
Psychologische Functieleer II 
Verbreding, onderwerpen voorbij typische cognitie

Bij leren en geheugen dieper ingaan op theoretische achtergrond

Vragen liefst via forum op Ufora

Slim stampen: identificeren wat je al beter en minder kent (meer aandacht aan wat je minder kent)

-> jezelf opvragen, hij stelt vragen beschikbaar om te oefenen

Geen verplichte experimenten


Thema 6: Leren en geheugen 
Hoofdstuk 13: De architectuur van het geheugen

Geheugen belangrijk voor verleden maar ook plannen van toekomst


1. Inleiding

Dissociatie tussen persoonlijke herinnering en algemene kennis

Klasfoto <-> leren op school

Declaratief: expliciete kennis

- Semantisch (feitenkennis)

- Episodisch (persoonlijke herinneringen)

Nondeclaratief:

- Vaardigheden

- Detectie van regelmaat

Impliciet leren door veel te oefenen, maar we kunnen het niet beschrijven

Kennis van het verleden nuttig voor “voorspellen” van de toekomst

Geheugen stelt ons in staat om mentaal in de tijd te reizen


2. De architectuur van het geheugen


Karl Lashey was op zoek naar de locatie van het geheugen in het brein (het engram)

Ratten kenden een doolhof, hij maakte laesies om te zien of dan het geheugenspoor gewist wordt

-> ratten bleven de weg vinden en lokale laesie had nauwelijks effect

Geheugen op heel diffuse wijze verspreidt doorheen de gehele cortex

Ratten hadden meer moeite met weg vinden naargelang de grootte van de laesie

Equipotentialiteit: ieder deel van de cortex kan in gelijke mate bijdragen aan de opslag van een 
herinnering 

Mass action: de snelheid van leren is afhankelijk van de hoeveelheid cortex die beschikbaar is


2.1 Architectuur vs. Processen

Architectuur van het geheugen: de wijze waarop informatie in het geheugen is opgeslagen

- Waar wordt informatie opgeslagen?

- Onderscheid lange- en kortetermijnopslag 

Geheugenprocessen: cognitieve processen betrokken bij het vormen van geheugensporen

- Welke cognitieve en neutrale processen zijn hierbij betrokken?

- Ophaling, opslag, en manipulatie van informatie

- Opslaan, vasthouden en evalueren van taakdoelen


2.1.1 De architectuur van het geheugen

Dankzij Milner architecturaal onderscheid

- Korte termijn

- Lange termijn


- Bewust: algemene feiten en persoonlijke herinneringen

- Onbewust: vorming van associaties & oefening 
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Kader 13.1 Het succes van Henry Molaisons gefaalde hersenoperatie 
William Scoville verwijderde de hippocampus bij HM om zijn epilepsie aanvallen te stoppen

-> succesvol tegen epilepsie, maar HM kon geen nieuwe herinneringen aanmaken, kon wel info enkele 
minuten vasthouden én nieuwe vaardigheden leren

Deze operatie zorgde voor een eerste onderscheid tussen lange- en kortetermijngeheugen, en opdeling 
declaratief en impliciet. 



2.1.2 Geheugenprocessen

Kortetermijngeheugen gebruikt om info kort vast te houden (bv. Rekensommen oplossen)


3. Overzicht van langetermijngeheugensystemen

Declaratief

- Episodisch: persoonlijke herinneringen

- Semantisch: algemene feitenkennis

-> Mediale Temporale Lobe, diencephalon

Nondeclaratief 

- Procedureel geheugen: vaardigheden gewoontes -> basale ganglia

- Priming -> neocortex (tijdelijke activatie van semantisch netwerk)

- Simpele klassieke conditionering -> amygdala, cerebellum

- Habituatie, sensitisatie -> reflexbogen


4. Amnesie

Geheugenverlies veroorzaakt door: 

- Traumatisch hersenletsel

- Bilaterale beroerte

- Chronisch alcohol misbruik

Onderscheid tussen:

- Anterograde amnesie: beperking in de vaardigheid nieuwe herinneringen te vormen. 

- Retrograde amnesie: problemen om gebeurtenissen te herinneren die voor de onset van de 

amnesie plaatsvonden. 

Syndroom van Korsakoff: geheugenverlies door chronisch alcoholgebruik, vitamine B-deficiëntie

- Anterograde amnesie

- Retrograde amnesie

- Kortetermijngeheugenfuncties zijn nog relatief intact

- Het vermogen om (motorische) vaardigheden te leren


5. Het declaraties geheugen

Endel Tulving (1927- ): maakte onderscheid in het declaratieve geheugen

- Episodisch geheugen -> hippocampus/fornix


- Laat ontwikkeld en takelt snel af

- Op het verleden gericht

- Relatief gevoelig voor neural dysfuncties

- Mentaal terug in de tijd rijzen: bepalen waar en wanneer specifieke persoonlijke 

gebeurtenissen plaatsvonden in ons leven

- Semantisch geheugen -> 	 entorhinale, perirhinale en parahippocampale cortices


- Niet aan plaats of tijd gebonden

- Feitenkennis

- Abstractie o.b.v. meerdere persoonlijke ervaringen


Onderzoek aan de hand van mensen met hersenbeschadigingen:

- Schade aan hippocampus of fornix: vooral problemen met het episodisch geheugen

- Semantische dementie: vooral problemen met het semantisch geheugen (vervaging van 

begrippen)

-> dubbele dissociatie, maar weinig evidentie van mensen met schade aan episodisch geheugen, 
terwijl semantisch nog intact is

Vargha-Khadem et al. (1997): figuur-reproductietaak door patiënten met schade aan hippocampus 
-> scoorden hier heel slecht op

Deze onderzoeken gaan voornamelijk over problemen bij het vormen van nieuwe episodische en 
semantische herinneringen (= anterograde amnesie). Maar er zijn ook problemen met het ophalen 
van oude herinneringen (= retrograde amnesie). 

Kopelman & Bright: drie theorieën die retrograde amnesie proberen te verklaren
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Kader 13.2 Feit en fictie: De rol van amnesie in literatuur en film 
-> hopeloos incorrect beeld van geheugenverlies

Altijd retrograde amnesie via klop op het hoofd -> ook oplossing via klop op het hoofd

Memento geeft het wel juist weer

Finding Dory ook heel erg correcte representatie



- Consolidatietheorie: consolidatie van episodische herinneringen in de hippocampus is een 
langdurend proces, na enkele jaren worden ze ergens anders opgeslagen en zijn ze dus 
bestand tegen schade aan de hippocampus


- Episodic-to-semantic-shift-theorie: episodische herinneringen worden langzaam omgevormd 
tot semantische herinneringen waardoor ze robuuster worden tegen hersenbeschadiging. 

- Semanticisatie: impliceert dat er niet zo een scherp onderscheid is tussen een episodisch en 

semantisch geheugenspoor

- Evidentie door Harand et al.: herriner/weet procedure -> bij sommige foto’s worden bij de 

tweede geheugentest nog contextuele informatie herinnerd, bij andere foto’s was deze info 
enkel bij de eerste geheugentest beschikbaar (onderscheid tussen familiariteit en recollectie)


- Multiple trace-theorie: de hippocampus is altijd betrokken bij het declaratieve geheugen, dus 
zowel voor het vastleggen van herinneringen als bij het ophalen ervan.

- Nadel & Moscovitch: hippocampus vervult rol van pointer of index. Hoe groter het aantal 

connecties tussen de hippocampus en temporaalkwab, hoe robuuster de herinnering. Zowel 
vastleggen als ophalen versterkt de connecties.


- Episodische herinneringen o.b.v. losse, eenmalige leermomenten, terwijl semantische 
geheugensporen vaak komen door verschillende leerervaringen. Hierdoor wordt de 
herinneringen sneller op robuuste wijze vastgelegd.


6. Episodisch geheugen

6.1 De permastore

Permastore: stabiele langetermijn-herinneringen (Bahrick)

De meeste episodische herinneringen worden na verloop van tijd in meer of mindere mate 
vergeten -> semipermanente opslag van episodische herinneringen

Studie Bahrick: opmerkelijke accurate episodische herinneringen aan klasgenoten en andere 
jeugdherinneringen. Maar, wel vervorming!! Vooral overschatting van eigen studieresultaten.  

6.2 Herkenning vs. Herinnering

Kritiek op de permastore door Neisser: volgens hem is er geen sprake van een uitzonderlijk goed 
opgeslagen herinnering, maar eerder het vormen van een cognitief schema. 

- Oefening van Bahrick had veel herkenning -> cognitieve schema’s bevatten dan genoeg info 

om de verkenningsprocessen positief te beïnvloeden, zelfs wanneer de originele herinnering al 
vervaagd is


- Onderscheid in ophalen episodische herinneringen:

- Herkenning: presentatie items en dan aangeven of een item nieuw is of al eerder 

gepresenteerd geweest is

- Recollectie: het herkennen en dan aangeven of een item nieuw is of al eerder 

gepresenteerd geweest is

- Familiariteit: het herkennen van een item o.b.v. het waarnemen van de relatieve sterkte van 

de herinnering, zonder het ophalen van specifieke details

- Onderzoeken d.m.v. de herinner-weet-procedure: wanneer een proefpersoon aangeeft 

zich iets te herinneren wat eerder voorbij is gekomen, spreekt men van recollectie. 
Wanneer een proefpersoon aangeeft te weten dat ze een item hebben voorbij zien 
komen, spreekt men van familiariteit.


- Zijn de vormen van herinnering gebaseerd op verschillende processen of is er sprake 
van een verschil in sterkte van herinnering?

- Evidentie optie 1: recollectie treedt later op dan familiariteit, d.m.v. ERP-studies: F 

400-600 ms, R 600-900 ms na onset

- Evidentie optie 2: meta-analyse Dunn -> verschil in sterkte


- Herinnering:

- Vrije herinnering: proberen een zo compleet mogelijke lijst van onthouden items 

produceren

- Seriële herinnering: lijst met onthouden items produceren, waarbij het van belang is de 

items in oorspronkelijke volgorde te noemen

- Gecuede herinnering: o.b.v. een cue een herinnering produceren.


6.3 Het binding of item and context-model

Diana et al. (2007): binding of item and context-model

- Perirhinale cortex: ontvangt info over specifieke items -> voldoende voor een 

familiariteitsoordeel, niet voor een recollectie
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- Parahippocampale cortex: info over de specifieke context waarin het item in kwestie al eerder 
gezien is -> niet voldoende info voor recollectie 	 


- Hippocampus: binding van informatie over het item en de context -> noodzakelijk voor 
recollectie


6.4 Herinnering

Staresina en Davichi (2006): Tijdens de encoderingsfase moesten proefpersonen combinaties van 
kleuren en woorden leren en zich hierbij steeds proberen voor te stellen of de combinaties 
plausibel waren. Tijdens het ophalen moesten ze ofwel zoveel mogelijk woorden opnoemen (vrije 
herinnering), ofwel gegeven woorden herkennen (gecuede herinnering), ofwel op basis van een 
gegeven kleur het corresponderende woord benoemen (associatieve herinnering) 

Resultaten: vrije herinnering activeerde twee gebieden in de linker hemisfeer sterker dan de 
andere twee vormen van herinnering. Er is, net zoals bij recollectie, bij herinnering sprake van 
sterke associaties tussen de items en de context.  

6.5 Het constructieve geheugen

Het episodische geheugen is fundamenteel constructief i.p.v. reproductief

- Ophalen van een herinnering impliceert actief reconstructieproces

- Fragiel, maar flexibel en efficiënt

- Mentaal tijdrijzen naar de toekomst

Waarom is dit voordelig?

-  Het zou veel verwerkingskracht vereisen om een semipermanente en volledige herinnering van 

iedere ervaring op te slaan 

- Evolutionair voordelig de essentie op te slaan van een herinnering

- (!) episodisch geheugen gebruiken om toekomst scenario’s te voorspellen, dit is enkel mogelijk  

wanneer we op een flexibele manier herinneringen uit het verleden kunnen recombineren

Consequenties:

- Vaardigheid om essentie van een ervaring te herinneren, neemt toe gedurende de kindertijd 

- Ook algemene toename in gevoeligheid voor valse herinneringen

- Activatie in episodisch geheugen neemt toe als we de toekomst voorspellen


7. Het semantisch geheugen

Klassieke benadering (Collins & Quillian, 1969)

- Netwerk van abstracte concepten

- Hiërarchisch georganiseerd 

Later (Collins & Loftus, 1976) spreading activation-theorie: het semantische geheugen is 
georganiseerd op basis van semantische gerelateerdheid, de semantische afstand tussen 
concepten


7.1 Hiërarchie van concepten

Latere evidentie voor een hiërarchische organisatie

- Superordinaat niveau (bv. meubelstukken): relatief abstract

- Basis niveau (bv. De stoel): distinctieve eigenschappen, gebruik ban namen

- Subordinaat niveau (bv. Een luie stoel): veel vergelijkbare eigenschappen voor verschillende 

objecten van het laagste niveau

Classificatie meestal op basisniveau

- Maar niet altijd: bijvoorbeeld experts (hondenkenners/vogelspotters)

- Ook bij gezichten meestal subordinaat

Classificatie op subordinaat niveau trager en minder accuraat


7.2 De aard van concepten

Klassieke theorieën: concepten in semantisch geheugen zijn 

- Abstract & stabiel

- Representaties zijn consistent over individuen

Barsalou (2009): in dagelijkse leven komen we nooit losse concepten tegen, maar interpreteren 
we die in verschillende contexten

- Simulatietheorie: perceptuele en motorische systemen zijn betrokken bij het verwerken van 

concepten

- TMS evidentie
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Tegenwoordig Hub en spaakmodel: verenigt dynamisch aspect met stabiel en abstract 
semantisch geheugen

- Hubs: gerepresenteerd door een stabiele modaliteit-onafhankelijke representatie waarin alle 

kennis over een concept is geïntegreerd

- Spaak: diverse modaliteit-specifieke representaties, geassocieerd met sensorische en 

motorische gebieden in de hersenen

Schade aan Hubs: 

- Semantische dementie

- Vervaging tussen categorieën

- Problemen met classificatie van:


- Atypische leden

- Pseudotypische niet-leden (delen enkele visuele kenmerken maar zijn geen leden) = afleiders


7.3 Schema’s en scripts

Schema’s: georganiseerde chunks van kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen of acties

Scripts: 

- Informatie over de sequentie van gebeurtenissen

- Vaak gekenmerkt door hiërarchische clustering

-> belangrijke rol in taalbegrip: inferenties maken via schema’s over aspecten van verhalen die 
niet expliciet worden beschreven

-> kunnen ook leiden tot vertekeningen in herinneringen, aangezien ambigue informatie wordt 
herinnerd op een wijze die consequent is met die van het script (vb. Fouten ooggetuigen)

Hersenonderzoek naar de organisatie van het semantische geheugen:

- Proefpersonen met semantische dementie hebben vooral problemen met het ophalen van 

conceptuele informatie. De vaardigheid om doelgerichte acties voor te stellen is redelijk intact.

- Patiënten met een atrofie van de frontaalkwabben hadden relatief veel moeite met de 

sequentiëring van acties binnen een script (merken sequentiefouten niet op). Hadden weinig 
problemen met het detecteren van semantische fouten (Consentino, 2006)


Farag et al (2010): scripts worden gekenmerkt door clusters

- Proefpersonen met semantische dementie en gezonde proefpersonen waren beter in staat de 

volgorde van gebeurtenissen binnen een cluster te beoordelen dan de volgorde tussen clusters

- Proefpersonen met fronto-temporalme dementie hadden zowel moeite met het bepalen van 

volgorde binnen clusters als tussen clusters


8. Het non-declaratieva geheugen

Dissociabel van het declaratieve geheugen:

- Op basis van patiëntstudies

- Vaardigheidstaken

- Resultaten blijven overeind, ondanks gebruik van weinig ecologisch valide taken

Echter, misschien toch niet volledig onafhankelijk:

- Sommige procedurele taken doen ook een beroep op het declaratieve geheugen (evidentie 

syndroom Korsakoff & seriële reactietijdtaak). Toch deels betrokkenheid van het declaratieve 
geheugen bij het leren van impliciete vaardigheden. 


- Uitvoering van expliciete taken kunnen taakuitvoering beïnvloedden

- Studie Fierde et al. (2006): weervoorspellingstaak, die al dan niet in combinatie met een 

tweede taak moest uitgevoerd worden. Relatie tussen impliciete taken en activatie striatum, 
maar taakafhankelijk

- Enkeltaak: prestatie correleert met activatie mediale temporale lob

- Dubbeltaak: prestatie correleert met activatie putamen


- Motorische taken kunnen ook interfereren met expliciete geheugentaken


9. Voorbij het onderscheid tussen declaraties en non-declaratief

Onderscheid al een aantal decennia een vaststaand gegeven, maar sinds 21ste eeuw veel 
resultaten die inconsistent zijn met dat strikte onderscheid.


9.1 Een vage grens tussen impliciete en expliciete geheugenprocessen

Dew & Cabeza (2011): expliciete geheugentaken kunnen latere ongerelateerde taken 
beïnvloedden

Ophaling van autobiografische herinneringen vindt vaak spontaan en onvrijwillig plaats

Geen éénduidig onderscheid in hersenactiviteit
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- Hippocampus soms ook betrokken bij impliciete processen

- Striatum soms ook betrokken bij expliciete (episodische) geheugenprocessen


9.2 Procesmodellen

Classificatie niet gebaseerd op bewustwording maar op betrokken neurale processen 

- Henke (2010)

- Cabeza en Moscovitch (2013)


9.2.1 Henkes procesmodel

Identificatie van drie belangrijke processen:

- Snelle codering van flexibele associaties 


- Episodisch geheugen 

- Hippocampus & neocortex


- Langzame codering van rigide associaties

- Procedureel geheugen, klassiek conditioneren & semantisch geheugen

- Basale ganglia, cerebellum & neocortex


- Snelle codering van losse eenheden

- Familiariteit, priming

- Parahippocampale gyrus & neocortex


-> in staat te verklaren waarom proefpersonen met schade aan de hippocampus  vooral 
problemen hebben met episodisch geheugen

Predicties:

- Codering van flexibele associaties kan bewust en onbewust plaatsvinden, bij schade aan de 

hippocampus problemen met beide vormen van coderen

- Relationeel leren (vormen nieuwe relaties tussen items & hun context) kan onbewust

- Evidentie: verhoogde activatie hippocampus bij subliminale presentatie van gezicht-

beroepenparen & bij ophalen indo -> associaties bewust gecodeerd

- Meeste amnesiepatiënten zijn niet in staat flexibele associaties te vormen


- Uitzondering: verbale associaties

- Hippocampus niet direct betrokken bij familiariteitsbeoordelingen


9.2.2 Het componentenmodel van Cabeza en Moscovitch

Overeenkomst met model van Henke: benadrukt onderliggende neurale processen in plaats van 
klassieke taxonomie

-> maar flexibeler, grote verscheidenheid neurale processen, die gecombineerd kunnen worden 
afhankelijk van het specifieke doel (dimensionele benadering)

Hersengebieden geclassificeerd op basis van die assen

- Perceptueel - conceptueel

- Items - relationeel

- Automatisch - gecontroleerd

Ontwikkeling van model gemotiveerd door neuro-imaging data


10. Besluit

Laatste twee decennia fundamentele shift in ons denken over geheugensystemen

-> nog geen concrete predicties

-> bepalen hoe verschillende neurale processen aan elkaar gerelateerd zijn en hoe ze interactieren 
met andere functies


Hoofdstuk 14: De dynamiek van ons geheugen

1. Inleiding

Voorbeelden van gebruik geheugen

- Leren van namen hersengebieden

- Toepassen van een statistische formule

- Vergeten van geleerde informatie

- Onthouden van tussenresultaten

- Bijhouden van taakdoelen

Je moet niet alle namen van hersengebieden kennen (gebruiken in functies)

Bijhouden van taakdoelen: slagen voor examen -> groter doel is diploma

Na examen vergeet je veel

Vergeten is ook belangrijk deel van geheugen
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2. Het multi-storegeheugenmodel

HM kon op korte tijd info vast houden, maar vanaf hij afgeleid werd was dit verdwenen

Model door Atkinson & Shiffrin: Drie buffers

- Sensorisch register: modaliteit specifiek


- Iconisch geheugen: kortdurende opslag 500-1500ms, actieve representatie in sensorisch 
systeem 


- Echoïsch geheugen: tijdelijk ‘terug te spelen echo’ van wat je net hebt gehoord

- Kortetermijnbuffer: beperkte capaciteit, herhaling zodat informatie niet verloren gaat

- Langstermijn opslag: oneindige capaciteit, info wordt voor een lange tijd ongewijzigd 

opgeslagen, onderhevig aan verval (door geheugensporen die verzwakken) en interferentie


2.1 sensorische opslagplaatsen

Visueel/iconisch geheugen

- Kortdurende opslag (500-1500ms)

- Actieve representatie in sensorisch systeem

Auditief/echoïsch geheugen

- Tijdelijke “terug te spelen echo” van wat je net gehoord hebt

Vragen “wat zeg je” en plots beseffen dat je weet wat er gezegd is -> echoïsch geheugen 

Info wordt continu overschreven


2.1.1 Sperlings partial report studies

Sperling: sensorische informatie is gedurende korte tijd beschikbaar voor verdere verwerking; via 
studie blijkt de info te vervallen na ongeveer 500 ms

Proefpersonen moesten reeksen letters onthouden en later rapporteren. Volledige rapportage wil 
zeggen dat proefpersonen alle letters moesten opnoemen. Bij partiële rapportage gaf een toon 
aan welke rij letters gerapporteerd moest worden. Voor de vertraagde partiële rapportage 
conditie, werd te toon vertraagd aangeboden waardoor de proefpersonen de letters uit hun 
iconisch geheugen moesten selecteren

Hoe later de toon gepresenteerd werd, hoe minder goed proefpersonen erin slaagden om de 
relevante letters te benoemen. Met een seconde na toon is prestatie even slecht als bij volledige 
rapportage.


2.1.2 Visueel-sensorisch

Iconisch geheugen

- Pre-attentief: wordt niet beïnvloedt door aandacht

- Landman et al. (2003): representaties in het iconisch geheugen blijven nog 1500 ms intact


- Onderzoek: aanbieden cues tijdens de eerste display, de tweede display of op een random 
moment tussen beide displays


- Resultaat: bij aanbieding tussen twee displays: hoe later de cue aangeboden werd, hoe 
minder de accuratesse werd van de proefpersonen, maar steeds significant hoger dan 
wanneer de cue in de tweede display werd aangeboden


- implicatie: we zijn in staat om tijdens het onthouden van visuele informatie nog te selecteren 
uit informatie in ons iconische geheugen en deze info kunnen we vasthouden in het 
kortetermijngeheugen


2.1.3 Auditief-sensorisch

Echoïsch geheugen: belangrijke rol in het tijdelijk vasthouden van informatie voordat onze 
aandacht de kans heeft gekregen deze informatie vast te houden in het kortetermijngeheugen


2.2 Het kortetermijngeheugen

Tijdelijke opslag van informatie

Volgens Atkinson & Shiffrin (1968) noodzakelijk voor permanente opslag

Geen aandacht is verval!

Instandhouding door herhaling

Begrip tegenwoordig in deels onbruik geraakt omdat het actiever is dan de naam aangeeft

-> werkgeheugen


2.2.1 De geheugenspanne

Geboortejaar van cognitieve psychologie: 1956
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George Miller (1956): de geheugenspanne is 7±2 items

Maar recent veel discussie

- Chunking (chunk: betekenisvolle eenheid)

- Complexiteit van figuren

- Context 

- Categoriseerbaarheid


2.3.2 De seriële positiecurve

Aanbieding van een reeks woorden -> welke woorden onthoud je het beste?

Primacy effect: oververtegenwoordiging van woorden uit het begin van de lijst -> omdat de eerste 
items relatief vaak herhaald worden, zijn ze redelijk goed geconsolideerd in het LTG

Recency effect: oververtegenwoordiging van woorden uit het einde van de lijst -> omdat de meest 
recente items nog relatief sterk in het KTG geactiveerd zijn

Seriële positiecurve: de kans om een woord correct te herinneren geplot als functie van de positie 
van het woord in de lijst.


2.2.3 Geheugenverlies

Vaak intact kortetermijngeheugen 

Maar, soms ook specifieke kortetermijngeheugendeficiënties

Bv. KF: schedelfractuur boven pariëto-occipitaalkwab, normale prestaties op 
langetermijngeheugentaken, kortetermijngeheugenspanne van slechts 2

Bv. EE: patiënt met normaal IQ, deel linker angulaire gyrus en witte stof verwijderd door tumor, 
kortetermijngeheugenprobleem en probleem met vertalen van getallen in getalwoorden, 
langetermijngeheugen intact

-> dubbele dissociatie


2.2.4 Vergeten in het kortetermijngeheugen

Brown-Petersen taak/paradigma

- Letters onthouden en terugtellen

- Afname geheugenprestatie in functie van tijd

Daaruit leidden ze af dat de kwaliteit van geheugensporen automatisch afneemt in functie van tijd

Nairne (2002) verwerpt de verklaring van spoorverval

- Vergeten in kortetermijngeheugen is niet omdat geheugensporen met de tijd verzwakken

- Er is eerder sprake van interferentie: cues die we normaal gebruiken om info uit het 

kortetermijngeheugen terug te vragen, zouden door interferentie van andere taken, komen te 
vervallen. 


3. Het werkgeheugen

Werkgeheugen: niet allen onthouden, maar ook gebruiken van informatie in taken

- Onthouden taakdoelen

- Manipuleren van informatie

Baddeley & Hitch (1972): onderscheid tussen twee verschillende types op basis van 
dubbeltaakstudies

- Fonologische informatie: onthouden verbale/auditieve code

- Visuele en spatiale informatie

Dissociatie tussen visuospatiale en auditief-fonologische informatie

Multicomponenten-werkgeheugen-model:

- Central executive: controle werking andere systemen & inhoud WG manipuleren, vasthouden of 

actualiseren

- Fonologische buffer: onthouden auditieve informatie

- Visuospatiale kladblok: onthouden visuele en/of ruimtelijke informatie

- Additionele component: episodische buffer, betrokken bij de tijdelijke opslag van geïntegreerde 

stukken informatie, vooral met betrekking tot persoonlijke gebeurtenissen.


3.1 Componenten van het werkgeheugen

3.1.1 Fonologische buffer

Onthouden van auditieve en/of fonologische informatie

Kan ook visuele informatie representeren, mits te verbaliseren!

Twee subsystemen:

- Fonologische opslagplaats: opslaan van de te onthouden woorden
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- Articulatorische lus: actief houden van woorden door middel van een subvocale herhaling

Fonologische similariteitseffect: een lijst met fonologisch vergelijkbare woorden of letters wordt 
minder goed onthouden dan een lijst die niet op elkaar lijkt 

Woordlengte-effect: hoe langer de woorden zijn, hoe minder we er kunnen onthouden. De 
capaciteit van de buffer is dus beperkt door de tijd die nodig is om de te onthouden woorden te 
herhalen

-> beide effecten wijzen erop dat we gebruik maken van spraakprocessen bij het onthouden van 
woorden


3.1.2 Visuospatiale kladblok

Beperkte capaciteit: ongeveer 4 objecten onthouden

Onthouden visuospatiale informatie, dissociatie tussen:

- Visueel geheugen

- Spatiaal geheugen

Baddeley (2003):

- Corsi block tapping-taak (capaciteit spatiale geheugen meten): sequentie blokken aantikken 

imiteren, steeds langer en moeilijker, tot de proefpersoon niet meer in staat is de volgorde te 
herhalen -> beïnvloed door spatiale interferentie


- Patroonspannetaak (capaciteit visuele geheugen meten): proefpersoon krijgt een matrix van 
cellen te zien, die voor de helft random gevuld zijn en die moet men rapporteren. Ook steeds 
weer grotere matrices -> beïnvloed door visuele interferentie


Klauer en Zao (2004): 

- Bewegingsdetectietaak interfereerde met het onthouden van patronen

- Kleurdetectietaak interfereerde met het onthouden van Chinese tekens

-> Maar andersom geen interferentie bij beide taken

Logie: onderdelen van visuospatiale werkgeheugen

- Visual cache: informatie over individuele eigenschappen van een stimulus bijhouden

- Inner scribe: mechanisme betrokken bij de verwerking van spatiale informatie en het herhalen 

van informatie in de visuele cache

Neurale basis van het visuele werkgeheugen:

- Activatie van visuele hersengebieden bij onthouden

- Contralateraal ten opzichte van locatie van de te onthouden stimulus


3.1.3 De episodische buffer

Derde buffer waar informatie op geïntegreerde wijze opgeslagen wordt

- Beperkte capaciteit, waarbij geïntegreerde episodes worden opgeslagen, die beperkt zijn tot 

een specifieke tijd en tot specifieke locaties

- Verschil met episodisch geheugen in langetermijngeheugen, de episodische buffer is een 

tijdelijke opslagplaats


3.1.4 Central executive

Controleert aan- en afvoer van informatie naar het werkgeheugen en zorgt dat deze informatie 
gemanipuleerd kan worden

- Focussen aandacht: concentratie

- Verdelen aandacht tussen twee informatiestromen

- Switchen aandacht tussen taken

- Het tot stand brengen van een connectie met langetermijngeheugen

-> geïdentificeerd op basis van patiënten met dysexecutief syndroom


3.2 Werkgeheugen en bewuste ervaring

Executieve processen reguleren welke bronnen van informatie worden geïntegreerd in de 
episodische buffer - > kan functioneren als een globale werkruimte waar bewustzijn zou kunnen 
ontstaan. 


3.3 Werkgeheugencapaciteit

Hoe te meten: aantal items/chunks? Geen eenduidige methode 

Effect van mentale operaties?

- Leesspanne

- Operatiespanne

- N-Backtaak
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Werkgeheugencapaciteit en efficiëntie van filtering


3.3.1 De leesspanne

Taak: begrijpend lezen van zinnen & laatste woord onthouden

Variabel aantal zinnen, grootste aantal waarvan ze 50% konden herinneren is de leesspanne


3.3.2 De operatiespanne

Taak: rekenopgave verifiëren & woord onthouden

Variabel aantal items, grootste aantal waarbij alles correct gerapporteerd wordt is de 
operatiespanne


3.3.3 De N-backtaak

Test voor snel veranderende informatie (Kirchner, 1958)

Vergelijken of letter gelijk is aan die van N posities terug

Hoe groter n wordt, hoe zwaarder de geheugenbelasting


3.3.4 Werkgeheugencapaciteit en suppressie van irrelevante informatie

Vogel & Machizawa (2004): EEG-onderzoek

- Reeks stimuli die bestonden uit een verzameling gekleurde blokken, waarvan ze telkens alleen 

maar de reeks aan één zijde van het display moesten onthouden

- ERP-component na toe in amplitude naarmate het display meer stimuli bevatte

- Toename correleert met individuele geheugencapaciteit, en bereikte een plafond wanneer de 

werkgeheugencapaciteit overschreden werd

Vervolgstudie:

- Aantal stimuli, en aantal dat onthouden moest worden varieerde

- Bij mensen met een hoge werkgeheugencapaciteit nam de amplitude van de ERP-component 

toe in functie van het aantal te onthouden stimuli, terwijl bij mensen met een lage 
werkgeheugencapaciteit de amplitude vooral toe nam in functie van het aantal stimuli in het 
display, zelfs wanneer deze additionele stimuli niet onthouden hoefden worden en dus alleen 
maar afleidden.


Onze werkgeheugencapaciteit wordt vooral bepaald door de mate waarin we erin slagen 
irrelevante informatie te onderdrukken

Caspar et al. (2016):

- Afleidende stimulus kan een ERP-component oproepen, die beschouwd wordt als een index 

voor de mate waarin de aandacht getrokken wordt door de oproepende stimulus = N2pc-
component (contralateraal)


- Additionele ERP-component, geassocieerd met het onderdrukken van onze neiging om de 
aandacht op een afleidende stimulus te richten = distractor positivity (Pd)


-> correlatie tussen amplitude Pd en werkgeheugencapaciteit


3.4 Objecten, eigenschappen en detail

Wat is de juiste eenheid voor capaciteit?

- Mogelijkheid informatie te comprimeren tot betekenisvolle chunks

- In hoeverre beïnvloedt de noodzaak specifieke eigenschappen van een object te onthouden de 

geheugencapaciteit?

Roggeman et al. (2014): Trade-off tussen verwachting van het aantal byte onthouden objecten en 
de precisie waarmee dat gedaan werd (hoe meer, hoe minder precies)


4. Het werkgeheugen herbekeken

4.1 Werkgeheugen als een emergente eigenschap van het brein

Problemen met het idee van werkgeheugen als apart systeem

- Hoge mate van specialisatie

- Evolutionair gezien onwaarschijnlijk

Eerder sprake van hergebruik van bestaande functies

Daarom: sterke interactie tussen lange/kortetermijngeheugen en perceptie en aandacht


4.2 Aandacht, perceptie en langetermijngeheugen

4.2.1 Enkelvoudige opslagmodellen

Basisidee: kortermijngeheugen is tijdelijke activatie van geheugensporen in het 
langetermijngeheugen 
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Hippocampus betrokken bij het leggen van relationele verbanden


4.2.2 Enkelvoudige opslagmodellen: de rol van de hippocampus

Jonides et al. (2008): amnesiepatiënten hebben vooral problemen met relationeel leren, het 
kortetermijngeheugen doet meestal geen beroep op dit soort relaties.

Hannula et al. (2006): onderzocht relationele geheugen (verschillende foto’s, soms exact hetzelfde, 
soms een aanpassing) -> accuratesse van amnesiepatiënten was lager dan die van controles

-> maar enkel als de test ook beroep deed op werkgeheugen

Hippocampus betrokken bij het leggen van relationele verbanden in het langetermijngeheugen

Consistent met Henke’s procesmodel


4.2.3 Het drie-componentenmodel

Oberauer: het WG activeert bestaande representaties in het LTG

-> beter in staat te verklaren hoe werkgeheugenprocessen een rol spelen in cognitieve processen

- In verzameling geactiveerde items, altijd een paar waar je direct toegang tot hebt = regio van 

directe toegang/brede focus. 

- Binnen deze subset één item met de hoogste activatiewaarde – vormt de nauwe focus van je 

aandacht. 

- Essentieel verschil met klassieke working memory-model: dit model van Oberauer veronderstelt 

geen aparte opslagbuffers & zijn daardoor goed in staat te verklaren hoe informatie 
aandachtsprocessen kan beïnvloeden. 


4.2.4 De regio van directe toegang

Experimenteel paradigma om brede focus van aandacht te onderzoeken: proefpersonen moesten 
twee lijsten woorden leren, waarna ze tijdens een volgende geheugentest flexibel moesten 
switchen tussen de lijsten

- Irrelevante lijst beïnvloedde reactietijd als het probe-woord 100ms na de cue verscheen, maar 

niet meer bij 2 sec na de cue. Tijdens die tijd is de irrelevante lijst uit de brede focus verwijderd 

- Irrelevante lijst wordt niet volledig vergeten, brede focus stelt ons in staat efficiënt te switchen 

tussen subsets van items die relevant zouden kunnen worden.


4.2.5 De nauwe focus van aandacht 

Het laatst bestudeerde item heeft een bevoorrechte status in het werkgeheugen

Als mensen een switch moeten maken op welke objecten ze hun aandacht richten, zijn 
reactietijden ongeveer 300 ms groter dan bij een herhaling van hetzelfde object.

- Wanneer twee items nodig zijn voor een cognitieve operatie, kunnen ze tegelijkertijd 

geselecteerd worden in de vorm van een chunck

- Wanneer items zodanig distinctief zijn, dat ze niet verward kunnen worden, kunnen ze 

simultaan in de aandacht liggen

Tijdens zoeken houden mensen een sjabloon van het doelobject in het werkgeheugen

- Slechts één actief item en één sjabloon

- Minder accuraat bij zoeken naar meerdere items


5. Leren en vergeten

5.1 Niveaus van verwerking

Craik & Lockhart (1972):

- Drie niveaus van verwerking 


- Oppervlakkig/fysiek - diep/semantisch

- Niet altijd van oppervlakkig naar diep, kan ook parallel 


- Hoe dieper de verwerking, hoe beter stimuli onthouden worden

Maar:

- Sterk taakafhankelijk


- Distinctiviteit (Eysenck & Eysenck, 1980)

- Relevantie (Morris, Bransford & Franks, 1977)


- Transfer-appropriate processing

Herhaling leidt niet automatisch tot een verbeterde langetermijngeheugenpresentatie

Maintenance rehearsal: het automatisch herhalen van het resultaat van een eerdere verwerking 
van een stimulus

Craik en Tulving (1975): herkenning van woorden is afhankelijk van de taak die moest worden 
uitgevoerd bij het leren
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- Oppervlakkige grafemische taak (lettergrootte)

- Bepalen of het woord rijmt

- Bepalen of het woord past in een zin (semantisch)

-> diepte van verwerking heeft groot effect op geheugenprestatie

Semantische verwerking zorgt voor een grotere activatie van de hersendelen dan perceptuele 
verwerking

- Woorden uit de semantische conditie werden beter onthouden dan de rijmconditie. Maar het 

succesvol ophalen van een woord was geassocieerd met de activatie van de linker ventro-
laterale cortex, ongeacht de conditie waarin het woord werd gepresenteerd


- Geen eenduidige relatie tussen succesvol ophalen woord en wijze waarop woord oorspronkelijk 
werd aangeboden


5.1.1 Distinctiviteit

Eysenck en Eysenck (1980): Veel Engelse woorden corresponderen qua uitspraak niet met de 
manier dat ze geschreven worden. Proefpersonen moesten woorden uitspreken, de onregelmatige 
uitspreken alsof ze regelmatig waren (in controleconditie normaal). Proefpersonen waren veel 
beter in het herkennen van de onregelmatige woorden.


5.1.2 Het effect van relevantie

Morris et al. (1977): De mate waarin opgeslagen informatie herinnerd wordt, is afhankelijk van de 
relevantie van het materiaal tijdens de geheugentest

- Standaardherkenningstaak: diepe semantische verwerking resulteert in betere resultaten dan 

oppervlakkige rijmtaak

- Rijmherkenningstaak: rijmherketnningstaak resulteerde in betere resultaten dan semantische 

taak

- Fonologische informatie van woorden wordt opgeslagen


Transfer-appropriate processing-theorie: verschillende vormen van leren resulteren in het coderen 
van specifieke aspecten van een stimulus, op een wijze afhankelijk van de taak

- Expliciete geheugentaken: hoe dieper de verwerking, hoe beter de resultaten

- Impliciete geheugentaken:


- Algemenekennistest: doet beroep op conceptuele informatie, die mogelijks beïnvloed wordt 
door de diepte waarop eerdere informatie is verwerkt


- Woordaanvullingstaak: doet beroep op oppervlakkige kenmerken van geleerde woorden, 
waardoor het niet plausibel is te verwachten dat deze door de diepte van verwerking 
beïnvloed zal worden


5.2 Leren door ophaling

Testing-effect: geheugensporen worden gecodeerd tijdens het leren en tijdens het ophalen van 
herinneringen -> regelmatig testen van je kennis zou een positief effect moeten hebben op je 
geheugenprestatie


5.2.1 Het testing-effect

Pyc en Rawson (2009):

- Retrieval effort-hypothese: een moeilijke (maar succesvolle) ophaling uit het geheugen zorgt 

voor een betere prestatie dan een gemakkelijke ophaling

- Experiment Engels-Swahili woordparen: hogere taakmoeilijkheid resulteert in een hogere 

geheugenprestatie

- Mediatoren: associaties tussen de te leren items, waarbij de associaties tijdens het testen 

versterkt kunnen worden

- Een gegeven cue kan tijdens het testen een mediator activeren, die dan weer een doelwoord 

activeert

- Engels-Swahili experiment: geheugenprestatie sterk beïnvloed door de mate waarin 

proefpersonen in staat waren om mediatoren op te halen


5.2.2 Leren en predictiefouten

De loof et al. (2018): predictiefouten als mogelijke verklaring voor de effectiviteit van het testing-
effect

-> predictive coding-raamwerk: meeste informatieverwerking vindt plaats wanneer het brein een 
predictiefout maakt en die tracht te corrigeren
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Proefpersonen kregen Nederlandse woorden 4 mogelijke Swahili woorden om uit te kiezen in de 
testfase, maar ieder Nederlands voor was met meerdere Swahili woorden geassocieerd, dus 
soms werden de proefpersonen niet beloond voor keuzes tijdens de testfase.

Predictiefouten: 

- Getekende (signed) predictiefouten; gaven aan of de uitkomst beter of slechter was dan 

verwacht -> hoe groter deze predictiefouten, hoe beter de proefpersoon de geleerde 
woordassociaties later konden reproduceren


- Ongetekende (unsigned) predictiefouten; gaven gewoon aan of de uitkomst anders was dan 
verwacht 


5.3 Vergeten

5.3.1 Ebbinghaus’ bespaarmethode

Ebbinghaus (1885): lijst met betekenisloze lettergrepen, noteerde hoe lang hij nodig had om deze 
vanbuiten te leren, wacht even en doet dit opnieuw -> de proportie tijd die hij kon besparen bij het 
leren nam drastisch af naarmate er meer tijd tussen het leren en herleven van de lijst verstrijkt, 
grootste afname in het eerste uur na het oorspronkelijke leren

Bespaarmethode: procedure die Ebbinghaus gebruikte


5.3.2 Vergeetcurves

Vergeetcurve: tijdsbesparing uitgedrukt als een functie van het tijdsverloop tussen leren en 
herleren

Waarom verdwijnt informatie uit ons langetermijngeheugen?

- Soms wenselijk zaken te vergeten bv. Lesrooster van vorige jaren; vorige adressen

- Vergeten in het impliciete geheugen verloopt trager dan in het declaratieve geheugen


- Mitchell (2006): voerde een studie uit met participanten die 17 jaar eerder ook al een studie 
met hem uitvoerden, proefpersonen waren aanzienlijk beter in het herkennen van fragmenten 
van afbeeldingen die in de originele studie gebruikt werden


5.3.3 Verval

Eenvoudigste verklaring voor vergeten: geheugensporen vervallen na verloop van tijd

Spontaan verval:

- De vele triviale herinneringen van iedere dag doen verdwijnen

- Voornamelijk gedurende de slaap -> optreden verval in hippocampus (neuro-imaging)


5.4 Interferentietheorie

Interferentie met andere herinneringen levert ook een grote bijdrage aan het vergeten van 
informatie 


5.4.1 proactieve interferentie

Oude herinneringen interfereren met een nieuwe situatie bv. Wanneer bepaalde gewoontes 
veranderen, waardoor er nieuwe stimulus-responsassociaties bestaan

Jacoby et al. (2001): correcte respons is relatief zwak, incorrecte respons relatief sterk

Bäuml en Kliegl (2013): afhankelijk van de ophaling van informatie, proactieve interferentie  sterk 
gereduceerd wanneer proefpersonen een deel van het materiaal zouden vergeten

Bergstrom et al. (2012): veroorzaakt door zowel automatische als gecontroleerde ophaling van 
informatie

- Automatische processen: vroege ERP-component

- Gecontroleerde processen: latere ERP-component

Nee et al. (2007): ten gevolge van conflict verwerking, ventrolaterale prefrontale cortex en 
anterieure prefrontale cortex zijn betrokken (fMRI)


5.4.2 Retroactieve interferentie

Nieuwe informatie interfereert met oudere herinneringen of kennis, vooral wanneer er sterke 
overeenkomsten zijn

Dewar et al (2007): niet noodzakelijk het geval, ook retroactieve interferentie wanneer ze heel 
andere taken moesten doen tussen het leren en de geheugentest, zij geven 2 verklaringen

- Hoge mate van mentale inspanning tijdens het retentie-interval

- Interferentie door vergelijkbaar stimulusmateriaal

Eakin en Smith (2012): zowel in declaratieve als impliciete geheugen
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5.5 Gemotiveerd vergeten

Gericht vergeten: het fenomeen dat informatie van het langetermijngeheugen vergeten kan 
worden door instructies

- Itemmethode: woord presenteren dat onmiddellijk gevolgd wordt door een instructie om het 

item te onthouden of te vergeten -> vergeten-instructie zorgt voor het selectief repeteren van 
alle items die wel onthouden moeten worden


- Think/no-think paradigma: proefpersonen leren een lijst met woordparen. Wanneer ze daarna 
een van de woorden als cue aangeboden krijgen, hebben ze de opdracht ofwel zoveel mogelijk 
aan het geassocieerde woord te denken, of het juist te onderdrukken.


5.6 Cue-afhankelijk vergeten

Tulving en Thompson (1973): 

- Vergeten ten gevolge van slechte overeenkomst geheugenspoor en relevante cues 

- Coderingsspecificiteitsprincipe: waarschijnlijkheid dat een herinnering opgehaald kan worden, 

neem toe in functie van de overlap tussen de informatie die tijdens het ophalen beschikbaar is 
en de informatie die in het geheugen opgeslagen is.

- Consistent met transfer-appropriate processing

- Maar, meer nadruk op overeenkomst tussen herinnering en ophaling


Godden & Baddeley (1975): context-afhankelijk geheugen, herinnering veel beter wanneer de test 
in dezelfde omgeving werd afgenomen dan in een andere -> effect enkel wanneer er gebruik 
gemaakt werd van een herinneringstest, bij herkenningstest geen verschil tussen omgevingen


6. Besluit: Dynamische engrammen, consolidatie en herconsolidatie

Engram: fysieke weergave van een herinnering in het brein, vergelijkbaar met geheugensporen, 
maar dynamisch

Fragiel netwerk in cortex, in stand gehouden door hippocampus

-> Consolidatie: bijvoorbeeld trace-link model (Murre, 1996)

Activatie brengt ze in een fragiele toestand

Noodzaak voor herconsolidatie


Hoofdstuk 15: Het alledaags geheugen

1. Inleiding

Autobiografisch geheugen draagt bij aan de ontwikkeling van onze identiteit, ons zelfbeeld, onze 
doelen en levensverhaal

- Accumulatie van herinneringen gedurende onze levensloop

- Ophaling en reconstructie


2. Verschillende benaderingen voor geheugenonderzoek

Prospectieve geheugen: het geheugen dat we gebruiken om ons te herinneren dat we in de 
toekomst nog iets moten doen, informatie onthouden voor toekomstige doelen en motieven


2.1 De traditionele benadering

- Geheugencapaciteit

- Arbitrair stimulusmateriaal

- Intentioneel

- Aantal items onthouden

- Lengte van de retentie (hoe lang het onthouden kan worden)

- Accuratesse 


2.2 Alledaagse-geheugenbenadering

- Relevantie van de herinnering

- Persoonlijk relevant materiaal

- Incidenteel 

- Vervorming/relevantie

- Fit tussen herinnering en actuele gebeurtenissen


3. De kneedbaarheid van ons langetermijngeheugen

Marsh et al. (2004): 

- Aanzienlijke vervorming in verhalen bij doorvertellen

- Wijze waarop verhalen doorverteld waren beïnvloedde de herinnering
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- Focus op emotie of feiten:

- Selectieve vervorming

- Groep die over zijn emoties moest praten, had een betere herinnering aan de ervaren emotie, 

maar ook een grotere vervorming van zijn herinnering aan de feitelijke gebeurtenissen 

Mensen onthouden meer details als ze die zo accuraat mogelijk moesten doorvertellen


4. Onderzoeksmethodes

4.1 Dagboekstudies

Studies van Wagenaar via zijn dagboek, zien via welke cues hij het beste herinneringen kan 
ophalen


4.2 Beperkingen van dagboekstudies

- Beperkt bruikbaar

- Grotere thema’s in ons leven overspannen langere periodes


5. Het autobiografisch geheugen

5.1 Autobiografisch vs. Episodisch geheugen

Autobiografisch geheugen: Het volledig spectrum van persoonlijke herinneringen

- Samengesteld uit episodische herinneringen

- maar, is meer dan dat, grotere thema’s gerelateerd aan


- Vriendschappen

- Carrière

- Levensfasen


- Belangrijk voor ontwikkeling van identiteit en zelfbeeld

- Grote gebeurtenissen die langere periodes kunnen omvatten

- Vergelijken opgehaalde informatie en het zelfbeeld

Episodisch geheugen: individuele gebeurtenissen, gebonden aan specifieke locaties en tijden

- Relatief triviale dagelijkse gebeurtenissen

- Vervagen na verloop van tijd (tenzij saillant) en versmelten tot autobiografische herinnering

- Bewust monitoren, om fouten te vermijden

-> nodige overlap


5.2 Het zelf-geheugensysteem

Conway et al. (2001): autobiografische kennis een belangrijke pijler in de ontwikkeling van onze 
identiteit en ons zelfbeeld

-> persoonlijke herinneringen aan publieke geschiedenis koppelen, trackrecord van persoonlijke 
doelen

Zelfgeheugensysteem: bestaat uit autobiografische kennisdatabase en het werkende zelf


5.2.1 Autobiografische kennisbasis

Persoonlijke informatie die op drie verschillende niveaus van specificiteit geclassificeerd kan 
worden

- Periodes die levensloop beslaan: landurig aanhouden situaties

- Herhaalde gebeurtenissen

- Gebeurtenis specifieke kennis: gerelateerd aan losse gebeurtenissen, gecorrespondeerd met 

episodische herinneringen
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Kader 15.1 Feit of Fictie: Bestaat het perfecte geheugen? 
Case study Shereshevsky: leek een perfect geheugen te hebben -> bleek dat het geen 
geheugen was, maar enkele mentale trucjes en sterke associaties doordat hij ook een zware 
vorm van synesthesie had

Case study Price: voor haar hadden ze de term “hyperthymistisch syndroom” uitgevonden, ze 
herinnerde zich waarschijnlijk zo veel omdat ze obsessief met haar eigen leven bezig was 
(extreme dagboeken etc.)

Ze hadden beide last van het vele herinneren en hadden enkele herinneringen die ze liever 
vergaten



5.2.2 Het werkende zelf

Het werkende zelf heeft betrekking op ons zelfbeeld, wat we zullen worden in de toekomst en wat 
onze persoonlijke doelen zijn -> autobiografische herinneringen staan in dienst van ons zelfbeeld 
en reflecteren ons succes/falen in het behalen van onze zelf gestelde doelen

- Generatieve ophaling: herinneringen ophalen door functies van het werkende zelf te 

combineren met kennis uit de autobiografische kennisdatabase

- Genereren autobiografische herinneringen die verband houden met interne doelen 

- Actief iteratief proces


- Directe ophaling: onvrijwillige ophaling die getrieerd wordt door een externe stimulus


5.3 Reukzin en geheugen

Proust-fenomeen: de kracht waarmee geuren in staat zijn herinneringen op te roepen

- Beschreven door Marcel Proust

- Geurcues zijn effectief in in het oproepen van autobiografische herinneringen bij zowel jongeren 

als ouderen

- Ze kunnen heel oude herinneringen triggeren

- Geur- en smaakinformatie wordt geïntegreerd

- Geuren zijn distinctief: relatief weinig geur-gerelateerde herinneringen

- Minder sterk onderhevig aan interefentie, doordat ze minder goed in woorden te omschrijven 

zijn


5.4 Flashbulb memories

Flashbulb memories (Brown en Kulik, 1977): levendige herinneringen aan belangrijke, dramatisch 
publieke gebeurtenissen

- Herinneringen die mogelijke consequenties hebben voor ons als individu en als verassend 

worden ervaren, activeren een speciaal neuraal mechanisme

- Details van de gebeurtenis permanent opgeslagen als herinnering

- Over informant, de plaats waar het nieuws gehoord werd, gebeurtenissen tijdens het 

vernemen, eigen emotionele toestand en van anderen, consequenties voor ons als individu

- Twee belangrijke aspecten: verrassing en potentiële consequenties voor het individu


5.4.1 Zijn flashbulb memories speciaal?

Finkenauer et al. (1998): afhankelijk van variabelen, bv. Persoonlijke betrokkenheid

-> flashbulb memories zijn intensere varianten van normale herinneringen 

Bohannon (1988): flashbulb memories worden vaak zelf herhaald

Pezdek (2003): flashbulb memories worden vaak herhaald bv. Op tv


5.4.2 Levendigheid

Talarico & Rubin (2003): herinnering is levendig, maar wel gevoelig voor vervorming (consistentie 
neemt af, terwijl levendigheid altijd hoog blijft)


5.5 Herinneringen en levensloop

Autobiografische herinneringen niet evenredig verdeeld over ons leven:

- Kinderamnesie: voor periode 3 jaar bijna geen enkele herinnering

- Reminiscentiebult: grootste deel herinneringen uit periode 10 tot 30 jaar


5.6 Kinderamnesie

Enkele verklaringen


5.6.1 Een onvolgroeid brein

Hippocampus ontwikkelt zich nog sterk na de geboorte, is belangrijk voor de consolidatie van 
herinneringen

Fivush et al. (1987): kinderen kunnen echter wel met gemak vertellen over recente (< 3 maanden) 
en minder recente (> 3 maanden geleden) vertellen. We vormen dus wel herinneringen, maar deze 
gaan tijdens een andere levensfase weer verloren


5.6.2 Repressie

Freud: kinderamnesie is het gevolg van de repressie van bedreigende gedachten, die naar het 
onbewuste worden verbannen en naar minder schadelijke herinneringen getransformeerd worden 
= screen memories
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- Probleem 1: niet falsifieerbaar

- Probleem 2: kan niet verklaren waarom we als volwassene ook niet in staat zijn positieve of 

neutrale gebeurtenissen uit onze kindertijd te herinneren


5.6.3 Het cognitieve zelf

Howe en Courage (1997): kinderen kunnen pas autobiografische herinneringen vormen wanneer 
hun zelfbeeld/cognitieve zelf gevormd is


5.6.4 Sociaal-culturele ontwikkeling

Fivush (2010): taal- en culturele ontwikkeling spelen een belangrijke rol

- Taal: middel om onze autobiografische herinneringen over te dragen

- Remininescentiestijl van de moeder: hoe uitgebreider de moeder vertelt, hoe meer toegang 

kinderen hebben tot vroege herinneringen


5.6.5 Twee-stadiatheorie

Jack en Hayne (2010): 

- Absolute amnesie voor de eerste twee levensjaren -> ontwikkelen cognitieve zelf

- Graduele amnesie voor de resterende periode tot het 6e levensjaar -> ontwikkelen 

taalvaardigheden 


5.6.6 Neurogenesis

Akers et al. (2014): kinderamnesie te verklaren vanuit de onvolgroeide ontwikkeling van het brein. 
De formatie van nieuwe neuronen (= neurogenesis) neemt drastisch af na de geboorte, maar in 
enkele gebieden gaat het proces nog jaren door

Continue formatie van nieuwe neuronen in hippocampus: vroege herinneringen liggen gecodeerd 
in het prille neurale netwerk, maar door het ontwikkelen van nieuwe neuronen, die nieuwe 
netwerken vormen, gaan de vroege geheugensporen verloren


5.7 Reminiscentiebult

Als je ouderen vraagt herinneringen op te halen (spontane herinneringen), opvallend veel 
herinneringen tussen adolescentie en vroege volwassenheid (10e - 30e levensjaar)


5.7.1 Het levensscript

Levensscript (Rubin en Berntsen, 2003): omvat de essentiële stadia die we in ons leven 
verwachten te doorlopen, gegeven de cultuur waarin we leven -> geeft structuur aan ons 
levensverhaal

- Index voor levensfasen waarin belangrijke veranderingen in onze levens zullen plaatsvinden 

(overgang naar stabiliteit en zelfstandigheid)

- Vooral positieve, spontane herinneringen worden gefaciliteerd door het script en zijn daarom 

talrijk aanwezig in de reminiscentiebult


5.7.2 Onverwachtheid en het gevoel van controle

Naast levensdrift nog twee andere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de 
reminiscentiebult:

- Onverwachtheid van de gebeurtenis: sterke autobiografische herinneringen zijn gekoppeld aan 

de ontwikkeling van onze identiteit. Deze ontwikkelt zich sterk tijdens de adolescentie, 
waardoor het kan dat de herinnering aan onverwachte gebeurtenissen in die periode 
gefaciliteerd wordt


- Mate van controle: positieve herinneringen met een hoog gevoel van controle vertonen een 
reminiscentiebult


5.8 De neurale basis voor het ophalen van autobiografische herinneringen

Ophalen autobiografische herinnering: activatie ventromediale prefrontale cortex en posterieure 
cingulate cortex


5.9 Het model van Cabeza en St. Jacques

Cabeza en St. Jacques (2007): beschrijven een theoretisch raamwerk dat de neurologische basis 
voor autobiografische herinneringen beschrijft
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5.9.1 Zoeken en gecontroleerde verwerking

De processen die betrokken zijn bij het zoeken zijn geassocieerd met generatieve ophaling

-> laterale prefrontale cortex

Construeren van autobiografische herinneringen vereist continue betrokkenheid van een actief 
zoekproces


5.9.2 Zelf-referentiële processen

Cabeza et al. (2004): wanneer proefpersonen een foto terugzagen die ze zelf genomen hadden 
ging dit gepaard met een toename van activiteit in de mediale prefrontale cortex

-> checken of foto gerelateerd aan het zelf is


5.9.3 Recollectie

Hippocampus betrokken bij het ophalen van basale autobiografische herinneringen


5.9.4 Emotionele verwerking

Autobiografische herinneringen zijn over het algemeen meer geassocieerd met emoties dan 
andere herinneringen en daarom ook sterker geassocieerd met activatie van de amygdala.

Daselaar et al. (2008): het ophalen van een herinnering resulteert aanvankelijk in activatie in de 
amygdala, de mate van activatie was gecorreleerd met de emotionele intensiteit van de 
herinneringen


5.9.5 Visuele inbeelding

Daselaar et al. (2008): na activatie amygdala, volgt activatie van de visuele cortex. De mate van 
activatie correleerde met de levendigheidsratings.


5.9.6 Monitoring op accuraatheid

Snel en onbewust proces

Gilboa et al. (2006): schade aan ventrolaterale prefrontale cortex -> spontaan valse 
autobiografische herinneringen produceren

Latere uitbreiding van het model door St. Jacques et al. (2011): genereren van emotionele 
autobiografische herinneringen op basis van generatieve ophaling

- Fronto-pariëtaal netwerk:


- Betrokken bij de constructie van autobiografische herinneringen en gecontroleerde 
zoekprocessen


- Verwerkt de cues die aanleiding geven tot een herinnering op te halen. Het leidt de 
zoekprocessen naar de juiste informatie


- Cingulo-operculair netwerk:

- Betrokken bij de constructie van herinneringen, belangrijk bij het vasthouden van een doel


- Mediaal prefrontaal cordiaal netwerk:

- Betrokken bij construeren van een herinnering en elaboreren ervan

- Belangrijk bij verwerken zelfreflecties


- Mediaal temporaal netwerk

- Betrokken bij construeren en elaboreren van autobiografische herinneringen

- Gelinkt aan declaratieve geheugen en bewuste verwerking herinneringen


-> alle vier betrokken bij het genereren van autobiografische herinneringen, enkel de twee laatst 
genoemde netwerken zijn betrokken bij de elaboratie ervan


6. Ooggetuigenverklaringen

6.1 De feilbaarheid van het geheugen

Thomas & Bradshaw (2006): 60% van de rechters, 87% van de juryleden waren oneens met de 
experts over geheugen

-> veroordelingen op basis van onbetrouwbare getuigenissen

Valse herinneringen: de herinnering aan een gebeurtenis die nooit heeft plaatsgevonden, maar die 
gegenereerd wordt op basis van suggestie

Confirmatiebias: herinnering wordt vervormd door onze eigen doelen of verwachtingen 

Lindholm & Christianson (1998): zowel autochtone Zweedse studenten als studenten met een 
immigratie-achtergrond kiezen twee keer zo vaak voor een foto van een allochtone man als dader 
in plaats van een Zweed

Barlett (1932): vervormingen van onze herinneringen, omdat we details van een gebeurtenis 
reconstrueren op basis van wat we denken wat wel waar moet zijn op basis van onze schema’s
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Tuckey en Brewer: mensen herinneren zich schema-consistente informatie beter, ambigue 
informatie wordt geïnterpreteerd op een manier die consistent is met het schema


6.1.1 Beïnvloeding door de ondervrager

Loftus & Palmer (1974): “car smash” experiment

- 2 soorten vragen vlak na het experiment


- How fast were they going when they smashes into each other? -> 41 mijl/uur

- Neutral versions (collided, contacted, hit) -> 34 mijl/uur


- Na een week de vraag: zag je glas liggen?

- Niet-neutraal: 32% zegt van wel

- Neutraal: 14% zegt van wel


6.1.2 Beïnvloeding door de situatie

Lindsay et al. (2004): tonen video’s van een museuminbraak, de dag ervoor luisterden 
participanten naar 1 van 2 verhalen

- Inbraak in een paleis (vergelijkbaar)

- Schoolreis naar Parijs (niet-vergelijkbaar)

Wanneer de film en het verhaal qua thematiek overeenkwamen, maakten de proefpersonen veel 
meer fouten bij het rapporteren van de details van de film.

-> ooggetuigen hebben in het dagelijkse leven ook vaak ervaringen die kunnen interfereren met 
de herinnering aan een misdaad

Twee verhalen lezen en vragen beantwoorden -> suggestieve vragen gerelateerd aan het tweede 
verhaal ten onrechte herkend

Mogelijke verklaring van vervorming: herinnering aan een verkeerde bron attribueren

- Activatie van meerdere geheugensporen

- Kans het grootst wanneer herinneringen afkomstig van verschillende bronnen sterk 

overeenkomen

- Kan voorkomen worden wanneer de getuigen expliciet moeten aangeven wat de bron is van 

hun herinnering

Prull & Yockelson (2013): geheugen van proefpersonen duidelijk vervormd wanneer ze 
misleidende informatie aanboden.

- Serie foto’s die een verhaal vertelden

- Objecten die we doorgaans in de keuken, maar ook in een werkplaats aantreffen

- Luisteren naar een verhaal, met strategische wijzigingen (bv. Blender ipv broodrooster)

-> beïnvloedde proefpersonen, tenzij ze expliciet de bron (foto’s of verhaal) moesten aangeven

Veel studies gaan echter over details, waar vervorming het meeste kan optreden


6.1.3 Verwachting en bedreiging

Het wapenfocus effect: getuigen richten hun aandacht vaak op wapens die gebruikt worden, 
waardoor andere details vaak niet opgemerkt worden

Loftus, Loftus & Messo (1987): toonden proefpersonen twee filmfragmenten

- Persoon richt een geweer naar een kassier en ontvangt een geldbedrag

- Persoon geeft een cheque aan een kassier en ontvangt een geldbedrag

-> Eerste groep keek meer naar geweer dan tweede groep naar cheque, eerste groep kon minder 
goed antwoorden op vragen over details (naast het geweer) van het filmpje

Pickel (1999): serie video’s waarin een man een vrouw benaderde met een geweer

- Verwacht: in een schietbaan

- Onverwacht: op een baseballveld

- Hoge dreiging: gericht geweer, ze stapt achteruit

- Lage dreiging: naar beneden gericht

-> in verwachte conditie kon de groep veel beter de man omschrijven, dreiging had geen effect

Peters (1988): stress en angst kunnen een rol spelen in de accuraatheid van de getuigenissen

- Injectie bij studenten, onderverdeeld in 2 groepen


- Hoog-reactief

- Laag-reactief 
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Kader 15.2 De zaak-Demjanjuk 
Veroordeeld: zogezegd de kampbewaker van Duitse bezetten “Iwan de verschrikkelijke”

Wagenaar: hij was de enige uit de line-up die leek op de beschrijving van Iwan, zijn foto was ook 
net iets groter, ook Nederlandse studenten die Iwan nooit gezien hebben kozen Demjanjuk eruit.



-> laag-reactieve groep was veel beter in staat de verpleegster te identificeren


6.2 Problemen bij daderidentificatie

6.2.1 Gezichtsherkenning en line-ups

Valentine et al. (2003): onderzochten resultaten van 640 ooggetuigen, die in 314 echte line-ups 
een verdachte probeerden te identificeren 

- Ongeveer 20% identificeerde een niet-verdachte. 

- Van de overige 80% slaagde maar de helft er in om de verdachte te identificeren, de andere 

hadden niemand aangeduid.

- De ooggetuigen die erg veel vertrouwen hebben in hun identificatie zijn over het algemeen 

iets accurater dan personen die weinig vertrouwen vertoonden.

- Het kan wel een probleem zijn dat ooggetuigen een persoon herkennen, maar ze zich niet 

meer herinneren in welke context ze het gezicht hebben waargenomen. 

Ross et al. (1994): vroegen proefpersonen om een film van een gebeurtenis te observeren waar 
ofwel een onschuldige omstander in beeld kwam, ofwel de dader van een misdrijf 

Onbewuste overdracht: wanneer de onschuldige omstander in beeld was gekomen, werd die 
aanzienlijk vaker geïdentificeerd in een line-up dan een andere willekeurig persoon


6.2.2 Het andere-raseffect

Andere-raseffect: we identificeren gezichten van onze eigen etniciteit beter dan gezichten van een 
andere etniciteit

-> moeilijker om eigenschappen van gezichten van andere etniciteit te onthouden, maar:

- Perceptuele processen spelen hier ook een rol in


- Aan Britse en Egyptische proefpersonen werd een doelgezicht getoond en ze moesten 
beslissen of dit doelgezicht aanwezig was in een reeks van 10 gezichten. Deze taak deed 
minimaal beroep op geheugenprocessen, omdat zowel het doelgezicht als de reeks waarmee 
ze moesten vergelijken, continu in beeld bleef. 


- Het andere ras-effect blijft niet beperkt tot etniciteit, wordt ook gevonden voor groepen waar 
we ons wel en niet mee identificeren

- Ze boden blanke Amerikaanse universitaire studenten foto’s aan van blanke personen die 

zich in slechte omgevingen bevonden en vonden dat het voordeel, normaal geassocieerd 
met herkennen van de eigen etniciteit, grotendeels verdween. 


6.2.3 Herkenning en familiariteit

We zijn minder goed in het herkennen van onbekende gezichten dan van bekende gezichten

Jenkins et al. (2011): gevraagd aan Britse proefpersonen om foto’s van twee bekende 
Nederlanders (relatief onbekend in UK) te sorteren in stapels. De proefpersonen dachten dat de 
foto’s afkomstig waren van gemiddeld 7,5 unieke personen. 

- Foto’s van één individu kunnen dus aanzienlijk variëren, waardoor het bijzonder moeilijk is om 

een persoon te identificeren o.b.v. één foto; wat vaak gebeurt in een line-up. 

- Ze zouden informatie uit verschillende foto’s moeten combineren om een meer representatief 

gemiddeld gezicht te creëren.

-> computeralgoritmes veel accurater met “gemiddelde” foto’s ipv individuele foto’s


6.2.4 Geheugen en veroudering:

Dodson en Kreuger (2006):

- Vertoonden videofragmenten aan jongere en oudere proefpersonen 

- Vragen beantwoorden op basis van suggestieve en misleidende vragenlijst

- Ouderen rapporteren meer false memories én waren meer overtuigd van hun gelijk


6.3 Verbeteren van ooggetuigenverslagen

6.3.1 Aanpassing in line-upprocedure

Simultane line-up: de getuige ziet iedereen gelijktijdig

Sequentiële line-up: de getuige ziet één persoon per keer

Verbeteren van prestaties van getuigen tijdens een line-up:

- Ooggetuigen hanteren bij sequentiële line-ups een conservatiever criterium dan bij simultane 

line-ups -> dader aanwezig 52% vd gevallen geïdentificeerd bij simultane line-ups en in 44% 
vd gevallen bij sequentiële line-ups. Als de dader niet aanwezig was, wezen getuigen bij 
simultane line-ups (54%) vaker ten onrechte iemand aan dan bij de sequentiële line-ups. 

- Over het algemeen is de sequentiële line-up te prefereren boven de simultane
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- De kleine vermindering in identificaties wanneer de dader aanwezig is, weegt niet op tegen 
de drastische reductie in onterechte aanwijzingen wanneer de dader niet aanwezig is. 


- “weet-niet optie” geven aan getuigen: reductie van onterechte identificaties tot 12%. 

- Getuige er bewust van maken dat de dader mogelijk niet in de line-up aanwezig is.


- Reductie van het aantal valse identificaties met 42%, terwijl de correcte identificaties 
wanneer de dader aanwezig was, met 2% daalde. 


6.3.2 Verbeteren van de ondervragingsprocedures

Cognitief interview: gestructureerde procedure die gestructureerd is op vier regels om een 
herinnering zo accuraat mogelijk terug te halen

1. Mentale herstelling van de omgeving en alle persoonlijke contacten die beleefd werden ten 

tijde van de misdaad

2. Aanmoediging om alle details te rapporteren, inclusief de minder belangrijke

3. Het beschrijven van het incident in verschillende volgordes, waaronder bijvoorbeeld in 

omgekeerde chronologische volgorde

4. Het beschrijven van het incident vanuit verschillende perspectieven, waaronder die van andere 

ooggetuigen

Het cognitieve interview is effectief omdat het gebaseerd is op onze kennis over het menselijke 
geheugen. 

- Coderingsspecificiteitsprincipe: herinnering is afhankelijk vd overlap tussen context waarin een 

gebeurtenis werd waargenomen en waarin ze herinnerd wordt (1 en 2). 

- Het geheugen is complex en associatief en gebaseerd op diverse bronnen van info. 


- Het ophalen van een herinnering is het meest efficiënt wanneer dat gebeurd door 
verschillende routes te proberen (3 en 4). 


- Het interview is blijven ontwikkelen -> een ervan betrof het tot stand brengen van 
verstandshouding tussen de interviewer en de getuige

- Vb. afleiding minimaliseren, getuige langzaam laten vertellen, voldoende pauzes inlassen,

…

- Politie richt zich vaak op de eerste twee regels omdat een volledig cognitief interview zeer 

tijdrovend kan zijn. 


8. Het prospectieve geheugen

Prospectief geheugen: cognitieve functies die we gebruiken bij het formuleren van plannen en 
beloftes, voor het opslaan hiervan en het herinneren wanneer ofwel de tijd is aangebroken ze uit 
te voeren, ofwel de juiste gelegenheid zich voordoet. 

- Time-based: wanneer een actie op een specifiek tijdsstip moet worden uitgevoerd

- Event-based: wanneer een specifieke actie moet worden uitgevoerd als de juiste 

omstandigheden zich voordoen


Thema 7: Taalpsychologie 
Hoofdstuk 16: Functies van taal

3. Beïnvloedt taal ons denken?

Benjamin Lee Whorf was amateur linguist

Linguïstische relativiteitstheorie (Whorf, 1956): taal beïnvloedt ons denken

Extreme variant: verschillen in taal leidt onherroepelijk tot verschillen in gedachten

Milde variant: verschillen in taal beïnvloeden cognitieve functies zoals perceptie en geheugen

Categorisatieonderzoek: proefpersonen zijn over het algemeen accurater in het onderscheiden 
van stimuli die tot verschillende categorieën behoren dan in het onderscheiden van stimuli die tot 
dezelfde categorie behoren

Bv. Russen hebben verschillende woorden voor lichtblauw en donkerblauw -> kunnen die kleuren 
beter onderscheiden

Robertson et al. (2000): onderzoek bij Berinmo, stam in Papoea-Nieuw Guinea

- Nol: ruwweg overeenkomend met groen

- Wor: ruwweg overeenkomend met geel

-> 3 nol stimuli werden als gelijkaardig gezien, ook al was 1 blauw en twee groen

-> bij 2 nol en 1 wor stimuli werden de 2 nol stimuli als gelijk gezien

Taal stelt beperkingen op aan de wijze waarop we iets kunnen representeren


4. Voor- en nadelen van meertaligheid

Bilinguïsme: spreken van 2 talen, terwijl je de ene gebruikt moet je de andere inhiberen
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Bilingual advantage-effect: meertaligheid heeft een positief effect op cognitieve 
controleprocessen

- Noodzaak tot inhibitie van de niet actieve taal

- Switchen tussen verschillende talen

Maar …

- Zeer zwakke theoretische basis

- Resultaten van tweetaligheidstudies bijzonder inconsistent

- Switchen tussen talen vereist weinig tot geen inspanning


5. Taalpsychologie als wetenschappelijke discipline

Cognitieve functies niet rechtstreeks te observeren -> taalverwerking begrijpen door 
eigenschappen van taal te manipuleren

- Leessnelheid

- Oogbewegingen

- Fouten 

- Zinnen maskeren/manipuleren


5.1 Eigenschappen van taal die woordherkenning beïnvloeden 

Woordfrequentie: hoe vaak een woord voor komt in een taal

-> zijn die makkelijker te verwerken?

Homofonen: hebben dezelfde uitspraak, maar een andere spelling en betekenis

-> onderzoeken of fonologie een rol speelt in verwerking

Fonologie: de klank van woorden

Homografen: woorden (hetzelfde geschreven) met meerdere betekenissen

-> betekenis blijkt uit de context

Woord: betekenisvolle, uitspreekbare reeks letters

Pseudowoorden: betekenisloze eenheden, die volgens de regels van de desbetreffende taal wel 
uitspreekbaar zijn

Non-woorden: random reeksen letters die niet uitspreekbaar zijn


5.2 Onderzoeksmethodes

Taken die gebruik maken van deze eigenschappen om taalperceptie te bestuderen:

- Lexicale beslissingstaak: proefpersonen krijgen letters gepresenteerd en moeten zo snel 

mogelijk beslissen of het een woord dan wel een non-woord is

- Benoemingstaak: gedrukt woord gepresenteerd dat ze zo snel mogelijk moeten benoemen

- Priming-taak: proefpersonen moeten zo snel mogelijk een woord benoemen, maar vooraf wordt 

een ander woord geprimed dat al dan niet gerelateerd is


6. Spraak als communicatiemiddel 

Veel studies benaderen taal vanuit een monoloog, terwijl de meest voorkomende vormen van taal 
de vorm van een dialoog aannemen

- Interactie tussen de spreker en luisteraar


- Niet alleen de inhoud van de communicatie is belangrijk, maar ook de vorm

- Partnerspecifieke verwerking: wijze waarop je gesprekspartner taalspecifieke informatie 

verwerkt

- Audience design: studie van de manier waarop een spreker zijn communicatie aanpast aan 

de noden van het publiek

- Taalperceptie vs. Productie 


6.1 Griceaanse stelregels

Herbert Paul Grice (1913-1998): negen stelregels waaraan goede communicatie moet voldoen

- Stelregels van kwantiteit


- Maak je bijdrage zo informatief als noodzakelijk is

- Maak je bijdrage niet informatiever dan noodzakelijk


- Stelregels van kwaliteit

- Zeg niet iets waarvan je denkt dat het niet klopt

- Zeg niet iets waar je geen evidentie voor hebt 


- Stelregels van relatie

- Wees relevant


- Stelregels van gemanierdheid
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- Vermijd obscure uitdrukkingen

- Vermijd ambiguïteiten

- Wees kort (vermijd onnodige uitvoerigheid)

- Wees ordelijk


Coöperatieve principe: sprekers en luisteraars proberen zo veel mogelijk samen te werken om 
elkaar te verstaan

In praktijk worden regels vaak geschonden

Zeggen dat covid-19 niet bestaat is enorme schending van regels van Grice

Trump is kampioen pathologische leugenaar en schending stelregels


6.2 Gemeenschappelijke grond

Gemeenschappelijke grond: de spreker plaatst zich in het perspectief van de luisteraar, en vice 
versa


6.2.1 Audience design: het perspectief van de spreker

Audience design: aanpassingen die de spreker moet maken op basis van verschillende 
assumpties

- Globale assumpties:


- Kenmerken zoals voorkeurstaal of algemene kennis van de luisteraar

- Gedeelde persoonlijke ervaringen waaraan de spreker kan refereren 


- Lokale assumpties:

- Wat de luisteraar weet of waaraan hij aandacht schenkt in een specifiek moment

- Vaker incorrecte lokale assumpties: vluchtiger en veranderen vaker


Horton en Keyser (1996): probeerden vast te stellen of sprekers in staat zijn gebruik te maken van 
een gemeenschappelijke grond

- Proefpersonen deden mee aan een communicatiespel, moesten een object beschrijven aan een 

helper van de proefleider, deze moest beoordelen of de beschrijving adequaat was

- Gemeenschappelijke grond: een referentieobject dat ze beiden konden zien

- Houden spreker rekening met gemeenschappelijke grond en verwerken ze deze in hun initiële 

ontwerp van hun communicatie?

- Gemeenschappelijke grond: geen verschil beschrijving formuleren onder tijdsdruk of niet

- Vanuit eigen perspectief: tijdsdruk zou wel effect moeten hebben

- Effect van tijdsdruk: sterkere neiging om te refereren aan het referentieobject, zelfs wanneer 

dit niet beschikbaar is voor de luisteraar

-> beperkt vermogen sprekers om zich aan te passen aan perspectief van de luisteraar (latere, 
aanvullende informatie beter afgestemd)

= egocentrische heuristiek wordt op basis van feedback aangepast aan de behoeften van de 
luisteraar

Monitoring and adjustment-model: sprekers houden niet direct rekening met het perspectief van 
de luisteraar, maar monitoren hun uitingen en checken op effectiviteit en merken zo schendingen 
van de gemeenschappelijke grond op

Fukura en van Gompel (2012): sprekers neigen beschrijvingen te genereren van hun eigen 
perspectief wanneer ze eenvoudige scènes moesten beschrijven aan de luisteren

- Specifiek in eerste zin

- Korte referenties erna, onafhankelijk of luisteraar de eerste zin gehoord heeft

Simpele manier om communicatie te verbeteren: kopiëren van woorden, frasen en ideeën van de 
andere persoon, de uitingen van de ander dienen als prime

Syntactische priming: de syntactische structuur die de ene gebruikte, word onbewust 
overgenomen door de andere


6.2.2 Perspectief van de luisteraar

Keysar et al. (2000): in hoeverre houden luisteraars rekening met een gedeelde context?

- Proefpersoon zag iets meer dan de spreker

- Opdracht kleinste kaars te verplaatsen

- Oogbeweging naar kleinste kaars in het rek, dan de kleinste kaars die de spreker kon zien

-> gebruik van egocentrische heuristiek, opsporen van ambiguïteiten (relatief weinig cognitieve 
inspanning)

Ferreira (2008): spreken zou in deinst moeten staan van taalbegrip -> sprekers moeten streven 
naar gemakkelijk begrijpbare spraak

- Ambiguïteiten zorgen ervoor dat spraak moeilijk te begrijpen is voor de luisteraar
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- Maar vaak genoeg informatie in gesproken tekst om te ontcijferen wat er bedoeld wordt

- Ofwel veel moeite voor de spreker om ambiguïteiten te vermijden, ofwel veel moeite voor de 

luisteraar om een slordige spreker te begrijpen 

Pickering & Garrod (2004): diverse processen zorgen voor een moeiteloze verwerking van 
gemeenschappelijke grond

- Kopiëren van elkaars frasering, gebruik maken van elkaars ideeën of van syntactische priming

- Interactie tussen gesprekspartners faciliteren ontstaan gedeelde context voor wederzijds begrip


6.3 Non-verbale aspecten van communicatie

Non-verbale aspecten van communicatie essentieel voor begrip


6.3.1 Het wisselen van sprekers

Sprekers wisselen elkaar soepel af: over het algemeen pauze tussen beiden niet langer dan 
500ms

- Mensen neigen er tijdens de conversatie toe bepaalde impliciete regels te volgen


- bv. Door kijken naar luisteraar hem uitnodigen van rol te wisselen

- bv. handgebaren, betekenisloze geluiden, …


- Ook op een meer expliciete manier de verwachting voor rolwisseling duidelijk maken

- Adjacency pair: conversatie-eenheid die een rolwissel impliceert

- Bv. Een groet die opgevolgd wordt door een groet van de gesprekspartner, een vraag die 

gevolgd wordt door een antwoord


6.3.2 Gebaren

Gebaren faciliteren de communicatie doordat de spreker visuele cues geeft aan de luisteraar, die 
de verstaanbaarheid vergroten (zelfs wanneer we de luisteraar niet kunnen zien, automatisch)

Bavelas et al. (2008): in hoeverre dragen specifieke factoren bij aan het al dan niet maken van 
gebaren

- Face-to-faceconversatie

- Telefonische conversatie

- Monoloog op taperecorder

-> gebaren groter en expressiever in face-to-faceconversatie

-> gebaren ook meer verweven in de communicatie, bevatten info waar soms in de verbale 
communicatie naar verwezen werd

- Via telefoon meer gebaren dan monoloog, maar minder betekenisvol

- Gebaren lijken onderdeel te zijn van een dialoog


6.3.3 Prosodische cues

Prosodische cues: worden gevormd door ritme, nadruk en intonatie, ze zorgen ervoor dat een 
boodschap voor een luisteraar gemakkelijk te begrijpen is

Snedeker en Trueswell (2003): gebruiken prosodische cues wanneer context er niet in slaagt 
ambigue zinnen te verduidelijken

Kraljic en Brennan (2005): sprekers passen hun spreekstijl niet aan om tegemoet te komen aan de 
behoefte van de luisteraar -> sprekers produceren in spontane spraak prosodische cues, maar 
niet per sé om in de behoefte van de luisteraar te voorzien


6.3.4 Discoursmarkeringen

Discoursmarkeringen: ogenschijnlijk betekenisloze uitingen zoals ‘weet je wel’, ‘maar goed’, 
‘enne’, ‘dus’,... 

-> talrijk aanwezig in spontane spraak

Flowerdew en Tauroza (199): wegknippen had negatieve impact op begrip

Bolden (2006): voor Engelse taal dienden specifieke discoursmarkeringen specifieke doeleinden


7. Gebarentaal

Toenemende interesse in de studie van gebarentalen

- Bijvoorbeeld ook aan deze universiteit door vice-rector Mieke van Herreweghe

- Niet alleen andere output modaliteit; ook taal zelf is intrinsiek anders

- Kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in onderliggende mentale representaties van 

concepten

- Deels modaliteitsspecifiek, deels modaliteitsonafhankelijk
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8. Selfmonitoring

8.1 Taal en monitoring

Rol van interactie tussen twee gesprekspartners lange tijd enorm onderschat -> impressie dat 
taalperceptie en productie onafhankelijk van elkaar verlopen

Pickering en Garrod (2013): taalperceptie- en taalproductie zijn sterk geïntegreerd

- Hoge mate van flexibiliteit, taal is dynamisch en interactief

- Interactie bevorderd doordat luisteraars anticiperen (op hogere niveau’s)


- A: Ik ben bang dat ik het plafond van de keuken verbrand heb

- B: Maar heb je …

- A: Mezelf verbrand? Nee, gelukkig niet


- Zelfmonitoring:

- Betrokkenheid van de spraakproductieprocessen in taalprocessen niet zozeer een reflectie 

van een mechanisme dat spraaksignaal consistenter maakt

- Taakproductieprocessen eerder een onderdeel van een groter mechanisme betrokken bij 

representatie van taal op een conceptueel niveau 

Libermann et al. (1967): motortheorie

- Spraakperceptie wordt beïnvloed door subvocalen herhaling van de gehoorde spraak 

- Volgens Pickering en Garrod echter hoger niveau: taalproductiesysteem beïnvloedt de 

interpretatie omdat we bezig zijn de inhoud van het gesprek te monitoren

-> toenemende evidentie overlap neurale systemen beide processen

Watkinson et al. (2003): activatie van lip- en tongspieren tijdens luisteren naar spraak 
(experimentele opzet via TMS puls op motorcortex)


8.2 Taalperceptie en predictive coding 

Watkins et al. (2003): evidentie voor activatie van lip- en tongspieren tijdens luisteren naar spraak

TMS-puls op motorcortex

- Samentrekking mondspieren

- Groter tijdens luisteren naar spraak

Wild et al. (2012): visuele informatie kan verstaanbaarheid van spraak beïnvloedden

- Noice-Vocoded Speech: een vervormd spraaksignaal, waarin de meeste temporele cues nog 

intact zijn, maar fijnere details van het spraaksignaal zijn verwijderd

- Samen met visuele cues (“ondertiteling”) beter verstaanbaar

- Toename activatie in de superieure temporale sulcus (STS)


Von Kriegstein et al. (2008): betrokkenheid van top-downprocessen (fMRI)

-> ook eerdere ervaring met het zien van de spreker verbetert de spraakperceptie: toename 
activatie hersengebied betrokken bij verwerking gezichtsbewegingen

Verbetering zowel bij gezonde controle proefpersonen als bij groep prosopagnosie patiënten

- Representatie gezichtsbewegingen nog intact eh nog in staat om representatie te gebruiken om 

hun spraakperceptie te beïnvloeden

- Tijdens luisteren naar spraak predicties activeren die beperkingen opleggen aan de mogelijke 

interpretatie van het spraaksignaal

Lupyan en Clark (2015): woorden, alsook grotere verbale eenheden vormen een speciaal type 
perceptuele input

- Het horen van een woord heeft een faciliterende effect op de perceptie van afbeeldingen die 

onder normale omstandigheden te gruizig zijn om geclassificeerd te kunnen worden 

- Taal is een krachtig hulpmiddel om gedachten en redeneringen te manipuleren bij onszelf en 

anderen -> flexibele manier om verwachtingen te creëren, specifieke informatie wordt dan 
prioriteit in de verwerking


- Taal kan gezien worden als efficiënte mentale programmeertaal

- Beperkingen in taalvaardigheid gerelateerd aan diverse cognitieve deficiënties
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Kader 16.1 Patat met hond: De rol van de N400 in psycholingïstisch onderzoek 
Katus en Hillyard (1980): proefpersonen lezen woord voor woord de zin “zij at patat met …” 
afsluiten met “mayonaise”, “limonade” of “hond” -> hond is schendig van semantische 
verwachting 

N400 component

- Gevoelig voor semantische inconsistenties

- Niet alleen in een zin, maar ook schendingen van achtergrondkennis



9. Pragmatiek

Pragmatiek: de studie van het bedoelde, aspecten die voorbij gaan aan de letterlijke interpretatie 
van taal

Figuurlijke taal: vorm van taal die niet bedoeld is om letterlijk genomen te worden

Standaard pragmatisch model (Grice, 1975): extractie van de niet-letterlijke betekenis vindt plaats 
in 3 stadia:

1. Letterlijke betekenis wordt geactiveerd

2. Luisteraar evalueert of deze letterlijke betekenis zinnig is binnen de context waarin deze zin 

werd uitgesproken

3. Pas wanneer de letterlijke betekenis niet zinvol is, zullen we in het laatste stadium op zoek 

gaan naar een niet letterlijke betekenis

-> letterlijke betekenis wordt wel automatisch geactiveerd, de figuurlijke betekenis niet

-> inconsistent met bevindingen

Glucksberg (2003): proefpersonen kregen zinnen te horen en moesten beslissen of de letterlijke 
betekenis correct is

- Letterlijke zinnen

- Verhutselde metaforen

- Metaforen 

Proefpersonen deden er langer over bij metaforen om te beslissen of de letterlijke betekenis juist 
is

Niet-letterlijke betekenis wordt vaak sneller verwerkt dan de letterlijke betekenis

-> de activatie van de niet-letterlijke betekenis verloopt eerder parallel met die van de letterlijke 
betekenis en dezelfde processen zijn hierbij betrokken

Graded Salience-hypothese (Giora et al., 1999): de initiële betekenis van een zin wordt vooral 
bepaald door de saillantie/prominentie en niet zo zeer door het type betekenis. De saillante wordt 
bepaald op basis van een eerdere ervaring met het materiaal, context of vergelijkbaar materiaal

- Als de saillante van de metaforische betekenis doorslaggevend is voor interpretatie, zou die niet 

door de context beïnvloed mogen worden

- Voor bekende metaforen wordt zowel de letterlijke als de figuurlijke betekenis geactiveerd, 

ongeacht de context

- Voor onbekende metaforen speelt de context wel een rol in de activatie van de figuurlijke 

betekenis

- N400 component die opgeroepen werd door doelwoorden geassocieerd met saillante 

metaforische betekenissen was kleiner dan die opgeroepen door niet-saillante metaforische of 
letterlijke betekenissen

- Zowel de saillante metaforische betekenissen als de letterlijke betekenis van niet-saillante 

metaforen wordt relatief snel begrepen

Kintsch’s Constructie-Integratie model: bepalen van de betekenis van een metafoor op basis van 
twee processen

- Latente semantische analyse: bepaalt de betekenis van woorden op basis van de relatie die 

ieder woord heeft ten opzichte van drie- tot vierhonderd andere woorden en de onderlinge 
relatie tussen die woorden


- Constructie- integratie-component: informatie verkregen uit de latente semantische analyse 
wordt gebruikt om interpretaties te creëren in de vorm van een ‘argument is als een predicaat’-
structuur -> activatie van concepten die relevant zijn


Metaforen zijn niet omkeerbaar: alleen de eigenschappen van het predicaat die relevant zijn voor 
het argument worden geselecteerd, waardoor het omwisselen van deze twee resulteert in de 
selectie van totaal andere eigenschappen


10. Verhaalverwerking

Een van de belangrijke functies van taal is dat het een middel is om mentale representaties te 
vormen van een grote diversiteit aan situaties

Representatie: fysieke weergave van informatie 

Situatiemodel: een interne mentale representatie die gevormd wordt op basis van linguïstische 
informatie

Inferentie: gevolgtrekking


10.1 Inferenties

Inferenties stellen ons in staat iets af te leiden dat door de schrijver niet expliciet vermeld werd. Dit 
doen we dagelijks en volledig onbewust
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10.1.1 Logische inferenties

Logische inferenties: de meest eenvoudige inferenties en volledig afhankelijk van de betekenis van 
woorden (bv. Directrice is een vrouw)


10.1.2 Overbruggende inferenties

Overbruggende/terugwaartse inferenties: worden gemaakt om de coherentie tussen het huidige 
deel van een tekst en het voorgaande deel vast te stellen

Anafoorresolutie: een voornaamwoord of zelfstandig naamwoord moet worden gekoppeld aan 
een vorig zelfstandig naamwoorden (bv. Hem)


10.1.3 Uitgebreide inferenties

Hebben als doel details aan de letterlijke tekst toe te voegen -> op basis van onze 
achtergrondkennis over de situatie bv. Voorwaartse inferentie


10.1.4 Complexe inferenties

Bv.

- Jan reed gisteren naar Brussel

- De auto raakte constant oververhit

-> je hebt door dat het de auto van jan is die oververhit raakte 

Garrod en Terras (2000): twee mogelijkheden om deze gevolgtrekking te maken

- Werkwoord ‘reed’ activeert sleutelconcepten in langetermijngeheugen, die gerelateerd zijn aan 

autorijden, waardoor het woord ‘auto’ uit de tweede zin automatisch geassocieerd werden met 
de eerste zin


- Vormen van een uitgebreide mentale representatie op basis van de eerste zin en de informatie 
uit de tweede zin wordt geïnterpreteerd in deze context


Experiment: meten van oogbewegingen, bij lezen van een onverwacht woord, kijken 
proefpersonen vaker terug naar eerdere context

-> 2 processen:

- Bonding: automatisch proces waarin sleutelwoorden geactiveerd worden, nl. Bonding

- Resolution: hogere-orde-integratie waarin de zin wordt geïnterpreteerd dat die zo goed mogelijk 

consistent is met de gegeven context


10.2 Inferenties: theoretische benaderingen

De constructie van een mentale representatie is een essentiële stap in het integreren van een 
individuele zin.


10.2.1 Constructionistische benadering

Bransford et al. (1972): lezers vromen over het algemeen vrij uitgebreide mentale representaties 
van de situatie en acties die in een tekst beschreven worden

-> vorming van grote hoeveelheid uitgebreide inferenties

Zinsherkenningsexperiment:  4 zinnen, waarvan de 2e een inferentie maakt op basis van onze 
spatiale kennis, de inhoud komt (door de inferentie) overeen met zin 4. Proefpersonen die zin 2 
gehoord hadden, dachten zin 4 ook gehoord te hebben -> herkend op basis van de inferentie


10.2.2 Minimalistische benadering

McKoon & Ratcliff (1992): inferenties worden maar in beperkte mate gevormd

- Automatische inferenties: bewerkstelligen lokale coherentie -> informatie gegeven in een zin 

geïntegreerd met algemene achtergrondkennis -> coherentie interpretatie van de info in het 
werkgeheugen


- Strategische inferenties: doelgericht, gebruik maken van info expliciet in tekst vermeld


10.2.3 Geheugen-gebaseerde benadering

Het grootste verschil tussen de constructivistische benadering en de minimalistische hypothese 
betreft het aantal inferenties dat automatisch gemaakt wordt. -> bij minimalistisch veel lager

Minimalistische benadering later uitgewerkt tot geheugengebaseerd raamwerk

- Binnenkomende tekst heeft een signaalfunctie die alle relevante geheugensporen in het 

langetermijngeheugen activeert -> betekenis van de tekst wordt geactiveerd 

- Inferenties afhankelijk van de mate van aandacht die aan de geactiveerde representaties wordt 

geschonken; afhankelijk van het doel van de lezer
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10.2.4 Search after meaning

Geheugengebaseerd raamwerk: doelen van de lezer spelen een belangrijke rol in het vormen van 
inferenties, omdat die gevormd wordt als gevolg van het richten van de aandacht op specifieke 
aspecten van de info

-> minder inferenties wanneer we lezen voor spel- en grammaticale fouten, snellezen, incoherente 
tekst, te weinig achtergrondkennis hebben, …

Calvo, Castillo en Schmalhofer (2006): inferentievorming afhankelijk van de doelen van de lezer

Proefpersonen moesten zinnen begrijpend of anticiperend lezen

-> bij anticiperend lezen meer inferentie


10.2.5 Individuele verschillen in werkgeheugencapaciteit

Calvo (2001): verband werkgeheugencapaciteit en efficiëntie waarmee inferenties worden 
gevormd

- Proefpersonen zinnen laten lezen voorafgegaan door een contexten (wel of niet voorspellend)

- Proefpersonen met hoge werkgeheugencapaciteit bleken beter in staat te zijn informatie uit de 

contexten te integreren met de vervolgzin, wanneer die voorspellend was


10.2.6 Integratie van zinsbetekenis en context

Nieuwland en Van Berkum: (2006): evidentie simultane integratie verschillende infobronnen bij 
discoursverwerking

- N400 opgeroepen door ‘salted’ was groter dan die opgeroepen door ‘in love’, omdat de 

eerstgenoemde niet paste binnen het verhaal

- Contextuele informatie kan een zeer snelle impact hebben op verhaalbegrip en de verwerking 

van zinnen


10.3 Schematheorieën

Groot  deel verhaalverwerking door nieuwe informatie te integreren met kennis die al in 
langetermijngeheugen aanwezig is -> hierbij gebruik maken van schema’s

Schema: gestructureerde eenheid van achtergrondkennis

Script: bevatten informatie over sequenties van acties die in normale situaties uitgevoerd worden

frames: beschrijven vaste kenisstructuren van de wereld

Rationalisatiefouten: vervormingen die er op gericht zijn herinnering rationeler en consistenter te 
maken met eigen culturele opvatting

Levelling: het weglaten van onbekende details tijdens het ophalen van een verhaal

Verscherping: sommige details uit het verhaal worden uitgelicht en benadrukt om het interessant/
mooier te maken

Dooling et al.:

- Verhaal over een brutale dictator

- Proefpersonen moesten beoordelen of een doelzin over jodenhaat wel of niet in het verhaal 

voorkwam

- Score afhankelijk van de naam van de dictator: Gerald Martin of Adolf Hitler


10.4 Het constructie-integratiemodel van Kintsch

Gebaseerd op mentale-modellentheorie van Johnson-Laird 

Tijdens het lezen converteren van tekst naar proposities

- Opslag in het geheugen

- Tezamen met aan tekst gerelateerde proposities

- Activatie van associatief netwerk

Integratie via “spreading activation” mechanism (integratiegratiestadium)

Drie verschillende representatieniveaus

- Oppervlakte

- Prepositioneel

- Situatie-representatie

Model gaat voorbij aan het doel van de lezer: vaak zijn we op zoek naar specifieke informatie

Kaakinen en Hyöna (2007): Inderdaad spenderen proefpersonen meer tijd aan het herlezen van 
relevante tekstpassages

Cook & Myers: lezers maken onmiddellijk van de context gebruik

Beperkingen model:
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- initiële constructiefase niet enkel bottom-up, maar kan sterk beïnvloed worden door selectieve 
aandacht voor specifieke informatie


- Negeren enkele factoren die essentieel zijn voor het begrip bv. Doel van de lezer

- Er zijn nog twee andere representatieniveaus


- Tekstgenre-niveau: stijl van de tekst

- Communicatieniveau: hoe de schrijver communiceert met de lezer


10.5 Situatiemodellen

Situatiemodellen beschrijven vooral de rol van gebeurtenissen in de verwerking van verhalen

Gebeurtenisindexeringsmodel (Zwaan et al. 1995): processen betrokken bij het verwerken van een 
verhalende tekst. Ons cognitieve systeem is beter afgesteld op het detecteren van dynamische 
gebeurtenissen dan op het absorberen van statistische informatie

Vijf verschillende aspecten van een verhaal monitoren om te beslissen of een situatiemodel moet 
worden aangepast:

- Protagonist: centrale karakter in de huidige gebeurtenis, vergeleken met de vorige

- Volgtijdelijkheid: de relatie tussen de tijd waarop de huidige gebeurtenis plaatsvindt, vergeleken 

met de vorige

- Causaliteit: de causale relatie tussen de huidige en de vorige gebeurtenis

- Ruimtelijkheid: de relatie tussen de locatie van de huidige en de vorige gebeurtenis

- Intentionaliteit: de relatie tussen de doelen van een karakter en de huidige gebeurtenissen

Discontinuïteit in 1 van de 5 aspecten resulteert in een update van het situatiemodel

-> Leessnelheden namen af wanneer 1 van de aspecten veranderde

Twee alternatieve mogelijkheden voor invloed van de verouderde situatie:

- Hier-en-nuvisie: alleen actuele informatie wordt in beschouwing genomen

- Resonantievisie: alle informatie, dus ook de verouderde, kan interfereren met de huidige 

situatiebeschrijving

Gebeurtenissegmentatietheorie (Zacks et al., 2007): intern situatiemodel aanpassen op basis van 
twee mogelijkheden 

- Updaten van individuele aspecten ervan

- Construeren van een volledig nieuw model

-> gebeurtenissen worden gekenmerkt door discrete grenzen. Een globale update vindt plaats bij 
de grens tussen het ene en het andere stadium

Experiment: proefpersonen kregen filmfragmenten te zien en proberen te voorspellen wat er 5 sec 
na het stopzetten ging gebeuren. Wanneer de stop plaatsvond vlak voor een grens, was de 
predictie veel slechter dan wanneer de film gestopt werd in het midden van een stadium

Ezzyat en Davachi (2011): ook tijdens het lezen worden scènes gesegmenteerd in discrete 
episodes. Herinneringen die een fraseren (nieuw stadium) overschreden, vragen meer tijd om 
opgehaald te worden, dan herinneringen die betrekking hebben op één specifieke frase.


10.6 Evaluatie

Zowel het constructie-integratiemodel als situatiemodellen zijn succesvol in het verklaren van de 
processen, die betrokken zijn bij discoursverwerking

- Constructie-integratiemodellen: verklaren vooral hoe nieuwe informatie aan bestaande kennis 

wordt gelinkt bij de verwerking van non-fictie

- Situatiemodellen: beschrijven vooral hoe de dynamische eigenschappen van narratieve 

verhalen worden verwerkt


11. Schrijven: Het creëren van kennis

Toenemende focus op structuur van tekst en op kennisniveau van de lezer in functie van het 
aantal jaren schrijfervaring.

Vermogen om verhalen of teksten te produceren doet beroep op de vaardigheid noodzakelijke 
informatie te structureren en zo goed mogelijk te relateren aan verwachte achtergrondkennis van 
de lezer of luisteraar.

Daane (1991): studenten die een betere schrijfvaardigheid hebben, scoren beter op tekstbegrip -> 
beter inzicht in de structuur van een tekst en leeservaring draagt bij aan vocabulaire en kennis

Bereiter en Scardamalia (1987): twee belangrijke strategieën van schrijvers

- Kennis-vertelstrategie: schrijvers schrijven alles op wat ze over een bepaald onderwerp weten 

met een minimum aan planning

- Kennis-transformatiestrategie: complexer, niet enkel rekening houden met het onderwerp, maar 

ook met de retoriek (bv. Hoe argumenten sterker maken)
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-> ervaren schrijvers gebruiken in toenemende mate de kennis-transformatiestrategie

Kellog (2008): zeer ervaren schrijvers maken gebruik van een derde strategie

- Kennis-creatiestrategie: houdt niet enkel rekening met de inhoudelijke en retorische aspecten, 

maar ook met het perspectief van de lezer 

-> Schrijfexperts proberen te anticiperen op alle mogelijke interpretaties die de lezer aan een tekst 
kan geven en streven ernaar om alle mogelijke ambiguïteiten uit een tekst te verwijderen tijdens 
revisie. 

-> richt zich op de behoeften van de lezer

Kenniseffect : veel schrijvers gaan er impliciet van uit dat de lezers al een groot deel van de kennis 
van de schrijver bezitten

Hayes en Bajzek (2008): mensen die bekend zijn met technische termen overschatten in hoge 
mate hoe bekend anderen met die termen zijn.


Hoofdstuk 17: Taalperceptie en -begrip

1. Inleiding

Sketch over vliegtuigcrash, expert is niet verstaanbaar door zwaar accent

-> belang van eenduidig taalgebruik 

Begrip is uiteraard essentieel voor taalverwerking

Taal kunnen we op verschillende manieren waarnemen: lezen en luisteren

-> sterke links met perceptie (visueel en auditief)

Vormen van taalperceptie zijn modaliteitsspecifiek

Geen duidelijke grens tussen taalperceptie en taalbegrip, maar cognitieve processen betrokken bij 
taalbegrip zijn minder sterk gebonden aan specifieke inputmodaliteit


2. Lezen en luisteren: verschillen en overeenkomsten

Zowel duidelijke overlap, maar ook duidelijke verschillen

Beiden betrokken bij het interpreteren van een betekenisvolle boodschap 

Zinalyse processen zijn vergelijkbaar voor gesproken en voor gelezen teksten

Lezen:

- Kunnen teruglezen

- Ambigue betekenis

- Leestekens

Luisteren naar spraak:

- Uitgespreid & transitief

- Vluchtige en ambigue klanken

- Prosodie: het ritme, namelijk de nadruk en intonatie die door de spreker worden geproduceerd

Leestekens zijn minder effectief dan de informatie die we uit gesproken tekst kunnen halen

Via prosodie ambigue zinnen desambigueren 

Pauzes zijn enorm effectief

Proces is uitgespreid in de tijd -> groot beroep op ons werkgeheugen (kunnen niet terugluisteren)

Segmentatieproces: identificeren van individuele woorden in het continue audiosignaal 

Gesproken tekst over het algemeen minder ambigu dan geschreven tekst


3. Lezen van losse woorden

Balota et al. (1999): lezen van losse woorden beïnvloed door

- Orthografie: spelling van woorden

- Fonologie: klank van woorden

- Semantiek: betekenis van woorden

Woorsuperioriteitseffect: letterherkenning beïnvloed door woorden 

Bottom-upverklaring: ons visueel systeem detecteert de individuele elementen waaruit letters 
samengesteld zijn en genereert op basis van deze elementen objectrepresentaties van de 
individuele letters -> geïdentificeerde letters worden sequentieel vergeleken met intern lexicon tot 
er een match optreedt met geschreven woord

Cattel (1885): woorden konden echter nog herkend worden wanneer de aanbiedingstijd zo kort 
was dat de individuele letters niet herkend konden worden

Reicher (1969): context die het woord vormt kan de herkenning van de letter positief beïnvloeden

Pseudowoordsuperioriteitseffect: het gebruik van pseudowoorden kan ook een facilitatie in 
herkenning teweeg brengen

-> orthografie speelt een rol in de herkenning van letters, zonder dat de betekenis van woorden 
noodzakelijk geactiveerd moet worden
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3.1 Het interactieve activatiemodel

McClelland en Rumelhart (1981): neuraal 
netwerk waarin woordherkenning plaatsvindt op 
drie niveaus

- Woordniveau: eenheden die hele woorden 

herkennen

- Letterniveau: eenheden die volledige letters 

herkennen 

- Eigenschapsniveau: horizontale en verticale 

streepjes

Neurale netwerken worden gekenmerkt door inputlaag die codeert en knopen die naar het 
volgende niveau gaan

- Activatie van alle lettereenheden die de gedetecteerde eigenschappen bevatten

- Activatie van alle woordrepresentaties die de letters bevatten (andere inhiberen)

- Top-down: alle geactiveerde kandidaat-woorden en kandidaat-letters activeren

Woordsuperioriteitseffect: woordinformatie kan de herkenning van individuele letters faciliteren 
door middel van deze terugkoppeling

-> woorden die veel gebruikt worden in een taal zullen gemakkelijker geactiveerd worden

Pseudowoordsuperioriteitseffect: non-woorden die uitspreekbaar zijn hebben altijd deed overlap 
met bestaande woorden -> aanvullende activatie van de letters in het pseudo woord en daardoor 
herkenning van het woord faciliteren

- Tijd die nodig is om een woord te herkennen is onder andere afhankelijk van de orthografische 

buren van een woord

- Hoe hoger het aantal buren, hoe sterker de gecombineerde inhibitie

- Hoe frequenter een orthografische buur voorkomt in taal, hoe gemakkelijker die geactiveerd 

wordt

Orthografische buren: alle woorden die gevormd kunnen worden door slechts één letter in het 
woord te veranderen


3.2 Positiecodering

Probleem met interactieve activatiemodel

- Alle letters moeten in de juiste volgorde staan om de juiste woordeenheid te activeren, anders 

niet in staat anagrammen te onderscheiden

- Wanneer 2 letters verwisseld zijn herkennen we die echter vaak als een bestaand woord

- Jugde en jumpe zouden even hard lijken op judge, maar instinctief vinden we dat jugde het 

meest lijkt op judge

Cambridge email: elk woord met enkel begin en eindletter op de juiste plaats, maar toch kunnen 
we die lezen

Overlapmodel (Gomez et al., 2008): aan elke letter wordt geen vaste, maar een probabilistische 
waarde toegekend

Modellen op basis van bayesiaanse inferentie: informatie over de identiteit en positie van letters 
accumuleren met het verstrijken van de tijd


3.3 De invloed van betekenis en verwachting

Betekenis en verwachting spelen een belangrijke rol in het herkennen van woorden

Stroop (1935): woordbetekenis interfereert met kleurbenoemingen


3.4 Priming en verwachten

Meyer & Schvenveldt (1971): Het aanbieden van gerelateerde woorden zorgt ervoor dat 
proefpersonen beter/sneller kunnen beslissen of iets een woord is of niet

Is het activeren van een woord een automatisch proces of niet? 
Neely (1977): proefpersonen een bepaalde verwachting laten genereren

- Verwacht - gerelateerd


- Vogel - je verwacht een vogelsoort bv. Roodborst

- Verwacht - ongerelateerd


- Via training geleerd dat bij lichaam, je een onderdeel van een huis verwacht 

- Onverwacht - gerelateerd


- Lichaam zijn duidelijk semantisch gerelateerd, maar niet verwacht op basis van instructie

- Onverwacht - ongerelateerd
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- Vogel - deur

- Controleconditie


- XXXX (betekenisloos) - roodborst

2 verschillende primingeffecten:

- Kortdurend faciliterend effect gedreven door semantische relatie

- Langduriger effect van verwachting

-> context als voorspeller

- P200-component groter wanneer het doelwoord verwacht werd dan wanneer het niet verwacht 

werd

- 200 ms eindstadium initiële visuele verwerking van het woord -> verwachting kan al in een 

vroeg stadium van de semantische verwerking een invloed uitoefenen op de verwerking van 
een woord


3.5 De rol van fonologie

Frost (1998): verwerking van fonologische informatie is essentieel tijdens het lezen, vindt 
automatisch plaats en speelt zelfs een belangrijke rol in het herkennen van woorden

Subvocaal uitspreken tijdens het lezen -> relatie klank-betekenis tijdens leren lezen

Coltheart et al. (2001): de verwerking van fonologische informatie is niet noodzakelijk voor 
woordherkenning

Zwak (Coltheart) vs. Sterk (Frost) fonologisch model

Sterk: 

- Van Orden (1987): evidentie rol fonologie door gebruik homofonen -> fouten die proefpersonen 

maken, kwamen doordat de fonologie van het woord werd verwerkt en daardoor de betekenis 
van het homoloog werd

- Bv. Is it a flower? ROWS - ROSE


- Yates et al. (2008): woorden met een groot aantal fonologische buren hebben voordeel bij 
herkenning, omdat verschillende fonologische associaties bijdragen aan de herkenning

- Enkel effect wanneer de fonologische buren distinctief zijn

- Sterke overeenkomst kan voor inferentie en vertraging zorgen


- Rastle & Brysbaert (2006): woorden sneller verwerkt na aanbieding fonologisch identieke non-
woord-prime


- Fonologie woorden representeert eigen stem/dialect

- Verschillende effecten Noord- en Zuid-Engelsen op rijmtaak

- Je innerlijke stem is gelijk aan je spreekstem


Zwak: Coltheart et al. (2001)

- Evidentie op basis van neurologische patiënten (PS en YGA)

- Patiënt PS: Fonologische code niet voldoende om betekenis te activeren

- Patiënt YGA: vergelijkbare resultaten voor Mandarijn


4. Hardop lezen van geschreven woorden

Conversie van geschreven naar gesproken woord

-> betrokkenheid van zowel taalperceptie- als taalproductieprocessen (probleem bij onderzoek)

Intern lexicon: bevat specifieke informatie over de uitspraak van individuele woorden

Hoe om te gaan met onregelmatige woorden of non-woorden?

- Probleem met bestaande onregelmatige woorden -> intern lexicon

- Problemen met nieuwe/niet-bestaande woorden -> toepassen regel


4.1 Dyslexie

Dyslexie: een algemene term voor klasse van leesproblemen

- Centrale dyslexie: stoornis in de hogere-ordeleerprocessen

- Perifere dyslexie: stoornis in de processen die visuele informatie omzetten in linguïstische code


4.1.1 Oppervlaktedyslexie

Vooral problemen met het lezen van onregelmatige woorden

-> problemen verwerken lexicale informatie; waar uitzonderingsregels zijn opgeslagen


4.1.2 Fonologische dyslexie

Vooral moeite met het lezen van non-woorden, waarbij de vaardigheid om vergelijkbare bestaande 
woorden te vormen intact is

-> stoornis aan regel-gebaseerde conversie van spelling naar uitspraak
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4.2 Theoretische kennis

Relatie tussen gebruik van een lexicon en gebruik van een regel-gebaseerd systeem wordt 
tegenwoordig verklaard vanuit twee verschillende theoretische invalshoeken

- Triangle-model

- Dual-route Cascade model


4.2.1 Analogiemodellen

Model ontstaan eind jaren ’70

Woorden en non-woorden uitgesproken op basis van analogieën met andere woorden. Hierbij is 
één enkel proces betrokken

-> niet in staat om op adequate wijze het onderscheid tussen lexicale en non-lexicale effecten te 
verklaren


4.2.2 Het triangle-model

Extensie van het interactieve activatiemodel

Seidenberg & McClelland (1989): conversie van orthografie naar fonologie

Revisie in 1996: PMSP model

-> betere selectie van fonemen voor non-woorden

Harm en Seidenberg (2004): invloed van betekenis


4.2.3 Dual-route Cascade model

Grafeem: basiseenheid van geschreven taal, individuele letters of combinaties van letters 
corresponderend met een specifieke spraakklank

Foneem: basiseenheid van gesproken taal

Coltheart et al. (2001): Model gebaseerd op neuropsychologische data -> verklaring voor dyslexie

- Route 1: regelgebaseerd


- Nog intact bij oppervlaktedyslexie

- Route 2: lexicaal & woordbetekenis


- Nog intact bij fonologische dyslexie

- Route 3: vergelijkbaar met route 2, maar geen betrokkenheid van het semantisch systeem

-> 2 hoofdroutes, 3e is tussenin


4.2.4 Grafeem-foneemconversie (route 1)

Kan op basis van regelgebaseerd systeemgrafemen naar fonemen converteren, zonder daarvoor 
toegang tot een lexicon is vereist

Patiënt kan enkel deze route gebruiken: ieder grafeem wordt vertaald naar het foneem dat hier het 
meest mee geassocieerd is

-> problemen met uitspreken van woorden die niet conformeren aan deze regels

-> woorden regulariseren: uitspraak conformeren aan de regel


4.2.5 De lexicale routes

Routes 2 en 3, maken gebruik van informatie die opgeslagen is in een lexicon om de juiste 
uitspraak te bepalen

-> faciliteert het opzoeken van grafeem-foneemrelaties voor bestaande woorden

Patiënt met enkel deze routes: niet meer in staat non-woorden uit te spreken, aangezien ze niet in 
lexicon zijn opgeslagen en moeite met minder bekende woorden

bv. Patiënt met fonologische dyslexie

Route 3 betrekt het semantische systeem niet in de verwerking, terwijl route 2 dit wel doet

Patiënten diepe dyslexie: problemen met semantische verwerking

- Moeite uitspreken van onbekende woorden en non-woorden

- Vaak woorden vervangen door semantisch gerelateerde woorden

- Ernstige vorm van fonologische dyslexie

-> symptomen zijn ook het gevolg van het feit dat taalfuncties bij deze patiënten zijn 
overgenomen door de rechterhemisfeer

Beperkingen van het model:

- Kan de resultaten van diepe dyslexie niet goed verklaren -> precieze betrokkenheid van 

semantiek niet goed uitgewerkt

- Model kan niet leren -> kan niet verklaren hoe grafeem-foneemrelaties ontstaan of hoe nieuwe 

informatie opgenomen kan worden
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- Gaat er vanuit dat fonologische verwerking langzaam verloopt en een beperkte invloed heeft op 
woordherkenning en leerprestaties (<-> empirische studies)


- Niet universeel, enkele geschikt voor verwerking van eenlettergrepige woorden te verklaren

- Complex: 30 vrije parameters


4.2.6 Convergerende ideeën 

Dual-route cascade-model en triangle-model evolueren en convergeren steeds meer

Taylor et al. (2013): meta-analyse van 36 neuroimaging studies

Gelijkenissen tussen de modellen:

- Verschillende processen zijn betrokken bij de verwerking van woorden en non-woorden

- Specifieke hersengebieden meer activatie bij woorden dan non-woorden

- Identificatie van de belangrijkste hersengebieden betrokken bij hardop lezen, deze processen 

gerelateerd aan zowel dual-route cascade-model als triangle-model


5. Het lezen van zinnen

5.1 Oogbewegingen

Saccades: ogen verplaatsen met snelle sprongen van de ene locatie naar de andere

- Ballistisch: eenmaal geïnitieerd; kunnen ze niet van richting worden aangepast

- 20-30 ms, tijdens lezen saccades van ongeveer 8 letters of spaties, nadien fixatie van ongeveer 

200-250 ms

Fixaties: periode waarbij je informatie opneemt

Moving window-techniek: tekst wordt onleesbaar gemaakt, behalve in een klein venster rondom 
de fixatie

-> Tijdens fixatie verwerken we 3 à 4 letters links van het fixatiepunt, 15 rechts van het fixatiepunt 
(voor talen die van links naar rechts gelezen worden!)

Woorden waarop we fixeren zijn niet willekeurig

- 80% inhoudswoorden zoals zelfstandige naamwoorden, werkwoorden of bijvoeglijke 

naamwoorden

- 20% functiewoorden zoals lidwoorden, voegwoorden of voornaamwoorden

Spill-overeffect: fixatietijd op een woord afhankelijk van het woord in kwestie én van de frequentie 
van het voorafgaande woord


5.2 EZ-reader

Naïef model oogbewegingen: ieder woord afzonderlijk fixeren en pas saccade naar het volgende 
woord wanneer het huidige woord volledig verwerkt is -> problemen met deze visie:

- 80-20 ms voordat oogbewegingen gepland en uitgevoerd zijn -> veel tijd verliezen als we de 

oogbeweging pas kunnen initiëren nadat een woord volledig verwerkt is

- Soms slaan we woorden over bij het fixeren

EZ-reader-model (Reicher et al.): we programmeren een oogbeweging naar een volgend deel van 
de zin nadat we de informatie waarop we gaan fixeren al deels verwerkt hebben tijdens een vorige 
fixatie

-> 1 woord per keer via volgende processen

- Lezers checken de familiariteit van het woord waarop gefixeerd wordt 

- Frequentiecheck van het woord -> opzoeken in lexicon, start programmeren van volgende 

saccade

- Toegang verkregen tot het lexicon en activatie van semantische en fonologische codes

- Switch van aandacht naar het volgend (niet-gefixeerde) woord

Frequentiechecks en lexicale toegang verlopen sneller voor hoogfrequente & verwachte woorden

- Fixatietijd van een woord afhankelijk van de frequentie van het eerder gefixeerde woord

- Overslaan functiewoorden: vaak zo frequent, kort en verwacht dat we ze al tijdens de vorige 

fixatie volledig hebben kunnen verwerken 

Deel van de zin waarop de lezer fixeert wordt geprojecteerd op de fovea: deel van het netvlies 
waarmee we details kunnen waarnemen

- Gebruik maken van parafoveale informatie

- Als een woord vlak voor de saccade verandert is de fixatietijd langer, er was geen parafoveale 

verwerking


5.2.1 Parallelle vs. Seriële processen

Parafoveale-op-foveale effect: niet alleen de eigenschap van het vorige woord, maar ook die van 
het volgende woord beïnvloeden de fixatietijd op het huidige woord -> parallelle verwerking
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Saccade-generation with inhibition by foveal targets (SWIFT-model)

- Aan alle woorden die tijdens de fixatie worden waargenomen ,wordt een zekere mate van 

aandacht geschonken (parallelle verwerking)

- Gradiënt: woorden krijgen meer aandacht, en dus hogere prioriteit verwerking, naarmate ze 

dichter bij het fixatiepunt liggen


5.2.2 Evaluatie

Beperkingen EZ-reader model:

- Te strikte volgorde van verwerking, lezers in de praktijk wijken vaak af

- Woordfrequentie en voorspelbaarheid resulteren in effecten die niet goed door model te 

verklaren zijn (additief, interactief)

- Specifiek ontwikkeld om oogbewegingseffecten te verklaren, benadrukt vooral vroegere 

leesprocessen -> weinig over hogere-orde processen van het lezen 


6. Luisteren naar spraak

Luisteren naar spraak is de 2e belangrijkste wijze waarop we taal waarneem & spraakherinnering 
is een van de kernfuncties van ons auditieve systeem


6.1 Spraakherkenningsprocessen: een overzicht

Decodering: 

- Selectie van spraaksignaal uit akoestische achtergrond

- Transformeren naar een abstracte representatie

Segmentatie: individuele woorden in het spraaksignaal identificeren

Woordherkenning:

- Activatie van lexicale kandidaten

- Competitie

- Ophaling van lexicale informatie

Interpretatie van uitingen:

- Syntactische analyse

- Thematische verwerking

Integratie in discoursmodel: betekenis integreren met die van vorige zinnen


6.2 Belangrijke perceptuele fenomenen

Energetische maskering: afleidende geluiden interfereren met het spraaksignaal en daardoor 
vermindert de verstaanbaarheid

Informationele maskering: treedt op vanwege de uitvoering van een tweede, aandachtsbelastende 
taak


6.2.1 Het segmentatieprobleem

Spraaksegmentatie: het extraheren van de relevante fonemen en woorden uit het continue 
spraaksignaal 

Spraaksignaal is min of meer continu

Veel gesproken woorden lijken relatief veel op elkaar, waardoor de kans groot is dat een 
klankreeks fout geïnterpreteerd wordt, zeker wanneer het spraaksignaal ambigu is

-> predictive coding draagt bij aan herkennen van woorden

-> tijdens luisteren articuleren we subvocaal -> motorprocessen creëren verwachting 


6.2.2 Contexteffecten

Onze interpretatie van het spraaksignaal kan sterk beïnvloed worden door lipbewegingen van de 
spreker en ook andere visuele informatie

Brock en Nation (2014): contextuele cues die proefpersonen uit visuele informatie konden afleiden 
hadden impact op de interpretatie van een gesproken woord

-> oogebeweging naar pakje boter bij horen “button”, enkel wanner context dat toe stond


6.2.3 Coarticulatie

Coarticulatie: het fenomeen dat fonemen op een contextafhankelijke wijze uitgesproken worden 

-> motorsysteem kan spreeksnelheid niet bijhouden en motorcommando’s worden parallel 
geprogrammeerd -> contextafhankelijk, meer variabiliteit


Psychologische Functieleer II 35



6.3 Processen die de spraakherkenning verbeteren

6.3.1 Segmentatie

Mattys et al. (2005): cues die we gebruiken voor de interpretatie van het spraaksignaal zijn 
hiërarchisch geordend

1. Lexicale cues

2. Segmentale cues

3. Metrische cues


6.3.2 Fonemisch restauratie-effect

Warren (1970): wanneer in een zin een foneem wordt vervangen door een betekenisloos geluid, 
rapporteren de proefpersonen echter een perfect verstaanbare zin, ze vulden het woord aan op 
basis van de context


6.3.3 Categorische perceptie en de lexicale identicatieshift (Ganong-effect)

Categorische perceptie: serie spraakklanken die systematisch variëren van /ba/ naar /da/

-> over het algemeen hoort men /ba/ of /da/ en tussenvormen worden geclassificeerd als een van 
de twee fonemen

Lexicale identificatieshift/Ganong effect: wanneer het initiële foneem ambigu was, werd de klank 
eerder als woord geclassificeerd dan als non-woord


7. Gesproken-woordherkenning: theorieën

7.1 Motortheorie

Motortheorie (Libermann et al., 1967):

- Subvocaal naspreken van een spraaksignaal


- Invoegen van pauzes in spraaksignaal verandert interpretatie

- TMS stimulatie tijdens luisteren naar spraak activeert mondspieren


- Lang impopulair geweest, maar hernieuwde interesse

- Compatibiliteit met predictive coding theorie


7.2 Cohortmodel

Selectie uit een cohort van kandidaatsoorden -> progressieve selectie

O’Rourke en Holcomb (2002): ERP evidentie op basis van punt van uniekheid

- N400 component (die semantische verwerking van een woord signaleert) bereikte bij woorden 

met een vroeg punt van uniekheid ongeveer 100 ms eerder een piekamplitude dan bij woorden 
met een laat punt van uniekheid


- Identificatie van een woord hangt dus af van het punt van uniekheid

Interferentie bij meertaligheid: de klank van het Nederlandse woord “pen” interfereert met het 
Engelse woord “panda”


7.3 Het trace-model

Trace-model (McClelland & Elman, 1986): spraakherkenningsmodel op basis van 
connectionistische principes, dat gezien kan worden als de auditieve tegenhanger van het 
interactieve activatiemodel voor geschreven woorden

-> Top-down en bottom-up processen interageren op flexibele wijze tijdens de herkenning van 
woorden 

- Individuele verwerkingseenheden (knopen) op drie verschillen de niveaus: eigenschapsniveau, 

fonemisch, en woordniveau

- Verbindingen opereren in beide richtingen en zijn alleen maar faciliterend

- Inhiberende verbindingen tussen knopen binnen één niveau


- Activatiepatroon/trace wanneer activatie en inhibitie zich verspreidden over de knopen. Het 
uiteindelijke gehoorde woord is datgene met de hoogste activatie op woordniveau

- Top-down en bottom-up processen blijven gedurende het hele perceptieproces met elkaar 

intrigeren (<-> cohortmodel)

- Gevraagde fonemen worden sneller gedicteerd in woorden dan non-woorden: verschil in 

reactietijd groter wanneer de meeste stimuli woorden waren -> woordsuperioriteitseffect

- Verklaren lexicale identiteitseffect: activatie op woordniveau stuurt de interpretatie in deze 

richting bij

- Verklaren categorische spraakperceptie effect: meervoudige inhibitoire verbindingen zorgen 

ervoor dat grenzen tussen twee fonemen scherper worden, waardoor uiteindelijk één foneem 
het hoogste activatieniveau zal hebben en de andere geïnhibeerd worden
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8. Neuropsychologie: Gesproken-woordherhaling

Neuropsychologische patiënten blijken veel moeite te hebben met het herhalen van een 
gesproken woord

-> schade in gebieden die betrokken zijn bij hogere-orde-analyse van woordinformatie


8.1 Het drie-routeraamwerk

Drie-routeraamwerk (Ellis en Young , 1988): neuropsychologische tegenhanger van het dual-route 
cascade-model

- Één route bestaat uit regelgebaseerde akoestische naar fonologische conversie 

- Twee lexicale routes


- Één betrekt semantiek van woorden in conversie van gehoorde naar gesproken woorden

- Andere slaat semantisch systeem over


8.1.1 Auditieve analysesysteem

Auditief analysesysteem extraheert fonemen en andere geluiden van het spraaksignaal

Pure woorddoofheid:

- Patiënten met schade aan dit systeem hebben specifieke problemen met de verwerking van 

fonemen

- Perceptie woorden en non-woorden verstoord, vooral wanneer ze fonemen bevatten die 

moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn

- Geen problemen met het waarnemen van andere, niet-spraakgerelateerde achtergrondgeluiden 

en intacte spraakproductie 

Peretz et al. (1994): patiënt met functiebeperking in het waarnemen van muziek en prosodie, 
terwijl de vaardigheid om fonologische informatie te verwerken intact bleef

Pinard et al. (2002): in meeste gevallen van patiënten met pure woorddoofheid is er toch sprake 
van milde problemen met de verwerking van niet-spraakgerelateerde stimuli

-> vaak problemen met discrimineren muzikale stimuli of omgevingsgeluiden


8.1.2 Lexicons en semantische systemen

Lexicon: geheugen voor klank van woorden, betekenis niet in opgeslagen

- Auditief inputlexicon: kan beschouwd worden als een van de spaken in het spaak-en-hubmodel 

voor het semantisch geheugen

- Woordbetekenis ligt opgeslagen in het semantische systeem -> hub in semantische geheugen

- Spraakoutputlexicon: bevat informatie over de gesproken vorm van een woord


8.1.3 Fonemische responsbuffer

Fonemische responsbuffer: bevat informatie over de individuele uitspraakeenheden en hoe die 
omgezet moeten worden in motorcommando’s


8.1.4 Drie routes

Drie verschillende manieren waarop luisteraars gesproken woorden kunnen herkennen en 
omzetten in eigen spraak

1. Route die gebruik maakt van drie aanvullende onderdelen van het taalverwerkingssysteem: 

auditieve inputlexicon, semantische systeem en spraakoutputlexicon

2. Route die géén gebruik maakt van het semantische systeem

3. Route die exclusief gebruik maakt van een regel-gebaseerd systeem

Alleen bekende woorden kunnen nazeggen zonder weten wat ze betekenen: alleen route 2 
beschikbaar -> woordbetekenisdoofheid

Alleen route 3 beschikbaar -> transcorticale sensorische afasie

Diepe dysfasie -> alle routes beschadigd?


8.2 Stoornissen in het herhalen van woorden

8.2.1 Woordbetekenisdoofheid

woordbetekenisdoofheid: 

- Schade aan routes 1 en 3

- Woorden herkennen zonder te weten wat ze betekenen

- Kan woorden van non-woorden onderscheiden

- Kan woorden en non-woorden niet reproduceren

-> weinig patiënten die aan deze criteria voldoen
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Niet uit te sluiten dat er enkel schade is aan routes 1 en 3, mogelijks andere schade


8.2.2 Transcorticale sensorische afasie

Transcorticale sensorische afasie:

- Schade aan route 1 en 2

- In staat woorden en non-woorden te herhalen, maar weinig begrip

- Sterk verminderde leesvaardigheid

- Sterke vermindering om gesproken taal te begrijpen

- Schade aan semantische systeem


8.2.3 Diepe dysfasie

Diepe dysfasie:

- Ernstige problemen met spraakperceptie- en productie

- Meer moeite met abstracte woorden dan met concrete woorden

- Beperkt vermogen om non-woorden te herhalen

Verschillende verklaringen:

- Alle drie de routes beschadigd

- Route 3 ernstig beschadigd in combinatie met beschadiging van semantisch systeem

- Algemeen probleem met de verwerking van fonologische informatie


- Semantische fouten door beroep te dien op woordbetekenis om op basis van beperkte 
fonologische info te kunnen converteren naar spraak


- Slecht presteren op taken die beroep doen op manipulatie van fonemen 
(foneemsubtractietaak, beslissen over rijmen)


9. Zinsontleding

Na de initiële perceptie bestaat het volgende stadium van taalverwerking uit het integreren caban 
de individuele woorden tot frasen, zinnen, paragrafen en uiteindelijk volledige verhalen of betogen.


9.1 De invloed van syntax en semantiek

In welk stadium van de zinsverwerking wordt syntactische en semantische info gebruikt? Drie 
mogelijkheden

1. Syntactische analyse gaat over het algemeen vooraf aan analyse van semantische informatie

2. Semantische analyse gaat vooraf aan syntactische informatie

3. Beide analyses vinden gelijktijdig plaats

Veel zinnen zijn syntactisch gezien ambigu

- Globale ambiguïteit: blijft na ontleding bestaan

- Lokale ambiguïteit: opgelost naarmate meer informatie beschikbaar is


9.2 Prosodie en leestekens

Gesproken taal is over het algemeen minder ambigu dan geschreven taal -> hoe komt dat?

Prosodie: nadruk, intonatie en duur van woorden, bevat een rijke hoeveelheid informatie die we 
kunnen gebruiken om de bedoelde syntactische structuur te achterhalen 

Als zinnen op een monotone manier worden uitgesproken hebben mensen moeite met de 
interpretatie

In geschreven tekst -> prosodische cues door middel van leestekens

Steinhauer en Friederici (2001): ERP’s opgeroepen door prosodie of leestekens heel gelijkaardig

Frazier et al. (2006): relatieve lengtes van pauzes zijn van belang

-> niet 1 prosodische cue, maar volledig patroon

Snedeker & Trueswell (2003): prosodische cues waarschijnlijk effectief omdat ze de aandacht van 
de luisteraar richten op relevante details

- Prosodiosche cues die de spreker gaf, waren effectief in het desambigueren van de zinnen, al 

maakten luisteraars nog fouten, doordat hun aandacht al in een vroeg stadium van de 
zinsverwerking gericht werd op relevante objecten


- ‘Tap the frog with the flower’


9.3 Theorieën over zinsontleding

Wanneer speelt semantische informatie een rol in de verwerking van grammaticale informatie?


9.3.1 Het garden path-model

Frazier en Rayner (1982): zinsontleding vindt plaats in twee stadia
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Eerst syntaxische analyse, dan pas semantiek

- Slechts één grammaticale structuur wordt aanvankelijk in beschouwing genomen en semantiek 

speelt geen rol in de selectie van deze initiële grammaticale structuur

- De eenvoudigste syntactische structuur wordt gekozen op basis van twee algemene principes


- Minimal attachment: syntactische structuur die de minste knopen bevat wordt geprefereerd

- Late closure: nieuwe woorden die verwerkt worden, worden aan de bestaande syntactische 

structuur toegevoegd, zolang dat niet resulteert in een conflict

Wanneer de uiteindelijke syntactische structuur door de eerste analyse conflicteert met de 
semantiek van de zin, zal er een tweede analysestap plaatsvinden, waarin de grammaticale 
structuur opnieuw geïnterpreteerd en gereviseerd wordt


9.3.2 Minimal attachment

Listeners and readers initially attempt to interpret sentences in terms of the simplest syntactic 
structure consistent with the input that’s know at the moment

-> soms herinterpretatie nodig bv. “The girl knew the answer was wrong”


9.3.3 Late closure

“Since Jay always jogs a mile seems like a short distance to him.” Volgens het late closure-
principe zou “a mile” worden gekoppeld aan de vorige frase, terwijl het feitelijk de start van een 
nieuwe frase markeert. 


9.3.4 Constraint-based theorieën

Gaat ervan uit dat semantische informatie onmiddellijk verwerkt wordt

Verschillende theorieën, allemaal gebaseerd op constraints (beperkingen)

Gebaseerd op het idee dat syntax en semantiek gezamenlijk bijdragen aan zinsontleding

MacDonald et al. (1994): gebaseerd op connectionistische netwerkstructuur

-> alle informatie onmiddellijk beschikbaar voor zinsverwerkingsproces

Verb bias: semantiek kan een rol spelen in de interpretatie van de syntactische structuur doordat 
specifieke werkwoorden vaker met één syntactische structuur geassocieerd zijn dan met een 
andere.

- The Ghost read the book on the plane

- The Ghost read the book had been burned

Pickering & Traxler (1998): Vroege invloed van semantiek op basis van oogbewegingsstudie

Hagoort et al. (2004): 

- Zowel semantische conflicten als schendingen van achtergrondkennis roepen een N400 op

- Conflicterende kennis en semantische fouten even snel verwerkt


9.3.5 Unrestricted race-model

Unrestricted race-model (Van Gompel et al., 2000): 

- Probeert garden path en constraint-based te verenigen

- Alle informatiebronnen worden tegelijkertijd gebruikt om een syntactische structuur op te 

bouwen = contrained

- Één structuur wordt gehandhaafd zolang die consistent is met de gelezen informatie = garden

- Tweede stadium van verwerking nodig =garden path


9.4 Goed-genoegrepresentaties

Vaak worden zinnen onvolledig verwerkt (Ferreira et al., 2002)

-> mentale representatie vormen die goed genoeg is voor wat we willen bereiken

Mozes-illusie: wanneer gevraagd werd hoe veel dieren Mozes in de ark vervoerde, antwoorden 
veel mensen ‘twee’

Inversie passieve/actieve vorm bv. ‘The mouse was laten by the cheese’ -> ‘The mouse ate the 
cheese’


Hoofdstuk 18: Taalproductie

1. Inleiding 

Voorbeeld: geven van een presentatie

- Meer dan alleen maar vertellen over een onderwerp

- Structureren, bepalen inhoud, …

- Stijl: voorlezen/vertellen?
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Spreken of schrijven? Over spreken meer bekend, aangezien we algemeen gezien ook meer tijd 
spenderen aan spreken da schrijven


2. Spreken en schrijven: overeenkomsten en verschillen

2.1 Overeenkomsten

Planning op relatief abstract niveau: wat wordt gecommuniceerd?

Sotto (2003): dicteren kost vaak even veel tijd als schrijven, ook al kunnen we 5/6 keer zo snel 
spreken als schrijven.

-> bij dicteren ook veel tijd spenderen aan planning


2.2 Verschillen

Geschreven zinnen langer en formeler dan gesproken, ook vaker uitdrukkingen die de structuur 
van een tekst benadrukken

Sprekers kennen hun publiek:

- Spontaner en instantaner

- Mogelijkheid voor instant feedback

- Maar: minder preparatietijd


- Gesproken taal = simpeler, kortere zinnen, informeler

Neuropsychologische dissociatie:

- Ondanks deficiëntie in spraakproductie, normaal kunnen schrijven

- Vloeiend kunnen spreken, maar problemen met schrijven


3. Spraakproductie

Omzetten van idee naar spraakklanken


3.1 Basale eigenschappen van taal

Produceren coherente spraak vereist veel cognitieve verwerkingskracht

-> Verschillende strategieën om druk op cognitieve werkkracht te verlagen

Preformulatie: tijdens een gesprek woordcombinaties gebruiken die we al eerder gebruikt hebben


3.2 Planning van spraak

Hoe ver plannen we vooruit?

- Niveau van bijzin


- Verwisseling van woorden (verspreking) vindt vaak plaats binnen een bijzin, maar overschrijft 
het niveau van de frase


- Tijdens spontane spraak vaak even pauzeren voordat een nieuwe bijzin begonnen wordt, 
alsof die eerst gepland moet worden


- Niveau van een frase: groep woorden die één idee omvat, vaak kleiner dan een bijzin

- Martin, Miller & Vu (2004): beschrijven van afbeeldingen. Als ze een complexe initiële frase 

moesten uiten, pauzeerden ze langer dan wanneer ze een simpele frase moesten uiten

Mate waarin vooruit gepland wordt, is afhankelijk van de aard van het geplande aspect

- Planning van woorden gebeurt over grotere afstand dan de keuze van individuele geluiden 

(fonemen) -> planning van spraak is zeer flexibel en sterk afhankelijk van de doelen van de 
sprekers en de actuele situatie


- Ferreira en Swets (2002): 

- Zonder tijdsdruk had de moeilijkheid van de oplossing geen effect op de planning, 

proefpersonen wachtten langer voordat ze begonnen te spreken

- Als er wel tijdsdruk was, namen de proefpersonen minder tijd om te plannen, eerder 

begonnen spreken en planden de rest van hun antwoord terwijl ze al spraken

- Wagner et al. (2010): additionele factoren die de mate van planning beïnvloeden


- Langzame sprekers plannen meer dan snelle sprekers

- Meer plannen bij simpele zinnen dan complexe

- Meer plannen bij lage cognitieve belasting dan bij hoge


- Trade-off tussen voorkomen fouten en cognitieve belasting

- Wanneer spreker fouten wil vermijden, is cognitieve belasting heel erg hoog. Wanneer 

spreker cognitieve belasting wil minimaliseren, gaat dat ten koste van een grotere 
hoeveelheid spreekfouten 
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3.3 Versprekingen

We maken regelmatig versprekingen: ± één op de vijfhonderd zinnen 

-> relatief zeldzaam, maar divers, kunnen ontstaan op verschillende niveaus in het 
spraakproductiesysteem 


3.3.1 Woorverwisselingsfouten

Woorverwisselingsfouten: twee woorden in een zin omdraaien, deel van de zin vooruit plannen en 
fouten maken in het planningsproces

bv. Ik moet de lade nog in de handdoek opbergen


3.3.2 Spoonerismen

Spoonerisme: systematisch verwisselen van de initiële letter van twee woorden

Bv. You have hissed my mystery lectures


3.3.3 Morfeemverwisselingsfouten

Morfeemverwisselingsfout: verbuigingen van twee woorden blijven op de juiste plaats in de zin 
staan, terwijl de stammen verwisseld worden (veel voorkomend)

-> positionering woordstam vindt plaats voordat de verbuiging genererend wordt en dit proces 
dat verbuigingen genereert is onafhankelijk van de positionering van de woordstam

Bv. Mijn tuig bedanken


3.3.4 Inconsistenties in het gebruik van enkel- en meervoud

Wanneer een enkelvoudig werkwoord gerelateerd is aan een meervoudig zelfstandig naamwoord 
of omgekeerd

- Vooral wanneer werkgeheugen belast is

- Vooral wanneer de zin conflicterende informatie bevat

Bv. De regering hebben er een puinhoop van gemaakt


3.3.5 Semantische substituties 

Semantische substituties: wanneer een woord in de zin verwisseld is door een ander, maar 
semantisch gerelateerd woord 

-> plannen van grammaticale structuur van zinnen, voordat we die invullen met precieze woorden

Bv. Waar is mijn tafeltennis racket


3.3.6 Freudiaanse versprekingen

Freudiaanse versprekingen: versprekingen die een verborgen verlangen zouden reflecteren




4. Spraakproductietheorieën 

Proces van idee naar uiting doorloopt een aantal verschillende stadia


Kader 18.1 Het leven en werk van William Archibald Spooner 
Bekend geworden door karakteristieke versprekingen, bestaande uit de verwisseling van twee 
morfemen, die vaak resulteerden in humoristische uitspraken

-> spoonerismen

Oorzaak niet bekend

- Nerveuze trek?

- Door albinisme ook last van visuele beperking en dysgrafie?

-> niet enkel orale expressies, ook begripsverwarring of foutieve handelingen

Bv. Sprenkelde rode wijn op gemorst zout

Kader 18.2 The slip wars 
Rudolf Meringer vs. Sigmund Freud

Meringer: versprekingen als “motor” voor veranderingen in taalproductie

Freud: misinterpretatie van Meringer’s resultaten

- Arbitraire selectie en ad-hoc interpretatie

- Geen empirische basis voor de ideeën van Freud en versprekingen kunnen perfect verklaard 

worden vanuit fouten in taalproductiemechanismen
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4.1 Spreading activation-theorie

Spreading activationtheorie (Dell, 1986): spraakproductie op 4 verschillende niveaus

- Semantisch: algemene planningsfase

- Syntactisch: bepalen woordvolgorde en juiste structuur

- Morfologisch: specifieke morfemen selecteren

- Fonologisch: morfemen omzetten naar fonologische code

Gebaseerd op “spreading activation” semantisch netwerk

- Inclusief fonemische informatie


- Activatie van spraakklanken

- Insertieregels bepalen volgorde van selectie van woorden


4.1.1 Evidentie

Mixed error-effect: selectie van een foutief woord

- Zowel semantisch als fonemisch gerelateerd aan doelwoord

- Interactie tussen semantische en fonemische niveaus

- Te induceren via priming

Fereirra & Griffin (2003): semantiek en fonologie kunnen simultaan het woordselectieproces 
beïnvloeden

Lexical bias-effect: non-woorden zijn relatief weinig betrokken bij versprekingen

-> alleen woorden in het lexicon kunnen geactiveerd worden

Nooteboom en Quené (2008):

- Wanneer sprekers zich verspreker corrigeren ze zichzelf

- Anticipatiefouten kunnen optreden omdat tijdens de planning, alle woorden in een zin 

geactiveerd worden, een woord dat later in de zin zou moeten optreden, wordt te vroeg 
geselecteerd


Anticipatiefout: een spraakklank wordt te vroeg in een zin ingevoegd

Versprekingen bestaan uit ontwisselingsfouten: activatie van een woord onmiddellijk tot nul 
gereduceerd na selectie, waardoor de kans klein is dat het woord op de juiste plek opnieuw 
geselecteerd kan worden -> selectie van een ander hoog geactiveerd woord in de plaats

Verwisseling kan over het algemeen maar over korte afstand plaats vinden


4.1.2 Foutdetectiemechanismen

Hoe zijn we in staat onze spraak intern te monitoren en waar nodig te corrigeren?

Perceptual Looptheorie (Levelt, 1983): 

- Fouten ontdekken door te luisteren naar eigen spraak

- Doet beroep op spraakbegrip

- Vergelijkbaar met wijze waarop we fouten ontdekken in spraak van anderen

Maar inconsistent met empirie: geen relatie tussen spraakbegrip en vaardigheid om versprekingen 
te detecteren

Conflictmonitoring (Nozari et al., 2011): 

- Interne monitoring in het spraakproductiesysteem op basis van tweestaps-

woordproductiemodel van Kempen en Huijbers

- Lemma’s: abstracte woorden die syntactische en semantische eigenschappen bevatten, 

geen fonologische (s-gewichten)

- Eerst toegang tot lemma’s, dan fonemen


- Foutdetectie op niveau van foneemselectie 
(f-gewichten)


- Foutcorrectie vindt snel plaats (tijdens het 
uitspreken)


4.2 WEAVER ++

WEAVER ++ (Levelt et al., 1999): 
computationele model voor spraakproductie

- Uitbreiding van het Van Kempen en Huijbrechts model

- Woordselectie is competitief

- Bestaat uit 3 niveau’s


- Knopen die lexicale concepten representeren -> conceptueel

- Knopen die lemma’s representeren

- Kopen die morfemen en hun fonologische aspecten representeren -> concreet
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4.2.1 Evidentie: toegang tot grammaticale en fonologische informatie

Van Turennout et al. (1998): ERP studie waarbij gebruik gemaakt wordt van het feit dat 
Nederlandse zelfstandige naamwoorden een geslacht hebben -> design met 2 factoren

- Geslacht

- Initieel foneem (s of b)

Lateralized readiness potential (LRP): representeert het elektrische potentiaalverschil dat we 
verkrijgen door ERP’s die boven de linker en rechtermotorcortex gemeten worden te vergelijken

-> kleine activatie LRP bij no-go beslissing (stimuli waarop niet gereageerd moest worden) 
wanneer de initiële letter bepaalde of ze wel/niet moesten reageren -> op basis van 
geslachtsinformatie al bezig met respons voor te bereiden, als later afgebroken door beschikbare 
fonologische informatie


4.2.2 Evidentie: puntje van de tong

‘puntje van de tong’-fenomeen: perfect de betekenis van een woord weten, maar er niet opkomen 
hoe je het uit moet spreken

-> semantische code beschikbaar, maar fonologische niet

Evidentie voor:

- Harley en Bown (1998): relatief uniek klinkende woorden zijn veel gevoeliger voor dit fenomeen 

dan woorden met een grote fonologische buurt

- Vigliocco et al (1997): info over geslacht van woorden nog beschikbaar in puntje van de tong 

toestand

Evidentie tegen:

- Biedermann et al. (2008): ook in puntje van, de tong toestand kunnen proefpersonen nog initiële 

letter van het woord raden


4.2.3 Evidentie: competitie

Competitie -> aanbieden van afleidende woorden zou moeten interfereren met het benoemen van 
objecten die op afbeeldingen getoond werden

Wanneer afleiders werden gebruikt uit eenzelfde categorie als het object dat benoemd moet 
worden, dan wordt de benoeming vertraagd

Piai et al. (2014): activiteit frontaalkwab het hoogst bij semantisch gerelateerde woorden, het 
laagst bij identieke woorden


4.2.4 Evidentie: lemma-selectie

Predictie: lemmaselectie gaat vooraf aan fonologische code -> empirische inconsistentie

- Meyer & Damian (2007): fonologisch gerelateerde afbeeldingen werden sneller benoemd dan 

ongerelateerde

- Madebach et al. (2011): benoemingstijden van afbeeldingen waren vertraagd wanneer 

fonologisch vergelijkbare woorden als afleider werden gebruikt


4.2.5 Beperkingen

Woordproductie verloopt minder serieel dan WEAVER ++ veronderstelt

-> veel resultaten die inconsistent zijn met serialiteit

Kan mixed-error effect niet goed verklaren

Model beschrijft vooral de timing van spraakproductieprocessen


5. Spraakproductie: neuropsychologie

Afasieën: spraakproductieproblemen, gekenmerkt door problemen met syntactische of 
semantische verwerking -> klassiek onderscheid, klopt niet


5.1 Broca’s afasie

Broca’s afasie:

- Moeite met articuleren

- Problemen met woordvolgorde en prosodie

- Veel pauzes

- Laesies in linker inferieure frontale gyrus


5.2 Wernickes afasie

Wernickes afasie:

- Ogenschijnlijk vloeiend
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- Grotendeels inhoudsloos

- Aantasting woordbegrip

- “sensorische afasie”

- Laesies in linker superieure temporale gyrus


5.3 Broca’s vs. Wernickes afasie

Twee onderscheidende kenmerken tussen Broca en Wernicke

- Intact vs. verstoord begrip

- Onbeschikbaarheid vs. beschikbaarheid grammaticale informatie

Klassieke classificatie is echter te simpel: er is eerder sprake van twee factoren:

- Vloeiende vs. Niet-vloeiende spraak

- Intact vs. Verstoord begrip


5.4 Agrammatisme

Agrammatisme:

- Niet vloeiende afasie

- Problemen met


- Zinsconstructie

- Selectieve preservatie van spraak: zinnen bestaan vooral uit inhoudswoorden

- Begrip van grammaticaal complexe zinnen


Specifiek voor taalproductie of algemene deficiëntie in gebruik procedurele kennis?

Christiansen et al. (2010): patiënten hebben ook meer moeite met sequentieleertaken

Dorsale en ventrale routes verbinden gebieden van Wernicke en Broca

-> beide betrokken bij genereren van grammaticaal correcte zinnen


5.5 Vloeiende afasie: anomie

Anomie: beperkte vaardigheid om objecten te benoemen

- Vertalen woordbetekenis naar geluid

- Permanente ‘punt van de tong’-toestand

Lagarano et al. (2008): anomie kan veroorzaakt worden door zowel een vroege semantische 
deficiëntie als door een latere fonologische deficiëntie 

- Groep met semantische problemen liet een ongebruikelijk ERP-patroon zien, relatief vroeg na 

aanbieding (100-250 ms)

- Groep met fonologische problemen vertoonde relatief laat (300-450 ms) een afwijking in het 

ERP-patroon

Soni et al. (2009): mogelijks meer interactie tussen de verwerking op het semantische en het 
fonologische niveau dan het WEAVER ++ model veronderstelt

- Interactief model: fonologie heeft impact op semantische verwerking

- Incorrecte cues resulteerden in toename van het aantal foutieve benoemingen en bevorderen 

effectief uitspraakfouten


5.6 Vloeiende afasie: jargonfasie

Jargonfasie: 

- Problemen met het vinden van inhoudswoorden, wel juiste grammatica

- Vaak vervangen door neologismen


- Worden ingepast in correcte grammaticale structuren

- Soms fonologisch gerelateerd, soms niet -> verschillende processen?


- Relatief weinig inzicht in eigen problematiek

Meerdere factoren bij productie van neologismen:

- Bevatten fonemen die ook in het gezochte woord voorkomen

- Patiënt LT had de neiging medeklinkers te produceren die vaak voorkomen in de Engelse taal, 

ongeacht of die pasten in de context

- Neiging om recent gebruikte fonemen te verwerken in neologismen, waarschijnlijk omdat deze 

nog geactiveerd zijn

Waarom slecht in het monitoren en corrigeren eigen spraak?

- Moeite met gelijktijdig spreken en monitoren

- Problemen met monitoring ontstaan wanneer fonologie op basis van semantische informatie 

moet worden beoordeeld -> gehinderd in herkennen uitspraakfouten
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7. Spelling

7.1 Een neuropsychologisch spellingsmodel

Model Goldberg en Rapp (2008) herwerkt door Rapp en Dufor (2011): Twee routes

- Lexicaal: informatie die nodig is om fonologische, semantische en orthografische informatie 

aan elkaar te relateren -> vooral om correcte spelling van bekende woorden te produceren

- Niet lexicaal: regel-gebaseerde systeem wanneer we geen toegang hebben tot lexicon -> 

vooral voor de spelling van non-woorden of onbekende woorden

-> vergelijking spraakperceptiemodellen

Beide routes maken gebruik van het orthografisch werkgeheugen/grafemische buffer

Grafische buffer: houdt tijdelijk de grafische representatie van letters vast


7.1.1 Fonologische dysgrafie

Fonologische dysgrafie: veel problemen met het spellen van onbekende woorden en non-
woorden, terwijl de spelle, van bekende woorden nog grotendeels intact is

-> schade aan niet-lexicale route

Cholewa et al. (2010): patiënten hebben vooral problemen met fonologische verwerking, 
ondervinden ook problemen bij taken waarbij fonologie betrokken is, maar spelling niet.

Bv. Beoordelen of twee woorden hetzelfde klinken, herhalen van een non-woord waar medeklinker 
uit verwijderd was, …


7.1.2 Oppervlaktedysgrafie

Oppervlaktedysgrafie: veel spelfouten in bestaande woorden, maar wel redelijk in staat non-
woorden en onbekende woorden te spellen, presteren beter bij regelmatige woorden dan 
onregelmatige

-> schade aan lexicale route

Macoir en Bernier (2002): vooral moeite met het verkrijgen van informatie over woorden, zijn beter 
in het spellen van woorden waarvan ze toegang tot de semantiek hebben

Cholewa et al. (2010): geen problemen met fonologische verwerking van woorden 

- Kinderen met oppervlaktedysgrafie presteerden beter op fonologische taken dan kinderen met 

fonologische dysgrafie

- Presteerden wel nog steeds minder dan controlegroep


7.1.3 Onafhankelijke verwerking?

Zijn lexicale en niet-lexicale routes onafhankelijk of niet?

Patiënt LAT had ziekte van Alzheimer: veel spelfouten, maar kon non-woorden nog redelijk 
accuraat spellen (Rapp et al., 2002)

- Integratie van lexicale en niet-lexicale bronnen

- Bouquet -> bouket; knowledge -> knolige


- Invloed van niet-lexicale route, aangezien een deel van de spelling gedreven lijkt te zijn door 
een regel


- Kon echter enkel op basis van lexicale route weten dat “bouquet” met een “t” eindigt

Ook bij gezonde menden kan een zekere invloed van de lexicale route op de niet-lexicale 
verwerking worden gevonden 

Martin en Barry (2012): vim schrijven als ‘veam’ of ‘veme’ (Engelssprekend)

- Net ‘dream’ gehoord -> veam

- Net ‘theme’ gehoord -> vele

Onregelmatige woorden schrijven duurt langer dan regelmatige

-> conflict tussen lexicale en niet-lexicale routes


7.2 Een of twee orthografische lexicons?

Verschillend voor schrijven en lezen of gedeeld?

Twee lexicons: veel neuropsychologische patiënten die enkel problemen hebben met spellen en 
niet met lezen, of omgekeerd

-> patiëntstudies geen overtuigend bewijs, vaak ook andere schade

Één lexicon: veel patiënten met leesstoornis hebben ook moeite om te schrijven en spellen

-> dyslexie- en dysgrafiepatiënten hebben vaak schade aan de fusiforme temporaalschors en de 
inferieure gyrus (beiden geassocieerd met orthografisch lexicon)

Holmes en Carruthers (1998): wanneer proefpersonen moeten kiezen tussen verschillende 
spellingen verkiezen ze hun eigen foute versie boven de juiste

-> meeste evidentie voor één lexicon, geassocieerd met de fusiforme temporale gyrus


Psychologische Functieleer II 45



Thema 8: Hogere cognitie 
Hoofdstuk 19: Mentale representaties en redeneervaardigheid

1. Inleiding

AI om figuranten in Lord of the Rings te maken die zouden vechten

Tekortkoming: programmeurs hadden er geen rekening mee gehouden dat de vijand niet in zicht 
is

-> we kunnen niet alle mogelijke scenario’s representeren

Mentale representatie: een hypothetisch intern cognitief symbool dat de buitenwereld 
representeert of een mentaal proces dat gebruik maakt van dit symbool


2. De aard van een representatie

Aristoteles: equivalentie

-> kat is in de werkelijkheid gelijk aan de gedachte van een kat

Hume: werkelijkheid is niet hetzelfde als het beeld, beelden van de werkelijkheid delen wel 
eigenschappen daarvan

Hobbes: manifesteert in de vorm van abstracte representatie, woorden of symbolen

Hebb: representaties gevormd op basis van een neuraal netwerk

Evolutionair voordeel: in staat stellen om zowel een interne mentale representatie te vormen van 
de omgeving, als deze representatie manipuleren om hypothetische toekomstscenario’s uit te 
werken en abstracte problemen op hun validiteit te beoordelen


2.1 Modaliteitsspecifieke representaties: beelden

Intuïtief idee dat we gebruik maken van beelden (bv? “ik zie het zo voor me”)

-> mentale representatie en onthouden visuele informatie resulteren ook in een toename van 
activatie in de visuele hersengebieden

Informatie in primaire visuele cortex (retinotropische organisatie) kan de vorm van beelden 
aannemen

- Neuronen in V1 ontvangen bottom-upinput van visuele syseem, en top-downgestuurde input 

van hogere gebieden

- Reddy et al. (2010): activatiepatronen in ventrale temporale cortex corresponderen met 

categoriespecifieke informatie wanneer proefpersonen afbeeldingen bekeken of moesten 
inbeelden


- Vetter et al. (2014): predictive coding-mechanisms koppelt een abstracte representatie terug 
naar de lagere visuele gebieden, waardoor vanuit een hogere-orde conceptuele representatie 
gaandeweg op de lagere niveaus in de visuele hiërarchie een representatie ontstaat die steeds 
concreter wordt


2.2 Modaliteitsspecifieke representaties: kenmerken

Betekenisvolle eenheid: een object dat of een gebeurtenis die een belangrijke rol speelt in het 
nastreven van doelen van het organisme

-> extraheren betekenisvolle eenheid, niet analyseren pixels

-> neuronen in hogere visuele gebieden reageren steeds meer op abstracte en meer 
betekenisvolle eenheden

Foto bestaat uit raster aan betekenisloze pixels, concept pinguïn is wel betekenisvol


2.3 Amodale symbolen

Modale symbolen: modale representaties die opgebouwd zijn uit arbitraire abstracte symbolen, 
worden verondersteld onderdeel te zijn van ons semantische kennissysteem

Bv. @(#($(%(^(&(^)))))) 

Vervangen door woorden: zee(achter(rotsen(voor(pinguïn(rechts-van(pinguïn)))))) 
-> op basis van gegeven symbolische representatie toch enigszins beeld van de foto

Amodale symbolen vormen drie verschillende types modale representaties:

- Frame: structuur die een set relatief definieert, die object in de omgeving plaatst

- Semantisch netwerk: representeert dezelfde informatie in de vorm van een diagram

- Eigenschapslijst: de eigenschappen van een object/categorie waartoe het object of de 

categorie behoort
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2.4 Statistische patronen in neurale netwerken

Neuraal netwerk om kennis te representeren: verschillende eigenschappen van een object als een 
gedistribueerd statistisch patroon in dit netwerk gepresenteerd

Smolensky (1988): twee voordelen boven klassieke modale benadering

- Elementen die gestalte geven aan het statistische patroon kunnen beschouwd worden als 

neuronen of populaties neuronen die wel of niet actief zijn -> neuraal netwerk een mogelijke 
kandidaat om modale representaties te voorzien van een biologische interpretatie


- Verschillende patronen die elk dezelfde categorie kunnen representeren -> in realiteit worden 
verschillende exemplaren van één categorie ook gekenmerkt door variaties


-> hiërarchische organisatie van het brein staat alle bovengenoemde representaties toe!


3. Mentale representaties als toekomstvoorspeller

Johnson-Laird et al.: mentale modellen representeren mogelijke uitkomsten van een bepaald 
scenario -> oplossen redeneerproblemen

Dit soort mentale representatie wordt opgeroepen door activatie van visuele cortex op basis van 
een intern generatief proces, waardoor ze de vorm van een visuele representatie aannemen

Inbeelden/visualize: gebruiken voor het oplossen van visualiseerbare problemen

Overwegen/envisage: gebruiken voor het oplossen van niet-visualiseerbaare problemen

-> In hoeverre een mentaal model modaal is (gebruik maken van visuele inbeelding) lijkt af te 
hangen van de aard van het voorgelegde probleem


4. Mentale modellen

Johnson-Laird et al.: Op basis van beschikbare informatie wordt in eerste instantie een mentaal 
model geconstrueerd en worden conclusies gegenereerd die consistent zijn met het model 

-> nadien zoeken naar tegenvoorbeelden die deze conclusies mogelijk kunnen verwerpen

Uitwerken van premissen en maken van voorstelling, maar wat als premissen meerdere 
uitwerkingen toestaan?

Ieder mentaal model zal het gebruik van een deel van onze beperkte werkgeheugencapaciteit 
vereisen. Hoe meer mentale modellen een probleem vereist, hoe moeilijker dit probleem zal 
worden.

Bell en Johnson-Laird (1998): soms meerdere mentale modellen om een situatie te representeren. 

- Mogelijkheidsvragen: bv. Is het mogelijk om een bibliotheek te passeren terwijl je naar de kerk 

loopt?

- Sneller te beantwoorden als het antwoord ‘ja’ is


- Noodzakelijkheidsvragen: bv. Moet je een bibliotheek passeren als je naar de kerk loopt?

- Reactietijden zijn juist sneller als het antwoord ‘nee’ is


5. Probabilistische benadering

In veel situaties onwaarschijnlijk dat we expliciet op zoek gaan naar tegenvoorbeelden. Daarnaast 
komt het regelmatig voor dat we achtergrondkennis en eerdere ervaringen betrekken bij het 
oplossen van het redeneerprobleem, zelfs als deze irrelevant is

Chater en Oaksford (2001):

- Mensen lossen problemen niet op door toepassen formele logica

- Eerder sprake van een probabilistische benadering

- Inschatting van waarschijnlijkheden


6. Duale systeemtheorieën

Evans (2003, 2006): Heuristisch - Analytische theorie

- Systeem 1: heuristisch


- Onbewust

- Parallel

- Intuïtief 


- Systeem 2: analytisch 

- Bewuste deliberatie

- Beperkt qua capaciteit


Oplossen redeneerprobleem

- Systeem 1 maakt gebruik van


- Achtergrondkennis

- Vertekende waarschijnlijkheden
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- Informatie uit de probleemomschrijving

- Systeem 2


- Controleert de oplossing van systeem 1

- Toepassing van formele logica

- Minder gevoelig voor vertekeningen

- Maar beperkt qua capaciteit


Redeneren vindt volgens Evans plaats op basis van drie principes:

1. Singulariteit: we nemen één mentaal model per keer in beschouwing

2. Relevantie: dit is het meest waarschijnlijke model

3. Satisfactie: dit model wordt geëvalueerd door systeem 2

Johnson-Laird et al.: we gebruiken redeneerprocessen die gebaseerd zijn op formele logica om 
het initiële model te creëren, waarbij we ons door achtergrondkennis kunnen laten afleiden

<-> Evans: we baseren initiële mentale model op achtergrondkennis, en evalueren dat op basis 
van processen die gebruik kunnen maken van formele logica

Onze vaardigheid om te redeneren wordt waarschijnlijk het meest beïnvloed door onze 
vaardigheid om complexe mentale representaties te vormen en die te evalueren in formele 
redeneringen


7. Inductief redeneren

Inductief redeneren: het proces van het vinden van generalisaties op basis van individuele 
observaties


7.1 De kalkoen van Russel

Kalkoen van Russel: stelde vast dat hij altijd om 9u eten kreeg. Wou dit bevestigen , dus verzamelt 
elke dag data. Elke dag in de week, onafhankelijk het weer, kreeg hij eten om 9u en concludeerde 
dus dat hij altijd om 9u eten zou krijgen. Conclusie werd ontkracht op kerstochtend.


7.2 Hypothesetoesting en falsificatie

Karl Popper (1935) verwerpt inductivistische benadering

Confirmatie: vinden van evidentie die de correctheid van de hypothese bevestigt 

Confirmatiebias: de menselijke neiging om confirmatie te vinden

Falsificatie: poging om actief een hypothese te verwerpen door te zoeken naar tegenbewijs


7.3 De 2-4-6 taak

Wason (1960): bizar simpele taak om hypthesetoestingsproces te onderzoeken

Cijferreeks 2-4-6 en proefpersonen moeten achterhalen wat de regel is, door proefleider te laten 
checken

- Slechts 21% vond de regel bij de eerste poging, 28% nooit

- Moeilijk doordat ze geen hypothesen formuleerden die het nodzakelijkheidsprincipe testten 

(confirmatiebias)


7.4 Gesimuleerde onderzoeksomgevingen

Mynatt et al. (1977): confirmatiebias in gesimuleerde onderzoeksomgeving

- Displays met objecten in twee helderheden

- Sommige objecten omringd door een onzichtbaar schild

- Leerfase:


- Indruk werd gewekt dat driehoeken hiermee omringd waren

- In werkelijkheid minder heldere objecten


- Drie groepen:

- Falsificatie

- Confirmatie

- Geen specifieke opdracht


- Proefpersonen kozen vooral schermen die hen in staat stelden hun hypothese te bevestigen

- > ze hadden last van confirmatiebias

Studie naar genexpressie

- Sleutelbevinding is dat genen elkaar’s functie kunnen inhaleren

- Conclusie volgt alleen uit studie van discrepante bevindingen (mutaties die niet consistent 

waren met de activatiehypothese)

- Proefpersonen die juiste conclusie vonden concentreerden zich op deze discrepanties
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8. Deductief redeneren: conditionele logica

Deductief redeneren: mentale proces van het vormen van inferenties die logisch zijn

Bepalen of een conclusie gerechtvaardigd is gegeven de premissen

- Onder de aanname dat premissen waar zijn!

- Achtergrondkennis is irrelevant!


8.1 Een korte introductie in de klassieke logica

8.1.1 Conditioneel redeneren

Conditioneel redeneren: logische operatoren zoals en, of, als ... dan, als en slechts als worden 
gebruikt in zinnen of proposities, ontstaan vanuit prepositionele logica

Proposities kunnen slechts één van twee waarden hebben: waar of niet waar

Als P dan Q


8.1.2 Conditionele redeneerproblemen

Modus ponens:

- Premisse:


- Als het regent dan wordt Marieke nat (als A dan B)

- Het regent (A)


- Conclusie: Marieke wordt nat (B)

Modus tollens:

- Premisse: 


- Als het regent dan wordt Marieke nat (als A dan B)

- Marieke wordt niet nat (niet B)


- Conclusie: Het regent niet (niet A)

-> over het algemeen meer moeite met dit probleem

Ontkenning van het antecedent:

- Premisse:


- Als het regent dan wordt Marieke nat (als A dan B)

- Het regent niet (niet A)


- Conclusie: Marieke wordt niet nat (niet B)

-> veel mensen accepteren dit, maar os niet valide!

Bevestiging van de consequent:

- Premisse:


- Als het regent dan wordt Marieke nat (als A dan B)

- Marieke wordt nat (B)


- Conclusie: Het regent (A)

-> veel mensen accepteren dit, maar is ook valide


8.2 Beïnvloeding door irrelevante context

Gedesinteresseerd redeneren: doelen, voorkeuren van een ander zijn irrelevant en daarom zouden 
ze de redenering niet mogen beïnvloeden

-> in dagelijkse ervaring is dat echter wel het geval

We interpreteren “als dan” als “als en alleen dan”

Byrne (1989): als er extra contextuele informatie toegevoegd was, dan waren mensen minder 
bereid de modus ponens te accepteren

De Neys et al. (2005): tegenvoorbeelden resulteerden in een afname van de bereidheid van 
proefpersonen om de modus ponens en de modus tollens te accepteren

-> mensen met hoge werkgeheugencapaciteit werden minder beïnvloed

Bonnefon et al. (2012): onze normale dagelijkse redenering is vaak niet consistent met het 
principe van gedesinteresseerd redeneren. Onze inferenties zijn vaak gebaseerd op onderliggende 
achtergrondkennis, die we toeschrijven aan een ander.

-> vaak accepteren van invalide conclusies

Markovits et al. (2013): aantal mogelijke oorzaken die we kunnen bedenken, is van invloed op 
onze neiging om de consequent te bevestigen

Twee verschillende strategieën voor redeneerproblemen 

- Gebaseerd op statistische intuïties: de waarheid van de conclusie wordt gebaseerd op het 

maken van een inschatting van de waarschijnlijkheid ervan

- Gebaseerd op achtergrondkennis

- Systeem 1-benadering
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- Gebaseerd op het genereren van tegenvoorbeelden: bedenken van situaties die de conclusie 
ongeldig zou laten worden

- Cognitief zwaarder belastend


8.3 Conditioneel redeneren: strategieën 

De Neys et al. (2005): sterke individuele verschillen in redeneerstrategieën

Bonnefon et al. (2008): vier verschillende strategieën 

- Pragmatische strategie: informeel verwerken van een probleem zoals het tijdens een 

conversatie gepresenteerd zou worden

- Gebaseerd op systeem 1

- Resulteert in maken van talloze fouten


- Semantische strategie: gebruik maken van achtergrondkennis zonder formele analyse

- Gebaseerd op systeem 1

- Levert ook redelijk aantal fouten op


- Inhibitoire strategie: inhiberen van de impact van de pragmatische strategie en van de impact 
van achtergrondkennis 

- Gebaseerd op systeem 2

- Werkt goed bij sommige problemen, niet bij andere


- Generatieve strategie: combineren van de inhibitoire strategie met het gebruik van abstracte 
analytische processen

- Gebaseerd op systeem 2

- Consistente goede taakprestatie


8.4 Wasons selectietaak

Eenvoudige kaartselectietaak om deductieve redeneerprocessen te bestuderen

- Als op de ene zijde een R staat, moet op de andere een 2 staan

- Welke kaarten moet je omdraaien om te beslissen of aan de regel voldaan is? (R, G, 2, 7)

- Meest gekozen foute oplossing: R en 2 -> irrelevant wat aan de andere kant van de 2 staat

- Juiste oplossing: R en 7 -> controleren of er geen R aan de andere kant van de 7 staat


8.4.1 Mogelijke oorzaken voor een lage prestatie

Matching bias: de neiging om de items te kiezen die in de probleemomschrijving genoemd 
worden

Stenning en Van Lambalgen (2004): proefpersonen realiseren zich vaak niet dat ze alle keuzes 
moeten maken voordat ze feedback krijgen

Oaksford (1997): wijze waarop het kaartselectieprobleem moeten oplossen, conflicteert met de 
wijze waarop we in het dagelijkse leven met deze problemen omgaan 

Probabilistische strategie: ipv te controleren of alle niet-witte vogels geen zwanen zijn, controleren 
dat alle zwanen wit zijn

-> Q-kaarten kiezen wanneer de probabiliteit van Q laag is, maar niet-Q-kaarten wanneer de 
probabiliteit van Q hoog is

Reduced array selection task (Oaksford et al., 1977): 

- Pak kaarten met rode cirkels op (niet-Q-kaarten) en pak met blauwe driehoeken op (Q-kaarten)

- Regel: alle driehoek zijn blauw

- Kaarten trekken van de twee stapels die gelabeld waren, aantal Q-kaarten werd gevarieerd

- Wanneer percentage Q-kaarten laag was, werden er ook minder geselecteerd


8.5 Sociaalcontracttheorie

Indicatieve regels: beschrijven op relatief abstract niveau aan welke voorwaarden voldaan moet 
zijn, wil de regel geldig zijn

Deontologische regel: hebben betrekking op de detectie van schendingen van regels die vaak in 
een sociale context voorkomen -> verbeteren taakprestatie

Cosmides (1989): verbetering in taakprestatie door het gebruik van deontologische regels kan 
verklaard worden vanuit het idee dat mensen vooral een sterk ontwikkelde vaardigheid hebben 
ontplooid om doelen te bereiken in sociale situaties en daarmee ook sociale contracten aan te 
gaan met anderen

Sociaalcontracttheorie (Cosmides, 1989): om sociale contracten aan te gaan moeten we 
overeenkomen dat kosten en baten gedeeld worden en bijgevolg hebben we een sterk ontwikkeld 
mechanisme opgebouwd om schendingen van dit soort situaties te detecteren
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Sperber & Girotto (2002): Paolo koopt artikelen op het internet, maar is bang dat hij bedrogen zal 
worden -> 4 kaarten

- Item betaald

- Item niet betaald

- Item ontvangen

- Item niet ontvangen

-> welke kaarten moet Paolo checken om te zien of hij bedrogen is? Meeste proefpersonen 
kiezen juist


8.5.1 Relevantietheorie

Relevantietheorie (Sperber & Girotto, 2002): de meeste mensen gebruiken tijdens het 
selectieproces een relatief eenvoudige strategie waarbij ze simpelweg de relevantie van iedere 
kaart voor de conditionele regel evalueren

-> ook betere prestatie bij items die geen sociaal contract representeerden


9. Deductief redeneren: syllogismen

Syllogisme: redeneerprobleem dat bestaat uit een major en een minorpremisse en een conclusie 
die al dan niet logisch volgt uit de premissen

Bv.

- Alle mensen zijn sterfelijk

- Socrates is een mens

- Socrates is sterfelijk

-> aanname dat premissen waar zijn


9.1 Syllogistische fouten

Geloofwaardigheidsbias/belief bias (Klauer et al., 2000): mensen zijn minder geneigd om 
conclusies te accepteren wanneer de premissen ongeloofwaardig klinken

3 belangrijke effecten:

- Effect van basisratio: proefpersonen die te horen gekregen hadden dat 5/6e van de syllogismen 

correct waren, waren bereid meer conclusies te accepteren dan zij die 1/6 te horen kregen

- Effect van geloofwaardigheidsbias: conclusies die aannemelijk klonken werden eerder 

geaccepteerd dan conclusies die onaannemelijk waren

- Interactie tussen geloofwaardigheidsbias en logica: prestatie in het beoordelen van syllogismen 

met valide conclusies was beter wanneer de conclusies geloofwaardig waren, prestatie bij 
invalide conclusies was juist slechter wanneer de conclusies geloofwaardig waren


Stupple en Ball (2008): proefpersonen hadden langer nodig om syllogismen te verwerken die 
ongeloofwaardige premissen bevatten dan syllogismen met geloofwaardige premissen

-> conflict tussen achtergrondkennis en wat ze moeten aannemen voor de oplossing

Stupple, Ball en Ellis (2013): proefpersonen waren eerder bereid om de validiteit van een 
syllogisme te aanvaarden wanneer de oppervlakkige eigenschappen van de premissen 
overeenkomen met die van de conclusie

Soms ambiguïteit wat premissen betekenen: vaak denken mensen: alle A zijn B -> alle B zijn A

Ceraso en Provitera (1971): Alle A zijn B, maar sommige B zijn niet A (expliciet) -> verbetering van 
prestatie


10. Deductief redeneren: Relationele problemen

10.1 Redeneren en mentale inbeeldingen

Mentale modellen: structuur van het model correspondeert met wat het representeert

- Inbeeldbaarheid vs overweegbaarheid

- Proefpersonen waren trager bij het maken van visuele inferenties


11. Deductief redeneren: Beperkende factoren

11.1 Werkgeheugencapaciteit

Aantal modellen dat geconstrueerd kan worden, wordt beperkt door werkgeheugencapaciteit


11.2 Het waarheidsprincipe

Waarheidsprincipe: neiging van mensen om de belasting van het werkgeheugen te minimaliseren 
door alleen mentale modellen te genereren die representeren wat waar is en dat niet te doen voor 
situaties die representeren wat niet waar is 
Legrenzi et al. (2003): testen waarheidsprincipes door illusoire problemen


Psychologische Functieleer II 51



- Slechts een van de volgende beweringen is waar

- Het dienblad is zwaar of elegant of allebei

- Het dienblad is elegant en verplaatsbaar


- De volgende bewering is zeker waar

- Het dienblad is elegant en verplaatsbaar


-> beschrijf het dienblad: veel proefpersonen zeggen licht


11.3 Geloofwaardigheidsbias

Evans & Curtis-Holmes (2005):

- Conditionele redeneerproblemen

- Acceptatie van conclusies veranderde onder tijdsdruk


- Toename invloed systeem 1

Wanneer systeem 2 gebruiken/oplossing van systeem 1 verwerpen?


11.3.1 Feeling of rightness

Feeling of rightness (Thompson et al., 2011): intern monitoringssysteem dat de output van het 
heuristische systeem evalueert -> lage feeling of rightness-scores leiden tot een meer uitgebreide 
deliberatie, terwijl hoge scores leiden tot snelle acceptatie van het initiële antwoord


11.3.2 Intuïtieve logica

Intuïtieve logica (De Neys, 2013): we detecteren een conflict zonder dat we precies weten wat de 
aard van het conflict is

Vaak doorzien we de logische structuur van een probleem niet, conflict geregistreerd als een 
gutfeeling, niet in sterke overtuiging dat de premissen een fout bevatten

Drie verschillende mogelijkheden voor de interactie tussen intuïtieve en deliberatie verwerking 
tijdens de verwerking van een logisch probleem


 

12. Hersenprocessen en formeel redeneren

Selectieve activatie van hersenen door taakvereisten (Prado et al., 2011): relationeel, categorisch, 
propositioneel


12.1 Stadia

Fangmeyer et al. (2006): drie stadia

- Verwerking premissen (temporo-occipital)

- Integratie van premissen (prefrontaal)

- Validatie van de oplossing (pariëtaal en frontaal)


12.2 Individuele verschillen

Aanzienlijke individuele verschillen in redeneervaardigheid (De Neus et al., 2005):

- Verschillen in strategie

- Gevoeligheid voor vorm van het probleem

- Gebruik van heuristieken


13. Informeel redeneren

Informeel redeneren: 

- Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol

- Context is belangrijk

- Iemand overtuigen van een bepaalde positie

- Inhoud van het argument is belangrijk


- <-> formeel redeneren: enkel vorm is belangrijk

- Eerder Bayesiaans (waarschijnlijkheden) dan Binair (waar of niet waar)

Drogredenen: bv. Argument irrelevantie, slippery slope-argument


Psychologische Functieleer II 52



Ricco (2007): vaardigheid om drogredenen te detecteren correleert met deductieve vaardigheden


13.1 Motivatie

Mercier en Sperber (2011): iemand willen overtuigen is vaak belangrijker dan de correcte 
oplossing vinden

-> waarden spelen hierbij een rol

Gemotiveerde inferentie (Thagard, 2011): mensen vervormen hun beoordelingsvermogen vanwege 
onderliggende persoonlijke doelen

-> gebaseerd op wensen en verlangens, in plaats van feiten

My side bias: de neiging om statements te evalueren op basis van onze eigen vooringenomen 
opvattingen, in plaats van op hun eigen kracht

- Stanovitch en West (2007): statement “studenten die alcohol drinken hebben later een grotere 

kans om alcoholist te worden” werd als minder waar ingeschat door studenten die regelmatig 
drinken, dan studenten die dat niet deden


- Niet afhankelijk van de vaardigheden om systeem 2 in te zetten


13.2 Waarschijnlijkheid

Hahn en Oaksford (2007): informele redeneringen volgen de principes van bayesiaanse inferentie

-> aantal factoren die waargenomen kracht van een conclusie kunnen beïnvloeden:

- Sterkte van de oorspronkelijke overtuiging

- Aard van het argument (positieve argumenten sterker dan negatieve)

- Sterkte van de evidentie

Geen eenduidig onderscheid tussen valide argumenten en drogredenen, maar de 
overtuigingskracht van een argument is eerder een functie van de sterkte ervan

Bayesiaanse inferentie is te flexibel, waardoor het moeilijk is om specifieke assumpties te 
falsificeren 

-> theoretisch raamwerk dat per definitie niet te falsificeren is, echter vanuit dit raamwerk diverse 
modellen die wel falsifieerbaar zijn

Harris, Hsu en Madsen (2012): kwantitatieve analyse met sterke evidentie voor Bayesiaans model

Ad hominem-argument: negeren van een propositie vanwege negatieve eigenschappen van de 
persoon van wie de propositie afkomstig is


14. Besluit: Zijn mensen rationeel?

Intuïties, heuristieken, drogredenen, redeneerfouten:

- Zijn wij wel rationeel dan?

- Maar in het dagelijks leven doen we het toch wel goed?

Gebruik van heuristiek vaak erg praktisch (Gigerenzer et al.)

Klassieke logica geen goede toetssteen voor menselijke rationaliteit

-> gekunsteld, binair, bewust ontworpen om mensen fouten te laten maken

Maar: wel indicaties voor limitaties in rationaliteit!


14.1 Het Dunning-Kruger effect

Dunning-Kruger effect (1999): Hoe zij die incompetent zijn, geen inzicht hebben in hun 
incompetentie 

Inschatting van eigen taakprestatie vs. Daadwerkelijke prestatie

-> slechte presteerders overschatten hun eigen prestatie

De vaardigheid om de correctheid van een antwoord te verifiëren, vereist vaak juist dezelfde 
kennis die nodig is om het probleem op te lossen


14.2 Wat is rationaliteit?

Te herleiden tot klassieke logica?

- Nee!

- Beter gepresenteerd als waarschijnlijkheden

- Onze werkelijkheid is doorwrocht van onzekerheden en kansen

Oaksford en Chater (2009): A priori opvatting kunnen veranderen op basis van nieuwe informatie

Menselijke beperkingen vooral gerelateerd aan een beperkte capaciteit (werkgeheugen, aandacht, 
…)
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Hoofdstuk 20: Getal en categorie

1. Inleiding

Wereld om ons heen gerepresenteerd in discrete en abstracte eenheden

Categorisatie:

- Om de belasting op ons geheugen te minimaliseren onthouden we niet alle informatie die we 

dagelijks verwerken, maar abstraheren we uit onze dagelijkse waarnemingen de kenmerkende 
eigenschappen van bepaalde objecten en genereren we categorieën op basis van de 
belangrijkste onderscheidende kenmerken


- Continue eenheden delen we op in discrete categorieën 

- -> we maken op een of andere wijze abstracte en discrete representaties van onze omgeving

- Factoren zoals typerendheid, beschikbaarheid & spreiding individuele soorten over categorie, 

bepalen de efficiëntie en accuraatheid waarmee we een object kunnen classificeren 

Numerieke cognitie:

- Besef van grootte (tellen, of bij grote hoeveelheden een schatting)

- Strategieën om te rekenen


2. Numerieke cognitie

Gordon et al. (2004): studie bij Piraha-stam

- Telwoorden: één, twee, veel

- Accuratesse van tellen boven 3 zeer laag, zelfs wanneer ze het op hun vingers moesten 

aangeven

-> taal en besef van aantallen aan elkaar gelinkt

Fontenari et al. (2014): onderzoek bij Mayas naar intuïtieve kansberekeningen

- Spel waarbij deelnemers een zwart muntje moesten bemachtigen

- Keuze uit een verzameling met veel en weinig zwarte muntjes, at random een uit getrokken

- Prestatie vergelijkbaar met Italiaanse proefpersonen, ver boven kansniveau

Feigenson et al. (2004):

- Grootte zowel verbaal als niet-verbaal gepresenteerd


- Verbaal: als getalsinformatie

- Non-verbaal: mentale visuele inbeelding


- Besef van verhoudingen al bij babies aanwezig

- Sterke toename precisie met leeftijd

- Expliciete representatie: aanvankelijke limiet bij 3 eenheden


- 2 systemen

- Kernsysteem 1: vergelijkbaar met continue representatie, al vanaf jonge leeftijd beschikbaar

- Kernsysteem 2: precieze getalsrepresentatie, ontwikkelt zich tijdens de vroege jeugd


3. Getalsrepresentatie

Nummers of nummerwoorden om aantallen uit te drukken

Verschillende getallenstelsels

- Arabisch

- Romeins

- Babylonisch

In het decimale stelsel is de basis 10, maar er zijn ook andere: 20 of 60, binair of varianten daarop


3.1 Basiseigenschappen

3.1.1 het verwerken van getallen

Verwerking van getallen afhankelijk van:

- Getalsgrootte

- Relatieve frequentie

- Afstand tussen twee getallen


3.1.2 Het symbolisch afstandseffect

Symbolisch afstandseffect: snelheid van grootte-beoordelingen afhankelijk van relatieve afstand 
tussen twee getallen


3.1.3 De apprehensiespan

William Stanley Jevons

- Engels econoom en logicus

- Geïnteresseerd in de vraag hoeveel items we maximaal gelijktijdig kunnen vaststellen
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- Onderwierp zichzelf aan een experiment

- Gooide een onbekend aantal bonen op een schaal en probeerde onmiddelijk vast te stellen 

hoeveel het er waren

Apprehensiespan: het maximumaantal items dat we gelijktijdig bewust kunnen verwerken -> 4 à 5

Logan en Zbrodoff (2003):

- Replicatie van Jevons studie

- Beter gecontroleerd

- “knik” in reactietijd verloop bij 4 items

Subiteren: hoeveelheden van 4 of minder kunnen we klaarblijkelijk in 1 oogopslag vaststellen


3.2 Subiteren

Mogelijke verklaringen waardoor we grotere getallen niet meer in één oogopslag kunnen 
waarnemen


3.2.1 Werkgeheugencapaciteit

Klahr et al. (1973): abstracte representaties vormen door elementen in een set te tellen

-> aantallen vaststellen door ieder element serieel te vergelijken met rangordenummers. Hiervoor 
moet het werkgeheugen geactiveerd worden, capaciteit zo beperkt dat slechts de eerste vier 
rangordenummers geactiveerd kunnen worden

Ook in het geval van kleine aantallen moeten we tellen, maar dit gebeurt zeer snel, waardoor het 
in het reactietijdpatroon niet zichtbaar wordt

-> implausibel


3.2.2 De wet van Weber

Wet van Weber: de kleinste verandering van een stimulus, die we nog kunnen waarnemen, hangt 
lineair samen met de grootte van de stimulus zelf

Met andere woorden als de stimulus twee keer zo groot is, moet de verandering ook twee keer zo 
groot worden om die te kunnen waarnemen 

Weber-fractie/just-noticeable difference: verhouding tussen de mate van verandering en de 
grootte van de stimulus zelf (kleinste verschil dat we in 50% van de gevallen kunnen waarnemen)


3.2.3 Patroonherkenning

Kleine getallen kunnen visueel in een geometrisch patroon opgeslagen worden. Hoe groter de 
aantallen, hoe hoger het aantal vrijheidsgraden van de patronen wordt

Vanaf vier punten neemt het aantal variaties in de mogelijke patronen sterk toe, waardoor 
vaststellen van aantallen minder efficiënt kan plaatsvinden op basis van patroonherkenning

- Canonische patronen: sterk herkenbare geometrische patronen -> sneller herkend 

- Bij ontleden complexgeometrischpatrooninaantalindividuelecanonischepatronen, kan de 

hoeveelheid eenheden in ieder individueel patroon via subiteren worden vastgesteld


3.2.4 Biologische basis van subiteren

Ester et al. (2012):

- Rapporteren van aantal stippen die in één visueel halfveld worden aangeboden

- Toename van N2pc ERP amplitude bij toename 1-4, bij groter aantal stippen steeg de ERP-

component niet verder

Nieder en Miller (2004): verandering van single cell activatie in intrapariëtale sulcus

- Vuurfrequentie neemt af naarmate meer stippen worden gepresenteerd tot aan 4, daarna neemt 

niet meer af

- Zowel tijdens perceptie als tijdens onthouden


3.3 Tellen

formeel: het bepalen van de cardanaliteit van een verzameling

Cardanilteit: de hoeveelheid elementen in een verzameling

Overlopen van alle elementen uit de verzameling

-> bijhouden in werkgeheugen welke elementen al gezien zijn (bewegende objecten)

Ophogen van rangordeteller voor ieder element

-> afleiding: “de tel kwijt zijn”
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3.3.1 Strategieën 

Elementen geordend in groepjes kleinere elementen: per groepje tellen en telkens de teller 
verhogen met het aantal elementen per groepje -> kleine groepjes die te sublimeren zijn

Elementen geordend in regelmatig raster: eenvoudig aantal rijen en kolommen tellen van het 
raster en die met elkaar vermenigvuldigen


3.3.2 Hardop tellen

Hardop of subvocaal?

- Whalen, Galistel en Gelman (1999)


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

- Te snel om expliciet te tellen

- Toch vaak bij benadering juist


- Effect ook bij dieren gevonden

- De relatie tussen het vereiste aantal keren dat proefdieren een knop moesten indrukken om 

een beloning te verdienen en het aantal keren dat ze daadwerkelijk drukten. De resultaten 
suggereren een probabilistische besef van aantallen bij dieren.


- Ook wanneer mensen flitsen moesten tellen

- In dit geval tellen eerder probabilistisch dan exact


3.4 Schatten

Hoe kunnen we schattingen maken?

- Gebruik van referentieobject bv. Lengte A4 blad schatten met een meetlat

- Tellen van een representatieve deelverzameling


- Bijvoorbeeld aantal studenten op één rij in auditorium


3.5 Het snarc-effect

Spatial-numerical association of response codes (SNARC, Dehaene et al.):

- Kleine getallen geassocieerd met linkerhand response

- Grote getallen met rechterhand response

- Priming met klein getal maakt de rechter visuele cortex relatief gevoelig voor fosfeenperceptie

Evidentie voor mentale getallijn?

1 relatief tot 12 -> 12 met rechts geassocieerd

12 relatief tot 23 -> 12 met links geassocieerd


3.6 Getalsrepresentaties in het werkgeheugen: de mental number line

Kleine getallen geassocieerd met links en grote met rechts?

Cattaneo et al. (2009): gebruik van fosfeenperceptie via TMS-puls (in helft van de gevallen 
waarnemen van lichtflitsen)

- Linker visuele cortex gestimuleerd: 


- Priming met klein getal resulteerde in afname proportie fosfenen die men waarnam

- Priming met groot getal resulteerde in toename 


- Rechter visuele cortex gestimuleerd: exact omgekeerde resultaten

-> consistent met mental number line-hypothese: kleine getallen stimuleren de gevoeligheid van 
onze visuele cortex voor informatie in ons linker visuele veld en grote getallen voor informatie die 
rechts gepresenteerd wordt 

Santens en Gevers (2008): relatieve grootte is links-rechts geordendend

- Kleine afwijking werd sneller verwerkt door linkerhand

- Grote afwijking sneller gerapporteerd door rechterhand

-> eerder taakinstructie geassocieerd met locatie dan het cijfer

Mental Whiteboard hypothese (Abrahamse, Van Dijk en Fias, 2017): ordening van informatie in je 
werkgeheugen langs een imaginaire lijn, eerste taken links, laatste taken rechts


3.7 Rekenen

3.7.1 Eenvoudig hoofdrekenen

Groen en Parkman (1972): interesse in betrokkenheid van geheugenprocessen tijdens uitvoering 
simpele optelteken bij kinderen

Max + min-strategie: Kinderen beginnen met het grootste cijfer, en tellen daar stap voor stap het 
kleine cijfer bij op

-> tijd die nodig was om de oplossing te vinden, was afhankelijk van de kleinste van de twee 
operanden
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Siegler (1987): bleek dat kinderen achteraf maar liefst 5 verschillende strategieën rapporteerden

Groen en Parkman (1972): bij volwassenen gelijkaardige resultaten, maar veel sneller, 
onwaarschijnlijk dat ze ook telstrategieën gebruiken, halen rekenfeiten uit hun geheugen


3.7.2 Het probleemgrootte-effect

Probleemgrootte-effect: benodigde tijd om een ééncijferig optel-of vermenigvuldigingsprobleem 
op te lossen, neemt toe met de grootte van de operanden

Uitzondering: tie-opgaven, bv. 4 x 4, 8 + 8

-> opgeslagen in intern lexicon?


3.7.3 De rol van het werkgeheugen

Ashcraft & Battaglie (1978): probleemgrootte-effect verklaren via seriële opzoektijden in het 
werkgeheugen

- Rekenopgaven liggen tabelsgewijs in het geheugen

- Ad hoc verklaring

- Biologisch implausibel -> eerder associatief

Associatief netwerk: juiste oplossingen worden onthouden, maar ook de fouten die we maken en 
die kunnen voor interferentie zorgen

- Competitie bepaalt snelheid van oplossingen

- Grote getallen met meer rekenopgave geassocieerd, meer interferentie


3.7.4 Het comp-model

Butterworth et al. (2001): cognitief model voor eenvoudige opteloperaties

- Gebaseerd op max + min-strategie

- Slaan steeds nieuwe rekenfeiten op

- Rekenproces in aantal stadia


- Identiteit van de getallen vaststellen

- Vergelijken en bepalen welke het grootst is

- Uitkomst uit geheugen gehaald en geconverteerd naar een naam


- Ieder stadium draagt bij aan de totale reactietijd

- 3 taken om te toetsen


- Tellen van alle getallen van 0-18

- Grootste van cijferparen rapporteren 

- Cijferparen optellen en antwoord produceren


-> laatste 2 vergelijken om schattingstijd van optelproces te krijgen

Benoemingstijd vooral beïnvloedt door de klank van het initiële foneem

Reactietijd van vergelijkingstaak bepaald door het verschil in grootte tussen de twee cijfers


3.7.5 complex hoofdrekenen

Meestal moeten we rekenen met meer dan 2 operanden 

Overdracht: de techniek waarbij alleen de eenheid van een uitkomst genoteerd wordt en het 
tiental in de volgende operatie verwerkt wordt

-> tussenprobleem in werkgeheugen opslaan

Rekenproblemen die overdracht vereisen, worden langzamer opgelost

Logie, Ghilooly en Wynn (1994): aantal fouten nam toe wanneer additionele taken uitgevoerd 
moesten worden, die een invloed hebben op de prestatie van het werkgeheugen 

-> vooral wanneer rekenproblemen auditief werden gerepresenteerd


3.8 Hoofdrekenen: Theoretische benaderingen

3.8.1 Het abstract code model

MsCloskey (1992): numerieke input wordt vertaald in één abstracte code die de semantische 
aspecten (grootte-info) van de input representeert en gebruikt wordt om mentale berekeningen uit 
te voeren 

- Abstracte code weer omgezet naar outputcode, afhankelijk van de gebruikelijke 

outputmodaliteit (geschreven/verbale rapportage)

- Verschillende verwerkingsstadia (encodering, berekening, respons genereren) onafhankelijk van 

elkaar, code in een van de stadia heeft geen invloed op de code in een volgend stadium
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3.8.2 Het triple code model

Drievoudigecodemodel (Dehaene, 1992): de code gebruikt om numerieke indo te verwerken is 
afhankelijk van de aard van de taak

- Toegang tot rekenkundige feiten via auditief verbale code

- Andere operaties via groottecode of visuele code 


3.8.3 Het encoding complex model

Campbell en Clark (1992): verschillende interne codes kunnen allemaal tot op zeker niveau actief 
worden, afhankelijk van het formaat waarin de informatie gepresenteerd wordt en wat er met deze 
informatie gedaan moet worden

-> interacte tussen inputformaat, taken en interne processen suggereert dat rekenkundige 
processen gebruik maken van een verscheidenheid aan verschillende codes en activatie hiervan 
hangt af van de specifieke context en taakvereisten

Lee en Kang (2002): prestatie op vermenigvuldigingstaak wordt beïnvloed door een tweede taak 
die beroep deed op fonologische codes, terwijl de prestatie op subtractieproblemen vooral 
beïnvloed werd door een visuospatiale taak.

Fürst en Hitch (2000): korte prestatietijden beïnvloeden de activatie van een fonologische 
representatie. Proefpersonen hielden een mentale representatie in stand door die subvocaal te 
herhalen, een tweede werkgeheugentaak die beroep doet op fonologische processen heeft een 
sterke invloed op prestatie


3.8.4 Neurale basis voor rekenvaardigheid

Dehaene en Cohen (1995): rekenkundige vaardigheden zijn het gevolg van hergebruik van neurale 
processen die voor andere doelen geëvolueerd zijn

Prado, Mutreja et al. (2011): fMRI tijdens numerieke taken

- Subtractie: activatie in intra-pariëtale sulcus, betrokken bij vergelijken aantallen

- Vermenigvuldigingstaak: activatie in gebieden betrokken bij verbale verwerking

Gruber et al. (2001): sterke overlap in hersengebieden die geactiveerd worden door rekentaak en 
diversiteit aan andere cognitieve taken

Discussie over hie numerieke informatie gerepresenteerd kan worden: sommige veronderstellen 
door middel van linguïstische code, andere menen eerder visuospatiale representaties

Zago et al. (2001): vonden netwerk van hersengebieden die betrokken is bij rekenactiviteiten

- Vergelijken hersenactiviteit feitentaak vs. Rekentaak

- Netwerk van frontale en pariëtale hersengebieden betrokken bij het uitvoeren van de 

berekening

Baldo en Dronkers (2007): numerieke informatie wordt in een linguïstische code gerepresenteerd

- Overeenkomst tussen taal- en rekenvaardigheden

- Subset liet een dissociatie tussen de taken zien

- Rekenvaardigheid geassocieerd met gebied in de linker inferieure pariëtale lobule

- Inferieure frontale gyrus geassocieerd met beide taalbegrip en rekenvaardigheid


3.9 Dyscalculi

Dyscalculie: beperking van ins rekenvermogen

- Verkregen dyscalculie: numerieke vaardigheden zijn aangetast ten gevolge van een hersenletsel 

- Ontwikkelingsgerelateerde/aangeboren dyscalculie: stoornis in de normale ontwikkeling van de 

vaardigheid om numerieke informatie te verwerken

Warrington (1982): case study DRC, een arts die problemen had met het uitvoeren van simpele 
rekensommen na hersenbloeding, kon getallen lezen en schrijven en had geen problemen met het 
beoordelen welke getallen groter waren -> moeite met exacte oplossing te vinden, kon door 
expliciet te tellen wel tot de oplossing komen

-> onderscheid getalsmatige kennis en rekenkundige kennis

-> onderscheid tussen kennis over rekenkundige feiten en rekenkundige operaties 

Benson en Denckla (1969): patiënt met selectieve problemen met het produceren van het 
antwoord op een opgave -> sterke dissociatie tussen getalsbegrip en getalsproductie

Singer en Low (1933): patiënt met problemen met syntactische verwerking van getallen, 
deficiëntie specifiek gerelateerd aan getalsproductie, wel nog in staat relatieve grootte getallen te 
bepalen/ordenen -> getalsbegrip intact

Ferro en Silveira Botelho (1980): twee patiënten met selectieve deficiënte om symbolen die 
operatoren (+ - x :) presenteren te verwerken -> enkel wanneer deze operatoren gepresenteerd 
zijn, bij verbale presentatie geen probleem
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Landerl, Bevan en Butterworth (2004): bij ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie eerder sprake van 
een algemene beperking in de rekenvaardigheid van een kind

- Problemen met het leren en herinneren van rekenkundige feiten

- Problemen met het uitvoeren van rekenprocedures, onvoldoende oplossingsstrategieën, lange 

uitvoeringstijden en hoge foutpercentages

- Geen duidelijke dissociatie tussen feitenkennis en procedurele kennis

Geary en Hoard (2001): problemen met het semantische geheugen liggen mogelijk aan de 
grondslag aan ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie en mogelijk ook met de comorbide 
leesproblemen

- Vaak moeite met het leren en onthouden van rekenkundige feiten

- Als hypothese klopt, zou men moeten verwachten dat alle dyslectische kinderen ook 

rekenproblemen hebben en vice versa -> weinig evidentie

- Werkgeheugenproblemen zijn gerelateerd met ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie -> niet 

alleen beperkte vaardigheid om rekenfeiten te leren, ook beperkte vaardigheid om complexe 
procedures uit te voeren -> mindere prestatie wanneer fonologische lus belast is


Een andere verklaring is dat dyscalculie voorkomt uit een algemene stoornis in neurale 
mechanismen, gespecialiseerd in numerieke verwerking

- Onze vaardigheid met getallen is dpssociabel met andere cognitieve functies, zoals 

taalvaardigheid, het niet-numerieke semantische geheugen of het werkgeheugen

- Rekenvaardigheid is ontstaan vanuit een aangeboren vaardigheid om numerieke info te 

verwerken en deze functies zijn aangetast bij dyscalculie

-> kinderen met dyscalculie ook gekenmerkt door problemen met een reeks vaardigheden die 
beroep doen op onze basale vaardigheid om met kwantitatieve informatie om te gaan

- Kinderen met dyscalculie bepalen ook bij kleine verzamelingen de cardinaliteit door te tellen in 

plaats van te subiteren

- Ze zijn trager in het benoemen van getallen, schrijven van getallen en maken van numerieke 

vergelijkingen

- Ze zijn minder goed in staat telfouten te detecteren en hebben een ontwikkelingsachterstand in 

de vaardigheid om het principe van tellen te leren


4. Categorische representatie

Categorisatie/conceptualisatie: samenvatten van kwalitatieve eigenschappen van individuele 
objecten

Individuatie (Bruner et al., 1956): ons vermogen om unieke eigenschappen te detecteren

Hoge mate van samenhang tussen generalisatie en individuatie bv. Genre van muziek bepalen en 
als je het nummer kent de gitaarsolo eruit halen


4.1 De aard van concepten

Collins en Quillian (1969): hiërarchische organisatie met knopen, die een specifieke eigenschap 
representeren en geassocieerd zijn met een concept -> 3 niveaus

Predicties:

- Beslissingstijd afhankelijk van afstand binnen een hiërarchie 


- Een kanarie kan zingen

- Een kanarie heeft een huid


- Beslissingen binnen eenzelfde niveau duren even lang

- Een roodborst is een vogel

- Een pinguïn is een vogel


Verklaart hoe we vragen kunnen beantwoorden, waarover we geen expliciete kennis hebben, 
maar waarvan we het antwoord kunnen afleiden op basis van onze algemene kennis die in het 
semantische geheugen is opgeslagen

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

-> heb je ooit al moeten beslissen of een kanarie een huid heeft?

Enkele problemen met het model:

- Niet alleen hiërarchische afstand kan groter worden, ook familiariteit

- Individuele leden van een categorie variëren enorm in de mate waarin ze typerend zijn voor de 

categorie en deze typerendheid heeft een invloed op de beslissingstijd

Competitie speelt een belangrijke rol bij de classificatie van atypische exemplaren

-> classificatie atypische exemplaren vertoont afwijking in de richting van de knop die de 
concurrerende categorie representeert
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Meer typische leden van een categorie bevatten ook meer eigenschappen die geassocieerd zijn 
met een categorie dan minder typerende leden van een categorie

- Concepten die we gebruiken worden niet op een rigide wijze gedefinieerd, maar de definitie van 

de categorie is relatief vaag

- Aanzienlijke individuele verschillen in de representatie van concepten en over tijd heen zelfs 

veranderd van conceptualisatie

Barsalou (1987): variaties in representativiteit van de individuele leden van een categorie kunnen 
beschreven worden door middel van een gegradieerde structuur (structuur waarin individuele 
exemplaren op een continuüm van zeer representatieve leden tot niet-representatieve niet-leden 
kunnen worden geordend)

-> meeste categorieën in ons dagelijks leven, zelfs categorieën waarvan we het bestaan 
nauwelijks beseffen (“dingen die op ons hoofd kunnen vallen”)

Ad-hoccategorie: een klasse van categorieën die mensen spontaan kunnen genereren voor 
specifieke, tijdelijke doeleinden

Gradiënt kan veel categoriegerelateerde effecten verklaren:

- Sneller identificeren typerende exemplaren dan niet-typerende exemplaren

- Voorspellen welke leden van een categorie we vaker zullen noemen

- Sneller een categorie leren identificeren op basis van typische exemplaren dan op basis van 

atypische


4.2 Concepten en categorieën 

Natuurlijke categorieën: categorieën die in de natuur voorkomen bv. vogels, bomen

Artefactcategorieën: categorieën die ontworpen zijn door de mens voor specifieke doelen of 
funxties, bv. Fietsen, gereedschap

-> stabiel

Ad-hoccategorieën: worden gegenereerd voor een specifiek doel, de inhoud ervan kan van 
persoon tot persoon en van situatie tot situatie verschillen

Nominale type: bestaat uit een willekeurige toewijzing van een label aan een exemplaar dat aan 
een of meerdere criteria voldoet bv. weduwe, quadrilateraal, geliefde, irritatie


4.3 Conceptidentificatie

Hoe kunnen we nieuwe objecten identificeren?

- Goed gedefinieerd concept: kan op basis van eenduidige regels geclassificeerd worden en wij 

moeten de classificatieregel ontdekken

- Slecht gedefinieerd concept: concept valt slechts gedeeltelijk met de regels te beschrijven


4.3.1 Associatievorming vs. Hypothesetoetsing

Hoe leren we verschillende categorieën stimuli van elkaar te onderscheiden?

- Associatief proces: door herhaalde blootstelling aan verschillende stimuli steeds beter de 

essentie van de verschillen tussen categorieën leren onderscheiden (belangrijke rol voor 
patroonherkenning)


- Actief hypothesen formuleren over de classificatieregel en deze toetsen in de praktijk

Studies naar conceptidentificatie maken over het algemeen gebruik van een taak waarbij je een 
stimulus krijgt aangeboden die bestaat uit een aantal kenmerken die op verschillende dimensies 
kunnen variëren

-> proefpersonen moeten achterhalen tot welke categorie de stimulus behoort


4.3.2 Het effect van feedback

Afhankelijk van het specifieke leermechanisme -> ander effect van feedback

Categorisatie

- Associatief vs. 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
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4.3.3 Het hypothesenbestand

Hoe formuleren en toetsen we hypothesen?

Gumer en Levine (1971): hypothesen die betrekken hebben op dezelfde stimulusdimensie komen 
vaak samen aan bod

Fink (1972): proefpersonen nemen vaak meerder hypothesen tegelijkertijd in beschouwing

Experiment: van trial tot trial variëren over welke dimensies informatie wordt getoond 

- Twee groepen konden zelf informatie opvragen over specifieke stimulusdimensies


- (a) kon over zoveel dimensies als ze zelf wilden info opvragen

- (b) kon maar over één dimensie info opvragen


- Derde groep (b) kreeg per trial in één keer alle informatie over alle vier dimensies

Groep b was het laatste om de regel te vinden, a en b waren in staat meerdere hypotheses 
tegelijk te toetsen

Reactietijd neemt langzaam af gedurende het experiment, totdat de proefpersoon de juiste regels 
denkt gevonden te hebben

Hypothesetoesting is consistent met empirische resultaten, maar het is mogelijk dat categorisatie 
in het dagelijks leven plaats vindt op basis van andere principes

- Onderzoek in jaren ’60, ’70 had betrekking op bivariate concepten (aanwezig of afwezig), 

daarvan werden complexere concepten afgeleid

- Conjunctief: objecten behoren slechts tot een bepaalde categorie wanneer ze beide 

eigenschappen hadden

- Disjunctief: objecten mochten slechts één van beide bezitten

-> bijzonder artificieel


5. Representatie van slecht gedefinieerde categorieën 

Goed gedefinieerde categorieën: categorieën die op basis van eenduidige regels van elkaar 
onderscheiden kunnen worden

Slecht gedefinieerde categorieën: een type categorie waarvan de leden niet volgens een 
eenduidig criterium aan de categorie toebehoren

Maar: in werkelijkheid is bijna geen enkele categorie goed gedefinieerd

Bv. Man of vrouw: er is geen enkel criterium dat perfect betrouwbaar is

Multidemensionele stimuli: verschillende criteria gezamenlijk wegen


5.1 Typerendheid

Posner et al. (1967): stippenpatronen stellen bepaalde geometrische patronen voor

- Van elk patroon waren er variaties door de stippen at random te verplaatsen, hoe groter de 

verplaatsing, hoe minder de resterende stimulus op het prototype leek

- Proefpersonen moesten beoordelen in hoeverre idee vervormde stimulus afweek ten opzichte 

van het prototype en ten opzichte van een ander vervormd exemplaar

- De subjectieve beoordeling van de proefpersonen vertoonde een lineair verband dat afhing van 

de grootste vervorming

-> hoe waarder het referentieobject vervormd was, hoe minder proefpersonen vonden dat het te 
beoordelen object hierop leek en hoe meer ze vonden dat het op het prototype leek

De mate waarin individuele stimuli aan een categorie worden toegekend, is afhankelijk van een 
algemene match tss prototype categorie en individuele leden ervan 


5.2 Multidimensionale stimuli

Multidimensionaal: categorie gedefinieerd door twee kenmerken

Ashby en Maddox (2005): categorisatieregel moet aan een aantal specifieke voorwaarden 
voldoen, wil de regel te verbaliseren zijn

- Semantisch label aan relevante eigenschappen kunnen geven

- In staat zijn om aandacht op iedere individuele eigenschap te richten

- De regel die individuele eigenschappen van een stimulus combineert, kunnen verbaliseren

Resultaten van onderzoek zijn vrij inconsistent, behalve het perservatiegedrag op de Wisconsin-
card sorting-test

Wisconsin-card sorting-test: proefpersonen krijgen een strapel kaart die ze volgens een specifiek, 
maar onbekend criterium moeten sorteren. Ze moeten de sorteerregel ontdekken op basis van de 
feedback die de proefleiders geeft

Preservatie: proefpersonen blijven kaarten sorteren volgens een oude regel, die niet langer meer 
geldig is en de mate waarin men dit doet is indicatief voor schade aan de frontaalkwabben

-> schade aan prefrontaalkwa gaat samen met beperking in vaardigheid categorieleren
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Ook patiënten met Parkinson hebben problemen met het verwerken van categorisatieregels


5.3 Theoretische benaderingen

Klassieke categorisatietheorie: iedere categorie wordt gepresenteerd door een verzameling van 
voldoende en noodzakelijke eigenschappen 

-> verklaart een aantal eigenschappen van regelgebaseerde categorisatie

-> kan classificatie van disjunctieve categorieën niet verklaren

Recentere theorieën: meerdere regels tegelijk activeren en op conjuctieve of disjunctieve 
combineren


5.3.1 Integratie van informatie

Er is pas sprake van integratie wanneer een simpele (lineaire) combinatie van classificatieregels 
niet meer mogelijk is

Parametrische classificatiemodellen: categorieën hebben een specifieke onderliggende structuur 
of categoriegrenzen worden gekenmerkt door een specifieke structuur

Non-parametrische classificatiemodellen: maken geen veronderstellingen over de onderliggende 
structuur

Statistische dichtheid speelt een rol (Kloos & Sloutsky, 2008): 

- Hoge dichtheid: individuele kenmerken bepalend voor categorie bv. Hond

- Lage dichtheid: conceptdefinitie gedeeld door kenmerken bv. Acceleratie


5.3.2 Prototypemodellen

Prototypemodellen zijn gebaseerd op de assumptie dat we op basis van onze ervaring met 
individuele exemplaren van een specifieke categorie van een specifieke categorie een mentale 
representatie vormen van een prototype van deze stimulus.

-> parametrisch: veronderstellen een lineaire grens tussen categorieën 

Prototype-effect: het fenomeen dat prototypes van categorieën hoge classificatieratings krijgen, 
zelfs wanneer deze prototypes tijdens een eerdere trainingsfase nooit getoond zijn

Nosofky: Ondanks de hoge typerendheidsratings, scoorden prototypes relatief laag op een latere 
herkenningstest

-> we representeren informatie over een categorie niet in de vorm van een prototype, maar in de 
vorm van een representatieve verzameling van individuele exemplaren


5.3.3 Exemplaarmodellen

Exemplaarmodellen: veronderstellen dat de categorieën zelf gerepresenteerd worden op basis 
van representatieve exemplaren

-> Non-parametisch: individuele exemplaren die de categorie representeren zijn in het geheugen 
opgeslagen, tezamen met een categorielabel

Verklaren veel beter waarop proefpersonen uiteindelijk in staat zijn categoriegrenzen, zelfs 
wanneer ze non-lineair zijn, te leren identificeren -> categorie gerepresenteerd op basis van een 
grote hoeveelheid exemplaren, die individueel sterk kunnen verschillen qua representativiteit van 
de categorie


5.3.4 Beslissingsmodellen

Beslissingsgeboden categorisatiemodel (Ashby & Maddox, 1993): proefpersonen leren specifieke 
responsen toe te kennen aan Elen van multidimensionale perceptuele ruimte die een object 
beschrijft 

-> categorisatie sterk verbonden met visuele verkenningsprocessen en doet het in veel mindere 
mate beroep op retentie van een prototype of een match met in het geheugen opgeslagen 
exemplaren


5.3.5 De neurale basis van categorisatie

Seger en Miller (2010): bijzonder uitgebreid netwerk van hersengebieden betrokken bij 
categorisatieprocessen, waaronder sensorische gebieden, prefrontale cortex, pariëtale/temporale 
cortices, motorcortex, alsook enkele subcorticale gebieden

-> evidentie voor betrokkenheid van sensorische en motorische (beslissings-)codes
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5.4 Het eenvoudsprincipe

Eenvoudsprincipe (Feldman, 2003): we proberen altijd om de eenvoudigste categorie te 
introduceren die consistent is met een gegeven verzameling van objecten die we proberen te 
categoriseren

Bij het definiëren van een categorie proberen we hierbij een representatie te genereren die 
consistent is met de basiseigenschappen van een aantal voorbeelden

Onderliggende verzameling incoherent -> categoriseren in de vorm van een aantal losse 
exemplaren die we van een label voorzien

-> representatie wordt onnodig complex, niet verenigbaar met eenvoudsprincipe


5.4.1 Complexiteit en comprimeerbaarheid

Complexiteit: wiskundig uitgedrukt als de mate waarin een reeks instructies gecomprimeerd kan 
worden -> kan toegepast worden op het aantal eigenschappen dat we in rekening moeten 
brengen bij het categoriseren

Feldman: accuratesse waarmee we stimuli kunnen classificeren, neemt min of meer ad in functie 
van de formele complexiteit van een categorie

Wanneer we individueler exemplaren bestuderen streven we ernaar deze op een zo compact 
mogelijke manier te coderen -> hoe beter de relevante dimensies zich laten comprimeren, hoe 
beter we hierin slagen


5.4.2 Regels en uitzonderingen

Concepten die niet te reduceren zijn tot eenvoudige regels -> presenteren op basis van alle 
individuele exemplaren

Vaak ook concepten waarin een relatief eenvoudige variabele de meeste van de objecten 
beschrijft, plus een additionele variabele die de uitzonderingen beschrijft

Hoe complexer een concept wordt, hoe sterker de formele beschrijving van het concept 
gedomineerd wordt door een beschrijving van de lijst met uitzonderingen

-> simpele modellen worden beter omschreven door prototypemodellen


Hoofdstuk 21: Beoordelen en beslissen

1. inleiding

Dagelijks voorbeeld: wat te doen bij een zeurende keelpijn

Beoordelen: inschatten van de relatieve waarschijnlijkheid (is het verkoudheid, iets ergers?)

Beslissen: uit verschillende opties één kiezen

Beide processen worden vaan genomen op basis van mentale representaties die vertekend zijn 
door een grote hoeveelheid aan perifere factoren die niet relevant zijn


2. Beoordeling en beslissing

Belangrijkste verschil: 

- Bij beoordelingen gaat het om het bepalen van een waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op 

basis van incompleet gegeven

- Bij beslissingen gaat het vooral om het maken van een selectie uit verschillende opties


3. Onderzoek naar beoordeling en intuïtieve statistiek

Onze statistische intuïties conflicteren met objectief berekende waarschijnlijkheden omdat wij 
door een groot aantal factoren beïnvloed worden

Gokkersmisvatting/gamblers’s fallacy: overtuiging dat na een hele reeks muntworpen die in de 
uitkomst ‘kop’ hebben geresulteerd, de volgende worp wel ‘munt’ moet opleveren

-> beperkte realisatie van het feit dat onafhankelijke gebeurtenissen elkaars uitkomst niet 
beïnvloeden

Groot aantal andere factoren die onze inschatting van kansen beïnvloeden: over- of 
onderrepresentatie van bepaalde gebeurtenissen, a-priori kansen die heel laag of hoog zijn


4. Het theorema van Bayes

Thomas Bayes (1701-1761):

- Schatting van conditionele kans

- Aanpassen inschatting op basis van nieuwe evidentie


5. Het taxiprobleem

Kahneman en Tversky (1972):
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85% van alle taxi’s zijn groen, 15% is blauw

- Getuige identificeert een taxi als blauw, maar ze is 80% accuraat

- Wat is de kans dat de taxi ook blauw is en dat de getuige hem blauw rapporteert?





5.1 Negeren van de basisratio

De meeste mensen negeren de basisratio en nemen enkel de betrouwbaarheid van de getuige 
mee in beschouwing

Kahneman en Tversky (1973): systematisch onderzoeken van negeren basisratio

- Groep proefpersonen die reeks studierichtingen moest ordenen op de waarschijnlijkheid dat 

een willekeurige student Tom W. Deze richting volgt -> rangorde puur door de relatieve grootte 
van de richting


- Groep proefpersonen die een beschrijving kregen van Tom -> rangorde door 
persoonsbeschrijving


- Groep die ook aanvullende informatie kreeg, nl. Over doctoraat

- Aangezien Tom een willekeurige student is, is de a-priorikans groter dat hij een doctoraat 

aflegt bij een grote studierichting (psycho) dan bij een kleine (informatica)

- Maar proefpersonen lieten zich volledig leiden door stereotypen in de persoonsbeschrijving, 

waardoor ze de waarschijnlijkheid van doctoreren in de informatica veel hoger inschatten dan 
we op basis van de basisratio zouden mogen verwachten





6. Heuristieken en biases

6.1 Jack en de representativiteitsheuristiek

2 voorbeelden van persoonsbeschrijvingen -> hoe waarschijnlijk is het dat deze 1 van de 30 
ingenieurs is?

We baseren ons waarschijnlijkheidsoordeel bijna volledig op de representativiteit van individuele 
voorbeelden

Mensen laten zich volledig leiden door heuristieken/vuistregels

Representativiteitsheuristiek: de aanname dat een object of individu lid is van een specifieke 
categorie omdat die representatief is voor deze categorie

-> kan leiden tot opmerkelijke logische dwalingen


6.2 Linda en de conjuctiedwaling

Beschrijving van Linda

Linda is:

- Een bankmedewerkster

- Een feministische bankmedewerkster

-> veel kiezen het tweede, terwijl het eerste waarschijnlijker is

Meer specifieke categorieën worden waarschijnlijker geacht dan meer algemene categorieën, 
omdat de meer specifieke beschrijving ons beter in staat stelt om relevante informatie uit ons 
geheugen te halen 

Conjuctiedwaling: de foutieve aanname dat de waarschijnlijkheid van de conjunctie van twee 
gebeurtenissen waarschijnlijker is dan die van een van de afzonderlijke gebeurtenissen 
afzonderlijk


6.3 Jaws en de beschikbaarheidsheuristiek

Veel mensen zijn bang van haaien, maar niet van sigaretten


P(blauw |BL AUW ) =
0.80 ∙ 0.15

0.80 ∙ 0.15 + 0.20 ∙ 0.85
≈ 0.41

Kader 21.1 Frisbees, luchtmacht en financiële risico’s: de kracht van simpele heuristieken 
Gigerenzer en Gray (2009): basketballers gebruiken tourheuristiek om via eenvoudig 
mechanisme een bal te vangen

Gigerenzer en Gray (2017): interceptieheuristiek om doelen te vangen die intentioneel van koers 
kunnen veranderen

-> simpele vuistregel is efficiënter dan complexe serie analytische processen

Heuristieken vaak gebruikt, ook cognitieve redeneerprocessen kunnen gezien worden als een 
set heuristieken

Complexe modellen van de banken zijn heel beperkt in het voorspellen van crisis
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Beschikbaarheidsheuristiek: de inschatting van de waarschijnlijkheid van een bepaalde 
gebeurtenis wordt beïnvloed door het gemak waarmee we relevante informatie over dit soort 
gebeurtenissen uit ons geheugen kunnen halen.

Lichtenstein et al. (1978): doodsoorzaken die veel publiciteit krijgen worden veel waarschijnlijker 
ingeschat dab oorzaken die weinig in de media komen, zelfs wanneer in werkelijkheid de 
waarschijnlijkheden omgekeerd waren

Hertwig et al. (2005): twee verklaringen

- We maken gebruik van een mechanisme van directe herinnering, waarbij we in de omgeving 

voorbeelden proberen te bedenken van verschillende oorzaken

- We proberen ons voor te stellen hoe gemakkelijk het zou zijn om voorbeelden van de oorzaken 

voor te stellen, zonder dat we die rechtstreeks uit ons geheugen ophalen

Tversky en Kahneman (1973): proefpersonen vinden makkelijker woorden die beginnen met R dan 
woorden die een R op de derde plaats komen, denken dus verkeerdelijk dat het eerste vaker 
voorkomt

In situaties waarin het bekend is dat gemakkelijk beschikbare voorbeelden relatief weinig 
voorkomen, zullen we vaak niet gebruik maken van deze heuristiek, of in ieder geval gebruiken om 
een tegenovergesteld antwoord te geven.


7. Ondersteuningstheorie

Tversky en Hoehler (1994): support theory/ondersteuningstheorie

- Hoe explicieter een beschrijving van een mogelijke gebeurtenis is, hoe aannemelijker mensen 

het achten dat deze gebeurtenis ook daadwerkelijk zal plaatsvinden

- Een expliciete beschrijving richt onze aandacht op details die minder voor de hand liggen bij 

de algemene beschrijving

- De beperkte toegankelijkheid van ons geheugen kan ertoe leiden dat we ons niet alle 

relevante informatie meer herinneren in de algemene beschrijving

- Experts ook beïnvloed?


- Redelmeyer et al. (1995): artsen worden in hun diagnose ook beïnvloed

- Weisberg et al. (2008): alleen ervaren neurowetenschappers lieten zich niet misleiden


Mandel (2005): vroeg proefpersonen het waarschijnlijk ze het achtten dat er in de zes maanden na 
de bevraging een terroristische aanslag zou plaatsvinden. Bij een tweede groep was er een kleine 
toevoeging: door al-Qaeda of een andere organisatie -> de 2e groep vond het waarschijnlijker

Sloman et al. (2004): meer expliciete beschrijving kan de subjectieve probabiliteit ook doen 
afnemen wanneer er juist gefocust wordt op lage probabiliteiten


8. Snelle en zuinige heuristieken

Snelle en zuinige heuristieken zijn zo effectief omdat ze op basis van weinig informatie verrassend 
adequate beoordelingen opleveren


8.1 Neem de beste

Neem de beste-heuristiek bestaat uit drie componenten

1. Een zoekregel die de beste cues in volgorde van validiteit in beschouwing neemt

2. Een stopregel die bepaalt of de gevonden regel tussen de twee alternatieven discrimineert

3. Een beslissingsregel die de uitkomst van het oordeel formuleert


8.2 Herkenningsheuristiek

Specifieker voorbeeld van de ‘neem de beste’-heuristiek

-> van de twee alternatieven kies je simpelweg degene die je herkent

Goldstein en Gigerenzer (2002): herkenning is vaak zelfs de enige cue die we gebruiken voor een 
beoordeling


8.3 De hiaatheuristiek

Hiaatheuristiek: zeer simpel en efficiënt beoordelen welke klanten actief en passief zijn, door te 
stellen dat klanten die recentelijk iets gekocht hebben actief zijn en waarschijnlijk id toekomst nog 
eens iets gaan kopen

Wübben en Wangenheim (2008): deze heuristiek classificeert klanten beter dan een complexer 
model
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8.4 De redundantie van informatie

Dieckmann en Rieskamp (2007): redundantie van informatie speelt een belangrijke rol in de 
effectiviteit van heuristieken

- Experiment waarin de proefpersonen moesten doen alsof ze geologen waren en via tests 

beslissen welke van twee sites meer olie zou opleveren

- Bij één groep waren de tests gelijkaardig te interpreteren, bij de andere groep moesten ze 

telkens individueel geïnterpreteerd worden

- Wanneer de testresultaten in hoge mate redundant waren gingen proefpersonen aanzienlijk 

vaker over op het gebruik van de ‘neem de beste’-regel

-> in het geval van redundantie vertrouwden proefpersonen vaak op het gebruik van één enkele 
test die ze als de beste beschouwden


9. Werken met concrete eenheden: Natuurlijke-ferquentiehypothese

We kunnen slecht omgaan met proporties (Gigerenzer en Hoffrage, 1995, 1999)

Fiedler (1988): Linda-probleem + alternatieve versie waarbij proefpersonen moesten aanduiden 
hoeveel van honderd mogelijke personen die voldeden aan Linda’s beschrijving (feministische) 
bankmedewerksters waren.

-> label feministische bankmedewerker aanzienlijk minder toegekend

Beoordelingen zouden accurater moeten worden wanneer problemen in natuurlijke eenheden 
worden gerepresenteerd.

Natuurlijk bemonsteren: het proces van sequentieel tegenkomen van natuurlijke voorbeelden in de 
populatie

Wanneer men met concrete eenheden werkt, is de uitleg over kansen veel gemakkelijker te volgen 
dan de formeel uitgewerkte versie


9.1 Het begrip frequentie

Natuurlijke frequentie: het absolute aantal leden van de populatie die aan een bepaald kenmerk 
voldoen

Wanneer we zowel de frequentie kennen als de totale omvang van de populatie, kunnen we 
frequenties gemakkelijk omrekenen naar proporties


9.2 Evidentie

Hoffrage et al. (2015): geworden geneeskundestudenten laten oordelen wat de kans was dat een 
vrouw borstkanker had

- Probleem in twee verschillende versies aan studenten voorgelegd


- Probabiliteitsversie

- Frequentie versie


-> proefpersonen presteerden overwegend veel beter wanneer ze het probleem in de frequentie 
versie voorgelegd kregen, vergelen met de proportieversie


9.3 Biased sampling

Fiedler et al. (2000): proefpersonen laten oordelen wat de kans is dat een vrouw borstkanker had, 
gegeven een positief mammogram

- In 2e conditie proefpersonen zelf informatie over het probleem laten verzamelen


- Losse indexkaarten apart gegroepeerd voor vrouwen met en zonder borstkanker

- Proefpersonen moesten kaarten selecteren die aangeven of het testresultaat positief/negatief 

was

-> bij keuze bleek dat samplinggedrag in hoge mate gebiased was in de richting van de vrouwen 
met borstkanker, met als gevolg dat de proefpersonen de kans op borstkanker enorm 
overschatten


10. Causale modellen

Krnyski en Tenenbaum (2007):

- In het dagelijks leven maken we vaak gebruik van relevante achtergrondkennis/causale kennis 

bij beoordelingen

- Alternatieve omschrijving:


- Ook andere oorzaken kunnen een positief mammogram opleveren -> als dit in de 
vraagstelling benadrukt wordt krijgen we andere resultaten


- Een getuige is niet in staat om een taxi goed te identificeren, omdat onder de 
straatverlichting de kleuren vervagen
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11. Onderzoek naar beslissen

Basale beslissingsprocessen:

- Accumulatie van evidentie

- Variabele betrouwbaarheid

- Veranderende visuele input

- Bayesiaanse inferentie

Beck et al. (2008): accumulatie van bewegingsinformatie op basis van de coherentie van 
bewegende stippen -> neuraalnetwerkmodel gebaseerd op principes van bayesiaanse inferentie


12. Utiliteitstheorie

Von Neumann en Morgenstern (1947): utiliteitstheorie die beslissingsprocessen beschrijft vanuit 
de principes van speltheorie -> mensen als rationele economische beslissers

- Maximaliseren van de utiliteit

- Speltheorie: beslissing als inzet op een mogelijke uitkomst

Bij complexe beslissingen: verschillende utiliteiten van elke variabele berekenen om maximale 
utiliteit te bepalen

In realiteit maken we echter vaak onze beslissingen op basis van andere factoren dan pure 
maximalisatie van de utiliteit


13. Prospecttheorie

Iemand wil met je wedden met een muntworp: bij kop krijg je €200 en bij munt moet je €100 
betalen -> Doe je dat? Meeste mensen wel, meer opbrengsten dan verliezen

Tversky et al.: vaak zijn proefpersonen niet bereid te gokken, en kiezen voor een uitkomst met een 
kleinere potentiële winst en een groter potentieel verlies

Prospecttheori (Kahneman en Tversky, 1979, 1984): evaluatie van huidige toestand ten opzichte 
van eventuele winsten of verliezen

- Verliesaversie: verliezen wegen zwaarder dan winsten

- Overschatting van lage probabiliteiten


13.1 Het dominantieprincipe

Dominantieprincipe: wanneer alle andere factoren gelijk zijn, zouden mensen een voorkeur 
moeten hebben voor de uitkomst met hoogste utiliteit

Josephs et al. (1992): sommige mensen zijn gevoeliger voor verliezen dan anderen




13.2 Het framingeffect

Framingeffect: beslissingen kunnen zeer sterk beïnvloed worden door de wijze waarop het 
probleem geformuleerd wordt

Tversky en Kahneman (1981): Aziatische-ziekteprobleem

- Winstframeconditie


- Als programma A wordt gekozen zullen 200 mensen gered worden

- Als programma B wordt gekozen, dan is er een kans van 1 op 3 dat 600 mensen gered 

worden en een kans van 2 op 3 dat niemand gered wordt

- Verliesframeconditie 


- Als programma A gekozen wordt zullen 400 mensen sterven

- Als Programme B gekozen wordt, dan is er een kans van 1 op 3 dat niemand zal sterven en 

een kans van 2 op 3 dat 600 mensen zullen sterven

Verwachte utiliteit is gelijk, maar in winstframeconditie kozen mensen voor A en in 
verliesframeconditie koos men voor B


Kader 21.2 Beslissingsprocessen bij een multiplechoice-examen 
Bij een meerkeuze examen zou je kunnen stellen dat je voor ieder antwoordalternatief ook de 
verwachte utiliteit berekent. Het probleem is wat je best zou doen wanneer je niet weet wat het 
juiste antwoord is -> gokken: verwachte utiliteit van een vraag is 1/4 bij 4v keuzealternatieven

- Gokken wordt als probleem beschouwd: hogere cesuur & giscorrectie

- In theorie blijkt dat zelfs onder een systeem dat gokken probeert tegen te gaan, gokken nog 

altijd voordelig is

- Maar in de praktijk scoren studenten bij giscorrectie juist slechter, aangezien ze vaak de 

vraag openlieten zolang ze niet absoluut zeker waren van het antwoord

- Dit is vooral een probleem voor studenten die onzeker zijn
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Maar de zekere optie is meer ambigu geformuleerd dan de probabilistische optie

-> wanneer de ambiguïteit uit formulering werd gehaald, verdween framing-effect

Wang (1996): naast framing zijn er nog andere sociale en morele factoren die het keuzegedrag op 
het Aziatische-ziekteprobleem kunnen beïnvloeden

- Proefpersonen in positief geformuleerde problemen hadden een sterke voorkeur voor de 

deterministische optie, proefpersonen in de negatief geformuleerde problemen hadden een 
sterke voorkeur voor de probabilistische optie


- Probabilistische optie is eerlijker omdat alle patiënten hetzelfde lot treft

- Deterministische optie heeft een twee keer zo grote utiliteit

- Wanneer het probleem betrekking had op onbekende patiënten prefereerden proefpersonen de 

deterministische optie, wanneer het probleem betrekking had op familieleden verkozen de 
meeste proefpersonen de probabilistische optie


Almashat et al. (2008): framing-effect verdween wanneer de proefpersonen zowel de voor-als 
nadelen van alle beschikbare opties benoemen en hun beslissingen moeten verdedigen


13.3 Het verzonken-kosteneffect

Verzonken-kosteneffect: de neiging door te gaan met een specifieke actie, zelf wanneer die niet 
succesvol is, omdat er al in geïnvesteerd is

Simonson en Staw (1992): gerelateerd aan de mate van verantwoordelijkheidsbesef

-> proefpersonen in de hoog-verantwoordelijke groep voelden waarschijnlijk een sterke neiging 
om hun eerdere ineffectieve beslissing te verantwoorden door te blijven investeren in een eerder 
onsuccesvol product

Hoe kunnen we dit effect voorkomen? Beschikbaarheid van relevante informatie




13.4 Neurale correlaten van winst, verlies en verwachting

Breiter et al. (2001): onderzochten de neurale responsen die het gevolg zijn van verwachting, en 
de ervaring van het winnen of verliezen van geld, door middel van fMRI

- Verwachting-/prospectfase: presentatie van het draaiende wiel -> activatie in de sublenticuaire 

amygdala en orbitale gyrus

- Daadwerkelijke uitkomst: het moment waarop onthuld werd wat het exacte bedrag was dat de 

proefpersoon had gewonnen -> activatie in de nucleus accumbbns, sublenticulaire amygdala 
en hypothalamus


13.5 Versliesaversie in het dagelijkse leven

Komt voor bij:

- Professionele golfres: zijn voorzichtiger na verlies

- pokerspelers: spelen agressiever na verlies

- Financiële professionals: risicogedrag bij winsten vergelijkbaar met controlegroep, maar voor 

verliezen kleiner risicogedrag dan studenten


13.6 Beperkingen

Enkele zaken die de prospecttheorie niet zo goed kan verklaren:

- Optreden van verliesneutraliteit: het vooruitzicht van een mogelijk verlies zou voor een tijdelijke 

verhoging van arousal zorgen waardoor we gevoeliger worden voor potentiële bekrachtigend. 
Wanneer beiden gelijktijdig optrede, zou er verliesneutralisatie optreden, omdat we evenveel 
aandacht schenken aan potentiële winsten, als verliezen


- Theorie houdt ook geen rekening met de specifieke omstandigheden waaronder winst of verlies 
kan optreden


- Theorie houdt weinig rekening met de sociale en emotionele factoren die in 
beslissingsprocessen een belangrijke rol kunnen spelen


Kader 21.3 Gefaalde megaprojecten: Het verzonken-kosteneffect in de praktijk 
Concorde-dwaling: de tendens van lagere diersoorten om het verzonken-kosteneffect te 
vertonen -> meestal zijn dieren echter rationeler dan mensen

Supersonisch vliegtuig de Concorde: verwacht commerciële mogelijkheden bleken tegen te 
vallen (brandstof, ook net de Boeing 747, …), och bleven Britse en Franse overheden investeren

In amerika gelijkaardig met de space-shuttle: hergebruikbare shuttle leek aantrekkelijk maar viel 
financieel tegen
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14. Emotionele factoren

14.1 Impactbias

Verwachte emotie bij verlies

- Vaak erger dan de werkelijk ervaren emotie

- Anticipatore emotie is indicatief voor het risico van beslissing


- Anticpatoire emotie: emotie de we verwachten te ervaren te gevolge van onze beslissing

- Ervaren emotie: werkelijke emotie die optreedt na de beslissing


Impactbias: het overschatten van de impact van een verlies op onze emotionele toestand

Welke emotie ervaren wordt is sterk afhankelijk van de situatie, waardoor de relatie tussen emotie 
en beslissingen bijzonder complex wordt

- Spijt (eigen keuze) wordt eerder gevolgd door risicovol gedrag dan teleurstelling (niet de eigen 

keuze)

- Verheugenis (eigen keuze) vs. Opgetogenheid (niet de eigen keuze)

Weller et al. (2007): proefpersonen met schade aan de ventromediale frontale cortex vertoonden 
een verhoogde marte van risicovol gedrag, zowel bij potentiële winsten als verliezen. 
Proefpersonen met schade aan de amygdala werden gekenmerkt door een beperkte mate van 
aversieverlies (amygdala zet aan tot voorzichtigheid 

Wong et al. (2006): sterke negatieve emoties kunnen een positief effect hebben op 
beslissingsprocessen -> omdat ze overmatig risicogedrag beperken of voorkomen dat mensen 
negatieve beslissingen blijven voortzetten

Shiv et al. (2005): emoties kunnen ook een negatief effect hebben op keuzegedrag

- Proefpersonen met hersenbeschadiging presteerden beter op gok-taak dan controlegriep 

omdat zij bleven investeren, zelfs na verlies

- De controle groep deed dit niet, waardoor ze potentiële winsten misliepen


14.2 Omisssievoorkeur

Ommisievoorkeur: wanneer bepaalde acties een zeker risico met zich meebrengen, kan dit ervoor 
zorgen dat we prefereren deze actie niet uit te voeren, zelfs wanneer de uitkomst van de 
passiviteit een negatievere utiliteit heeft dan wel uitvoeren van de actie

Actueel thema: vaccineren of niet?

-> proefpersonen zouden zich veel verantwoordelijker voelt voor de dood van hun kind wanneer 
dat het gevolg was van het wel ondernemen van een actie dan van het nalaten hiervan


14.3 Status-quobias

Status-quobias: hoe individuen soms de huidige toestand prefereer boven een alternatieve, 
potentieel betere toestand

Spijt als belangrijkste reden voor het handhaven van de status quo


14.4 Rationeel-emotioneel model

Anderson (2003): beslissingen worden bepaald door rationele factoren zoals inferenties en 
verwachte uitkomsten, alsook door verwachte en ervaren emoties


14.5 Sociaal-functionalistische benadering

Tetlock (2002): beslisvaardigheid gerelateerd aan de vaardigheid sociaal bedrog te herkennen

Schwartz et al. (2004): druk om verantwoording af te leggen -> keuze vermijden




Kader 21.4 Feit of fictie: Maak je onbewust betere beslissingen? 
Dijksterhuis et al. (2006): unconcious thought advantage, bewuste gedachten vooral voordelig 
voor simpele beslissingen en onbewuste gedachten voor complexe beslissingen.

Newell en Shanks (2014): het toeschrijven van onbewuste invloeden aan beslissingsprocessen 
komt voor uit volgende factoren

- Gebruik van inadequate methodes

- Falen om te overwegen of verklaringen articifieel zijn

- Onkritisch accepteren van conclusies die passen binnen het originele denkraam

Twee voorwaarden wil er voordeel zijn van onbewuste gedachten

- Beslissingen in conditie waarin proefpersonen afgeleid worden, beter dan waar ze bewust 

delibereren

- Ook betere beslissingen dan wanneer de proefpersonen direct moeten antwoorden
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15. Complexe beslissingen

15.1 De meervoudige attributen utiliteitstheorie

Wright (1984): vijf stadia bij het nemen van complexe beslissingen

- Alle relevante attributen identificeren

- Beslissen hoe deze attributen meewegen in de beslissing

- Lijst van alle opties in beschouwing nemen

- Voor iedere optie alle attributen een rating geven

- Voor iedere optie de totale utiliteit berekenen


15.2 Gebonden rationaliteit

Gebonden rationaliteit/bounded rationality (Simon, 1957): onze rationaliteit is ingeperkt doordat de 
omgeving hier beperkingen aan oplegt

-> we zijn slechts zo rationeel als onze interne en externe omgeving toestaan (beperking door 
werkgeheugen capaciteit)

Satifiers: mensen die tevreden zijn mer een redelijke beslissing -> over het algemeen blijer en 
optimistischer

Maximisers: perfectionisten


15.3 Eliminatie-door-aspectentheorie

Tversky (1976): optimalisatie door opties te elimineren 

Vaak gebruik bij preselectie: daarna meer elaboratie (bv. Bij keuze van appartement)

Kaplan et al. (2011): gemodificeerde eliminatie door aspectentheorie


14.4 Beslissingsstrategieën 

14.4.1 Veranderende voorkeuren en feiten

Simon et al. (2004): de waarde die we toekennen aan een specifiek attribuut blijft niet constant -> 
voorkeuren kunnen wijzigen

Svenson et al. (2009): we hebben een selectief geheugen voor feiten


15.4.2 Selectieve exposure

Selectieve exposure: de meeste mensen prefereren informatie die consistent is met hun 
overtuiging boven informatie die dat niet is


15.4.3 Flexibiliteit in de beslissingstrategieën

Galotti et al.: identificeerden stadia van beslissingsprocessen 

- Het stellen van doelen

- Het verzamelen van informatie

- Het structureren van de beslissing

- Het maken van een keuze

- Het evalueren van de beslissing

-> er is een aanzienlijke flexibiliteit in de volgorde waarin deze fases doorlopen kunnen worden


Hoofdstuk 22: Probleemoplossing en ontwikkeling van expertise

1. Inleiding

Voorbeeld: de 7 bruggen van Köningsburg -> kun je overal passeren zonder 2x over dezelfde brug 
te moeten? Euler leverde het bewijs van niet

Grafentheorie/graph theory (Euler): een wiskundige theorie die beschrijft hoe logische problemen 
gepresenteerd kunnen worden las punten en lijnen in een diagram

Oplossing bruggen:

- Elke keer als je op een landmassa arriveert, moet je die via een andere route weer verlaten

- Ieder punt in het diagram dat niet het begin of het eindpunt van je route is, moet een even 

aantal verbindingen hebben 

-> onevenaantal verbindingen, er is geen oplossing mogelijk

Soms om een oplossing te vinden is een verandering van een representatie van het probleem 
nodig


2. Probleemoplossing

Probleemoplossing: er moet aan vier voorwaarden voldaan worden

- Het gaat om twee verschillende toestanden

- De oplosser bevindt zich in de ene toestand en wil zich in de andere toestand bevinden
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- Niet direct duidelijk hoe het verschil tussen de twee toestanden overbrugd moet worden

- Overbruggen wordt onder bewuste controle in meerdere stappen uitgevoerd


2.1 Kenmerken van probleemoplossend

2.1.1 Goed gedefinieerde vs. Slecht gedefinieerde problemen

Goed gedefinieerde problemen: alle aspecten van het probleem (begintoestand, mogelijke 
stappen/strategieën, eindtoestand) zijn volledig gedefinieerd

Bv. Schaakspel: groot scala aan cognitieve strategieën om spel te winnen

Slecht gedefinieerde problemen: onder-gespecificeerd

- Meeste problemen in dagelijkse leven zijn slecht gedefinieerd, maar toch meeste onderzoek 

naar probleemoplossingsgedrag gedaan bij goed gedefinieerde problemen

- Deze hebben optimale oplossingsstrategie -> in staat gedrag van de proefpersoon te 

vergelijken met de ideale oplossing en daardoor fouten in de oplossing te identificeren


2.1.2 Kennisarme vs. Kennisrijke problemen

Kennisarm probleem: wanneer oplossingsstrategie geen specifieke achtergrondkennis vraagt of 
wanneer alle relevante kennis onderdeel is van de probleembeschrijving

Bv. Negenstippenprobleem: negen stippen verbinden door middel van vier lijnen

Kennisrijk probleem: kan enkel opgelost worden wanneer de oplosser relevante kennis beschikt 
om het probleem te kunnen oplossen -> meeste problemen in dagelijks leven

Toch gebruiken we in onderzoek vooral kennisarme problemen, deze zijn minder gevoelig voor 
individuele verschillen in oplossingstrategieen ten gevolge van verschillende achtergrondkennis


2.1.3 Doelgericht

Probleemoplossingsprocessen zijn altijd doelgericht: altijd een specifiek doel voor ogen en 
oplossingsstrategieën zullen er altijd op gericht zijn om je bij dat doel te brengen


2.1.4 Betrokkenheid van Systeem 2-processen

Systeem 2-processen zorgen ervoor dat automatische oplossingen die ontoereikend zijn, 
verworpen kunnen worden ten gunste van een nieuwe strategie -> waneer de oplossing enkel op 
basis van automatisch proces gevonden wordt, is er feitelijk geen sprake van probleemoplossing


2.1.5 Onmiddelijke oplossing kan niet worden gevonden

Oplossing van een probleem kan niet onmiddellijk gevonden worden -> probleem is ook slechts 
een probleem zolang de oplosser niet bekend is met de te volgen strategie -> iets wat voor de 
ene persoon een probleem is, is dat niet noodzakelijk voor een ander


2.2 Productief vs. Reproductief systeem

Edward Thorndike (1874-1949):

- Puzzlebox: dieren komen via trial-and-error steeds dichter bij de oplossing

- Law of effect: gedrag dat een prettige uitkomst heeft, heeft een grotere kans om herhaald te 

worden

- Reproductief denken: gebruik maken van eerdere ervaringen, zonder dat er actief naar een 

oplossing van het probleem gezocht wordt

Kunnen dieren productief denken?

- Productief denken: innovatief herstructureren van problemen om de aard van het probleem te 

doorzien

- Dieren gebruiken vooral reproductief denken


3. Inzicht

Onderscheid tussen reproductief en productief denken voor het eerst gemaakt door 
gestalpsychologen (1920-1940) 

Inzicht: het gevolg van een plotselinge herstructurering van een probleem, soms vergezeld door 
een subjectieve aha-ervaring

Bv. Verminkte dambord: wanneer twee witte vlakken verdwijnen, kan het volledige dambord nog 
steeds bedekt worden door dominostenen?

-> elke domino bedekt precies 1 wit en 1 zwart vak, het is dus onmogelijk

Remote associates-talk (RAT): drie woorden worden gepresenteerd, doel is een woord te vinden 
dat geassocieerd is met alle drie de woorden
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3.1 Inzicht: alles of niets

Metcalfe & Wiebe (1987): 

- Bij inzichtsproblemen een sterke, plotselinge toename van een gevoel van warmte vlak voordat 

ze een oplossing vonden

- Non-inzichtsproblemen een geleidelijke toename van warmte

Smith en Kounios (1996): overgang van geen naar wel oplossing vinden, gebeurt via één discrete 
transitie


3.2 De neurale basis van inzicht

Kounios & Beeman (2014):

- Remote associates-test (RAT)

- Classificatie van problemen: inzicht/niet-inzicht (zelfrapportage)

- Rechter hemisfeer


- Anterieure superieure temporale gyrus

- Integratie van verre en zwakke associaties

- Inzichtsproblemen


- Anterieure cingulate gyrus

- Conflict resolutie

- Doorbreken mindset


3.3 Inzicht en ervaring

Eerdere ervaring kan soms helpen bij het oplossen van een nieuw/vergelijkbaar probleem, maar 
kan ons soms ook verhinderen de correcte oplossing te vinden


3.3.1 Functionele gefixeerdheid

Ye et al. (2009): wanneer proefpersonen een object geschikt vonden voor de eerste taak, waren ze 
minder goed in staat om een tweede gebruiksmogelijkheid aan te duiden van dit object

McCaffrey (2012): functionele gefixeerdheid kan gereduceerd worden door functievrije 
beschrijving van voorwerpen te geven en door mensen te laten beoordelen of deze beschrijvingen 
een bepaald gebruiksdoel impliceren (expliciet op functionaliteit laten beoordelen)


3.3.2 Einstellung

Mentale set: gevormd door het persisteren in een oplossingsstrategie die eerder werkte, maar die 
niet meer adequaat is voor het huidige probleem 

Waterpottenprobleem (Luchins, 1942): 

- Proefpersonen die geoefend hadden met vergelijkbare problemen hadden over het algemeen 

weinig moeite met het probleem op te lossen

- Proefpersonen die getraind waren in moeilijkere problemen hadden veel meer moeite met de 

oplossing te vinden


4. Representationele veranderingstheorie

Ohlsson (1992): 

- We komen vaak tot een impasse bij het oplossen van een probleem

- Noodzaak verandering probleemrepresentatie


- Constraint relaxation: verlagen van de beperkingen die we zelf aan het probleem opleggen

- Hercodering: deel van de probleemrepresentatie opnieuw interpreteren

- Elaboratie: nieuwe informatie toevoegen aan het probleem


4.1 Het monitoren van de voortgang

MacGregor et al. (2001): de mate waarin we voortgang boeken met het vinden van de oplossing 
gebruiken we als vuistregel om te signaleren of we in een impasse zijn geraakt of niet

- Model dat beschrijft hoe mensen het negenstippenprobleem oplossen


- Veel mensen aan er vanuit dat de lijnen binnen het rattenprobleem moeten blijven

- Zelfs na constraint relaxation slagen er velen niet in de juiste oplossing te vinden

- Dit door de zoekstrategie: iedere lijn met zo veel mogelijk stippen verbinden


- Gaven proefpersonen voorbeelden van mogelijke zetten

- Voorbeeld (c) kan bijdragen tot het inzicht dat lijnen buiten het raster mogen lopen

- Gebrek aan voorbeeld (d) stimuleert echter proefpersonen om hun beperkingen op te heffen
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4.2 Processen betrokken bij representationele verandering

Öllinger et al. (2014): model dat beschrijft hoe verschillende processen betrokken bij een 
representatieverandering met elkaar verbonden zijn

- Verwerking probleembeschrijving resulteert samen met achtergrondkennis in een 

probleemrepresentatie -> zoeken naar oplossing

- Herhaaldelijk zonder succes -> impasse die doorbroken moet worden -> 

representatieverandering -> verder zoeken


4.3 Evidentie

Knoblich et al. (1999): evidentie constraint relaxation via lucifer probleem

- Probleem type 1: vereist veranderen van de waarde van één van de cijfers

- Probleem type 2: inzicht, minder duidelijke oplossing, omdat we normaal alleen numerieke 

informatie manipuleren tijdens rekenopgaven -> minder oplossingen gevonden door 
proefpersonen


Proefpersonen fixeerden zich voornamelijk op de waarden, initiële probleemrepresentatie 
gebaseerd op het idee dat de waarden veranderd moesten worden in plaats van de operatoren


4.4 Zoeken na inzicht

Inzichtsproblemen nog steeds niet onmiddellijk opgelost na representatieverandering

-> verder zoeken is nodig

Illustratie met negenstippenprobleem: na expansie van probleemruimte zijn er nog steeds 
meerdere oplossingen waarvan slechts enkele juist zijn -> nog steeds zoeken


5. Incubatie

Incubatie (Wallas, 1926): het tijdelijk loslaten van een probleem -> positief effect op het oplossen 
van een probleem

Sio en Ormerod (2009): incubatie stimuleert het zoeken naar een oplossing

-> vooral voordelig voor creatieve problemen (meerdere oplossingen)

Sterkere effecteb naarmate mensen al langer bezig waren met het oplossen van het probleem

-> lange oplossingstijd zorgt voor een sterke impasse, die door de continue zoektocht in stand 
wordt gehouden

Simon (1966): incubatie zorgt ervoor dat strategieën die al geprobeerd zijn door de 
probleemoplosser vergeten worden -> minder sterk aan vasthouden, waardoor er de mogelijkheid 
ontstaat om andere benaderingen te kiezen

Penaloza en Calvillo (2012): evidentie van dit idee via RAT

- Afleidende doelwoorden zo gekozen dat ze een sterke associatie vormen met ieder individueel 

woord en daardoor het vinden van de oplossing verhinderen

- Van de proefpersonen die afleiders hadden gekregen, deden degene die pauze hadden gehad 

het beter, omdat ze hierdoor de misleidende info konden vergeten


6. Strategieën voor probleemoplossing

6.1 De general problem solver

General problem solver (Newell & Simon, 1972): computerprogramma dat ontwikkeld was om 
verschillende goed gedefinieerde problemen te kunnen oplossen

- Assumptie dat informatieverwerking serieel is: één oplossingsstap per keer in beschouwing

- Assumptie dat mensen een beperkte werkgeheugencapaciteit hebben en relevante kennis uit 

het langetermijngeheugen kunnen ophalen

Vroegen proefpersonen luidop te denken -> strategieën van proefpersonen in detail uitgewerkt 

-> in probleemruimte van general problem soleer geïmplementeerd

Probleemruimte: de begintoestand van een probleem, de doeltoestand en de toegestane mentale 
operaties (zetten) die op een bepaalde toestand kunnen worden toegepast om de probleemruimte 
van één toestand in een andere te transformeren


6.2 Types van problemen

Problemen die door general problem solver opgelost kunnen worden: puzzels waarin elementen in 
een specifieke volgorde van positie verplaatst moeten worden -> altijd een aantal beperkingen 
aan de zetten die toegestaan zijn
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6.2.1 Toren van Hanoi

Toren van Hanoi: een vorm van een goed gedefinieerd probleem, bestaande uit een aantal 
schijven die van een pin naar een andere moeten worden verplaatst

- Initiële toestand: vijftal schijven in afnemende grootte rond een van drie pinnen

- Taak: gehele toren naar een tweede pin verplaatsen

- Slechts één schijf tegelijk verplaatsen

- Grotere schijf nooit bovenop kleinere


6.2.2 Rivieroversteekpuzzels

Bv. Missionarissen-en-kannibalenprobleem, probleem van de boer met de wolf, de geit en de kool

Oplossing is dat er heen- en teruggevaren moet worden, waarbij soms een persoon of een object 
mee terug genomen moet worden naar de oorsprong

Bij beide types problemen kan de doeltoestand niet bereikt worden zonder dat er zetten worden 
gemaakt die de huidige toestand van het probleem tijdelijk verder van de doeltoestand verwijdert

Grootste verschil is framing: het achtergrondverhaal kan ons verhinderen dat we ons realiseren 
dat we überhaupt in staat zijn om een stap terug te doen, waardoor er behalve op ons analytisch 
vermogen ook een beroep op inzicht kan worden gedaan.


6.3 Heuristieken en algoritmes

De complexiteit van de meeste problemen zorgt ervoor dat we vaak gebruik maken van 
vuistregels/heuristieken

Algoritme: complexe procedure of methode die gegarandeerd tot een oplossing leidt

-> cognitief zwaarder belastend

Afwijkingen tussen menselijke oplossingen en oplossingen voorgesteld door general problem 
solver wijzen op het gebruik van een aantal specifieke heuristieken


6.3.1 Means-ends-analyse

Means-ends-analyse: waarnemen van het verschil tussen de huidige probleemtoestand en de 
doeltoestand -> opbreken van probleem in subdoelen

- Ieder subdoel brengt je dichter bij de oplossing

- Probleem: wanneer ieder subdoel de afstand tot de finish moet vergroten

Sweller en Levine (1982): mensen blijken vast te houden aan deze heuristiek, ook al resulteert het 
niet in een oplossing

- Studie was zo opgezet dat iedere stap die uitgevoerd moest worden, een stap weg was van de 

doelstaat

- Slechts 10% vond de oplossing en ze hadden veel stappen nodig

- Proefpersonen die het doel niet zagen vonden de oplossing in veel minder zetten


6.3.2 Hill climbing

Hill climbing: de huidige toestand van het probleem wordt altijd zo veranderd dat de volgende zet 
ons altijd een stap dichter bij de doeltoestand brengt

Bv. bergbeklimmen, je weet dat je sowieso omhoog moet

-> wanneer er geen directe stap meer beschikbaar is die je dichter bij de doeltoestand brengt, 
heb je een probleem

Thomas (1974): mensen zouden vooral problemen ondervinden op het moment dat ze een stap 
terug moeten doen

- In die gevallen zijn heuristieken behoorlijk inadequaat

- Mensen genereren subdoelen (3-4 snelle stappen, dan een pauze)


6.3.3 Voortgangsmonitoring

Newel en Simon (1972): mensen zouden van heuristiek of strategie wisselen wanneer de gebruikte 
strategie inefficiënt blijkt te zijn

-> monitoren van progressie is een tweede heuristiek die in combinatie met andere gebruikt wordt

Payne en Duggan (2011): de illusie dat we voortgang boeken kan leiden tot een weerstand om 
van strategie te veranderen

2 onoplosbare waterpottenproblemen

- Weinig mogelijke zetten

- Veel mogelijke zetten

-> wanneer het probleem weinig mogelijke zetten had, dan werden proefpersonen snel 
gedwongen om zetten te herhalen, waardoor ze geen progressie ervaren -> sneller opgeven
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6.4 Planning

Sweller en Levine (1982): we plannen maar beperkt vooruit

Newell en Simon (1972): dit door beperkte capaciteit van ons werkgeheugen

Andere mogelijkheid: we kunnen wel plannen maar het is kostbaar in tijd en moeite


6.4.1 Hoe ver plannen we vooruit?

Delaney et al. (2004): we denken vaak veel minder vooruit dan we zouden kunnen

- Groep proefpersonen die instructies kreeg om een volledige oplossing uit te werken voordat ze 

de stappen daadwerkelijk uitvoerden -> vertonen planningsgedrag en vonden de oplossing in 
minder stappen


- Groep proefpersonen die geen instructies kreeg een zelf hun strategie mochten bepalen -> 
plannen nauwelijks


6.4.2 Cognitieve gierigheid

Cognitieve gierigheid: we gaan economisch om met onze tijd en moeite die we steken in taken die 
veel denkwerk vereisen

Kahneman (2003): Systeem 2 houdt de functies van Systeem 1 inde gaten en checkt de 
antwoorden. Dit proces faalt echter regelmatig, zelfs wanneer het antwoord van Systeem 1 
incorrect is

Cognitieve reflectietest/Cognitive Reflection test (Frederick, 2005): indicatie van de mate waarin 
we cognitieve gierigaards zijn

- 75% van studenten op Princeton en Harvard had minstens één fout

- 20% had zelfs alle vragen fout

- Correlatie tussen accuratesse en snelheid van antwoorden

Mensen die laag scoren op deze test, scoren over het algemeen ook laag op een groot scala aan 
beoordelings- en redeneertaken

- Ze zijn cognitieve gierigaards

- Prestatie op test correleert positief met intelligentie

Probleemoplossers maken veelvuldig gebruik van heuristieken

- Newell en Simon: omdat we gedwongen worden door onze beperkte verwerkingscapaciteit

- Cognitieve gierigheid: we zijn terughoudend bij het inzetten van cognitieve processen


7. Probleemoplossingen op basis van analogieën

Oplossing op basis van eerdere ervaring met vergelijkbaar probleem

- Positieve transfer: wanneer je op een later tijdstip een vergelijkbaar probleem moet oplossen, 

mag je verwachten dat je kan profiteren van je ervaring uit het verleden

- Negatieve transfer: soms kan een eerder probleem je echter hinderen in het vinden van de 

juiste oplossing

Voorbeelden uit de wetenschap:

- Atoommodel van Rutherford: elektronen rond atoom zoals planeten rond de zon

- Biljardmodel voor gassen

- Hydraulisch model voor bloeddrukregulatie

- Computermetafoor voor cognitie

Ook in rechtszaken gebruikt men vaak analogieën met eerdere rechtszaken


7.1 Het stralingsprobleem van Duncker

Duncker (1945): hoe kun je een dodelijke dosis radioactieve straling op een tumor richten zonder 
het omringende weefsel te beschadigen?

- Slechts 10% van de proefpersonen kon zonder verdere hints de oplossing van het 

stralingsprobleem vinden

- Wanneer proefpersonen op voorhand een structureel gelijkend verhaal kregen, vond 80% de 

oplossing


7.2 Overeenkomsten tussen de problemen

Chen (2002): 3 types

- Oppervlakkige overeenkomsten: voor de oplossing irrelevante details die in beide problemen 

voorkomen

- Structurele overeenkomsten: oplossingsprincipes die door beide problemen gedeeld worden
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- Procedurele overeenkomsten: de procedures die in het analogon gebruikt worden komen 
overeen met die welke nodig zijn om het huidige probleem op te lossen 


Illustratie aan de hand van het ‘weeg de olifant’-probleem ->oplossing bestaat eruit om kleinere 
objecten te verzamelen die samen evenveel wegen als de olifant en die afzonderlijk van elkaar te 
wegen

- Boot-oplossing: vaststellen hoe diep de boot in het water zakt wanneer de olifant erin staat)

- Boom-oplossing: (grote balans aan een boom hangen waarop de olifant en de objecten in 

balans moeten worden gebracht)

Resultaten: 

- Ontbreken oppervlakkige overeenkomsten verhindert dat proefpersonen de relevantie van een 

analogie en zijn daarom minder geneigd om een analogon te gebruiken

- Wanneer we actief analogieën genereren, resulteert dat in een diepe verwerking van het 

probleem, waardoor we beter in staat zijn structurele overeenkomsten te zien, zelfs wanneer 
oppervlakkige informatie afwezig is


- Passief analogon aangeboden leiden minder tot de oplossing van een probleem

- Mate waarin experts gebruik maken van analogieën is afhankelijk van de aard van de taak


- Genereren experimenten -> oppervlakkige overeenkomsten

- Genereren hypothesen -> structurele overeenkomsten


Loewenstein (2010): de efficiëntie waarmee we een analogie uit ons geheugen kunnen halen is 
essentieel voor het oplossen van problemen en deze worden bepaald door de mate waarin we de 
onderliggende structuur van een probleem doorzien

Vier-term-analogieprobleem: een gestructureerde methode om analogieredeneringen te 
onderzoeken. Deze vormen worden geschreven in de vorm a:b::c:d.

- Aangeven of a:b dezelfde relatie tot elkaar hebben als c:d

- Goed controleerbaar, alle relevante info in probleemstelling gegeven en in principe slechts één 

correct antwoord

Knowlton et al. (2012): processen die hierbij betrokken zijn, moeten strikt serieel verlopen door de 
hoeveelheid verwerking die nodig is

- Ophaling

- Mapping

- Inferentie

- Inductie -> abstract schema waarin structurele overeenkomst gepresenteerd is

Coderen van het probleem en mappen zijn gerelateerd aan diverse frontale hersengebieden

Morrison et al. (2001): het werkgeheugen is betrokken bij analogisch probleemoplossen

- Prestatie op beide analogietaken daalt wanneer de proefpersonen tegelijk een taak moeten 

uitvoeren die beroep doet op executieve processen -> analogieverificatie doet beroep op de 
beperkte capaciteit van het werkgeheugen


- Prestatie op de verbale taak interfereert met een tweede taak die beroep deed op de 
fonologische lus, terwijl de visuele taak interfereerde met een tweede taak die een beroep deed 
op het visuospatiale kladblok


8. De ontwikkeling van expertise

Vaardigheid/skill: we zijn in staat om binnen een bepaald domein een taak met hoge mate van 
efficiëntie uit te voeren 

- Levenslange ervaren

- Kunnen efficiënt kennis toepassen -> onderzocht via kennisrijk problemen





Kader 22.1 Expertise en ‘the knowledge’ bij Britse taxichauffeurs 
Londense taxichauffeurs moeten beschikken over ‘the knowledge’, ze mogen geen gebruik 
maken van satellietnavigatiesystemen -> proces van 3 jaar om alle straten te leren

Posterieure deel van de hippocampus is vergroot bij Londense taxichauffeurs, dit deel is actief 
bij het ophalen van navigatiedata

Schade aan hippocampus -> nog steeds goede ruimtelijke kennis, maar navigatievaardigheden 
sterk achteruitgegaan 

Woollet en Maguire (2011): personen die in aanmerking kwamen om taxichauffeur te worden, 
vertoonden een grotere toename in de omvang van de hippocampus dan degenen die hier niet 
in geslaagd waren

Dit leren gaat ten koste van andere vaardigheden: meer moeite nieuwe woord-woordassociaties 
te leren, alsook object-plaatsassociaties
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8.1 Soorten expertise

8.1.2 Medische expertise

Medische expertise is voor enkele redenen interessant:

- Medische problemen zijn vaak slecht gedefinieerd -> diagnose moet gesteld worden op basis 

van een groot aantal al dan niet redundante indicatoren

- Vereist aanzienlijke inhoudelijke vakkennis

- Aanzienlijk maatschappelijk belang


8.3 Medische expertise

Aanvankelijke focus op “superieure medische diagnoses” (Elstein et al.)

- Geïnspireerd op schaakstudies van De Groot

- Simulatie van echte medische praktijk met betrekking van acteurs

- Maar problemen met de selectie van “superieure experts”

-> experts bleken niet beter te presteren dan gemiddelde artsen

Later verschoven naar een verband tussen een verband tussen ervaring en expertise

- Expertise staat efficiënter gebruik van Systeem 1 processen toe


- Vooral bij “visuele” specialisaties (radiologen, pathologen etc)

- Maar wel controle op basis van Systeem 2


- Studies naar impliciete beslissingsprocessen


8.3.1 Impliciete vs. Expliciete redeneringen

Medische expertise is impliciet -> experts maken meer gebruik van snelle, intuïtieve Systeem 1 
processen, terwijl beginner meer expliciete doelbewuste redeneerprocessen gebruiken (Systeem 
2)

Mamede et al. (2010): vooral bij complexe problemen betere resultaten bij een expliciete bewuste 
deliberatie


8.3.2 Efficiëntie van herkenningsprocessen

Kundel et al. (2007):

- Experts detecteren pathologisch weefsel veel sneller dan beginners

- Fixaties richten zich bijna onmiddellijk op tumor


8.3.3 Patroonherkenning en beslissingsprocessen

Recognition-primed decision-model (Klein, 2008):

- Proberen een oplossing te vinden op basis van een eerdere ervaring

- Wanneer de eerdere oplossing niet van toepassing is, nieuwe oplossing vinden

- Expertise op basis van analogieën


8.3.4 Ervaring vs. Expertise

Hangt vaak samen, maar niet altijd

- Routineuze expertise: wanneer iemand bijzonder efficiënt wordt in het uitvoeren van routineuze 

procedures 

- Adaptieve expertise (Mylopoulus & Regehr, 2007): individuen die blijven groeien in hun 

vakgebied vanwege hun intentionele betrokkenheid om steeds nieuwe en innovatieve manieren 
problemen op te lossen -> continue inzet van cognitieve processen


8.3.5 Doelbewust oefenen

Kan effectief zijn mits aan specifieke voorwaarden voldaan (Ericsson & Towne, 2010):

- Taak heeft juiste moeilijkheidsgraad

- Bij het oefenen krijg je informatieve feedback

- Je hebt voldoende gelegenheid om de taak te herhalen

- Je hebt de gelegenheid om je fouten te corrigeren

Ericsson & Chase (1982): trainmen een student, SF, in het onthouden van lange cijferreeksen

- Reeksen tot 80 cijfers 

- Training langetermijngeheugen 

- Hiërarchie van Chucks waardoor SF alle getallen kon ophalen door simpelweg de structuur te 

overlopen

Maar altijd effectief? Oefening heeft weliswaar een positief effect, maar de effectiviteit van 
doelbewust oefenen is beperkt


Psychologische Functieleer II 77



Het zou mogelijk moeten zijn op basis van talent te bepalen wie door middel van doelbewust 
oefenen zal excelleren

- Intelligentie is een belangrijke indicator bij brede expertise bv. Relatie intelligentie en 

carrièresucces

- Specifieke vaardigheden: intelligentie minder belangrijke factor


Thema 9: Verbreding 
Hoofdstuk 23: Sociale cognitie

1. Inleiding

Mensen zijn sociale dieren

Terechte kritiek op cognitieve psychologie: onderzoek naar menselijk functioneren heeft altijd op 
individueel niveau plaatsgevonden

Voorbeelden 

- Interpreteren berichtjes

- Inleven in anderen

- Samen een kast versjouwen

- Spel en sport

- Leren door imitatie

- Sociale dilemma’s


2. Impliciete sociale cognitie

Sociale-cognitieve processen zijn vaak impliciet, we zijn ons niet bewust waarom we bepaalde 
acties uitvoeren

Impliciete sociale cognitie (Greenwald en Banaj, 1995): processen die buiten onze bewuste 
controle optreden en gerelateerd zijn aan sociaal psychologische constructen zoals attitudes, 
stereotypes en zelfconcepten

Onderzoek door middel van impliciete maten: bijvoorbeeld verkregen door toepassen priming of 
impliciete associatietesten

Affectmisattributieprocedure: proefpersonen krijgen zwarte of witte personen te zien als prime 
stimulus, die kort voor de presentatie van een onbekend Chinees karakter worden gepresenteerd 

-> ook al zijn de gezichten irrelevant, ze beïnvloeden de ‘aantrekkelijkheid’ van de karakters

Impliciete-associatesten: kunnen gebruikt worden om raciale attitudes te meten


3. Sociale priming

Kan onbewuste blootstelling aan concepten ons gedrag beïnvloedden?

Priming: groot scala aan veranderingen in perceptie, beoordelingen en gedragingen die worden 
teweeggebracht door minimale blootstelling aan woorden, foto’s of andere stimuli

- Sommige vormen zijn robuust bv. Associatief semantisch netwerk

- Sociale priming is echter complexer en indirecter


- Bv. Langzamer wandelen na priming met begrippen gerelateerd aan ouderdom

- bv. Minder bereidwillig zijn iets te doen na priming van geld-gerelateerde woorden


- Perceptuele-priming-effecten zijn talloos gerepliceerd, sociale-priming-effecten niet





4. Theory of mind

Theory of mind: het vermogen om je in te leven in een ander


Kader 23.1 Feit of fictie: sociale priming 
Bargh et al. (1996): proefpersonen geprimed met woorden gerelateerd aan ouderdom

-> deze deden er langer over om naar de lift te stappen dan proefpersonen die niet met deze 
woorden geprimed waren

-> beschouwd als een van de eerste studies op vlak van sociale priming

Veel voorbeelden schetsen een pessimistisch beeld, dat suggereert dat ons gedrag vooral 
bepaald wordt door allerlei onbewuste invloeden en omgevingsfactoren waar we zelf geen 
invloed op hebben -> toch sterk nuanceren

- Eventuele priming slechts één mogelijke invloed op gedrag en niet een allesbepalende factor

- Drie grote kanttekeningen zijn te maken bij het fenomeen van sociale priming


- Effecten theoretisch beschouwd zijn moeilijk te verklaren

- Relatie tussen prime en uitkomstmaat is vaak zo indirect dat verwachte effect vaak moeilijk 

a priori te voorspellen is

- Effecten zijn moeilijk te repliceren
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Bv. Chocolaatje verplaatsen terwijl Max er niet bij is -> waar zal kleine Max zijn chocola zoeken?

Fletcher et al. (1995): activatie mediale frontale gyrus bij theory of mind-processen

Bull et al. (2008): theory of mind is gevoelig voor interferentie voor executieve dubbeltaken

-> gecontroleerd, aandacht vragend proces

Mind reading: vermogen om de mentale staat van een ander te representeren

- Vaardigheid om de intentie van een ander af te lezen uit lichaamstaal

- Deels aangeboren en deels door training verfijnd (Heyes en Frith, 2014)


- Leren gezichtsexpressies, lichaamstaal en uiting te interpreteren en vertalen naar de mentale 
toestand van degene die we lezen


- Niet noodzakelijkerwijs sociaal

- Kan bv. Ook verklaard worden door een algemeen aandachtsmechanisme


5. De neurale basis van sociale cognitie

Studie van sociale beperkingen bij frontaalschade

Autismespectrumstoornis: disproportionele beperking op een specifiek aspect van sociale 
cognitie, namelijk de vaardigheid om de mentale toestanden van anderen te herkennen

Syndroom van Williams: hypersociaal

Vergelijkingen tussen personen met autisme, Williams-syndroom en personen met vocale 
hersenbeschadigingen kunnen meer inzicht bieden in de mechanismen die ten grondslag liggen 
aan sociale cognitie


5.1 De amygdala en de sociale beoordeling van gezichten

Amygdala: 

- Betrokken bij herkenning van emotionele expressies


- Met name negatief, maar ook positief

- Allocatie cognitieve processen aan biologisch saillante ambigue stimuli


- Patiënten met schade aan de amygdala zijn extreem vriendelijk tegen anderen

- Ontbreken biologisch waarschuwingsmechanisme

- Mindere herkenning van intentionaliteit (Heider & Simmel, 1944)


- Proefpersoon met amygdala schade beschreef enkel geometrische vormen, gezonde 
proefpersonen schreven doelen toe aan de figuren op basis van hun relatieve bewegingen


5.2 De ventromediale prefrontale cortex: sociaal redeneren en beslissen

Ventromediale prefrontale schade:

- Verminderde verwerking van deontologische regels

- Verminderde sociale intuïties: herkenning van sociaal bedrog

- Vaak normale prestatie op abstracte redeneertaken

Deontologische regel: een regel die betrekking heeft op sociale en ethische conventies, en de 
schending daarvan

Indicatieve regel: een relatief abstracte regel in een redeneerprobleem


5.3 De somatosensorische cortex: empathie en simulatie

Sociale simulaties: het representeren van een ander in een mentaal model

-> hergebruik van cognitieve functies die we gebruiken voor de representatie van onze eigen 
beleving

Volgens sommige onderzoekers is een van de belangrijkste functies van ons bewustzijn dat het 
ons in staat stelt om ons te verplaatsen in een ander

Hergebruik van de aandachts- en perceptiefuncties bij ons zelf, zouden ons in staat stellen vast te 
stellen waar een ander zijn/haar aandacht op richt


5.4 Het spiegelneuronensysteem

Rizzolatti (1991): sommige neuronen in de premotorcortex van apen wordt zowel actief wanneer 
de aap een bepaalde handeling moest uitvoeren, als wanneer die observeerde hoe de proefleider 
de handeling zelf uitvoerde

Spiegelneuronen/mirror neurons: weerspiegelen de acties die iemand anders uitvoert teneinde 
deze actie zelf later te kunnen uitvoeren

Buccino et al. (2004): observeren van akkoorden activeerde vergelijkbare hersengebieden als het 
zelf spelen hiervan
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5.4.1 Spiegelneuronen: actie en intentie

Gallese et al. (2004): spiegelneuronsysteem is fundamenteel voor ons vermogen om de intenties 
en acties van anderen te begrijpen -> intern deze acties en intenties repliceren/simuleren

- Niet alleen acties van anderen kunnen interpreteren, maar ook zelf vergelijkbare acties kunnen 

uitvoeren

- Verklarend mechanisme sociale cognitie: directe connecties kunnen maken tussen eigen 

perspectief en dat van een ander

- Evidentie voor de betrokkenheid van spiegelneuronen bij het begrijpen van de intenties/acties 

van mensen

- Lacobini (1999): activatie spiegelneuronen systeem wanneer actie wordt uitgebeeld

- Fadiga et al. (1995): bij toedienen TMS-puls een vergroting in de motorpotentialen die door 

spieren worden gegenereerd wanneer iemand een actie observeert

Umilta et al. (2001): spiegelneuronen zijn niet alleen actief wanneer een actie geobserveerd wordt, 
maar ook wanneer de actie aan het zicht onttrokken wordt

Kohler et al. (2002): spiegelneuronen worden niet alleen actief bij de visuele observatie van een 
actie, maar ook door het corresponderende geluid

- Scheuren van een krant

- Openbreken van pinda’s


5.4.2 Spiegelneuronen en actiebegrip: beperkingen

Newman-Nordlund et al. (2010): spiegelneuronen kunnen niet differentiëren tussen betekenisvolle 
en betekenisloze acties

Hickok (2009): acht problemen met het relateren van spiegelneuronen aan actiebegrip

- Het is zeer waarschijnlijk dat ook ander begrippen betrokken zijn bij het begrijpen van acties en 

intenties

- Het klassieke spiegelneuronensysteem is niet in staat te differentiëren tussen betekenisvolle en 

betekenisloze acties

- Er zijn indicaties voor een dissociatie tussen de uitvoering van een actie en het begrijpen van 

acties

- De evidentie voor overeenkomsten tussen het menselijke spiegelneuronensysteemen dat voor 

andere primaten is zeer zwak


5.4.3 Spiegelneuronen en emoties

Interoceptie: waarneming van de fysiologische toestand van het lichaam, in het bijzonder de 
interne organen

-> gelinkt aan herkenning van gelaatsuitdrukkingen 

Adolphs et al. (2003): 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 (voedsel bedolven onder kakkerlakken etc.)

- At zonder problemen bedorven voedsel

Wicker et al. (2003): fMRI studie waarbij proefpersonen werden blootgesteld aan geuren die 
walging opriepen

-> Insula betrokken bij de verwerking van walging, ook geactiveerd door de waarneming van 
walging bij anderen


5.4.4 Spiegelneuronen en gebarentaal

Rogalsky et al. (2013): betrokkenheid spiegelneuronen bij verwerking gebarentaal

- Laesies aan de linker hemisfeer hebben geen significant effect op de interpretatie van losse 

gebaren, maar het vermogen om volledige zinnen te interpreteren is wel aangetast

- Laesies in gebieden die geassocieerd zijn met het spiegelneuronensysteem in de linker 

frontaalkwab hadden geen invloed op taalbegrip, waardoor het onwaarschijnlijk is dat deze 
delen van het spiegelneuronensysteem betrokken waren bij het begrijpen van de geassocieerde 
acties


5.4.5 Spiegelneuronen en predictive coding

Kilner et al. (2007): de relatie tussen de voorwaartse modellen en inverse modellen kunnen goed 
verklaard worden vanuit het predictive coding-raamwerk

- Op ieder niveau in de hiërarchie wordt de predictiefout geminimaliseerd, doordat het via 

recurrente verbindingen een predictie genereert voor de representatie op een lager niveau


Psychologische Functieleer II 80



- Hersengebieden die betrokken zijn bij de observatie van beweging vertonen ook een 
hiërarchische organisatie 


- Representaties op de hoogste niveaus resulteren in predicties die zowel het visuele systeem 
informeren als het motorsysteem


-> voorwaartse modellen worden gebruikt om motorcommando’s te genereren op basis van de 
acties die bij anderen geobserveerd worden

Gedachtenexperiment (Jacob en Jeannerod, 2005):

- Identieke beweging observeren die door Dr. Jekyll en Mr. Hyde gemaakt worden

- Dr. Jekyll: gerespecteerd neurochirurg

- Mr. Hyde: gevaarlijke sadist

- Ze maken een snee in een menselijk lichaam (voor andere doelen)

-> spiegelneuronensystemen kunnen onmogelijk differentiëren tussen deze twee situaties

Als we spiegelneuronen bekijken binnen het predictive coding-raamwerk kunnen ze dat wel, 
omdat geobserveerde bewegingspatronen verklaard moeten worden op een groot aantal niveaus 
in de hiërarchie

-> voorspelt voor het intentionele niveau een doel


5.4.6 Mirror touch synesthesia

Mirror touch synesthesia (Ishida et al., 2015): vorm van synesthesie, gekenmerkt door het feit dat 
personen, die observeren hoe iemand anders aangeraakt wordt, deze aanraking zelf ervaren

-> deels verklaard vanuit het idee dat neuronale netwerken in de pariëtale cortex en de insula 
gedeeld worden voor de representatie van het eigen lichaam en dat van een ander


8. Sociaal beslissen

Het nemen van sociale beslissingen omvat meer dan enkel detecteren van schendingen van 
sociale conventies, het vereist ook dat wee een voorstelling kunnen maken van de gedachten en 
emotionele reacties van een ander

-> we delen deze vorm van sociaal gedrag met primaten -> neurale basis van sociale 
beslissingsprocessen rechtstreeks bestuderen

Dictatorspel:

- Deelnemer krijgt een aantal goederen

- Opdracht deze te verdelen tussen zichzelf en een andere deelnemer

-> activatie basolaterale amygdala -> speelt een rol in sociale beslissingsprocessen

Rilling et al. (2008): beslissingen worden vooral genomen om een toestand te bereiken die 
overeenkomt met een hoger gewaardeerde beloning, ongeacht wat deze beloning nu is

Sociale beslissing is niet alleen afhankelijk van de eigen intenties en acties, maar ook die van de 
acties en mentale toestand van de ander 

Speltheorie/game theory: de studie van mathematische modellen die conflict en coöperatie 
tussen intelligente rationele beslissers beschrijven 

Vertrouwensspel: 

- Deelnemer speelt rol van investeerder

- Kan tegoeden aan een andere deelnemer geven

- Andere deelnemer maakt winst

- Kan hiervan weer (een deel) teruggeven

- Beide deelnemers kans op hoge winst, maar ook op verlies


8.1 Neuroeconomics

Relatief nieuw vakgebied van neuro-economie

Een centraal probleem bij klassieke economische studies is dat belangrijke concepten, zoals 
voorkeuren en overtuigingen, niet te meten zijn

Neuro-economie streeft ernaar om neurale correlaten van deze concepten te identificeren en de 
hiermee geassocieerde neurale responsen tijdens economische beslissingstaken te meten


8.2 Sociale dilemma’s

Sociaal dilemma: wordt gevormd door situaties waarin beslissingen die gunstig zijn voor een 
individu uiteindelijk een zéér ongunstige uitkomst hebben voor de populatie of groep

Commons dilemma: traditie waarbij Britse boeren vrij de gemeenschappelijke gronden konden 
gebruiken om dieren te laten grazen

- Probleem als iedereen dit doet, nl. Overbeweiding

- Geen technische oplossing voor dit probleem, het vereist wel hogere cognitie
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Prisoner’s dilemma game: ondervragingstechniek waarbij de verdachte strafvermindering kan 
krijgen in ruil voor belastende verklaring over een andere verdachte

-> voordelig om de andere niet te verraden, maar enkel als de andere jou ook niet verraadt

Haroush en Williams (2005): neuronen van resusapen reageren op

- Eigen keuze

- Keuze van partner

- Voorspelde keuze van partner -> belangrijke rol in het maken van sociaal strategische 

beslissingen

Stimulatie anterieure cortex -> negatieve impact op strategisch keuzegedrag

Activatie caudate nucleus bij reciproke acties

Versterkt bij een toenemende mate van coöperatie -> vertrouwen?

Deactivatie wanneer een actie niet opgevolgd wordt

-> caudate-activiteit houdt verband met de verwerking van sociale predictiefouten

Insula reageert op een veelheid van negatieve sociale interacties, het niet reciprook beantwoorden 
van coöperatieve acties (profiteurs)


8.3 Vertrouwen

Rilling et al. (2008): vertrouwen in een ander is essentieel bij de reciproke uitwisseling van 
goederen

Tijdens een vertrouwensspel intranasaal oxytocine toevoegen: oxytocine is een neuropeptide dat 
na nasale toediening snel door bloed opgenomen wordt en gemakkelijk de bloed-hersenbarrière 
passeert, en waarvan bekend is dat het stress en angstgevoelens reduceert

-> deelnemers meer bereid grotere initiële geldbedragen te transfereren in een vertrouwensspel

Oxytocine kan vertrouwen induceren door de angst over het mogelijk uitblijven van een reciproke 
actie te reduceren (deactivatie amygdala)


9. Morele dilemma’s

Moreel dilemmaa: probleem waarbij proefpersonen een keuze moeten maken tussen twee 
verschillende scenario’s waarbij aan ieder van de scenario’s een negatieve uitkomst gekoppeld is

Greene et al. (2004): sommige morele problemen doen beroep op rationele cognitieve processen, 
andere vormen doen beroep op intuïtieve, emotionele processen

Interactie komt het sterkst naar voren bij een schendig van persoonlijke morele waarden

- Resulterend in een ernstig lichamelijk letsel

- Letsel van toepassing op een specifieke persoon, of een groep personen

- Niet het gevolg van een afwenteling van een bestaande dreiging op iemand anders

= me hurt you

Agency: het feit dat de uitgevoerde actie intentioneel was

Trolleydilemma (onpersoonlijk): schakelaar omdraaien zodat de tram maar 1 persoon doodt in 
plaats van 5?

Voetbrugdilemma (persoonlijk): iemand van de brug duwen zodat de tram zal stoppen en daarmee 
5 levens redden?

Greene et al. (2008): persoonlijke dilemma’s roepen een sterke emotionele respons op

- Systeem 1: snel, automatisch en affectief systeem

- Systeem 2: langzamer en beredeneerd cognitief systeem

Deontologische beoordelingen:

- Systeem 1

- Ventromediale prefrontale cortex

Utilitaristische beslissingen:

- Systeem 2

- Dorslaterale prefrontale cortex & anterieure cingulate cortex

Bauman et al. (2014): voetbrugprobleem is zeer onrealistisch en werkt eerder op de lachspieren 
van de deelnemers dan dat het serieuze resultaten over ethische oordelen oplevert 

- Validiteit enorm laag

- Moraliteit kan losgekoppeld worden van de gemaakte beslissing

- Ervaren van walging en woede blijft uit

-> meer realistische scenario’s gebruiken
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Hoofdstuk 24: Vergissen is menselijk

1. Inleiding

Focus op fouten en foutendetectie

- Als centraal mechanisme in de menselijke cognitie


- Basis voor (ir)rationeel gedrag 

- Op de werkvloer 


- Types van fouten

- Procedures om de impact te verminderen


- Mentale vermoeidheid & mentale belasting

- Brein & computer interfaces

- Fouten in spatiale navigatie

Toekomst perspectief: aantal bestaande ontwikkelingen extrapoleren naar de toekomst


2. Terugblik: foutcorrectie als kernprincipe van menselijke cognitie

De hersenen als predictiemachine: groeiende invloed van dit raamwerk


2.1 Predictie

Predictive coding raamwerk een van de invloedrijkste theoretische ontwikkelingen van het 
afgelopen decennium, sommige zien het als opzet naar grand-unifying theory van de cognitieve 
neurowetenschap (maar premature karakteriseren)

Raamwerk kan aanzienlijk aantal cognitieve fenomen en verklaren, maar ook vele effecten 
waarvan momenteel niet duidelijk is of die zich door predictive coding laten verklaren


2.2 Predictie en rationaliteit

2.2.1 Predictive coding en bounded rationality

Friston et al. (2014): verklaren gebonden rationaliteit (beperking in ons rationele keuzegedrag) 
vanuit het idee dat generatieve modellen een representatie vormen die optimaal past, gegeven de 
data die beschikbaar zijn (bayesiaanse inferentie)

Ortega en Braun (2013): model dat keuzegedrag kan verklaren op basis van thermodynamische 
principes van de informatieverwerking

-> verwachte utiliteit van een complexe keuze wordt bepaald doordat voor iedere optie een intern 
model wordt gegenereerd, waarbij keuzegedrag bestaat uit het selecteren van het optimale model


2.2.2 Predictive coding, angst en irrationaliteit

Pezzulo (2013): interoceptieve en andere lichamelijke percepties spelen een rol bij het vormen van 
perceptuele inferenties. Predictive coding stelt ons in staat om sensorische input te vergelijken 
met meerdere alternatieve hypothesen.

Zowel sensorische als interoceptieve informatie betrokken bij inferentie


Kader 23.3 Sociaal inzicht, morele dilemma’s en zelfrijzend verkeer 
Introductie zelfrijdende voertuigen creëert een nieuwe set sociale problemen waarop een 
passend antwoord gevonden moet worden.

Zelfrijdend hop-on-hop-off busje: raakte direct in een ongeluk omdat het in de dode hoek van 
een vrachtwagen zat, niet geprogrammeerd op deze toestand

Kunnen het aantal dodelijke ongelukken dat autopilot-systemen kunnen voorkomen, opwegen 
tegen het beperkte aantal doden dat ze mogelijk veroorzaken

AI heeft buiten de gewone verkeersregels nog extra regels nodig bv. Wat doe je in een dreadlock 
wanneer op een kruispunt in alle 4 richtingen auto’s staan te wachten?

In vele situaties is het nodig om de intenties van de andere weggebruikers te interpreteren en je 
eigen gedrag hierop aan te passen. Een goed autonoom systeem moet op de een of andere 
manier deze intenties kunnen interpreteren. Bv. Knipperen met de lichten

Chater et al. (2017): joint action-systeem is nodig

Morele dilemma’s:

- Uitwijken voor grote groep plots overstekende voetgangers en zo andere voorbijganger 

omverrijden?

- Omverrijden onschuldige voetganger of opofferen zichzelf en passagier?

-> meestal utilitaire beslissingen

Bij eerste hybride auto’s werd overwogen om een motorgeluid over speakers toe te voegen, om 
voetgangers te waarschuwen
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-> irrationele angst Coor inbrekers, boemannen en andere bedreigingen niet irrationeel, maar het 
gevolg van de interpretatie van interoceptieve signalen, die relatief zwaar doorwegen in het 
inferentievormingproces


3. De rol van foutcorrectiemechanismen in cognitief disfunctioneren

Wanneer de correctie door sensorische feedback nog verder verzwakt, kan dat resulteren in nog 
extremere perceptuele ervaringen bv. Dromen, hallucinaties

Verstoringen in de wakende toestand zouden de neurale basis voor psychosen kunnen vormen en 
daarmee zich onder meer kunnen manifesteren in schizofreniepatiënten 

Schizofrenie: abnormaal gedrag, abberante spraak, verstoord beeld van de realiteit

- Negatieve symptomen: vlak affect, beperkte spraak, geen plezier ervaren, gebrek motivatie

- Positieve symptomen: wanen, verstoorde gedachten, wanen

Autisme: ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door problemen met sociale interactie, communicatie, 
repetitieve/restrictieve handelingen

- Disfuncties in de sensorische integratie -> moeite met onverwachte veranderingen in hun 

omgeving 

- Symptomen manifesteren zich vaak al in het eerste levensjaar


3.1 Schizofrenie

Ebisch en Gallese (2015): de distinctie tussen mentale representatie van het individu zelf en de 
representatie van anderen vervaagt -> neurale systeem dat gebruik maakt van predictieve coding 
via spiegelneuronen

Bij gezonde proefpersonen wordt voor de observatie van de aanraking van lichamen activatie 
gevonden in de ventrale premotorcortex, bij schizofreniepatiënten was deze activiteit verminderd

Seth et al. (2011): subjectieve ervaring van presence kan verklaard worden vanuit predictive 
coding-mechanisme, dat betrokken is bij de verwerking van interoceptieve signalen

Presence: de subjectieve ervaring van onze omgeving, en met name onze eigen positie in deze 
omgeving

-> succesvolle suppressie van de interoceptieve signalen speelt een belangrijke rol in het ontstaan 
van presence -> verstoord bij schizofrenie

Horga et al. (2014): verstoorde toename activatie auditieve cortex bij auditieve hallucinaties

- De mate waarin de predictiefout deficiënt was correleerde sterk met de sterkte van de auditieve 

cortexactivatie van de hallucinatie

- Fogelson et al. (2014): de terugwaartse projecties van hogere-orde representationele 

hersengebieden naar de lagere perceptuele gebieden zijn bij schizofreniepatiënten verstoord

- Corlett et al. (2019): extreem sterke priors, ofwel predicties die door de generatieve modellen 

gecreëerd worden, de basis vormen voor deze hallucinaties

Schmak et al. (2015): bij schizofrenie patiënten wisselt de subjectieve ervaring tussen twee 
mogelijke interpretaties van een bistabiel beeld veel sneller en onregelmatiger dan gezonde 
proefpersonen

-> de mate waarin de wisseling plaatsvonden, was sterk afhankelijk van de mate waarin patiënten 
wanen rapporteren


3.2 Autisme

Ebisch en Gallese (2015): zowel autisme als schizofrenie worden gekenmerkt door een deficiënte 
om een onderscheid tussen het zelf en anderen te maken

Bleuler (1911): loskoppeling van de buitenwereld en een predominante focus op het innerlijke 
leven

Pelicano & Burr (2012):onderontwikkeld vermogen om top-down predicties te genereren

- Minder top-down predicties -> minder duidelijke generalisaties gevormd, waardoor veel grotere 

nadruk komt te liggen op de letterlijke betekenis van informatie

- Ruwe sensorische put resulteert in grotere predictiefouten, kan resulteren in extreem intense 

ervaring

Van de Cruys et al. (2014): te groot gewicht toekennen aan predictiefouten

-> interne representaties worden gekenmerkt door een te grote regelmatigheid en hoge mate van 
inflexibiliteit in het gedrag

- Toekennen van een te groot gewicht aan predictiefouten kan resulteren in een te nauwe 

aandachtsfocus

- Rigoureus toekennen van een zwaar gewicht aan predictiefouten kan verhinderen dat we 

kunnen leren door te exploreren -> verhinderen van volgende ontwikkelingsfase
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- Informatie die aangeleerd is, wordt op een extreem exacte manier vastgelegd

- Voordelig wanneer exacte reproductie gevraagd wordt

- Deel van de details opgeofferd voor generalisatie -> moeilijk omgaan met uitzonderingen


4. Human factors: Cognitieve psychologie op de werkvloer

Fouten niet intentioneel, ten gevolge van een inschattingsfout of gebrekkige training

Air France vlucht 447:

- In een zware storm terechtgekomen

- Automatische piloot en enkele ingebouwde veiligheidsmaatregel uitgeschakeld

- Vliegtuig reageerde gevoeliger op stuurcommando’s van de piloot, piloot was hier niet van 

bewust

- Toestel in duikvlucht

-> verstoord situatiebesef: mentale representatie van de piloot correspondeert niet met de 
werkelijkheid

situatiebesef/situation awareness (Endsley, 1995): afhnakelijk van meer dan alleen maar de 
bewustwording van de situatie waarin een operator moet werken, maar spelen andere cognitieve 
factoren, zoals de beperkte capaciteit van het werkgeheugen en een verregaand begrip van de 
situatie, hier ook een belangrijke rol in


4.1 Medische blunders door softwareproblemen

De Therac-25 radiostraler:

- Kon op hoog vermogen röntgenstralen afgeven, of op laag vermogen een elektronenbundel af 

geven

- x voor rontgenstralen, e voor elektronenbundel

- Technicus drukt per ongeluk op x, daarna op e

- Door bug werd een hoge lading aan elektronen afgevuurd, de technicus kreeg enkel een 

foutmelding en liet de machine nog 3 maal vuren (hoorde niet dat de patiënt lag te schreeuwen 
van de pijn)


- Patiënt overleed met gapende wonden


4.2 Verschillende types fouten

Reason (1995): definieert een fout als het falen van een bepaalde actie om het beoogde doel te 
bereiken

- Uitschuivers en misstappen/slips en lapses: fouten in de uitvoering


- Herkenningsproblemen

- Aandachtsproblemen

- Geheugenproblemen

- Selectieproblemen


- Vergissingen/mistake: problemen in de planning of probleemoplossingsprocessen 

- Regelgebaseerde vergissingen: treden op bij problemen die de operator door training of 

ervaring in principe kan oplossen. Vergissen kan het gevolg zijn van het toepassen van een 
goede regel onder foute omstandigheden of door het toepassen van een inadequate regel/
nalaten van het toepassen van de concrete regel


- Kennisgebaseerde vergissingen: wanneer de operator geconfronteerd wordt met een nieuwe 
situatie, waardoor een oplossing ter plekke gevonden moet worden


4.3 Fouten vs. Schendingen

Fouten: niet-intentioneel

Schendingen: wel intentioneel

- Routinematig

- Vanwege persoonlijke doelen

- Wanneer standaardprocedures inadequaat (lijken te) zijn


4.4 Latent vs. Accuut falen

Accuut falen: wanneer een fout directe consequenties heeft

Latent falen: wanneer de fout zich pas na verloop van tijd manifesteert

Voorbeelden:

- Harald of Free enterprise: onfortuinlijke serie vergissingen en schendingen waardoor de boot 

zonk -> latent falen

- Space Shuttle programma
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Zwitsere-kaasmodel: iedere plak wordt beschouwd als een beschermingsmechanisme dat de 
kans op een ongeval doet verkleinen

Wanneer er een ongeval plaatsvindt kan volgens Reason de oorzaak vaak teruggeleid worden tot 
problemen die zich op een of meer van de volgende vier domeinen situeren: organisatie, 
supervisie, precondities en specifieke handelingen


4.5 Vertrouwen op automatische systemen

Verandering in arbeidsproces: uitvoering -> monitoring

Vermindering situatiebesef

- Verminderde vigilantie

- Overmatig vertrouwen op automatische systemen

- Meer aandacht voor de niet-automatische processen

- Maar: vals alarm kan resulteren in afnemen van vertrouwen


4.6 Screening van bagage en visueel zoeken

Visueel zoeken: wat als targets heel erg zeldzaam en moeilijk te identificeren zijn?

Wolfe et al. (2007): zeer veel missers (voorzichtig door lage a-priori verwachtingen)

Mitroff et al. (2014): nuancering van Wolfe, zeldzame doelstimuli kunnen gemakkelijk gemist 
worden, maar dit is vooral toe te schrijven aan foutieve responsselectie


5. Actiecontrole en mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid:

- Problemen met focussen van de aandacht

- Verminderde planningsvaardigheden

- Verminderde vaardigheid om flexibel up te daten van strategieën in geval van negatieve 

resultaten

Mentale vermoeidheid kan al na korte mentale inspanning ervaren worden, terwijl in andere 
gevallen lange arbeidsuren niet noodzakelijk resulteren in mentale vermoeidheid

Sterke link tussen mentale vermoeidheid en beloning (financieel en waardering)

Mentale vermoeidheid is het resultaat van een gebrekkige relatie tussen investering en beloning

-> bepalen of het beter zou zijn energie te spenderen of juist te sparen -> enkel energie spenderen 
aan taken waarvan kosten relatief laaf zijn en baten relatief hoog

Bij mentale vermoeidheid heb je minder goede foutdetectie

-> toevoegen motivatie: verbetering taakprestatie

Boksem en Topps (2008): mentale vermoeidheid vervult een cruciale functie in de regulatie van 
langetermijndoelen

-> onbalans tussen mentale inspanning en het bereiken van langetermijndoelen


7. Brein-computerinterfaces en leugendetectie

Bv. Personage Breaking Bad: is verlamd, kan enkel nog belletje rinkelen en moet zo vragen 
beantwoorden

Bv. Personage Le scaphandre et le papillon: locked-insyndroom, kan enkel de ogen bewegen 
door schade aan de hersenstam


7.1 Brein-computerinterfaces

Locked-inpatiënten de mogelijkheid geven om door middel van brein-computerinterfaces te laten 
communiceren

- Methodes gebaseerd op P300 component inefficiënt en gevoelig voor ruis

- Nieuwere en betrouwbare systemen gebroken meerdere fysiologische markers


- EEG-ritmes

- Classificatiealgoritmes


7.2 Leugendetectie en de verborgen-kennistest

P300 om te zien of iemand informatie achter houdt: wanneer de verdachte objecten herkent, zal 
dat resulteren in P300, neutrale foto’s niet

-> discussie over betrouwbaarheid


8. Fouten in spatiale navigatie

Lopen we werkelijk in rondjes wanneer we verdwalen? 

- Niet wanneer we een betrouwbare externe referentiebron hebben
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- Bij “recht vooruit” soms random variaties, afgewisseld met periodes van cirkelbewegingen 

- Zwalkend intern kompas? Accumulatie van ruis in alle componenten van het sensomotorische 

systeem


9. Toekomstperspectief

9.1 Een nieuwe wetenschappelijke ethiek en nieuwe methodes voor wetenschapsbeoefening

Protocollen voor “open science”: Center for Open Science (COS) en open science framework 
(OSF) -> registreren, ruwe onderzoeksgegevens opslaan

Preregistratie

Gebruik maken van “Big Data”

Online experimenten: onderzoekers kunnen in korte tijd een grote hoeveelheid aan data 
verzamelen

Door personal computers bijzonder nauwkeurige reactietijdmetingen mogelijk

-> opereren tegenwoordig niet meer in real time


9.2 Perceptie, motoriek en integratie

Uitwerking van predictive coding raamwerk: verklaren hoe perceptie- en motorprocessen met 
elkaar samenhangen

Lichaamsmodel van Brecht (2017): controle van het eigen lichaam speelt een cruciale rol in 
cognitieve processen

Trapp et al. (2018): wanneer we bevoordeeld tijdens een boswandeling iets achter een boom zien 
ritselen, vermoeden dat dit een onschuldig konijn is, maar geconfronteerd worden met een 
agressieve beer, zal dit resulteren in een sterke predictiefout en een bijkomende stressreactie. De 
gecombineerde stressreactie en predictiefout resulteert in een sterke verankering van de ervaring 
in het geheugen en een update van de predictie (formeel weergegeven als deltafunctie).


9.3 Geheugen

Verdere ontwikkelingen van procesmodellen (zie H13) en integratie met neurowetenschappelijke 
kennis

Focus op de rol van het striatum & risicobereidheid


9.4 Hogere en sociale cognitie

Integratie Predictive coding theorie met Systeem 1/Systeem 2 benadering

De cognitieve basis voor de ontwikkeling van sociale normen

Invloed van sociale media op normen en waarden 

Ontstaan van normen voor sociale media


9.5 Besluit

Cognitieve psychologie is een dynamische wetenschap 

Laatste twee decennia werden raamwerken geïntroduceerd die potentieel een grote 
verklaringskracht hebben

Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving zorgen ervoor dat nieuwe wetenschappelijke vragen 
actueel worden en nieuwe ontwikkelingen in vakgebied zorgen ervoor dat nieuwe 
onderzoeksmethodes beschikbaar komen. 
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