties 

 

Beperkingen  

Het is twijfelachtig dat alleen bottom-up 

processen een rol spelen 

Andere bronnen van informatie worden ook 

buiten het integratiestadium gebruikt 

Discoursre presentaties worden genegeerd 

Het model kan niet voorspellen welke 

inferenties precies worden gemaakt 

Het model beschrijft niet welke 

onderliggende processen gebruikt worden 

Gebeurtenis-indexeringsmodel (Zwaan en Radvansky) 
Lezers monitoren onafhankelijk aspecten van een situatie 

→ Protagonist: het centrale karakter in de huidige gebeurtenis, vergeleken met een 

vroegere gebeurtenis 

→ Tijdelijkheid: de tijden waarin huidige vgl. met vorige gebeurtenissen plaatsvinden 

→ Causaliteit: de causale relatie van de huidige gebeurtenis t.o.v. de voorgaande 

→ Ruimtelijkheid: de ruimtelijke setting van het huidige ten opzichte van de vorige 

gebeurtenis 

→ Intentionaliteit: het doel van een karakter in relatie tot de huidige gebeurtenis 

Een discontinuïteit in één van deze vijf aspecten vereist meer verwerkingskracht 

Evaluatie 

Sterktes: identificeert de sleutelprocessen die betrokken zijn bij het creëren en updaten van 

modellen van de situatie 

→ Nadruk op het construeren van situationele modellen 

Beperkingen: het is incorrect om de verschillende aspecten van een situatie als volledig 

onafhankelijk te zien 

→ Situatiemodellen worden niet altijd gebruikt 

→ Lezers zullen niet altijd hun situatiemodel updaten wanneer ze geconfronteerd worden 

met conflicterende evidentie 

→ Doet geen uitspraak over de interne representatie van gebeurtenissen 
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Kenniscreatie: schrijven voor een publiek 

De kunst van het schrijven 
Rekening houden met de kennis van je publiek 

→ Geef genoeg achtergrond informatie 

Nooit gebruik maken van onnodig complexe taal 

→ Postmodernistische nonsense 

Referenties disambigueren 

Spaarzaam zijn met afkortingen 

Onbekende begrippen introduceren 

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

→ Feedback kan helpen voorkomen dat auteurs teveel jargon gebruiken 

→ Hayes en Bajzek 

Kellogg: schrijfexperts richten zich voornamelijk op de behoefte van de lezer, de 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 

Schrijfexpertise 

Bereiter en Scardamalia: 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, weinig planning 

→ Kennis-transformatie strategie: gebruikers zijn beter in staat om op hoog niveau de 

hoofdpunten van belangrijke thema’s te pakken 

⇨ Retorische probleemruimte: problemen gerelateerd aan het bereiken van 

taakdoelen 

⇨ Inhoudsprobleemruimte: problemen gerelateerd aan de specifieke inhoud 

Aanvullende factoren die bepalend zijn voor expertise 

→ Hayes en Flower: grootte van relevante kennisbasis 

→ Vaardigheid om het revisieproces te gebruiken 

⇨ Hayes: schrijfexperts hebben een grotere kans om de aard van tekstuele 

problemen te detecteren en te identificeren 
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⇨ Levy en Ransdell: betere schrijvers besteden meer tijd aan schrijven en 

reviseren, revisies die aan het einde van de schrijfsessie worden gemaakt zijn in 

het bijzonder belangrijk 

Ontwikkelen van expertise 

Holloway en McCutcheon: het instrueren van schrijvers om te lezen als de lezer helpt om de 

revisiekwaliteit te verbeteren 

Schriver: feedback van lezers helpt om de begripsproblemen te identificeren in een bepaald 

stuk tekst 

Carvalho: procedurele facilitatie 

→ Na iedere zin worden schrijvers gevraagd om wat ze geschreven hebben te evalueren 

op relevantie, herhaling, ontbrekende details en duidelijkheid aan de lezer 

→ Zorgde voor een effectievere schrijfstijl en een verbetering van de toekomstige 

responsiviteit richting de lezer 

Deel 2: Hogere cognitie 

H1: Representatie en redeneren 

Vormen van een mentale representatie 
Aristoteles: mentale representaties hebben dezelfde materie als het equivalent in de 

buitenwereld 

→ Een grijze kat vorm in materie geeft een grijze kat 

→ Een grijze kat vorm in mentale vorm geeft het idee van een kat 

Hume: een mentale representatie is equivalent met een mentaal beeld 

Hobbes: symbolen en woorden 

Hebb: neurale activatiepatronen 

Inductief en deductief redeneren 

Inductief redeneren 

Maken van een algemene conclusie 

gebaseerd op de premissen/statements die 

gaan over specifieke gevallen 

Conclusies gebaseerd op inductief 

redeneren zijn waarschijnlijk, maar niet 

noodzakelijk waar 

→ Popper: hypotheses kunnen nooit 

bewezen worden op basis van 

logische inductie 

Deductief redeneren 

Trekken van conclusies die absoluut waar 

zijn, in aanmerking nemende dat de 

aannames kloppen 

Deductieve problemen zijn vaak gebaseerd 

op formele logica 

→ Meeste mensen gebruiken geen 

formele logica om ze op te lossen 

Hypothese testen 
Confirmatie: de poging om bewijs te vinden wat de juistheid van je hypothese zal bevestigen 

→ Onmogelijk om via hypothese testen te doen 

Positieve test: genereert een voorspelling die overeenkomt met een bepaalde hypothese 

→ Slechts bevestigend wanneer je gelooft dat de hypothese juist is 
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Falsificatie: poging om hypotheses te falsifiëren door middel van experimenten 

Popper: wetenschappers zouden zich moeten richten op falsificatie, maar doen dat vaak niet 

→ geen rekening mee gehouden met het feit dat het verkrijgen van bewijs via falsificatie 

vaak niet erg praktisch is 

2-4-6 taak (Wason) 
Proefpersonen kregen te horen dat een reeks nummers voldeden aan een verborgen regel 

→ Ze moesten een nieuwe set getallen generen om te achterhalen wat de regel was 

→ Kregen feedback 

→ Onderliggende regel: 3 getallen in volgorde van oplopende grootte 

28% van de proefpersonen vond nooit de juiste regel, 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 

→ Genereerden getallenreeksen die overeenkomstig hun originele hypothese was 

Prestaties zouden moeten verbeteren wanneer proefpersonen aangemoedigd werden om een 

disconfirmatie strategie te gebruiken 

→ Gemengde resultaten 

Tweney: prestaties zouden moeten verbeteren wanneer proefpersonen aangemoedigd werden 

om een disconfirmatie strategie te gebruiken 

Gesimuleerde onderzoek omgevingen  
Mynatt, Doherty en Tweney: bewijs voor confirmatie voorkeur 

→ Instructies om een disconfirmatiestrategie te gebruiken leidde niet tot het volledig 

verdwijnen van deze voorkeur 

Dunbar: confirmatietesten verhinderden het correct oplossen van de taak 

→ 20% van degenen die de taak wel oplosten zochten naar een verklaring voor de 

discrepante bevindingen 

Tweney en Chitwood: sommige onderzoeksgroepen richten zich op confirmatie, anderen 

hechten meer belang aan disconfirmatie 

Beperkingen 

De motivatie en toewijding van echte onderzoekers ontbreekt 

Okada en Simon: het aantal mensen die proberen het probleem op te lossen is belangrijk 

Er kunnen verschillen zijn, afhankelijk van het domein van het specifieke probleem 

Deductief redeneren 
Bepalen of een conclusie gerechtvaardigd is, gegeven de aantal premissen 

→ Onder de aanname dat de premissen waar zijn 

→ Achtergrondkennis is irrelevant 

Vormen: conditioneel en syllogistisch redeneren 

Conditioneel redeneren 
Logische operatoren: of, en, als…dan, als en slechts als 

Proposities: kan slechts één van twee waarden hebben 
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Inferenties 

Modus ponens 

→ Premisse: als het regent dan wordt Alicia nat (als A dan B) 

⇨ Het regent (A) 

→ Conclusie: Alicia wordt nat (B) 

Modus tollens 

→ Premisse: als het regent dan wordt Alicia nat (als A 

dan B) 

⇨ Alicia wordt niet nat (niet B) 

→ Conclusie: het regent niet (niet A) 

Bevestiging van de consequent 

→ Premisse: als het regent dan wordt Alicia (als A dan B) 

⇨ Alicia wordt nat (B) 

→ Conclusie: het regent (A) 

Ontkenning van het antecedent 

→ Premisse: als het regent dan wordt Alicia (als A en B) 

⇨ Het regent niet (niet A) 

→ Conclusie: Alicia wordt niet nat (niet B) 

Context effecten 
Byrne: we worden in hoge mate beïnvloed door contextuele informatie die irrelevant is voor 

logische redeneringen 

→ Het toegevoegde argument: 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… 

Achtergrondkennis (De Neys, Schaeken en d’Ydewalle) 
Bij toename van het aantal tegenvoorbeelden zijn mensen minder genegen om conditionele 

inferenties te accepteren, ongeacht of ze waar zijn of niet 

Redeneervermogen van mensen met een hoge werkgeheugencapaciteit was hoger dan die in 

de lage groep 

Bonnefon 
Identificeerde 

hoofdstrategieën gebaseerd 

op hoofdsystemen 

Systeem 1: snel en automatisch 

→ Pragmatisch: informele verwerking, resulteert in diverse fouten 

 53



Psychologische Functieleer II

→ Semantisch: gebruik van achtergrondkennis, maar niet in de vorm van een argument in 

het probleem 

⇨ Resulteert in gemiddelde taakprestatie 

Systeem 2: langzaam en capaciteitsbeperkt 

→ Inhibitor: inhibeert de impact van de pragmatische strategie en van de 

achtergrondkennis op de taakprestatie 

⇨ Werkt goed, maar slechts bij een gelimiteerd aantal problemen 

→ Generatief: inhibitor + abstracte analytische verwerking 

⇨ Resulteert in consistente goede prestaties 

Invloed van semantiek (Bonnefon) 
If she eats oysters then she will get very sick 

→ She will not eat oysters 

Markovit: AC problemen 

→ If a rock is thrown at a window, then the window will break 

⇨ A window is broken, therefore a rock is thrown at the window 

→ If a finger is cut, then i twill bleed 

⇨ A finger is bleeding, therefore the finger was cut 

Samenvatting 
Weinig gebruik van de logica bij conditionele redeneerprocessen 

Afhankelijk van individuele verschillen in cognitieve vaardigheden 

Gebruik van semantische kennis 

Eerder overeenkomstig beslissingsprocessen dan aan klassieke logica 

Selectietaak (Wason) 
Hypothese testen op basis van een conditionele regel 

Standaard versie: 4 kaarten liggen op tafel, iedere kaart heeft een letter op de ene zijde en een 

nummer op de andere 

→ Voor iedere kaart geldt een regel 

→ De taak is om slechts die kaarten om te draaien die kunnen bevestigen of de regel 

correct is og niet 

Verklaring van de resultaten 

Evans en Ball: 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: een meer concrete versie van de taak verbetert de prestatie 

Sociale contract theorie (Cosmides) 
Achtergrond: de traditionele Wason selectietaak omvat een indicatieve regel 

→ Wanneer de nadruk ligt op het ontkrachten van de regel (deontische regels) dan 

verbetert de prestatie 

Sociale contract theorie: ontworpen om te verklaren waarom deontische regels helpen 
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→ Aannames: mensen bezitten regels die onze vaardigheid maximaliseren om doelen te 

bereiken in sociale situaties en bezitten een bedrogdetectie algoritme 

→ Voorspelling: mensen zouden vooral goed moeten presteren wanneer de nadruk ligt op 

het ontkrachten van de regel 

→ Bewijs: deontische regels resulteren in een betere prestatie 

Relevantietheorie (Pserber en Girotto) 
Mensen evalueren simpelweg de relevantie die ieder van de vier kaarten heeft voor de regel 

→ Mensen beredeneren het Wason probleem überhaupt niet 

Syllogismen  

Premissen: alle kinderen (A) zijn gehoorzaam (B) 

→Alle wolven (C) zijn kinderen (A) 

Conclusie: alle wolven (C) zijn gehoorzaam (B) 

 

Syllogistische fouten 
Klauer: geloofwaardigheidsvoorkeur heeft betrekking op de neiging om 

ongeldige conclusies te accepteren wanneer ze geloofwaardig zijn en conclusies 

te verwerpen wanneer ze ongeloofwaardig zijn 

→ Base-rate effect: syllogistische redeneervaardigheid kan worden 

beïnvloed door de geschatte waarschijnlijkheid van de juistheid van een 

syllogisme 

Theorieën over deductief redeneren  

Mentale modellen (Johnson-Laird) 
Elk mentaal model vertegenwoordigt een mogelijkheid, het vastleggen van wat 

gemeenschappelijk is voor de verschillende manieren waarop de mogelijkheid zou kunnen 

optreden  

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 

Conclusie: the clock is tot the left of the vase 

Assumpties: een mentaal model wordt geconstrueerd, conclusies die overeenkomen met het 

model worden gegenereerd 

→ Er wordt gezocht naar tegenvoorbeelden om de conclusie te verwerpen 

→ Wanneer die niet gevonden worden wordt de conclusie verondersteld waar te zijn 
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→ De constructie van een mentaal model vereist het gebruik van de beperkte 

werkgeheugencapaciteit 

⇨ Hoe meer modellen nodig zijn hoe moeilijker de taak 

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 

→ Dit kan worden tegengegaan door hen expliciet instructies te geven 

Evidentie 

Copeland en Radvansky: toestaan van additionele mentale modellen reduceerde 

redeneersucces 

→ Er is een redelijke correlatie (+.42) tussen werkgeheugencapaciteit en syllogistisch 

redeneren 

Bell en Johnson-Laird: mensen reageren sneller op mogelijkheidsvragen wanneer het 

antwoord “ja” is, in plaats van “nee” 

→ Mensen reageren sneller op noodzaakvragen wanneer het antwoord “nee” is in plaats 

van “ja” 

Het waarheidsprincipe: illusoire problemen 

Slechts 1 van de volgende 2 statements is waar 

→ Het dienblad is zwaar of elegant of allebei 

→ Het dienblad is elegant en verplaatsbaar 

De volgende statement is definitief waar 

→ Het dienblad is elegant en verplaatsbaar 

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 onderspecifieerd 

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 

Probabilistische benadering (Chater en Oaksford) 

Alledaagse rationaliteit is veel meer gefundeerd op onzekerheid dan op redeneren ..., 

probabiliteit is daardoor waarschijnlijk een beter startpunt om menselijk redeneren te 

beschrijven dan de logica 

→ Op basis van onze alledaagse ervaringen leren we te denken in termen van 

probabiliteiten 

→ De keuzes die de meeste deelnemers aan Wasons selectietaak maakte kunnen eerder 

als “verstandig” dan als onlogisch omschreven worden 

Evaluatie 

Sterktes: verklaart redeneerprestaties over een breed gebied van problemen 

→ Veel fouten in deductief redeneren treden op vanwege het waarheidsprincipe 
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→ Redeneren kan dezelfde processen aanspreken als degene die nodig zijn voor normaal 

begrip 

Beperkingen: mensen maken minder vaak gebruik van deductief redeneren dan we vaak 

aannemen 

→ De processen betrokken bij de formatie van mentale modellen zijn onderspecifieerd 

→ Ford: neigt er naar om individuele verschillen te negeren 

→ Copeland, Radvansky en Newstead: mensen doen soms geen pogingen om hun 

conclusie te falsificeren 

→ Evans: geen expliciete beschrijving gegeven voor snelle en langzame verwerking 

Dual-system theorieën 

Heuristische-analytische theorie (Evans) 

Systeem 1 processen: snel, parallel en automatisch 

Systeem 2 processen: langzaam en serieel 

→ Spreken bewuste processen aan 

→ Evolutionair gezien recent 

→ Regel gebaseerd 

→ Beperkte capaciteit 

→ Gelinkt aan intelligentie 

Menselijk redeneren en hypothetisch denken is gebaseerd op 

→ Singulariteitsprincipe: er wordt slechts één mental model tegelijk in beschouwing 

genomen 

→ Relevantieprincipe: de meeste relevante mentale modellen zijn gebaseerd op bestaande 

kennis en de huidige context wordt in beschouwing genomen 

→ Satisficatieprincipe: het huidige mentale model wordt geevalueerd door het analytische 

systeem en geaccepteerd wanneer het adequaat is 

Bewijs: Geloofwaardigheidsvoorkeur neemt af wanneer  

→ Evans: instructies expliciet het logisch redeneren benadrukken 

→ Evans en Curtis-Holmes: tijd  nietgelimiteerd is, wat het gebruik van analytische 

processen doet toenemen 

→ De Neys: hogere werkgeheugencapaciteit heeft geen meerwaarde voor heuristisch 

redeneren 

Evaluatie 

Sterktes 

Brede toepasbaarheid binnen cognitief 

onderzoek 

Bewijs voor redeneringen gebaseerd op 

singulariteit, relevantie en satisfactie 

principes, geeft geen overmatig gewicht 

aan deductief redeneren 

Bewijs voor het onderscheid tussen 

heuristiek en analytische processen is sterk 

Houdt rekening met een aantal individuele 

verschillen, die gebaseerd zijn op de mate 

waarin analytische processen gebruikt 

worden 

Beperkingen 
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Osman: impliciet /expliciet en heuristisch / 

analytisch kunnen mogelijks twee 

onafhankelijke dimensies representeren 

Het is niet duidelijk wat de analytische 

processen zijn en hoe mensen besluiten om 

welke te gebruiken 

Is niet in staat om te verklaren hoe de 

heuristische en analytische processen 

interacteren 

Hersenprocessen van denken en redeneren 

Hersenprocessen 

Hersengebieden die geassocieerd zijn met deductief redeneren 

Prado: afhankelijk van het type taak 

→ Relationele argumenten ! pariëtale gebieden 

→ Categorische argumenten ! linker inferieure frontale gyrus 

→ Propositionele argumenten ! linker precentrale gyrus 

Reverberi: individuele verschillen in deductief redeneren 

→ Gevoeligheid voor de logische vorm 

→ Gevoeligheid voor de validiteit van de conclusies 

→ Gebruik van heuristieken 

Fangmeier: volgorde van processen 

→ Premisseverwerking 

→ Premisse-integratie 

→ Validatie  

Mentale modellen in het brein 
Fangmeier: premisseverwerking  

⇨ Temporo-occipitale activatie: visuo-spatiale verwerking 

→Premisse integratiestadium: 

anterieure en prefrontale cortex 

activatie 

⇨Executieve verwerking 

→Validatiestadium: posterieure 

pariëtale cortexactivatie 

⇨Prefrontaalschors (BA6 en 8) 

⇨Dorsale cingulate cortex 
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Informeel redeneren 

Deductief en informeel redeneren 
Ricco: iemands vaardigheid om dwalingen in informele redeneringen te detecteren 

correleerde niet met deductieve redeneervaardigheid 

Hahn en Oaksford: cirkelredeneringen zijn valide in de formele logica, maar niet overtuigend 

in werkelijkheid 

→ De inhoud van een argument is belangrijk in informeel redeneren, maar niet in formele 

logica 

Hahn en Oaksford 

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 onder andere af van de mate van eerdere 

overtuigingskracht en 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 

→ Richt zich op de mate waarin nieuwe informatie de waarschijnlijkheid van een gegeven 

conclusie kan veranderen 

Motivatie 
Waarom houden zelfs intelligente mensen soms vast aan irrationele posities 

→ Gemotiveerde inferentie: vervorming ten gevolge van je persoonlijke doelen 

→ Myside bias: neiging om statement te evalueren in functie van je eigenwaarden, of om 

redenen te bedenken om die argumenten ten favure van je eigen positie aan te nemen 

Veelvoorkomende informele dwalingen (Ricoo) 
Beroep op populariteit: pleiten voor een claim puur omdat anderen (zonder duidelijke 

deskundigheid inzake) accepteren 

Argument van onwetendheid: beweert dat omdat we geen bewijs tegen sommigen 

beweringen hebben, de claim waar moet zijn 

Valse oorzaak: stelt dat er een correlatie tussen 2 dingen en besluit dan, op die basis, dat 

oorzaak en gevolg is aangetoond 

Irrelevantie: pogingen om een claim via omdat niet aan de eis betreffende steunen 

Smeken om de vraag: neemt als uitgangspunt wat conclusies te bewijzen, hiermee wordt naar 

een conclusie te ondersteunen met een beroep op dat dezelfde conclusie 

Hellend vlak: beweert dat een onschuldig ogende eerste stap zal leiden tot slechte gevolgen, 

maar heeft geen redenen blijken waarom of hoe men zal leiden tot een andere 

Verbeteren van informeel redeneren (Van Gelder, Bissett en Cumming) 
Universitaire studenten volgden een 12-weekse cursus (<100 uur) over kritisch denken 
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→ De meeste studenten lieten een substantiële verbetering zien op het gebied van 

informeel redeneren 

→ Gemiddelde correlatie (+.31) tussen de hoeveelheid tijd die besteed werd aan oefening 

en de mate van verbetering 

Zijn mensen rationeel? 

Wanneer irrationeel rationeel is 
Heuristieken zijn vaak kostenbesparend en geven een benadering die vaak goed genoeg is 

Krynski en Tenenbaum: laboratoriumexperimenten ontberen vaak belangrijke informatie die 

anders het gebruik van intuïtieve causale kennis zou kunnen aanspreken 

Evans 

→ Normatieve systeem probleem: proefpersonen kunnen een ander propositioneel 

kennissysteem gebruiken dan de proefleider 

→ Interpretatieprobleem: proefpersonen hadden mogelijk de juiste oplossing voor een 

andere interpretatie van het probleem 

→ Externe validiteitsprobleem: kunstmatige taken hebben vaak weinig overeenkomst met 

echte problemen 

⇨ Labo gebaseerde conclusie hangen niet af van geloofwaardigheid of niet 

⇨ In het dagelijkse leven is redeneren niet binair 

We kunnen niet al onze biases wegredeneren 
Camerer en Hogarth: slechte motivatie is niet een afdoende argument om slechte 

beoordelings-en redeneerprestaties in het lab te verklaren 

Stanovich en West: intelligentie en werkgeheugencapaciteit kan verklaren waarom veel 

deductieve redeneerproblemen slechte prestaties opleveren, intelligentie is minder relevant 

voor andere problemen 

Tyversky, Kahneman en Hoffrage: zelfs wanneer instructies expliciet duidelijk zijn gemaakt, of 

wanneer frequenties (in plaats van probabiliteit) worden gebruikt blijven sommige voorkeuren 

bestaan 

Redelmeier en Schwartz: zelfs medische experts laten bias zien bij relevante beslissingstaken 

Het Dunning-Kruger effect 
Degenen die incompetent, hebben weinig inzicht in hun competenties 

Overmatig zelfvertrouwen in functie van werkelijke 

prestatie 

Theoretische overwegingen 

Evans en Over: rationaliteit1 (persoonlijke) en rationaliteit2 (onpersoonlijk) 
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→ We gebruiken analytische processen vaak halfslachtig, en conformeren daarmee een 

satisfactieprincipe  

Chater en Oaksford: mensen maken geen gebruik van systemen die op logica gebaseerd zijn 

3 routes naar incorrecte heuristische responses (Stanovich en West) 
Route 1: het individu beschikt niet over de noodzakelijke “mindware” (regels, strategieën) om 

een heuristische response te overschrijven 

Route 2: het individu bezit de noodzakelijke mindware, maar realiseert zich de noodzaak tot 

gebruik niet 

Route 3: het individu heeft de noodzakelijke mindware en realiseert zich dat de heuristiek 

overschreven zou moeten worden, maar heeft onvoldoende ontkoppelingscapaciteit om dit te 

doen 

Zijn mensen rationeel? 

Mogelijke oorzaken voor fouten 

→ Gebrek aan algoritmische vaardigheden 

→ Onvoldoende verwerkingscapaciteit 

→ De rationele processen worden niet aangesproken 

Dysrationalia: het onvermogen om rationeel te denken 

ondanks intelligentie 

H2: Getal en categorie 
Numerieke cognitie: besef van grootte, strategieën om te rekenen en dissociabele processen 

Categorisatie: mogelijkheid tot abstractie en generalisatie, vermindering van belasting 

geheugen, omgaan met uitzonderingen 

→ Goed gedefinieerde en slecht gedefinieerde categorieën 

Is getalbesef aangeboren? 
Gordon: onderzoek bij Piraha’s 

→ Beperkt vocabulaire voor hoeveelheden (1, 2 en veel) 

→ Maakten aanzienlijke inschattingsfouten 

Kahneman en Tversky: zeer slecht ontwikkelde statistische intuïties, zelfs bij statistiekexperts 

→ Sterk gebiaste schattingen van proporties 

Xu en Garcia: intuïties voor orde van grootte zijn aanwezig bij kinderen van 8 maanden 

→ Gekleurde pingpongballen  

→ Kijkgedrag is langer wanneer de inhoud van een geopende doos niet overeenkwam met 

steekproef 

Fontenari: onderzoek bij Maya’s, intuïties voor proporties 

→ Spel waarbij deelnemers een zwart muntje moesten bemachtigen, keuze uit een 

verzameling met veel en weinig zwarte muntjes 

→ Prestatie vergelijkbaar met Italiaanse proefpersonen 

Galistel en Gelman: twee verschillende systemen voor representatie 

→ Cijfers 
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→ Mentale beelden 

Feigenson: grootte is zowel verbaal als niet-verbaal gepresenteerd 

→ Verbaal: als getalsinformatie 

→ Non-verbaal: als mentale visuele inbeelding 

Besef van verhoudingen al bij baby’s aanwezig 

→ Sterke toename van precisie met leeftijd 

→ Expliciete representatie: limiet bij 3 eenheden 

Getalspresentatie 
Nummers of nummerwoorden 

Verschillende getallenstelsels 

→ Arabisch, Romeins en Babylonisch 

Basis: decimaal/20/60/binair of varianten daarop 

Subiteren (Jevons) 
Engels econoom en logicus 

Geïnteresseerd in de vraag hoeveel items we maximaal gelijktijdig kunnen vaststellen 

→ Onderwierp zichzelf aan een experiment 

→ Gooide een onbekend aantal bonen op een schaal en probeerde onmiddellijk vast te 

stellen hoeveel het er waren 

Subiteren (Logan en Zbrodoff) 
Tonen van stippen op een beeldscherm 

→ Zo snel mogelijk bepalen hoeveel er getoond werden 

→ Geen toename in reactietijd tot 4 items 

→ = subiteren 

Subiteren: theoretische verklaringen 
Beperkte werkgeheugencapaciteit: volkomen achterhaald idee van supersnel tellen 

Just noticeable difference: het relatieve verschil tussen 2 en 3 is veel groter dan het relatieve 

verschil tussen 4 en 5 

→ Wet van Weber 

→ Overschatting van aantallen die we kunnen subiteren 

Patroonherkenning: hoe meer objecten je ziet, hoe moeilijk je er een patroon in kan herkennen 

Object individuatie: het vermogen waarmee individuele objecten in een scene geïsoleerd 

kunnen worden 

Tellen 
Formeel: het bepalen van de cardanaliteit van een verzameling 

Overlopen van alle elementen uit de verzameling 

→ Bewegende objecten: bijhouden in werkgeheugen welke elementen al gezien zijn 

Ophogen van rangordeteller voor ieder element 
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→ Afdeling: de tel kwijt zijn 

Hardop of subvocaal (Whalen, Galistel en Gelman) 

Proefpersonen zo snel mogelijk een specifiek aantal keren een knop laten indrukken 

→ Te snel om expliciet te kunnen tellen 

→ Toch vaak bij benadering juist 

→ Effect ook bij dieren gevonden 

→ Ook wanneer mensen flitsen moesten tellen 

⇨ Probabilistische teller eerder dan exact 

Hoe kunnen we schattingen maken 
Gebruik van een referentieobject 

Tellen van een representatieve deelverzameling 

Het SNARC effect 
Spatial-Numerical Association of 

Response Codes 

→ Kleine getallen geassocieerd met 

linkerhand response 

→ Grote getallen met rechterhand 

respons 

→ Bewijs voor een mentale 

getallenlijn (Cattaeno) 

Uitbreiding getallenlijn: mental whiteboard hypothese (Abrahamse, van Dijck en Fias) 

Ordening van informatie in je werkgeheugen langs een imaginaire lijn 

→ Hergebruik van Spatiale Cognitieve processen om informatie te ordenen 

Rekenen 

Eenvoudig hoofdrekenen (Groen en Parkman) 

Het probleemgrootte effect 

Complex hoofdrekenen 
Meercijferige operanten: onthouden van tussenresultaten (=overdracht) 

→ Sterke belasting van werkgeheugen 

Verminderde taakprestatie bij overdracht bij belasting werkgeheugen 
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→ Dubbeltaken 

Representatie numerieke informatie 
Abstract 

Visueel, auditief en verbaal 

→ Conversie mogelijk, afhankelijk van taak 

Neurale basis voor rekenvaardigheid (Dehaene, Molko, Cohen en Wilson) 
Recycling van rudimentaire cognitieve functies 

→ Optellen: inschatten van aantallen 

→ Aftrekken: vergelijken 

Categorisatie 

Voorspellingen Collins en Quillian 
Beslissingstijd is afhankelijk van de afstand in de hiërarchie 

Beslissingen binnen eenzelfde niveau duren even lang 

Problemen met deze voorspellingen 

Afstand in de hiërarchie hangt samen met de frequentie waarmee we dit soort 

problementegenkomen 

Representativiteit speelt een rol 

Categorisatie en individuatie 
Categorisatie: nadruk op gemeenschappelijke kenmerken 

Individuatie: nadruk op unieke kenmerken 

Categorisatie 
Barsalou: ad hoc categorieën 

→ We kunnen categorieën die we nog nooit tegengekomen zijn, ter plekke verzinnen 

Leren categoriseren 

Associatief en hypothese gedreven 

Voorspellingen 

→ Associatief: langzame accumulatie 

→ Hypothese: alles of niets 

Resultaten: negatieve feedback is van belang 

→ Wijst op hypothese toetsing 

→ Geen leereffecten voordat de juiste regel gevonden is 

Vage categorieën 

De prototypevisie 
Probabilistisch  

Prototype van een categorie is het gemiddelde van alle variaties 

→ Weging van eigenschappen van alle waargenomen exemplaren met de 

waarschijnlijkheid van voorkomen 

De exemplaarvisie 
Representatie van de categoriedoor individuele exemplaren 
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→ Wel probabilistisch, maar geen abstractie 

→ Categorie bestaat uit verzameling van herinneringen aan specifieke representanten van 

de categorie 

→ Persoonlijke ervaring speelt een rol bij definitie van de categorie 

H3: Beoordelen en beslissen 

Onderzoek naar beoordeling 

Het theorema van Bayes 
Het is noodzakelijk om de relatieve 

waarschijnlijkheid van gebeurtenissen vast 

testellen(prior odds) voordat 

dataverzameling kan beginnen 

Kahneman en Tversky 

Proefpersonen kregen te horen dat een taxi betrokken was bij een ongeluk, van alle taxi’s in de 

stad in kwestie behoren 85% tot de groene maatschappij en 15% tot de blauwe 

→ Een getuige verklaarde dat de taxi behoorde tot de blauwe behoorde 

⇨ Toen haar vermogen om taxi’s te beoordelen werd beproefd onder gegeven 

lichtomstandigheden bleek dat ze erin 20% van de gevallen naast zat 

→ De proefpersoon moest beslissen wat de waarschijnlijkheid was dat de ongelukstaxi 

inderdaad Blauw was 

→ Waarschijnlijkheidsratio = 12:17 

Negeren van de basis-ratio (Koehler) 

Basis-ratio informatie: de relatieve frequentie waarmee een gebeurtenis kan plaatsvinden of 

waarmee een bepaald attribuut aanwezig is in de populatie 

→ Mensen slagen er vaak niet in om volledig rekening te houden met de basisratio 

Representativiteitsheuristiek 
Kellogg: 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 

Conjunctiedwaling: het foutieve geloof dat de conjunctie of combinatie van 2 gebeurtenissen 

waarschijnlijker is dan de 2 gebeurtenissen in afzondering 

Beschikbaarheidsheuristiek 
Schatting van de frequentie van gebeurtenissen afhankelijk van het gemak waarmee relevante 

informatie uit het lange-termijn geheugen kan worden gehaald 

→ Lichtenstein: Doodsoorzaken die veel publiciteit oproepen, worden als waarschijnlijker 

beoordeeld dan degene die dat niet doen, zelfs wanneer het omgekeerde waar is 

Hertwig, Pachur en Kurzenhäuser: identificeerden mechanismen 

→ Beschikbaarheid om te herinneren: beoordeling van de frequentie door middel van het 

tellen van de gevallen die je je kan herinneren 

→ Fluency mechanism: beoordeling door te beslissen hoe gemakkelijk het zou zijn om je 

relevante gebeurtenissen te herinneren zonder ze werkelijk op te halen 
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Ondersteuningstheorie (Tversky en Koehler) 
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 

voorde hand liggend zijn in de niet-expliciete beschrijving 

→ Geheugen beperkingen kunnen veroorzaken dat mensen zich niet meer alle relevante 

informatie herinneren wanneer die niet expliciet gegeven is 

Daardoor zal de subjectieve waarschijnlijkheid van een mogelijkheid toenemen wanneer het 

expliciet vermeld wordt, waardoor de saillantie/opvallendheid toeneemt 

Evidentie 

Mandel: de geschatte waarschijnlijkheid van een terroristische aanslag was hoger wanneer 

expliciet werd aangegeven dat deze al dan niet door Al Qaeda werd gepland, dan wanneer dit 

niet-expliciet werd aangegeven 

Redelmeier: Subjectieve waarschijnlijkheden zijn hoger voor expliciete omschrijvingen, zelfs 

in geval van experts 

Beperkingen 

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 

Heuristieken en bias: algemene evaluatie 

Sterktes 

Verschillendealgemene heuristieken, of 

vuistregels liggenten grondslag aan 

beoordelingen in diverse contexten 

Mensen zijn verrassend gevoelig voor 

systematische bias, zelfs experts en hoog-

intelligente individuen 

Van invloed op economie, filosofie en 

politieke wetenschappen 

Beperkingen  

De term heuristiek begint afgezaagd te 

worden, verklaart niet hoe het (wegnemen 

van) moeite doen kan verklaren 

Sommige fouten worden gemaakt doordat 

proefpersonen delen van het probleem fout 

begrepen 

Het onderzoek is losgekoppeld van het 

dagelijkse leven, heuristieken kunnen 

nuttig zijn 

Individuele verschillen worden nauwelijks 

in acht genomen 

Snelle en zuinige heuristieken (Gigerenzer) 
Heuristieken zijn vaak waardevol, vooral snelle en zuinige 

Snelle heuristieken: vereisen snelle verwerking van relatief weinig informatie 

→ Neem de beste heuristiek 

⇨ Zoekregel: zoek aanwijzingen in volgorde van validiteit 

⇨ Stopregel: stop na het vinden van een onderscheidende aanwijzing 

⇨ Beslissingsregel: kies een uitkomst 

→ Herkenningsheuristiek: wanneer er slechts 1 item herkend wordt, veronderstel dan dat 

het herkende item een hoge waarde heeft op basis van ieder willekeurig criterium 
 66



Psychologische Functieleer II

⇨ Mogelijke evolutionaire voordelen 

⇨ Resulteert vaak in correcte voorspellingen 

⇨ Is 1 van de snelste beoordelingsprocessen 

Evidentie 

Goldstein en Gigrenzer: suggereert zwaar gebruik van de herkenningsheuristiek 

Richter en Späth: herkenningsheuristieken worden vaak niet gebruikt wanneer er toegang is 

tot inconsistente informatie 

Oppenheimer: kennis over de grootte van een stad, kan de herkenningsheuristiek omschrijven 

Pachur en Hertwig: tijdsdruk verhoogt het vertrouwen op de herkenningsheuristiek 

Newell: 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 

Causale modellen (Krynski en Tenenbaum) 
Causale kennis stelt mensen in staat om succesvolle beoordelingen te geven over de echte 

wereld 

In laboratorium situaties kunnen problemen vaak niet dir soort kennis opleveren 

→ 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 

→ Slechts 8M van de proefpersonen negeerden basis-ratio 

→ In de standaard versie negeerde 43% basis-ratio 

Beperkingen 

Zelfs wanneer de causale structuur expliciet werd gemaakt, produceerden minder dan 50% 

van de proefpersonen het correcte probleem 

→ 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 

Natuurlijke frequentie hypothese (Gigerenzer en 
Hoffrage) 
Natuurlijke bemonstering is iets wat in het dagelijks 

leven vaak plaatsvindt 

→ Als gevolg van onze evolutionaire 

geschiedenis, vinden we het gemakkelijk om 

de frequentie van verschillende soorten 

gebeurtenissen te bepalen en moeilijk om te 

gaan met fracties en percentages 

Onze neiging om complexe formules/statistiek te vermijden kan leiden tot veel voorkomende 

fouten bij beoordelingsproblemen 
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→ Taakprestatie zou moeten verbeteren wanneer problemen gebruik maken van 

natuurlijke (objectieve) frequenties, maar natuurlijke problemen maken normalerwijze 

geen gebruik van natuurlijke frequenties 

Het begrip frequentie 

Tellen van absolute aantallen, maar toch vaak weer uitgedrukt in een fractie 

Biased sampling (Fiedler) 

Priors: niet op basis van probabiliteit, maar door het bemonsteren van individuele gevallen 

Evaluatie 

Sterktes 

Het is logisch dat natuurlijke bemonstering 

de accuratesse van een beoordeling kan 

beïnvloedden 

Beoordelingen die gebaseerd zijn op 

frequentie-informatie zijn vaak beter dan 

diegene die op probabiliteit gebaseerd zijn 

Beperkingen  

Door de proefpersonengemaakte keuzes 

kunnen complexe en gekleurde informatie 

opleveren, die moeilijk interpretabel is 

De frequentie-varianten van een probleem 

maken de onderliggende structuur beter te 

begrijpen, dit kan de prestatieverbetering 

verklaren 

Kan niet verklaren waarom mensen wel 

goed overweg kunnen met sommige 

probabiliteitsproblemen 

Dual-process modellen 
Systeem 1: intuïtief, automatisch, onmiddellijk en 

produceert de meeste heuristieken 

Systeem 2: analytisch, gecontroleerd, onder 

controle van het bewustzijn, regel gebaseerd, 

serieel, cognitief belastend, flexibel 

→ 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 

Evaluatie 

Sterktes 

Redelijk bewijs voor het bestaan van 2 

verschillende verwerkingsstromen 

→ De meeste beoordelingen lijken 

gemaakt te worden door systeem 1 

Kan individuele verschillen in 

beoordelingsprestaties verklaren 

→ Wie meer kan vertrouwen op 

systeem 2, heeft een voordeel 

Beperkingen  

De Neys en Glumicic: mensen maken meer 

gebruik van de basis ratio dan 

verondersteld werd 

Is niet erg expliciet over de processen die 

betrokken zijn bij beoordelingen 

Die processen kunnen in parallel opereren 

in plaats van serieel  
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Beslissen 

Het dominantieprincipe 

Utilitietstheorie (Von Neumann en Morgenstern) 
Richt zich op hoe mensen beslissingen zouden moeten maken, te weinig nadruk op hoe 

mensen ze werkelijk maken 

1. Bepaal de verwachte 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 verwachte utiliteit 

Mensen behandelen beslissingen als gokken 

In werkelijkheid worden beslissingen vaak beïnvloed door een veelvoud aan andere factoren 

Prospect theorie (Kahneman en Tversky) 
Mensen nemen een referentiepunt wat meestal hun dan actuele toestand representeert 

Mensen zijn veel gevoeliger voor potentiële verliezen dan voor potentiële winsten 

→ Kan het dominantieprincipe overstemmen 

→ Utilitietstheorie: als optie A minstens even goed is als optie B in alle aspecten, en zelf 

beter fan B in minimaal 1 aspect, dan zou A verkozen worden over B (Gilhooly) 

Hertwig: mensen neigen ertoe om zeldzame gebeurtenissen te zwaar te wegen 

→ Vaak worden hoog waarschijnlijke gebeurtenissen te weinig gewicht gegeven 

Een hypothetische waardefunctie 

 

Verzonken kosten (Arkes, Ayton en Dawes) 

Een grotere tendens om door te gaan met een bepaalde inspanning wanneer eenmaal een 

investering in geld, moeite, of tijd gedaan is 

Simonson en Straw: het effect is sterker wanneer proefpersonen dachten dat ze 

verantwoordelijk zouden worden gehouden 

Framing effect 

Beslissingen worden beïnvloed door irrelevante aspecten van de 

situatie, alleen wanneer wat op het spel staat werkelijke waarde 

heeft voor de beslisser 

→ Tversky en Kahneman: het Aziatische ziekte probleem 

→ Wang: effecten van groepsgrootte 

Beperkingen 

Kahneman en Tversky zijn niet in staat geweest om een gedetailleerde, expliciete rationale te 

vinden voor de waardefunctie 
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Wang: te weinig nadruk op de sociale en emotionele factoren die betrokken zijn bij 

beslissingsprocessen 

Individuele verschillen in de bereidheid om risicovolle beslissingen te nemen worden te 

weinig benadrukt 

→ Josephs: verlies-aversie lijkt vooral te gelden voor mensen met een lage eigenwaarde 

Hertwig: soms worden zeldzame gebeurtenissen onderschat, wanneer beslissingen gebaseerd 

zijn op ervaring 

Yechiam en Hochmann: verliesaversie treedt niet altijd op 

→ Verliesneutraliteit wanneer aandacht simultaan op winsten en verliezen wordt gericht 

Beslissingen in een sociaal emotionele context 

Emotionele factoren 

Neuro-economie: het gebruik van neurowetenschappelijk onderzoek om informatie te 

verkrijgen over beslissingsprocessen in een economische context (Loewenstein) 

Impact bias: mensen overschatten de intensiteit en duur van de negatieve emotionele reacties 

op verlies (Kermer) 

Samenvatting (Loewenstein) 

Neuro-economie heeft verder overbrugd de eens disparate gebied van economie en 

psychologie, grotendeels te wijten aan de beweging binnen de economie. Verandering is 

opgetreden in de economie, omdat de belangrijkste bevindingen in neuro-economie een 

uitdaging hebben gesteld aan de standaard economisch perspectief 

 Neuro-economie heeft vooral de standaard economische veronderstelling uitgedaagd dat 

besluitvorming een unitaire proces, een kwestie van geïntegreerde en samenhangende 

nutsmaximalisatie, suggereert daarentegen dat wordt gedreven door de interactie tussen 

automatische en gecontroleerde processen 

Neuro-economisch onderzoek heeft het grootste deel intens gericht op de besluitvorming in 

het kader van risico en onzekerheid, maar deze lijn van onderzoek geeft slechts een gemengd 

ondersteuning voor een dual-systemen perspectief 

De mate waarin intertemporele keuze wordt gegenereerd door meerdere systemen met 

tegenstrijdige prioriteiten is misschien wel de meest besproken onderwerp binnen neuro-

economie. Echter, een meerderheid van het bewijs is voorstander van een meerdere systemen 

perspectief 

Neuro-economische onderzoek naar sociale voorkeuren sterk voorstander van een dual-

systemen zijn goed, hoewel de meest prominente studies naar tegengestelde conclusies over 

komen hoe eigenbelang en billijkheid betreft interactie vertonen gedrag beïnvloeden 

Neuro-economie kan uiteindelijk van invloed psychologie indirect, via de invloed ervan op de 

economie, en rechtstreeks door aan meetings & events debatten van belang binnen de 

psychologie 

Neuro-economie 

Assumptie dat er een verschil is tussen onze hersenen en ons zelf (gedrag) 

→ Hersenactivatiepatronen kunnen verborgen keuzegedrag en/of voorkeuren reflecteren 

→ Dit zou daarom een gevoeligere maat zijn voor ons (economisch) beslissingsgedrag dan 

pure gedragsobservaties 

Potentiële problemen 

Veel nieuwe conclusies zijn feitelijk helemaal niet nieuw 

Hersenactiviteit in afwezigheid van gedragsmaten heeft een beperkte waarde 
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De verleidelijke allure van neurowetenschappelijk verklaringen; neuromarketing 

Hersenactiviteit: moderne frenologie 

1 hersengebied kan meerdere functies ondersteunen 

→ Relatie tussen gedrag en hersenactiviteit is waardevol voor theorievorming 

→ Maar activatiepatronen op zich zeggen weinig 

Neuromarketing 

Voorbeelden: fMRI scans om productontwerpen te illustreren 

→ GSR maten om emotionele reacties te meten 

→ Leugendetectie door mddel van EEG 

Problemen: de betrouwbaarheid en validiteit zijn laag 

→ De technieken zijn gemakkelijk om de tuin te leiden 

→ 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 repons 

zelf betekent dat we cognitief proces X meten 

De verleidelijke allure van neurowetenschappelijke verklaringen (Weisberg) 

Beoordeling van de plausibiliteit van verklaringen van psychologische problemen 

→ Groepen: beginners, gevorderde en experts 

→ Verklaringen: met of zonder (ongerelateerde) neurowetenschappelijk jargon 

Zowel beginners als (in mindere mate) gevorderde studenten beoordeelden verklaringen 

waarin at random neurowetenschappelijk jargon was opgenomen als plausibele 

Kunnen emoties beslissingen schaden? 

De Martino: grotere framing effecten en een hogere mate van verlies-aversie is geassocieerd 

met een hogere activatie in hersengebieden geassocieerd met angst 

→ Amygdala, orbitale en mediale prefrontale cortex 

Shiv: hersenbeschadigde patiënten kunnen beter scoren op een goktaak wanneer de 

beschadiging de emotionele ervaringen verminderde 

Kunnen emoties gunstig zijn voor beslissingen? (Sheo en Barrett) 

Online investeerders die intensere emoties ervoeren hadden een betere beslissingsprestatie 

Patiënten met schade aan de ventromediale prefrontale cortex hebben intacte intelligentie, 

geen emotionele expressie/ervaring en gebrekkige beslissingen in het echte leven 

Omissievoorkeur en beslissingvermijding 

Omissievoorkeur: mensen verkiezen gebrek aan 

actie boven handelen, verwachtte spijt (Ritov en 

Baron) 

Status quo voorkeur: mensen herhalen een initiële 

keuze over een reeks beslissingssituaties, ondanks 

een verandering in voorkeur (Samuelson en 

Zeckhauser) 

Rationeel-emotioneel model: mensen maken 

keuzes om negatieve emoties te reduceren 

(Anderson) 
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Sociaal-functionalistische benadering 

Houdt rekening met de sociale context van beslissingsprocessen 

→ Mensen gedragen zich soms als intuïtieve politici 

→ Beslissingen worden beïnvloed door de noodzaak om hun besluiten te verdedigen 

richting anderen 

Beperkingen 

Belangrijke factoren worden genegeerd 

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

worden genegeerd 

De meeste taken die worden gebruikt vergen weinig tot geen sociale verantwoordelijkheid 

Simonson en Staw 

Onderzochten het effect van verantwoording op het verzonken-kosteneffect 

Scenario: aan welk product moet marketinggeld besteed worden 

→ Proefpersonen hoorden dat hun besluit negatieve resultaten had geproduceerd en 

kregen de gelegenheid extra fondsen aan (1 van) de 2 producten te alloceren 

Hoog verantwoordelijke conditie: besluit van proefpersonen kan gedeeld worden met andere 

studenten en lesgevers 

Laag verantwoordelijke conditie: besluit van de proefpersoon is vertrouwelijk en niet 

gerelateerd aan de effectiviteit van het management of intelligentie 

Resultaten: de hoog verantwoordelijke groep produceerde het 

grootste verzonken kosteneffect, waarschijnlijk omdat ze de 

noodzaak voelden hun eerdere ineffectieve besluit te verdedigen 

Complexe besluitvoering 

Meervoudige attributentheorie 
Identificeer de attributen die relevant zijn voor de beslissing 

Besluit hoe de attributen gewogen dienen te worden 

Bereken de totale utiliteit 

Assumptie: iemands oordeel over de winst zou stabiel moeten blijven 

Tegenbewijs: iemands inschatting van de winst blijft niet constant (Simon) 

Ongebonden rationaliteit (Simon) 

Alle relevante informatie is beschikbaar en wordt gebruikt door de beslisser 

Optimisatie: we selecteren de beste keuze/beslissing gebaseerd op al het beschikbare bewijs 

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: beslissingen kunnen gebonden worden door beprkingen in de 

omgeving en in onszelf (informatiekosten, beperkte aandacht, geheugenbeperkingen) 
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→ We produceren redelijke of werkbare oplossingen voor problemen door diverse short-

cut strategieën toe te passen 

Gebonden rationaliteit 

Satisficing: opties worden serieel beschouwd, kies de eerste optie die aan onze vereisten 

voldoet 

→ Vooral handig wanneer opties zich op verschillende tijden aandienen 

Schwartz: gelukkigere en optimistischere satisficers, hebben een hogere levensbevrediging 

→ Maximisers (perfectionisten) ervaren meer spijt en zelfschuld 

Galotti: rapporteerden dat besluitvormers in het echte leven 

→ Het aantal te beschouwen beperkten tot 4, verminderde over de tijd 

⇨ Tversky: eliminatie door aspectentheorie 

→ Beperkten het aantal te beschouwen attributen tot 6, dit verminderde niet over de tijd 

→ Meer vaardige individuen namen meer attributen in beschouwen 

→ Meeste beslissing waren goed 

Eliminatie door aspectentheorie (Tversky) 

Veronderstelde dat beslissers opties elimineren door relevante aspecten 1 voor 1 te 

beschouwen, voorspelt een afname in het aantal opties wat na verloop van tijd in beschouwing 

wordt genomen, dit proces wordt herhaald totdat 1 optie over blijft 

Vergelijkbaar met Simons gebonden rationaliteit 

Beperking: de optie die geselecteerd wordt varieert als functie van de volgorde waarin opties 

in beschouwing worden genomen 

Complexe beslissingprocessen 
Crossley en Highhouse: individuele verschillen en strategieën in de beslissingsprocessen 

→ Gericht 

→ Exploratief 

→ Lukraak  

Selective exposure 

Naturalistische beslissingsprocessen (Galotti) 

 

Flexibiliteit in de volgorde van de stadia 
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Recognition-primed beslissingsmodel (Klein) 

 

Unconscious thought theory 
 

Dijksterhuis: onbewuste gedachte condities verbeteren de 

taakprestatie in complexe, maar niet bij simpele beslissingen 

→Bewuste denkers zijn tevredener met simpele producten 

Kritiek 

Arbitraire taken 

Proefpersonen krijgen een beschrijvingen te horen van een aantal verschillende auto’s en 

moeten de beste kiezen 

→ Random aanbieding van attributen 

→ Proefleider heeft vooraf bepaald welke de beste is op basis van een niet erg plausibele 

weging van factoren 

→ Wanneer proefpersonen hun eigen oordeel wordt meegewogen verdwijnende effecten 

grotendeels 

Gebrekkige experimentele condities 

Unconcious thought: prestatie zou moeten verbeteren na onbewuste 

ruminatie 

→ Condities: onmiddellijke beslissing, beslissing na bewuste 

ruminatie, beslissing na onbewuste ruminatie 

→ De onmiddellijke beslissingsconditie ontbreekt vaak 

Afleiding is vaak gunstig om irrelevante details te kunnen vergeten 
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Theoretische gezien implausibel 

Automatisch taken zijn overwegend simpel en regel gebaseerd 

Gebrekkige repliceerbaarheid 

Repliceerbaarheid 

Zeer gebrekkige repliceerbaarheid 

Het filedrawer effect 

Kahneman: oproep tot een gecoördineerde poging tot replicatie 

Beperkingen  

Relevante bevindingen zijn inconsistent 

Iemand dwingen om bewust over een probleem na te denken kan een negatief effect hebben 

op de besluitvorming 

Bewustzijn speel waarschijnlijk een cruciale rol in de integratie van informatie 

Bewuste processen zijn waarschijnlijk wel betrokken bij onbewuste beslissingsprocessen 

Sterkte  

Nordgrenn: onbewuste gedachte heeft de aandacht gevestigd op de sterke punten en 

beperkingen van bewuste en onbewuste gedachte. Onbewuste gedachte produceert soms 

superieur besluitvorming aan het bewuste denken. Besluitvorming kan optimaal zijn als 

mensen combineren bewuste en onbewuste al 

H4: Probleemoplossen en expertise 

Probleemoplossing 

Kenmerken 
Doelgericht 

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 en kennisarme problemen 

Definiëring van het probleem 

Goed gedefinieerd probleem: alle aspecten van het probleem zijn gedefinieerd (initiële 

toestand, mogelijke posities/strategieën, doel/oplossing) 

→ Heeft een optimale strategie en 1 correct antwoord 

→ Doolhoven, schaakspel, laboriumtaken 

Slecht gedefinieerd probleem: onderspecifieerde doelen  

→ De meeste alledaagse problemen zijn slecht gedefinieerd 

Kennisrijke problemen 

Kunnen slechts opgelost worden door het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid specifieke 

kennis 

→ Het meeste onderzoek op het gebied van expertise betreft dit soort probleem 

Kennisarme problemen 

Vraagt niet om specifieke kennis 

→ Meest traditionele onderzoek betreft dit type problemen 
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→ Monty Hall probleem 

Van Thorndike naar de gestaltbenadering 
Thorndike: trial and error leren 

→ Gebruikte arbitraire relaties tussen gedrag en 

doelen 

→ Nadruk op reproductief denken 

⇨ Gebaseerd op hergebruik van vroegere 

ervaringen 

Gestaltpsychologen: Duitse psychologen, bloeitijd in jaren 

30 

→ Tekenden bezwaar aan tegen de arbitraire aard van Thorndike’s taken 

→ Richten zich in plaats daarvan op het meer complexe productieve denken 

⇨ Innovatie herstructurering van het probleem 

Inzicht 

Het plotselinge herstructureren van een probleem, vaak vergezeld van een ah-ha erlebenis 

Köhler: dieren kunnen een productief probleemoplossingsgedrag vertonen 

→ Eerder een langzaam leerproces dan een inzicht 

Birch: apen die in gevangenschap waren opgegroeid, toonden weinig bewijs voor inzichtvol 

probleemoplossingsgedrag 

Maier: het penduleprobleem 

→ Inzicht en probleemoplossing kunnen gefaciliteerd worden doordat de proefleider per 

ongeluk interacteerde met het touw 

→ Battersby: proefleiders konden de oplossingstijd van het pendule probleem versnellen 

door relevante objecten te benadrukken 

Bowden: rechter anterieure superieure temporale gyrus wordt alleen maar geactiveerd 

wanneer de oplossing inzicht vereiste, waarschijnlijk ten gevolge van de herinterpretatie en 

semantische integratie 

→ Uitbarsting van hoog-frequente hersenactiviteit over dezelfde hersengebieden vlak voor 

het inzicht 

Inzicht is voornamelijk een rechtsgelateraliseerde hersenfunctie 

→ Bowden en Beeman 

→ Bowden en Jung-Beeman 

Gezichtbenadering: inzicht en de rol van ervaring 

Eerdere ervaring 

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 

(Duncker) 

→ Maier: penduleprobleem 

→ Dunker: kaarsprobleem 
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Luchins: manipuleerde eerdere ervaring 

→ Waterpotproblemen 

→ Benadrukte notie van Einstellung 

⇨ Mensen neigen er naar om een veel geoefende strategie op problemen toe te 

passen, zelfs wanneer deze niet gepast of suboptimaal is 

Representationele veranderingstheorie (Ohlsson) 

Gestalt-gebaseerde theorie: de mentale representatie van het probleem dient als 

geheugensonde die de 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) en 

hercodering 

→ Inzicht vindt plaats wanner de impasse doorbroken kan worden en de opgehaalde 

kennis en operaties voldoende blijken om het probleem op te lossen 

Kaplan en Simon: gebruikten het verminkte dambord probleem 

Luciferhoutjes 

(Knoblich) 

 

Evaluatie 

Sterktes  

Erkent dat verandering van de 

probleemrepresentatie proefpersonen vaak 

in staat stelt om problemen op te lossen 

Verbetert de Gestalt benadering door 

specifieker de onderliggende mechanismen 

van inzicht te specificeren 
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Combineert de sterke kanten van de Gestalt 

en de informatieverwerkingsbenadering 

Beperkingen  

Vaak niet mogelijk om te voorspellen 

wanneer of hoe de representatie zal 

veranderen 

Kershaw en Ohlsson: er is vaak meer dan 

één factor bij betrokken 

Hints om de beperkingen te verlagen zijn 

beperkt effectief 

Te weinig nadruk op belangrijke 

individuele verschillen 
Incubatie 
Wallas: 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: meta-analyse 

→ Een relatief klein, maar hoogst significant incubatie-effect 

→ Sterkere incubatie-effecten bij problemen met meerdere oplossingen 

⇨ Incubatie kan het zoeken naar kennis faciliteren 

→ Grotere effecten wanneer er een relatief lange voorbereidingstijd voor de 

incubatieperiode zit 

⇨ Er is in dergelijke situaties een grotere kans op een impasse 

Wagner: incubatie tijdens de slaap 

Vergeten en het incubatie-effect 

Simon: 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 

Vul en Pashler: remote associates test (RAT) 

→ Onder interferentiecondities (bijv. wanneer een misleidend woord werd gegeven) lieten 

proefpersonen een incubatie-effect zien 

Strategieën voor probleemoplossing 

Computationele beandering (Newell en Simon) 
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 

→ Probleemruimte bestaat uit de initiële staat van het probleem, de doelstaat en de 

mogelijke mentale operaties 

Heuristieken 
Heuristieken: vuistregels 

→ Hill-climbing: het veranderen van de huidige staat binnen het probleem, zodanig dat je 

één stap dichter bij het doel komt 

Algoritmes: methodes of procedures om een probleem op te lossen 

Means-end analyse: merk het verschil op tussen de huidige staat van het probleem en de 

doelstaat 
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→ Vorm een subdoel wat het verschil tussen de huidige doel en het einddoel reduceert 

→ Selecteer een mentale operatie die het bereiken van het subdoel toestaat 

Oplossen van een doolhof (Sweller en Levine) 

Proefpersonen zagen alleen maar de huidige probleemstaat, de helft zag het doel, de andere 

helft zag dit niet 

→ Kennis van het doel is nadelig voor de means-ends analyse 

Voortgangsmonitoringsheuristiek (MacGregor, Ormerod en Chronicle) 

Suggereert dat mensen een heuristiek zouden toepassen om te beslissen of ze een strategie 

moeten verlaten of niet 

→ De mate waarin het doel wordt bereikt wordt beoordeeld 

→ 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 

Negenstippenprobleem: diende als een testscenario om de voorgestelde heuristiek te testen 

Planning 

Vooruitplannen: volledig of beperkt? 

General problem solver 

Newell en Simon: beperkingen in de capaciteit van ons korte-termijn geheugen 

Planning kosttijden moeite, en is soms onnodig 

→ Heuristieken kunnen voldoende zijn 

Delaney, Ericson en Knowles: waterpotten probleem 

→ Proefpersonen planden nauwelijks vooruit 

→ Indien nadrukkelijk geïnstrueerd dit wel te doen, waren er minder stappen nodig in de 

oplossing 

Conclusies: we kunnen wel vooruitplannen, maar doen dat vaak niet 

Evaluatie 

Sterktes 

De benadering werkt prima met 

verscheidene goed gedefinieerde 

problemen 

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 

In algemene termen consistent met onze 

kennis van de menselijke 

informatieverwerking 

→ De gelimiteerde kennis helpt ons om 

te verklaren waarom we heuristieken 

gebruiken 

Beperkingen  

Beter dan mensen in het herinneren van wat 

gebeurde bij een probleem, maar inferieur 

t.o.v. mensen bij het plannen van 

toekomstige stappen, richt zich slechts op 1 

stap tegelijk 

De meeste dagelijkse problemen zijn 

slecht-gedefinieerd, i.t.t. degene die hier 

bestudeerd werden 
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Niet geschikt om inzichts-problemen te 

verklaren 

Handley: negeert individuele verschillen in 

probleem oplosssingsvermogen   
Probleem oplossen: hersensystemen 

Neuropsychologische data 

Toren van Hanoi probleem: prefrontaalpatiënten zijn slechter af, ondanks het gebruik van 

dezelfde strategie als controleproefpersonen, in het bijzonder wanneer ze van het doel 

vandaan moeten (Goel en Grafman) 

Watervat probleem: prefrontaalpatiënten hadden moeite met het maken van zetten die 

conflicteerden met een bepaalde strategie, linker dorsolateraal prefrontale cortex (DLFPC) 

patiënten presteerden het slechtst vanwege inhibitieproblemen (Colvin) 

Neuroimaging data 

Dagher: complexere taken geassocieerd met een hogere dorsolaterale prefrontale cortex 

activatie 

Transfer van training en analogieredeneringen  

Gick en Holyoak 
 

Studie van analogieredeneringen 
Vier term-analogieproblemen: algemene vorm (A:B: :C:D) 

Analogisch probleem oplossen 
Wanneer mensen niet direct relevante kennis over een probleem hebben dan proberen ze 

indirect, d.m.v. een analogie kennis toe te passe 

→ Spearman: prestatie correleert +0.7 met intelligentie 

→ Morrison, Holyoak en Truong: is afhankelijk van werkgeheugen componenten 

→ Krawczyk: is afhankelijk van frontale executieve processen die het reageren op 

distractors inhiberen 

Chen: types van overeenkomst tussen problemen 

→ Oppervlakkige overeenkomst: de verschillende problemen kennen slechts (irrelevante) 

gedetailleerde overeenkomsten 

→ Structurele overeenkomst: causale relaties tussen de hoofdcomponenten worden door 

beide problemen gedeeld 

→ Procedurele overeenkomst: procedures die het oplossingsprincipe omzetten naar 

concrete acties worden door beide problemen gedeeld 

Stralingsprobleem (Gick en Hoyoaks) 

Slechts 10% van de deelnemers vond de juiste oplossing zonder analogie 

Wanneer analogie werd gepresenteerd 

→ 80% vond de oplossing wanneer ze geïnformeerd werden dat de analogierelevant was 
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→ Slechts 40% vond de oplossing wanneer ze geen informatie kregen over de relevantie 

van de analogie 

Gebrek aan oppervlakkige overeenkomsten 

Percentages veel hoger indien overvlakkige overeenkomsten wel aanwezig waren 

Verre transfer 

Positieve transfer naar een niet gelijkaardige context 

Evaluaties 

Sterktes  

Bewijst dat oppervlakkige, structurele en 

procedurele overeenkomst tussen een 

eerder en het huidige probleem allemaal 

belangrijk zijn 

De aard en de doelen van de taak 

beïnvloeden het denken 

Het werkgeheugen is in hoge mate 

betrokken, evenals inhibitoire processen 

Beperkingen  

De overeenkomst tussen verschillende 

problemen is in het dagelijkse leven minder 

duidelijk 

In werkelijkheid verkiezen mensen 

structurele overeenkomsten boven 

oppervlakkige 

Individuele verschillen worden te weinig 

benadrukt 
Expertise  
Schaakexpertise: abstract, goed gedefinieerde problemen 

→ Betrouwbaar ratingsysteem voor schaakmeesters 

Medische expertise: maatschappelijk relevante, slecht gedefinieerde problemen 

→ Levensbelang 

Schaakexpertise  
Chunking theorie: gedetailleerde informatie over schaakposities worden opgeslagen in het 

lange termijn geheugen, opgebroken in ongeveer zeven chunks 

→ Chunks die door experts worden gevormd bevatten meer informatie dan degene die 

door “nieuwelingen” worden gevormd 

Sjabloontheorie (Gobet en Waters) 

Vond problemen in de chunking theorie 

→ Kan mechanismen op het chunck-niveau niet relateren aan de hogere-orde 

representaties 

→ Voorspelt dat het encoderen van schaakposities langer zou duren dan in werkelijkheid 

het geval is 

Sjabloontheorie: Frequent gebruikte chunks ontwikkelen zich tot complexere en flexibele 

sjablonen, bestaande uit 

→ Kern: vergelijkbaar met de vaste informatie opgeslagen in chunk 

→ Slots: bevat variabele informatie 

Voorspellingen: schaakposities worden opgeslagen in ~3 relatief grote sjablonen 

→ Experts kunnen op relatief betrouwbare wijze vertrouwen op hun sjabloonkennis, wat 

relatief robuust is tegen tijdsdruk 
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→ Spelers slaan de exacte posities op na het bestuderen van het bord, waarbij de naburige 

stukken mogelijk in hetzelfde sjabloon gevonden kunnen worden 

→ Schaakexperts zouden een betere herinnering aan de posities moeten hebben dan de 

nieuwelingen 

McGregor en Hower 

Evaluatie 

Sterktes  

Bewijs voor het idee dat bordposities 

opgeslagen worden in een klein aantal 

sjablonen, i.t.t. een groter aantal chunks 

Uitmuntende schakers bezitten veel meer 

sjabloon gebaseerde kennis dan niet-

experts 

Geeft een overtuigende beschrijving van de 

processen betrokken bij routineuze 

expertise 

Beperkingen  

Zoekprocessen zijn belangrijker dan de 

theorie ze credit voor geeft 

→ Charnes: experts kijken meer 

stappen vooruit dan de niet-experts 

→ Van Harreveld: expertise is minder 

voorspelbaar onder grotere tijdsdruk 

→ Grabner: minimaliseert de rol van 

individuele verschillen 

Kan niet volledig adaptieve expertise 

verklaren  

Controverse over wat in het LTM 

opgeslagen is, aanvals/

verdedigingsrelaties zijn mogelijk 

belangrijker dan simpelweg de ruimtelijke 

relaties tussen de stukken 

Medische expertise 
Rol van expertise in medische diagnoses 

→ Beoordeling van Röntgenfoto’s   

→ Impliciet versus expliciet redeneren  

→ Herkenning van visuele patronen 

Impliciet/expliciet onderscheid (Engle) 

Expliciet/analytisch redeneren/focaal zoeken: relatief langzaam, opzettelijk, geassocieerd met 

bewustzijn, analytisch, regel-gebaseerde strategieën, het type redenering wat medische 

beginners vaak gebruiken 

Impliciet/niet-analytische redenering of algemene indruk: snel/automatisch, niet geassocieerd 

met bewustzijn, holistisch/globaal, gebaseerd op essentie 

→ Het type redenering wat medische experts vaak gebruiken  

⇨ Vooral visuele specialisaties doet een beroep op visuele herkenning 
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⇨ Experts zullen vaak hun beslissing checken aan de hand van de langzame 

expliciete redeneringen 

Medische expertise en patroonherkenning (Melo) 

Vergelijkbare tijd nodig voor borstkas X-rays en benoemen van dieren 

Vergelijkbare hersenactivatie voor beide processen, maar meer activatie in frontale sulcus en 

posterieure cingulate cortex voor diagnoses 

→ Cognitief zwaarder belastend 

Evaluatie 

Sterktes 

Medische experts maken over het 

algemeen meer gebruik van snelle 

automatische processen dan beginners bij 

diagnostiek, hoewel er veel uitzonderingen 

zijn 

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  

Er is nog te weinig bekend over de vraag 

hoe mensen hun expertise verkrijgen 

Heeft het gevaar om het belang van 

analytische processen te onderschatten 

Als, en zo ja hoe, experts gebruik maken 

van opgeslagen exemplarische informatie 

vs. de essentie, is nog onduidelijk 

Schaakexpertise en medisch expertise: overeenkomsten 
Algemeen expertise: grote en toegankelijke basis van relevante kennis 

→ Beter in staat om gebruik te maken van rigide, automatische processen 

→ Vaardigheid om flexibel gebruik te maken van analytische of strategische processen 

→ Jaren van intensieve training 

Schaakexpertise en medisch expertise: verschillen 

Schaken 

Kennis opgeslagen in relatief abstracte 

sjablonen 

Noodzaak om de huidige positie aan 

opgeslagen kennis te relateren en grondig 

na te denken over de implicaties voor 

toekomstige zetten, zowel van de eigen 

stukken als die van de opponent 

Beperkingen  

Kennis opgeslagen als relatief minder 

abstracte exemplaren 

Taak is beperkter in scope.; nieuwe 

informatie moet worden gerelateerd aan 

opgeslagen kennis 

Doelbewust oefenen 
Ericsson en Lehmann: een groot scala aan expertise kan ontwikkeld worden door doelbewust 

te oefenen, onder de volgende condities 

⇨ 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 

→ Hoe meer tijd gespendeerd wordt aan het doelbewust oefenen hoe beter de 

uiteindelijke prestatie 
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→ Het is beargumenteerd dat doelbewust oefenen het enige is wat nodig is om 

expertprestaties te ontwikkelen 

⇨ Aangeboren talenten/vaardigheden zouden NIET uit moeten maken 

Ericsson en Kintsch: langdurig doelbewust oefenen stelt experts in staat om de gelimiteerde 

capaciteit van het werkgeheugen te omzeilen door relevante informatie in het LTM op te slaan 

Evidentie 
Ericsson en Chase: SF kon zijn cijferspanne vergroten van 7 naar 80 cijfers na een periode van 

intensief oefenen 

→ Maakte effectief gebruik van het LTG door 

⇨ Het gebruik van betekenisvolle encodering in het lange-termijn geheugen  

⇨ Het ontwikkelen van een ophaalstructuur  

⇨ Versnelling van deze processen door intensief oefenen 

Bewijs tegen 
Hambrick: correlatie tussen oefenen en taakprestatie is laag (34%) 

Howard: de hoeveelheid oefening is niet bepalend voor het eindniveau 

Evaluatie 
Sterktes: de meeste experts ontwikkelen een superieur lange-termijn werkgeheugen, 

reduceert de beperkingen in de verwerkingscapaciteit 

→ Bewijs suggereert dat opzettelijk oefenen belangrijker is dan niet-opzettelijk oefenen 

Beperkingen: opzettelijk oefenen is niet de enige factor van belang bij het ontwikkelen van 

expertise, experts zijn mogelijk allemaal in het bezit van hoge intelligentie, wat de 

mogelijkheid om correlaties te ontdekken beperkt (Gottfredson) 

→ Causaliteit, in plaats van correlaties, dienen vastgesteld te worden 

→ Zegt niets over motivationele factoren 

→ Opzettelijk oefenen is niet voor alle vaardigheden/beroepen relevant 

Deel 3: Verbreding 

H1: Cognitie en emotie 

Een dimensionele benadering van emoties 

Categorische benadering (Izard) 
Beargumenteren dat er een aantal uniek onderscheidbare emoties bestaan, waaronder geluk, 

woede, angst, walging, verdriet 

Dimensionele benadering (Barrett en Russel) 

5 basisemoties (Power en Dalgleish) 
Vijf basisemoties kunnen in bijna alle culturen gevonden worden 

→ Gebaseerd op cognitieve waardebepaling  

→ Herkenbare gezichtsuitdrukkingen  

→ Herkenbare fysiologische patronen  

→ Basisemotie schaal 
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Andere emoties zijn een mix van twee of meer basisemoties 

Top-down en bottom-up processen 
Bottom-up: aversieve foto’s vs. Neutrale 

Top-down: neutrale foto’s herinterpreteren 

Minder ervaren emotie bij betere inhibitoire controle 

Waardebepalingstheorieën 

Originele formulering (Lazarus) 
Primaire waardebepaling: een omgevingssituatie wordt gezien als positief, stressvol, of 

irrelevant voor het welzijn 

Secundaire waardebepaling: er wordt rekening gehouden met de hulpbronnen die een 

individu beschikbaar heeft om met een situatie om te gaan 

Herwaardering: de stimulussituatie en de copingsstrategieën worden gecontroleerd; de 

primaire en secundaire waardebepalingsprocessen worden 

Vormen van waardebepalingsprocessen: automatisch en bewust 

Herziening (Smith en Lazarus) 
Waardebepalingscomponenten 

→ Primair: motivationele relevantie, motivationele congruentie 

→ Secundair: verantwoordelijkheid, probleemgerichtheid copingspotentieel, 

emotiegericht copingspotentieel, toekomstverwachting 

Verschillende emotionele toestanden kunnen worden onderscheiden door 

→ Welke componenten erbij betrokken zijn 

→ Hoe deze betrokken zijn 

Parallelle waardebepalingsprocessen 

 

Evidentie: bewuste appraisal 

Speisman: manipulatie van cognitieve waardebepaling resulteert in 

fysiologische verschillen 

Kuppens en van Mechelen: onderscheidbare emotionele reacties 

kunnen worden geproduceerd door individuele verschillen in 

situationele waardebepaling 

Shartau: cognitieve herevaluatie van vervelende situaties (dieren in stressvolle situaties) 

Hypothetische scenario’s: bezwaren 

Veel onderzoek naar de waardebepalingstheorie heeft gebruik gemaakt van hypothetische 

scenario's, waarin 
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→ Weinig tot geen echte emotie wordt ervaren, maar bevindingen van hypothetische 

scenario's lijken toch generaliseerbaar te zijn naar echte emotionele situaties (Robinson, 

Clore en Bennett) 

→ Het is moeilijk om te zeggen wanneer emoties direct, als response op een situatie, of 

indirect, als response op de waardebepalingsprocessen, optreden 

⇨ Siemer: waardebepalingen voorspellen wel de intensiteit van de emoties 

→ De data zijn correlationeel, waardoor ze niet direct een uitspraak doen over causaliteit, 

maar het is mogelijk om waardebepalingen te manipuleren (Roseman en Evdokas) 

Evidentie: onbewuste emotionele verwerking 

Öhman en Soares: subliminale verwerking van fobie-gerelateerde informatie 

Affectieve blindsight: verwerking van emotionele stimuli buiten de bewuste waarneming om 

(Tamietto en de Gelder) 

→ Discriminatie van emotionele stimuli buiten het bewustzijn om 

Evaluatie 

Sterktes 

Waardebepalingsprocessen bepalen of we 

emoties ervaren en beïnvloedt de exacte 

ervaring van de emotie 

Individuele verschillen in emotionele 

ervaring kan verklaard worden door 

variaties in waardebepaling 

Smith en Kirby: onderscheidt tussen 

associatieve processen en redenering 

hebben ons begrip van de 

waardebepalingsprocessen verduidelijkt 

Beperkingen  

Waardebepaling is mogelijk niet altijd 

noodzakelijk in het bepalen van emotionele 

ervaring 

Net zoals waardebepaling tot een 

emotionele ervaring kan leiden is het 

tegenovergestelde vaak ook waar 

Legt de nadruk te weinig op de sociale 

context waarin emotie meestal ervaren 

wordt 

Niet duidelijk wanneer en hoe opzettelijke 

en gecontroleerde processen opereren 

De lijst van emoties van Lazarus vereist een 

betere rechtvaardiging 
Multi-level theorieën 

LeDoux 
Sensorische informatie over emotionele stimuli wordt simultaan vanaf de thalamus 

doorgestuurd naar zowel de amygdala als naar de cortex 

Emotie circuits voor angst: een langzaam thalamus-naar-cortex-naar-amygdala circuit waar 

gedetailleerde analyse van sensorische informatie plaatsvindt 

⇨ Benadrukt response accuratesse boven snelheid 

→ Een snel handelend thalamisch-amygdala circuit, gebaseerd op eenvoudige 

stimuluseigenschappen 

⇨ Slaat de cortex over 

⇨ Stelt ons in staat om snel op bedreigingen te reageren 

Duaal procesmodel 

Niet-bewuste emotionele verwerking 
Morris, öhman en Dolan: grotere activatie in de rechter amygdala t.g.v. een stimulus die 

(onbewust) geassocieerd werd met een affectieve toon, vergeleken met een vergelijkbare 
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stimulus die niet geconditioneerd was; de superior colliculus en de rechter pulvinar waren 

eveneens betrokken 

Affecteive blindisght: een conditie waarin verschillende emotionele stimuli onderscheiden 

kunnen worden zonder dat er sprake is van bewuste waarneming 

→ Pegna: Grotere activatie in de rechter amygdala voor emotionele (met name angstige) 

gezichten, vergeleken met neutrale gezichten 

→ Jolij en Lamme: TMS produceerde een tijdelijke affectieve blindsight in gezonde 

proefpersonen 

⇨ Vergroten van de stimulus duratie zorgde er voor dat de bewuste perceptie de 

onbewust waargenomen informatie kon blokkeren 

Emotieregulatie 
McRae: 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 

beïnvloedden 

Methodes van stemmingsregulatie omvatten (maar zijn niet gelimiteerd tot) 

→ Cognitieve waardebepaling  

→ Gecontroleerd ademen  

→ Passieve spierontspanning  

→ Stress-geïnduceerd eten  

→ Afleiding 

Procesmodel van emotieregulatie (Gross en Thompson) 
Centrale assumptie: emotieregulatie strategieën kunnen op verschillende momenten gebruikt 

worden 

 

Aandacht ontplooiingsstrategieën  
Afleiding en herwaardering 

→ Problemen bij depressie 

3-stadium neuraal netwerkmodek 
Emotie-evaluatie, initiatie van de regulatie en uitvoering van de regulatie 

Cognitieve herwaardering (Ochsner en Gross) 
Herinterpretatie: veranderen van de betekenis van de context waarin een stimulus 

gepresenteerd wordt 

Afstand nemen: het nemen van een afstandelijke, derde persoonsperspectief 

Problemen bij individuen met een depressie 

Wagner: fMRI data suggereert dat een succesvolle herwaardering geassocieerd is met 

→ Start van de cognitieve controlegebieden 
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⇨ Prefrontaalschors: dorsaal voor herinterpretatiestrategieën, mediaal voor afstand 

neming strategieën 

⇨ Anterieure cingulate 

→ Een demping van het negatieve affect 

⇨ Reductie van activatie in de amygdala 

→ Toename in positief affect 

⇨ Toename van activatie in de nucleus accumbens 

Evaluatie 
Webb: meta analyse 

→ Cognitive Change: gematigd effectief 

→ Response modulation: klein effect 

→ Attentional deployment: niet effectief 

Ruminatie en ontwijkingversterkende symptomen van angst en depressie 

Stemming en cognitie 

Netwerktheorie (Gillian en Bower) 
Assumpties: emoties zijn knopen in een semantisch netwerk 

→ Emotioneel materiaal wordt opgeslagen in de vorm 

van proposities  

→ Gedachten treden op via de activatie van deze 

knopen  

→ Knopen kunnen geactiveerd worden door externe 

of interne stimuli  

→ Activatie spreidt naar gerelateerde knopen  

→ Bewustzijn bestaat uit een patroon van knopen die boven een bepaalde drempelwaarde 

geactiveerd zijn 

Voorspellingen 

→ Gemoedstoestand-afhankelijk: geheugen zou het beste moeten werken wanneer de 

gemoedstoestand tijdens het ophalen overeenkomt met die tijdens leren 

→ Stemmingscongruentie: emotioneel geladen informatie wordt het beste teruggevraagd 

wanneer er een overeenkomst is tussen de lading van het materiaal en je huidige 

stemming 

→ Gedachtencongruentie: iemands vrije associaties, interpretaties, gedachten en 

beoordelingen zijn thematisch congruent met zijn/haar stemming 

→ Stemmingsintensiteit: toename in stemmingsintensiteit zorgt voor een toename van 

activatie van geassocieerde knopen in het associatieve netwerk 

Stemmingscongruentie effecten 

Negatieve stemmingscongruentie effecten zijn overwegend klein/afwezig 

→ Rusting en DeHart: mensen met een negatieve stemming pogen mogelijk hun stemming 

te veranderen door plezierige gedachten op te halen, waardoor het negatieve effect 

verminderd 
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Fiedler: stemmingscongruentie effecten kunnen een werkelijk geheugenvoordeel voor 

stemmingscongruent materiaal weerspiegelen  

→ Maar ze kunnen ook een responsvoorkeur weerspiegelen 

⇨ Mensen zijn mogelijk eerder bereid om herinneringen aan hun huidige toestand 

te rapporteren zelf wanneer dit niet helemaal eerlijk is 

→ Data ondersteunen de eerste, niet de tweede verklaring 

Gedachtencongruentie en stemmingsintensiteit 

Gedachtencongruentie: breng proefpersonen in een positieve of negatieve gemoedstoestand, 

vraag hen om beoordelingen te maken, bepaal of deze beoordelingen eveneens positief/mild 

of negatief/hard zijn 

Stemmingsintensiteit: gemoedstoestand-afhankelijk geheugen werd het meest consistent 

gevonden wanneer de geïnduceerde stemmingstoestanden sterk waren, itt zwak, er is nog 

weinig onderzoek op dit gebied geweest (Eich) 

Beperkingen 

Verscheidene gefaalde pogingen om de verwachtte effecten te vinden, 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 

Moeilijk om de theorie te falsificeren/testen 

Het is een oversimplificatie om emoties dezelfde status te geven als woorden/concepten 

Gelimiteerd qua toepasbaarheid, slechts ontworpen om de relaties tussen individuele woorden 

te representeren 

Affect infusie model 
Affect infusie: treedt op wanneer affectieve informatie selectief aandacht, leren, geheugen, 

beslissings-en beoordelingsprocessen kan beïnvloedden 

→ Wordt aangenomen uit verwerkingsstadia te bestaan, die variëren in de mate waarin ze 

affect infusie betrekken 

Directe toegang: sterk gecuede ophaling van opgeslagen cognitieve inhoud 

→ Geen affect infusie 

Gemotiveerde verwerkingsstrategie: verwerking beïnvloedt door een reeds bestaand doel  

→ Weinig affect infusie 

Heuristische verwerkingen: gebruikt de huidige gevoelens als informatie om de attitude te 

beïnvloedden  

→ Vergt de minste moeite  

→ Aanzienlijke affect infusie 

Substantieve verwerking: vraagt extensieve en aanhoudende verwerking  

→ Selecteer, leer, en interpreteer informatie. Relateer het dan aan bestaande kennis  

→ Affect speelt vaak een belangrijke rol in het beïnvloeddenvan de gebruikteinformatie 

→ Produceert bevindingen die overeenkomen met Bower’s netwerktheorie 

Evaluatie 
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Sterktes  

Redelijke ondersteuning voor de assumptie 

dat stemming cognitieve verwerking en 

beoordeling kan beïnvloedden wanneer 

heuristieken of substantiële verwerking 

gebruikt wordt en affect zal cognitieve 

verwerking niet beïnvloedden wanneer 

directe toegang of gemotiveerde 

verwerking gebruikt wordt 

Grotere algemene toepasbaarheid dan de 

netwerktheorie 

Beter uitgerust om de niet-significante 

effecten van stemming op taakprestatie te 

verklaren 

Beperkingen  

Het gebrek aan direct bewijs voor de 

precieze strategie die proefpersonen 

gebruiken maakt het moeilijk het model te 

testen 

De specifieke processen binnen iedere 

strategie zijn ondergespecificeerd 

Chartrand: het model richt zich niet genoeg 

op verschillen in verwerking die 

geassocieerd zijn met verschillende 

gemoedstoestanden 

Verklaart niet waarom, binnen de negatieve 

gemoedstoestanden, de effecten variëren 

Angst, depressie en cognitieve bias 

Angst en depressie (Eysenck, Payne en Santos) 
Verliezen in het verleden zijn vooral geassocieerd met depressie, toekomstige bedreigingen 

zijn geassocieerd met angst 

Waarom cognitieve processen in angstige en depressieve individuen bestuderen? 

→ Kwetsbaarheid voor klinische angst en depressie lijkt, deels, afhankelijk te zijn van 

diverse cognitieve voorkeuren  

→ Cognitieve therapie (en cognitieve gedragstherapie) zou zich moeten richten op het 

reduceren of elimineren van deze cognitieve voorkeuren als een van de hoofddoelen 

van de behandeling 

Cognitieve biasses 
Aandachtbias: selectieve aandacht voor bedreigende stimuli wanneer deze tegelijk met een 

neutrale stimulus wordt aangeboden 

Interpretatieve bias: neiging om ambigue stimuli en situaties als bedreigend te interpreteren 

Expliciete geheugenbias: neiging om vooral negatieve/onplezierige  (itt positieve/neutrale) 

informatie te rapporteren op een expliciete geheugentest 

Impliciete geheugenbias: neiging om een superieure prestatie te leveren op negatieve/

bedreigende  informatie (itt neutrale/positieve informatie) op een impliciete geheugentest 

Schematheorie (Beck) 
Cognitieve schema’s zijn onder invloed van biasses, die een negatieve interpretatie 

prefereren, wat zorgt voor een negatiever cognities schema, waardoor het cognitief schema 

zelfversterkend wordt 

→ Vicieuze cirkel van negativiteit 

Theoretische posities 
Biasses interacteren met elkaar 

Match tussen angstbias en angststoornis 

Match tussen interpretatieve bias een depressiestoornis 
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H2: Sociale cognitie 

Impliciete sociale cognitie 
Affect misattributie procedure: priming taak is het beoordelen van Chinese karakters 

Impliciete associatie testen: test voor het meten van Raciale Attitudes  

→ Associatie afro-Afrikaanse namen en positieve emoties  

→ Daarna omdraaiing van de associatie 

Social priming 
In hoeverre heeft blootstelling aan een stereotype een effect op je gedrag? 

→ Dijksterhuis en van Knippenberg: denken aan een stereotypische prof maakt je beter in 

trivial persuit (tenzij je aan een specifieke prof denkt, dan wordt je juist weer minder 

goed, 

⇨ Blootstelling aan het stereotype van een hooligan, maakt je agressiever 

→ Bargh: blootstelling aan het stereotype van een oudere doet je langzamer wandelen 

⇨ Kahneman: tenzij je een hekel aan ouderen hebt; dan ga je juist sneller wandelen 

→ Carter: blootstelling aan de Amerikaanse vlag doet je elf maanden later conservatievere 

standpunten innemen 

Replicatiecrisis 

Theory of mind 
Geassocieerd met activatie van de mediale frontale gyrus 

Gevoelig voor inferentie door dubbeltaken 

→ Verminderde prestatie op het inschatten van emoties en het beoordelen van verhalen 

Niet een automatisch proces 

Neurale basis van sociale cognitie 
Autisme spectrum stoornis: disproportionele beperking in de vaardigheid om de mentale 

toestand van een ander te herkennen 

Williams syndroom: sterke beperking in niet-sociale functies  

→ Extreem sterkontwikkelde sociale vaardigheden  

→ Vooral in het herkennen van emoties op basis van foto’s van ogen  

→ Gerelateerd aan amygdala functies  

→ Wel vaak extreem (en soms onterechte) positieve beoordelingen 

Amygdala en frontale lobes 
Affectieve interpretatie van sociale interacties 

Prefrontale cortex: verwerking van belonende en aversieve stimuli 
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→ Ventromediale prefrontale schade: onvermogen om te plannen, verminderde response 

op strafen  stereotypische en/of inadequate sociale gedragingen 

⇨ Gebrek aan interesse in anderen en gebrek aan empathie 

Sociaal redeneren 
Ventromediale prefrontale schade: verminderde verwerking van deontische regels 

→ Verminderde sociale intuïties: herkenning van sociaal bedrog.  

→ Vaak  normale prestatie op abstracte redeneertaken  

Sociale simulaties 
Het representeren van een ander in een mentaal model 

→ Hergebruik van cognitieve functies die we gebruiken voorde representatie van onze 

eigen beleving 

Mogelijke functie van het bewustzijn 

Hergebruik van de aandachts-en perceptiefuncties bij onszelf, zouden ons in staat stellenvast 

te stellen waar een ander zijn/haar aandacht op richt 

Spiegelneuronensysteem 
Ventrale Premotor Cortex Neuronen 

Zowel actief wanneer apen zelf een beweging uitvoeren als wanneer ze die beweging 

observeren 

Imitatie (Buccino) 

Observeren van akkoorden activeerde vergelijkbare hersengebieden als het zelf spelen 

hiervan 

Actie en intentie 

Umilta: spiegelneuronen zijn niet alleen actief wanneer een actie geobserveerd wordt, maar 

ook wanneer de actie aan het zicht onttrokken wordt 

Kohler: spiegelneuronen worden niet alleen actief bij de visuele observatie van een actie, maar 

ook door het corresponderende geluid 

Spiegelneuronen bij mensen (Iacobini) 

Ook het uitbeelden van een actie resulteert in activatie van spiegelneuronen equivalente 

hersengebieden 

TMS pulsen, toegediend tijdens de observatie van een actie, resulteren in een toename van 

motorpotentialen 

Spiegelneuronen en emotie 

Insula betrokken bij verwerking van walging  

→ Ook geactiveerd door de waarneming van walging bij anderen 

→ Gelinkt aan herkenning van gelaatsuitdrukkingen 

Adolphs: patiënt B 

→ Multimodale stoornis in het ervaren van Walging en het herkennen ervan bij anderen 

→ Bilaterale schade aan insula 

→ Geen emotionele reactie op “walgelijke” foto’s 

→ At bedorven voedsel op zonder problemen 
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Spiegelneuronen en predictive coding 

 

De rol van context 

Hoe kunnen we intenties afleiden? 

→ Gedachten experiment 

Sociale perceptie 
De studie naar de wijze waarop we conclusies trekken uit het non-verbale gedrag van iemand 

anders 

→ Neurale systemen die betrokken zijn bij de regulatie van de eigen lichaamsfuncties ook 

betrokken bij de interpretatie van acties en intenties van anderen 

Uitsluiting 

Plaatsvervangende pijn 

Ervaring een ander pijn te zien lijden 

Toename van activatie in de anterieure cingulate gyrus 

Niet hetzelfde als echte pijn: ander patroon van gebieden actief bij echte pijn 

Joint action 
Het lezen van de intentie van een ander, bij het gezamenlijk uitvoeren van een actie 

→ Van groot belang bij het uitvoeren van tal van dagelijkse en minder dagelijkse 

handelingen  

Ogen als belangrijke cue die aangeeft waar een ander op let  

Automatische neiging om aandacht te richten op hetgeen de ander naar kijkt.  

Hoofdpositie en gebaren van een ander spelen ook een rol 

Een gedeelde representatie 
Actie observatie: betrokkenheid van het spiegelneuronensysteem 

→ Observatie alleen is niet voldoende  

→ Ook acties kunnen voorspellen  

→ Voorspelling: oogbewegingen van observator komen sterk overeen met die van actor 
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Taken delen: expliciete kennis over de specifieke rol 

→ Fouten die de actor maakt kunnen resulteren in een Error Related Negativity in het EEG 

→ Monitoren van fouten bij een ander op basis van hetzelfde systeem wat je eigen fouten 

monitort 

Coördinatie van acties 

Verdere aspecten van sociale cognitie 
Morele dilemma’s: gebruik van deontologische regels 

Neuro-economics: gebruik van Neuroimaging bij beslissingsprocessen 

H3: Bewustzijn 

Wat is bewustzijn? 

Filosofische aspecten van bewustzijn 
Monisme: 1 type substantie 

→ Materialisme: alleen observeerbare materie is echt 

→ Mentalisme: de mentale wereld is het enige wat echt bestaat, de materiële wereld wordt 

daardoor vorm gegeven 

→ Identiteitspositie: mentale en bewuste functies zijn het resultaat van hersenprocessen 
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→ Solipsisme: alleen ik besta en alleen ik ben zelfbewust, de buitenwereld is slechts een 

mentale projectie 

Dualisme: onderscheid tussen geest en lichaam, de niet stoffelijke geest kan opdrachten aan 

het lichaam geven 

Descartes: het cartesiaanse theater 

2 typen problemen 

Easy problems: kunnen onderzocht worden met conventionele empirische methoden 

Hard problem: heeft betrekking op de subjectieve ervaring zelf, ontoegankelijk voor 

empirische methoden 

Wat is bewustzijn 
Colman: De normale wakkere mentale toestand, gekarakteriseerd door de ervaring van 

perceptie, gedachten, gevoel, besef van de externe wereld en –vaak bij mensen– 

zelfbewustzijn 

Pinker: waarnemingsvermogen 

⇨ Onze subjectieve ervaring, oftewel fenomenologisch besef, slechts toegankelijk 

voor degene die het ervaart 

→ Toegang tot informatie: mogelijkheid om de inhoud van subjectieve ervaringen te 

rapporteren, zonder de mogelijkheid om de processen te beschrijven die deze ervaring 

produceert 

→ Zelfkennis: bewust besef van onszelf 

Functies van bewustzijn 
Humphrey: mensen ontwikkelden bewust besef van zichzelf, zodat ze zichzelf in de positie van 

iemand anders konden verplaatsen, om daarmee sociale doelen te bereiken 

Baars: bewustzijn omvat adaptatie en leren, rekruteren van motorsystemen om mentale en 

fysieke acties te organiseren en uit te voeren, beslissen, zelfmonitoring en zelfonderhoud 

→ Bewustzijn is een faciliteit voor de toegang, disseminatie, en uitwisseling van informatie 

en voor het uitvoeren van globale coördinatie en controle 

Controle van acties 
Wegner: de illusie van bewustzijn/vrije wil 

→ Acties worden vaak gecontroleerd door onbewuste processen 

→ We leiden af dat onze bewuste gedachten deze acties veroorzaken, op basis van de 

principes van 

⇨ Prioriteit: een gedachte ontstaat vlak voor de actie 

⇨ Consistentie: de gedachte is consistent met de actie 

⇨ Exclusiviteit: de gedachte wordt niet vergezeld van opvallende alternatieve 

oorzaken voor de actie 

Illusie van controle (Wegner en Wheatly) 

Een medewerker van de onderzoeker stopte een cursor heimelijk op een vooraf bepaald 

object  

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  
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Echte proefpersonen dachten ten onrechte dat ze zelf de cursor gestopt hadden in de 5 en 1 

sec. voor conditie  

→ Zorgt voor prioriteit 

Evidentie 

Pronin: voodoo vloeken 

Trevena en Miller: Lateralised readiness potentials 

Libet: 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 

→ Bewust besef trad slechts 200 ms voor de werkelijke beweging op  

→ Laat weinig ruimte over voor motorplanning 

Banks en Isham: de gerapporteerde tijd van een bewuste beslissing wordt beïnvloed door wat 

gebeurt na de beslissing 

Sterkste evidentie 

Soon: fMRI activiteit in de frontopolair cortex en in een deel van de pariëtale cortex 7s voor 

bewust besef 

⇨ Voorspelde hoe proefpersonen zouden responderen  

⇨ Sterke tijdsdispariteit verzwakt de zorg om meetfouten in eerdere paradigma’s 

→ Activiteit in de supplementaire en presupplementaire motorgebieden 5s voor bewust 

besef 

⇨ Voorspelde wanneer ze zouden reageren 

Basil-Neto: TMS, toegepast over de motorgebieden produceerden onbewust een neiging om 

de contralaterale vinger te bewegen 

→ Levert causaal bewijs, i.t.t. tot simpel correlationeel 

Onbeantwoorde vragen 

Worden, in tegenstelling tot de meestal triviale beslissingen tot nu toe bestudeerd, echte 

belangrijke beslissingen ook prebewust voorbereid?  

→ 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? 

Meten van bewuste ervaring 

Vegetatieve staat 
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 

Functionele neuro-imaging: data kan een ander verhaal laten zien (Owen en Coleman) 

→ 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 

⇨ Net zoals in de gezonde controle proefpersonen was de tennisinstructie 

geassocieerd met activatie in de supplementaire motorgebieden  
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⇨ Activaties werden niet automatisch door de woorden “tennis” of “huis” 

opgeroepen en hielden gedurende de gehele 30s durende trial aan  

⇨ Activaties omvatten eveneens hersengebieden die normaal gesproken niet 

automatisch door bekende woorden geactiveerd worden 

→ Vertoonde de normale tekenen van volledige semantische verwerking 

Het meten van bewuste ervaringen 
Lamme: verbale rapportage van bewust besef hangt ook af van aandacht, geheugen, en 

innerlijke spraak 

→ Change blindness: aandacht (Landman) 

→ Split-brain patiënten: taalstoornissen 

→ Partial report: beperkingen in iconisch geheugen (Sperling) 

Subliminale perceptie: resultaten van een geforceerde keuze (objectief) en subjectieve 

rapporten komen niet altijd overeen 

Paradigma’s om bewustzijn te meten 

Maskeren: target stimulus gemaskeerd door een subsequente stimulus 

→ Probleem: fysieke stimulatie verschilt tussen de condities 

→ Oplossing: richt je op het verschil gedetecteerd/niet-gedetecteerd binnen de 

gemaskeerde conditie 

Binoculaire rivaliteit: 2 stimuli worden gepresenteerd (1 aan ieder oog) 

→ Observatoren kunnen slechts 1 stimulus tegelijk waarnemen, welke van de twee 

varieert over de tijd  

→ Zorgt voor een verschuiving van bewustzijn zonder dat de stimuli veranderd worden 

Distractie van aandacht 

→ Inattentional blindness: aanwezigheid van een onverwach tobject wordt niet 

gedetecteerd 

→ Change blindness: gebrek in de detectie van een verandering in de visuele omgeving 

→ Beide hebben ecologische validiteit 

→ Probleem: moeilijk om zeker te zijn dat het gebrek niet toe te schrijven is aan 

beperkingen in aandacht/geheugen 

Hersengebieden zijn geassocieerd met bewustzijn 

Toegang krijgen tot het bewustzijn 
Lamme: onze werkelijke bewuste ervaring is veel rijker dan onze mogelijkheid om deze te 

rapporteren 

→ Sperling: beperkt rapporteren van visuele patronen 

Cruse: bewustzijn in vegetatieve staat 

Lamme’s benadering 

Maskering: Een korte 2e visuele stimulus verhindert de bewuste perceptie van de 1e  

→ Fahrenfort: EEG correlaat van feedforward verwerking intact voor de gemaskeerde 

stimulus, geen indicatie voor recurrente verwerking 

Visual awareness 

 

 97



Psychologische Functieleer II

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 

Scholte: 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? 

Neuro-imaging onderzoek: evaluatie 

Samenvatting resultaten 

Hersenactivatie tijdens onbewuste visuele 

perceptie  

→ Suggereert het bestaan van 

uitgebreide verwerking van visuele 

stimuli zonder bewustwording  

Visueel bewustzijn is geassociëerd met 

acivatie in prefrontaalschors, pariëtale 

schors en anterieur cingulate  

TMS onderzoek ondersteunt de rol van de 

prefrontale en pariëtale cortices bij visueel 

besef 

Beperkingen  

Heeft zich bijna exclusief gericht op 

hersenactiviteit betrokken bij visueel 

bewustzijn  

→ Addis, Wong en Schacter  lieten 

bewijs zien voor overlap met andere 

domeinen 

Het is moeilijk om de exacte cognitieve 

processen te identificeren die geassocieerd 

zijn met prefrontale en pariëtale activatie 

Het is niet verstandig om op mensen 

gebaseerde data te generaliseren naar 

andere diersoorten 
Bewustzijnstheorieën 

Globale werkruimtetheorie (Baars en Franklin) 
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 voor onze doelen is  

→ Aandacht en bewustzijn zijn nauw aan elkaar gekoppeld  

⇨ Controle over het heldere zoeklicht [van bewustzijn] correspondeert met 

selectieve aandacht 

→ Informatieverwerking vereist een groot aantal (grotendeels onbewuste) processoren, 

die ieder een specifiek doel dienen  
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→ Bewustzijn is geassocieerd met de integratie van informatie over een groot aantal van 

deze specifieke verwerkers, daarom zal bewustzijn leiden tot een verspreide 

hersenactivatie 

Globale neuronale werkruimtetheorie (Dehaene en Naccache) 
Bewust besef hangt af van de simultane activatie van diverse verafgelegen delen van het brein 

→ Algemene gebieden betrokken bij deze globale werkruimte omvatten 

⇨ Delen van de prefrontale cortex: inclusies BA46 (deel van de dorsolaterale 

prefrontale cortex)  

⇨ Anterior cingulate  

⇨ Diverse inhouds-specifieke gebieden 

Belangrijke staten kunnen optreden tijdens visuele verwerking 

→ Bewuste staat: zware activatie in de basale visuele verwerkingsgebieden  

⇨ Neuronen in de pariëtale, prefrontale, en cingulate cortex geassocieerd met 

aandacht 

→ Prebewuste staat: Voldoende basale visuele verwerking om bewust besef toe te staan, 

onvoldoende top-down aandacht 

→ Subliminale staat: onvoldoende basale visuele verwerking om bewust besef toe te staan, 

ongeacht de staat van aandacht 
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