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

1. INLEIDING  
Complexiteit van ons geheugen: informatie kan regelmatig vertekend worden, zelfs wanneer het 

permanent is opgeslagen in ons langetermijngeheugen. Kennis van het verleden kan wel nuttig zijn 

voor het ‘voorspellen’ van de toekomst.  

- Expliciete/declaratieve geheugen < 

o Episodische geheugen: herinneringen aan persoonlijke episodes uit je leven. 

o Semantische geheugen: geleerde feiten.  

- Impliciete/non-declaratieve geheugen < vaardigheden, enkel te leren door ze vaak 

gecontroleerd te herhalen.  Detectie van regelmaat. 

2. DE ARCHITECTUUR VAN HET GEHEUGEN  
Lashley (1950): rapport over de dertigjarige zoektocht naar de locatie van het 

geheugen in ons brein –= het engram.  

- Onderzoek: ratten zouden een sterk verminderde prestatie moeten 

vertonen in een doolhof taak wanneer het deel van de hersenen, 

betrokken bij herinneringen, beschadigd is.  

- Resultaat: zelfs extensieve laesies verminderden het vermogen van ratten 

niet  herinneringen zijn niet op één specifieke locatie opgeslagen, maar 

diffuus over gehele cortex.  

o Equipotentialiteit: ieder deel van de cortex kan in gelijke mate 

bijdragen aan de opslag van een herinnering. 

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

beschikbaar is. Vermindering van taakprestatie is evenredig afhankelijk van de 

hoeveelheid cortex die beschadigd is; niet van de locatie.  

2.1. Architectuur vs. Processen  
Kader 13.1. het succes van HM’s gefaalde hersenoperatie. 

- Scoville: verwijderen hippocampus HM als behandeling van epileptische aanvallen. De 

epileptische aanvallen waren sterk verminderd, maar HM bleek niet meer in staat om nieuwe 

persoonlijke en feitelijke herinneringen vast te houden.  

- Milner: HM kon informatie nog wel enkele minuten vasthouden, maar vervalt wanneer 

aandacht is afgeleid. Geen informatie permanent kunnen opslaan. 

o Uitzondering: nieuwe vaardigheden leren.  

o Onderscheid expliciete en impliciete geheugen. 

Complexiteit van het geheugen: belang onderscheid tussen de architectuur van het geheugen en de 

processen die zich erbinnen afspelen.  

- Geheugenprocessen = cognitieve processen betrokken bij de vorming van geheugensporen, 

het ophalen van informatie en het manipuleren van info die we tijdelijk moeten onthouden. 
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2.1.1. De architectuur van het geheugen  
Architectuur = de wijze waarop informatie in het geheugen opgeslagen is en welke hersengebieden 

hiermee geassocieerd zijn. 

Onderscheid < 

- Kortetermijnopslag 

- Langetermijnopslag < informatie waar we bewust toegang toe hebben & informatie die 

onbewust is aangeleerd o.b.v. vormen van associaties en oefenen van bepaalde vaardigheden. 

2.1.2. Geheugenprocessen  
Geheugenprocessen = cognitieve processen betrokken bij de vorming van geheugensporen, het 

ophalen van informatie en het manipuleren van info die we tijdelijk moeten onthouden. 

3. OVERZICHT VAN LANGETERMIJNGEHEUGENSYSTEMEN  

 

4. AMNESIE  
Oorzaken amnesie (= geheugenverlies): traumatisch hersenletsel (cf. films), bilaterale beroerte, 

chronisch alcoholmisbruik,…  

Omdat hersenletsels een groot scala aan cognitieve beperkingen teweeg brengt, onderzoekt men 

geheugenverlies voornamelijk bij patiënten met het syndroom van Korsakoff, veroorzaakt door een 

vitamine B tekort door chronisch alcoholmisbruik. Toch enkele problemen die de studie naar 

geheugenverlies bemoeilijken:  

- Vitamine B deficiëntie ontwikkelt zich langzaam, begin amnesie is daardoor gradueel. 

- Schade aan het brein is zeer diffuus (o.a. temporaalkwabben, hippocampus, frontaalkwabben) 

- Individuele verschillen in de aard vd schade – veel variatie in de precieze aard vd amnesie. 

- Studies zijn niet in staat om rechtstreeks de impact van hersenbeschadigingen op het 

langetermijngeheugen vast te stellen.  

o Amnesie-syndroom < eigenschappen: 

 Anterograde amnesie: beperking id vaardigheid nieuwe herinneringen te 

vormen.  

 Retrograde amnesie: problemen om gebeurtenissen te herinneren die voor de 

onset vd amnesie plaatsvonden.  
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 A & R amnesie hebben betrekking tot dezelfde hersengebieden. 

 Kortetermijngeheugen-functies zijn relatief intact. 

 Vermogen (motorische) vaardigheden te leren is ook nog relatief intact. 

Kader 13.2. (p. 418-419) Feit en fictie: de rol van amnesie in literatuur en film. 

Amnesie wordt vaak hopeloos incorrect gerepresenteerd in films en stripverhalen. Kader nog eens 

doorlezen, komen geen vragen uit. 

5. HET DECLARATIEF GEHEUGEN  
Tulving: maakte onderscheid in het declaratieve geheugen.  

- Episodisch geheugen:  

o Laat ontwikkeld en takelt snel af. 

o Op het verleden gericht: mentaal terug reizen id tijd. Bepalen waar en wanneer 

specifieke persoonlijke gebeurtenissen plaatsvonden in ons leven. 

o Gevoeliger voor neurale dysfuncties. 

- Semantisch geheugen:  

o Niet aan plaats of tijd gebonden. 

o Feitenkennis 

o Abstractie o.b.v. meerdere persoonlijke ervaringen.  

Evidentie vanuit onderzoek patiënten met hersenbeschadiging o.b.v. dubbele dissociaties. Dus zowel 

pp met vele problemen aan het episodisch geheugen en minder aan het semantisch geheugen, als pp 

met problemen aan het semantisch geheugen, waarbij het episodisch geheugen intact is. 

- Episodisch geheugen vooral afhankelijk van de hippocampus/fornix. 

- Semantisch geheugen vooral afhankelijk van de entorhinale, perirhinale en parahippocampale 

cortices.  

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).  

- Retrograde amnesie voor episodische herinneringen gaat vaak over een periode van een 

aantal jaren of meer, waarbij oude herinneringen minder sterk zijn aangetast dan recentere.  

- Soms kan er ook retrograde amnesie voorkomen bij semantische herinneringen.  

= semantische dementie: verlies conceptuele kennis; episodische herinneringen en cognitieve 

functies blijven redelijk intact. 

- Kopelman & Bright: drie theorieën die retrograde amnesie proberen te verklaren. 

o 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. 

o 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 en collega’s: 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.  
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o 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 ~ pointer/index. Hoe groter het aantal 

connecties tussen hippocampus en temporaalkwab, hoe robuuster de 

herinnering. Zowel vastleggen als ophalen versterkt connecties. 

 Episodische herinneringen vaak o.b.v. losse, eenmalige leermomenten, terwijl 

semantische geheugensporen vaak komen door verschillende leerervaringen. 

Hierdoor worden de herinneringen sneller op robuuste wijze vastgelegd. 

6. EPISODISCH GEHEUGEN  

6.1. De permastore  
De meeste episodische herinneringen worden na verloop van tijd in meer of mindere mate vergeten. 

Enkele uitzonderingen:  

- Studie Bahrick: opmerkelijke accurate episodische herinneringen aan klasgenoten en andere 

jeugdherinneringen. MAAR, wel vervorming!! Vooral overschatting eigen prestatie. 

- Permastore = stabiele langetermijn-herinneringen.  

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.  

- Veel nadruk op herkenning bij Bahrick  cognitieve schema’s bevatten dan genoeg info om 

de herkenningsprocessen positief te beïnvloeden, zelfs wanneer de originele herinnering al 

vervaagd is. 

- Onderscheid in ophalen episodische herinneringen: 

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

gepresenteerd geweest is. 

 Recollectie: het herkennen van een item o.b.v. het ophalen van contextuele 

details uit het geheugen. 

 Familiariteit: 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 pp 

aangeeft zich iets te herinneren wat eerder voorbij is gekomen, 

spreekt men van recollectie. Wanneer pp 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? 

o Evidentie optie 1. Recollectie treedt later op dan familiariteit, 

d.m.v. ERP-studies: F 400-600 ms, R 600-900 ms na onset. 

o Evidentie optie 2. Meta-analyse Dunn: verschil in sterkte. 

o 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. 



5 
 

6.3. Het binding of item and context-model 
Diana et al.: Theoretisch model dat verschil tussen recollectie en familiariteit kan verklaren. 

- Perirhinale cortex: info over specifieke items, die voldoende is 

voor F, niet voor R. 

- Parahippocampale cortex: info over de specifieke context 

waarin het item in kwestie al eerder gezien is. Noodzakelijke 

info voor R, niet voldoende. 

- Hippocampus: binding van informatie over het item en de 

context – noodzakelijk voor R.  

o Evidentie neuro-imaging, MAAR wel correlationele 

verbanden, geen oorzakelijkheid.  

o Taakmoeilijkheid ~ verstorende factor.  

o Schade hippocampus: problemen met herkenning, familiariteit niet aangetast. 

o Amnesiepatiënten: problemen R, F intact. Het latere positieve ERP complex, 

geassocieerd met R, niet meer aanwezig. 

6.4. Herinnering  

  

a) Tijdens de encoderingsfase moesten pp 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 o.b.v. een gegeven kleur het 

corresponderende woord benoemen (associatieve herinnering) 

b) 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 herinneringen 

is een actief reconstructieproces  gevoelig voor diverse vormen van fouten en vertekeningen; 

waarom zo’n fragiel geheugen? 

- 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. 
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Consequenties constructieve geheugen: 

- Vaardigheid om essentie ve ervaring te herinneren, neemt toe gedurende de kindertijd. 

- Ook algemene toename in gevoeligheid voor valse herinneringen.  

- Betrokkenheid bij toekomstscenario’s? 

o Hersengebieden betrokken bij episodische geheugen moeten ook geactiveerd worden 

wanneer we ons de toekomst voorspellen.  

o Studies: toename activatie hippocampus bij inbeelden toekomstscenario’s.  

 Vooral betrekking op persoonlijke gebeurtenissen. 

 Ook verband met helderheid, emotionele en persoonlijke significantie. 

 Additionele activiteit hippocampus bij het inbeelden van scenario’s dan bij het 

ophalen van herinneringen. Dit door het construeren van een coherent 

voorgestelde gebeurtenis. 

o Pp schade hippocampus, niet alleen meer problemen met episodische geheugen, ook 

beperkt in de mogelijkheden zich toekomstscenario’s in te beelden. 

 Hippocampale schade zorgt voor een verminderd vermogen om 

gedetailleerde informatie uit het episodisch geheugen op te halen en deze info 

te gebruiken bij het construeren van het scenario. 

 Hippocampale schade beperkt het vermogen om scenario’s te beschrijven.  

 Evidentie vooral voor verklaring 1.  

7. HET SEMANTISCHE GEHEUGEN  
Semantische geheugen < netwerk van alle concepten die we ooit geleerd hebben, gerelateerde 

concepten zijn met elkaar verbonden.  

- Hiërarchisch-netwerkmodel van Collins en Quillian: concepten zijn op een hiërarchische wijze 

in het semantische geheugen gerepresenteerd.  

o Foute assumptie van de hiërarchische organisatiestructuur. 

o Organisatie niet flexibel genoeg. 

- Spreading-activation-theorie van Collins en Loftus: het semantische 

geheugen is georganiseerd o.b.v. semantische gerelateerdheid, de 

semantische afstand tussen concepten.  

o Een concept zal geactiveerd worden zodra je dit ziet, hoort of eraan 

denkt. De activatie spreidt naar gerelateerde concepten, waarbij de 

sterkst geassocieerde concepten het meest geactiveerd worden.  

o Goed in staat priming effecten te verklaren.  

7.1. Hiërarchie van concepten  
Toch tonen recente onderzoeken aan dat er een zekere hiërarchie van concepten is. 

- Consistent met het idee dat categorieën gekenmerkt worden door een 

gegradeerde structuur. 

o Super-ordinaat niveau (vb. meubelstukken) – relatief abstract 

o Basis niveau (vb. de stoel)  meestal refereren aan dit niveau;  

 Distinctievere eigenschappen 

 Alle concepten delen bepaalde motorische acties 

 Gebruik van namen 

 Uitzondering; experten refereren vaak aan objecten op subordinaat 

niveau en ook bij gezichten vaker subordinate namen. 
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o Subordinaat niveau (vb. een luie stoel) – veel vergelijkbare eigenschappen voor 

verschillende objecten vh laagste niveau.  

- Ondanks dat we een algemene voorkeur hebben voor labels op basisniveau, zijn we niet altijd 

het meest efficiënt in deze verwerking. 

o Onderzoek Prass en collega’s:  

 (a) pp kregen afbeeldingen gepresenteerd, die ze ofwel 

op het superordinate niveau, ofwel op het basisniveau, 

ofwel op het subordinate niveau moesten beschrijven. 

 (b) resultaten: hoe gedetailleerder de beschrijving was, 

hoe langer de beslissingstijd en hoe minder accuraat te 

benaming. 

7.2. De aard van concepten  
Concepten in het semantische geheugen < abstract, stabiel (ieder individu 

gebruikt dezelfde representatie bij verschillende gelegenheden), individuen 

hebben vergelijkbare representaties v. concepten (consistent over individuen) 

Kritiek op deze klassieke visie:  

- Barsalou: in dagelijkse leven komen we nooit losse concepten tegen, 

maar interpreteren we die in verschillende contexten. 

o Simulatietheorie: perceptuele en motorische systemen zijn 

betrokken bij het verwerken van concepten.  

o Evidentie voor gevonden: in de hersenen representaties van 

perceptuele, emotionele en motorische codes in het semantische 

geheugen. 

 Zowel perceptuele codes als actiecodes vormen een deel 

van het semantische netwerk. 

 De mate waarin concepten verwerkt worden is afhankelijk van het doel 

waarvoor ze gebruikt worden.  

- Recent: dynamische aspect verenigen met een stabiel en abstract semantisch geheugen. 

o Hub-en-spaak-model < 

 Hubs: gerepresenteerd door een stabiele modaliteits-onafhankelijke 

representatie waarin alle kennis over een concept is geïntegreerd. 

 Semantische dementie: progressieve degeneratie van hub-

gerelateerde informatie; vervagen grenzen tussen concepten.  

 Twee specifieke problemen bij deze patiënten: 

o Moeite met identificeren atypische leden categorie 

o Moeite met identificeren niet-leden categorie, die enkele 

visuele kenmerken met de categorie delen. 

 Spaak: diverse modaliteits-specifieke representaties, geassocieerd met 

sensorische en motorische gebieden in de hersenen. 

 Evidentie bij pp met categorie specifieke deficiënties (problemen met 

het verwerken van specifieke categorieën van objecten).  

7.3. Schema’s en scripts  
Schema’s < goed georganiseerde chunks van kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen of acties. 

Scripts < informatie over de sequentie van gebeurtenissen en acties. Vaak gekenmerkt door 

hiërarchische clustering.  
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- 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:  

- Semantische dementie pp hebben vooral problemen met het ophalen van conceptuele info. 

Vaardigheid om doelgerichte acties voor te stellen redelijk intact.  

- Ook het omgekeerde: pp met prefrontale schade, problemen met informatie in een script te 

assembleren tot een optimale sequentie.  

o Studie Cosentino: pp met fronto-temporale dementie  merken veel 

sequentiefouten niet op, terwijl ze weinig problemen hadden met het detecteren van 

semantische fouten.  

- Farag en collega’s: scripts < clusters 

o Pp semantische dementie en gezonde pp beter in staat de volgorde van 

gebeurtenissen BINNEN een cluster te boordelen dan de volgorde TUSSEN clusters.  

o Pp fronto-temporale dementie zowel moeite met het bepalen van volgorde binnen 

clusters als tussen clusters.  

8. HET NON-DECLARATIEVE GEHEUGEN  
Te onderscheiden van het declaratieve geheugen d.m.v. patiënten studies, vaardigheidstaken. De 

resultaten blijven overeind, ondanks het gebruik van weinig ecologisch valide taken. 

Echter is er ook evidentie die erop wijst dat de dissociatie tussen beiden minder sterk is dan sommige 

studies impliceren.  

- 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 kan taakuitvoering beïnvloeden. 

o Studie Foerde en collega’s: weersvoorspellingstaak, die 

al dan niet in combinatie met een tweede taak moest 

uitgevoerd worden.  

o Relatie tussen impliciete taken en activatie striatum, 

maar taakafhankelijk: 

 Enkeltaak: prestatie correleert met activatie 

mediale temporale lob (a-b). 

 Dubbeltaak: prestatie correleert met activatie 

putamen (c-d). 

- Motorische taken kunnen ook interfereren met expliciete 

geheugentaken.  

9. VOORBIJ HET ONDERSCHEID TUSSEN DECLARATIEF 

EN NON-DECLARATIEF  
Sinds 21ste eeuw: veel resultaten inconsistent met het strikte onderscheid tussen een declaratief en 

non-declaratief geheugen. 

9.1. Een vage grens tussen impliciete en expliciete geheugenprocessen  
- Dew & Cabeza: expliciete geheugentaken kunnen latere ongerelateerde taken beïnvloeden. 
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- Ook voor autobiografische herinneringen (cf. H15) onduidelijke grens. De herinneringen op 

zich zijn expliciet en toegankelijk; de ophaling ervan gebeurt onvrijwillig en spontaan. 

- De patronen hersenactiviteit geassocieerd met impliciete en expliciete herinneringen zijn vaak 

niet eenduidig. 

o Hippocampus soms ook betrokken bij impliciete processen. 

o Striatum soms ook betrokken bij expliciete (episodische) geheugenprocessen. 

9.2. Procesmodellen  

9.2.1. Henkes procesmodel  
Procesmodel waarbij de belangrijkste verschillen tussen de individuele geheugensystemen 

onderscheiden worden o.b.v.d. betrokken neurale processen, i.p.v. bewustwording.  

o Snelle codering van flexibele associaties  

 Episodisch geheugen & semantisch geheugen 

 Afhankelijk vd hippocampus. 

o Langzame codering van rigide associaties  

 Procedureel geheugen, semantisch geheugen 

en klassieke conditionering  

 Afhankelijk vd basale ganglia en cerebellum 

o Snelle codering van losse items 

 Familiariteit en priming 

 Afhankelijk vd parahipocampale cortex  

In staat te verklaren waarom pp met schade ad hippocampus vooral 

problemen hebben met episodisch geheugen.  Enkele predicties: 

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

hippocampus problemen met beide vormen coderen.  

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

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

beroepenparen & bij ophalen info associaties onbewust gecodeerd.  

o 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  
- Gelijkenis model Henke: benadrukt dezelfde onderliggende 

neurale processen.  

- Verschillen: flexibeler (grotere verscheidenheid neurale processen, 

die gecombineerd kunnen worden afhankelijk van het specifieke 

doel).  Ontwikkeling vh model gemotiveerd door neuro-imaging 

data. 

- Dew & Cabeza: “hoe zijn verschillende geheugenprocessen aan 

hersengebieden gerelateerd?” Dimensies: conceptueel vs. 

perceptueel; gecontroleerd vs. automatisch; relationeel vs. 

itemgeheugen.  

10. BESLUIT  
Uitdaging = bepalen hoe verschillende neurale processen aan elkaar gerelateerd zijn en hoe ze 

interacteren met andere functies. 



10 
 

Hoofdstuk 14. De dynamiek van ons geheugen 

1. INLEIDING  
Belangrijk aspect dynamiek vh geheugen = het leren van nieuwe informatie is een geleidelijk proces 

van waarnemen, herhalen en testen – in dit hoofdstuk de belangrijkste processen die ervoor zorgen 

dat ons geheugen dynamisch is.  

2. HET MULTI-STORE-GEHEUGENMODEL  
Atkinson & Shiffrin: kortetermijngeheugenmodel met een aantal 

specifieke eigenschappen. 

- Informatie eerst kort opgeslagen in sensorische buffer = 

modaliteit specifiek  

o Iconisch geheugen: kortdurende opslag 500-1500 ms, 

actieve representatie in sensorisch systeem. 

o Echoïsch geheugen: tijdelijk ‘terug te spelen echo’ 

van wat je net hebt gehoord.  

- Kortetermijnopslagplaats met beperkte capaciteit – herhaling 

nodig zodat informatie niet verloren gaat.  

- Langetermijnopslagplaats met oneindige capaciteit, waar info 

voor een lange tijd ongewijzigd opgeslagen blijft – onderhevig aan verval en interferentie.  

2.1. Sensorische opslagplaatsen  

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. 

A) Experimenteel design = pp moesten reeksen letters onthouden en later rapporteren. Volledige 

rapportage wil zeggen dat pp alle letters moesten opnoemen. Bij de partiële rapportage gaf 

een toon aan welke rij letters gerapporteerd moest worden. Voor de vertraagde partiële-

rapportage conditie, werd de toon vertraagd aangeboden waardoor de pp de letters uit hun 

iconisch geheugen moesten selecteren. 

B) Effect vertraging toon = hoe later de toon gepresenteerd werd, hoe minder goed pp erin 

slaagden om de relevante letters te benoemen. 
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2.1.2. Visueel-sensorisch  
= iconisch geheugen 

- Pre-attentief: de werking wordt niet beïnvloed door aandacht. 

- Landman et al. Representaties in het iconische geheugen blijven nog 1500 ms intact.  

o Onderzoek: aanbieden cues tijdens de eerste display, de tweede display of op een 

random moment tussen beide displays.  

o Resultaat: bij aanbieding tussen de twee displays: hoe later de cue aangeboden werd, 

hoe minder de accuratesse werd van de pp, maar steeds significant hoger dan 

wanneer de cue in het tweede display werd aangeboden. 

o 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 

2.2.1. De geheugenspanne 
Miller: “the magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing 

information.” 

- Recent onderzoek: discussie over de geheugenspanne. 

o Overschatting als men kijkt nr losse eenheden i.p.v. betekenisvolle eenheden (chunk) 

o Visuele informatie: 

 Objecten die kunnen variëren qua complexiteit of abstractieniveau 

 Context 

 Categoriseerbaarheid 

2.2.2. De seriële positiecurve  
Seriële positiecurve = de kans om een woord correct te herinneren geplot als 

functie van de positie vh woord in de lijst.  

- 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. 

2.2.3. Geheugenverlies  
Meestal gaat het over amnesie in het LTG, waarbij het KTG intact is. Maar soms ook specifieke KTG 

deficiënties. 

- Vb. KF, patiënt met schade pariëto-occipitaalkwab: normaal LTG, echter KTG-spanne van 2. 

- Vb. EE, patiënt met normaal IQ, deel L angulaire gyrus en witte stof verwijderd door tumor. 

KTG-probleem en problemen met vertalen van getallen in getalwoorden. LTG intact. 

2.2.4. Vergeten in het kortetermijngeheugen  
Brown, Peterson en Peterson: studie letters onthouden en terugtellen  hoe verder de pp moesten 

terugtellen, hoe minder goed ze in staat waren letters correct te rapporteren.  
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- Daaruit leidden ze af dat de kwaliteit van de geheugensporen 

automatisch afneemt in functie van tijd.  

- Experimentele procedure staat bekend als het Brown-

Peterson-paradigma. 

- Maar, Nairne verwerpt de verklaring van spoorverval. 

o Vergeten in KTG niet omdat de geheugensporen met 

de tijd verzwakken. 

o Er is eerder sprake van interferentie: cues die we 

normaal gebruiken om info uit het KTG terug te 

vragen, zouden door interferentie van andere taken, 

komen te vervallen.  

3. HET WERKGEHEUGEN  
Relevantie KTG: de informatie die we tijdelijk moeten onthouden, staat in dienst van een grote 

hoeveelheid cognitieve taken die we moeten uitvoeren (onthouden van taakdoelen en manipuleren 

van informatie) working memory.  

- Baddeley & Hitch: onderscheid twee verschillende types o.b.v. dubbeltaakstudies 

o Fonologische informatie: onthouden verbale/auditieve code 

o Visuele en spatiale informatie 

- Multicomponenten-werkgeheugen-model:  

o Central executive: controle werking andere 

systemen & inhoud WG manipuleren, 

vasthouden of actualiseren. 

o Fonologische buffer: onthouden auditieve 

informatie 

o Visuospatiale kladblok: onthouden visuele en/of 

ruimtelijke informatie 

 Additionele component: episodische 

buffer, betrokken bij de tijdelijke opslag 

van geïntegreerde stukken informatie. 

 Vooral m.b.t. persoonlijke gebeurtenissen. 

3.1. Componenten van het werkgeheugen 

3.1.1. Fonologische buffer  
Twee subsystemen: 

- Fonologische opslagplaats: opslaan van de te onthouden woorden 

- Articulatorische lus: actief houden van woorden d.m.v. een 

subvocale herhaling 

o Fonologische similariteitseffect: een lijst met fonologisch 

vergelijkbare woorden of letters wordt minder goed 

onthouden dan een lijst die niet op elkaar lijkt. We maken 

dus gebruik van ons spraaksysteem bij het onthouden van 

woorden.  

o Woordlengte-effect: hoe langer de woorden zijn, hoe 

minder we er kunnen onthouden. De capaciteit vd buffer 

is dus beperkt door de tijd die nodig is om de te onthouden 

woorden te herhalen.  
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3.1.2. Visuospatiale kladblok 
Beperkte capaciteit: ongeveer 4 objecten onthouden onder normale omstandigheden.  

- Objecten onthouden doordat aandacht de individuele 

eigenschappen van objecten, zoals kleur en vorm, samenbindt. 

- Dissociatie tussen visueel geheugen & spatiaal geheugen (Baddeley) 

o Capaciteit spatiale geheugen meten d.m.v. corsi-block-

tapping-taak.  

 Sequentie blokken aantikken imiteren, steeds langer 

en moeilijker, tot de pp niet meer in staat is de 

volgorde te herhalen.  

 Beïnvloed door spatiale interferentie. 

o Visuele tegenhanger: patroonspannetaak. 

 Pp krijgt een matrix van cellen te zien, die voor de 

helft random gevuld zijn en die moet men 

rapporteren. Ook weer steeds grotere matrices.  

 Beïnvloed door visuele interferentie.  

- Dubbele dissociatie (Klauer en Zhao) 

o Bewegingsdetectietaak interfereerde met het onthouden 

van patronen. 

o Kleurdetectietaak interfereerde met het onthouden van 

chinese tekens.  

 Maar andersom geen interferentie bij beide taken. 

- Logie: onderdelen visuospatiale werkgeheugen 

o Visual cache: informatie over 

individuele eigenschappen ve stimulus 

bijhouden 

o Inner scribe: mechanisme betrokken bij 

de verwerking van spatiale informatie 

en het herhalen van die informatie in de 

visuele cache. 

- Neurale basis van het visuele werkgeheugen:  

o Activatie visuele hersengebieden bij 

onthouden 

o Contralateraal t.o.v. locatie van de te 

onthouden stimulus  

3.1.3. De episodische buffer 
Derde opslagsysteem waar informatie op een geïntegreerde wijze opgeslagen wordt.  

- Buffer met beperkte capaciteit, waarbij geïntegreerde episodes worden opgeslagen, die 

beperkt zijn tot een specifieke tijd en tot specifieke locaties. 

- Verschil met episodisch geheugen LTG: de episodische buffer is een tijdelijke opslagplaats. 

3.1.4. Central executive  
Doel: controleren aan- en afvoer van informatie naar het werkgeheugen en zorgt dat deze informatie 

gemanipuleerd kan worden.  

- Focussen aandacht: concentratie 
- Verdelen van aandacht tussen twee 
informatiestromen 

- Switchen aandacht tussen taken 
- Het tot stand brengen van een 
connectie met het LTG 
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Deze functies geïdentificeerd o.b.v. patiënten bij wie de executieve functies zijn verstoord (= 

dysexecutief syndroom). Ze reguleren de toevoer van informatie naar het geheugen, voorkomen 

degradatie van informatie en zorgen dat de inhoud geactualiseerd kan worden. 

3.2. Werkgeheugen en bewuste ervaring  
Executieve processen reguleren welke bronnen van informatie worden geïntegreerd id episodische 

buffer  kan functioneren als een globale werkruimte waar bewustzijn zou kunnen ontstaan. 

3.3. Werkgeheugencapaciteit 
Een schatting vd capaciteit vh werkgeheugen moet niet alleen rekening houden met de grootte van de 

geheugenbuffers, maar ook met de mogelijke beperkingen in onze vaardigheid informatie te 

manipuleren.  

- Zeer belangrijk om betrouwbare en valide methodes te ontwikkelen om WG-capaciteit te 

meten.  

- Dit aangezien er grote individuele verschillen worden gevonden in WG-capaciteit en deze 

verschillen gerelateerd kunnen worden aan verschillen in cognitieve functies; vb. taal-, 

redeneer- en probleemoplossingsvaardigheden. 

3.3.1. De leesspanne  
Taak < zin begrijpend lezen & laatste woord zin onthouden  aantal te onthouden eindwoorden is 

bepalend ( aantal eindwoorden op nog 50% van alle trials herinneren = leesspanne) 

3.3.2. De operatiespanne  
Taak < serie items gepresenteerd bestaande uit een eenvoudige rekenopgave en een woord – pp moet 

verifiëren of de rekensom correct is & het woord onthouden  na variabel # items eindwoorden 

reproduceren (grootste # items waarbij alles correct gerapporteerd wordt = operatiespanne) 

3.3.3. De N-backtaak  
Taak < reeks stimuli gepresenteerd en bepalen of die al dan niet gelijk 

is aan een stimulus die N-posities terug werd getoond.  

- Hoe groter N (geheel getal) wordt, hoe zwaarder ge 

geheugenbelasting. 

- Test voor snel veranderende informatie.  

3.3.4. Werkgeheugencapaciteit en suppressie van irrelevante informatie  
Meer directe maat voor WG-capaciteit te meten: EEG-onderzoek Vogel & Machizawa 

- (a) Resultaten van drie 

experimenten die de 

relatie aantonen tussen 

de amplitude van een 

contralaterale negatieve 

potentiaal (ERP-

component) en het 

aantal onthouden items. 

- (b) De correlatie tussen 

de geschatte WG-

capaciteit en de 

amplitudetoename van 

de negatieve potentiaal.  
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- Onze WG-capaciteit wordt vooral bepaald door de mate waarin we erin slagen irrelevante 

informatie te onderdrukken.  

o Onderzoek Gaspar en collega’s: evidentie voor deze conclusie 

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

als een index coor 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 WG-capaciteit 

3.4. Objecten, eigenschappen en detail 
Wat is de juiste eenheid voor capaciteit? 

- Mogelijkheid informatie te comprimeren tot betekenisvolle chuncks. 

- Discussie: in hoeverre beïnvloedt de noodzaak specifieke eigenschappen van een object te 

onthouden de geheugencapaciteit? 

o Quak et al. Hoe meer eigenschappen pp moesten onthouden, hoe kleiner het aantal 

objecten dat ze konden onthouden.  

 Suggereert een subtiele trade-off tussen het aantal objecten dat we kunnen 

onthouden en de hoeveelheid details van iedere figuur. 

 Capaciteit vh WG kan dynamisch fluctueren in functie vd precisie waarmee we 

informatie moeten onthouden. 

o Roggeman et al.  

 Experimenteel design ve studie, die de 

trade-off onderzocht tussen het aantal 

objecten die onthouden moesten 

worden en de precisie waarmee dit kon 

gebeuren. 

 Wanneer pp verwachtten vijf items te 

moeten onthouden, ging dat ten koste 

van de precisie waarmee ieder item 

gerepresenteerd werd.  

 Het is onwaarschijnlijk dat de capaciteit vh WG in 1 eenheid uit te drukken is; eerder een 

flexibele wisselwerking tussen capaciteit en precisie, afhankelijk vd specifieke taakvereisten. 

4. HET WERKGEHEUGEN HERBEKEKEN  

4.1. Werkgeheugen als een emergente eigenschap van het brein  
Een aantal problemen met het concept WG: 

- Wat is een buffer en wat is de neuronale implementatie van dergelijke buffer? 

- Problemen met het idee van WG als apart systeem: 

o Hoge mate van specialisatie in prefrontaalkwab 

o Evolutionair gezien onwaarschijnlijk: gespecialiseerde functies ontstaan door het 

ontwikkelen van hersenfuncties o.b.v. hergebruik van basale neurale functies.  

 WG is eerder het resultaat van een nauwe interactie tussen aandachts-, perceptuele- en 

langetermijngeheugenprocessen. 
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4.2. Aandacht, perceptie en langetermijngeheugen  

4.2.1. Enkelvoudige opslagmodellen  
Basisidee: kortetermijngeheugen < tijdelijk activeren representaties in 

het langetermijngeheugen.  

- Mate waarin representaties LTG geactiveerd worden, is 

afhankelijk van: 

o De recentheid van het geheugenspoor 

o De frequentie ve gebeurtenis waarmee het 

geheugenspoor geassocieerd is. 

- Ook activatie bepaalde representaties door aandacht op te 

focussen.  

4.2.2. Enkelvoudige opslagmodellen: de rol van de hippocampus 
Voorstanders enkelvoudige opslagmodellen: architectuur korte- en langetermijngeheugen gelijkend.  

- Hoe kunnen amnesie patiënten dan problemen hebben met LTG, 

terwijl KTG intact is? 

o Jonides et al.: verschil toe te schrijven aan de functionele 

verschillen in de processen die betrokken zijn bij het KTG 

en LTG  rol hippocampus. 

o Amnesiepatiënten problemen met relationeel leren – KTG 

doet meestal geen beroep op dit soort relaties.  

 Evidentie Hannula et al.: effecten relationeel leren 

in KTG bestuderen.  

- Jeneson et al.: hippocampus niet cruciaal voor opslaan relationele informatie per se, maar wel 

wanneer de taak beroep doet op het LTG. 

- Consistent met Henke’s procesmodel (cf. H13) 

4.2.3. Het drie-componentenmodel  
Oberauer: WG < activeren bestaande representaties in het LTG – beter in 

staat te verklaren hoe WG-processen 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. 

o 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 de brede focus van aandacht te 

onderzoeken: pp moesten twee lijsten woorden leren, waarna ze tijdens 

een volgende geheugentest flexibel moesten switchen tussen de lijsten.  

- Irrelevante lijst beïnvloedde reactietijd pp 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. 
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- 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  
Onderzoek naar dynamiek ophalen informatie uit geheugen: 

- Laatst bestuurde item heeft een bevoorrechte status in WG. 

- Aandacht switchen tussen items: tragere reactietijden bij switchen tussen items dan bij 

herhaling, focus van aandacht was nog gericht op het object vd vorige trial. 

o Nauwe focus niet beperkt tot één item; bijvoorbeeld 

 Beide items nodig voor een cognitieve operatie 

 Twee items heel distinctief (onmogelijk verwarring) 

- Tijdens visueel zoeken; gebruik maken van sjabloon 

o Slechts één actief item 

o Zoeken meerdere doelstimuli zorgt voor minder accuraatheid. 

4.3. Werkgeheugen: besluit 
Nog eens nalezen p. 458 

5. LEREN EN VERGETEN  

5.1. Niveaus van verwerking  
Craik & Lockhart: perceptuele en aandachtsprocessen tijdens het leren bepalen mee welke informatie 

in LTG wordt opgeslagen.  

- Hoe dieper de verwerking, hoe uitgebreider/sterker/robuuster geheugenspoor zal worden.  

o Niet altijd een seriële verwerking (oppervlakkig naar diep), kan ook parallel verlopen. 

- Herhaling leidt niet automatisch tot een verbeterde LTG-representatie: 

o Maintenance rehearsal: het automatisch herhalen vh resultaat ve eerdere verwerking 

ver stimulus.  

o Niveau van verwerking heeft een effect op de geheugenprestatie. 

 Evidentie Craik & Tulving: herkenning van woorden is afhankelijk vd taak die 

moet uitgevoerd worden tijdens het leren.  

 Maakten gebruik ve onverwachte herkenningstaak  bestuderen 

effecten van diepe verwerking op het leren.  

 Diepere verwerking zorgt voor betere geheugenprestaties.  

 Bevinding dat semantische verwerking zorgt voor een grotere activatie vd 

hersendelen dan perceptuele verwerking.  

 Evidentie: woorden uit de semantische conditie werden beter 

onthouden dan de rijmconditie. Maar het succesvol ophalen ve woord 

was geassocieerd met de activatie vd 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 = uniekheid stimulusmateriaal 
Conditie waarin onregelmatige woorden uitgesproken moesten worden 

alsof ze regelmatig waren, hierdoor kregen pp een distinctievere 

herinnering aan deze woorden  beter herkennen.  
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5.1.2. Het effect van relevantie 
Mate waarin opgeslagen informatie herinnerd wordt, is afhankelijk van de relevantie vh materiaal 

tijdens de geheugentest.  

- Standaardherkenningstaak: diepe semantische verwerking >>> oppervlakkige rijmtaak. 

- Rijmherkenningstaak: tegenovergestelde resultaat gevonden 

o Fonologische informatie opgeslagen en wordt het meest efficiënt terug opgehaald. 

Transfer-appropriate-processing-theorie: verschillende vormen van leren resulteren in het coderen 

van specifieke aspecten ve stimulus, op een wijze afhankelijk vd taak. 

- Voor 4 expliciete geheugentaken werd gevonden dat de prestatie toenam in functie vd diepte 

vd verwerking.  

- Voor impliciete geheugentaken: 

o Algemene kennistest; doet beroep op conceptuele informatie, die mogelijks beïnvloed 

wordt door de diepte waarop eerdere informatie is verwerkt.  

o 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  
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 & Rawson: twee mogelijke verklaringen voor het testing-effect 

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

voor een betere prestatie dan een gemakkelijke ophaling 

a. Evidentie via onderzoek Engels-Swahili woordparen: hogere taakmoeilijkheid 

resulteert in een hogere geheugenprestatie.  

2. Mediatoren (= associaties tussen de te leren items, waarbij de associaties tijdens het testen 

versterkt kunnen worden). 

a. Een gegeven cue kan tijdens het testen een mediator activeren, die dan weer een 

doelwoord activeert. 

b. Evidentie via onderzoek Engels-Swahili 

c. Beter presteren in studie-plus-test-fase > studiefase & uiteindelijke geheugenprestatie 

werd sterkt beïnvloed door de mate waarin pp mediatoren konden ophalen. 

5.2.2. Leren en predictiefouten  
De loof et al.: predictiefouten als mogelijke verklaring voor de effectiviteit vh testing-effect. 

- Onderzoek: pp kregen NL-woord en 4 mogelijke Swahili woorden in testfase om uit te kiezen. 

Maar met ieder NL woord waren meerder S woorden geassocieerd, dus soms werden pp niet 

beloond voor keuzes tijdens de testfase. 

- Predictiefouten: 

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

dan verwacht  Hoe groter deze predictiefouten, hoe beter pp de geleerde 

woordassociaties later konden reproduceren. 

o Ongetekende (unsigned) predictiefouten; gaven gewoon aan of de uitkomst anders 

was dan verwacht.  
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5.3. Vergeten  

5.3.1. Ebbinghaus’ bespaarmethode 
Ebbinghaus: lijsten met betekenisloze lettergrepen van buiten leren – nagaan hoeveel tijd het kost de 

eerste keer en hoeveel besparing er optreedt wanneer je na lange tijd een tweede keer leert.  

 Proportie tijd die men kan besparen neemt drastisch af naarmate er meer tijd tussen het leren 

en herleren van de lijst verstrijkt; grootste afname ih eerste uur na het oorspronkelijke leren. 

5.3.2. Vergeetcurves  
Vergeetcurve = tijdsbesparing uitgedrukt als een functie vh tijdsverloop tussen leren en herleren.  

- Waarom verdwijnt informatie uit ons LTG? 

o Soms wenselijk zaken te vergeten, vb. 

lesrooster van vorige jaren; vorige adressen 

o Vergeten in het impliciete geheugen verloopt 

trager dan in het declaratieve geheugen.  

 Robuustheid impliciete herinneringen 

5.3.3. Verval 
Eenvoudigste verklaring voor vergeten = geheugensporen vervallen na verloop van tijd.  

- Spontane verval:  

o De vele triviale herinneringen van iedere dag doen verdwijnen. 

o 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 
= als eerdere informatie interfereert met het nieuw te leren materiaal. 

- Jacoby et al.: PAI doordat correcte respons relatief zwak is, of 

incorrecte respons relatief sterk. 

- Bäuml & Kliegl: PAI vooral afhankelijk vd ophaling van informatie – PAI 

zou sterk gereduceerd worden wanneer pp een deel vh geleerde 

materiaal zouden vergeten.  

- Bergstrom et al.: PAI wordt veroorzaakt door zowel automatische als 

gecontroleerde ophaling van informatie.  

o Automatische processen: vroege ERP-component.  

o Gecontroleerde processen: latere ERP-component.  

- Nee et al.: PAI ten gevolge van conflict verwerking  fMRI: 

ventrolaterale prefrontale cortex en anterieure prefrontale cortex zijn 

betrokken.  

5.4.2. Retroactieve interferentie 
= als nieuw materiaal de reeds gevormde herinneringen aantast.  

- Algemeen gezien is RAI het sterkst wanneer het nieuw te leren 

materiaal sterke overeenkomsten toont met het oude materiaal.  

- Maar niet altijd het geval – Dewar en collega’s; twee redenen voor RAI 

o Er is sprake van hoge mentale inspanning tijdens het retentie-interval 

o Er is sprake van interferentie door vergelijkbaar stimulusmateriaal. 
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- RAI kan optreden in zowel het declaratieve geheugen als het impliciete geheugen. 

5.5. Gemotiveerd vergeten  
Gericht vergeten = het fenomeen dat informatie in het LTG vergeten kan worden door instructies. 

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

item te onthouden of om te vergeten  vergeten-instructie zorgt voor het selectief repeteren 

van alle items die wel onthouden moeten worden. 

- Think/no-think paradigma: pp leren een lijst met woordparen. Wanneer ze daarna een vd 

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 
Vaak denken we dat vergeten komt door het verzwakken vd herinnering zelf, maar het komt veel voor 

dat we iets niet meer kunnen herinneren omdat de relevante cues niet meer aanwezig zijn om de 

herinnering op te halen. 

- Tulving & Thomson: coderingsspecificiteitsprincipe 

= de waarschijnlijkheid dat een herinnering kan worden opgehaald, neemt toe in functie vd 

overlap tussen de informatie, die tijdens het ophalen beschikbaar is, en de informatie, die in 

het geheugen opgeslagen is. 

o Zowel informatie over een gebeurtenis opslaan als over de context vd gebeurtenis. 

o Ophalen informatie gemakkelijker wanneer het plaatsvindt in dezelfde context als het 

leren.  

- Verschil idee Morris: gericht op processen in het geheugen <-> Tulving beschrijft welke 

informatie in het geheugen gecodeerd wordt.  

- Godden & Baddeley: herinnering veel beter wanneer de test in dezelfde omgeving werd 

afgenomen dan in een andere  effect enkel wanneer er gebruik wordt gemaakt van een 

herinneringstest, bij herkenningstest geen verschil tussen omgevingen. 

6. BESLUIT: DYNAMISCHE ENGRAMMEN, CONSOLIDATIE EN 

HER-CONSOLIDATIE 
Recente neurobiologische theorieën: engrammen ~ fysieke weergave van een 

herinnering ih brein.  

- Nadel & Moscovitch: hippocampus betrokken bij de snelle codering van 

episodische herinneringen – op spaarzame wijze gecodeerd in een 

gedistribueerd netwerk hippocampale neuronen (basis 

geheugenspoor)  

o Hippocampale neuronen ~ index corticale neuronen die onder 

invloed van hippocampale activiteit een coherent netwerk 

vormen  consolidatie. 

- Murre: trace-link voor consolidatieprocessen 

o Omdat het geheugenspoor in diverse contexten opnieuw 

geactiveerd wordt, zal dat zorgen voor nieuwe geheugensporen 

die door hippocampus aan het bestaande spoor worden 

toegevoegd. Uiteindelijk ontstaan meerdere geheugensporen 

die allemaal een deel vh initiële geheugen delen.  

 Er kunnen meerdere gerelateerde geheugensporen 

ontstaan die het extraheren van feitelijke kennis 
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faciliteiten = integratie informatie in groter semantisch netwerk (feitelijke 

kennis los vd specifieke episode). 

 Basisidee: nieuwe herinneringen zijn helder en fragiel, oude herinneringen 

vervaagd en robuust. 

- Consolidatieprocessen blijven continu actief en brengen het geheugenspoor opnieuw in een 

fragiele toestand door het reactiveren van een herinnering  her-consolidatie, waarbij de 

fragiliteit vh geheugenspoor het toestaat herinneringen te actualiseren.  

 

 

Hoofdstuk 15. Het alledaags geheugen 

1. INLEIDING  
Hoe persoonlijke herinneringen, opgeslagen in het episodische geheugen, bijdragen aan de 

ontwikkeling van onze identiteit, ons zelfbeeld, onze doelen en levensverhaal.  

2. VERSCHILLENDE BENADERINGEN VOOR GEHEUGENONDERZOEK 
Prospectieve geheugen: het geheugen dat we gebruiken om ons te herinneren dat we in de toekomst 

nog iets moeten doen; informatie onthouden voor toekomstige doelen en motieven.  

2.1. De traditionele benadering  
- Geheugencapaciteit: hoeveelheid en aard informatie die opgeslagen of geleerd kan worden. 

- Arbitrair stimulusmateriaal vb. woordenlijsten of cijferreeksen 

- Intentioneel: pp worden expliciet gevraagd dit materiaal te leren 

- Focus hoeveel items onthouden kunnen worden; hoelang deze items onthouden kunnen 

worden (lengte vd retentie) en hoe nauwkeurig het materiaal gereproduceerd kan worden 

(accuratesse) 

2.2. Alledaagse-geheugenbenadering  
- Relevantie van herinneringen 

- Persoonlijk relevant materiaal 

- Incidenteel: motivatie informatie onthouden gekoppeld aan persoonlijke doelen pp 

- Worden herinneringen vervormd? Fit tussen herinnering en actuele gebeurtenis. 

3. DE KNEEDBAARHEID VAN ONS LANGETERMIJNGEHEUGEN  
Marsh en collega’s: onderzoek accuratesse waarmee studenten verhalen aan elkaar doorvertelden. 

- Aanzienlijke vervorming in verhalen bij het doorvertellen. 

o De manier waarop verhalen doorverteld waren beïnvloedde 

de herinnering. 

- Focus op emotie en feiten: 

o Selectieve vervorming 

o 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. 
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- Effect vervormingen op persoonlijke herinneringen: navertellen verhaal zo accuraat of zo 

onderhoudend mogelijk  meer details herinneren als ze verhaal zo accuraat mogelijk 

moesten navertellen.  

4. ONDERZOEKSMETHODES 

4.1. Dagboekstudies 
Methode om het alledaagse geheugen te bestuderen is dmv dagboeken.  

- Vb. studie Wagenaar:  

o ‘wat’-cues waren het meest 

effectief om herinneringen 

naar boven te halen 

o Gevolgd door ‘waar’-, ‘wie’- 

en ‘wanneer’-cues. 

o Hoe ouder een herinnering, 

hoe moeilijker terug op te 

halen. 

o Emotionele intensiteit vd 

gebeurtenis correleerde 

sterk met de kans om ze 

weer succesvol te 

herinneren. 

4.2. Beperkingen van dagboekstudies 
- Beperkt bruikbaar: goed voor specifieke gebeurtenissen te onderzoeken, minder geschikt voor 

de ontwikkeling van generieke gebeurtenissen.  

- Indien er geen rekening wordt gehouden met classificaties (grotere thema’s die ons leven 

overspannen voor langere perioden), dan stelt deze methode episodische herinneringen ten 

onrechte gelijk met dagelijkse herinneringen. 

Kader 15.1. feit of fictie: bestaat het perfecte geheugen? P. 472-473  

Case studie S. met een extreme vorm van synesthesie – eerder levendige en associatieve 

inbeeldingsvermogen dat heel bijzonder is, i.t.t. geheugen. Case studie Price: gedetailleerde informatie 

geven over iedere willekeurige dag vanaf haar 14de levensjaar (incl. obscure details) – hyperthymistisch 

syndroom. Waarschijnlijk kan ze zich zoveel herinneren omdat ze continu op een obsessieve manier 

over haar leven denkt. Beiden hebben ook last van het ‘vele herinneren’. 

 Er bestaat geen perfect geheugen; enkel gebruik efficiënte mnemonische trucjes of obsessief-

compulsieve ruminatie over het eigen leven. 

5. Het autobiografisch geheugen  

5.1. Autobiografisch vs. Episodisch geheugen  
Autobiografisch geheugen  Episodisch geheugen 

< alle persoonlijke herinneringen  
- Gevormd door ons persoonlijk 

levensverhaal 
- Grote gebeurtenissen over langere 

periodes; kunnen jaren/decennia 
omspannen 

- Gevormd door individuele 
gebeurtenissen, die gebonden zijn aan 
specifieke locaties en tijden 

- Relatief triviale dagelijkse gebeurtenis 
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- Doet sterker beroep op het vergelijken 
van opgehaalde informatie in 
vergelijking tot het zelfbeeld 
(L-ventro-mediale prefrontale cortex) 

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

- Gaan kort terug in de tijd 
- Doet sterker beroep op het bewust 

monitoren, om fouten te vermijden  
(R-M-dorso-laterale prefrontale cortex) 

 

5.2. Het zelf-geheugensysteem 
Conway en collega’s: autobiografische kennis is een belangrijke pijler in de ontwikkeling van onze 

identiteit en ons zelfbeeld  zelf-geheugensysteem < 

5.2.1. Autobiografische kennisdatabase 
Persoonlijke informatie die op drie verschillende niveaus van specificiteit geclassificeerd kan worden: 

1. Periodes die levensloop beslaan: langdurig aanhoudende situaties 

2. Herhaalde gebeurtenissen 

3. Gebeurtenis specifieke kennis: gerelateerd aan losse gebeurtenissen, gecorrespondeerd met 

episodische herinneringen 

5.2.2. Het werkende zelf 
Het werkende zelf heeft betrekking op ons zelfbeeld, wat we zullen worden id 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 de functies vh werkende zelf te 

combineren met de kennis uit de autobiografische kennisdatabase. 

o Genereren autobiografische herinneringen die verband houden met interne doelen 

o Actief iteratief proces 

- Directe ophaling: onvrijwillige ophaling die getriggerd wordt door een externe stimulus.  

5.3. Reukzin en geheugen  
Proust-fenomeen: de kracht waarmee geuren in staat zin herinneringen op te roepen. 

- Naar de beschrijving van Marcel Proust. 

- Bevindingen: 

o Geurcues zijn effectief in het oproepen van 

autobiografische herinneringen bij zowel jongeren als 

ouderen (directe ophaling – Maylor et al.)  

o Ze kunnen heel oude herinneringen triggeren 

o Hoe komt het dat geurcues zo een sterk effect hebben? 

 Geur- en smaakinformatie worden geïntegreerd. 

 Relatief weinig geur-gerelateerde herinneringen  

distinctief 

 Minder goed in woorden te omschrijven, waardoor 

ze minder sterk aan interferentie onderhevig zijn. 

5.4. Flash-bulb memories 
Levendige herinneringen aan belangrijke, dramatische, publieke gebeurtenissen: 

- Brown & Kulik: flash-bulb-memories (flitslampherinneringen)  
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o Herinneringen die mogelijke consequenties hebben voor ons als individu en als 

verrassend worden ervaren, activeren een speciaal neuraal mechanisme. 

 Details vd 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.  

o Twee belangrijke aspecten: verrassing en potentiële consequenties voor het individu.  

5.4.1. Zijn flash-bulb memories speciaal?  
Formatie van flash-bulb memories is afhankelijk van enkele factoren (vb. emotionele betrokkenheid), 

maar die factoren spelen ook een rol in de vorming van elke persoonlijke herinnering  FBM zijn 

intense varianten van normale herinneringen 

- FBM worden vaak door individuen herhaald 

- Media speelt een belangrijke rol in het in stand houden van de herinneringen aan een FBM 

5.4.2. Levendigheid 
Talarico & Rubin: de levendigheid van FBM blijft altijd hoog, terwijl de levendigheid van normale 

dagelijkse herinneringen na verloop van tijd afneemt. MAAR de consistentie vd FBM neemt 

systematisch af na verloop van tijd (gevoelig voor vervorming).  

Cf. de relatie tussen levendigheid en accuraatheid van FBM, in functie van het aantal dagen tussen de 

gebeurtenis en het moment van het ophalen vd herinnering.  

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.  

o Deze twee fenomenen gevonden in minimaal 5 

verschillende culturen.  

o Waarom zijn herinneringen zo onevenredig verdeeld over 

onze levensloop? 

5.6. Kinderamnesie 
Vroegste herinneringen dateren v. ons 3de-4de levensjaar: wat gebeurt er met vroegere herinneringen?  

Enkele verklaringen: 

5.6.1. Een onvolgroeid brein  
Ons brein is bij de geboorte nog lang niet volgroeid; in de eerste jaren na de geboorte vinden er 

belangrijke veranderingen plaats in de hersenen. 



25 
 

- Hippocampus: ontwikkelt zich pas na de geboorte (een deel pas vanaf 1 jaar na de geboorte, 

andere delen kunnen nog ontwikkelen tot 8 jaar na de geboorte) 

- MAAR, studie Fivush en collega’s: kinderen van 29 tot 35 maanden zijn wel degelijk in staat 

vroege herinneringen te rapporteren. 

o Als jong kind kunnen we autobiografische herinneringen vormen, maar ze gaan op een 

of andere manier tijdens een latere levensfase weer verloren.  

5.6.2. Repressie 
Freud: kinderamnesie is het gevolg vd repressie van bedreigende gedachten, die naar het onbewuste 

worden verbannen en naar minder schadelijke herinneringen getransformeerd worden = screen 

memories.  

- 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: kinderen kunnen pas autobiografische herinneringen vormen wanneer hun 

zelfbeeld/cognitieve zelf gevormd is. 

5.6.4. Sociaal-culturele ontwikkeling  
Fivush: taal- en culturele ontwikkeling spelen een belangrijke rol. 

- Taal = belangrijk – het is een middel om onze autobiografische herinneringen over te dragen.  

- Reminiscentiestijl vd moeder: sommige moeders hebben een sterkere neiging herinneringen 

op te halen dan andere moeders  uitgebreider ophalen, ook meer toegang tot vroegere 

herinneringen. 

5.6.5. Twee-stadiatheorie  
Jack en Hayne: 

- Absolute amnesie voor de eerste twee levensjaren  einde = ontwikkeling cognitieve zelf 

- Graduele amnesie voor de resterende periode tot het 6de levensjaar  afname door 

ontwikkeling taalvaardigheden.  

5.6.6. Neurogenesis 
Akers en collega’s: kinderamnesie te verklaren vanuit de onvolgroeide ontwikkeling vh brein. De 

formatie van nieuwe neuronen (=neurogenesis) neemt drastisch af na de geboorte, maar in enkele 

gebieden gaat het proces nog jaren door. 

- Bijvoorbeeld hippocampus (nog enkele jaren): vroege herinneringen liggen gecodeerd ih prille 

neurale netwerk; maar door het ontwikkelen van nieuwe neuronen, die nieuwe netwerken 

vormen, gaan de vroege geheugensporen verloren. 

5.7. Reminiscentiebult 

5.7.1. Het levensscript 
Levensscript < 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. 

Vb. overgang naar stabiliteit en zelfstandigheid.  

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

talrijk aanwezig in de reminiscentiebult.  
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5.7.2. Onverwachtheid en het gevoel van controle 
Naast levensscript nog twee andere factoren die een rol spelen in de reminiscentiebult: 

- Onverwachtheid vd gebeurtenis: autobiografische herinneringen 

zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van onze identiteit; deze 

ontwikkelt zich sterk tijdens de adolescentie, waardoor het kan 

zijn dat de herinnering aan onverwachte gebeurtenissen in die 

periode gefaciliteerd wordt. 

- Mate van controle die we hebben over bepaalde gebeurtenissen: 

positieve herinneringen met een hoog gevoel van controle 

vertonen een reminiscentiebult.  

5.8. De neurale basis voor het ophalen van 

autobiografische herinneringen  
Hoe worden autobiografische herinneringen opgehaald? Hoe kunnen we weten dat die herinnering 

van onszelf is?  

Vele studies rond gebeurd  meer kennis bij het genereren en vastleggen van delen die een invloed 

hebben op de autobiografische ophaling van herinnering. (niet zozeer elk gebied van buiten kennen)  

5.9. Het model van Cabeza en St. Jacques 
Cabeza & St. Jacques: beschrijven een theoretisch raamwerk dat de 

neurobiologische basis voor autobiografische herinneringen beschrijft – 

o.b.v. 6 processen:  

5.9.1. Zoeken en gecontroleerde verwerking 
Processen betrokken bij zoeken zijn geassocieerd met generatieve 

ophaling. 

- Construeren van autobiografische herinneringen vereist continue 

betrokkenheid van een actief zoekproces. 

- Laterale prefrontale cortex 

5.9.2. Zelf-referentiële processen  
Studie: wanneer pp hun eigen foto’s terugzagen, was er een toename van activiteit id mediale 

prefrontale cortex. Dit was niet het geval bij foto’s getrokken door anderen  pp kunnen hun eigen 

herinnering onderscheiden van een ander. 

- Checken of herinnering aan het zelf gerelateerd is. 

- Mediale prefrontale cortex. 

5.9.3. Recollectie 
Studie: verlies autobiografische herinneringen alzheimerpatiënten gaat samen met schade ad 

hippocampus en mediale temporale gebieden.  

- Ophalen basale autobiografische herinneringen. 

- Hippocampus  

5.9.4. Emotionele verwerking  
Studie: het ophalen ve herinnering resulteerde eerst in activatie vd amygdala. De mate van activatie 

was gecorreleerd met de emotionele intensiteit vd herinneringen, zoals gerapporteerd door de pp. 

- Herinnering ~ emoties ~ activatie amygdala 
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5.9.5. Visuele inbeelding 
Autobiografische herinneringen vaak heel levendig door de beelden geassocieerd met de herinnering. 

Na de amygdala activatie volgde activatie id visuele cortex. De mate van activatie correleerde met de 

levendigheidsrating, gerapporteerd door de pp.  

- Inbeelding en heractivatie vd eigen inbeelding. 

- Visuele cortex 

5.9.6. Monitoring op accuraatheid 
= snel en onbewust proces dat de accuraatheid vd opgehaalde autobiografische herinneringen checkt. 

Studie: patiënten met schade aan de ventrolaterale prefrontale cortex produceren spontaan valse 

autobiografische herinneringen, zonder die intentie te hebben  probleem monitoringsysteem. 

- Monitoring accuratesse van de autobiografische herinneringen 

- Ventrolaterale prefrontale cortex 

Dit model geeft een redelijk compleet beeld van alle processen betrokken 

bij genereren en ophalen autobiografische herinnering  kan goed 

verklaren waarom verschillende beschadigingen leiden tot specifieke 

beperkingen in de verwerking. MAAR nog niet duidelijk hoe de processen 

interageren.  

 Latere uitwerking: 4 specifieke hersennetwerken die betrokken zijn 

bij het genereren van emotionele autobiografische herinneringen, 

o.b.v. generatieve ophaling.  

o 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. 

o Cingulo-operculair netwerk:  

 Betrokken bij de constructie van herinneringen, belangrijk bij het vasthouden 

van een doel. 

o Mediaal prefrontaal corticaal netwerk: 

 Betrokken bij construeren van een herinnering en elaboreren ervan. 

 Belangrijk bij verwerken zelfreferenties. 

o 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  
Belangrijk bewust worden van de beperkingen van ons geheugen: rechters en juryleden laten nog 

steeds weinig kennis van zaken blijken, wanneer het aankomt op beperkingen van ons geheugen. 

studie: 60% vd vragen bij rechters, 87% vd vragen bij juryleden oneens met de experts 

- Gevolg: strafzaken waarin verdachten onschuldig worden veroordeeld o.b.v. getuigenissen die 

onbetrouwbaar bleken. 
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Bijvoorbeeld: Kader 15.2. de zaak Demjanjuk (p. 482-483)  

- Demjanjuk in Russische leger gaan werken – kampbewaker Duitse bezetting – emigreren VS, 

arbeider Ford-fabriek  werd later gearresteerd als potentiële kampenbeul; ondervraagd is 

Israël en ter dood veroordeeld. MAAR met de val van Oost-DUI kwam er nieuwe informatie aan 

het licht, die iemand anders identificeerde. 

- Er kan grote nalatigheid geconcludeerd worden. D. werd geïdentificeerd omdat er foto’s vd 

Holocaust werden getoond aan mensen die het overleefd hadden, waarbij D. leek op Ivan de 

verschrikkelijke. De gelijkenissen zijn eerder grote lijnen (kale, gezette man); pp die 

ondervraagd werden wat ze zich herinnerden konden niet antwoorden.  

- Getuigenissen kunnen dus heel onbetrouwbaar zijn. 

 

- Mogelijke verklaringen van incorrecte getuigenissen: 

o Valse herinneringen 

o Confirmatiebias: onze herinneringen worden vervormd door onze eigen doelen en 

verwachtingen. 

o Aandacht beperkingen  

o Beïnvloeding door de ondervrager 

o Beïnvloeding door de situatie 

 Lindholm & Christianson: zowel autochtone Zweedse studenten als 

studenten met een immigratie-achtergrond kiezen twee keer zo vaak voor een 

foto van een allochtone man als dader i.p.v. een zweed; ook al waren ze gelijk 

verdeeld. 

 Barlett: het feit dat herinneringen zich aanpassen, kan verklaard worden 

wanneer we aannemen dat we nieuwe informatie proberen in te passen in 

bestaande cognitieve schema’s.  

 Vervormingen kunnen komen doordat we details van een gebeurtenis 

reconstrueren o.b.v. wat we denken wat wel waar moet zijn o.b.v. 

onze schema’s. 

 Tuckey & Brewer: pp informatie herinneren relevant voor het 

schema, beter dan schema-irrelevante informatie.  

Zoals voorspeld interpreteerden getuigen de ambigue informatie 

consistent met hun schema  hun herinnering wordt consistent 

vertekend door schema’s, zelfs wanneer de informatie vd schema’s 

niet correspondeerde met de werkelijkheid. 

6.1.1. Beïnvloeding door de ondervrager 
Studie Loftus en Palmer: car smash experiment 

- Twee soorten vragen:  

o Hoe hard reden de auto’s toen ze op elkaar knalden? – 41 mijn/uur 

o Hoe hard reden de auto’s ongeveer toen ze elkaar raakten? – 34 mijl/uur 

- 32% vd pp die de niet-neutrale snelheidsvraag kreeg, antwoordde dat ze gebroken glas tijdens 

het ongeluk zagen; in tegenstelling tot 14% bij de neutrale vraag (ook al waren er in 

werkelijkheid geen stukjes glas te zien) 

 Ons fragiele geheugen kan worden (om)gevormd door maar 1 woord te veranderen. 

6.1.2. Beïnvloeding door de situatie 
Studie Lindsay en collega’s: video’s inbraak museum tonen 
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- Wanneer film en verhaal qua thematiek overeenkwamen, 

maakten pp meer fouten bij het rapporteren vd details vd 

film, dan wanneer ze niet overeenkwamen.  

- Belangrijk want: ooggetuigen in het dagelijkse leven hebben 

ook vaak eerdere ervaringen die kunnen interfereren met de 

herinnering aan de misdaad. 

o Vergelijkbare resultaten wanneer pp twee verhalen 

moesten lezen en vragen moesten beantwoorden 

over één van deze. Suggestieve vragen gerelateerd 

aan het tweede verhaal, werden relatief vaak ten 

onrechte herkend.  

 

- Waarom kan vervorming optreden?  

o Attributie vd herinnering aan de verkeerde bron: 

 Een specifieke cue kan meerdere geheugensporen activeren, die overlappen 

wat betreft de info die ze bevatten. 

 Grootste kans wanneer de herinneringen afkomstig van verschillende 

bronnen, sterk overeenkomen.  

o Misattributie voorkomen wanneer getuigen expliciet moeten proberen aangeven wat 

de bron is van hun herinnering. 

 Evidentie studie Prull & Yockelson:  

 Pp kregen een reeks foto’s te zien en nadien een verhaal te horen (in essentie 

gelijk aan de serie foto’s, maar op strategische plaatsen werd gerefereerd naar 

een ander object) 

 Bv. Referentie ve broodrooster werd vervangen door een blender. 

 Deze manipulatie had tot gevolg dat de pp beïnvloed werden door de 

misinformatie. 

 !! de vervorming bleef beperkt wanneer pp expliciet gevraagd werden aan te 

geven wat de bron was wanneer ze hun herinnering rapporteerden.  

6.1.3. Verwachting en bedreiging  
Emotionele valentie vd situatie  meespelen id vervorming van ooggetuigenverklaringen. 

- Wapenfocus: getuigen richten hun aandacht vaak op wapens die gebruikt worden, waardoor 

andere details vaak niet opgemerkt worden. 

- Loftus & Messo: 

o pp kregen at random een van twee video’s te zien en nadien ondervraagd over details, 

die niet gerelateerd waren aan het geweer (optie1), dan wel de cheque (optie2). 

o De prestatie vd pp in de variant vd video met het geweer, was gemiddeld lager dan die 

van pp die de variant met de cheque hadden gezien. 

- Pickel: 

o In een schietbaansetting, waar wapens verwacht 

worden, waren pp beter in staat een dader te 

beschrijven dan in de baseballsetting.  

o Het dreigingsniveau (naar waar het wapen 

gericht werd) had hier geen effect op.  

- Peters: stress en angst kunnen een rol spelen in de 

accuraatheid vd getuigenissen. 
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o Laag-reactieve groep (weinig stress tijdens het zetten ve spuitje) was beter in staat om 

de verpleger te beschrijven (59% correct); dan de hoog reactieve groep, die veel stress 

ervaarden, zij hadden 31% correct.  

o De groep die de inenting als stressvol beschouwde, leverde een veel lagere 

geheugenprestatie. Stress en angst hebben dus over het algemeen een negatief effect 

op onze geheugenprestatie. 

6.2. Problemen bij daderidentificatie  

6.2.1. Gezichtsherkenning en line-ups 
Valentine en collega’s: 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. 

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

algemeen iets accurater dan personen die weinig vertrouwen vertoonden.  

o 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 en collega’s: pp vragen 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 willekeurige persoon. 

6.2.2. Het andere-ras-effect 
= beschrijft hoe we gezichten van onze eigen etniciteit beter identificeren dan gezichten van een 

andere etniciteit  we vinden het moeilijker om de eigenschappen van gezichten van een andere 

etniciteit te onthouden dan die van gezichten, die tot onze eigen etniciteit behoren. 

MAAR deze verklaring is INCOMPLEET: 

1. Perceptuele processen spelen ook een rol 

a. Bv. Aan Britse en Egyptische pp 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.  

2. Het andere ras-effect blijft niet beperkt tot etniciteit. Wordt ook gevonden voor groepen 

waarmee we ons wel en niet mee identificeren.  

a. Bv. 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. 

b. Waarschijnlijk omdat de studenten deze personen niet associeerden met een groep 

waarmee ze zich normaalgezien zouden identificeren.  

6.2.3. Herkenning en familiariteit 
We zijn minder goed in het herkennen van onbekende gezichten dan van bekende gezichten.  
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- Jenkins et al.: gevraagd aan Britse pp om foto’s van twee bekende Nederlanders (relatief 

onbekend in UK) te sorteren in stapels. De pp dachten dat de foto’s afkomstig waren van 

gemiddeld 7,5 unieke personen. 

o 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. 

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

representatief gemiddeld gezicht te creëren.  

6.2.4. Geheugen en veroudering 
Ooggetuigenissen van ouderen zijn minder betrouwbaar dan die van jongeren, ook al hebben ouderen 

veel meer vertrouwen in deze valse herinneringen. 

- Dodson & Krueger: videofragment tonen aan jongere en oudere pp, waarna ze een vragenlijst 

over het fragment moeten invullen. 

o Vragenlijst was misleidend omdat deze verwees naar gebeurtenissen die niet in de 

video getoond werden. 

o Bij de oudere pp resulteerde dat, meer dan bij jongere pp, in false memories. 

6.3. Verbeteren van ooggetuigenverslagen  

6.3.1. Aanpassing in line-up-procedures 
- 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.  

o Over het algemeen is de sequentiële line-up te prefereren boven de simultane:  

o 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. 

o 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: een gestructureerde procedure die gebaseerd is op 4 regels om een herinnering 

zo accuraat mogelijk terug op te halen. 

1. Mentale herstelling vd omgeving en alle persoonlijke contacten die beleefd werden ten tijde 

vd misdaad. 

2. Aanmoediging om alle details te rapporteren, incl. minder belangrijke. 

3. Beschrijven vh incident in verschillende volgordes, bv. omgekeerde chronologische volgorde. 

4. Beschrijven vh incident vanuit verschillende perspectieven, bv. andere ooggetuigen.  

 

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

geheugen.  
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o Coderingsspecificiteitsprincipe: herinnering is afhankelijk vd overlap tussen context 

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

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

 Het ophalen ve 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. 

7. FALSE MEMORIES 
Gevolg vh feit dat autobiografische herinneringen een constructie zijn = herinneringen kunnen gevoelig 

zijn voor suggestie. 

- Loftus en collega’s: vertelden een valse herinnering aan een kind van 14 en die bestond uit 

een beschrijving dat hij toen 5 jaar was en verdwaalde in een shoppingcenter. De dagen erna 

begon hij zich steeds meer te herinneren over dit voorval. 

o Na afloop moest hij iedere herinnering een rating tussen 1 en 11 geven, valse 

herinnering gaf hij een 8. 

o Daarna werd verteld dat een van de gebeurtenissen niet echt had plaatsgevonden, 

maar daar selecteerde hij een vd werkelijke gebeurtenissen.  

- Roediger & McDermott:  

o False memories kunnen ook ontstaan bij het leren van woordenlijsten. 

o Ieder woord id lijst was geassocieerd met een woord dat niet aangeboden was. Tijdens 

de onmiddellijke vrije herinnering werd het geassocieerde woord in 40% vd gevallen 

genoemd en ze werden tijdens een later test met hoge mate van vertrouwen herkend. 

- Patihis en collega’s – misinformatieprocedure: presenteerden foutieve informatie id vorm van 

foto’s en valse nieuwsberichten.  

o Resultaat: mensen met een superieur autobiografisch geheugen zijn juist gevoeliger 

voor valse herinneringen. 

Net als bij getuigenissen is de betrouwbaarheid vh autobiografisch geheugen van cruciaal belang id 

rechtspraak.  

- Vb. Paul Ingram werd door zijn dochters aangeklaagd voor seksueel misbruik. Ofshe trad op 

als geheugenexpert – voerde een experiment uit, waarbij hij een beschuldiging fabriceerde. 

Met als gevolg dat Ingram de beschuldigingen uiteindelijk bekende en zelfs volhield dat het 

echt gebeurd was, nadat Ofshe vertelde dat het verzonnen was. 

o Kwam kritiek op omdat de verzonnen beschuldigingen sterk overeenkwamen met de 

echte beschuldigingen  

- Shaw en Porter: het is eenvoudig om valse herinneringen over misdaden te induceren 

o Vb. door suggestieve interviewtechnieken werd bij 70% vd pp vastgesteld dat ze een 

valse herinnering hadden aan een misdrijf. De valse herinneringen waren qua detail 

en levendigheid vergelijkbaar met die vd echte herinneringen.  
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8. PROSPECTIEF 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.  

PROSPECTIEF GEHEUGEN 
- Fouten ~ toegeschreven aan gebrekkige 

motivatie en onbetrouwbaarheid. 
- Herinnering aan het feit dat we id 

toekomst nog iets moeten doen. 
- Informatie-arm. 
- Onderzoek hoe we geheugen kunnen 

gebruiken voor toekomstige acties. 

RETROSPECTIEF GEHEUGEN 
- Fouten ~ gebrekkig geheugen. 
- Herinneren van feiten. 
- Informatie-rijk. 
- Onderzoek naar het geheugen zelf. 

 

8.1. Processen betrokken bij prospectief geheugen  
Overzicht processen betrokken bij het prospectieve geheugen (Zogg 

et al.) 

- Sprake van intentie: gelinkt aan een specifieke cue. 

- Retentie-interval: tijdsperiode tussen de formatie vd intentie 

en het moment vd uitvoering ervan. De omgeving wordt 

gecheckt op cues die kunnen resulteren id uitvoering vd 

intentie.  

- Intentie wordt opgehaald uit het geheugen en daarna 

uitgevoerd.  

8.2. Twee verschillende vormen 
Relevante cues kunnen op twee manieren opgehaald worden uit het geheugen: 

1. Tijd-gebaseerd prospectief geheugen: wanneer een actie op een specifiek tijdstip moeten 

worden uitgevoerd. 

2. Gebeurtenis-gebaseerd prospectief geheugen: wanneer een specifieke actie moet worden 

uitgevoerd als de juiste omstandigheden zich voordoen.  

Experimenteel onderzoek: pp taak geven, ongerelateerd aan het prospectief geheugen, terwijl ze 

moeten onthouden dat ze tijdens de uitvoering een tweede taak moeten doen.  

- Sellen en collega’s: pp badges laten dragen, die bevatten een knop die gedurende twee weken 

ofwel op een specifiek tijdstop moeten worden ingedrukt, ofwel bij een specifieke 

gelegenheid. 

o Daarnaast moesten pp ook aangeven wanneer ze aan de taak dachten. 

o Hoewel de pp id tijd-gebaseerde taak vaker aan de taak dachten, vergeleken met 

gebeurtenis-gebaseerde taak, was hun prestatie slechter.  

 In de gebeurtenis-gerelateerde taak heeft de intentie een grotere kans om 

door een externe cue getriggerd te worden. 

 TG: het monitoren neemt sterk toe naarmate het moment nadert 

waarop de taak moet uitgevoerd worden. 

 GB: hier blijven pp met een relatief constante frequentie hun 

omgeving monitoren op relevante cues.  
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- Cona et al.: taak waarbij pp telkens een reeks van 5 letters aangeboden kregen; hierbij 

moesten ze op iedere trial beslissen of de tweede en de vierde letter id reeks gelijk waren aan 

elkaar. Ze kregen ook een tweede taak, die ze incidenteel moesten uitvoeren. 

o In de GB conditie moesten ze beslissen of de ‘B’ (als die voorkwam) op de tweede of 

de vierde positie stond.  

o In de TG conditie moest deze taak iedere vijf minuten gebeuren. 

 In de taakblokken waar de secundaire taak moest worden uitgevoerd en waar 

beroep werd gedaan op het prospectieve geheugen, werd een toename in 

hersenactiviteit gevonden  serie positieve ERP-componenten. 

 Deze additionele activiteit werd zowel in de TG als de GB conditie gevonden. 

8.3. Prospectief geheugen in het dagelijkse leven  
Dismukes: onderscheid tussen TG en GB prospectief geheugen is te simplistisch om alle oorzaken van 

problemen met het prospectief geheugen te kunnen verklaren.  

8.3.1. Interrupties 
Interrupties vaak onvermijdelijk en irritant in het dagelijks leven  vb. vliegtuigcrashes: redenen dat 

interrupties catastrofaal kunnen zijn: 

1) Ze vereisten onmiddellijke aandacht, waardoor er geen gelegenheid is om de lopende taak af 

te handelen en in het werkgeheugen op te slaan. 

2) De volgende taak na interruptie vraagt onmiddellijk aandacht, waardoor de uitvoerder niet 

meer in staat is de status vd vorige taak te checken. 

3) Er zijn mogelijk geen cues meer aanwezig die de uitvoerder eraan herinneringen dat er nog 

een taak afgerond moet worden.  

8.3.2. Het onderbreken van gewoontes 
Veel zaken bestaan uit sequenties van goed geoefende routinehandelingen – vaak in respons op 

specifieke cues uit de omgeving uitgevoerd. MAAR specifieke situaties die erin kunnen resulteren dat 

de handeling in kwestie niet uitgevoerd kan worden. 

- Door externe factoren kan er misschien iets id planning veranderen, waardoor je denkt dat 

alles in orde is, maar bv. door tijdsdruk en veranderde omstandigheden, je niet meer doorhebt 

dat een deel vd checklist nog niet afgewerkt was.  

8.3.3. Gewoontevorming  
Een atypische handeling, die vereist is in een specifieke situatie, wordt vervangen door een 

routinehandeling en dat kan voor problemen zorgen; kunnen we fouten maken. 

8.3.4. Multitasking 
Diverse factoren kunnen een beperking zijn wanneer we meerdere taken gelijktijdig willen uitvoeren. 

- Wanneer er problemen ontstaan tijdens de uitvoering van één vd twee taken, kan het 

fenomeen cognitieve tunnelling optreden 

= een situatie waarin vergeten wordt om te switchen tussen verschillende taken.  

8.4. Theoretische perspectieven  
Veel problemen met het prospectieve geheugen lijken voort te komen uit onze beperkingen om 

complexe dubbeltaken uit te voeren  executieve processen spelen een belangrijke rol. 

- Specifieke executieve controleprocessen interfereren met het prospectieve geheugen. 
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- Inferentie treedt waarschijnlijk op omdat we tijdens het uitvoeren ve prospectieve 

geheugentaak de omgeving moeten blijven monitoren op cues die aangeven of we de taak in 

kwestie kunnen/moeten uitvoeren. 

8.4.1. PAM-theorie 
PAM-theorie: prospectieve geheugen < twee processen 

1) Capaciteit-eisend-monitoringsysteem: wordt opgestart wanneer we een intentie om een actie 

uit te voeren formuleren en blijft actief zolang de intentie niet is uitgevoerd. 

2) Retrospectief-geheugenproces: herinneren welke actie we willen uitvoeren.  

Goed ondersteund door empirische evidentie:  

- Prestatie op prospectieve geheugentaken over het algemeen het best wanneer pp hun 

volledige aandacht hierop kunnen richten. De taken kunnen interfereren met andere taken 

wanneer er geen onmiddellijke noodzaak is de prospectieve taak direct uit te voeren.  

- MAAR Kvavilashvili en Fisher: pp die een toekomstige taak moesten oefenen, deden dat vaak 

o.b.v. een externe stimulus of o.b.v. een interne gedachte.  

o Aanpassing PAM-theorie: niet meer vanuit gegaan dat we continu, gedurende langere 

tijd bezig zijn met een aandacht opeisend monitoringsproces. 

o Maar Smith et al. blijven er van overtuigd dat het ophalen vd intentie om een taak uit 

te voeren altijd gepaard gaat met een kostprijs en aandacht vereist.  

8.4.2. Multiproces-theorie 
Multiproces-theorie: de uitvoering van geplande acties vindt vooral plaats o.b.v. vele cognitieve 

processen, waaronder aandacht. 

- Einstein en McDaniel: een groot deel vd uitvoering van deze taken vindt echter plaats o.b.v. 

cues uit de omgeving die geassocieerd zijn met de taak. Deze cues zijn opvallend. De aandacht 

wordt vanwege de taakvereisten vd lopende taak op deze cues gevestigd.  

o Verschil PAM <-> multiproces-theorie gaat ervan uit dat het ophalen van een intentie 

in principe automatisch en zonder monitoring kan gebeuren.  

o Evidentie:  

 Iets meer dan de helft vd pp was trager in de dubbeltaakconditie dan in de 

enkeltaakconditie. De andere pp vertoonden geen vertraging. 

 Dit impliceert dat deze pp in staat waren om de prospectieve geheugentaak 

zonder extra kosten uit te voeren.  

 Volgens PAM-theorie zouden pp tijdens de lexicale decisietaak 

(woorden of non-woorden en beoordelen op voorspelbaarheid) niet 

gaan monitoren, waardoor de prospectieve geheugentaak niet zou 

interfereren met de prestatie op de lexicale beslissingstaak. 

 Volgens de MP-theorie zou het doelwoord automatische processen 

activeren die zouden interfereren met de lexicale beslissingen. 

 Resultaten waren consistent met de laatste visie. 

- Smith et al.: vonden het effect maar klein. 

o Dus voerden ze een experiment uit waarbij de prospectieve geheugentaak bestond uit 

het drukken op de ‘p’-toets zodra een roze stimulus verscheen. 

o Ondanks de eenvoud had deze taak een verstorend effect op de centrale taak die de 

pp moesten uitvoeren. 

 Deze resultaten zijn consistent met de bewering dat prospectieve 

geheugentaken altijd verwerkingscapaciteit vragen. 
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Thema 7. Taalpsychologie 
Hoofdstuk 16. Functies van taal 

1 INLEIDING 
Een wereld zonder taal? Onmogelijk voor te stellen. Taal is essentieel voor ons en onze communicatie. 

- Hoe slagen gesprekspartners erin elkaar te begrijpen? 

- Hoe kunnen we taal gebruiken om mentale representaties of situatiemodellen te vormen en 

hoe kunnen we deze modellen manipuleren?  

2 WAT IS TAAL? 
Harley: een systeem van symbolen en regels dat ons in staat stelt om te communiceren. Taal < 

- Semantiek: betekenis van woorden. 

- Syntax: de regels die de ordening vd woorden bevat.  

- Taal speelt een rol in: 

o Communicatie, denken, opslaan informatie, uitdrukken van emoties 

o Imitatie van dieren, identificatie met een groep. 

Belangrijk probleem: er ontbreekt een formele definitie van taal  bemoeilijk taalonderzoek.  

2.1 Is taal een unieke menselijke eigenschap? 
- Chomsky: taal is aangeboren – onze hersenen bevatten een taalcentrum dat ons in staat stelt 

om o.b.v. een beperkte set regels een oneindig aantal zinnen te genereren. Deze vaardigheid 

uniek aan de mens. 

- Evolutionaire biologen: plotseling ontstaan van een complexe cognitieve functie zoals taal is 

onwaarschijnlijk + grote anatomische en fysiologische overeenkomsten menselijke hersenen 

en die van andere diersoorten.  

- Rudimentaire vorm taalbegrip gevonden bij dolfijnen en primaten. 

o Deze vormen van taalbegrip worden wel niet gekenmerkt door het gebruik van syntax 

2.2 Is taal aangeboren? 
- Chromsky: JA, aangeboren universele grammatica (teruggevonden in iedere taal). 

o Aangeboren vaardigheid om universele eigenschappen ve taal te verwerken. 

o Vb. lexicale categorieën, woordvolgorde, recursie (= een additionele clausule kan altijd 

ingevoegd worden in een bestaande zin). 

- Christiansen en Chater: NEEN 

o Er is een enorm verschil tussen talen; een universele grammatica is onwaarschijnlijk. 

o Onwaarschijnlijk dat natuurlijke selectie ons genen heeft gegeven die eigenschappen 

van taal kunnen verwerken die we nog nooit ervaren hebben. 

o Talen veranderen enorm snel. 

 Dynamiek en diversiteit kunnen niet o.b.v. natuurlijke selectie verklaard w. 

o Taal wordt gevormd door het brein; reflecteert bestaande menselijke leerprocessen 

en verwerkingsmechanismen.  

 Taal kunnen leren door cognitieve processen op een flexibele wijze in te zetten 

 



37 
 

2.3 Pidgintalen  
Bickerton: bio-program-hypothese 

= kinderen ontwikkelen zelfs zonder blootstelling aan een taal in hun vroege jeugd, uiteindelijk een 

grammatica.  

- Evidentie vanuit studie naar pidgintalen (= nieuwe talen ontstaan wanneer twee of meer 

groepen met een verschillende moedertaal worden samengebracht). 

- Evidentie vanuit studie naar gebarentalen: kinderen ontwikkelden een nieuw systeem van 

gebaren. 

 Mensen bezitten een aangeboren motivatie om taal te leren, maar geen bewijs voor een 

aangeboren universele grammatica.  

2.4 Genetisch onderzoek 
Sommige individuele verschillen worden bepaald door genetische factoren. 

- Gendefecten kunnen taalverwerking beïnvloeden: 

o Vb. FOX2P: centrale rol in de expressie van een aantal specifieke hersenfuncties 

betrokken bij taalverwerking. 

o Interactie genetica-gedrag is complex: geen evidentie voor een “taalgen”. 

3 BEÏNVLOEDT TAAL ONS DENKEN?  
Whorf: taal beïnvloedt ons denken = linguïstische 

relativiteitstheorie. 

- Verschillende manieren waarop dit kan plaatsvinden:

  

o Extreem: verschillen in taal leiden tot 

verschillen in gedachten. 

o Gematigd: verschillen in taal kunnen 

cognitieve functies beïnvloeden  

 vb. perceptie en geheugen 

- Evidentie vanuit categorisatieonderzoek: 

o Pp zijn over het algemeen accurater in het onderscheiden van stimuli die tot 

verschillende categorieën behoren dan die van dezelfde categorie.  

o Pp kunnen stimuli beter van elkaar onderscheiden wanneer hun taal verschillende 

woorden heeft voor deze stimuli. 

 Vb. Russisch verschillende woorden lichtblauw en donkerblauw – pp beter 

onderscheiden stimuli id categorie lichtblauw.  

 Vb. stam Berninmo heeft geen onderscheid groen en blauw dus bij 

onderscheiden stimuli alles tot zelfde categorie nl groen i.p.v. blauw en groen 

bij Nederlandse pp.  

4 VOOR- EN NADELEN VAN MEERTALIGHEID 
Bilinguïsme:  

- Bilinguaal-voordeel-effect: meertaligheid heeft een positief effect op cognitieve 

controleprocessen.  

o Noodzaak tot inhibitie vd niet actieve taal. 

o Switchen tussen verschillende talen. 

- MAAR: theoretische basis tweetaligheidsvoordeel is zwak en moeilijk te reconstrueren 

resultaten.  
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o Studies leveren inconsistente en incoherente resultaten. 

o Switchen tussen talen vereist weinig mentale inspanning, dus een beperkt beroep op 

cognitieve controleprocessen.  

5 TAALPSYCHOLOGIE ALS WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINE  
Taalverwerking is niet rechtstreeks te observeren  proberen te begrijpen door eigenschappen vd 

taal te manipuleren zodat we het effect van deze manipulaties op ons gedrag kunnen meten.  

5.1 Eigenschappen van taal die woordherkenning beïnvloeden  
Manipulatie van taaleigenschappen: 

- Onderzoeken of verwerkingssnelheid afhankelijk is vd woordfrequentie:  

o Homofonen: dezelfde uitspraak maar andere spelling  onderzoeken of de klank van 

woorden (fonologie) een rol speelt in de verwerking. 

o Homografen: woorden met meerdere betekenissen  bij verwerken van dit soort 

woorden zal uit context moeten blijken welke vd alternatieve interpretaties gekozen 

moet worden.  

- Een woord = betekenisvolle, uitspreekbare reeks letters.  

o Pseudo-woorden = betekenisloze eenheden, die volgens de regels vd desbetreffende 

taal wel uitspreekbaar zijn en dus woorden hadden kunnen zijn. 

o Non-woorden = random reeksen letters die niet uitspreekbaar zijn 

5.2 Onderzoeksmethodes  
Taken die gebruikmaken van deze eigenschappen om taalperceptieprocessen te bestuderen: 

- Lexicale beslissingstaak: pp 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: pp moeten zo snel mogelijk een woord benoemen, maar vooral 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 ve dialoog aannemen. 

- Spraakperceptie en spraakproductie sterk met elkaar verweven. 

- Interactie spreker en luisteraar.  

o Niet enkel de inhoud van de communicatie is belangrijk, maar ook de vorm.  

o Belangrijke rol in theorieën voor partner-specifieke verwerking (= manier waarop 

gesprekspartner taal-specifieke info verwerkt) en audience design (=afstemming van 

communicatie op publiek).  

6.1 Griceaanse stelregels  
Filosoof Grice: voorwaarden gesproken taal om een efficiënt communicatiemiddel te zijn. 

- Coöperatieve principe = sprekers en luisteraars proberen zoveel mogelijk samen te werken om 

elkaar te verstaan.  

- Negental stelregels (in praktijk regelmatig overtreden door sprekers):  

o Stelregels van kwantiteit: 

 Maak je bijdrage zo informatief als noodzakelijk is. 

 Maak je bijdrage niet informatiever dan noodzakelijk. 

o Stelregels van kwaliteit: 

 Zeg niet iets waarvan je denkt dat het niet klopt. 
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 Zeg niet iets waar je geen evidentie voor hebt. 

o Stelregel van relatie: 

 Wees relevant. 

o Stelregels van gemanierdheid: 

 Vermijd obscure uitdrukkingen. 

 Vermijd ambiguïteiten  

 Wees kort (vermijd onnodige uitvoerigheid) 

 Wees ordelijk 

6.2 Gemeenschappelijke grond 
Optimaal communiceren: sprekers en luisteraars elkaars behoeften op elkaar af te stemmen. Dit kan 

door te zoeken naar een gemeenschappelijke grond, waarbij de spreker zich moet inleven in het 

perspectief vd luisteraar en vice versa.  

6.2.1 Audience design: het perspectief van de spreker 
Om als spreker effectief te zijn, moet men zich aanpassen aan de behoeften van hun publiek.  

- Audience design: aanpassingen die de spreker moeten maken obv verschillende assumpties: 

o Globale assumpties: 

 Kenmerken zoals voorkeurstaal of algemene kennis vd luisteraar. 

 Gedeelde persoonlijke ervaringen waaraan spreker kan refereren. 

o Lokale assumpties: 

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

moment. 

 Vaker incorrecte lokale assumpties: vluchtiger en veranderen vaker.  

 

- Studie Horton & Keysar: zijn sprekers in staat gebruik te maken v gemeenschappelijke grond? 

o In hoeverre houden sprekers automatisch rekening met de gemeenschappelijke grond 

of hebben ze de neiging vanuit hun eigen egocentrische perspectief te handelen. 

o Veronderstelling: automatisch rekening houden met gemeenschappelijke grond 

wanneer info beschikbaar is en daarom verwerken sprekers deze info direct in het 

initiële ontwerp van hun communicatie: 

 Vanuit gemeenschappelijke grond: geen verschil beschrijving formuleren 

onder tijdsdruk of niet. 

 Vanuit eigen perspectief: tijdsdruk zou wel een effect moeten hebben.  

 Effect van tijdsdruk: 

 Sterkere neiging pp om te refereren aan het referentieobject, zelfs 

wanneer dit niet beschikbaar is voor de luisteraar. 

 Dit is wat er id praktijk ook gebeurde. Latere, aanvullende informatie 

werd beter afgestemd op het perspectief vd luisteraar. 

o Beperkt vermogen sprekers om zich aan te passen aan perspectief vd luisteraar.  
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- <-> MAAR: monitoring-and-adjustment-model; 

situatie waarin de spreker vertrekt vanuit een 

egocentrische heuristiek die o.b.v. feedback wordt aangepast aan de behoeften vd luisteraar.  

o Sprekers monitoren en checken hun eigen uitingen op effectiviteit en merken hierdoor 

schendingen vd gemeenschappelijke grond op.  

 

- Fukumura & Van Gompel:  

o Sprekers zijn vaak relatief specifiek in het begin bij beschrijven van eenvoudige scènes. 

o Nadien bij vervolgzinnen vallen ze eerder terug op simpele referenties (vb. ‘het’), 

zonder rekening te houden met het feit of de luisteraar het begin gesnapt heeft.  

Ondanks de geschetste problemen, enkele simpele en effectieve strategieën om de effectiviteit van de 

communicatie te bevorderen. 

- Kopiëren van woorden, frasen en ideeën  uitingen vd ander als prime. 

o Vb. syntactische priming: onbewust overnemen vd syntactische structuur 

o Vb. gebruik passieve vorm, grotere kans opgevolgd door ook een passieve zin.  

6.2.2 Perspectief van de luisteraar 
- Keysar et al.: in hoeverre houden luisteraars rekening met een gedeelde context?  

Zowel het gedrag vd luisteraars als diens oogbewegingen worden geregistreerd.  

o Pp eerst naar de kleinste kaars in het rek kijken, nadien corrigerende oogbeweging 

naar de kaars die vanuit het perspectief vd spreker het kleinste was. 

o Ook luisteraars maken soms tijdens de interpretatie v spraak gebruik van een 

egocentrische heuristiek.  

 Gevolg: luisteraars met weinig cognitieve inspanning sporen ambiguïteiten op. 

- Ferreira: spreken zou in dienst moeten staan van taalbegrip  sprekers moeten streven naar 

gemakkelijk begrijpbare spraak. 

o Ambiguïteiten zorgen ervoor dat spraak moeilijk te begrijpen is voor luisteraar.  

o Maar vaak genoeg informatie in gesproken tekst om te ontcijferen wat er bedoeld w. 

 Ofwel veel moeite voor de spreker om ambiguïteiten 

te vermijden, ofwel veel moeite voor de luisteraar om 

een slordige spreker te begrijpen.  

- Pickering & Garrod: diverse automatische processen zorgen voor een 

relatief moeiteloze verwerking van de gemeenschappelijke grond.  

o Vb. kopiëren frasering, gebruiken ideeën, syntactische 

priming,… 

o Interactie tussen gesprekspartners faciliteren ontstaan 

gedeelde context voor wederzijds begrip.  

 

Voorbeelden van displays die gebruikt werden om de mate waarin 

sprekers rekening houden met de gemeenschappelijke grond te 

onderzoeken. 

a) Wanneer er sprake is van een gedeelde context, zoals 

hier is weergegeven door middel van een grote cirkel 

onderaan in het display, kunnen sprekers hiervan 

gebruikmaken om een doelobject aan een luisteraar te 

beschrijven voordat die het object daadwerkelijk 

waarneemt. 

b) Een vergelijkbare situatie, maar nu is het 

referentieobject niet zichtbaar voor de luisteraar, 

waardoor de spreker er ook niet aan zou mogen 

refereren. 
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6.3 Non-verbale aspecten van communicatie 

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 een conversatie toe bepaalde impliciete regels te volgen. 

o Vb. door kijken naar luisteraar hem uitnodigen van rol te wisselen. 

o Vb. handgebaren, betekenisloze geluiden,… 

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

o Adjacency pair = conversatie-eenheid die een rolwissel impliceert. 

o Vb. een groet die opgevolgd wordt door een groet vd 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 doen). 

- Bavelas en collega’s: in hoeverre dragen specifieke factoren bij aan het al dan niet maken van 

gebaren?  schilderij beschrijven face-to-face; telefonisch; monoloog 

o Gebaren expressiever en groter in de face-to-face situatie.  

o Gebaren ook meer verweven id communicatie: bevatten info waar soms id verbale 

communicatie naar verwezen werd.  

 Via telefoon meer gebaren dan monoloog, maar minder betekenisvol. 

 Gebaren lijken onderdeel te zijn ve dialoog. 

6.3.3 Prosodische cues 
Prosodische cues < ritme, nadruk & intonatie – gemakkelijker begrijpen boodschap. 

- Wanneer context er niet in slaagt ambigue zinnen te verduidelijken. 

- Maar sprekers passen hun spreekstijl niet aan om tegemoet te komen aan de behoefte vd 

luisteraar. Prosodische cues veel in spontane spraak, niet perse om specifieke behoefte vd 

luisteraar te voorzien.  

6.3.4 Discoursmarkeringen  
Discoursmarkeringen zoals ‘weet je wel’, ‘maar goed’, ‘enne’, ‘dus’,… aanwezig in spontane spraak. Ze 

dragen niet direct bij aan de inhoud ve conversatie, maar wel functie: 

- Voor Engelse taal specifieke discoursmarkeringen dienden ook specifieke doelen.  

o Cf. figuur: relatieve frequenties van 

discoursmarkeringen tijdens spontane gesprekken 

en interviews. 

o Ogenschijnlijk betekenisloos, maar wegknippen 

had negatieve impact op begrip.  

7 GEBARENTAAL 
Toegenomen interesse de laatste jaren id studie van gebarentalen. 

- Andere output-modaliteit dan die van spreken of schrijven. 

- Gebarentaal zelf is ook intrinsiek anders: geen universele gebarentaal en de bestaande 

gebarentalen zijn niet een manuele vorm vd corresponderende gesproken talen. 

o Oppervlakkige representatie anders, duurt langer basiseenheden te produceren, doet 

beroep op spatiale processen.  

 Kan gebruikt worden inzicht te krijgen in onderliggende mentale representaties v concepten. 

Deels modaliteitsspecifiek, deels modaliteitsonafhankelijk  



42 
 

8 SELF-MONITORING  

8.1 Taal en monitoring  
Rol interactie twee gesprekspartners lange tijd enorm onderschat  impressie dat taalperceptie en –

productie onafhankelijk van elkaar verlopen.  

- Pickering & Garrod: taalperceptie- en taalproductieprocessen zijn sterk geïntegreerd.  

o Hoge mate van flexibiliteit; taal is dynamisch en interactief. 

o Voorbeeld:  

o Interactie bevorderd doordat 

luisteraars anticiperen. 

o = self-monitoring-principe 

 Betrokkenheid vd spraakproductieprocessen in taalprocessen niet zozeer een 

reflectie ve mechanisme dat spraaksignaal consistenter maakt. 

 Taakproductieprocessen eerder < groter mechanisme betrokken bij 

representatie taal conceptueel niveau.  

- Liberman en collega’s: motortheorie  

o Spraakperceptie w beïnvloed door subvocale herhaling vd gehoorde spraak.  

o Echter ook beïnvloeding spraaksignaal door taalproductiesysteem omdat we bezig zijn 

met inhoud vh gesprek te monitoren.  

Toenemende evidentie overlap neurale systemen beide processen.  

- Watkins en collega’s: activatie van lip- en tongspieren tijdens luisteren naar spraak 

(experimentele opzet via TMS puls op motorcortex) 

8.2 Taalperceptie en predictive coding 
Wild en collega’s: aantonen dat top-down-predictieprocessen een 

belangrijke rol spelen bij verstaanbaarheid.  

- Noise- vocoded-speech = een vervormd spraaksignaal, waarin de 

meeste temporele cues nog intact zijn, maar fijnere details vh 

spraaksignaal zijn verwijderd  beter verstaanbaar samen met een 

verbale representatie 

- f-MRI: activatie vd primitieve kernen id auditieve cortex varieerde in 

functie van hoe verstaanbaar het spraaksignaal was.  

Von Kriegstein: in hoeverre moeten de luisteraars de sprekers daadwerkelijk 

waarnemen, of volstaat eerdere ervaring om de verstaanbaarheid te 

verbeteren?  

- Resultaat: verbetering spraakperceptie door eerdere ervaring: toename activatie 

hersengebied betrokken bij verwerking gezichtsbewegingen. 

- Verbetering zowel bij gezonde-controle pp gevonden als bij groep prosopagnosie patiënten.  

o Representatie gezichtsbewegingen nog intact bij deze pp en nog in staat op 

representatie te gebruiken om hun spraakperceptie te beïnvloeden. 

o Tijdens luisteren naar spraak predicties activeren die beperkingen opleggen aan de 

mogelijke interpretatie vh spraaksignaal.  

Lupyan en collega’s: woorden & grotere verbale eenheden vormen speciaal type perceptuele input. 

 Het horen ve woord heeft een faciliterend effect op de perceptie van afbeeldingen die onder 

normale omstandigheden te ruizig zijn om geclassificeerd te kunnen worden.  

 Taal = 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.  
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o Taal ~ efficiënte mentale programmeertaal, die boost kan geven aan intelligentie.  

o Beperkingen taalvaardigheid ~ cognitieve deficiënties  

Kader 16.1. patat met hond, de rol van N400 in psycholinguïstisch onderzoek. 

Experiment: de zin “zij at patat met…” woord voor woord aangeboden op 

beeldscherm, terwijl EEG gemeten werd. Afgesloten met ofwel ‘mayonaise’ ofwel 

‘hond’ laatste is een schending vd semantische verwachting, die 400ms na de 

aanbieding vh woord wordt gedetecteerd id vorm v negatieve ERP-component 

(N400). 

Nu w N400 vooral gezien als component, die veelheid v schendingen kan signaleren 

die betrekking hebben op de betekenis v concepten. Ook gebruikt bij onderzoek naar figuurlijk 

taalgebruik, rekentaken en herkennen v informatie. Sinds ontdekking late jaren ’70 uitgegroeid tot een 

vd meest gebruikte fysiologische markers vh cognitief psychologisch hersenonderzoek.  

9 PRAGMATIEK 
Pragmatiek houdt zich bezig met aspecten die voorbij gaan aan de letterlijke interpretatie van taal.  

Vb. Metaforische stijlfiguren, cynisme, ironie, situaties waarin we een indirect en ogenschijnlijk 

irrelevant antwoord op de vraag geven,… 

Figuurlijke taal = vorm v taal die niet bedoeld is om letterlijk genomen te worden.   

Volgens het model van Grice vindt de extractie vd niet-letterlijke betekenis plaats in 3 stadia: 

1) Letterlijk betekenis wordt geactiveerd 

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

uitgesproken.  

3) Pas wanneer de letterlijke betekenis niet zinvol is, zullen we ih laatste stadium op zoek gaan 

naar een niet letterlijke betekenis.  

 Standaard pragmatische model: letterlijke betekenis wordt wel automatisch geactiveerd, de 

figuurlijke betekenis niet. 

<-> Glucksberg: de activatie vd niet-letterlijke eerder parallel verloopt met die vd letterlijk betekenis 

en dat dezelfde processen hierbij betrokken zijn.  

- Zinnen aan pp: beslissen letterlijke betekenis correct (figuurlijke 

betekenis moet niet verwerkt worden) 

o Bij metaforen langer nodig om te bepalen of de letterlijke 

betekenis ve zin onjuist is. 

o Niet-letterlijke betekenis ve zin w sneller verwerkt dan de 

letterlijke betekenis.  

- Arzouan en collega’s: bepalen hoe snel de betekenis van zinnen 

achterhaald kon worden  amplitude vd N400 component was groter 

voor de metaforen dan voor de letterlijke uitdrukkingen. 

o Dezelfde mechanismen zijn betrokken bij interpretatie v 

letterlijke uitdrukkingen en conventionele metaforen, maar interpretatie vd 

metaforen is moeilijker en vereist dus meer neurale verwerkingskracht.  

o Nieuwe metaforen hebben langere reactietijden en grootste N400-amplitude. De 

N400-ERP component werd gevolgd door een additionele negatieve golf, die niet 

gevonden werd bij andere types v uitdrukkingen.  
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- Giora: “graded-salience-hypothese” – de initiële betekenis ve zin w 

vooral bepaald door de saillantie/prominentie en niet zo zeer door 

het type betekenis. Deze saillantie w bepaald o.b.v. eerdere ervaring 

met het materiaal, context of vergelijkbaar materiaal.  

o Evidentie hypothese: als de saillantie vd metaforische 

betekenis doorslaggevend id voor interpretatie, zou die niet 

door de context beïnvloed mogen w. 

 Voor bekende metaforen w zowel de letterlijke als 

figuurlijke betekenis geactiveerd, ongeacht de 

context. 

 Voor onbekende metaforen speelt de context wel 

een rol id activatie vd figuurlijke betekenis.  

o Verdere evidentie: 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 w 

relatief snel begrepen.  

Kintsch: model dat processen beschrijft, betrokken bij het bepalen vd betekenis ve metafoor. Volgens 

dit predicatiemodel w betekenis gevonden o.b.v. combinatie 2 processen: 

1) Latente semantische analyse: bepaalt de betekenis v woorden 

o.b.v. de relatie die ieder woord heeft ten opzichte van drie- tot 

vierhonderd andere woorden en de onderlinge relatie tussen die 

woorden. 

2) Constructie-integratie-component: informatie verkregen uit de 

latente semantische analyse w gebruikt om interpretaties te 

creëren id vorm v een ‘argument is als een predicaat’-structuur.  

 Metaforen zijn niet omkeerbaar: allen die eigenschappen vh 

predicaat w geselecteerd, die relevant zijn voor het argument, 

waardoor het omwisselen v deze twee resulteert id selectie v 

totaal andere eigenschappen.  

 

- Dit model is ook in staat een bevinding van McGlone & Manfredi te verklaren.  

o Lieten metaforen vooraf gaan door een context-zin waarin de letterlijke 

eigenschappen vh predicaat werden benadrukt en vonden dat het daarna langer 

duurde om de metaforische betekenis te verwerken.  

o Onze vaardigheid metaforen te verwerken is grotendeels afhankelijk vh vermogen om 

de letterlijke eigenschappen vh predicaat te inhiberen.  

- Chiappe: mensen met een hogere werkgeheugencapaciteit waren gemiddeld 23% sneller ih 

interpreteren v metaforen en de kwaliteit vd interpretaties was ook hoger.  

10 VERHAALVERWERKING  
Belangrijke functie taal = mentale representatie vormen van een grote diversiteit aan situaties. 

- Representatie = fysieke weergave van informatie. 

- Één sleutelproces = betekenis v individuele zinnen w omgezet in een mentale representatie of 

een bestaande mentale representatie dient aangepast te worden o.b.v. nieuwe informatie.  

Er moet o.b.v. de aangeboden informatie een situatiemodel gevormd w.  
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10.1 Interferenties  
Inferenties stellen ons in staat iets af te leiden dat door de schrijver niet expliciet vermeld werd. Dit 

doen we dagelijks en volledig onbewust.  

10.1.1 Logische inferenties  
= de meest eenvoudige interferenties, zijn volledig afhankelijk vd betekenis van woorden (vb. we 

weten dat met een directrice een vrouw bedoeld wordt). 

10.1.2 Overbruggende inferenties  
= worden gemaakt om de coherentie tussen het huidige deel ve tekst en het voorgaande deel vast te 

stellen (= terugwaartse inferenties; vb. gevolgtrekking dat Marie haar zakgeld wilt gebruiken voor een 

ijsje te kopen) 

- Speciale vorm = anafoor-resolutie, waarbij een voornaamwoord of een zelfstandig 

naamwoord moet worden gekoppeld aan een vorig zelfstandig naamwoord. 

- Vb. verwijzingen naar ‘hem’ 

10.1.3 Uitgebreide inferenties  
= hebben als doel om details aan de letterlijke tekst toe te voegen. Deze details w toegevoegd o.b.v. 

onze achtergrondkennis over de situatie in kwestie (vb. voorspellen wat er id toekomst nog gaat 

gebeuren) 

10.1.4 Complexe inferenties  
Vb. Jan reed gisteren naar Brussel – de auto raakte oververhit. 

 volgens Garrod & Terras zijn er twee mogelijkheden waarop we 

deze gevolgtrekking kunnen maken. 

1) Werkwoord ‘reed’ activeert sleutelconcepten ih LTG, die 

gerelateerd zijn aan autorijden, waardoor het woord ‘auto’ uit 

de tweede zin automatisch geassocieerd w met de eerste zin. 

2) Vormen een uitgebreide mentale representatie o.b.v. de 

eerste zin en de informatie uit de tweede zin w 

geïnterpreteerd in deze context.  

 

- Onderzoek: zinnen lezen – context waarin een andere zin 

moest geïnterpreteerd w. Bij een onverwacht woord, keken pp 

vaker terug naar de eerdere context.  

o In eerste instantie is er sprake ve automatisch proces waarin sleutelwoorden 

geactiveerd worden, nl. bonding. 

o Daarna is er een hogere-orde-integratie waarin de zin zo w geïnterpreteerd dat die zo 

goed mogelijk consistent is met de gegeven context, nl. resolution.  

 

10.2 Inferenties: theoretische benaderingen  
Essentiële stap ih integreren ve individuele zin bestaat uit de constructie ve mentale representatie. 

10.2.1 Constructionistische benadering  
Lezen ve tekst  vorming ve grote hoeveelheid uitgebreide inferenties, zelfs wanneer deze inferenties 

niet noodzakelijk zijn voor het begrip vd tekst.  

Brasford: onderzoek waarbij pp een reeks zinnen moesten onthouden.  

- Wanneer zin 2 was aangeboden, gaven pp aan dat ze zin 4 ook hadden gehoord. 
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- Hoewel pp deze zin niet letterlijk gezien hadden, komt de inhoud ervan overeen met de 

inferentie die de pp hadden gemaakt o.b.v. de info gegeven in zin 2.  

o De zin werd dus herkend o.b.v. de inferentie.  

10.2.2 Minimalistische benadering  
McKoon & Ratcliff: inferenties w maar in beperkte mate gevormd. 

1) Automatische inferenties: bewerkstelligen lokale coherentie  informatie gegeven in een zin 

geïntegreerd met algemene achtergrondkennis  coherente interpretatie vd info ih WG. 

2) Strategische inferenties: doelgericht, gebruik maken van info expliciet in tekst vermeld.  

10.2.3 Geheugen-gebaseerde benadering  
Verschil constructionistische benadering en minimalistische benadering: # inferenties dat automatisch 

gemaakt wordt  bij minimalistische benadering veel lager aantal. 

- Geheugen-gebaseerd raamwerk o.b.v. minimalistische visie 

o Binnenkomende tekst heeft een signaalfunctie die alle relevante geheugensporen in 

het LTG activeert  betekenis vd tekst geactiveerd. 

o Inferenties afhankelijk vd mate v aandacht die aan de geactiveerde representaties 

wordt geschonken; afhankelijk vh doel vd lezer.  

10.2.4 Search after meaning  
Geheugen-gebaseerd raamwerk: doelen vd lezer spelen een belangrijke rol in het vormen van 

inferenties, omdat die gevormd w als gevolg vh richten vd aandacht op specifieke aspecten vd info.  

- Hierdoor in sommige situaties wel en in andere geen inferenties vormen. 

- Evidentie door Calvo en collega’s: pp moeten zinnen lezen en hierbij focussen op ofwel het 

begrijpen vd zin ofwel anticiperen op wat zou volgen.  

o Bij anticiperend lezen meer inferenties vormen en ook sneller dan bij begrijpend lezen. 

10.2.5 Individuele verschillen en werkgeheugencapaciteit  
Niet alleen doel heeft een invloed, ook individuele verschillen id mate waarin inferenties w gevonden. 

- Calvo: verband WG-capaciteit en efficiëntie waarmee inferenties w gevormd. 

o Pp vervolg-zinnen lezen na contextzin (wel of niet voorspellend). 

o Pp met hoge WG-capaciteit bleken beter in staat te zijn informatie uit de contextzin te 

integreren met de vervolgzin, wanneer die voorspellend was. 

 

10.2.6 Integratie van zinsbetekenis en context 
Nieuwland en Van Berkum: evidentie simultane integratie 

verschillende infobronnen bij discoursverwerking. 

- N400 component opgeroepen door ‘salted’ was groter dan die 

opgeroepen door ‘love’, omdat de eerstgenoemde niet paste binnen 

het verhaal. 

- Contextuele informatie kan een zeer snelle impact hebben op 

verhaalbegrip en de verwerking van zinnen.  

Van den Brink et al.: bij vormen inferenties gebruik maken v non-

verbale achtergrondkennis.‘I have a large tattoo on my back’ in een Brits 

upperclass-accent; ‘I have trouble sleeping without my teddy bear’ door 

volwassene; ‘Every night I go to sleep after drinking wine’ door kind. 

 Doelwoorden werden gevolgd door N400, wanneer er een 

mismatch was tussen woordbetekenis en de stem vd spreker.  

 Opmerkelijk: verschil bij vrouwen gevonden, niet bij mannen.  
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10.3 Schematheorieën  
Groot deel verhaalverwerking door nieuwe informatie te integreren met kennis die al in LTG aanwezig 

is  hierbij gebruik maken van schema’s = gestructureerde eenheden v achtergrondkennis 

- Bartlett: geheugen w niet enkel beïnvloed door nieuwe aspecten verhaal, maar ook door 

eerder opgeslagen schematische kennis – begrip verhaal door top-down-

verwerkingsprocessen beïnvloed o.b.v. achtergrondkennis opgeslagen in deze schema’s.  

o Frames: beschrijven vaste kennisstructuren vd wereld. 

o Scripts: bevatten informatie voer sequenties van acties die in normale situaties 

uitgevoerd worden  waardevol als richtlijn in eigen gedrag en om verhalen te 

begrijpen.  

o Innovatief onderzoek: pp kregen verhalen gepresenteerd, die elementen bevatten 

conflicterend met achtergrondkennis. Achtergrondkennis/stereotypische opvattingen 

vd pp konden resulteren in systematische vervormingen id wijze waarop pp zich deze 

verhalen herinnerden.  

3 types fouten: 

 Rationalisatiefouten = vervormingen die er op gericht zijn herinnering 

rationeler en consistenter te maken met eigen culturele opvattingen. 

 Schematische kennis kan direct het begrip vh verhaal beïnvloeden. 

 Het kan de herinnering vervormen tijdens ophalen uit het geheugen.  

o Volgens B. een belangrijke verklarende factor, omdat het 

herinneren van verhalen een constructief proces is. 

o Invloed van schema’s zou groter w met verstrijken vd tijd. 

o !! Veel studies vonden dit effect NIET!! 

 Levelling = het weglaten van onbekende details tijdens het ophalen vh verhaal 

 Verscherping = sommige details uit het verhaal w uitgelicht en benadrukt om 

het interessanter/mooier te maken.  

Originele studie van Bartlett flink bekritiseerd vb. geen specifieke instructies Gauld en Stephenson 

replicatie, waarbij in instructies accuratesse werd benadrukt – pp maakten ongeveer de helft minder 

fouten dan wanneer de instructies van Bartlett gebruikt werden.  

Invloed van schema’s ook weerspiegeld in het feit dat inferenties afhankelijk kunnen zijn vh doel vd 

lezer  strategische inferenties: 

- McKoon & Ratcliff: niet zozeer gevormd tijdens het lezen, 

maar eerder tijdens het ophalen vd informatie uit het 

geheugen.  

- Evidentie Dooling en collega’s: pp verhaal laten lezen over 

brutale dictator (Martin), andere groep met Hitler. Nadien 

ofwel 5 min later ofwel week later geheugentest, waarbij 

zinnen aangeboden werden typerend voor het naziregime 

van Hitler, maar die niet in het originele verhaal voorkwamen. 

o Wanneer pp onmiddellijk de geheugentest kregen, 

verwierpen ze deze zinnen bij beide namen. 

o Wanneer ze na een week de test deden, slaagden pp die Hitler gelezen hadden er veel 

minder goed in de zinnen te verwerpen dan die over Martin gelezen hadden. 

 Consistent met de hypothese van Bartlett. Toont aan dat inferentie niet 

onmiddellijk wordt gemaakt, eerder geleidelijke integratie van nieuwe 

informatie met bestaande cognitieve schema’s, die ons helpen info over onze 

omgeving te structureren.  
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Schema’s spelen een belangrijke rol bij het ophalen van informatie uit het geheugen, helpen om de 

wereld overzichtelijk te houden en kunnen van essentieel belang zijn bij het begrip van een verhaal. 

- Evidentie Anderson & Pichert: verhaal lezen over huis dat details bevatte die interessant waren 

voor potentiële inbrekers of kopers  gevraagd om verhaal te lezen in een v beide 

perspectieven – details onthouden relevant binnen perspectief dat ze lazen. 

- Evidentie Bransford & Johnson: fragmenten – “waar gaat de passage over?” – 5 groepen: 

o Één groep: een contextuele informatie en verhaal twee keer horen 

o Andere groepen: cartoon die context geheel (a) of gedeeltelijk (b) schetste. Deze 

werden ofwel voor of na het verhaal getoond. 

 Context pas achteraf: verhaal slecht begrepen. 

 Context vooraf: beter begrip en beter reproduceren zinnen uit fragment.  

10.4 Het constructie-integratiemodel van Kintsch  
Constructie-integratiemodel gebaseerd op mentale-modellentheorie van Johnson-Laird (H19) < tijdens 

het lezen converteren we de tekst naar proposities, die de betekenis vd zin representeren.  

- Proposities uit tekst, opgeslagen in geheugen, samen met proposities geassocieerd met tekst 

(die de inferenties vormen). 

- Spreading activation mechanisme: proposities activeren die de volledige tekst representeren 

- Integratie v proposities huidige zin met bestaande representatie vd tekst en proposities die 

hierbij geactiveerd worden  vormen representatie tekst als geheel.  

o Moeilijk onderscheid tussen proposities direct gevolg vd tekst of door inferenties. 

o Drie verschillende niveaus van tekstrepresentatie: 

 Oppervlakterepresentatie: gevormd door tekst zelf. 

 Propositionele representatie: rechtstreeks afgeleid vd tekst. 

 Situatie-representatie: gevormd door mentaal model dat de situatie beschrijft 

waar id tekst aan gerefereerd wordt (door integratieproces). 

Verschil constructie-integratietheorie & schematheorieën:   

- ST: vooral top-downprocessen die betrokken bij verhaalbegrip en herinnering. Vooral actief 

tijdens de integratiefase. 

- CT: benadrukken belang van bottom-up-processen. Vooral geïnitieerd in de kennis basis vd 

lezer door tekst zelf. 
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o Empirische ondersteuning: pp moeite 

onderscheid maken tussen info expliciet 

vermeld en inferenties gemaakt o.b.v. de 

tekst.  

 

o Kintsch en collega’s: evidentie predictie dat 

proposities op drie verschillende niveaus w 

gevormd – vergeetcurves verschillend: 

oppervlakte representaties snel vergeten vs. 

situatiepresentaties nauwelijks tekenen v 

vergeten.  

 

o MAAR niet noodzakelijk s >>> o 

Dixon & Bortolussi: mate waarin pp een situatierepresentatie vormen is afhankelijk 

vd hoe interessant een tekst is (interesse ~ integratiefase).  

De mate waarin pp aandacht richtten op een tekst hangt zowel samen met de 

constructiefase (herinneren) en integratiefase (interesse).  

 

o Veronderstelling dat doel vd lezer vooral integratiefase beïnvloedt. 

Niet plausibel dat dit id werkelijkheid altijd gebeurt; 

vaak op zoek naar specifieke info 

 Kaakinen & Hyönä: pp spenderen veel tijd 

aan het lezen vd relevante zinnen voor hun 

doel en weinig tijd aan de irrelevante zinnen.  

Doel vd lezer kan dus wel de constructiefase 

beïnvloeden. 

 <-> inconsistent met wat het model 

vooropzet.  

 

o Model voorspelt dat tekstuele info aan de achtergrondkennis w gelinkt voordat ze w 

gelinkt aan contextuele info gegeven door de rest vd tekst.  

 Cook & Myers: lezers maken onmiddellijk vd context gebruik.  

 Nieuwland en Van Berkum: geen moeite met semantisch incongruente 

informatie te verwerken wanneer eerder gegeven context deze rechtvaardigt.  

 

o Beperkingen model: 

 Initiële constructiefase niet enkel BU, maar kan sterk beïnvloed w door 

selectieve aandacht voor specifieke informatie. 

 Negeren enkele essentiële factoren die essentieel zijn voor begrip vb. doel vd 

lezer, emotionele respons op de tekst, visuele voorstellingsvermogen.  

 Er zijn nog twee andere representatieniveaus: 

 Tekstgenre-niveau: stijl vd tekst. 

 Communicatieniveau: hoe de schrijver communiceert met de lezer.  

10.5 Situatiemodellen  
Situatiemodellen beschrijven vooral de rol van gebeurtenissen id verwerking van verhalen.  

- Gebeurtenis-indexerings-model van Zwaan en collega’s: processen betrokken bij verwerken 

ve verhalende tekst. Ons cognitieve systeem is beter afgesteld op het detecteren v dynamische 

gebeurtenissen dan op het absorberen v statische informatie.  
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Vijf verschillende aspecten van een verhaal monitoren om te beslissen of een situatiemodel 

moet worden aangepast. 

o Protagonist: centrale karakter id huidige gebeurtenis, vergeleken met de vorige. 

o Volgtijdelijkheid: relatie tussen tijd waarop huidige gebeurtenis plaatsvindt, 

vergeleken met de vorige. 

o Causaliteit: causale relatie tussen huidige en vorige gebeurtenis. 

o Ruimtelijkheid: relatie tussen locatie vd huidige en vorige gebeurtenis. 

o Intentionaliteit: relatie tussen doelen ve karakter en huidige gebeurtenissen.  

 Discontinuïteit in 1 vd 5 aspecten resulteert in een update vh situatiemodel. 

 Evidentie studie: leessnelheden namen af wanneer 1 vd aspecten veranderde.  

 

- Twee alternatieve mogelijkheden over invloed verouderde situatie:  

o Hier-en-nu-visie: alleen actuele informatie wordt in beschouwing genomen. 

o Resonantie-visie: alle informatie, dus ook de verouderde, kan interfereren met de 

huidige situatiebeschrijving.  

 Geen eenduidige evidentie om onderscheid te maken.  

 O’Brien et al. evidentie voor resonantie-visie o.b.v. studies waarin 

inconsistente elaboraties in een verhaal interfereerden met situatiemodel. 

 Zwaan & Madden: deze resultaten komen vooral door het specifieke stimulus-

materiaal dat gebruikt werd.  

 

- Zacks en collega’s: algemene beschrijving vd wijze waarop interne representaties gevormd w 

van situaties en gebeurtenissen. 

= gebeurtenis-segmentatie-theorie: intern situatiemodel o.b.v. twee mogelijkheden 

aanpassen. Ofwel o.b.v. updaten van individuele aspecten ervan, ofwel o.b.v. construeren van 

volledig nieuw model. 

o Evidentie gevonden voor beide vormen van updating. 

o Gebeurtenissen w gekenmerkt door discrete grenzen. Een globale update vindt plaats 

bij de grens tussen het ene en het andere stadium  vormen nieuw model bij grens: 

 Pp kregen filmfragmenten te zien en proberen voorspellen wat er 5 sec na 

stopzetten ging gebeuren. Stap plaatsvond vlak voor grens, predictie veel 

slechter dan wanneer film gestopt werd in midden ve stadium. 

 Ezzyat & Davachi: ook tijdens het lezen worden scènes gesegmenteerd in 

discrete episodes. Herinneringen die een frasegrens (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 ih verklaren vd processen, 

die betrokken zijn bij discoursverwerking. 

- CM: vooral verklaren hoe nieuwe informatie aan bestaande kennis w gelinkt bij de verwerking 

van non-fictie. 

- SM: vooral beschrijven hoe de dynamische eigenschappen v narratieve verhalen w verwerkt.  

11 SCHRIJVEN: HET CREËREN VAN KENNIS  
Begrijpen ve narratief doet beroep op onze vaardigheid informatie die gegeven is in een tekst te 

relateren aan onze achtergrond kennis. <-> 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 vd lezer of luisteraar.  
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- Welke factoren zorgen ervoor dat de ene schrijver beter is dan de andere?  

- Daane: studenten die een betere schrijfvaardigheid hebben, scoren beter op tekstbegrip  

beter inzicht id structuur ve tekst + bijdrage vocabulaire/kennis vd schrijver 

- Bereiter & Scardamalia: twee belangrijke strategieën van schrijvers 

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

onderwerp weten met een minimum aan planning. 

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

onderwerp, maar ook met de retoriek (vb. hoe argumenten sterker maken) 

 Goed gebruik: wederzijdse beïnvloeding retorische en inhoudelijke aspecten.  

 Resulteert in teksten die consistenter zijn en die de hoofdlijn ve argument op 

een consistentere wijze overbrengen, i.v.m. kennis-vertelstrategie. 

 

- Volgens Kellogg maken zeer ervaren schrijvers gebruik van een derde strategie: 

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

aspecten, maar ook met het perspectief vd lezer.  

 Schrijfexperts proberen te anticiperen op alle mogelijke interpretaties die de 

lezer aan een tekst kan geven. Proberen alle mogelijke ambiguïteiten uit een 

tekst te verwijderen tijdens revisie. 

 Richten op behoeften vd lezer. 

 <-> Kenniseffect: veel schrijvers gaan 

er van uit dat lezers al een groot deel vd 

kennis vd schrijver bezitten.  

 Hayes en Bajzek: mensen die bekend 

zijn met specifieke technische termen 

overschatten in hoge mate hoe bekend 

anderen met die termen zijn.  
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Hoofdstuk 17. Taalperceptie en –begrip 

1 INLEIDING  
Begrip is uiteraard essentieel voor taalverwerking. Lezen en luisteren o.b.v. visuele en auditieve 

perceptie – 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  
Processen betrokken bij begrijpen van een zin ongeveer hetzelfde, ongeacht of je de zin leest of hoort. 

Beiden betrokken bij het interpreteren ve betekenisvolle boodschap.  

Verschillen:  

- Geschreven woorden kunnen we in één oogopslag waarnemen, terwijl gesproken woorden 

over de tijd uitgespreid en transitief zijn. 

o Woorden nadat ze uitgesproken zijn, vervliegen en daardoor moeten ze actief in ons 

geheugen onthouden w, terwijl geschreven woorden/zinnen/passages terug gelezen 

kunnen worden. 

o Luisteren doet een groter beroep op ons geheugen dan lezen. 

- Grenzen tussen woorden niet duidelijk te onderscheiden wanneer je woorden uitspreekt. 

Luisteren naar spraak doet zwaar beroep op segmentatieproces, het proces dat individuele 

woorden identificeert ih continue audiosignaal.  

- Gesproken tekst is over het algemeen veel minder ambigu dan geschreven tekst. 

- Prosodie = het ritme, nl. de nadruk en intonatie die door de spreker w geproduceerd. 

~Leestekens in geschreven taal (minder effectief in oplossen ambiguïteiten). 

3 LEZEN VAN LOSSE WOORDEN  
Balota en collega’s: tijdens het lezen gebruiken we verschillende eigenschappen van taal: 

- Orthografie = spelling van woorden 
- Fonologie = klank van woorden 
- Semantiek = betekenis van woorden  

- Syntax = regels die de structuur ve taal 
beschrijven 

- Hogere-orde-discoursintegratie 
 Woordherkenning ligt aan de basis van het lezen en verloopt behoorlijk automatisch. 

 BU-verklaring: ons visueel systeem detecteert de individuele elementen waaruit letters 

samengesteld zijn en genereert o.b.v. deze elementen objectrepresentaties vd individuele 

letters  geïdentificeerde letters w sequentieel vergeleken met intern lexicon tot er een 

match optreedt met geschreven woord.  

o Evidentie dat het niet correct kan zijn door het woordsuperioriteitseffect (Cattell). 

 Woorden kunnen nog herkend worden wanneer de aanbiedingstijd zo kort 

was dat de individuele letters niet herkend konden worden. 

o Reicher: context die het woord vormt kan de herkenning vd letter positief beïnvloeden 

o Later gebleken dan het niet eens noodzakelijk is echte woorden te gebruiken om 

verbetering in herkenning te bewerkstelligen.  

 Psuedo-woordsuperioriteitseffect = het gebruik v pseudowoorden kan ook 

een facilitatie in herkenning teweeg brengen. 

 Orthografie speelt een rol id herkenning v letters, zonder dat de betekenis v 

woorden noodzakelijk geactiveerd moet w.  



53 
 

3.1 Het interactieve activatiemodel 
McClelland & Rumelhart: neuraal netwerk waarin woordherkenning plaatsvindt op drie niveaus < 

woordniveau, letterniveau en niveau eigenschappen individuele letters.  

- TD & BU processen interageren met elkaar; activatie hogere niveaus kan activatie lagere 

niveaus beïnvloeden.  

- Herkenningseenheden op alle drie de niveaus: 

o Eigenschapsniveau: horizontale, verticale of gebogen lijnen. 

o Letterniveau: eenheden die volledige letters herkennen. 

o Woordniveau: eenheden die hele woorden herkennen.  

- Proces: alle lettereenheden activeren die de gedetecteerde eigenschap bevatten  activeren 

alle woordrepresentaties die de letters bevatten (anderen woorden geïnhibeerd) en dit voor 

elke eigenschap en letter ih woord. Nadien TD invloeden: geactiveerde kandidaat-woorden – 

kandidaat-letters activeren die in deze woorden voorkomen en kandidaat-letters inhiberen die 

niet voorkomen in kandidaat-woorden  versterking activatie relevante kandidaat 

basiseenheden en inhibitie irrelevante.  

o Woordsuperioriteitseffect: woordinformatie kan de herkenning v individuele letters 

faciliteren d.m.v. deze terugkoppeling. 

 Groter effect in functie vd woordfrequentie. 

 Woorden die veel gebruikt w in een taal zullen gemakkelijker geactiveerd w 

(geen evidentie gevonden) 

o Pseudo-woordsuperioriteitseffect: non-woorden deels overlap met echte woorden – 

resulteren in aanvullende activatie vd letters ih pseudowoord en daardoor herkenning 

vh woord faciliteren.  

 Tijd die nodig is om een woord te herkennen is o.a. afhankelijk vd 

orthografische buren ve woord (= gevormd door alle woorden die gevormd 

kunnen worden door slechts één letter vh woord te veranderen) 

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

 Hoe frequenter een orthografische buur voorkomt in een taal, hoe 

gemakkelijker die geactiveerd wordt.  

 In enkele talen terug gevonden vb. Nederlands, maar niet voor Engels 

3.2 Positiecodering 
IAM stelt dat letters een vaste positie in een woord moeten innemen; anders niet in staat anagrammen 

v elkaar te onderscheiden.  
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- Toch flexibeler ih verwerken vd volgorde  Gomez en collega’s: non-

woorden waarin twee letters verwisseld zijn t.o.v. bestaand woord, w 

vaak als bestaand woord herkend.  

- Alternatieve modellen om effecten positiecodering te verklaren: 

o Overlapmodel (Gomez et al.): aan letters ve woord w een 

probabilistische positie toegekend i.p.v. een vaste.  

o Modellen o.b.v. bayesiaanse inferentie: informatie over de 

identiteit en positie van letters accumuleren met het verstrijken 

vd tijd.  

 Letters in time and retinotopic space (LTRS)-model 

 Bayesian reader (BR) 

 Beiden gespecifieerd op relatief abstract niveau. 

 Essentie: proberen verklaren hoe tijdens het lezen statische evidentie 

voor verschillende kandidaat-woorden accumuleert.  

 Berekenen probabiliteit o.b.v. fysieke kenmerken, woordfrequentie, 

betekenis en verwachting.  

3.3 De invloed van betekenis en verwachting  
Betekenis en verwachting kunnen een belangrijke rol spelen in het herkennen van woorden  

betekenis van woorden wordt automatisch verwerkt cf. Stroop-taak. 

3.4 Priming en verwachting  
Meyer & Schvaneveldt: sneller in staat te beslissen of iets een echt woord is, wanneer het vooraf 

gegaan werd door een semantisch gerelateerd begrip vb. dokter – verpleegster.  

Neely: in hoeverre activeert dit priming-effect de betekenis van woorden 

automatisch?  

- Experiment: categorienamen als prime-stimulus, die na 200, 400 

of 700 ms gevolgd kon worden door een letterreeks (doelstimulus) 

 beslissen al dan niet een woord 

- Twee soorten priming-effecten: 

o Kortdurend faciliterend effect gedreven door 

semantische relatie (snel & automatisch) 

o Effect van verwachting: later & langer aanhouden 

(langzamer & taakafhankelijk) 

- “Wanneer maken we gebruik vd context?” ofwel actief voorspellen 

volgende woord in een zin, ofwel passief wanneer we een volgend 

woord gelezen hebben. 

o Evidentie dat we de context als voorspeller gebruiken.  

o Via ERP aangetoond dat context al in een vroeg stadium 

toegang tot het lexicon kan beïnvloeden. 

 P200-component groter wanneer het doelwoord 

verwacht werd dan wanneer het niet verwacht 

werd.  

 200 ms eindstadium initiële visuele verwerking vh woord  verwachting kan 

al in een vroeg stadium vd semantische verwerking een invloed uitoefenen op 

de verwerking ve woord.  

3.5 De rol van fonologie  
Frost: verwerking v fonologische informatie is essentieel tijdens het lezen, vindt automatisch plaats en 

speelt zelfs een belangrijke rol in het herkennen v woorden.  
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- Leren lezen: eerst leren de relatie tussen spraakklanken en corresponderende letters of 

groepen van letters te herkennen  fonetische vaardigheden goede voorspellers 

leesvaardigheden van kinderen later.  

- Van Orden: evidentie rol fonologie door gebruik homofonen  fouten die pp maken, kwamen 

doordat de fonologie vh woord werd verwerkt en daardoor de betekenis vh homoloog werd 

geactiveerd (vb.  ‘Is it a flower?’ ROWS – ROSE)  

- Mate waarin fonologie een rol speelt afhankelijk vd fonologische buurt ve woord: 

o Woorden met een groot aantal fonologische buren hebben voordeel bij herkenning, 

omdat verschillende fonologische associaties bijdragen aan de herkenning.  

o Yates en collega’s: evidentie voor gevonden  wel enkel een effect wanneer de 

fonologische buren distinctief zijn – sterke overeenkomsten kan voor inferentie en dus 

ook vertraging zorgen.  

- Rastle & Brysbaert: woorden worden sneller verwerkt wanneer ze voorafgegaan werden door 

fonologisch identieke non-woord-primes dan door niet-identieke controle primes.  

- “Hoe maken we gebruik vd fonologische informatie v woorden?”  

o Filik & Barber: “In hoeverre weerspiegelt de innerlijke stem onze eigen stem?” 

 Onderzoek met Noord- en Zuid-Engelse accenten. 

 Wanneer je voor jezelf leest, activeer je de code van je lokale dialect. Je 

innerlijke stem is gelijk aan je spreekstem. 

<-> visie die zegt dat fonologische informatie niet noodzakelijk is voor woordherkenning. 

- Coltheart en collega’s: de verwerking v fonologische informatie is juist relatief langzaam en 

niet essentieel voor de verwerking v gelezen woorden.  

- Evidentie o.b.v. neuropsychologische patiënten: 

o PS: fonologische code niet voldoende om betekenis te activeren (d.m.v. homologen) 

o YGA: zeer beperkt fonologisch verwerkingsniveau  interessant: Mandarijn, dus 

resultaten generaliseerbaar over verschillende talen.  

4 HARDOP LEZEN VAN GESCHREVEN WOORDEN  
Methode taalpsychologie om taalperceptieprocessen te onderzoeken = woorden hardop te laten lezen 

 probleem: zowel taalperceptie- als taalproductieprocessen w aangesproken (! Interpretatie!)  

- Voordeel onderzoek: leert ons veel over taalperceptieprocessen en over onderliggende 

spraakprocessen (d.m.v. schending uitspraakregel of uitspreken non-woorden) 

- Afwijkingen id regelmaat vd uitspraakregels kunnen we herkennen en probleemloos kunnen 

verwerking  intern lexicon, waarin specifieke informatie over de uitspraak v individuele 

woorden is opgeslagen.  

o Maar wat met nieuwe woorden en het uitspreken van non-woorden? 

o Eerder o.b.v. een algemene uitspraakregel.  

 Consistent met pp hersenschade: ofwel problemen met bestaande 

onregelmatige woorden (intern lexicon) ofwel problemen met nieuwe/niet-

bestaande woorden (toepassen regel).  

4.1 Dyslexie  
Dyslexie = een algemene term voor klasse v leesproblemen. 

- Centrale dyslexie = stoornis id hogere-orde-leesprocessen 

- Perifere dyslexie = stoornis id processen die visuele informatie omzetten in linguïstische code 

4.1.1 Oppervlaktedyslexie  
Vooral problemen met het lezen v onregelmatige woorden.  
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- Casestudy’s door McCarthy & Warrington: pp hoge mate v over-regularisatie bij hardop lezen 

onregelmatige woorden, maar regelmatige woorden en non-woorden hardop lezen intact. 

- Problemen verwerken lexicale informatie; waar uitzonderingsregels zijn opgeslagen.  

4.1.2 Fonologische dyslexie  
Vooral moeite met het lezen v non-woorden, waarbij de vaardigheid vergelijkbare bestaande woorden 

te vormen intact is. 

- Pp hebben stoornis aan regel-gebaseerde conversie v spelling naar uitspraak – enkel 

aangewezen op nog intacte lexicale informatie.  

- Is het een specifieke beperking vh regel-gebaseerde systeem? 

o Coltheart: pp met meer algemene problemen met fonologische verwerking (vb. 

vinden rijmwoorden of beslissen twee woorden vergelijkbaar v klank). 

o Sommige pp dan weer specifieke problemen met het lezen v non-woorden, terwijl 

andere fonologische taken nagenoeg intact waren.  

4.2 Theoretische benaderingen  
Relatie tussen gebruik ve lexicon en gebruik van een regel-gebaseerd systeem wordt verklaard vanuit 

twee verschillende theoretische perspectieven.  

- Triangle-model: gedistribueerde connectionistische benadering, waarin orthografie, 

fonologie, contextuele-, lexicale info gezamenlijk de uiteindelijke uitspraak ve woord bepalen. 

- Dual-route cascade-model: striktere scheiding tussen lexicale en regel-gebaseerde systelen. 

4.2.1 Analogiemodellen  
Jaren ‘70: woorden en non-woorden worden uitgesproken o.b.v. analogieën met andere woorden. 

Hierbij is één enkel proces betrokken  groot probleem: modellen niet in staat om op een adequate 

wijze het onderscheid tussen lexicale en non-lexicale effecten te verklaren. 

4.2.2 Het triangle-model  
Seidenberg & McClelland (originele bedenkers) ~ overeenkomsten met interactieve activatiemodel 

- Lezen en spraak < drie verschillende types informatie (orthografische & lexicale codes en 

betekenis)  via feedback-connecties met elkaar verbonden. 

- Rechtstreekse conversie van orthografie naar fonologie m.b.v. een connectionistisch netwerk 

(input laag – tussenlaag – output laag) 

o Door netwerk te trainen worden gewichten vd verbindingen tussen knopen verkregen 

o Na training netwerk in staat correcte fonemen te selecteren voor zowel regelmatige 

als uitzonderingswoorden.  

- Ondanks succes, toch ook kritiek: 

o Tekortkomingen in het bepalen hoe mensen non-woorden kunnen lezen en geen 

verklaring voor ontstaan oppervlakte- en fonologische dyslexie. 

o Revisie model door Plaut et al. – PMSP, met meer realistische input- en output-

representaties ~ beter in staat om juiste fonemen te selecteren.  

Maar nog steeds enkel simulatie relatie tussen orthografie en fonologie. 
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- Harm & Seidenberg: volledige driehoek – alle onderdelen dragen bij 

aan de activatie van betekenis.  

o Directe route van orthografie naar semantiek. 

o Indirecte route van orthografie via fonologie naar semantiek.  

 Semantiek speelt via de activatie van fonologische 

eenheden ook een rol in de selectie van fonologische 

outputeenheden.  

4.2.3 Dual-route cascade-model  
Grafeem = basiseenheid van een geschreven taal < individuele letters of 

combinaties van letters corresponderend met een specifieke spraakklank.  

Foneem = basiseenheid van gesproken taal. 

Model van Coltheart en collega’s: dual-route cascade-model (bestaande uit DRIE routes) 

- Twee hoofdroutes waarlangs grafemische info geconverteerd kan w naar fonologische 

o Lexicale route:  

 Route die gebruikt maakt vh semantische systeem 

 Route die alleen vd fonologische en orthografische info gebruik maakt 

Verwerking op een volgend verwerkingsstadium kan al beginnen op het 

moment dat de verwerking op een eerder stadium nog gaande is.  

o Regel-gebaseerde route  

o Belang van regelmaat: onregelmatige woorden duren langer om te verwerken 

aangezien de lexicale en niet-lexicale routes conflicterende fonologische codes 

opleveren. 

 Oppervlakte dyslexie ~ lexicon minder toegankelijk maken 

 Fonologische dyslexie ~ grafeem-foneemconversieroute beschadigen 

4.2.4 Grafeem-foneemconversie (route 1) 
Speciaal: kan o.b.v. regel-gebaseerd systeem grafemen naar fonemen converteren, zonder dat 

daarvoor toegang tot een lexicon is vereist.  

- Pp beschadiging deze route: ieder grafeem w vertaald in een foneem dat hier het meest mee 

geassocieerd is  nog accuraat uitspreken v woorden met een regelmatige spelling-

geluidsrelatie. 

- Wel problemen met uitspreken v woorden die niet conformeren aan deze regels  woorden 

regulariseren: uitspraak conformeren aan regel. Non-woorden geen probleem omdat ze o.b.v. 

conversieregels gewoon uitgesproken kunnen worden.  

4.2.5 De lexicale routes 
Routes 2 en 3 < informatie opgeslagen in een lexicon om juiste uitspraak te bepalen  faciliteert het 

opzoeken v grafeem-foneem-relaties voor bestaande woorden.  

- Pp enkel lexicale routes: niet meer in staat non-woorden uit te spreken, aangezien ze niet in 

lexicon zijn opgeslagen en moeite met minder bekende woorden ~ slecht gepresenteerd. 

(vb. patiënten met fonologische dyslexie) 

- Route 3 betrekt het semantische systeem niet id verwerking, terwijl route 2 dit wel doet. 

o Problemen semantische verwerking: patiënten diepe dyslexie. 

 Moeite uitspreken onbekende woorden en non-woorden. 

 Vaak woorden vervangen door semantisch gerelateerde woorden.  

 Ernstige vorm van fonologische dyslexie. 

o Evidentie: symptomen zijn ook het gevolg vh feit dat taalfuncties bij deze patiënten 

zijn overgenomen door de rechterhemisfeer.  
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- Enkele beperkingen: 

o Model kan de resultaten ve diepe dyslexie niet goed verklaren  precieze 

betrokkenheid v semantiek niet goed uitgewerkt.  

o Model kan niet leren  kan niet verklaren hoe grafeem-foneemrelaties ontstaan of 

hoe nieuwe informatie opgenomen kan worden. 

o Model gaat er vanuit dat fonologische verwerking langzaam verloopt en een beperkte 

invloed heeft op woordherkenning en leerprestaties (<-> empirische studies). 

o Model is niet universeel – enkel geschikt voor verwerking v eenlettergrepige woorden 

te verklaren.  

o Model is complex – bevat 30 vrije parameters (hoe minder vrije parameters, hoe 

zuiniger of eenvoudiger het model). 

4.2.6 Convergerende ideeën  
Ontwikkeling om de bestaande date beter te kunnen beschrijven  beide modellen convergeren 

steeds beter. 

Taylor en collega’s: o.b.v. meta-analyse van 36 neuro-imaging studies – overeenkomsten modellen 

- Verschillende processen zijn betrokken bij de verwerking v woorden en non-woorden.  

Specifieke hersengebieden meer activatie bij woorden dan wel non-woorden.  

- Identificatie vd belangrijkste hersengebieden betrokken bij hardop lezen (a) & deze processen 

gerelateerd aan zowel het dual-route cascade model als het triangle-model (b).  

 

 

5 HET LEZEN VAN ZINNEN  

5.1 Oogbewegingen  
- Saccades = ogen verplaatsen met snelle sprongen vd ene locatie naar de andere.  

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

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

ongeveer 200-250 ms. 

- Fixaties = opnemen informatie  hoeveelheid info bepaald door moving-window techniek. 

Te lezen tekst onleesbaar maken, behalve in een klein venster rondom fixatie. Door 

manipulatie grootte venster, vaststellen onder welke omstandigheden leesprestatie aangetast 

wordt.  

o Tijdens fixatie ~ 3 à 4 letters L vh fixatiepunt verwerken en 15 letters R vh fixatiepunt. 

o !! voor talen die v L  R worden geschreven !! (anders omgekeerde resultaten) 

- Woorden waarop we fixeren niet willekeurig 
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o 80% inhoudswoorden zoals zelfstandige naamwoorden, werkwoorden of bijvoeglijke 

naamwoorden. 

o 20% functiewoorden zoals lidwoorden, voegwoorden of voornaamwoorden 

- Fixatietijd op een woord afhankelijk vh woord in kwestie én vd frequentie vh voorafgaande 

woord  hoe lager de frequentie v dat woord, hoe langer we op het huidige woord blijven 

fixeren = spill-over-effect. 

5.2 Ez-reader 
Naïef model oogbewegingen: ieder woord afzonderlijk fixeren en pas saccade naar volgende woord 

wanneer het huidige woord volledig verwerkt is  enkele problemen met deze visie: 

- 80-200 ms voordat oogbewegingen gepland en uitgevoerd zijn – veel tijd verliezen tussen 

verwerken vd twee woorden als we de oogbeweging pas kunnen initiëren nadat we een woord 

hebben verwerkt. 

- Soms woorden overslaan bij fixeren <-> woord verwerken nadat erop gefixeerd wordt.  

 

 Reichle en collega’s: EZ-reader-model  volgens dit model programmeren we een 

oogbeweging naar een volgend deel vd zin nadat we informatie waarop we gaan fixeren al 

deels hebben verwerkt tijdens een vorige fixatie. 

o Tijdens fixatie aandacht richten op twee woorden: woord dat op dat moment 

gefixeerd wordt en het volgende woord.  

o Maar er kan maar één woord per keer verwerkt worden.  

 Lezers checken familiariteit vh woord waarop gefixeerd wordt. 

 Frequentiecheck v dit woord (opzoeken woord in lexicon – start 

programmeren naar volgende saccade) 

 Toegang tot lexicon & semantische en fonologische code vh woord in kwestie 

worden geactiveerd. 

 Initiatie switch v aandacht naar volgende (niet-gefixeerde) woord.  

o Frequentiechecks en lexicale toegang verlopen sneller voor hoogfrequente woorden, 

dan voor laagfrequente woorden & deze processen ook sneller voor verwachte 

woorden, dan voor onverwachte woorden.  

 Fixatietijd ve woord afhankelijk vd frequentie vh eerder gefixeerde woord. 

 Overslaan functiewoorden: vaak zo frequent, kort en verwacht dat we ze al 

tijdens de vorige fixatie volledig hebben kunnen verwerken – geen noodzaak 

om hierop de fixeren.  
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o Deel vd zin waarop de lezer fixeert w geprojecteerd op de fovea: deel vh netvlies 

waarmee we details kunnen waarnemen. 

 Gebruiken maken van parafoveale informatie (buiten fovea) 

 Fixatietijd langer bij veranderde woorden (niet passend in context) doordat de 

verwerking vh nieuwe woord niet kan profiteren vd parafoveale verwerking 

tijdens de eerdere fixatie. 

5.2.1 Parallelle vs. seriële processen 
Parafoveale-op-foveale-effect: niet alleen de eigenschap van het vorige woord, maar ook die vh 

volgende woord beïnvloeden de fixatietijd op het huidige woord  dus i.p.v. seriële verwerking, vindt 

er parallelle verwerking plaats vh huidige en volgende woord.  

- Saccade-generation with inhibition by foveal targets (SWIFT-model): 

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

vaan aandacht geschonken (parallelle verwerking). 

o Gradiënt: woorden krijgen meer aandacht, en dus een hogere prioriteit verwerking, 

naarmate ze dichter bij het fixatiepunt liggen.  

- Effect aangetoond, maar discussie over de rol die ze speelt tijdens het lezen.  

o Belangrijkste effecten voor orthografische informatie en frequenties v parafoveale 

woorden. 

o Over het algemeen vrij kleine effecten  bijdrage parallelle processen aan het 

leerproces lijken relatief beperkt.  

5.2.2 Evaluatie  
Beperkingen EZ-reader model: 

- Model voorstelt een strikte volgorde van verwerking, terwijl lezers id praktijk vaak van deze 

volgorde afwijken.  

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

te verklaren zijn (soms additieve, soms interactieve effecten). 

- Specifiek ontwikkeld om oogbewegingseffecten te verklaren en benadrukt vooral vroege 

leesprocessen, zoals lexicale toegang  zegt weinig over hogere-orde processen vh lezen. 
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6 LUISTEREN NAAR SPRAAK 
Luisteren naar spraak is de 2de belangrijkste wijze waarop we taal waarnemen & spraakherinnering is 

een vd kernfuncties van ons auditieve systeem. 

6.1 Spraakherkenningsprocessen: een overzicht  
Cutler en Clifton: belangrijkste processen betrokken bij 

spraakherinnering. 

- Decoderingsstadium:  

o Spraaksignaal onderscheiden v alle eventueel 

aanwezige achtergrondgeluiden. 

o Relevante spraakeenheden <spraaksignaal extraheren 

o Identificeren individuele woorden ih spraaksignaal  

Segmentatie spraaksignaal – complex en gevoelig voor 

fouten 

- Spraakbegrip: 

o Interpreteren uiting – coherente betekenis v elke zin 

genereren o.b.v. individuele woorden & positie woorden. 

o Betekenis vd huidige zin integreren met die v vorige 

zinnen – coherente mentale representatie vd boodschap. 

6.2 Belangrijke perceptuele fenomenen  
Luisteren naar spraak is complexer dan we denken en 

spraak moeten we herkennen onder diverse aversiecondities. 

- Aversieconditie = elke factor die resulteert in een vermindering vd spraakverstaanbaarheid, 

vergeleken met het niveau v verstaanbaarheid in optimale condities.  

Mattys en collega’s: twee types die vaak voorkomen 

o Energetische maskering: afleidende geluiden interfereren met het spraaksignaal en 

daardoor vermindert de verstaanbaarheid. 

 BU gedreven 

 Vaak problemen in dagelijkse leven vb. verkeerslawaai 

o Informationele maskering: treedt op vanwege de uitvoering de tweede, aandacht-

belastende taak  TD gestuurd. 

- Ondanks problemen wel in staat om spraak zeer efficiënt en snel te verwerken. 

6.2.1 Het segmentatieprobleem 
Spraaksegmentatie = het extraheren vd relevante fonemen en woorden uit continue spraaksignaal.  

- Woorden zijn discrete eenheden, spraaksignaal zelf min of meer continu. 

- Veel gesproken woorden lijken relatief sterk op elkaar, waardoor de kans groot is dat een 

klankreeks fout geïnterpreteerd wordt, zeker wanneer het spraaksignaal ambigu is. 

o Predictieve coding draagt bij aan herkennen v woorden. 

o Tijdens het luisteren van spraak articuleren we subvocaal de gehoorde spraaksignalen 

mee. Vanuit deze motorprocessen wordt een verwachting gecreëerd. 

6.2.2 Contexteffecten  
Onze interpretatie vh spraaksignaal kan sterk beïnvloed worden door lipbewegingen vd spreker en ook 

andere visuele informatie. 

- Studie Brock en Nation: onderzoek hoe contextuele cues, die pp uit visuele informatie konden 

afleiden, een impact hadden op de interpretatie vh gesproken woord.  
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o Kritische manipulatie: soms zinnen aangeboden 

die refereerden aan een object dat niet getoond 

werd, maar fonetisch sterk overeenkwam met het 

wel getoonde object. 

o Vb. tijdens verwerking ‘button’ maakten pp 

oogbewegingen naar pakje boter, omdat de 

fonologische similariteit tussen ‘button’ en 

‘butter’ deze verwachting faciliteerden  

o !! enkel wanneer de eerdere context door de zin 

gegeven het woord ‘butter’ niet uitsloot. 

6.2.3 Co-articulatie  
Co-articulatie = fonemen worden op een contextafhankelijke wijze uitgesproken. De klank hangt af v 

zowel de voorafgaande als de volgende fonemen. 

- Motorsysteem kan onze spreeksnelheid niet bijhouden  deel vd motorcommando’s worden 

parallel geprogrammeerd  klank vd individuele fonemen wordt contextafhankelijk. 

- Problematisch: doet variabiliteit vh spraaksignaal toenemen  kan echter ook een voordeel 

zijn, omdat individuele verschillen tss fonemen eveneens als cue gebruikt kunnen worden om 

volgende foneem te voorspellen. 

6.2.4 Accenten en individuele verschillen 
Hoewel er enorme verschillen zijn in spreeksnelheid, accent en intonatie, slagen we erin om een ander 

zonder noemenswaardige problemen te verstaan.  

- Spraak herkennen doordat we akoestische invarianten (eigenschappen die ondanks variaties 

toch constant blijven in ieder spraaksignaal) identificeren. 

- Via cognitieve processen gaan we perceptueel leren (= proces waarbij we door ervaring leren 

ambiguïteiten in perceptuele input te herkennen). 

- Verwachtingen spelen een belangrijke rol ih verstaan v spraak. 

6.3 Processen die spraakherkenning verbeteren 

6.3.1 Segmentatie 
Hiërarchisch model van Matthys et al.: cues die het 

segmentatieproces beïnvloeden kunnen in drie categorieën 

opgedeeld worden < 

1. Lexicale cues: syntax, woorden en kennis 

2. Segmentale cues: vb. co-articulatie 

3. Metrische cues: nadruk en intonatie  

6.3.2 Fonemisch restauratie-effect 
Warren: wanneer in een zin een foneem w vervangen door een 

betekenisloos geluid, rapporteerden pp een perfect verstaanbare zin, terwijl ze het verstorende geluid 

niet waarnamen. 

- Pp gebruiken mogelijk lexicale informatie om o.b.v. verwachtingen de ontbrekende informatie 

automatisch in te vullen. 

- Perceptuele processen:  

o Succesvolle fonemische restauratie ging gepaard met een verminderde activatie vd 

auditieve cortex; die samenviel met het verstorende geluid. 

o TD verwachtingen w in hoge mate gebruikt; wat bijdraagt aan het automatisch invullen 

van ontbrekende fonemen. 
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6.3.3 Categorische perceptie en de lexicale identificatieshift (Ganong-effect) 
Laatste fenomeen dat bijdraagt aan verstaanbaarheid spraak => spraakperceptie is categorisch. 

- 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 

vd twee fonemen. 

- Ganong: “wat is de invloed van lexicale informatie op categorische perceptie?” 

o Lexicale identificatieshift = wanneer initiële foneem ambigu was, werd de klank eerder 

als woord geclassificeerd dan als non-woord. 

= Ganong effect 

7 GESPROKEN-WOORDHERKENNING: THEORIEËN  

7.1 Motortheorie 
Een vd oudste theorieën: spraakproductie speelt een essentiële rol in spraakperceptie. 

- Liberman en collega’s: grote uitdaging – woorden accuraat kunnen herkennen te midden van 

een grote variëteit van spraaksignalen. 

o Probleem beperken door articulatorische bewegingen vd spreker te imiteren  

resulterende motorsignaal is consistenter en faciliteert verstaanbaarheid vd spraak. 

o Evidentie Dorman et al.: beperkingen van ons spraaksysteem beïnvloeden onze 

interpretatie van een zin. 

o Evidentie Fadiga: TMS om gebied in motorcontext dat tongspieren controleert te 

stimuleren; hierdoor verlaagd activatiedrempel vd tong. 

 In hoeverre resulteert luisteren naar spraak in vocalisaties? 

 Woorden die sterke tongbewegingen vereisen – bij horen ook tongbeweging 

 spraaksysteem betrokken bij de perceptie vd woorden 

o Evidentie Wilson et al.: fMRI, motorcortex niet enkel actief tijdens het uitspreken van 

lettergrepen, maar ook wanneer pp ernaar moesten luisteren. 

- Kritiek: niet duidelijk hoe de motorcortex kan bijdragen aan het coderen v spraaksignaal. 

o Lange tijd voorkeur voor eerder cognitieve theorieën. 

o Sinds ontdekking spiegelneuronen bij apen (cf. H23) is er zicht op een verklarend 

mechanisme; waardoor interactie tussen perceptie en motoriek actueel is geworden.  

- Later idee: motorcortex ~ onderdeel predictive coding mechanisme  actief conversatie 

monitoren en op dynamische wijze voorspellen wat gesprekspartner zal zeggen.  

7.2 Cohortmodel  
Marslen-Wilon & Tyler: woordherkenning verklaren o.b.v. selectiemechanisme – cohorttheorie < 

- O.b.v. beschikbare auditieve input zal een selectie van kandidaat-woorden plaatsvinden  

o Initiële selectie = woord-initiële cohort. 

o Naarmate meer auditieve info beschikbaar w, zullen meer woorden uit het cohort 

geëlimineerd w (wanneer woorden niet meer passen in context of niet meer 

consistent zijn met beschikbare auditieve informatie) 

o Totdat er nog maar één-kandidaat woord overblijft  punt uniekheid, bereikt door 

zowel klank als de context ve woord. 

- Studie O’Rourke & Holcomb: belang punt uniekheid onderzoeken d.m.v. ERP. 

o N400-component (die semantische verwerking ve 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.  
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o De identificatie ve woord hangt dus 

af van het punt van uniekheid.  

 

- Verschillende kandidaat-woorden in een 

cohort zijn met elkaar in competitie. 

o Weber & Cutler: competitie heeft 

zelfs betrekking op meerdere talen. 

o Cf. afbeelding: displays die gebruikt 

werden om competitie vd 

fonologische representatie v 

woorden uit verschillende talen te 

onderzoeken.  

o De klank vh Nederlandse woord 

‘pen’ interfereerde met het Engelse 

woord ‘panda’.  

 

- Aanpassingen model jaren ’90: 

o Woorden kunnen variëren qua activatieniveau, 

waardoor lidmaatschap ve cohort eerder een 

kwestie v gradatie is. 

 Staat toe dat woorden met kleine variaties 

ih initïele foneem nog lid konden blijven vd 

cohort. 

o Context speelt vooral een rol id integratie van een 

woord id zin (pas na het punt van uniekheid een invloed uitoefenen) 

 Evidentie hiervoor: studie Zwitserlood, studie Friederich en Kotz (ERP)  

  effect van betekenis rond 220 ms en effect van vorm rond 250 ms na 

presentatie visuele woord. De aanwezigheid ve vormeffect impliceert dat 

vorm-compatibele woorden in eerste instantie nog onderdeel zijn vh cohort, 

hoewel ze o.b.v. de context verworpen hadden kunnen worden.  

 MAAR ook resultaten dat dit niet noodzakelijk zo is (tegenevidentie). 

 Studie Van Petten et al.: significante verschillen gevonden in N400-

componenten, die 200 ms voor punt uniekheid optraden. 

 Impliceert dat contexteffecten wel kunnen optreden voordat het punt 

v uniekheid bereikt is, wanneer context sterk genoeg is. 

7.3 Het trace-model 
McClelland & Elman: spraakherkenningsmodel o.b.v. connectionistische principes, dat gezien kan w 

als de auditieve tegenhanger vh interactieve activatiemodel voor geschreven woorden = trace-model. 

- TD & BU processen interageren op flexibele wijze tijdens de herkenning v woorden  alle 

informatiebronnen w gebruikt. 

- Enkele theoretische aannames: 

o Individuele verwerkingseenheden (knopen) op drie verschillende niveaus < 

eigenschaps-niveau, fonemische niveau en woord-niveau. 

 E ~ F & F ~ W: verbindingen opereren in beide richtingen en zijn alleen maar 

faciliterend. 

 Ook verbindingen tussen knopen binnen één niveau, die zijn inhiberend.  

o Activatiepatroon/trace wanneer activatie en inhibitie zich verspreiden over de knopen 

Het uiteindelijk gehoorde woord, is datgene met de hoogste A op woordniveau.  
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 TD & BU processen blijven gedurende het hele perceptieproces met elkaar 

interageren (<-> cohortmodel) 

 Evidentie auditieve variant woordsuperioriteitseffect:  

Gevraagde fonemen w sneller gedetecteerd in woorden dan non-woorden; 

verschil in reactietijd groter wanneer de meeste stimuli woorden waren.  

o Verklaren lexicale identiteitseffect: activatie op woordniveau stuurt de interpretatie 

in deze richting bij. 

o Verklaren categorische spraakperceptie effect: meervoudige inhibitoire verbindingen 

zorgen ervoor dat grenzen tussen twee fonemen scherpen w, waardoor uiteindelijk 

één foneem het hoogste activatieniveau zal hebben en de andere geïnhibeerd w.  

8 NEUROPSYCHOLOGIE: GESPROKEN-WOORDHERHALING  
Neuropsychologische patiënten blijken veel moeite te hebben met het herhalen ve gesproken woord. 

Ze hebben over het algemeen geen gehoorproblemen, dus de hersenbeschadiging lijkt niet de primaire 

auditieve verwerking te beïnvloeden, maar de gebieden die betrokken zijn bij hogere-orde-analyse van 

woordinformatie.  

8.1 Het drie-routeraamwerk 
Ellis & Young: drie-routeraamwerk voor het verwerken van gesproken woorden. 

- Drie verschillende routes < 

o 1 route: regel-gebaseerde akoestische 

naar fonologische conversie. 

o 2 routes: lexicaal   de ene betrekt de 

semantiek v woorden id conversie v 

gehoorde naar gesproken woorden; 

terwijl de andere route het semantische 

systeem overslaat. 

- Neuropsychologische tegenhanger vh dual-

route-cascade-model voor hardop lezen.  

8.1.1 Auditieve analysesysteem 
Auditieve analysesysteem extraheert fonemen en 

andere geluiden vh spraaksignaal. 

- Patiënt met schade aan dit systeem: specifieke problemen met verwerking v fonemen. 

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

die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.  

o Geen problemen met waarnemen v andere, niet-spraak-gerelateerde 

achtergrondgeluiden + intacte spraakproductie. 

= patiënt met pure-woord-doofheid.  

- Evidentie dat auditieve problemen expliciet gelimiteerd zijn tot spraakherkenning en geen 

betrekking hebben op verwerking andere geluiden.  

o Peretz en collega’s: patiënt met functiebeperking in waarnemen muziek en prosodie, 

maar vaardigheid fonologische info verwerken was intact. 

o MAAR enkele kanttekeningen (Pinard en collega’s): 

 In meeste gevallen van pp met pure-woord-doofheid is er toch sprake v milde 

problemen met de verwerking van niet-spraak-gerelateerde stimuli. 

 Vaak problemen met discrimineren muzikale stimuli of omgevingsgeluiden.  
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8.1.2 Lexicons en semantische systemen 
- Lexicon < geheugen voor klank v woorden, betekenis niet in opgeslagen. 

o Auditief input-lexicon ~ een vd spaken vh spaak- en hub-model v semantisch geheugen 

(cf. H13) 

o Spraak-output-lexicon ~ informatie over gesproken vorm woord opgeslagen. 

- Woordbetekenis opgeslagen in semantische systeem ~  hub in semantische geheugen.  

8.1.3 Fonemische responsbuffer 
Fonemische responsbuffer bevat info over individuele uitspraakeenheden en hoe die omgezet moeten 

w 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 v drie aanvullende onderdelen vh taalverwerking-systeem < 

auditieve-input-lexicon, semantische systeem en spraak-output-lexicon. 

2. Route die géén gebruik maakt vh semantische systeem 

3. Route die exclusief gebruik maakt ve regel-gebaseerd systeem.  

8.2 Stoornissen in het herhalen van woorden 

8.2.1 Woordbetekenisdoofheid  
Enkel beschikken over route 2:  

- Bekende woorden zullen herkend worden en correct uitgesproken worden, zonder te weten 

wat ze betekenen.  

- Patiënt problemen met reproduceren non-woorden en onbekende woorden (liggen niet 

opgeslagen in input-lexicon), wel in staat woorden v non-woorden te onderscheiden. 

 Relatief weinig patiënten die aan alle criteria voldoen, dus diagnose is nog controversieel. 

Maar toch enkele duidelijke gevallen al gerapporteerd vb. GCM, dr. O.  

o Niet uit te sluiten dat het enkel schade is aan routes 1 en 3; mogelijks ook problemen 

in een eerder verwerkingsstadium (auditieve analysestadium).  

8.2.2 Transcorticale sensorische afasie 
Enkel beschikken over route 3:  

- Goed in staat zowel woorden als non-woorden te herhalen, maar weinig begrip vd woorden.  

- Sterk verminderde leesvaardigheid, vermindering vermogen gesproken taal te begrijpen  

beschadiging semantische systeem. 

8.2.3 Diepe dysfasie 
Ernstige problemen met spraakperceptie en –productie.  

- Veel semantische fouten bij herhalen woord (semantisch gerelateerd woord produceren); 

meer moeite met abstracte woorden; beperkt vermogen herhalen non-woorden. 

- Verschillende mogelijke verklaringen: 

o Alle drie de routes zijn beschadigd. 

o Vooral route 3 is ernstig beschadigd, in combinatie met schade semantische systeem. 

o Algemeen probleem verwerking fonologische informatie.  

 Semantische fouten door beroep te doen op woordbetekenis om o.b.v. 

beperkte fonologische info te kunnen converteren naar spraak. 

 Slecht presteren op foneemsubstractietaak of beslissen over rijmen woorden 
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9 ZINSONTLEDING  
Na initiële perceptie bestaat taalverwerking uit het integreren vd individuele woorden tot frasen, 

zinnen, paragrafen en uiteindelijk volledige verhalen of betogen.  

9.1 De invloed van syntax en semantiek 
In welk stadium vd zinsverwerking w syntactische en semantische info gebruikt?  drie mogelijkheden 

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

2. Semantische analyse gaat vooraf aan syntactische informatie. 

3. Beide analyses vinden gelijktijdig plaats.  

Groot probleem zinsontledingsproces is dat veel zinnen syntactisch gezien ambigu zijn. Het kan gaan 

over globale ambiguïteit (die na ontleding blijft bestaan) of lokale ambiguïteit (die opgelost w 

naarmate meer informatie beschikbaar is).  

9.2 Prosodie en leestekens 
Gesproken taal is over het algemeen minder ambigu dan geschreven taal  hoe komt dat? 

- Als luisteraar gebruik maken van prosodie (nadruk, intonatie, door v woorden) die gebruikt 

kan worden om syntactische structuur te achterhalen.  

o Onderzoek belang prosodie: zinnen construeren waarin ieder woord even zwaar werd 

gewogen en op een monotone manier werd uitgesproken  veel moeite interpretatie 

- In geschreven tekst prosodische cues aangegeven d.m.v. leestekens.  

- Vooral volledige patroon v prosodische cues over hele zin zijn van belang om syntactische 

ambiguïteiten op te lossen.  

- Prosodische cues waarschijnlijk effectief omdat ze de aandacht vd luisteraar richten op 

relevante details – studie Snedeker & Trueswell:  

o Prosodische cues die spreker gaf, waren effectief in het desambigueren vd zinnen, al 

maakten luisteraars nog fouten, doordat hun aandacht al in een vroeg stadium vd 

zinsverwerking gericht werd op relevante objecten. 

o ‘Tap the frog with the flower’ 

9.3 Theorieën over zinsontleding  
“Wanneer speelt semantische informatie een rol id verwerking van grammaticale informatie?”  

9.3.1 Het garden-path-model 
Frazier & Rayner: zinsontleding vindt plaats in twee stadia.  

- Slechts één grammaticale structuur wordt aanvankelijk in beschouwing genomen en 

semantiek speelt geen rol id selectie v deze initiële grammaticale structuur. 

- De eenvoudigste syntactische structuur w gekozen o.b.v. twee algemene principes: 

o Minimal attachment: syntactische structuur die de minste knopen bevat wordt 

geprefereerd. 

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

syntactische structuur toegevoegd, zolang dat niet resulteert in een conflict.  

- Wanneer uiteindelijke syntactische structuur door de eerste analyse conflicteert met de 

semantiek vd zin, zal er een tweede analysestap plaatsvinden, waarin de grammaticale 

structuur opnieuw geïnterpreteerd en gereviseerd wordt.  

9.3.2 Minimal attachment 
Vb. “the girl knew the answer by heart” & “the girl knew the answer was wrong” – volgens MA zou 

“the anwer” lijdend voorwerp moeten zijn van “knew”, maar dat geldt enkel id eerste zin. Bij de 2de zin 

is er een interpretatie vd grammaticale structuur nodig na het lezen van “was wrong”.  
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9.3.3 Late closure  
Vb. “Since Jay always jogs a mile this seems like a short distance to him.” Deze zin kan zonder problemen 

verwerkt worden aangezien alle volgende woorden passen binnen de initiële grammaticale structuur. 

Wel probleem bij “Since Jay always jogs a mile seems like a short distance to him.” Volgens LC zou “a 

mile” w gekoppeld aan vorige frase, terwijl het feitelijk de start ve nieuwe frase markeert.  

Hoewel uit veel studies blijkt dat lezers gebruik maken vd principes v MA en LC bij het interpreteren 

van zinnen, is een cruciale aanname vh Garden-path-model dat semantiek geen rol speelt id initiële 

verwerking vd zin.  

- Studie Ferreira en Clifton: leestijden en oogbewegingspatronen verschilden niet tussen beide 

types zinnen (ambiguïteit groter eerste zin, aangezien beklaagde iets kan onderzoeken, maar 

bewijs in principe niet). Dit impliceert dat pp geen gebruik maken vd semantische informatie. 

- Spivey en collega’s: wél evidentie dat pp in een vroeg stadium gebruik maken van semantische 

informatie om zinnen te desambigueren.  

o “put the apple on the towel in the box” – in eerste instantie om 

de tuin geleid en denken dat ze de appel op de handdoek 

moeten leggen, pas als de hele zin is uitgesproken, weten dat 

het gaat om de appel op de handdoek in de doos te plaatsen. 

o Display b) is cruciaal: desambiguerende functie – twee appels 

getoond, waarvan 1 op een handdoek en de andere op een 

servet – onmiddellijk kijken naar die op de handdoek. Wat 

impliceert dat ze heel snel gebruik maken vd semantische info.  

9.3.4 Constraint-based theorieën  
Alternatieve theorieën die er vanuit gaan dat semantische informatie onmiddellijk verwerkt wordt. 

Aantal verschillende theorieën die variëren qua details, maar allemaal gebaseerd op het plaatsen van 

contstraints (beperkingen) op de mogelijke interpretatie ve zin. 

- Alle mogelijke informatiebronnen dragen bij aan de uiteindelijke interpretaties. 

- Invloedrijk model van MacDonald, Pearlmutter en Seidenberg: 

o Connectionistisch netwerk: alle informatie is onmiddellijk beschikbaar voor 

zinsverwerkingsproces. Meerder competitieve analyses ve zin gelijktijdig opgestart en 

gerangschikt op volgorde v activatiesterkte. 

o Verwarring wanneer de correct syntactische structuur niet degene is die de hoogste 

activatiewaarde krijgt. 

o Vier eigenschappen v taal die gebruikt w ambiguïteiten op te lossen: 

 Kennis over grammatica beperkt mogelijke interpretaties. 

 Verschillende vormen info, geassocieerd met een bepaald woord, zijn vaak 

afhankelijk van elkaar. 

 Ambiguïteit ve woord kan variëren voor verschillende types informatie die 

met woord geassocieerd zijn (vb. ambigu qua tijd, niet qua grammatica) 

 Verschillende interpretaties die mogelijk zijn variëren vaak in frequentie en 

waarschijnlijkheid, gebaseerd op eerdere ervaring  ih verwerken v 

gelijkaardige zinnen. 

- Verb bias = specifieke werkwoorden zijn vaker met één bepaalde syntactische structuur 

geassocieerd dan met een andere. Hierdoor zijn lezers sneller in staat syntactische 

ambiguïteiten op te lossen. 

o <-> garden-path-model, dat geen invloed v semantiek veronderstelt.  
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o Boland & Blodgett: homofonen ih Engels die ofwel een WW ofwel een ZN zijn. Volgens 

de constraint theorieën zouden lezers in eerste instantie een grammaticale structuur 

moeten creëren waarin het homofoon consistent is met de meest gebruikte vorm.  

 

- Pickering & Traxler: vroege invloed van semantiek. 

o “as the women edited the magazine amused all the reporters” 

o “as the woman sailed the magazine amused all the reporters” 

 Semantische beperkingen in tweede zin zijn sterker dan in eerste, waardoor 

ze er langer over deden de eerste zin te interpreteren. Ook langere fixaties op 

werkwoord eerste zin en delen die erop volgden.  

- Betekenis beïnvloed zinsontleding: ERP N400-component.  

Hagoort en collega’s: 

o Zowel semantische conflicten als schendingen van achtergrondkennis roepen een 

N400 component op. 

o Conflicterende kennis en semantische fouten worden even snel verwerkt.  

 Tijdens lezen woordbetekenis en kennis over de wereld met elkaar integreren, 

we maken gebruik van alle informatiebronnen.  

9.3.5 Unrestricted race-model 
Kritiek op constraint-based theorieën:  

- Vanuit garden-path-model: initiële syntactische analyse verloopt zeer snel en effecten 

semantiek vinden pas plaats in een tweede stadium van zinsontleding.  

- Weinig directe evidentie voor bestaan van parallelle interpretaties.  

 

 Aantal modellen die aspecten van zowel garden-path-model en constraint-based theorieën 

proberen te verenigen. 

 Unrestricted race model (onbeperkte-racemodel) van Van Gompel en collega’s: 

o Alle informatiebronnen worden gebruikt om één syntactische structuur op te bouwen, 

deze w gehandhaafd zolang die consistent is met de gelezen informatie.  

o Niet meer handhaven gekozen structuur – uitgebreide analyse voor een nieuwe 

structuur te kiezen.  

o Verklaren tegen-intuïtieve resultaten (ambigue zin, werkwoord-frase koppeling, 

zelfstandig naamwoord-frase koppeling). 

 GP: zin 2 makkelijker verwerken dan zin 3 omdat zin 3 een complexere 

syntactische structuur vereist. 

 CBT: zinnen 2 en 3 sneller verwerkt dan zin 1 omdat ze niet ambigu zijn.  

 URM: ambigue zinnen worden juist sneller verwerkt dan niet ambigue zinnen, 

terwijl er geen verschil in verwerkingstijd is tussen beide niet-ambigue zinnen. 

 Niet ambigue zinnen beginnen te interpreteren o.b.v. initiële 

syntactische structuur, die soms fout kan zijn, waardoor ze moeten 

herinterpreteren. 

 Voor ambigue zinnen nooit herinterpretatie nodig.  

9.4 Goed-genoegrepresentaties  
Eén belangrijke tekortkoming in deze theorieën: assumptie dat taalverwerkingsprocessen een 

gedetailleerde en accurate representatie vd linguïstische output genereren  dit zou moeten zorgen 

voor inefficiënte verwerking omdat details het werkgeheugen teveel belasten.  

- Alternatief model Ferreira en collega’s o.b.v. aanname dat luisteraars en lezers een mentale 

representatie vormen die goed genoeg is voor het doel dat we willen bereiken.  

o Vb. Mozes illusie: “hoeveel dieren vervoerde Mozes id ark?” – 2  
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o Ook F. vond dat de representatie v gehoorde zinnen vaak incompleet is.  

 Fouten indicatie vh feit dat we gebruik maken v heuristieken (vuistregels) bij 

het verwerken van zinnen. 

 Vb. Noun-verb-noun (NVN)-strategie < onderwerp vd zin w 

beschouwd als de agent die een actie uitvoert, terwijl lijdend 

voorwerp w gezien als de ontvanger vd actie.  

 Interpretatiefouten verklaard vanuit een conflict tussen syntactische structuur 

vd passieve zin en onze achtergrondkennis over het onderwerp.  

 

 

 

 

 

 

- Swets en collega’s: de mate waarin we een zin verwerken is sterk afhankelijk vh doel vd 

verwerking. 

o Pp lezen syntactisch ambigue zinnen langzamer wanneer ze diepgaande begripsvragen 

veronderstelden.  

o Wanneer oppervlakkige vragen werden verwacht, lazen de pp ambigue zinnen juist 

sneller.  

- Dwivedi: pp kunnen maar moeilijk gedwongen worden om zinnen volledig te verwerken. 

o Lezers en luisteraars vormen vaak maar een gebrekkige en heuristische representatie, 

die tot mininterpretatie vd zinnen kan leiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematische weergave ve studie naar conflicterende 

rollen v grammatica en achtergrondkennis bij 

zinsbegrip. 

Pp luisterden naar een passieve zin, waarna ze hier 

een begripsvraag over moesten beantwoorden. Als 

laatste moesten ze een ongerelateerde lijntekening 

benoemen. Hierbij waren de onderzoekers vooral 

geïnteresseerd id vraag in hoeverre de pp ook hier 

gebruik zouden maken vd passieve vorm. 

Wanneer de oorspronkelijke zin conflicteerde met de 

achtergrondkennis vd pp, schakelden ze relatief vaak 

over op de actieve vorm bij het beschrijven vd 

afbeelding, wat impliceert dat ze de oorspronkelijke 

zin als een actieve zin hadden geïnterpreteerd.  
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Hoofdstuk 18. Taalproductie  

1 INLEIDING 
Zonder taalproductie is er geen efficiënte communicatie mogelijk. Ondanks het belang is er minder 

over geweten dan taalperceptie – hoe komt dat? 

- Beperkt in mogelijkheden: minder goed in staat spontane productieprocessen te manipuleren. 

Dus beperkt tot observatie vd spontane processen. 

- Twee manieren taal produceren: 

o Spreken 

o Schrijven  

 Over spreken meer bekend, aangezien we algemeen gezien ook meer tijd 

spenderen aan spreken dan schrijven.  

2 SPREKEN EN SCHRIJVEN: OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN 

2.1 Overeenkomsten  
Beide vormen starten met de beslissing welke informatie gecommuniceerd moet worden  planning 

op een relatief abstract niveau en gaat vooraf aan daadwerkelijke selectie v woorden en zinsproductie. 

- Evidentie door Sotto: studie naar planningsgedrag tijdens schrijven brieven of dicteren. 

Dicteren kost vaak evenveel tijd als schrijven, ook al kunnen we 5/6 keer zo snel spreken als 

schrijven.  

- Bij dicteren vaak groot deel vd tijd gespendeerd aan planning, waardoor verschillen tussen 

schrijven en dicteren geminimaliseerd worden. 

2.2 Verschillen  
- Geschreven teksten < langere en complexere zinconstructies & rijkere woordenschat. Vaker 

gebruik van uitdrukkingen of woorden die structuur ve tekst benadrukken. 

- Belangrijkste verschillen: 

o Sprekers weten wie publiek is  boodschap kunnen aanpassen aan behoefte publiek 

o Sprekers ontvangen instant feedback (verbaal/non-verbaal)  aanpassingen doen. 

o Sprekers minder tijd om productie te plannen 

 Gesproken taal = simpeler; kortere zinnen; informeler 

 Geschreven taal heeft voordeel dat ze directe toegang hebben tot productie 

en die kunnen reviseren voor communicatie.  

o Neuropsychologie: 

 Pp die ondanks deficiëntie in spraakproductie, normaal schrijven. 

 Pp die vloeiend kunnen spreken, maar problemen hebben met schrijven. 

3 SPRAAKPRODUCTIE 
Omzetten van idee naar spraakklanken 

3.1 Basale eigenschappen van gesproken taal 
Produceren coherente spraak vereist veel cognitieve verwerkingskracht  ≠ strategieën: 

- Pre-formulatie = tijdens een gesprek woordcombinaties gebruiken die we al eerder gebruikt 

hebben  minder cognitieve hulpbronnen aan planningsproces besteden.  
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3.2 Planning van spraak 
Hoe ver plannen we vooruit?  

- Visie 1: planning op niveau ve bijzin (= zinsdeel < ww & zn) 

o Evidentie via studies naar versprekingen.  

 Verwisselen woorden vindt vaak plaats binnen bijzin, maar overschrijden 

niveau vd fase. 

 Tijdens spontane spraak vaak even pauzeren voordat nieuwe bijzin begonnen 

w, alsof die eerst gepland moet w.  

- Visie 2: planning op niveau ve fase (= groep woorden die één idee omvat, vaak kleinere eenheid 

dan bijzin) 

o Evidentie Martin en collega’s: bij uiten complexe initiële frase, langere pauze van pp 

dan wanneer ze een simpele frase moeten uiten – tijdens die pauze de frase in kwestie 

plannen.  

- Mate waarin vooruit gepland wordt, is afhankelijk vd aard vh geplande aspect.  

o Planning spraak is dus zeer flexibel en sterk afhankelijk vd doelen vd sprekers en de 

actuele situatie.  

o Vb. studie Ferreira & Swets:  

 Zonder tijdsdruk had moeilijkheid vd oplossing geen effect op de planning – 

pp wachten langer voordat ze beginnen spreken. 

 Als er wel tijdsdruk is, nemen pp minder tijd om te plannen. Eerder beginnen 

spreken en de rest plannen terwijl ze bezig zijn.  

o Wager en collega’s: additionele factoren die de mate v 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. 

 Plannen = 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 ve grotere hoeveelheid spreekfouten 

3.3 Versprekingen  
Regelmatig versprekingen: +- één op de vijfhonderd zinnen  relatief zeldzaam, maar divers (op 

verschillende niveaus in spraakproductiesysteem kunnen ontstaan) 

Psycholinguïsten: inzichten krijgen id werking vh complexe taalproductiesysteem, door te weten te 

komen wat er mis kan gaan en waarom het mis kan gaan  meeste spraakproductiefouten zijn niet 

random, maar volgen een zekere systematiek.  

3.3.1 Woordverwisselingsfouten  
Woordverwisselingsfouten < twee woorden in een zin omdraaien – deel vd zin vooruit plannen en 

fouten maken in het planningsproces. 

3.3.2 Spoonerismen  
Spoonerisme = vb. verwisselingsfout – systematisch verwisselen vd initiële letter van twee woorden. 

Kader 18.1. Het leven en werk van William Archibald Spooner (p.564) – docent Oxford, maar vooral 

bekend geworden door zijn karakteristieke versprekingen, bestaande uit verwisseling van twee 

morfemen, die vaak resulteerden in humoristische uitspraken. Niet enkel orale expressies, maar ook 

begripsverwarring of foutieve handelingen.  
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Mogelijke verklaringen: gevolg nerveuze trek; door albinisme een visuele beperking en daardoor last 

van dysgrafie. 

3.3.3 Morfeemverwisselingsfouten  
Morfeemverwisselingsfout (veel voorkomend) < verbuigingen van twee woorden blijven op de juiste 

plaats in de zin staan, terwijl de stammen verwisseld worden   

- vb. “mijn tuig bedanken” i.p.v. “mijn dank betuigen” 

- Positionering woordstam vindt plaats voordat de verbuiging w gegenereerd en dit proces dat 

verbuigingen genereert is onafhankelijk vd positionering vd woordstam. 

3.3.4 Inconsistenties in het gebruik van enkel- en meervoud 
Inconsistentie in gebruik vh enkel- en meervoud < wanneer een enkelvoudig ww gerelateerd is aan 

een meervoudig zn of omgekeerd. 

- Vooral gemaakt wanneer WG belast is. 

- Vaker optreden wanneer de zin conflicterende informatie bevat.  

3.3.5 Semantische substituties 
Semantische substitutie < wanneer een woord id zin verwisseld w door een ander, maar semantisch 

gerelateerd woord – verwisselde woord altijd dezelfde categorie als bedoelde woord  suggereert 

dat we altijd eerst de grammaticale structuur van een zin plannen, voordat we die invullen met 

precieze woorden. 

3.3.6 Freudiaanse versprekingen  
Freud: versprekingen kunnen dienen als een venster op de onbewuste verlangens vd mens, die 

ontoegankelijk zijn voor het overige – meeste bekende; maar ook controversieelste. 

- Studie Motley: evidentie Freudiaanse versprekingen – pp in situaties waarin ze seksueel 

gerelateerde spoonerismen moesten maken; onder omstandigheden met provocatief geklede 

proefleider lukte dit beter (!! Extreme omstandigheden, niet generaliseren!!) 

- Evidentie tegen Freudiaanse versprekingen: d.m.v. onderzoeken hoe we omgaan met 

taboewoorden.  

o Benoemingstijd ve foto wordt verlengd wanneer een semantisch gerelateerd woord 

wordt gepresenteerd. Terwijl benoemingstijd vh woord wordt verkort door 

presentatie van een fonologisch gerelateerd woord. 

o Wat gebeurt er als er een taboe woord wordt gepresenteerd?  

 Dhooge en Hartsuiker: tegengesteld effect 

van taboewoorden – benoemingstijden 

waren langer en er werden minder 

versprekingen gemaakt. 

 Dit suggereert dat een intern 

foutmonitoringsysteem juist extra alert is in 

dat soort situaties. 

o fMRI-resultaten toonden aan dat inhiberen v 

taboewoorden geassocieerd was met activatie in R 

inferieure frontale gyrus.  

o Consistent met ERP-bevindingen: taboewoorden 

resulteerden in negatieve ERP-component 600 ms na 

aanbieding – vergelijkbaar met component gevonden in 

studie waarin spoonerismen werden geïnduceerd. 

 Reflecteert waarschijnlijk conflict tussen twee 

alternatieve spraakplannen die gelijktijdig gegenereerd worden. 
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 Intern tijdens spraakplanningsproces regelmatig blunders maken, maar door 

spraakproductiesysteem meerderheid al gecorrigeerd voor uitspraak.  
Kader 18.2. The slip wars (p. 566-567)  

- Meringer en Mayer:  wet van Grimm: beschrijving ‘p’ naar ‘f’ en ‘b’ naar ‘p’ (geen verklaring voor het 

waarom). M: spraakproductiesysteem is dynamisch orgaan dat zich probeert aan te passen aan de 

geldende uitspraakregels, maar af en toe een fout maakt, mogelijks gevolgd door lawine-effect. Geen 

evidentie voor hypothese gevonden, wel andere wetmatigheden 

o Verspreking geen mysterieuze achtergrond, maar eenvoudigweg gevolg vd systematiek 

waarmee we taal produceren  versprekingen ~ motor veranderingen in taalproductie. 

o Gaf aanleiding tot onderscheid anticipatie- en perseveratiefouten.  

- Freud: versprekingen leggen de ware verlangens van mensen bloot (M. conflict) – misinterpretatie 

van Meringer’s resultaten. 

o Arbitraire, anekdotische en ad hoc interpretatie 

o Geen empirische basis voor ideeën F & versprekingen kunnen perfect verklaard worden vanuit 

fouten in taalproductiemechanismen.  

4 SPRAAKPRODUCTIETHEORIEËN  
Belangrijke aanname: proces van idee naar uiting doorloopt een aantal verschillende stadia.  

Dell: spraakproductie op vier ≠ niveaus  

1. Semantische niveau ~ betekenis van wat gezegd moet worden < algemene planningsfase 

2. Syntactisch niveau ~ bepalen woordvolgorde en juiste structuur 

3. Morfologisch niveau ~ specifieke morfemen (woorden en woordvormen) selecteren 

4. Fonologisch niveau ~ morfemen omzetten naar fonologische code.  

4.1 Spreading activation-theorie 
Spreading-activation-theorie van Dell: woorden en concepten zijn in LTG gerepresenteerd als knopen 

in een netwerk (cf. H13) 

- Activatie concept leidt tot verspreiding activatie naar alle 

geassocieerde concepten. 

- Fonemische informatie is ook onderdeel vd netwerk; bij 

activatie concepten, ook bijhorende spraakklanken 

geactiveerd  lexicon < woorden, concepten, spraakklanken. 

- Categorische regels die restricties opleggen aan welke items 

met elkaar gecombineerd ku w.  

- Insertieregels = selecteren en toevoegen vd juiste items id zin 

die onder constructie is 

o Voorbereiding zin – relevante concepten lexicon 

activeren – item met hoogste activatiewaarde dat 

volgens categorische regels in aanmerking komt, zal 

geselecteerd worden.  

Versprekingen maken omdat soms een incorrect item een hogere activatiewaarde heeft dan het 

correcte item, waardoor dit item ten onrechte/te vroeg geselecteerd wordt.  

- Door spreiding A ih lexicon zijn meerdere items actief en wat de kans op verwisseling vergroot. 

- Verwisselingen niet random? Rol categorische regels en we leren fouten verminderen. 

4.1.1 Evidentie 
SAM voorspelt een aantal meer specifieke versprekingen – vb. mixed-error-effect (treedt op wanneer 

een incorrect woord zowel semantisch als fonemisch gerelateerd is aan het bedoelde woord)  
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- Impliceert dat verschillende verwerkingsniveaus op flexibele wijze met elkaar interacteren en 

de semantische/fonologische niveaus allebei gelijktijdig woordselectieproces beïnvloeden.  

- Evidentie Ferreira en Griffin: simultane beïnvloeding 

woordselectie door semantiek/fonologie 

o Pp plaatjes benoemen – voordien incomplete 

zinnen die concurrerend woord primen. 

 Semantisch gerelateerd concept primen 

 Homofoon primen 

 Ongerelateerde concepten primen 

o Zowel eerste als tweede type zin induceerde 

meer benoemingsfouten.  

- Lexical-bias-effect: non-woorden zijn relatief weinig 

betrokken bij versprekingen.  

o Corley en collega’s: onderzoeken d.m.v. tongbrekers.  

 Bij gebruik echte woorden, werd er een aanzienlijk aantal versprekingen 

gemaakt. Terwijl bij uitspreekbare non-woorden er minder 

foneemverwisselingen optraden. 

o Verklaring door SAM: alleen woorden in lexicon ku geactiveerd w.  

o Verklaring editing-proces: spraak intern monitoren.  

 Evidentie Nooteboom en collega’s: wanneer sprekers op punt stonden 

verspreking te maken, vonden ze dat ze zichzelf vaak nog corrigeerden. 

- Sprekers zullen veel anticipatiefouten maken (spraakklank te vroeg in zin gevoegd) 

o Alle woorden in zin al geactiveerd tijdens planning, kans te vroeg selecteren. 

- Veel versprekingen bestaan uit verwisselingsfouten  activatie ve woord w onmiddellijk tot 

nul gereduceerd na selectie, waardoor kans klein is dat woord op de juiste plek opnieuw 

geselecteerd kan worden – ongeselecteerd, maar hoog geactiveerd woord id plaats selecteren. 

o Evidentie voor gevonden. 

o Opmerking: verwisselingen over algemeen maar over korte afstand plaatsvinden. Dit 

omdat woorden die op het punt staan geselecteerd te worden, vaak de hoogste 

activiteit hebben. 

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

- Levelt: sprekers detecteren eigen fouten door naar zichzelf te luisteren en te ontdekken dat 

wat ze zeggen soms anders is dan wat ze bedoelen  perceptual-loop-theorie: d.m.v. begrip 

van spraak eigen fouten ontdekken ~ vergelijkbaar met wijze waarop we fouten ontdekken in 

spraak van anderen. 

- Nozari en collega’s: begrip speelt nauwelijks een rol – foutdetectie vindt plaats o.b.v. interne 

check ih spraakproductiesysteem. 

o Conflictmonitoring in spraakproductiesysteem o.b.v. twee-staps-

woordproductiemodel van Kempen en Huijbers 

o Semantische eenheden ~ lemma’s (abstracte woorden die syntactische en 

semantische eigenschappen bevatten, geen fonologische) ~ fonemen.  

o Rol spraakbegrip – zwakke verbinding semantisch/lemma niveau leidt tot verminderde 

detectie  rol spraakproductie – zwakke verbinding lemma/fonemisch niveau. 

 Testen afasiepatiënten: o.b.v. computationele modelleringsprocedure 

schattingen s- en f- gewichten. 

 Geen significante correlatie s-gewicht en vaardigheid versprekingen 

detecteren, wel significante correlatie f-gewicht en vaardigheid.  

 Detectie versprekingen vooral op niveau foneemselectie.  
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 Foutcorrectie vindt snel plaats (tijdens uitspreken).  

4.2 WEAVER ++ 
WEAVER++ model: netwerkmodel o.b.v. principes SAM – bestaat uit drie niveaus:  

1. Knopen die lexicale concepten representeren 

2. Knopen die lemma’s representeren 

3. Knopen die morfemen en hun fonologische aspecten representeren 

 Woordselectie o.b.v. competitief model, gebaseerd op het aantal lexicale 

eenheden dat geactiveerd wordt – daadwerkelijke productie o.b.v. aantal 

verschillende stadia (cf. afbeelding)  

4.2.1 Evidentie: toegang tot grammaticale en fonologische informatie 
Van Turennout en collega’s: ERP studie waarbij gebruik gemaakt wordt vh feit dat 

Nederlandse zn een geslacht hebben.  

- Experimenteel design < geslacht (de of het) en initieel foneem (‘s’ of ‘b’)  

o Conditie 1: pp zo snel mogelijk keuze maken afhankelijk van 

initiële foneem; maar enkel voor één vd twee geslachten 

(go/no-go beslissing) 

o Conditie 2: pp keuze maken afhankelijk van geslacht, maar 

go/no-go beslissing obv het initiële foneem  EEG gemeten 

 Interesse in Lateralized Readiness Potential (LRP): 

potentiaal verschil verkrijgen door ERP’s boven L en R 

motorcortex te vergelijken.  

- Resultaat: kleine activatie LRP bij no-go beslissing (stimuli waarop niet 

gereageerd moest worden) wanneer de initiële letter bepaalde of ze 

wel/niet moesten reageren  o.b.v. geslachtsinformatie al bezig met 

respons voor te bereiden, pas later afgebroken door beschikbare 

fonologische informatie.  

4.2.2 Evidentie: puntje van de tong 
“Puntje vd tong”-fenomeen: perfect betekenis v woord weten, maar er niet 

opkomt hoe het moeten uitspreken  semantische verwerking vh woord 

succesvol, maar fonologische verwerking niet.  

- Harley & Brown: relatief uniek  klinkende woorden zijn veel gevoeliger 

voor dit fenomeen dan woorden met grote fonologische buurt.  

- Levelt: bij ervaren v fenomeen nog wel toegang tot geslacht v woorden. 
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- Biedermann en collega’s: zowel geslacht en initiële foneem w 

significant vaker geraden dan we o.b.v. toeval zouden mogen 

verwachten  pp hadden een zekere mate van toegang tot 

de fonologische code hoewel ze het volledige woord niet 

konden reproduceren ( Van Turennout et al. cf. supra) 

4.2.3 Evidentie: competitie 
Voorspelling: aanbieden afleidende woorden zou moeten 

interfereren met het benoemen v objecten die op afbeeldingen 

getoond werden  evidentie: wanneer afleiders w gebruikt uit 

eenzelfde categorie als het object dat benoemd moet w, dan w de 

benoeming vertraagd.  

- Piai et al.: activiteit frontaalkwam het hoogst bij semantisch 

gerelateerde woorden, het laagst bij identieke woorden (consistent met hypothese dat 

verwerking gerelateerde woorden resulteert in sterke competitie kandidaat-woorden). 

- Activatie temporaalschors groter bij aanbieding ongerelateerde en gerelateerde woorden, dan 

bij aanbieding identieke woorden ~ aanbieden identiek woord zorgt voor activatie één 

kandidaat woord, bij de andere condities meerdere woorden geactiveerd. 

4.2.4 Evidentie: lemma-selectie 
Selectie van lemma’s gaat vooraf aan selectie fonologische code – meeste empirische resultaten 

inconsistent met deze predictie: 

- Meyer & Damian: fonologisch gerelateerde afbeeldingen werden sneller benoemd dan de 

ongerelateerde  WEAVER++ fonologische code na woordselectie dus geen interferentie bij 

fonologisch gerelateerde woorden. 

- Madebach en collega’s: benoemingstijden van afbeeldingen waren vertraagd wanneer 

fonologisch vergelijkbare woorden als afleider werden gebruikt.  

o Enkel wanneer belasting van cognitieve controleprocessen laag was.  

4.2.5 Beperkingen 
- Woordproductieprocessen verlopen minder serieel dan WEAVER++ model verondersteld. 

- Is het noodzakelijk het concept lemma te introduceren? Meeste empirische evidentie 

consistent met onderscheid semantisch/fonologisch niveau – mixed-error effect niet goed 

verklaren. 

- WEAVER++ heeft relatief beperkte scope – richt zich vooral op beschrijven processen 

betrokken bij productie losse woorden (niet planning/productie volledige zinnen) 

5 SPRAAKPRODUCTIE: NEUROPSYCHOLOGIE 
Afasieën (spraakproductieproblemen) < gekenmerkt door problemen syntactische verwerking & 

gekenmerkt door problemen semantische verwerking  later gebleken dat dit klassieke onderscheid 

niet klopt.  

5.1 Broca’s Afasie 
Broca’s afasie  < niet-vloeiende spraak – langzame, moeizame articulatie, weinig prosodie.  

- Moeite met articuleren en produceren vd juiste woordvolgorde.  

- Laesies in linker inferieure frontale gyrus (gebied van Broca) 
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5.2 Wernickes afasie 
Wernickes afasie < vloeiende, maar betekenisloze spraak ~ sensorische afasie 

- Laesie in linker superieure temporale gyrus (gebied van Wernicke) 

- Zinnen zijn grammaticaal correct, maar betekenisloos – moeite met vinden vd juiste woorden 

- Aangetast woordbegrip: moeite met meest familiaire woord te selecteren 

5.3 Broca’s vs. Wernickes afasie  
Twee onderscheidende kenmerken tussen BA en WA: intact vs. verstoord begrip; beschikbaarheid vs. 

onbeschikbaarheid grammaticale informatie (onderscheid o.b.v. onderliggende hersengebieden) 

Tegenwoordig functioneel onderscheid o.b.v. onderliggende psycholinguïstisch modellen: 

- Vloeiende vs. niet vloeiende afasie 

- Afasieën gekenmerkt door begripsproblemen vs. geen verstoord taalbegrip. 

o BA: niet vloeiend, geen begripsproblemen  WA: vloeiend, begripsproblemen 

- !! Geen enkel classificatieschema is perfect – aard, extensie en complexiteit ve 

neuropathologische aandoening kan altijd resulteren in patroon symptomen dat niet past in 

dit schema !! 

5.4 Agrammatisme  
Agrammatisme = niet in staat om grammaticaal correcte zinnen te genereren <  

1. Stoornis in zinsproductie, moeilijkheden om woorden in juiste volgorde te plaatsen. 

2. Selectieve preservatie v sommige aspecten vd spraak – zinnen bestaan vooral uit 

inhoudswoorden, terwijl functiewoorden en woordeindes ontbreken. 

3. Sommige patiënten moeite met begrip grammaticaal complexe zinnen.  

Indirecte evidentie dat agrammatisme gerelateerd is aan schade in gebied Broca, maar toch kan het 

niet als syndroom worden beschouwd, omdat er teveel individuele verschillen zijn. Bovendien: 

afvragen of het specifiek is voor taalproductie, of een meer algemene deficiëntie in gebruik 

procedurele kennis? 

- Christiansen et al.: bij sommige pp agrammatisme gerelateerd aan 

algemeen verminderde vaardigheid om sequenties te kunnen vormen. 

- Mogelijke verklaring diversiteit symptomen:  

o Grodzinsky & Friederici: drie stadia syntactische verwerking 

 Formatie lokale fasestructuren o.b.v. info over woordcategorieën 

 Vaststellen afhankelijkheidsrelaties vd verschillende zinselementen (~ gebied 

Broca – grotere activatie bij grammaticaal complexe zinnen) 

 Lexicale en syntactische info integreren (~ gebied Wernicke) 

o Twee routes die W en B met elkaar verbinden: dorsale en ventrale 

 Zowel schade aan dorsale als ventrale route zorgen voor toename in 

syntactische fouten.  

- Mogelijks is vaardigheid correct zinnen te vormen nog wel aanwezig, maar hebben patiënten 

moeite met deze vaardigheid toe te passen.  

- Mogelijks accentueren de artificiële taken die neuropsychologen gebruiken de problemen.  

5.5 Vloeiende afasie: anomie 
Anomie ~ beperking id vaardigheid objecten te benoemen.  

- Verstoring in proces van lexicalisatie (= vertalen van woordbetekenis naar geluid) 

o Proces kan verstoord zijn doordat woordselectie op semantisch (probleem vinden 

juiste lemma) of fonologisch (foutieve uitspraak juiste woord) niveau verstoord is. 

o Evidentie via verschillende casestudies. 
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- Is het mogelijk directe evidentie te vinden voor onderscheid semantische en fonologische 

problemen?  

o Laganaro en collega’s: anomie kan veroorzaakt w door S vroege en F late deficiëntie.  

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

relatief vroeg na aanbieding (100-250ms) 

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

afwijking in het ERP-patroon.  

o Toch mogelijks meer interactie tussen S en F – evidentie Maya Soni et al.: 

 Interactief model: fonologie heeft een impact op semantische verwerking. 

 Incorrecte cues resulteerden in toename aantal foutieve benoemingen en 

bevorderen effectief uitspraakfouten.  

Hoewel veel onderzoek consistent is met WEAVER++, zijn er ook veel inconsistente resultaten. Er is 

toch echt een sterkere wisselwerking tussen fonologie en semantiek dan eerst verondersteld.  

5.6 Vloeiende afasie: jargonafasie  
Jargonafasie < wel in staat grammaticaal correcte zinnen te produceren, maar niet om juiste 

inhoudswoorden te produceren  vaak vervangen specifiek woord en regelmatig neologismen 

produceren.  

- Neologismen die geproduceerd w, w vaak ingepast in correcte grammaticale structuren. Als 

pp inderdaad correcte zinnen kunnen produceren, w verwacht dat neologismen op een 

correcte manier w ingepast. 

- Waarom zoveel neologismen produceren? Eén onderliggende stoornis die zowel fonologisch 

vergelijkbare als niet-vergelijkbare woorden produceert – wel meerdere factoren bijdrage N. 

o Neologismen geproduceerd < fonemen die in gezochte woord voorkomen. 

o Neiging medeklinkers produceren vaak voorkomen Engelse taal, ongeacht of die 

pasten id context vh gezochte woord (casestudy) 

o Neiging om recent gebruikte fonemen te verwerken in neologismen, waarschijnlijk 

omdat deze nog geactiveerd zijn.  

- Waarom slecht in het monitoren en corrigeren eigen spraak? 

o Moeite met gelijktijdig spreken en monitoren. 

o Problemen met monitoring ontstaan wanneer fonologie o.b.v. semantische informatie 

moet worden beoordeeld – gehinderd in herkennen uitspraakfouten.  

6 SCHRIJVEN 
Schrijven = complexe vaardigheid die beroep doet op bijna alle cognitieve processen  minder bekend 

dan over spraakproductie. 
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6.1 Schrijfprocessen  
Schrijfmodel van Hayes en Flower: details model staan ter discussie, maar hoge mate van consensus 

over hypothese dat schrijven vooral bestaat uit planning, zinsvorming en revisie. 

- Zinsvormingsproces < translatieproces (= ideeën omzetten in woordreeksen/correcte zinnen) 

en transcriptieproces (= omzetten woordreeksen in daadwerkelijk uitgetikte of uitgeschreven 

tekstfragmenten). 

- Identificatie van 4 schrijfprocessen, geïntegreerd met generieke cognitieve processen die rol 

spelen ih schrijven. 

o Procesniveau < 4 oorspronkelijke processen 

o Controle-niveau: bezig met stellen v specifieke 

doelen en bevat algemene schrijfschema’s, die 

tijdens schrijfproces aangesproken kunnen 

worden. 

o Hulpbronnen-niveau: basale cognitieve processen 

(~ aandacht, geheugen, leesvaardigheid) die tijdens 

schrijfproces aangesproken kunnen worden.  

- Veel kennis door methode v gestuurde retrospectie: eerst 

out-line schrijven zorgde voor manuscripten die hoger 

beoordeeld werden en pp konden sterker aandacht richten 

op zinsvorming en – productie, minder bezig met planning 

(ongeacht fysieke of mentale out-line) 

- Schrijfprocessen afhankelijk vd kennis vd schrijver – Alexander en collega’s: 

o Conceptuele kennis: informatie over concepten en schema’s die in LTG zijn opgeslagen 

 vormt vooral inhoud die gecommuniceerd dient te worden 

o Socio-culturele kennis: over sociale achtergrond of context ve probleem 

o Metacognitieve kennis: over wat iemand weet.  

o (Extra component door Hayes en Flower) Strategische kennis: betrekking op de 

manier waarop doelen en subdoelen ie tekst georganiseerd ku w – toepassen wanneer 

een schrijfplan aangepast moet w. 

- Schrijvers spenderen veel tijd aan zinsvormingsproces: 

o Ervaren schrijvers produceren langere zinnen dan gemiddelde schrijver. 

o Revisie en planning duren gemiddeld minder lang dan zinsvormingsproces. 

 Experts besteden meer tijd aan tekstrevisie dan niet-experts. 

 Experts besteden meer tijd aan coherentie en structuur ve argument. 

- Welke situaties geven aanleiding tot het switchen van het ene naar het andere proces?  

o Interne monitor die alle activiteiten controleert ~ central executive WG 

o Hypothese: indien monitor beroep doet op WG, dan zal de monitor minder snel een 

taakwissel triggeren wanneer mentale belasting hoog is. 

 Studie Quinlan en collega’s: 

 Meeste pp kiezen ervoor eerst zin af te maken vooraleer ze de fout 

verbeterden, deze neiging w groter naarmate beroep op 

verwerkingscapaciteit ook groter w. 

6.2 Schrijven vs. typen  
Produceren van geschreven taal omvat meer dan achter elkaar plakken van losse letters.  
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Als we schrijven met de hand neigen we er naar groepen letters samen 

te voegen tot chuncks  de manier waarop ze gegroepeerd w, 

beïnvloedt de motorcommando’s die schrijfbewegingen aansturen. 

- Frans & Spaans: groeperen eenheden ~ lettergrepen 

- Bigram < gevormd door twee naastliggende eenheden in reeks 

letters.  

o Zowel lettergrepen als bigrammen beïnvloeden het 

schrijfproces, maar de effecten van bigrammen zijn 

vooral aanwezig bij volwassenen.  

6.2.1 Handschrift en motorcommando’s 
Produceren handgeschreven tekst vereist hoge mate v controle over 

fijne motoriek. 

- Nood aan hoge mate van motorequivalentie  motorcommando’s voor 

productie letters op hoger niveau id neurale hiërarchie vh motorsysteem w 

gegenereerd.  

- Wing: handschriftproductie < aantal stadia 

o Selectie grafemen – o.b.v. ophalen informatie uit lexicon of o.b.v. 

regel-gebaseerde fonologische naar grafemische conversie. 

o Selectie effectoronafhankelijke allografen ( = definiëren 

basisvormen letters)  

o Genereren effector-specifieke motorcommando’s, die afhankelijk 

vd specifieke context resulteren in productie ve handschrift.  

6.2.2 Typen  
Complexe vaardigheid van typen speelt zich grotendeels af op het niveau vd 

motoriek en de locaties vd individuele toetsen lijken grotendeels gerepresenteerd te zijn in het 

procedurele geheugen.  

Crump & Logan: “In hoeverre kunnen we controle hebben over deze vaardigheid en welke factoren 

spelen hierbij een rol?” 

- We hebben zeer zwakke expliciete kennis van de lay-out van 

een toetsenbord & typen is vooral een motorische vaardigheid 

 proces is zo geautomatiseerd en speelt zich af op motorisch 

niveau, waardoor perifere eigenschappen ve toetsenbord een 

beperkte invloed hebben op onze typvaardigheid.  

- Geoefende typist: iedere volgende toetsaanslag o.b.v. 

voorwaartsmodel inplannen – in beperkte mate gehinderd w 

door factoren zoals verandering aanslaggevoeligheid. 

o Toetsaanslagen w niet op een strikte feed-forward-

wijze geprogrammeerd tijdens typen, maar we maken 

daarbij ook gebruik v tactiele feedback, gegenereerd 

door toetsaanslagen. 

o Aandacht voor details heeft negatieve impact op motorische vaardigheden  

onderzoek: verslechtering typesnelheid en aantal gemaakte fouten wanneer experten 

instructie moesten volgen die aandacht specifiek op proces richtte.  

 Enkel bij directe opdracht, bij indirecte opdracht geen effect.  

 Proces w gestuurd door twee geneste controleprocessen: 

 Buitenste lus controleert wat getypt wordt 

 Binnenste lus controleert welk hand actie moet ondernemen 
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6.2.3 Typen en taal 
Hoe plannen we een reeks toetsaanslagen wanneer we woorden, zinnen of zelfs hele paragrafen 

moeten uittypen?  

- Crump & Logan: onderzoeken effect activatie woorden op typsnelheid d.m.v. priming-techniek 

o Prime woord – één letter typen die ofwel voorkwam id prime ofwel niet  

o Pp waren sneller wanneer de letter onderdeel was vd prime, ongeacht of deze visueel 

of auditief werd aangeboden en ongeacht positie doelletter in prime-woord. 

 Hiërarchische verwerking waarbij representatie op woordniveau alle individuele letters vd 

woord parallel activeert en corresponderende motorresponsen faciliteert. 

o Dissociatie tussen typefouten die we detecteren en typefouten die we maken. 

 Automatisch gecorrigeerde fouten w toegeschreven aan eigen 

typevaardigheid en verantwoordelijkheid w genomen voor fouten die ze niet 

zelf gemaakt hadden  

 Opvallend gedrag: vertragen na daadwerkelijke fout, niet bij kunstmatig 

aangebrachte fout. 

 Twee foutdetectiesystemen: o.b.v. visuele informatie op beeldscherm en systeem gevoelig 

voor toetsaanslagen.  

7 SPELLING 

7.1 Een neuropsychologisch spellingsmodel  
Rapp en Dufor: overzicht belangrijke processen betrokken bij spelling < twee belangrijke routes tss 

horen woord en spellen ervan. 

1. Lexicale route < info om fonologische/semantische/orthografische info 

aan elkaar te relateren  vooral om correcte spelling van bekende 

woorden te produceren 

2. Niet-lexicale route < regel-gebaseerd systeem wanneer we geen toegang 

hebben tot lexicon  vooral voor spelling van non-woorden of 

onbekende woorden 

a. Correcte spelling wanner relatie fonemen en grafemen 

regelmatig is.  

b. Foutieve spelling bij onregelmatige of ongebruikelijke woorden.  

 Beide routes maken gebruik vh orthografisch WG < grafemische buffer – 

tijdelijk grafemische representatie v letters vasthouden voordat ze w 

uitgeschreven/getypt.  

7.1.1 Fonologische dysgrafie 
Fonologische dysgrafie < patiënt veel problemen met spellen v onbekende woorden en non-woorden; 

terwijl spelling bekende woorden grotendeels intact is.  

- Evidentie vanuit casestudies en onderzoek bij kinderen. 

- Verklaring vanuit hypothese dat ze vooral problemen hebben met fonologische verwerking. 

o Impliceert ook problemen bij taken waar fonologie bij betrokken is, wanneer die geen 

betrekking hebben op spelling  

o Evidentie Cholewa et al. kinderen met FD presteren minder goed op batterij testen 

die betrekking had op fonologie. 

 Vb. beoordelen of twee woorden hetzelfde klinken; herhalen ve non-woord 

waar medeklinker uit verwijderd was;… 
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7.1.2 Oppervlaktedysgrafie  
Oppervlaktedysgrafie < veel spellingsfouten in bestaande woorden, maar wel redelijk in staat non-

woorden en onbekende woorden te spellen & prestate regelmatige woorden beter dan onregelmatige 

- Evidentie vanuit casestudies en onderzoek bij kinderen. 

- Vooral moeite met verkrijgen van informatie over woorden  beter ih spellen van woorden  

waarvan ze toegang hebben tot semantiek. 

- Geen problemen met fonologische verwerking v woorden ( fonologische dysgrafie)  

o Evidentie Cholewa et al.: kinderen met OD presteerden veel beter op fonologische 

taken dan kinderen met FD; wel nog steeds lager presteren dan controlegroep. 

7.1.3 Onafhankelijke verwerking?  
Zijn lexicale en niet-lexicale routes onafhankelijk of niet? 

- Rapp en collega’s: pp LAT met Alzheimer – veel spelfouten, 

maar non-woorden nog redelijk accuraat kunnen spellen – 

sommige incorrecte spellingen suggereren interactie lexicale 

en niet-lexicale routes 
o Vb. “bouquet” ~ “bouket” & “knowledge” ~ “knolige”  zekere 

invloed niet-lexicale route want deel vd spelling door regel 

gedreven, maar echter enkel o.b.v. lexicale systeem kunnen weten 

dat bouquet eindigt met een “t” en knowledge begint met “k”  
- Bij gezonde mensen ook zekere invloed gevonden vd lexicale 

route op de niet-lexicale route. 
o /vi:m/ schrijven als ‘veam’ of ‘veme’  Martin & Barry: wanneer 

pp eerst ‘dream’ hoorden, kozen ze voor ‘veam’ & eerst ‘theme’ 

horen, kozen ze voor ‘veme’ 

- Schrijven van onregelmatige woorden duurt langer dan het schrijven van regelmatige  

verklaard door aanname dat er bij onregelmatige woorden een conflict optreedt tss lexicale 

en niet-lexicale routes. 

7.2 Een of twee orthografische lexicons?  
Hebben we één orthografisch lexicon dat gedeeld w door schrijf- en leesprocessen of heeft ieder 

proces zijn eigen lexicon?  

- Idee twee lexicons afkomstig studie neuropsychologische patiënten  veel studies 

rapporteren gevallen v patiënten die meer problemen hebben met spellen dan lezen of 

omgekeerd patiënten die juist meer problemen hebben met lezen dan spellen. 

o Maar geen overtuigend bewijs voor bestaan één lexicon: vb. pp leesproblemen vaak 

ook schade aan hersengebieden v visuele perceptie & pp spellingsproblemen vaak ook 

schade aan premotorgebieden.  

o Enkel besluiten dat perceptie belangrijk is voor lezen en motoriek voor spelling; echter 

weinig kunnen zeggen over vraag van één of twee lexicons. 

- Idee één orthografisch lexicon < patiënten-studies  

o Sterk verband tussen dyslexie en dysgrafie  

 Deze pp vaak schade aan gebieden ~ geassocieerd met orthografisch lexicon. 

 Vaak problemen met specifieke woorden, zowel qua lezen als schrijven. 

o Evidentie vanuit gezonde pp: Holmes & Carruthers: tonen 5 ≠ versies woorden die pp 

zelf niet correct kunnen spellen, waaronder correcte spelling en hun eigen foutieve 

versie taak om correcte spelling aan te wijzen: prefereerden vaak eigen spelling. 

 Vraag nog niet definitief beantwoord, maar meeste evidentie tegenwoordig lijkt erop te wijzen 

dat er één lexicon is, dat gedeeld wordt door lees- en schrijfprocessen.  
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Thema 8. Hogere cognitie 
Hoofdstuk 19. Mentale representaties en 

redeneervaardigheden 

1 INLEIDING 
Typisch menselijke eigenschap tijdens redeneren = mentale representatie in beschouwing nemen en 

selectief evalueren vd mogelijke condities die kunnen voorkomen.  

2 DE AARD VAN EEN REPRESENTATIE 
Evolutionair voordeel: in staat stellen om zowel een interne mentale representatie te vormen vd 

omgeving, als deze representatie manipuleren om hypothetische toekomstscenario’s uit te werken en 

abstracte problemen op hun validiteit te beoordelen.  

- Aristoteles: equivalentie 

- David Hume: beelden vd werkelijkheid; delen eigenschappen daarvan 

- Hobbes: presentatie in woorden of symbolen 

- Hebb: activatiepatronen in een netwerk 

Representatie < specifieke vorm & inhoud 

2.1 Modaliteitsspecifieke representaties: beelden 
Idee dat we gebruik maken v beelden ~ intuïtie. Correspondeert ook met vaststelling dat mentale 

representatie resulteert in toename activatie id visuele hersengebieden en onthouden visuele info 

gaat samen met toename activatie visuele hersengebieden. 

- “Is mentale beeld gelijk aan een foto?” 

o Foto < gedefinieerd door kadering en tijdstip waarop foto w genomen. 

 Opgebouwd uit individuele pixels; geven helderheid ve specifieke kleur in 

bepaald deel vh raster weer  patroon lichtintensiteiten bepaalt inhoud foto. 

 Inhoud; wat erin gepresenteerd w < diverse objecten. 

- Onderzoek naar retinotopische organisatie vd primaire visuele cortex suggereert dat info op 

dit niveau de vorm v beelden kan aannemen.  

o Activatiepatronen in ventrale temporale cortex ~ categorie specifieke informatie 

wanneer pp afbeeldingen bekeken v verschillende categorieën. 

o Ook aanwezig wanneer ze de plaatjes vd categorieën moesten inbeelden. 

o Predictive coding koppelt een abstracte representatie terug naar de lagere visuele 

gebieden, waardoor vanuit een hogere-orde conceptuele representatie op de lagere 

niveaus een representatie ontstaat die concreter w.   

2.2 Modaliteitsspecifieke representaties: kenmerken 
Betekenisvolle eenheid = een object/gebeurtenis die een belangrijke rol speelt ih nastreven v doelen 

vh organisme. Vooral in perceptuele/motorische systemen vh brein. 

- In dagelijkse leven geen interesse in analyse individuele pixels, maar ih extraheren vd meer 

betekenisvolle eenheden. 
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- Neuronen in hogere visuele gebieden reageren steeds meer op abstracte en meer 

betekenisvolle eenheden  interpreteren delen vd scène  in termen vd aan- of afwezigheid v 

relevante kenmerken.  

2.3 Amodale symbolen  
Amodale representaties die opgebouwd zijn uit arbitraire abstracte symbolen. Worden verondersteld 

onderdeel te zijn v ons semantische kennissysteem  

- vb. zee(achter(rotsen(voor(pinguïn(rechts-van(pinguïn)))))) 

o O.b.v. gegeven symbolische representatie toch enigszins beeld vormen vd foto. 

o ≠ woorden  woorden in dit geval verwijzingen naar amodale symbolen die 

kenniseenheden representeren 

 Vb. @(#($(%(^(&(^)))))) 

- Amodale symbolen vormen drie verschillende types amodale representaties: 

o Frame = structuur die een set relatief definieert, die object in omgeving plaatst 

o Semantisch netwerk = representeert dezelfde informatie id vorm ve diagram 

o Eigenschapslijst = de eigenschappen ve object/categorie waartoe het object of de 

categorie behoort. 

2.4 Statistische patronen in neurale netwerken 
Neuraal netwerk om kennis te representeren  verschillende eigenschappen ve object als een 

gedistribueerd statistisch patroon in netwerk gepresenteerd  twee voordelen volgens Smolensky:  

1. Elementen die gestalte geven aan statistische patroon kunnen beschouwd w als neuronen of 

populaties neuronen die wel of niet actief zijn.  

Hierdoor is neuraal netwerk een mogelijke kandidaat om amodale representaties te voorzien 

ve biologische interpretatie. 

2. Bij neuraal netwerk is er sprake v verschillende patronen die elk dezelfde categorie kunnen 

representeren ( amodaal: enkelvoudig symbool dat categorie representeert) 

Dit komt beter overeen met de realiteit, waarin verschillende exemplaren ve specifieke 

categorie ook gekenmerkt w door variaties.  

3 MENTALE REPRESENTATIES ALS TOEKOMSTVOORSPELLER 
Episodisch geheugen reconstrueert herinneringen o.b.v. losse elementen die wel opgeslagen w                          

 reconstructieve proces stelt ons in staat om mogelijke toekomstige scenario’s te generen                                   

(vb. gebruiken voor planning) 

- Johnson-Laird: oplossen redeneerproblemen d.m.v. mentale 

modellen, die een mogelijke uitkomst ve bepaald scenario 

representeren.  

o Mentale representaties w opgeroepen door activatie vd 

visuele cortex o.b.v. een intern generatief proces, waardoor 

ze de vorm ve visuele representatie aannemen.  

o Is dit wel echt het geval?  

- Vb. D groter dan T en R groter dan D – is R > T?  W slimmer dan M en E slimmer dan W – is 

E slimmer dan M?  

o Probleem één eenvoudigweg visualiseren, tweede probleem lastiger. Toch kunnen we 

er een mentale representatie v maken.  

o Onderscheid Knauff & Johnson-Laird: inbeelden (visualize) vs. overwegen (envisage) 
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 In hoeverre een mentaal model modaal is (gebruik makend van visuele inbeelding) lijkt af te 

hangen vd aard vh voorgelegde probleem.  

4 MENTALE MODELLEN 
Johnson-Laird en collega’s: o.b.v. beschikbare informatie w in eerste instantie een mentaal model 

geconstrueerd en w conclusies gegenereerd die consistent zijn met model  nadien zoeken naar 

tegenvoorbeelden die deze conclusies mogelijk verwerken (alternatieve mogelijke modellen).  

Evidentie soms meerdere mentale modellen creëren om een situatie te representeren. Onderscheid 

tussen mogelijkheidsvragen en noodzakelijkheidsvragen  

- MV: vb. “Is het mogelijk om bibliotheek te passeren terwijl je 

vd bank naar de kerk loopt?”  NV: vb. “Moet je noodzakelijk 

bibliotheek passeren terwijl je vd bank naar de kerk loopt?” 

- MV sneller beantwoorden wanneer antwoord “ja” is, want 

mentale modellen maken v verschillende routes en stoppen 

wanneer je er een gevonden hebt die langs de bibliotheek gaat; 

bij “neen” eerst alle mogelijke routes in beschouwing nemen. 

- NV sneller beantwoorden wanneer antwoord “nee” is, want 

zodra model die niet langs bibliotheek gaat kan je stoppen met 

vormen representaties; bij “ja” alle mogelijke routes in 

beschouwing nemen.  

5 PROBABILISTISCHE BENADERING 
In veel situaties onwaarschijnlijk dat we expliciet opzoek gaan naar tegenvoorbeelden (pogingen tot 

mentale representaties falsificeren afwezig) en vaak achtergrondkennis/eerdere ervaringen betrekken 

bij oplossen redeneerprobleem, zelfs als deze irrelevant is.  

Chater & Oaksford: o.b.v. onze alledaagse ervaringen en intuïties problemen eerder in termen v 

waarschijnlijkheid aanpakken dan o.b.v. fundamentele logische analyse vh probleem zelf  alledaagse 

rationaliteit ~ netwerken met onzekerheden/probabiliteiten.  

6 DUALE SYSTEEMTHEORIEËN: SYSTEEM 1 VS. SYSTEEM 2 
Evans: heuristisch-analytische theorie o.b.v. onderscheid tussen systeem 1 en systeem 2.  

- Systeem 1: vroeg in evolutie ontstaan, onbewust, hoge mate v parallelle verwerking, 

onafhankelijk v algemene intelligenties. 

- Systeem 2: bewuste deliberatieprocessen, langzaam & serieel, recent evolutionair ontwikkeld, 

o.b.v. werken met expliciete regels, beperkte 

capaciteit, gelinkt aan intelligentie.  

o Oplossen redeneerprobleem (1): 

heuristische processen zullen gebruik maken 

v taak-eigenschappen, doel vh probleem, 

achtergrondkennis om 1 mentaal model te 

maken. 

o Dit mentaal model kan beïnvloed w door 

irrelevante info, waardoor er een hoge 

probabiliteit is dat gevonden oplossing fout 

is. 



87 
 

o Evaluatie gevonden oplossing door tijdrovend/inspannend verificatieproces (2)  kan 

resulteren in verwerpen model en bijbehorende oplossing. Meest waarschijnlijk dat er 

een interventie is wanneer: 

 Taakinstructies vermelden dat je abstracte/logische redeneervaardigheden 

moet gebruiken. 

 Je hoogst intelligent bent. 

 Er voldoende tijd is om inspannend analyseproces uit te voeren.  

o Systeem 2 ≠ logica  vaak verbetering vd oplossing, maar geen garantie dat 

voorgestelde oplossing daadwerkelijk correct is. 

- Menselijk redeneren en hypothetisch denken o.b.v. drie algemene principes: 

o (1) singulariteitsprincipe: slechts één mentaal model per keer in beschouwing nemen. 

o (2) relevantieprincipe: meest plausibele/waarschijnlijke model o.b.v. 

achtergrondkennis en huidige context in overweging nemen. 

o (3) satisfactieprincipe: accepteren mentale model als het adequaat is na evaluatie 

systeem 2 – accepteren conclusies die waar kunnen zijn, niet noodzakelijk moeten zijn. 

Theorie v Johnson-Laird gaat er vanuit dat we redeneerprocessen gebruiken  o.b.v. formele logica, 

waarbij we ons door achtergrondkennis kunnen laten afleiden  Evans: we baseren ons initiële model 

o.b.v. achtergrondkennis en evalueren o.b.v. processen die kunnen gebruik maken v formele logica. 

Onderzoek naar redeneervaardigheid gebaseerd op vaardigheid met formele logica te kunnen omgaan 

– hierbij onderscheid tussen inductief en deductief redeneren.  

7 INDUCTIEF REDENEREN  
Inductief redereneren ~ proces vh vinden v generalisaties o.b.v. individuele observaties.  

- Meer observaties binnen onze generalisatie  meer geneigd achterliggend verband 

veronderstellen, ECHTER nooit sluitende conclusies trekken, één discrepante observatie kan 

generalisatie onderuit halen (cf. illustratie kalkoen v Russell)  

7.1 De kalkoen van Russell 
Russell: kalkoen die ontdekte dat hij elke ochtend om 9 u gevoed werd – was een inductivist en wilde 

niet zomaar conclusie trekken, dus lange reeks observaties onder brede verzameling condities om dit 

gegeven te bevestigen – op gegeven moment concluderen altijd gevoed om 9u tot de conclusie werd 

ontkracht op Kerstmis ochtend, wanneer zijn keel werd overgesneden.  

7.2 Hypothesetoetsing en falsificatie 
Hypothese o.b.v. waarneming en inductie nooit kunnen bevestigen – slechts één discrepante 

waarneming nodig om de hypothese te verwerpen  consequentie: onze progressie ih oplossen v 

inductieve redeneerproblemen is hoger wanneer we expliciet op zoek gaan naar discrepantie, m.a.w. 

wanneer we een hypothese proberen te falsifiëren.  

- Popper: inductivistische benadering o.b.v. principe van confirmatie (= vinden v evidentie die 

correctheid hypothese bevestigt) 

o Confirmatiebias = menselijke neiging om confirmatie te vinden 
o Bacon: “The human mind, when it has once adopted an opinion draws all thing else to support and agree with it.” 

- Falsificatie = poging om actief een hypothese te verwerpen door te zoeken naar tegenbewijs. 

o Volgens Popper onmogelijk bewijs vinden voor hypothese. 

o Wanneer we enkel naar confirmatie zouden zoeken, kunnen we niet differentiëren 

tussen verschillende hypothesen – belang falsificatie id wetenschap.  
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7.3 De 2-4-6-taak 
Wason: simpele taak om hypothese-toetsing-proces te onderzoeken – nl. cijferreeks 2-4-6 

aangeboden en pp moeten achterhalen wat regel is (dit door nieuwe triplets te genereren en de reden 

voor juist die cijfers op te schrijven), door proefleider laten checken of regel correct is. 

 regel: “Drie getallen in oplopende volgorde.” 

- Resultaten niet goed: slechts 21% pp vond regel bij eerste poging, 28% nooit. 

- Moeilijk doordat ze geen hypothesen formuleerden die het noodzakelijkheidsprincipe testten. 

Pp confirmeerden bij opstellen hypothesen, door confirmatiebias genereren hypothesen die 

veel complexer waren dan noodzakelijk. 

7.4 Gesimuleerde onderzoeksomgevingen 
- Mynatt en collega’s: evidentie voor confirmatiebias in gesimuleerde onderzoeksomgeving. 

o Deeltjes afvuren op geometrische figuren (zowel laag als hoog 

helderheidsniveau). Pp wisten niet dat lichte kleuren omgeven waren 

door schild dat deeltjes weerkaatste  o.b.v. gedrag deeltjes 

hypothese vormen over objecten. 

o Manipulatie: aanvankelijk indruk wekken dat driehoeken 

weerkaatsen – werd initiële hypothese vd pp ( 3 groepen: falsificatie 

vs. confirmatie & geen specifieke opdracht) meeste pp beïnvloed 

door confirmatiebias & geen invloed vd instructie om een 

disconfirmatiestrategie te gebruiken.  

- Dunbar: ontdekken hoe expressie genen w gecontroleerd door andere genen.  

o Simulatie onderzoeksproces o.b.v. serie experimenten Jacob & 

Monod (nobelprijs): sommige genen kunnen andere genen inhiberen 

 gangbare hypothese: activerend. 

o Mechanismen achter interactie genen ontdekken door gesimuleerde 

mutaties in genetisch materiaal te maken.  

 Meeste mutaties consistent met activatiehypothese – deze 

pp slaagden er niet in om het juiste antwoord te vinden. 

 Klein aantal pp vond juiste antwoord door zich op discrepante bevindingen te 

richten (ieder potentieel gen testen met activatiehypothese en dan poging 

inconsistente data te verklaren). 

8 DEDUCTIEF REDENEREN: CONDITIONELE LOGICA 
Deductief redeneren = mentale proces vh vormen v inferenties die logisch zijn 

8.1 Een korte introductie in de klassieke logica 

8.1.1 Conditioneel redeneren 
Conditioneel redeneren ontstaan vanuit propositionele logica < logische operatoren zoals “en, of, als 

… dan, als en slechts als” w gebruikt in zinnen/proposities. 

- Zinnen ~ symbolen en logische operatoren w toegepast op deze symbolen voor conclusies. 

- !! Betekenis v woorden/proposities in klassieke logica wijkt af vd natuurlijke linguïstische: 

o Proposities hebben slechts twee toestanden: waar of niet waar. 

o Propositionele logica staat geen onzekerheid toe over al dan niet waar zijn.  
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8.1.2 Conditionele redeneerproblemen 
Conditionele redeneerproblemen < twee premissen en conclusie   

- Modus Ponens: bijvoorbeeld, als het regent dan wordt Marieke nat + het regent  conclusie: Marieke 

wordt nat. 
- Modus Tollens: bijvoorbeeld, als het regent dan wordt Marieke nat + Marieke wordt niet nat  

conclusie: het regent niet.  
o Veel meer moeite met dit probleem; zeggen dat conclusie niet noodzakelijk volt uit de 

twee premissen, nochtans conclusie wel terecht valide. 

- Ontkenning vh antecedent: bijvoorbeeld, als het regent dan wordt Marieke nat + het regent niet  

conclusie: Marieke wordt niet nat. 
o Conclusie niet valide aangezien de eerste premisse enkel iets zegt over de waarheid 

van Q als P waar is. Wanneer P niet waar is, kan Q dus waar of niet waar zijn. 

- Bevestiging vd consequent: bijvoorbeeld, als het regent dan wordt Marieke nat + Marieke wordt nat 

 conclusie: het regent. 
o Veel mensen zullen onterecht conclusie accepteren. Maar de waarheid van Q zegt 

niets over de waarheid van P. Het is alleen als P waar is dat Q waar moet zijn, niet 

andersom dat als Q waar is, P ook waar moet zijn. 

8.2 Beïnvloeding door irrelevante context 
Gedesinteresseerd redeneren < daten/voorkeuren ve ander zijn irrelevant en zouden de redenering 

daarom niet mogen beïnvloeden  dagelijkse ervaringen waarin dit wel het geval is. 

- Studie Byrne: de mate waarin pp bereid zijn om de conclusie 

ve conditioneel redeneerprobleem te accepteren, is 

afhankelijk van: 

o Het type probleem (MP: modus ponens; MT: modus tollens; 

DA: denial of the antecedent; AC: affirmation of the consequent) 
o De beïnvloeding door het aantal tegenvoorbeelden 

o De werkgeheugencapaciteit vd pp 

- Bonnefon en collega’s: onze normale dagelijkse redenering is 

vaak niet consistent met principe v gedesinteresseerd redeneren; inferenties o.b.v. 

onderliggende achtergrondkennis, toegeschreven aan een ander  vaak accepteren invalide 

conclusies 

- Markovits en collega’s: twee verschillende strategieën voor redeneerproblemen 

o O.b.v. statistische intuïties waarbij de waarheid vd conclusie w gebaseerd op maken 

ve inschatting vd waarschijnlijkheid ervan – inschatting o.b.v. achtergrondkennis 

(systeem 1 benadering) 

o O.b.v. genereren tegenvoorbeelden – cognitief zwaarder belastend < bedenken 

situaties die de conclusie ongeldig zou laten worden.  

8.3 Conditioneel redeneren: strategieën  
De Neys en collega’s: sterke individuele verschillen in redeneerstrategieën  uitgewerkt door 

Bonnefon en collega’s: vier verschillende strategieën die mensen kunnen gebruiken gebaseerd op 

onderscheid systeem 1 en systeem 2 verwerking. 

1. Pragmatische strategie < systeem 1, informeel verwerken ve probleem zoals het tijdens een 

conversatie gepresenteerd zou worden – maken talloze fouten. 

2. Semantische strategie < systeem 1, gebruik maken v achtergrondkennis zonder formele 

analyse waardoor ze redelijk aantal fouten oplevert. 
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3. Inhibitoire strategie < systeem 2, inhiberen impact vd pragmatische strategie en 

achtergrondkennis – succesvol bij sommige problemen, bij anderen niet. 

4. Generatieve strategie < systeem 2, combineren inhibitoire strategie met gebruik v abstracte 

analytische processen – consistent goede taakprestaties.  

8.4 Wasons selectietaak 
Wason: eenvoudige kaartselectietaak om deductieve redeneerprocessen te bestuderen.  

- Standaardversie: kaarten met R, G, 2, 7 op tafel – regel ‘als er op de ene kant een R staat, moet 

de andere kant een 2 zijn’ pp moeten kaarten kiezen voor om te draaien om te beslissen of 

aan regel voldaan is. 

o Meeste pp: kaart 2 omdraaien, maar dan kan je niet 

checken welke kaarten mogelijk niet aan de regel voldoen. 

o Dus kaart 7 omdraaien: als er op de achterkant een R zou 

staan, is de regel ontkracht. Sowieso ook R kiezen, want als 

er geen 2 staat is de regel definitief niet geldig.  

8.4.1 Mogelijke oorzaken voor een lage prestatie 
Mogelijke verklaring voor de reden waarom veel mensen R en 2 kiezen: 

- Matching bias: de neiging hebben om die items te kiezen die in de probleemomschrijving 

genoemd worden. 

o Stenning en collega’s: pp realiseren zich vaak niet dat ze alle keuzes moeten maken 

voordat ze feedback krijgen. 

o Oaksford: wijze oplossen kaartselectieprobleem conflicteert met wijze waarop we in 

dagelijkse leven met deze problemen omgaan (probabilistische strategie). 

- Reduced array selection task: aantonen dat wanneer probabiliteit van Q laag is we Q-kaarten 

zouden kiezen, maar niet-Q-kaarten wanneer de probabiliteit van Q hoog is.  

o Pak kaarten met rode cirkels (niet-Q-kaarten) en pak met blauwe driehoeken (Q-

kaarten)  regel pp: “Alle driehoeken zijn blauw” – kaarten trekken vd twee stapels 

die gelabeld waren – aantal Q-kaarten werd gevarieerd (17%, 50%, 83%)  

o Wanneer percentage Q-kaarten laag was, werden er ook minder geselecteerd.  

8.5 Sociaalcontracttheorie 
- Indicatieve regels beschrijven op een relatief abstract niveau aan welke voorwaarden voldaan 

moet zijn, wil de regel geldig zijn. 

- Deontologische regels hebben betrekking op de detectie v schendingen v regels die vaak in 

een sociale context voorkomen  taakprestatie aanzienlijk beter.  

o Verklaard vanuit 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. 

o Sociale contracten < overeenkomen dat kosten en baten gedeeld worden – sterk 

ontwikkeld mechanisme om schendingen van dit soort situaties te detecteren (volgens 

sociale contracttheorie van Cosmides) 

 Vooral goed zijn in vinden vd juiste regel wanneer de kaartselectie zo 

geformuleerd w ze schendingen v sociale situaties reflecteert.  

 Evidentie experiment Sperber & Girotto: ‘item betaald’, ‘item niet betaald’, 

‘item ontvangen’, ‘item niet ontvangen’ – pp juiste kaarten omdraaien om te 

checken of ze niet bedrogen worden.  
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8.5.1 Relevantietheorie 
Volgens Sperber & Girotto een simpelere verklaring voor hun resultaten, nl. 

relevantietheorie.  

- Bij selectieproces simpelweg de relevantie v iedere kaart voor de 

conditionele regel evalueren. 

- Ook een veel betere prestatie gevonden op items die niet een sociaal 

contract representeren (b).  

9 DEDUCTIEF REDENEREN: SYLLOGISMEN 
Syllogisme = redeneerproces < twee statements 

– majorpremisse en minorpremisse en conclusie, 

die al dan niet logisch volgt uit de premissen.  

- Bij beoordelen syllogisme nagaan of de 

conclusie noodzakelijk uit de premissen 

volgt, onder aanname dat premissen 

waar zijn. 

- Betekenis vd premissen zal id praktijk 

echter vaak interfereren met evalueren vd vorm. 

9.1 Syllogistische fouten 
Al bij het verifiëren van syllogismen worden vele fouten gemaakt: 

- Klauer en collega’s:  

o Effect van basisratio: pp die te horen hadden gekregen dat 5/6 vd syllogismen correct 

waren, waren bereid meer conclusies te accepteren dan zij die 1/6 te horen kregen. 

o Effect geloofwaardigheidsbias: conclusies die aannemelijk klonken werden eerder 

geaccepteerd dan conclusies die onaannemelijk waren. 

o Interactie tussen geloofwaardigheidsbias en logica: prestatie beoordelen syllogismen 

met valide conclusies beter bij geloofwaardige conclusies; prestatie bij invalide 

conclusies juist slechter wanneer conclusies geloofwaardig waren. 

 pp laten zich vaak door andere factoren dan logica leiden (Stupple & Ball) 

o Trager verwerken syllogismen ongeloofwaardige premissen – pp ervaren conflict tss 

achtergrondkennis en wat ze moeten aannemen voor de oplossing  

o Pp eerder bereid validiteit ve syllogisme te aanvaarden als oppervlakkige 

eigenschappen vd premissen overeenkomen met die vd conclusie. 

o Verwarring over precieze betekenis ve premisse  betere redeneerprestatie wanneer 

premissen expliciet gedesambigueerd/uitgeschreven worden.  

 Vb. betekenisverschil ‘sommige’ 

 Formele logica: minimaal één en mogelijk allemaal 

 Dagelijkse taalgebruik: sommigen, maar niet allemaal 
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10 DEDUCTIEF REDENEREN: RELATIONELE PROBLEMEN 

10.1 Redeneren en mentale inbeeldingen  
Mentale representaties model ~ iconisch: structuur model correspondeert met wat het representeert 

- Knauff en collega’s: deductieve redeneerprocessen zijn langzamer wanneer mentale 

inbeeldingsprocessen betrokken zijn, omdat pp irrelevante details genereren. 

o Onderzoeken door onderscheid inbeelden en overwegen  redeneerproblemen 

voorgelegd die qua moeilijkheidsgraad verschillen op dimensies inbeeldbaarheid en 

overweegbaarheid. 

 Visuele relaties; visuo-spatiale relaties, controlerelaties noch inbeeldbaar 

noch overweegbaar. 

 Pp significant trager bij visuele inferenties 

- Genereren visuele beelden met veel irrelevante details – hinderen effectieve inferentie 

11 DEDUCTIEF REDENEREN: BEPERKENDE FACTOREN 

11.1 Werkgeheugencapaciteit  
Aantal mentale modellen dat geconstrueerd kan w, w beperkt door werkgeheugencapaciteit.  

- Veel meer pp juiste conclusie trekken wanneer premissen slechts één mentaal model toelaten, 

dan wanneer premissen drie mentale modellen toelaten (meer WG belasting) 

- Taakprestatie ~ WG-capaciteit v individuen 

11.2 Het waarheidsprincipe 
Mensen houden vast aan het waarheidsprincipe < neiging v mensen om WG belasting 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 en collega’s: onderzoek d.m.v. illusoire problemen. 
o Eén vd beweringen juist(1): (1a) dienblad zwaar/elegant/beiden; (1b) dienblad elegant en verplaatsbaar. 

o Bewering zeker waar (2): dienblad elegant en verplaatsbaar (2a)  geef een beschrijving vh dienblad: 

vele pp tegenovergestelde v zwaar toe te voegen, nl. licht, elegant en verplaatsbaar ( correct: elegant 

en verplaatsbaar) 

o Ook ten onrechte rapporteren dat beschrijving consistent is ( mentaal model premisses 1a en 1b. als 

1b waar is, volgt dat 1a ook waar moet zijn, maar volgens 1 kan dat niet, waardoor beschrijving 

inconsistent is)  

11.3 Geloofwaardigheidsbias 
“In hoeverre is deze geloofwaardigheidsbias een algemene beperking van ons redeneervermogen?” 

Evans’ heuristische-analyse-theorie: geloofwaardigheidsbias groter wanneer redeneringen vooral op 

systeem 1 processen zijn gebaseerd en kleiner bij systeem 2 processen. 

- Evans & Curtis-Holmes: onderzoek invloed tijdsdruk op de mate 

waarin pp gevoelig zijn voor de geloofwaardigheidsbias.  

o Condities: valide/geloofwaardig, valide/ongeloofwaardig, 

invalide/geloofwaardig, invalide/ongeloofwaardig. 

o Onder tijdsdruk nam bereidheid valide/ongeloofwaardige 

conclusies te accepteren af, terwijl bereidheid 

invalide/geloofwaardige conclusies te accepteren toe nam 

(meer gebruik systeem 1).  

“Wanneer is er aanleiding om een intuïtief systeem-1-antwoord te verwerpen?” Twee opties: 
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11.3.1 Feeling of rightness   
- Thompson en collega’s: intern monitoringsysteem dat de output vh heuristische systeem 

evalueert  lage feeling-of-rightness leidt tot een meer uitgebreide deliberatie, terwijl hoge 

scores leiden tot snelle acceptatie vh initiële antwoord. 

- MAAR gebruik analytische processen is geen garantie voor correcte uitkomst.  

11.3.2 Intuïtieve logica 
We detecteren een conflict zonder dat we precies weten wat de aard vh conflict is. 

- De Neys: toepassing intuïtieve logica  

o Vaak doorzien we de logische structuur ve probleem niet, waardoor we ook niet het 

conflict tss de logische validiteit vh probleem en de geloofwaardigheid opmerken. 

o ECHTER: resultaten De Neys en collega’s impliceren dat we dit conflict wel opmerken. 

 Fysiol. arousal hoger bij trials met een conflict dan bij trials zonder conflict. 

 Conflict wel geregistreerd, maar eerder idvv een gut-feeling dan idvv een 

sterke overtuiging dat premissen een conflict bevatten.  

- Logische problemen eerst proberen oplossen o.b.v. 2 intuïtief parallel opererende processen 

< intuïtief heuristisch proces en intuïtief logisch proces 

o Pas wnr conflict w gedetecteerd tss heuristische en logische proces volgt een 

deliberatie o.b.v. analytisch proces. 

 Klinkt tegen-intuïtief & inconsistent met klassieke analytische heuristische t. 

o Traditionele logische principes kunnen relatief eenvoudig geactiveerd w – idvv gevoel 

dat heuristische antwoord conflicteert met logica, zonder onmiddellijk tot een 

oplossing te leiden  resulteert in switch naar daadwerkelijke systeem-2-verwerking. 

12 HERSENPROCESSEN EN FORMEEL REDENEREN  
Prado en collega’s: hersengebieden id linker frontale en pariëtale gebieden w geactiveerd tijdens 

oplossen v deductieve redeneerproblemen.  

- Betrokkenheid linker hemisfeer consistent met neuropsychologische data.  

a) Volgens klassieke seriële model resulteert signaleren conflict erin dat intuïtieve systeem-1-oplossing geverifieerd w door deliberatieve 

systeem-2-beredenering. 

b) Volgens parallelle model vinden intuïtieve en deliberatieve redenering gelijktijdig plaats. 

c) Volgens logische-intuïtie model is er aanvankelijk sprake v twee intuïtieve redeneerprocessen, waarvan de ene heuristisch en de ander 

o.b.v. logische intuïties. Deze twee processen w volgens het model gevolgd door een deliberatief redeneerproces. 
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- Consistent met Gazzangia’s idee ve unitair bewustzijn: linker-hemisfeer 

vervult de rol v interpretator, die ernaar streeft coherente representaties 

te maken vd info die het ontvangt. 

o Redeneerprocessen deels afhankelijk vd interpretator. 

- Specifieke activatiepatronen deels afhankelijk vd specifieke taakvereisten 

(relationele codering, categorische argumenten, propositionele 

argumenten) 

o Pariëtaalschors ~ relationele redeneringen  verklaring 

pariëtaalschors betrokken bij de codering van spatiale relaties 

o L inferieure frontale gyrus ~ categorische problemen 

o L precentrale gyrus ~ propositionele redeneerproblemen 

- Mentale representatie w gevormd o.b.v. linguïstische beschrijving, 

daardoor speelt taal ook een belangrijke rol id redeneerprocessen  

vooral bij initiële lezen vh probleem en coderen vd verbale instructies. 

12.1 Stadia  
Fangmeier en collega’s: drie stadia id verwerking ve redeneerprobleem. 

1. Verwerking vd premissen ~ temporo-occipitale gebieden, reflecteert visuospatiale verwerking. 

2. Integratie vd premissen ~ anterieure prefrontale cortex, reflectie vd betrokkenheid van 

executieve processen bij deze integratie. 

3. Validatie vd conclusie ~ pariëtale-frontale gebieden, impliceert dat modaliteitsonafhankelijke 

representaties id pariëtale cortex o.b.v. een cognitief controleproces gevalideerd worden. 

Bonnefond en collega’s: MEG om verwerking v modus-ponens-problemen te onderzoeken.  

- Pp verwachten overeenkomst tweede premisse met de eerste, is dit niet het geval resulteert 

dit in een sterke toename hersenactiviteit 300ms na aanbieding premisse. 

- Pp vormden inferentie beide premissen ongeveer 400ms na aanbieding tweede premisse net 

voordat conclusie werd gepresenteerd  sterk anticiperen op presentatie vd conclusie. 

12.2 Individuele verschillen 
De Neys en collega’s: aanzienlijk veel individuele verschillen in onze redeneervaardigheden 

- Deels verklaard vanuit idee dat er verschillende strategieën bestaan voor oplossingen. 

o Beïnvloed door gevoeligheid vd logische vorm ve probleem (hersengebieden 

betrokken bij extraheren en representeren vd structuur vh probleem), gevoeligheid 

vd validiteit vd conclusies (hersengebieden betrokken bij selectie en toepassen vd 

juiste inferentiële regels) en gebruik heuristieken (geen specifiek patroon). 

o  
- Deels verklaard door individuele verschillen m.b.t. belief-bias.  

o Tsujii en collega’s: hoge belasting conditie, hogere belief-bias 

o Zowel bij hoge als lage cognitieve belasting correlatie tussen accuratesse vd 

antwoorden en mate van activatie in rechter frontale cortex. 



95 
 

13 INFORMEEL REDENEREN  
Informeel redeneren < waarbij kennis en ervaring wel een belangrijke rol spelen, waarbij we meestal 

ernaar streven op overtuigende wijze een argument te maken ten gunste ve specifieke positie. 

- Bij informeel redeneren is inhoud belangrijk  bij formeel argument is enkel vorm van belang. 

- Bij informeel redeneren is context relevant (vb. argument door expert vs. leek) 

- (!!!) Onderzoek naar formeel redeneren gericht op binaire logica (iedere propositie w 

verondersteld waar of niet waar te zijn)  informele logica o.b.v. waarschijnlijkheden, eerder 

bayesiaans van aard. 

- Overeenkomsten?  

o Ook bij formele redeneringen soms laten leiden door achtergrondkennis, wat 

resulteert in de geloofwaardigheidsbias.  

o Ricco: vaardigheden om drogredenen (vb. argument irrelevantie; slippery-slope-

argument) te herkennen is sterk gecorreleerd met deductieve redeneervaardigheden 

13.1 Motivatie 
- Motivatie is anders bij informele redeneringen dan bij formele redeneringen. 

o Mercier & Sperber: informele redenering staat vooral in dienst van de wens een ander 

te kunnen overtuigen (cf. politiek, eigen positie zoveel mogelijk kracht bijzetten) 

o Kritiek door Evans: informele redeneringen spelen niet alleen een rol in argumentatie, 

maar ook in allerlei denkprocessen, o.a. anticiperen op/plannen van de toekomst. 

- Tegenwoordig veel evidentie dat bij mensen hun informele redeneringen en gedachten erg 

gebrekkig zijn. 

o Thagard: verklaring o.b.v. concept ‘gemotiveerde 

inferentie’, dat plaatsvindt wanneer mensen hun 

beoordelingsvermogen vervormen vanwege onderliggende 

persoonlijke doelen (o.b.v. wensen en verlangens  feiten)  

o My-side-bias = de neiging om statements te evalueren o.b.v. 

onze eigen vooringenomen opvattingen, i.p.v. op hun eigen 

kracht. 

 Evidentie Stanovich en collega’s: vb. studenten die alcohol drinken hebben 

later een grotere kans om alcoholist te worden – pp die regelmatig drinken 

schatten kans lager in dat dit argument waar is, dan zij die niet drinken. 

 Effect niet afhankelijk vd vaardigheid om systeem-2-processen te gebruiken. 

- Motivatie om evidentie voor je eigen positie te vinden, kan soms redeneervaardigheden juist 

op een positieve manier beïnvloeden.  

o Evidentie Dawson en collega’s: prestatie op Wasons kaartselectietaak verbeterde 

wanneer pp sterk gemotiveerd waren om de regel te ontkrachten. 

13.2 Waarschijnlijkheid 
Hahn & Oaksford: evidentie dat informele redeneringen principes v bayesiaanse inferentie volgen 

aantal factoren die waargenomen kracht ve conclusie kunnen beïnvloeden: 

- Sterkte vd oorspronkelijke overtuiging 

- Aard vh argument (positieve argumenten 

sterke impact dan negatieve) 

- Sterkte vd evidentie 

Volgens bayesiaanse benadering is de 

overtuigingskracht van een argument eerder een 

functie vd sterkte ervan  ieder argument 
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classificeren in termen vd overtuigingskracht en de mate waarin een argument een negatieve uitkomst 

impliceert. 

- Ondanks succes, toch enkele beperkingen inherent aan benadering: 

o Bayesiaanse inferentie is te flexibel, waardoor het moeilijk is om specifieke assumpties 

te falsifiëren.  

o  tegenargument: bayesiaanse benadering is theoretisch raamwerk dat per definitie 

niet falsifieerbaar is; vanuit raamwerk diverse modellen die wel falsifieerbaar zijn.  

o Harris en collega’s: o.b.v. kwantitatieve analyse sterke evidentie voor bayesiaans 

model. Bestuderen d.m.v. ad-hominem-argument (= negeren ve propositie vanwege 

negatieve eigenschappen vd persoon van wie de propositie afkomstig is). 

14 BESLUIT: ZIJN MENSEN RATIONEEL? 
Het gegeven dat onze rationaliteit beperkt is, heeft tot talloze debatten geleid: 

- Meeste van ons presteren redelijk goed in dagelijkse leven, maar falen direct wanneer de 

meest basale eigenschappen van onze rationaliteit ih laboratorium w getest  verklaring? 

o Realiseren dat functioneren in dagelijkse leven veel minder rationeel is dan we denken 

o Prestaties in labo minder slecht dan studies in dit boek suggereren 

 Misvatting om gebruik v heuristieken als fout te beschouwen (in praktijk wel 

snel en zonder teveel cognitieve inspanning oplossingen kunnen vinden zo) 

 Prestatie labo-taak vaak laag omdat niet direct duidelijk is welke informatie 

belangrijk is. 

o Fouten die op veel redeneerproblemen w gemaakt benadrukken gekunsteldheid vh 

probleem (weinig situaties die echt vergelijkbaar zijn in dagelijkse leven). 

 Maar menselijke rationaliteit weldegelijk gelimiteerd.  

14.1 Het dunning-kruger-effect 
Belangrijke reden dat mensen slecht presteren op complexe 

taken is omdat juist mensen die slecht presteren, geen inzicht 

hebben in het feit dat ze slecht presteren = Dunning-Kruger-

effect. “Hoe zij die incompetent zijn, geen inzicht hebben in hun 

incompetentie.” 

Verklaring: vaardigheid correctheid ve antwoord te verifiëren, 

vereist vaak juist dezelfde kennis die nodig is om het probleem 

op te lossen.  

14.2 Wat is rationaliteit?  
- Traditioneel: rationeel denken w geleid door de principes vd klassieke logica  deductieve 

redeneerprocessen zijn bijzonder relevant in bepalen vd menselijke rationaliteit.  

o Vorm van normativisme = het idee dat menselijke denken een normatief systeem 

reflecteert  menselijke denken correct wanneer het 

overeenkomt met de klassieke logica en niet correct 

wanneer dit niet het geval is. 

- Alternatieve visie o.b.v. assumptie dat menselijke rationaliteit 

gegrondvest is op het bepalen v waarschijnlijkheden (wereld ~ 

onzekerheid en onnauwkeurige informatie) 

o Juist bij onzekerheid vaak betere beslissingen nemen. 
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o Invloedrijke probabilistische benadering o.b.v. bayesiaanse principes (komt beter 

overeen met menselijke keuzes) 

 A-priori opvattingen kunnen veranderen o.b.v. nieuwe informatie. 

Debat nog gaande, toch al enkele conclusies trekken 

 Normatieve benadering correspondeert zeer slecht met wijze waarop mensen in het dagelijkse 

leven functioneren en is daarom een slecht model voor menselijke rationaliteit. 

 Ondanks probabilistische benadering een betere beschrijving geeft, zijn er nog steeds 

beperkingen aan de menselijke rationaliteit. 

o Beperkingen gerelateerd aan cognitieve verwerkingscapaciteit 

o Om te compenseren aan beperkingen, vaak gebruik van heuristieken – in praktijk niet 

alleen vaak een bruikbare oplossing, maar soms in uitzonderlijke gevallen zelfs 

efficiënter en kwalitatief betere oplossingen.  
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Hoofdstuk 20. Getal en categorie 

1 INLEIDING  
Belasting geheugen minimaliseren – niet alle informatie onthouden die we dagelijks verwerken, eerder 

abstraheren kenmerkende eigenschappen van bepaalde objecten uit dagelijkse waarnemingen en 

genereren categorieën o.b.v. belangrijkste onderscheidende kenmerken. 

- Soms grenzen van categorieën duidelijk gedefinieerd, maar niet altijd het geval. 

o Ook continue eenheden waarnemen en opdelen in discrete categorieën. 

o Abstracte en discrete representaties kunnen maken. 

- Lijkt een gemakkelijk proces, maar complexiteit pas te begrijpen als er gekeken wordt naar 

manier waarop classificatiesystemen id biologie zijn toegepast. 

o Vb. dolfijnen/walvissen hebben uiterlijke kenmerken v vissen, maar behoren tot de 

klasse van zoogdieren. 

- Factoren zoals typerendheid, beschikbaarheid & spreiding individuele soorten over categorie, 

bepalen de efficiëntie en accuraatheid waarmee we een object kunnen classificeren.  

Ook in staat objecten in onze omgeving te tellen of een schatting te maken van aantallen/hoeveelheid 

 we hebben besef van grootte & vaardigheid om representatie te kunnen manipuleren (ermee 

rekenen) 

2 NUMERIEKE COGNITIE 
Rekenen < besef van getallen en grootte kunnen omzetten in mentale representaties en daaraan 

symbolen te koppelen, die op systematische wijze gemanipuleerd kunnen worden. 

In hoeverre is ons vermogen tot rekenen en onze intuïties voor grootte aangeboren, dan wel 

afhankelijk van aangeleerde factoren. 

- Gordon: bij Piraha-stam blijkt accuratesse vanaf aantallen van drie of 

meer aanzienlijk onnauwkeurig te zijn, zelfs wanneer ze deze aantallen 

met vingers moesten rapporteren  taal en besef van aantallen zijn 

gelinkt met elkaar.  

- Xu & Garcia: een zeker besef van orde grootte, aantallen en 

verhoudingen is al aanwezig bij acht maanden jonge kinderen. 

o Kijktijd bij jonge kinderen ~ maat voor interesse en verrassing  

o Kinderen blijken verrast te zijn wanneer de inhoud vd dozen 

niet correspondeerde met de steekproef.  

- Fontanari en collega’s: intuïtieve kansberekening gevonden bij Maya-stammen.  

o Intuïtie voor proporties  spel waarbij pp een zwart muntje moesten bemachtigen. 

Keuze uit een verzameling met veel en weinig zwarte muntjes. 

o Prestatie vergelijkbaar met Italiaanse pp. 

 Conclusie: basisbesef v grootte en proportie waarschijnlijk aangeboren en niet afhankelijk v 

aangeleerde taalkundige en culturele factoren.  

Begrijpen hoe grootte (magnitude) in ons cognitieve systeem gepresenteerd wordt:  

- Gallistel & Gelman: grootte-info op zowel verbale als non-verbale wijze representeren. 

o Verbaal < cijfers 
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o Non-verbaal < visuele inbeelding  op non-verbale 

wijze tellen door steeds eenheden ve specifieke grootte 

aan visuele beeld toe te voegen.  

 Deze representatie = continu, beschikbaar bij 

jonge kinderen, gedeeld met andere 

diersoorten. 

- Feigenson en collega’s: twee kernsystemen voor grootte-

representaties 

o Kernsysteem I: beschikbaar op jonge leeftijd en 

vergelijkbaar met de continue visuele inbeelding. 

 Kinderen van zes maanden: grootte verschillen 

accuraat detecteren met ratio 1:2 

 Precisie neemt toe met leeftijd (tien maanden al 2:3) 

o Kernsysteem II: meer precieze getal representatie 

 Jonge baby’s limiet van 3 individuele discrete items. 

 Meer dan drie: niet meer o.b.v. relatieve grootte orde, maar door absolute 

aantal gedrag bepalen. 

3 GETALREPRESENTATIE 
Grootte representatie relateren aan symbolische code (= uniek menselijke vaardigheid)  woorden 

om aantallen uit te drukken & ook in korte vorm, nl. cijfers 

- Geschiedenis # systemen: Babylonische spijkerschrift, Romeinse systeem, Arabische 

nummersysteem (vooral hiermee bekend in Westerse wereld).  

- Decimale stelsel 

o 10 als basis 

o =  tien verschillende symbolen om eenheden 0-9 te representeren en hogere 

eenheden worden genoteerd o.b.v. combinatie v één of meer symbolen. 

 alternatieve stelsels: basis 20, basis 60, binaire (2), octale (8) of hexadecimale (16) 

3.1 Basiseigenschappen 

3.1.1 Het verwerken van getallen 
Enkele interessante effecten bij verwerkingstijd van getallen: 

- Duurt langer grote getallen te benoemen dan kleine getallen. 

- Verwerkingstijd ve getal afhankelijk vd frequentie waarmee we het getal tegenkomen: 

veelvoorkomende getallen w sneller verwerkt dan minder voorkomende. 

- Grootte ve getal beïnvloed ook verwerkingssnelheid 

vh volgend getal: 

o Bij sequenties verwerken: volgende getal id 

reeks sneller verwerkt wanneer het qua 

grootte overeenkomt met het eerdere getal id 

reeks.  

3.1.2 Het symbolische-afstandseffect 
Symbolische-afstandseffect = hoe onze beoordeling vd relatieve grootte van twee getallen afhankelijk 

is vd absolute grote van deze getallen  vb. beoordelen welke van twee getallen groter, eerder in 

staat dit te doen voor getallen 2 en 4 dan voor 3 en 5.   
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3.1.3 De apprehensie-span  
“Hoeveel items kunnen we tegelijkertijd representeren?”  Jevons: exeperiment waarbij hij een 

onbekend aantal bonen nam en die in een schaal wierp – zo snel mogelijk schatten hoeveel bonen er 

gevallen waren – natellen hoeveel het er in werkelijkheid waren. 

- Voor aantallen v 3 en 4 altijd correct, maar voor grotere aantallen daalde accuratesse 

geleidelijk  apprehensie-span = maximum aantal elementen dat we gelijktijdig bewust 

kunnen verwerken = 4 à 5 items. 

- Logan & Zbrodoff: replicatie Jevons studie, maar beter gecontroleerd. 

o Voor displays die 1, 2 of 3 stippen bevatten, kunnen 

pp dit aantal binnen 700ms rapporteren en was de 

reactietijd gemiddeld constant, ongeacht aantal 

stippen dat getoond werd. 

o Vanaf 4 stippen nam reactietijd lineair toe met 

aantal stippen dat getoond werd.  

 Subiteren = hoeveelheden van 4 of minder kunnen we in één 

oogopslag vaststellen.  

3.2 Subiteren  
Mogelijke verklaringen waardoor we grotere getallen niet meer in één oogopslag kunnen waarnemen. 

3.2.1 Werkgeheugencapaciteit 
Klahr en collega’s: abstracte representaties vormen door elementen in een set te tellen  aantallen 

vaststellen door ieder element serieel te vergelijken met rangordenummers. Hiervoor moet WG 

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. 

- Implausibele verklaring om enkele redenen: 

o Met WG verwachten dat taakprestatie vermindert wanneer WG belast w met 

irrelevante informatie. 

o ECHTER: gevonden dat irrelevante informatie enkel een invloed had op het tellen en 

niet op de subiteer-prestatie  subiteren niet door aandacht/werking WG beïnvloed 

3.2.2 De wet van Weber 
Bij hogere aantallen minder goed in staat om kleine verschillen tussen patronen waar te nemen.  

MAAR: waarom juist vanaf vier à vijf stippen niet meer het verschil kunnen waarnemen?  

- Wet van Weber = de kleinste verandering ve stimulus, die we nog kunnen waarnemen, hangt 

lineair samen met de grootte vd stimulus zelf.  

o M.a.w. als de stimulus twee keer zo groot is, moet de verandering ook twee keer zo 

groot worden om die te kunnen waarnemen. 

o Weber-fractie/just-noticeable difference = verhouding tussen de mate v verandering 

en de grootte vd stimulus zelf (kleinste verschil dat we in 50% vd gevallen kunnen 

waarnemen) 

- Studie Van Oeffelen en Vos: voor elk stippenpatroon beslissen of het in meer of mindere mate 

afwijkt vd referentiewaarde of er juist mee samenvalt. 

o Grootte verschil ~ 0.16 keer de referentiewaarde.  

o Verschillen onder 6 duidelijk waarnemen, omdat de individuele verschillen in 

aantallen duidelijk onderscheidbaar zijn, terwijl voor aantallen groter dan 6 dit niet 
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meer mogelijk is, omdat de kleinst mogelijke verschillen daar kleiner zijn dan de 

Weber-fractie. 

 ECHTER: problematische verklaring om twee belangrijke redenen. 

 Schat het aantal objecten dat we d.m.v. subiteren kunnen vaststellen 

te hoog in. 

 Studie suggereert dat subiteren een continu proces is, waarbij 

vermogen om te subiteren langzaam vermindert naarmate we grotere 

elementen waarnemen ( discrete overgang) 

3.2.3 Patroonherkenning 
Kleine getallen kunnen visueel in een geometrisch patroon opgeslagen worden ( één eenheid = punt, 

twee eenheden = lijn, die eenheden = driehoek, vier aantallen = quadrilateraal). Hoe groter de 

aantallen, hoe hoger het aantal vrijheidsgraden vd patronen wordt.  

- Vanaf vier punten neemt aantal variaties id mogelijke patronen sterk toe, waardoor vaststellen 

v aantallen minder efficiënt kan plaatsvinden o.b.v. patroonherkenning.  

o Canonische patronen (sterk herkenbare geometrische patronen) worden sneller 

herkend dan random patronen. 

o Bij ontleden complex geometrisch patroon in aantal individuele canonische patronen, 

kan de hoeveelheid eenheden in ieder individueel patroon via subiteren w vastgesteld. 

 
- Deze data laat echter nog zekere mate van continuïteit toe, terwijl subiteren wel degelijk een 

discreet proces is, gekoppeld aan onze algemene vaardigheden die gerelateerd zijn aan het 

proces van objectindividuatie ( numerieke vaardigheden). 

o Individuatie = proces waarmee individuele objecten in een scène geïsoleerd, 

geïdentificeerd en opgeslagen in WG worden. 

o Capaciteit WG is op ongeveer vier objecten geschat. 

 Beperkingen visuele waarneming als onderliggende verklaring voor subituatieproces.  

3.2.4 Biologische basis van subiteren  
Neurofysiologische correlaten:  

- Ester en collega’s: rapporteren aantal stippen die in één 

visueel half-veld w aangeboden. 

o Voor aantallen v 1 tem 4 elementen nam de N2PC-

component vh ERP toe met het aantal 

gerepresenteerde stippen – bij groter aantal stippen 

steeg de ERP-component niet verder.  

- Nieder en Miller: single cell recordings bij primaten  hoe meer stippen w gepresenteerd, 

hoe minder sterk het neuron gaat vuren, dit tot een aantal van vier stippen; vanaf dat aantal 

nam vuurfrequentie niet verder af.  

 Sterk verband tussen capaciteit visuele WG en ons vermogen te subiteren  Piazza et al.: 

o Relatie vaardigheid subiteren ~ werkgeheugencapaciteit 

o Vermogen subiteren beperkt door concurrerende visuele aandachtstaken die effectief 

gebruik vh werkgeheugen beperken. 
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3.3 Tellen  
Tellen < aantal elementen die aanwezig zijn in verzameling bepalen  wiskundig: bepalen vd 

cardanaliteit vd verzameling. 

- Alle elementen uit verzameling overlopen en ieder volgend element hoger rangnummer geven 

- Aantal specifieke problemen overwinnen om tot succesvolle telopdracht te komen: 

o Bijhouden welke elementen we al overlopen hebben en welke nog moeten gebeuren 

 Vooral een probleem bij elementen die at random verdeeld zijn 

 Nog moeilijker wanneer elementen zelf ook bewegen (sterker beroep op 

visuele werkgeheugen) 

o Bijhouden rangnummer: representatie v rangordenummer in WG geactiveerd houden 

en deze representatie na ieder element met één eenheid ophogen. Bij afleiding gaat 

representatie verloren uit WG en ‘raakt men de tel kwijt’.  

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 subiteren zijn. 

- Elementen geordend in regelmatig raster: eenvoudig aantal rijen en kolommen tellen vh raster 

en die met elkaar vermenigvuldigen. 

3.3.2 Hardop tellen 
Gebeurt tellen hardop dan wel subvocaal? 

- Landauer: snelheid van tellen is niet afhankelijk vd wijze waarop geteld wordt. 

- Whalen en collega’s: tellen kan op verbale/subvocale manieren plaatsvinden, maar ook op 

non-verbale wijze. 

o Pp zo snel mogelijk specifiek aantal keren een knop laten indrukken.  

o Tijdsdruk: waardoor expliciet/verbaal tellen niet 

mogelijk was  toch vaak bij benadering juist. We 

kunnen terugvallen op mentale 

grootterepresentatie, die bij benadering 

proportioneel is t.o.v. de correcte hoeveelheden. 

 Ook bij dieren gevonden. 

 Ook wanneer mensen flitsen moesten 

tellen: eerder probabilistisch dan exact 

3.4 Schatten  
Vaak niet in staat om te tellen  schattingen maken, hiervoor kunnen afhankelijk vd situatie gebruik 

maken v verschillende strategieën. Belangrijk: zijn eenheden gestructureerd of ongestructureerd?  

- Tellen representatieve deelverzameling vb. aantal studenten op één rij in aula. 

- Gebruik van referentieobject: vb. lengte A4 blad schatten a.d.h.v. meetlat 

3.5 Het snarc-effect 
Dehaene en collega’s: opmerkelijk neveneffect v besef v grootte.  

- Spatial-numeric association of response codes (SNARC): relatief kleine getallen associëren met 

links en relatief grote getallen associëren met rechts. 

o !! relatief: 1 tot 12, w 12 met R geassocieerd, 12 tot 23, w 12 met L geassocieerd.  

3.6 Getalsrepresentatie in het werkgeheugen: mental number line 
Verklaring: aannemelijke hypothese dat we getallen representeren op denkbeeldige lijn v L -> R 
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Evidentie:  

- Ranzini en collega’s: symbolische-cue-experiment  relatief kleine getallen kunnen de 

aandacht naar links richten en relatief grote getallen de aandacht naar rechts. 

- Cattaneo en collega’s: primen d.m.v. fosfeenperceptie 

(< sensatie vh waarnemen ve visuele lichtflits, die het 

gevolg is v druk op de oogbol of directe stimulatie vh 

visueel systeem)  

o TMS-puls L-cortex: priming met relatief klein 

getal resulteerde in afname vd proportie 

fosfenen die pp rapporteerden. Priming relatief 

groot getal resulteerde in toename vd 

proportie fosfenen die gerapporteerd werd. 

o TMS-puls R-cortex: toename proportie fosfenen tgv priming met een klein getal, 

afname proportie fosfenen tgv priming met een relatief groot getal. 

o Consistent met mental-number-line-hypothese (Santens en Gevers): kleine visuele 

getallen stimuleren de gevoeligheid van onze visuele cortex voor informatie in linker 

visuele veld en grote getallen voor informatie die rechts gepresenteerd wordt.  

- Maar niet alles te verklaren adhv mentale getallenlijn: afwijking tov 5 aangeven bij 1-4-6-9 

o Resultaat: 

 Kleine afwijkingen vh doelcijfer w sneller verwerkt door de linkerhand 

(ongeacht 4 of 6), grote afwijkingen door rechterhand (ongeacht 1 of 9) 

 Eerder de taakinstructies (‘grote’ of ‘kleine’ afwijking) die geassocieerd w met 

specifieke locatie dan de relatieve grootte vh cijfer zelf.  

o Consistent met mental-white-board-hypothese (Abrahamse en collega’s):  

 Representaties WG op seriële wijze ordenen: eerste items L gezet, laatste R. 

 Volgorde waarin taakrelevante stimuli onthouden moet w, bepaalt of er 

associatie met L of R gemaakt w. 

3.7 Rekenen  

3.7.1 Eenvoudig hoofdrekenen  
Groen & Parkman: interesse in betrokkenheid v geheugenprocessen tijdens uitvoering simpele 

opteltaken bij kinderen. 

- Kinderen beginnen met grootste vd twee cijfers, 

daar stap voor stap kleinste cijfer bij optellen. 

o Deze conclusie doordat tijd die gemiddeld 

nodig was om de oplossing te vinden, 

afhankelijk was vd kleinste vd twee cijfers 

die verwerkt moest worden.  

o Max + min strategie. 

- MAAR: moeilijk te generaliseren!! 

o Gevaar dat individuele verschillen in 

oplossingsstrategieën verborgen blijven. 

o Zeer moeilijk data naar volwassenen extrapoleren. 

 Volwassenen sneller oplossen dan je o.b.v. telstrategie mag verwachten. 

 Werken met rekenfeiten uit langetermijngeheugen (tijd nodig om die uit 

geheugen op te halen). 
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3.7.2 Het probleemgrootte-effect 
Probleemgrootte-effect = benodigde tijd om een ééncijferig optel- of vermenigvuldigingprobleem op 

te lossen, neemt toe met de grootte vd operanden.  

- Niet aanwezig bij TIE-opgaven (vb. 4*4 of 8+8) – deze rekenkundige 

feiten opgeslagen in intern lexicon. Probleem resultaat vd 

efficiëntie waarmee dit soort feiten uit lexicon gehaald ku w.  

- Vergelijkbaar met woord-frequentie-effecten bij lexicale toegang 

(cf. H17)  

3.7.3 De rol van het werkgeheugen 
Ashcraft & Battaglia: probleemgrootte-effect verklaren bij volwassenen o.b.v. zoekprocessen in WG.  

- Rekenfeiten in tabelvorm opgeslagen in WG – zoeken naar corresponderende rij en kolom voor 

operanden. Dit gebeurt stapsgewijs waardoor de totale tijd voor oplossing te vinden, 

toenemen met de grootte vd operanden  Ad hoc verklaring en biologisch gezien implausibel 

- Plausibelere verklaring: rekenopgaven in geheugen gepresenteerd idvv associatief netwerk.  

o Correcte oplossingen worden onthouden, maar ook fouten die we maken en zij 

kunnen voor inferentie zorgen.  

o Activatie netwerk zowel juiste als foute oplossingen: competitie tss oplossingen 

bepaalt hoe snel een oplossing gevonden kan w.  

 Voor grote getallen meer rekenopgaven; hoger percentage incorrecte 

oplossingen; meer interferentie mogelijk  duurt langer om correcte 

representatie te activeren in WG. 

3.7.4 Het comp-model 
Butterworth en collega’s: cognitief model voor eenvoudige opteloperaties.  

- Kinderen nieuwe rekenfeiten opslaan in geheugen o.b.v. max + min 

strategie  rekenproces in enkele stadia: 

o Vaststellen identiteit getallen – vergelijken getallen om max en 

min te bepalen – uitkomst als rekenfeit uit geheugen halen en 

converteren naar rapporteerbare naam. 

o Ieder stadium draagt bij aan totale reactietijd 

- Onderzoek d.m.v. drie taken: schatten benoemingstijd ieder getal – hoe 

lang duurt het vergelijkingsproces (substractiemethode) – schatting 

tijdsduur optelproces 

o Benoemingstijden niet afhankelijk vd getalsgrootte; vooral 

beïnvloed door klank vh initiële foneem. 

o Reactietijd vergelijkingstaak bepaald door verschil in grootte vd twee cijfers = split. 

 Uitzondering 0, reactietijd == benoemingstaak, niet in beschouwing nemen. 

 Hetzelfde geldt voor TIE-opgaven. 

 Toetsbaar via lineaire regressie analyse: significante fit-resultaten. 

3.7.5 Complex hoofdrekenen  
Meestal is er sprake v opgaven waarbij zeker een vd operanden bestaat uit twee of meer cijfers  

oplossen door probleem in aantal deelproblemen te ontleden.  

- Vb. optellingen: eerst eenheden, dan tientallen, honderdtallen enz.  overdracht: tussen-

resultaten v overdracht moeten opgeslagen w in WG (langzamer oplossen) en ook tussen-

resultaten individuele posities => essentiële rol WG. 
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- Logie en collega’s: aantal fouten nam toe wanneer additionele taken uitgevoerd moeten w, 

die een invloed hebben op de prestatie vh WG. 

o Vooral wanneer rekenproblemen auditief werden gepresenteerd, bij visuele 

presentatie waren effecten nog steeds aanwezig, maar minder groot. 

3.8 Hoofdrekenen: theoretische benaderingen  

3.8.1 Het abstract code model 
McCloskey: numerieke input wordt vertaald in één abstracte code < semantische aspecten (grootte-

info) representeren en w gebruikt om mentale berekeningen uit te voeren 

- Abstracte code weer omgezet naar outputcode, afhankelijk vd gebruikte outputmodaliteit 

(geschreven/verbale rapportage) 

- Verschillende verwerkingsstadia (encodering, berekening, respons genereren) onafhankelijk v 

elkaar; code in een vd stadia heeft geen invloed op code in volgend stadium.  

3.8.2 Het triple code model 
Dehaene: drievoudige-codemodel < code gebruikt om numerieke info te verwerken ~ aard vd taak. 

- Toeging tot rekenkundige feiten via auditief verbale code 

- Andere operaties via groottecode of visuele code (vb. bepalen getal even of oneven) 

 Specifieke taken spreken elk hun specifieke code aan 

3.8.3 Het encoding complex model 
Verschillende interne codes kunnen allemaal tot op zeker niveau actief w, afhankelijk vh formaat 

waarin informatie gepresenteerd w en wat er met deze info gedaan moet w. 

- Interactie tss inputformaat, taken en interne processen  rekenkundige processen maken 

gebruik ve verscheidenheid aan verschillende codes en activatie hiervan hangt af vd specifieke 

context en taakvereisten. 

- Evidentie voor gebruik verschillende codes: 

o Lee en Kang: prestatie op vermenigvuldigingstaak w beïnvloed door tweede taak die 

beroep deed op fonologische codes, prestatie op substractieprobleem w beïnvloed 

door visuospatiale taak. 

o Fürst en Hitch: korte presentatietijden beïnvloeden activatie ve fonologische 

representatie – subvocaal blijven herhalen – tweede WG-taak die beroep doet op 

fonologische processen heeft sterke invloed op prestatie.  

3.8.4 Neurale basis voor rekenvaardigheden  
Dehaene en Cohen: rekenkundige vaardigheden zijn gevolg van recycleren v mentale functies die 

evolutionair gezien ontstaan zijn vanuit rudimentaire vaardigheid om aantallen en hoeveelheden te 

schatten. 

- Prado en collega’s: f-MRI tijdens uitvoeren numerieke taken. 

o Substractietaak (vergelijken vd grootte v getallen): 

activatie intra-pariëtale sulcus, betrokken bij 

vergelijken aantallen. 

o Vermenigvuldigingstaak: activatie gebieden 

betrokken bij verbale verwerking.  

- Gruber en collega’s: sterke overlap hersengebieden die 

geactiveerd w door rekentaak en diversiteit aan andere 

cognitieve taken.  
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- Discussie over hoe numerieke informatie gepresenteerd kan w 

o Sommigen veronderstellen dmv linguïstische vode, andere menen eerder 

visuospatiale representaties. 

o Zago en collega’s vonden netwerk hersengebieden betrokken bij rekenactiviteiten. 

 Vergelijken hersenactiviteit feitentaak vs. rekentaak.  

 Activatie temporale gyri (geassocieerd met visuospatiale oplossingsstrategie)  

Activatie frontale en pariëtale hersengebieden & belasting WG 

o Baldo & Dronkers: eerder evidentie voor linguïstische code – o.b.v. patiënten met 

herseninfarct – enigszins overeenkomst taal- en rekenvaardigheden. 

 Rekenvaardigheid ~ gebied inferieure pariëtale lob 

 Zowel taalbegrip als rekenvaardigheid ~ inferieure frontale gyrus. 

3.9 Dyscalculie  
Dyscalculie = beperking van ons rekenvermogen.  

- Twee soorten: 

o Verkregen dyscalculie ~ numerieke vaardigheden aangetast zijn tgv hersenletsel. 

o Ontwikkelings-gerelateerde dyscalculie ~ stoornis id normale ontwikkeling vd 

vaardigheid om numerieke informatie te verwerken. 

- Studie Warrington: case DRC (arts problemen uitvoeren simpele rekensommen na 

hersenbloeding; kon getallen lezen en schrijven en geen problemen met beoordelen welke 

getallen groter waren  moeite met exacte oplossing te vinden; door expliciet te tellen wel 

tot oplossing komen) 

o Dit is evidentie voor onderscheid 

tussen getalsmatige kennis en 

rekenkundige kennis (bij DRC 

rekenkundige kennis aangetast, 

getalsmatige kennis intact) 

o Ook onderscheid tussen kennis 

over rekenkundige feiten en 

rekenkundige operaties (bij DRC 

kennis over rekenkundige feiten 

aangetast)  

- Andere casestudies: 

o Studie Benson & Denckla: selectieve problemen met produceren vh antwoord op een 

opgave  sterke dissociatie tss getalsbegrip en getalsproductie.  

o Studie Singer en Low: problemen met syntactische verwerking v getallen; deficiëntie 

specifiek gerelateerd aan getalsproductie, wel nog in relatieve grootte getallen te 

bepalen/ordenen (getalsbegrip intact). 

o Studie Ferro en collega’s: selectieve deficiëntie om symbolen die operatoren (+ - x /) 

presenteren te verwerken  enkel wanneer deze operatoren geschreven 

gepresenteerd zijn, bij verbale presentatie geen probleem.  

- Ontwikkelings-gerelateerde dyscalculie: 

o Landerl en collega’s: algemene beperking in rekenvaardigheid ve kind – DSM: 

substantieel lagere prestatie op gestandaardiseerde test t.o.v. normgroep. 

 Problemen met leren en herinneren rekenkundige feiten 

 Problemen met uitvoeren v rekenprocedures, onvoldoende oplossings-

strategieën, lange uitvoeringstijden & hoge foutenpercentages. 

 Geen duidelijke dissociatie tss feitenkennis en procedurele kennis.  
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o Geary & Hoard: problemen met semantische geheugen mogelijk ad grondslag. 

 Vaak moeite met leren en onthouden rekenkundige feiten  

 Maar als hypothese klopt, zou men moeten verwachte dat alle dyslectische 

kinderen ook rekenproblemen hebben en vice versa  weinig evidentie. 

 Ook WG-problemen ~ ontwikkelings-gerelateerde dyscalculie  niet alleen 

beperken vaardigheid leren rekenfeiten, ook beperkten vaardigheid complexe 

procedures uit te voeren (fonologische lus WG) 

 

- Andere verklaring is dat dyscalculie voorkomt uit een algemene stoornis in neurale 

mechanismen, gespecialiseerd in numerieke verwerking. 

o Onze vaardigheid met getallen is dissociabel van andere cognitieve functies, zoals 

taalvaardigheid, het niet-numerieke semantische geheugen of het werkgeheugen 

o Rekenvaardigheid < aangeboren vaardigheid numerieke info te verwerken, juist deze 

functies aangetast bij dyscalculie  

o  hypothese: kinderen met dyscalculie ook gekenmerkt door problemen met reeks 

vaardigheden die beroep doen op onze basale vaardigheid om met kwantitatieve 

informatie om te gaan.  

 Evidentie 1: ook bij kleinere verzamelingen cardanaliteit bepalen door te 

tellen ipv te subiteren.  

 Evidentie  2: trager benoemen v getallen, schrijven v getallen en maken v 

numerieke vergelijkingen. 

 Evidentie 3: minder goed in staat telfouten te detecteren en 

ontwikkelingsachterstand in vaardigheid om principe tellen te leren. 

- Russell & Ginsburg: problemen v kinderen met 

dyscalculie specifiek gerelateerd aan WG 

- Landerl en collega’s: kinderen met dyscalculie 

hebben specifieke problemen met numerieke 

vaardigheden  alleen op numerieke 

vaardigheidstesten lager scoren dan controlegroep. 

4 CATEGORISCHE REPRESENTATIE 
Naast het samenvatten van onze omgeving in kwantitatieve 

eenheden zijn we ook in staat om kwalitatieve eigenschappen v individuele objecten samen te vatten 

= categorisatie/conceptualisatie. 

- Bruner en collega’s: interactie tussen ons vermogen unieke eigenschappen te detecteren 

(individuatie) en tegelijk ook erg gemakkelijk te kunnen generaliseren.  

- Hoge mate van samenhang tussen generalisatie en individuatie: 

o Vb. muziek luisteren: simultaan genre bepalen en als je het nummer kent de unieke 

eigenschappen zoals gitaarsolo eruit halen. 

4.1 De aard van concepten  
Collins & Quillian: concepten spelen een belangrijke rol id organisatie v 

kennis ih semantisch LTG  hiërarchisch netwerk met knopen, die een 

specifieke eigenschap representeer en geassocieerd zijn met een concept. 

- Het duurt langer te beslissen of een zin klopt naarmate de afstand 

tussen het concept en de eigenschappen in de hiërarchie groter 

wordt.  
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- Verklaren hoe we vragen kunnen beantwoorden, waarover we geen expliciete kennis hebben, 

maar waarvan we het antwoord kunnen afleiden o.b.v. onze algemene kennis die ih 

semantische geheugen is opgeslagen.  

- Enkele problemen met model: 

o Niet alleen hiërarchische afstand kan groter worden, ook de familiariteit. 

o Individuele leden ve categorie variëren enorm in de mate waarin ze typerend zijn voor 

de categorie en deze typerendheid heeft een invloed op de beslissingstijd: 

 Verificatietijden zijn sneller voor representatieve leden ve categorie dan voor 

niet representatieve leden. 

 Veel gevonden in natuurlijke categorieën. 

 

- Competitie speelt een belangrijke rol bij de classificatie van atypische exemplaren  

classificatie atypische exemplaren vertoont afwijking id richting vd knop die de concurrerende 

categorie representeert.  

- Meer typische leden ve categorie bevatten ook meer eigenschappen die geassocieerd zijn met 

een categorie dan minder typerende leden ve categorie.  

o Concepten die we gebruiken w niet op een rigide wijze gedefinieerd, maar de definitie 

vd categorie is relatief vaag.  

o Aanzienlijke individuele verschillen in de representatie v concepten en over tijd heen 

zelfs veranderen van conceptualisatie.  

 

- Barsalou: variaties in representativiteit vd individuele leden ve categorie kunnen beschreven 

w d.m.v. gegradieerde structuur (= structuur waarin individuele exemplaren op een continuüm 

v zeer representatieve leden tot niet-representatieve niet-leden kunnen w geordend. 

o Meeste categorieën waarmee we in dagelijkse leven te maken krijgen, w gekenmerkt 

door een dergelijke structuur (vb. fruit; meubels; even getallen; vierkanten;…) 

o Zelfs aangetroffen in categorieën waarvan we het bestaan nauwelijks beseffen (vb. 

dingen die op ons hoofd kunnen vallen) 

= ad hoc categorie < niet duidelijk in semantisch geheugen gepresenteerd, maar dat 

we ter plekke kunnen genereren om een nieuw uitgevonden doel te representeren. 

o Kan veel categorie-gerelateerde effecten verklaren:  

 Sneller identificeren typerende exemplaren dan niet-typerende exemplaren. 

 Voorspellen welke leden ve categorie we vaker zullen noemen.  

 Sneller een categorie leren identificeren o.b.v. typische exemplaren dan o.b.v. 

atypische. 

4.2 Concepten en categorieën  
Concepten en categorieën kunnen op veel verschillende manieren ingedeeld worden: 

- Natuurlijke categorieën = categorieën die in de natuur voorkomen vb. vogels, bomen. 

- Artefactcategorieën = categorieën die ontworpen zijn door de mens voor specifieke doelen of 

functies vb. fietsen, gereedschap, keukengerei,…  

o Deze categorieën zijn redelijk stabiel: we zijn het met elkaar eens welke exemplaren 

tot deze categorieën behoren en ze blijft stabiel over de tijd. 
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- Maar niet altijd zo stabiel: ad hoc categorieën worden 

gegenereerd voor een specifiek doel, de inhoud ervan kan 

v persoon tot persoon en v situatie tot situatie verschillen.  

- Speciaal type  nominale type = willekeurige toewijzing 

ve label aan een exemplaar dat aan een of meer specifieke 

criteria voldoet (soms duidelijk vb. ‘weduwe’, soms niet 

duidelijk vb. ‘irritatie’ – moeilijk hoe betekenis aan dit 

soort concepten kan gegeven worden) 

4.3 Conceptidentificatie  
“Hoe kunnen we nieuwe objecten identificeren?” 

- Goed gedefinieerd concept kan o.b.v. eenduidige regels geclassificeerd worden en wij moeten 

dan de classificatieregel ontdekken. 

- Slecht gedefinieerd concept ~ situatie waarin een concept slechts gedeeltelijk door regels te 

beschrijven valt, waardoor classificatie minder eenduidig wordt  hoe specifieke infobronnen 

combineren?  

4.3.1 Associatievorming vs. hypothesetoetsing  
“Hoe leren we verschillende categorieën stimuli (synoniem concepten) van elkaar te onderscheiden?” 

1. O.b.v. associatief proces, waarbij we door herhaalde blootstelling aan verschillende stimuli 

steeds beter de essentie vd verschillen tussen categorieën leren onderscheiden (belangrijke 

rol voor patroonherkenning) 

2. Op meer actieve manier verschillende categorieën stimuli leren onderscheiden door actief 

hypothesen te formuleren over de classificatieregel en door deze te toetsen id praktijk. 

Studies maken gebruik ve taak waarbij een stimulus aangeboden wordt, die bestaat uit een aantal 

kenmerken die op verschillende dimensies kunnen variëren  pp moeten achterhalen tot welke 

categorie de stimulus behoort.  

4.3.2 Het effect van feedback  
Alleen via feedback over je prestatie kan je te weten komen of je een stimulus juist geclassificeerd hebt 

of niet. Afhankelijk vh specifieke leermechanisme ~ ander effect v feedback. 

- Associatief leerproces: feedback enkel efficiënt wanneer het onmiddellijk op onze poging tot 

classificatie zal volgen ~ bekrachtiger conditioneringsproces 

- Uitstel vd feedback heeft geen effect op de efficiëntie vh leerproces, wat impliceert dat 

conceptidentificatie eerder gebaseerd is op een actief hypothese toetsend proces  

evidentie: 

o Partiële feedback: situatie waarin maar op een gedeelte vd trials feedback w gegeven. 

Men zou meer trials nodig moeten hebben ongeacht onderliggend mechanisme. Maar 

wel onderscheid tussen beiden types leerproces bij negatieve feedback: 

 Negatieve feedback – we hebben een foute classificatie gemaakt. 

 Associatief leren: positieve feedback bekrachtigt gevormde associaties, 

negatieve feedback verzwakt deze associaties. 

 Hypothese toetsend: pp doen niets met positieve feedback aangezien die 

geen aanleiding geeft om te vermoeden dat hypothese incorrect is 

 negatieve feedback dwingt om nieuwe hypothese te formuleren  win-

stay & lose-shift-principe (deze feedback is cruciaal) 
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o Vergroten tijdsinterval tussen twee 

opeenvolgende trials heeft een positief effect op 

leerprestatie  Wells: verlenging v 1-7 seconden, 

resulteerde in een aanmerkelijke toename in 

consistentie vd antwoorden v pp 

 Extra tijd stelt pp beter in staat om 

feedback efficiënt te verwerken en nieuwe 

hypothese te genereren.  

o Vinden vd juiste regel is een alles-of-niets-proces 

 Associatief leren: langzaam maar zeker steeds accurater gaan reageren  

 Hypothese toestend: zolang juiste regel niet gevonden steeds evenveel fouten 

maken en nagenoeg perfecte score vanaf juiste regel gevonden.  

4.3.3 Het hypothesenbestand  
“Hoe formuleren en toetsen we hypothesen?” 

- Gumer & Levine: hypothesen die betrekking hebben op dezelfde stimulusdimensie komen 

vaak samen aan bod (vb. cat. 1 rood, cat. 2 blauw – dimensie kleur) 

- Fink: van trial tot trial kunnen variëren over welke dimensies informatie w getoond  pp in 

groepen ingedeeld: 

o Twee groepen zelf info opvragen over specifieke stimulusdimensies < één vd twee kon 

over zoveel dimensies als ze zelf wilden info opvragen (a), de ander maar over één (b).  

o Derde groep die in één keer alle informatie over alle dimensies (c). 

 Groep b heeft het nadeel dat ze maar een beperkte selectiemogelijkheid 

hebben, waardoor ze gedwongen zijn om per trial één hypothese te toetsen. 

Deze groep bleek meer trials nodig te hebben om de juiste regel te vinden  

we toetsen meerdere hypothesen tegelijkertijd. 

o Verwachting dat reactietijd langzaam maar zeker afneemt gedurende het experiment 

totdat de pp de juiste regel gevonden denkt te hebben  hoe meer hypothesen reeds 

geëlimineerd, hoe minder pp er moet overwegen en hoe sneller de reactie kan zijn.  

 

- Idee v hypothesetoetsing consistent met grote hoeveelheid empirische resultaten; maar toch 

in dagelijkse leven mogelijks andere strategieën/principes: 

o Veel onderzoek uitgevoerd m.b.t. bivariate concepten – van deze eenvoudige 

concepten werden complexere concepten afgeleid < meerdere bivariate 

eigenschappen – gevormde categorieën ofwel conjunctief ofwel disjunctief. 

 Conjunctief: objecten behoren slechts tot een bepaalde categorie wanneer ze 

beide eigenschappen hadden  disjunctief: slechts één van beide. 

 Probleem met benadering: categorieën artificieel, dus onderliggende 

categorisatieprocessen hebben maar een beperkte relevantie voor 

categorieën in dagelijkse leven.  

5 REPRESENTATIE VAN SLECHT GEDEFINIEERDE CATEGORIEËN  
Slecht gedefinieerde categorie = geen enkel eenduidig criterium dat we kunnen gebruiken voor een 

categorisatie  categorisatie door op een of andere manier verschillende criteria gezamenlijk te 

wegen om o.b.d.v. te beslissen tot welke categorie een specifieke stimulus hoort. 

5.1 Typerendheid 
Posner en collega’s: stippenpatronen – variaties maken door at random iedere stip te verplaatsen. 

Hoe groter de willekeurige verplaatsing was, hoe minder resulterende stimulus op het prototype leek.  
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- Pp moesten beoordelen in hoeverre iedere vervormde stimulus afweek t.o.v. prototype en 

t.o.v. een ander vervormd exemplaar. 

- De subjectieve beoordeling vd pp vertoonde een lineair verband dat afhing vd grootste 

vervorming  hoe zwaarder het referentieobject vervormd was, hoe minder pp vonden dat 

het te beoordelen object hierop leek en hoe meer ze vonden dat het op het prototype leek.  

o Mate waarin individuele stimuli aan categorie w toegekend, is afhankelijk ve algemene 

match tss prototype categorie en individuele leden ervan. 

5.2 Multidimensionale stimuli 
Informatie v meerdere dimensies meewegen gebeurt door integratie vd informatie  deze integratie 

speelt een belangrijke rol in een grote hoeveelheid categorisatietaken.  

- Voorbeeld multidimensionale stimuli: 

o (a) drie rasterpatronen die gedefinieerd worden door 

zowel de spatiale frequentie als door de oriëntatie vh 

patroon. 

o (b) deze rasters kunnen o.b.v. spatiale frequentie in twee 

categorieën worden ingedeeld: dikke vs. dunne balken. 

o (c) categorie-indeling o.b.v. zowel spatiale frequentie als 

oriëntatie.  
- Ashby & Maddox: categorisatieregel moet aan een 

aantal specifieke voorwaarden voldoen, wil de regel te 

verbaliseren zijn. 

o Semantisch label aan relevante eigenschappen kunnen geven. 

o In staat zijn om aandacht op iedere individuele eigenschap te richten. 

o De regel die individuele eigenschappen ve stimulus combineert, kunnen verbaliseren. 

- Al veel onderzoek gebeurd, maar resultaten zijn vrij inconsistent, zelfs binnen populaties 

patiënten met vergelijkbare stoornissen.  

o Meest consistent bevinding: perseveratiegedrag op Wisconsincard-sorting-test bij 

patiënten met beschadiging aan prefrontale cortex. 

 Perseveratie = pp 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. 

 Consistent met resultaten die aantonen dat schade aan prefrontaalkwab 

samengaat met beperking in vaardigheid categorie-leren.  

o Ook patiënten met Parkinson problemen met verwerken categorisatieregels. 

5.3 Theoretische benaderingen  
Klassieke categorisatietheorie = iedere categorie w gerepresenteerd door een verzameling v 

voldoende en noodzakelijke eigenschappen  kan verklaren v enkele eigenschappen v regel-

gebaseerde categorisatie. 

Ook enkele problemen zoals bv moeilijk classificatie disjunctieve categorieën verklaren  doorheen 

de jaren enkele aanpassingen die geleid hebben tot een meer algemeen model dat in staat is stimuli 

te classificeren o.b.v. regels < meerdere regels activeren ih WG en deze op een conjunctieve of 

disjunctieve  manier combineren. 

5.3.1 Integratie van informatie  
Er is pas sprake van integratie wanneer een simpele (lineaire) combinatie v classificatieregels niet meer 

mogelijk is  theorieën die deze niet-separabele dimensies proberen te verklaren: 

- Parametrische classificatiemodellen: categorieën hebben een specifieke onderliggende 

structuur of categoriegrenzen worden gekenmerkt door een specifieke structuur. 



112 
 

- Non-parametrische classificatiemodellen: maken geen veronderstellingen over de 

onderliggende structuur. 

Kloos & Sloutsky: statistische dichtheid speelt ook een belangrijke rol  hoge statistische dichtheid 

wanneer meerdere gerelateerde eigenschappen allemaal indicatief zijn voor lidmaatschap ve 

categorie (vb. “hond”)  lage dichtheid (vb. “acceleratie”) 

5.3.2 Prototypemodellen 
Prototypemodellen < o.b.v. onze ervaring met individuele exemplaren ve specifieke categorie een 

mentale representatie vormen ve prototype vd stimulus. 

- Over algemeen parametrisch: ze veronderstellen een lineaire grens tussen categorieën. Maar 

theorie kan niet verklaren hoe we in staat zijn niet-lineaire categorie-grenzen te identificeren. 

- Idee ondersteund door bevinding dat we bij beoordelen ve verzameling stimuli, die een zekere 

gelijkenis vertonen, gevoelig zijn voor de centrale tendens id verzameling. 

o Stimuli classificeren die ontwikkeld zijn door prototypes te vervormen  prototypes 

worden als zeer typerend ervaren, zelfs wanneer ze nooit eerder gezien zijn. 

= prototype-effect  vormen categorieprototypes tijdens leren categorieën 

o Maar prototypes scoren relatief laag op een latere herkenningstest – we 

representeren informatie over categorieën niet idvv een prototype, maar eerder idvv 

een representatieve verzameling individuele exemplaren. 

5.3.3 Exemplaarmodellen  
Exemplaarmodellen veronderstellen dat de categorieën zelf gerepresenteerd worden o.b.v. 

representatieve exemplaren. 

- Non-parametrisch: individuele exemplaren die categorie representeren zijn ih geheugen 

opgeslagen, tezamen met categorielabel. 

- Verklaren veel beter waarom pp uiteindelijk in staat zijn categoriegrenzen, zelfs wanneer ze 

non-lineair zijn, te leren identificeren  categorie gerepresenteerd o.b.v. grote hoeveelheid 

exemplaren, die individueel sterk kunnen verschillen qua representativiteit vd categorie. 

5.3.4 Beslissingsmodellen  
Beslissingsgebonden categorisatiemodel (Ashby & Maddox) < pp leren specifieke responsen toe te 

kennen aan delen vd multidimensionale perceptuele ruimte die een object beschrijft  categorisatie 

sterk verbonden met visuele herkenningsprocessen & doet in mindere mate beroep op retentie ve 

prototype/match met exemplaren opgeslagen in geheugen. 

5.3.5 De neurale basis van categorisatie 
Seger & Miller: bijzonder uitgebreid netwerk v hersengebieden betrokken bij categorisatieprocessen; 

waaronder sensorische gebieden, prefrontale cortex, pariëtale/temporale cortices, motorcortex, 

alsook enkele subcorticale gebieden. 

- Zowel de perceptuele eigenschappen ve object als de 

beslissingsprocessen (bepalen stimulus tot categorie behoort of 

niet) spelen een belangrijke rol.  

- Ashby & Ell: specifieke interactie tussen hersengebieden 

betrokken bij categorisatie is afhankelijk vd specifieke aard vd 

categorie. Het eenvoudsprincipe 

Deze modellen schieten allemaal tekort in het verklaren van 

categorisatieprocessen in het dagelijkse leven  categorieën w meer gedefinieerd o.b.v. generalisatie 

v eigenschappen v individuele exemplaren. 
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Feldman: eenvoudsprincipe – we proberen altijd om de eenvoudigste categorie te introduceren die 

consistent is met een gegeven verzameling van objecten die we proberen te categoriseren. 

- Bij definiëren categorie proberen we hierbij een representatie te genereren die consistent is 

met de basiseigenschappen van een aantal voorbeelden.  

- Soms is de onderliggende verzameling incoherent; waardoor de verzameling niet tot een 

enkelvoudige categorie te comprimeren is  verzameling categoriseren idvv enkele losse 

exemplaren die we van een label voorzien.  

 Terwijl modellen die voldoen aan eenvoudigheidsprincipe, een minimale set regelmatigheden 

proberen te extraheren  slaan exemplaarmodellen alle instanties ve categorie op, zonder te 

pogen de gemeenschappelijke kenmerken te extraheren, waardoor de representatie onnodig 

complex wordt. 

5.3.6 Complexiteit en comprimeerbaarheid  
Een vd redenen waarom de originele prototype- en exemplaarmodellen (jaren ’60-’70) tekort schieten, 

is gelegen ih feit dat de fundamentele wiskundige beschrijving van complexiteit nog niet beschikbaar 

was. 

- Complexiteit ~ comprimeerbaarheid  complexiteit is formeel gedefinieerd als de lengte vh 

kortste computerprogramma dat je kunt schrijven om de oorspronkelijke reeks symbolen te 

reproduceren.  

- Kan toegepast worden op het aantal eigenschappen dat we in rekening moeten brengen bij 

het categoriseren.  

o Feldman: accuratesse waarmee we stimuli 

kunnen classificeren, neemt min of meer af in 

functie vd formele complexiteit ve categorie.  

o Wanneer we individuele exemplaren bestuderen 

streven we ernaar deze op een zo compact 

mogelijke manier te coderen. Hierbij opzoek gaan 

naar de minimale verzameling v eigenschappen 

 hoe beter de relevante dimensies zich laten 

comprimeren, hoe beter we hierin slagen.  

5.3.7 Regels en uitzonderingen  
Sommige objecten kunnen o.b.v. heel eenvoudige regels geclassificeerd worden, andere concepten 

zijn niet te reduceren tot eenvoudige regels, deze moeten dan gerepresenteerd worden o.b.v. alle 

individuele exemplaren. 

- Tussen twee uitersten vele voorbeelden van concepten waarin een relatief eenvoudige 

variabele de meeste vd objecten beschrijft, plus een additionele variabele die de 

uitzonderingen beschrijft (vb. 27 rode objecten plus banaan) 

- Hoe complexer een concept wordt, hoe sterker de formele beschrijving vh concept 

gedomineerd wordt door een beschrijving vd lijst met uitzonderingen. 

o Bijzonder complexe concepten moeten gepresenteerd worden als een lijst v 

individuele exemplaren. 

o Goed verklaren hoe we complexe niet-comprimeerbare concepten representeren, 

maar exemplaarmodellen schieten tekort in hun verklaring vd wijze waarop we 

simpele modellen representeren; deze worden beter omschreven door prototype-

modellen. 
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Hoofdstuk 21. Beoordelen en beslissen  

1 INLEIDING  
Voorbeeld dagelijkse leven: wat te doen bij een zeurende keelpijn?  

- Beoordelen: inschatten vd relatieve waarschijnlijkheid vb. inschatten is het een verkoudheid, 

amandelontsteking, of iets erger? 

- Beslissen: uit de verschillende opties één kiezen  

Beide processen worden vaak genomen o.b.v. vertekende mentale representaties (door vele 

perifere factoren die niet relevant zijn, maar ons beeld vd werkelijkheid sterk beïnvloeden) 

2 BEOORDELING EN BESLISSING  
- Bij beoordelingen gaat het om het bepalen vd waarschijnlijkheid ve gebeurtenis o.b.v. 

incomplete gegevens.  

- Bij beslissingen daarentegen gaat het vooral om het maken ve selectie uit verschillende opties. 

3 ONDERZOEK NAAR BEOORDELING EN INTUÏTIEVE STATISTIEK  
Enige evidentie is dat we een primitieve aangeboren vaardigheid hebben om waarschijnlijkheden in te 

schatten, maar uit diverse studies blijkt dat onze statistische intuïties op verschillende manieren 

conflicteren met objectief berekende waarschijnlijkheden omdat we onze waarschijnlijkheden door 

een groot aantal factoren beïnvloed worden. 

- Overschatten vaak de kans om te verongelukken bij een 

vliegtuigcrash, omdat de weinige crashes die plaatsvinden 

uitgebreid in de media bericht worden.  

- Gokkersmisvatting (gambler’s fallacy): overtuiging dat na 

een hele reeks muntworpen die in de uitkomst ‘kop’ hebben 

geresulteerd, de volgende worp wel ‘munt’ moet opleveren.  

o Inschatting van kansen kan beïnvloed w door 

beperkte realisatie vh feit dat onafhankelijke 

gebeurtenissen elkaar uitkomst niet beïnvloeden.  

o Aantal andere factoren, bv. over- of onder-representatie v bepaalde gebeurtenissen, 

heel lage of hoge a-priori kans. 

4 HET THEOREMA VAN BAYES 
Thomas Bayes (1701-1761) – wiskundig theorema dat beschreef hoe je je overtuiging zou moeten 

bijstellen in het licht van nieuwe evidentie.  

5 HET TAXIPROBLEEM 
85% vd taxi’s is groen; 15% is blauw  getuige identificeert een taxi als blauw, maar ze is 80% accuraat. 

Wat is de kans dat de taxi ook daadwerkelijk blauw is?  
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5.1 Negeren van de basisratio 
De meeste mensen negeren de basisratio volledig en nemen alleen de betrouwbaarheid van de getuige 

mee in beschouwing; zij schatten de kans op 80%. 

Vervolgstudie van Kahneman & Tversky: systematisch onderzoeken negeren basisratio.  

- Groep die reeks studierichtingen moest ordenen op de waarschijnlijkheid dat willekeurige 

student Tom W. deze richting volgt – rangorde puur door relatieve grootte vd richting (psycho).  

- Groep die een beschrijving kreeg van Tom – rangorde door persoonsbeschrijving (informatica). 

- Groep die ook aanvullende informatie kreeg, nl. over doctoraat. 

o 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).  

o Maar pp lieten zich volledig leiden door stereotypen in de persoonsbeschrijving, 

waardoor ze de waarschijnlijkheid van doctoreren id informatica veel hoger inschatten 

dan we o.b.v. basisratio zouden mogen verwachten. 

6 HEURISTIEKEN EN BIASES 

6.1 Jack en de representativiteitsheuristiek  
- We baseren ons waarschijnlijkheidsoordeel bijna volledig op de representativiteit van 

individuele voorbeelden (voorbeelden zie ppt).  

- Mensen laten zich volledig leiden door een intuïtieve beslissing, gebaseerd op vuistregels            

= heuristieken. 

o Representativiteitsheuristiek = de representativiteit vd individuele beschrijvingen is 

sterk bepalend bij het inschatten van waarschijnlijkheden.  

o Het gebruik van deze heuristiek kan leiden tot opmerkelijke logische dwalingen. 

6.2 Lina en de conjunctiedwaling  
- 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 

o Vb. conjunctiedwaling: bankmedewerkster actief in vrouwenbeweging 

waarschijnlijker dan bankmedewerkster of vrouwenbeweging apart). 

6.3 Jaws en de beschikbaarheidsheuristiek  
- Beschikbaarheidsheuristiek = de inschatting vd waarschijnlijkheid ve bepaalde gebeurtenis 

wordt beïnvloed door het gemak waarmee we relevante informatie over dit soort 

gebeurtenissen uit ons geheugen kunnen halen. 
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- Doodsoorzaken die veel publiciteit krijgen (vb. moord) 

worden veel waarschijnlijker ingeschat dan oorzaken die 

weinig id media komen (vb. zelfmoord), zelfs wanneer in 

werkelijkheid de waarschijnlijkheden omgekeerd waren.  

o Gebruik maken ve mechanisme v directe herinnering, 

waarbij we id eigen omgeving voorbeelden proberen 

te bedenken v verschillende oorzaken. 

= beschikbaarheid door herinnering. 

o Abstractere vorm; ons proberen voor te stellen hoe 

gemakkelijk het zou zijn om voorbeelden vd oorzaken 

voor te stellen, zonder dat we die rechtstreeks uit ons 

geheugen ophalen.  

 Informatie over moorden eerder beschikbaar dan over zelfmoorden. 

 Ander vb. woorden die met een R beginnen of een R op de derde plaats 

hebben, welke komen meer voor? Makkelijker om een woord op te halen uit 

geheugen dat begint met een R, terwijl in werkelijkheid de andere categorie 

meer voorkomt. 

Voor situaties waarin het bekend is dat gemakkelijk beschikbare voorbeelden relatief weinig 

voorkomen, zullen we niet vaak gebruik maken vd heuristiek, of die in ieder geval gebruiken om een 

tegenovergesteld antwoord te geven. 

7 ONDERSTEUNINGSTHEORIE 
Tversky & Koehler: support-theory < de wijze waarop een gebeurtenis beschreven is, heeft een sterke 

invloed op de aannemelijkheid ervan: hoe explicieter een beschrijving, hoe aannemelijker mensen het 

achten dat deze gebeurtenis ook echt zal plaatsvinden. 

- Een meer expliciete beschrijving zal onze aandacht richten op details die minder voor de hand 

liggen in een meer algemene omschrijving. 

- De beperkte toegankelijkheid van ons geheugen kan ertoe leiden dat we ons niet alle relevante 

informatie herinneren in de meer algemene omschrijving. 

o Voorspelling dat experts minder beïnvloed worden door aard vd beschrijving, omdat 

het aannemelijk is dat zij leemtes in kennis gemakkelijker kunnen opvullen. 

o Maar ook experts worden sneller beïnvloed door de expliciteit 

vd beschrijving. 

 Experiment bij artsen: specifiekere beschrijving van 

restcategorie bij diagnose zorgde ervoor dat deze een 

hogere waarschijnlijkheid toegeschreven kreeg. 

 Echter: experts zijn niet altijd even gevoelig voor de 

vorm ve beschrijving.  

 Zowel leken als studenten beoordeelden 

verklaringen waaraan neuro-wetenschappelijke 

terminologie was toegevoegd, aannemelijker. 

 Alleen ervaren neurowetenschappers lieten 

zich niet door deze informatie misleiden.  

- Ook bevindingen gerapporteerd die inconsistent zijn met 

ondersteuningstheorie: meer expliciete beschrijving kan de subjectieve probabiliteit ook doen 

afnemen wanneer er juist gefocust wordt op lage probabiliteiten.  
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8 SNELLE EN ZUINIGE HEURISTIEKEN  
Kader 21.1. Frisbees, luchtmachten en financiële risico’s: de kracht van simpele heuristieken  

(p. 651-652). Simpele heuristieken kunnen id dagelijkse praktijk vaak betere oplossingen bieden dan complexe 

algoritmes. 

-  vb. interceptieheuristiek; tuurheuristiek; onderscheppingsheuristiek; herkenningsheuristiek  

- Heuristieken zijn sterk geadapteerd aan het domein waarop ze worden toegepast en voor verschillende 

domeinen hebben we andere heuristieken – cognitieve redeneerprocessen ~ gereedschapskist vol 

heuristieken. 

Snelle en zuinige heuristieken zijn zo effectief omdat ze o.b.v. weinig informatie verrassend adequate 

beoordelingen opleveren. 

  

8.1 Neem de beste 
‘Neem-de-beste’-heuristiek bestaat uit drie componenten <  

1. Een zoekregel die de belangrijke 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 vh oordeel formuleert.  

8.2 Herkenningsheuristiek  
Specifieker voorbeeld vd ‘neem-de-beste’ heuristiek: vd twee alternatieven die je gepresenteerd krijgt, 

kies je simpelweg degene die je herkent. 

- Goldstein & Gigerenzer: herkenning vaak de enige cue die we gebruiken voor 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. 

8.4 Redundantie van informatie  
“Wanneer zijn simpele heuristieken het meest effectief?” – Dickmann & Rieskamp: redundantie van 

informatie speelt hierin een belangrijke rol. 

- Overzicht vh keuzescherm zoals gepresenteerd w in een studie waarin pp verschillende 

geofysische testen moesten uitvoeren om te bepalen of een specifiek gebied olie bevatte. 

o Wanneer de verschillende testen redundant (overtollig) waren en geld kostten om 

uitgevoerd te worden, kozen pp vaak voor een ‘neem-de-beste’ strategie.  
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9 WERKEN MET CONCRETE EENHEDEN: NATUURLIJKE 

FREQUENTIEHYPOTHESE 
Mogelijke reden voor onze beperkte vaardigheid om met basisratio om te gaan, is dat we vaak moeite 

hebben om met proporties te rekenen.  

- Beoordelingen zouden accurater moeten worden wanneer problemen in natuurlijke eenheden 

worden gerepresenteerd.  

- In dagelijkse leven vaak beoordelingen gebaseerd op het proces v sequentieel tegenkomen v 

natuurlijke voorbeelden id populatie = natuurlijk bemonsteren (natural sampling) 

o 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 vd populatie die aan een bepaald kenmerk voldoen. 

Wanneer we zowel de frequentie kennen als de totale omvang vd populatie, kunnen we frequenties 

gemakkelijk omrekenen naar proporties.  

9.2 Evidentie 
Hoffrage en collega’s: onderzoek naar de effectiviteit van natuurlijke frequentierepresentaties (door 

gevorderde geneeskundestudenten te laten beoordelen hoe groot de kans was dat een vrouw 

borstkanker had).  

- Probleem in twee verschillende versies aan studenten 

voorgelegd. Enerzijds probabiliteit-versie en anderzijds de 

natuurlijke frequentie versie.  

- Pp presteerden overwegend veel beter wanneer ze het 

probleem in de frequentie versie voorgelegd kregen, 

vergeleken met de proportieversie.  

9.3 Biased sampling  
Studie Fiedler en collega’s: interesse in de wijze waarop pp een iets eenvoudigere variant vh 

borstkankerprobleem oplosten  beoordelen wat de kans was dat een vrouw borstkanker had, 

gegeven een positief mammogram.  

- Niet enkel op standaardwijze presenteren, maar ook vooral geïnteresseerd id vraag wat er zou 

gebeuren wanneer pp zelf informatie over het probleem konden verzamelen.  

o Groep pp kreeg losse indexkaarten apart gegroepeerd voor vrouwen met en zonder 

borstkanker – kaarten selecteren die aangeven of het resultaat positief dan wel 

negatief was. 

o Bij keuze bleek dat samplinggedrag in hoge mate gebiased was id richting vd vrouwen 

met borstkanker, met als gevolg dat pp de kans op borstkanker enorm overschatten. 

10 CAUSALE MODELLEN  
“Hoe is het mogelijk dat we ondanks onze structurele biases als mensheid toch zo efficiënt en succesvol 

zijn?” – Krnyski & Tenenbaum: in dagelijkse leven kunnen we gebruik maken van een aanzienlijke 

hoeveelheid causale kennis (achtergrond kennis relevant voor oplossing probleem). 

- Scenario’s op standaardwijze aanbieden, zorgt voor negeren basisratio. Dit omdat de 

probleembeschrijving ons niet stimuleert om naar alternatieve oorzaken te zoeken. 
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- Herformulering laat ruimte voor alternatieve oorzaken en zorgt voor een ander resultaat: 

basisratio meer in beschouwing nemen, waardoor beoordelingen dichter in de buurt lagen vd 

werkelijke kans. 

11 ONDERZOEK NAAR BESLISSEN  
Lange tijd is gedacht dat wij mensen altijd volledig rationele beslissers zijn, die altijd de beste optie 

selecteren of in ieder geval daarnaar streven  idee geformuleerd vanuit normatieve theorieën < 

economie, hoe we beslissingen zouden moeten nemen, maar niet daadwerkelijk doen. 

Belangrijk proces bij nemen beslissingen = accumuleren van evidentie. 

- Beck en collega’s: neuraal-netwerk-model o.b.v. principes bayesiaanse inferentie, dat in staat 

is accumulatieproces te simuleren.  

o Accumulatie o.b.v. integratie neurale activiteit (laterale intrapariëtale cortex) 

o Vonden in simulaties dat vuurfrequentie van gesimuleerde neuronen id intrapariëtale 

cortex toenam in functie vd geaccumuleerde evidentie  

 Accumulatie vindt inderdaad plaats o.b.v. integratie v neurale activatie.  

 Accumulatie verloopt sneller naarmate de coherentie vd beweging groter is.  

 

12 UTILITEITSTHEORIE 
Utiliteitstheorie van Von Neumann en Morgenstern: beschrijven beslissingsprocessen vanuit 

principes vd speltheorie, waarbij een beslissing w beschouwd als de inzet op een mogelijke uitkomst. 

- Beslissingen zo nemen dat de verwachte opbrengst/utiliteit maximaal is  de subjectieve 

waarde die we aan een uitkomst hechten. 

- Wanneer we de keuze moeten maken tss twee simpele opties, bepalen we de verwachte 

uitkomst v elk vd opties door de kans op een gegeven uitkomst te vermenigvuldigen met de 

verwachte utiliteit vd uitkomst.  

- Bij complexe beslissingen: verschillende utiliteiten v elke variabele berekenen om maximale 

utiliteit te bepalen. 

o In realiteit echter vaak onze beslissingen maken o.b.v. andere factoren dan pure 

maximalisatie vd utiliteit. 

13 PROSPECTTHEORIE 
Vb. probleem: liever een zekere winst van 800 euro of een kans van 85% op winnen van 1000 euro en 

kans van 15% om niets te winnen? 

Allemaal varianten van dit probleem aan pp getoond  in geval van potentiële winst niet bereid om 

te gokken en vaak kiezen voor een uitkomst met kleinere potentiële winst en groter potentieel verlies. 

Resultaten vd simulaties die uitgevoerd werden voor een beslissingsmodel 

dat gebaseerd is op de detectie van coherente beweging bij apen.  

a-b) wanneer apen detecteren dat een deel vd stippen in een coherente 

richting beweegt, maken ze een oogbeweging in die richting. 

c) een neuraal netwerk, bestaande uit drie lagen (MT, LIP, SCb) 

representeren en berekenen, o.b.v. accumulerende evidentie, de 

richtingsvector voor de oogbeweging. 
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Kahneman & Tversky: verklaring paradoxale bevinding – prospecttheorie < 

- Personen nemen hun huidige toestand als referentie en evalueren de mogelijke uitkomst ve 

keuze als een potentieel verlies of een potentiële winst t.o.v. de huidige situatie. 

o Hierbij gevoeliger voor potentiële verliezen dan winsten = verliesaversie. 

o Cf. grafiek: positieve waarde geassocieerd met winst stijgt steeds langzamer naarmate 

objectieve winst groter wordt. Negatieve waarde geassocieerd met verliezen stijgt 

echter relatief snel naarmate de verliezen groter worden. 

- Objectief hogere utiliteit weegt niet op tegen onzekerheid om winst te krijgen, waardoor men 

op zeker speelt. De zekerheid v verlies weegt zwaar door id beslissing, waardoor men kiest 

voor de optie die een kans bied het verlies te beperken. 

- Bij beslissingen hechten we meer belang aan gebeurtenissen met lage waarschijnlijkheid dan 

gerechtvaardigd is o.b.v. werkelijke frequentie. 

13.1 Het dominantieprincipe 
Volgens dominantieprincipe zouden, wanneer alle andere factoren gelijk zijn, mensen bij voorkeur 

moeten kiezen voor de uitkomst met de hoogste utiliteit.  

- Vele voorbeelden van keuzegedrag die dit principe niet volgen. 

- Blijkt dat sommige mensen meer gevoelig zijn voor verliezen dan anderen  pp met hoog 

zelfvertrouwen kiezen aanmerkelijke vaker de meest risicovolle gok dan pp met laag zv.  
Kader 21.2. beslissingsprocessen bij een multiplechoice examen (p.663) 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 ve vraag ¼ wanneer je 4 

keuzealternatieven hebt. 

- Gokken wordt als probleem beschouwd: cesuur (bij ondergrens waarop je nog net voldoende scoort, 

wordt rekening gehouden met de gok kans) & giscorrectie. 

- In theorie (vanuit utiliteitsprincipe) blijkt dat zelfs onder een systeem dat gokken probeert tegen te gaan, 

gokken nog altijd voordelig is. 

o Maar in praktijk scoren studenten bij giscorrectie juist slechter; aangezien ze vaak de vraag 

openlieten zolang ze niet absoluut zeker waren vh antwoord.  

o Probleem waar vooral studenten die onzeker zijn, last van hebben. 

13.2 Het framing-effect 
Prospecttheorie voorspelt ook dat beslissingen zeer sterk beïnvloed kunnen worden door de wijze 

waarop het probleem geformuleerd wordt = framing-effect.  

- Tversky & Kahneman: effect bestuderen a.d.h.v. Aziatische ziekteprobleem (nadruk positieve 

uitkomst vs. nadruk negatieve uitkomst).  

o De verwachte utiliteit van beide programma’s is gelijk, wanneer ze meerdere malen 

zouden worden toegepast  sterke voorkeur voor een vd twee programma’s wordt 

puur gedreven door de framing vh probleem. 

o Kanttekening:  

 De zekere optie is meer ambigu geformuleerd dan de probabilistische optie. 

 Wanneer ambiguïteit uit formulering werd gehaald, verdween framing-effect. 

- Wang: naast framing zijn er nog andere sociale en morele factoren die het keuzegedrag op het 

Aziatische ziekteprobleem kunnen beïnvloeden.  

o Pp in positief geformuleerde problemen hadden een sterke voorkeur voor de 

deterministische optie, pp in negatief geformuleerde problemen hadden een sterke 

voorkeur voor de probabilistische optie. 

 Probabilistische optie is eerlijker omdat alle patiënten hetzelfde lot treft. 
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 Deterministische optie heeft een twee keer zo grote utiliteit. 

o Wanneer het probleem betrekking had op 

onbekende patiënten prefereerde pp de 

deterministische optie  wanneer het probleem 

betrekking had op familieleden verkozen de 

meeste pp de probabilistische optie; sterker door 

eerlijkheid gedreven. 

- Almashat en collega’s: framing-effect verdween wanneer 

de pp zowel de voor- als nadelen van alle beschikbare 

opties benoemen en hun beslissing moeten verdedigen. 

13.3 Het verzonken-kosten-effect 
Verzonken-kosten-effect: neiging om door te gaan met een specifieke actie, ook al is deze suboptimaal, 

omdat ze al kostbare middelen voor deze actie zijn ingezet. 

- Simonson & Staw: de mate waarin je verantwoordelijk gehouden kunt worden voor je acties, 

kan in belangrijke mate bijdragen aan het verzonken-kosten-effect.  

o Pp 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 alle relevante informatie.  
Kader 21.3. Gefaalde megaprojecten: het verzonken-kosteneffect in de praktijk. 

- Concorde-dwaling: tendens van lagere diersoorten om het VKE te vertonen (wel bijzonder weinig 

evidentie dat ze dit effect ook echt vertonen, dieren lijken zich in sommige opzichten rationeler te 

gedragen dan mensen)  

- Term afgeleid van Concorde, een supersonisch verkeersvliegtuig – commerciële mogelijkheden vh toestel 

bleken voor eerste testvlucht al enorm tegen te vallen. Toch bleven Britse en Franse overheden 

investeren omdat er al teveel in geïnvesteerd was om nu ermee te stoppen.  

- Ander voorbeeld: ontwikkeling Spaceshuttle in VS – oorspronkelijk gestart vanuit het idee v 

kostenbesparing; maar ten onder gegaan aan talloze compromissen tijdens ontwerpfase wat 

resulteerde in een operationele kostprijs die te hoog uitviel. Maar project werd toch nog lang voortgezet. 

13.4 Neurale correlaten van winst, verlies en verwachting  
Breiter en collega’s: studie waarmee men in staat was om twee verschillende aspecten vd verwerking 

van winst en verlies te onderzoeken. 

1. Verwachting/prospectfase ~ presentatie vh draaiende wiel. 

a. Activatie in de sublenticulaire 

amygdala en orbitale gyrus 

2. Daadwerkelijke uitkomst, nl. het 

moment waarop onthuld werd wat het 

exacte bedrag was dat de pp had 

gewonnen.  

a. Activatie in de nucleus 

accumbens, sublenticulaire 

amygdala en hypothalamus.   

13.5 Verliesaversie in het dagelijkse leven  
Voorbeelden in dagelijkse leven: 

- Professionele golfers: zijn voorzichtiger na verlies. 
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- Pokerspelers: spelen agressiever na verlies 

- Financiële professionals: risicogedrag bij winsten vergelijkbaar bij controle groep, maar voor 

verliezen kleiner risicogedrag dan studenten. 

13.6 Beperkingen  
Enkele zaken die de prospecttheorie niet zo goed kan verklaren: 

- Optreden van verliesneutraliteit. 

o Het vooruitzicht ve mogelijk verlies zou voor tijdelijke verhoging v arousal zorgen 

waardoor we gevoeliger w voor potentiële bekrachtigers (verliezen en winsten). 

Wanneer beiden gelijktijdig optreden, zou er verliesneutraliteit 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 beslissings-

processen een belangrijke rol kunnen spelen. 

14 EMOTIONELE FACTOREN  

14.1 Impactbias  
Emotie speelt een rol in de verwerking van verliezen, al blijkt dat we de verwachte impact van emotie 

vaak overschatten. 

- Kermer en collega’s: pp die daadwerkelijk enkele dollars verloren, voelden zich in 

werkelijkheid veel minder slecht dan ze zelf eerder voorspeld hadden. 

- Het overschatten vd impact ve verlies op onze emotionele toestand = impactbias.  

o Niet enkel in kop-of-munt-situaties, maar ook allerlei dagelijkse ervaringen. 

o Risico’s inherent aan beslissing kunnen goed afgeleid worden uit ervaren emotie. 

 Anticipatoire emotie: die we verwachten te ervaren tgv onze beslissing. 

 Ervaren emotie: werkelijke emotie die optreedt na de beslissing. 

o Welke emotie ervaren wordt is sterk afhankelijk vd situatie, waardoor de relatie tussen 

emotie en beslissingen bijzonder complex wordt.  

 Vb. spijt w eerder gevolgd door risicovolgedrag dan teleurstelling.  

 Vb. winnen ~ verheugenis wanneer je zelf de keuze hebt gemaakt; winnen ~ 

opgetogenheid wanneer de keuze door computer werd gemaakt. 

 

- “Kunnen emoties een negatieve of positieve impact hebben op onze beslissingsprocessen?” 

o Weller en collega’s: pp met schade ad ventromediale frontale cortex vertoonden een 

verhoogde mate v risicovolgedrag, zowel bij potentiële winsten als verliezen  pp met 

schade aan de amygdala gekenmerkt door beperkte mate v aversieverlies (amygdala 

~ rem op gedrag, die aanzet tot voorzichtigheid).  

o Wong en collega’s: sterke negatieve emoties kunnen een positief effect hebben op 

beslissingsprocessen  omdat ze overmatig risicogedrag beperken of voorkomen dat 

mensen negatieve beslissingen blijven voortzetten.  

o Shiv en collega’s: emoties kunnen ook een negatief effect hebben op keuzegedrag.  

 pp met hersenbeschadiging (~ emotionele verwerking) presteerden beter op 

gok-taak dan controlegroep omdat zij bleven investeren, zelfs na verlies.  

 de controle groep deed dit niet, waardoor ze potentiële winsten misliepen.  
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14.2 Omissievoorkeur 
Omissievoorkeur = 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 vd passiviteit een 

negatievere utiliteit heeft dan het wel uitvoeren vd actie. 

- Ritov & Baron: veel pp niet bereid om hun kind te vaccineren in situaties waarin de kans op 

overlijden door bijwerkingen kleiner was dan de kans op overlijden tgv de ziekte waartegen 

het vaccin werkte ( utiliteitsprincipe)  

o pp zouden zich meer verantwoordelijk voelen voor de dood vh kind, wanneer dit komt 

door het ondernemen ve actie dan vh nalaten hiervan. 

o Gevoel v verantwoordelijkheid kan uitgebreid worden naar vele morele dilemma’s. 

- Andere verklaring (Crockett): pavloviaans klassiek conditioneringsmechanisme, dat acties 

gelinkt aan aantrekkelijke stimuli stimuleert en acties gelinkt aan onaantrekkelijke stimuli 

inhibeert. 

14.3 Status-quo-bias 
Status-quo-bias = hoe individuen soms de huidige toestand prefereren boven een alternatieve, 

potentieel betere toestand.  

- Nicolle en collega’s: status-quo-bias gevonden bij moeilijke 

perceptuele beslissingstaak – beslissen of bal “in” of “out” was, 

waarbij ze steeds de keuze hadden om hun vorige beslissing te 

handhaven of te switchen naar de andere optie.  

o Pp rapporteerden spijt als belangrijkste reden voor 

handhaven v status quo. 

o Foutieve afwijking vd status-quo ~ toename hersenactiviteit 

gebieden spijt.  

14.4 Rationeel-emotioneel model 
Anderson: beslissingen w bepaald door rationele factoren zoals inferenties en verwachte uitkomsten, 

alsook door verwachte en ervaren emoties.  

- Beslissing vermijden a.d.h.v. angst en spijt (cf. eerder). 

o Angst kan ook een rol spelen omdat deze emotie gereduceerd w als gevolg vd 

beslissing om voorlopig even geen beslissing te nemen.  

- Enkele aspecten die model niet kan verklaren: 

o Effecten gelden enkel op korte termijn; op lange termijn w gevonden dat spijt meer in 

verband w gebracht met nalaten acties dan uitvoeren ervan. 

o Ook in vele triviale dagdagelijkse situaties kunnen we een status-quo-bias vinden. 

Onwaarschijnlijk dat deze keuzes beïnvloed w door angst of spijt (vb. zappen TV) 

14.5 Sociaal-functionalistische benadering  
Tetlock: sociale consequenties ve beslissing spelen een zeer belangrijke rol in ons gedrag.  

- Beslissingsvaardigheid gerelateerd aan de vaardigheid sociaal bedrog te herkennen. 

- Druk om verantwoording te moeten afleggen kan ook van invloed zijn op de beslissing – 

Schwartz en collega’s:  
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o De mate waarin artsen patiënten doorverwijzen in 

functie vd mate waarin ze verantwoordelijk 

gehouden w voor hun beslissingen en de conflict-

inducerende keuzevrijheid die ze hebben.  

o Vaak alleen maar doorverwijzen wanneer ze 

verantwoordelijk gehouden worden (keuze 

vermijden) 
Kader 21.4. Feit of fictie: maak je onbewust betere beslissingen? (p. 671)  

- Unconscious thought advantage (Dijksterhuis et al.): bewuste 

gedachten vooral voordelig voor simpele beslissingen en onbewuste gedachten voor complexe beslissingen.  

o Claim dat onbewuste processen een grotere capaciteit tot integratie hebben dan de bewuste processen = 

theoretisch implausibel. 

o Belangrijkste functie bewustzijn = integratie informatie & taken die geautomatiseerd kunnen worden en 

geen aandacht vereisen zijn vaak de simpele repetitieve taken. 

- Toeschrijven onbewuste invloeden aan beslissingsprocessen komt voort uit een of meerdere vd volgende factoren: 

gebruik inadequate methodes, falen overwegen of verklaringen artificieel zijn, onkritisch accepteren conclusies die 

passen binnen originele denkraam. 

- Newell & Shanks: twee voorwaarden wil er voordeel zijn v onbewuste gedachten. 

o Beslissingen in conditie waarin pp afgeleid w, beter dan waar ze bewust delibereren. 

o Ook betere beslissingen dan wanneer pp direct moeten antwoorden 

 Opzet experiment zodanig dat bewuste deliberatie juist aanleiding gaf tot verminderde prestatie 

 hoe kan dat? 

 Experimentele opzet: attributen aan juiste context gebonden w  belasting WG.  

 Optimale keuze op vrij arbitraire manier door onderzoeker bepaald.  

 Maken we onze beste beslissingen onbewust? Neen, waarschijnlijk niet. 

15 COMPLEXE BESLISSINGEN  
Vaak moeten we beslissingen maken die complexer zijn. Ook staan beslissingen niet altijd op zichzelf, 

maar kan het gaan op een reeks beslissingen, die een blijvende invloed op je verdere leven kunnen 

hebben.  

15.1 De meervoudige-attributen-utiliteitstheorie 
Wright: vijf stadia doorlopen bij het nemen van complexe beslissingen 

1. Alle attributen identificeren die relevant zijn voor de beslissing 

2. Beslissen hoe deze attributen meewegen id beslissing  

3. Lijst van alle opties die we in beschouwing nemen 

4. Voor iedere optie geven we alle attributen een rating 

5. Voor iedere optie bepalen we de totale utiliteit en kiezen we de optie met de hoogste utiliteit 

Wanneer we deze strategie volgen zullen we over het algemeen de beste beslissing nemen, er vanuit 

gaande dat alle relevante opties in beschouwing worden genomen en dat alle criteria onafhankelijk 

zijn van elkaar  in realiteit zelden op deze manier beslissingen nemen: 

- Beslissingsproces wordt bijzonder complex wanneer we alle opties in beschouwing nemen. 

- Vaak niet mogelijk om alle attributen te bepalen die relevant zijn voor de beslissing. 

- Vaak niet mogelijk om te bepalen of alle relevante attributen volledig onafhankelijk zijn.  

15.2 Gebonden rationaliteit 
Simon: onze rationaliteit is gebonden – ingeperkt – doordat omgeving hier beperkingen aan oplegt  

bij beslissingen < beperkingen vanuit omgeving en beperkingen in cognitieve vaardigheden.  

- We zijn slechts zo rationeel als onze interne en externe omgeving toestaan.  
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- In praktijk  satificeren (satisfactory + sufficing), dit resulteert niet altijd id beste beslissing, 

maar vaak wel in een beslissing die goed genoeg is vooral in situaties waarin niet alle opties 

gelijktijdig beschikbaar zijn.  

- Onderverdelen beslissers: 

o Satisfiers: mensen die tevreden zijn met een redelijke beslissing  over algemeen 

blijer en optimistischer. 

o Maximisers: perfectionisten 

 MAAR!! Effecten v keuzestrategieën op psychosociaal welbevinden mogelijk 

cultureel bepaald (effecten wel bij Amerikanen, niet bij Chinezen gevonden) 

15.3 Eliminatie-door-aspectentheorie  
Tversky: hoe beslissers proberen complexe beslissingen te optimaliseren door opties te elimineren  

sequentieel de relevante attributen of aspecten te overlopen en die opties te elimineren die niet aan 

een specifiek criterium voldoen.  

- Een probleem is dat de uitkomst vd beslissing 

afhankelijk is vh attribuut waarmee begonnen werd 

(visie van Tversky waarschijnlijk te rigide) 

- Payne: strategie gebruikt bij preselectie, daarna 

meer elaboratie vb. bij keuze appartement. 

- Kaplan en collega’s: gewijzigde versie vd theorie – 

twee stadia 

o Eliminatie van alle opties die niet aan een 

criteria voldoen 

o Meer gedetailleerde evaluatie vd 

overgebleven opties.  

15.4 Beslissingsstrategieën  

15.4.1 Veranderde voorkeuren en feiten  
- Simon en collega’s: de waarde die we toekennen aan een specifiek attribuut blijft niet 

constant  voorkeuren kunnen wijzigen. 

- Svenson en collega’s: 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.  

- Fischer en Greitemeyer:  

o er is sprake ve toename in selectieve exposure wanneer mensen de noodzaak voelen 

hun eigen positie te verdedigen.  

o Daarnaast kan selectieve exposure ook optreden wanneer beslissers alleen maar 

toegang hebben tot een beperkte hoeveelheid informatie. 

- Wanneer beslissers echter sterk gemotiveerd zijn en geïnstrueerd worden de best mogelijke 

beslissing te nemen, treedt er vaak een reductie op v selectieve exposure. 

15.4.3 Flexibiliteit in de beslissingsstrategieën  
Galotti: er is een aanzienlijke mate v flexibiliteit in de wijze waarop beslissingen genomen worden.  

Een complexe beslissing bestaat uit vijf fasen:  
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1. Het stellen van doelen 

2. Het verzamelen van informatie  

3. Het structureren vd beslissing 

4. Het maken ve keuze 

5. Het evalueren vd beslissing 

Er is een aanzienlijke flexibiliteit in de volgorde waarin 

deze fases doorlopen kunnen worden.  

- Terugkeren naar een eerder fase, wanneer ze bv 

problemen ondervinden in een latere fase. 

- Beslissers beperken over het algemeen de 

hoeveelheid informatie tot ongeveer 4 opties en 

het aantal opties neemt af doorheen de tijd. 

o Voor iedere optie ongeveer 3-6 attributen in beschouwing 

o Dit aantal blijft constant of neemt iets toe doorheen de tijd & dit aantal is afhankelijk 

v hun vaardigheid of opleidingsniveau.  

Galotti & Tinkelenberg: belangrijke observatie id studie is dat het beslissingsproces dynamisch was. 

Over een periode v 6 maanden veranderde ongeveer een derde vd opties en meer dan de helft vd 

criteria. 
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Hoofdstuk 22. Probleemoplossing en 
ontwikkeling van expertise  

1 INLEIDING  
Voorbeeld: de 7 bruggen van Köningsburg  langs elk punt passeren zonder elke brug meer dan één 

keer te moeten doen?  

- Euler: grafentheorie – iedere landmassa ~ punt op diagram; brug ~ lijn tussen twee punten.  

o Elke keer als je op een landmassa arriveert, moet je die via 

een andere route weer verlaten. 

o Ieder punt ih diagram dat niet het begin of eindpunt van je 

route is, moet een even aantal verbindingen hebben  

diagram heeft echter oneven aantal verbindingen met de 

andere landmassa’s – DUS conclusie: onmogelijk om route 

te vinden.  

- Toont aan dat verandering van representatie ve probleem soms nodig is om de oplossing te 

vinden.  

2 PROBLEEMOPLOSSING  
Probleemoplossing  < vier voorwaarden voldaan. 

1. Twee verschillende toestanden 

2. Oplosser bevindt zich in de ene toestand en wil zich in de andere toestand bevinden 

3. Niet direct duidelijk hoe het verschil tussen de twee toestanden overbrugd moet worden 

4. Overbruggen wordt onder bewuste controle in meerdere stappen uitgevoerd 

2.1 Kenmerken van probleemoplossing 

2.1.1 Goed gedefinieerde vs. slecht gedefinieerde problemen 
- Goed gedefinieerde problemen = alle aspecten vh probleem (begintoestand, mogelijke 

stappen/strategieën, eindtoestand) volledig gedefinieerd.  

o Vb. schaakspel: interessant voor cognitief psychologen omdat het aantal mogelijke 

zetten, ondanks de strikte regels, zo groot is dat het onmogelijk is om een schaakspel 

volledig vooruit te plannen  uitkomst ve spel niet op voorhand vast; groot scala aan 

cognitieve strategieën gebruiken om spel te winnen. 

- Slecht gedefinieerde problemen = onder-gespecifieerd.  

o Meeste problemen in dagelijkse leven zijn slecht gedefinieerd, maar toch meeste 

onderzoek naar probleemoplossingsgedrag gedaan bij goed gedefinieerde problemen. 

o Deze hebben optimale oplossingsstrategie  in staat gedrag pp vergelijken met ideale 

oplossing en daardoor fouten in 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 probeembeschrijving.  

o Vb. negenstippenprobleem: negen stippen op vel papier d.m.v. drie lijnen verbinden.  

- Kennisrijk probleem = kan enkel opgelost w wanneer oplosser over relevante kennis beschikt 

om probleem te kunnen oplossen  meeste problemen in dagelijkse leven. 
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o Toch in onderzoek vooral kennisarme problemen, deze zijn minder gevoelig voor 

individuele verschillen in oplossingsstrategieën tgv verschillen achtergrondkennis.  

2.1.3 Doelgerichtheid 
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 ve nieuwe strategie  wanneer oplossing enkel o.b.v. automatisch proces 

gevonden wordt, is er feitelijk geen sprake v probleemoplossing. 

2.1.5 Onmiddellijke oplossing kan niet gevonden worden 
Oplossing van probleem kan niet onmiddellijk gevonden w  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 
Thorndike: bestuderen probleemoplossingsvaardigheden bij dieren.  

- Puzzle-box: dieren opgesloten maakten aanvankelijk weinig voortgang en kwamen slechts 

door 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. Terwijl gedrag dat een onplezierige uitkomst heeft een minder grote kans heeft 

herhaald te worden.  

- Bestudeerde hij wel echt probleemoplossingsgedrag?  

o Dieren deden eerder beroep op reproductief denken (= gebruik maken van eerdere 

ervaringen, zonder dat er actief naar oplossing van probleem gezocht w) dan op 

productief denken (= betrekking op innovatief herstructureren probleem om aard vh 

probleem te doorzien).  

o Verdere studies suggereren dat dieren vaak problemen oplossen o.b.v. reproductief 

probleemoplossingsgedrag en dat ze weinig tot geen inzicht vertonen. 

3 INZICHT 
- 1920-1940: onderscheid reproductief-productief door gestaltpsychologen  problemen die 

productief denken vereisen kunnen opgelost worden o.b.v. inzicht (vaak plotselinge 

herstructurering vh probleem) 

- Inzicht ~ ieder plotseling begrip/plotse realisatie/probleemoplossing waarbij een reorganisatie 

vd elementen vd mentale representatie ve stimulus, situatie of gebeurtenis resulteren in 

ongebruikelijke of niet-dominerende interpretatie. 

o Vb. verminkte dambord: wanneer twee witte vlakken 

verdwijnen, kan het volledige dambord nog steeds bedekt 

worden met dominostenen?  

 Inzicht: om bord volledig te bedekken moeten er 

evenveel witte als zwarte vakken bestaan, maar 

ons verminkte bord mist er twee witte. 

 Dus onmogelijk om bord precies met 

dominostenen te bedekken.  

o Vb. RAT – remote associates taak. 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: pp moesten op regelmatige basis aangeven hoe sterk ze een gevoel van 

warmte (dichtbij oplossing) ervaarden, dit zowel bij inzicht als non-inzicht-problemen. 

o Inzicht: pp rapporteerden vaak een sterke, plotselinge toename vd gevoel v warmte 

vlak voordat ze een oplossing vonden. 

o Non-inzicht: geleidelijke toename vd warmte rapporteren. 

- Smith & Kounios: “Hoe kan subjectieve ervaring ontstaan voordat werkelijke oplossing 

gevonden kan worden?” 

o Inzicht: situatie waarin er voordat de oplossing gevonden wordt, geen informatie aan 

bewustzijn beschikbaar is. Overgang van geen naar wel oplossing vinden, gebeurt via 

één discrete transitie.  

3.2 De neurale basis van inzicht 
Kounios & Beeman: welke neurale mechanismen zijn betrokken bij het verkrijgen van inzicht? 

- RAT: o.b.v. zelfrapportage werden verschillen 

in hersenactivatie gevonden.  

o Inzicht: sterkere activatie anterieure 

superieure temporale gyrus R-

hemisfeer.  

 Vooral specifiek de rechter 

hemisfeer is bij 

inzichtsproblemen betrokken, 

omdat zwakke en verre 

associaties (essentieel voor 

inzicht) vooral daar tot stand 

komen.  

 Sterke/meer nabije associaties w preferentieel door L-hemisfeer verwerkt. 

o Anterieure cingulate gyrus ~ detectie conflictsituaties & doorbreken mindset.  

 Essentieel voor verkrijgen inzicht, omdat specifieke manier v denken 

vervangen moet w door andere, meer efficiënte vorm.  

3.3 Inzicht en ervaring  
Eerdere ervaring kan soms helpen bij oplossen van een nieuw/vergelijkbaar probleem, maar kan ons 

soms ook verhinderen de correcte oplossing te vinden. 

3.3.1 Functionele gefixeerdheid 
Voorbeeld negatieve invloed eerdere ervaring = functionele gefixeerdheid (wanneer we denken dat 

bepaalde gebruiksvoorwerpen alleen maar een specifiek doel hebben waardoor we andere creatieve 

gebruiksmogelijkheden missen). 

- Duncker: kaarsprobleem  opl.: binnenkant 

punaisedoosje gebruiken als kaarsenhouder en 

die met punaises aan wand bevestigen.  

- Ye en collega’s: wanneer pp 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: 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.  
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- Chrysikou: transcranial direct current stimulation (tDCS) – kleine elektrische stroom aan 

hersenen toedienen, die een inhiberende functie heeft. 

o Inhibitie van cognitieve controleprocessen vanuit prefrontale corticale gebieden heef 

een positief effect op het vinden v creatieve oplossingen. 

3.3.2 Einstellung  
Ook het gebruik van een mentale set kan een negatieve invloed hebben op ons vermogen op 

problemen op te lossen. 

- Mentale sets < persisteren van oplossingsstrategie die eerder werkte, maar die niet meer 

adequaat is voor het huidige probleem.  

o Vb. Luchins: waterpottenprobleem  

 Pp die geoefend hadden met vergelijkbare problemen hadden over het 

algemeen weinig moeite met het probleem op te lossen. 

 Pp die getraind waren in moeilijkere problemen hadden veel meer moeite met 

de oplossing te vinden = Einstellung.  

4 REPRESENTATIONELE VERANDERINGSTHEORIE 
Ohlsson: we komen vaak in een impasse terecht bij het 

oplossen ve probleem, omdat we het probleem op de 

verkeerde manier representeren  anders 

representeren: 

1. Verlagen vd beperkingen die we zelf aan het 

probleem opleggen = constraint relaxation. 

2. Hercodering (deel vd probleemrepresentatie 

opnieuw interpreteren) 

3. Elaboratie (nieuwe informatie toevoegen aan 

representatie vh probleem)  

4.1 Het monitoren van de voortgang  
MacGregor en collega’s: de mate waarin we voortgang boeken met het vinden vd oplossing gebruiken 

we als vuistregel om te signaleren of we in een impasse zijn geraakt of niet.  

- Ontwikkeling model dat beschrijft hoe mensen het negenstippenprobleem oplossen. 

o Veel mensen gaan er vanuit dat de lijnen binnen het rasterprobleem moeten blijven. 

Maar zelfs na de realisatie dat dit wel mag (constraint relaxation) slagen er velen niet 

in de juiste oplossing te vinden. 

o Dit door zoekstrategie: iedere lijn zoveel mogelijk stippen met elkaar verbinden.  

- Gaven pp boorbeelden van mogelijke zetten: 

o Voorbeeld (d) effectiever in vinden vd oplossing. 

o Voorbeeld (c) stimuleert pp veel minder om lijnen buiten de kaders 

te tekenen (aanvankelijk meer voortgang); maar gebrek aan 

voortgang bij (d) stimuleert pp om hun beperkingen op te heffen.  

4.2 Processen betrokken bij representationele verandering  
Öllinger en collega’s: model dat beschrijft hoe de verschillende processen betrokken bij een 

representatieverandering met elkaar verbonden zijn.  
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- Verwerking probleembeschrijving + achtergrondkennis  probleemrepresentatie  zoeken 

naar oplossing. 

- Herhaaldelijk zonder succes – impasse die doorbroken kan worden door de drie 

bovengenoemde processen  verandering representatie  opnieuw zoeken naar oplossing. 

4.3 Evidentie 
Knoblich en collega’s: evidentie constraint relaxation  lucifer probleem. 

- Probleem type 1: vereist veranderen vd waarde van één vd cijfers.  

- Probleem type 2 (inzicht): minder duidelijke oplossing, omdat we 

normaal alleen numerieke informatie manipuleren tijdens 

rekenopgaven  minder oplossingen gevonden door pp.  

o Pp fixeerden zich voornamelijk op de waarden – initiële probleemrepresentatie 

gebaseerd op idee dat de waarden veranderd moesten worden, i.p.v. operatoren. 

Zoeken na inzicht  

4.4 Zoeken na inzicht 
Inzichtsproblemen zijn echter nog steeds niet onmiddellijk opgelost na een representatieverandering; 

maar binnen de veranderde representatie moet actief gezocht worden naar een oplossing. 

- Conclusie o.b.v. negenstippen probleem. Wanneer inzicht onmiddellijk tot een oplossing zou 

leiden, zou dat impliceren dat de juiste oplossing onmiddellijk na deze realisatie zou volgen.  

o Zelfs na de verandering vd probleemrepresentatie zijn er nog een extreem groot 

aantal patronen mogelijk, waarvan er slechts een paar tot de juiste oplossing leiden.  

o Nog steeds zoekproces nodig id nieuwe probleemrepresentatie.  

5 INCUBATIE  
Wallas: incubatie (= het tijdelijk loslaten ve probleem) is een belangrijk aspect vh oplossen vh 

probleem. 

- Onbewuste mentale processen blijven op de achtergrond doorwerken ah vinden ve oplossing 

terwijl we actief met iets anders bezig zijn.  

- Sio en Ormerod: incubatie effecten gevonden bij creatieve problemen, die meerdere 

oplossingen hadden  incubatie stimuleert het zoeken naar kennis en informatie. 

o Proces vooral effectief bij problemen met meerdere oplossingen.  

o Sterkere effecten naarmate mensen al langer bezig waren met oplossen probleem 

lange oplossingstijd zorgde voor sterke impasse, die door continue zoektocht in 

stand w gehouden.  
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- Incubatie is effectief maar waarom dit zo is, nog altijd niet geweten 

o Simon: incubatie zorgt ervoor dat strategieën die al geprobeerd zijn door de 

probleemoplosser vergeten worden  minder sterk aan vasthouden, waardoor er 

mogelijkheid ontstaat andere benaderingen te kiezen. 

 Evidentie door Penaloza & Calvillo: RAT – water, cube, skate (opl. Ice)  

 Afleidende doelwoorden zo gekozen dat ze een sterke associatie vormen met 

ieder individueel woord en daardoor het vinden vd oplossing verhinderen.  

 Van pp die afleiders hadden gekregen, deden degenen die pauze hadden 

gehad het beter, omdat ze hierdoor de misleidende info konden vergeten. 

6 STRATEGIEËN VOOR PROBLEEMOPLOSSING  

6.1 De general problem solver 
Newell & Simon: general problem solver – programma 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 WG-capaciteit hebben en relevante kennis uit LTG 

kunnen ophalen. 

o Strategieën van pp in detail uitgewerkt  in probleemruimte geïmplementeerd.  

o Probleemruimte < begintoestand, doeltoestand, toegestane mentale operaties 

6.2 Types van problemen  
Puzzels waarin elementen in een specifieke volgorde v positie verplaatst moeten worden  altijd een 

aantal beperkingen aan de zetten die toegestaan zijn. 

6.2.1 Toren van Hanoi 
- Initiële toestand: vijftal schijven in afnemende 

grootte rond drie pinnen. Gehele toren naar tweede 

pin verplaatsen. 

o Slechts één schijf tegelijk verplaatsen  

o Grotere schijf nooit boven op kleinere. 

- Tijdelijke stapels maken en soms een deel vd 

oplossing terugplaatsen op originele stapel. 

6.2.2 Rivieroversteek-puzzels 
Vb. missionarissen-en-kannibalenprobleem of probleem vd boer met de wolf/geit/kool.  

- Oplossing is dat er heen- en teruggevaren moet worden, waarbij soms een persoon of een 

object mee terug moet worden genomen naar de oorsprong.  

- Bij beide types problemen: doeltoestand kan niet bereikt worden zonder dat er zetten worden 

gemaakt die de huidige toestand vh probleem tijdelijk verder vd doeltoestand verwijdert.  

o Verschil beide types: framing. 

o Achtergrondkennis kan ons verhinderen dat we ons realiseren dat we überhaupt in 

staat zijn een stap terug te doen, waardoor er behalve op ons analytisch vermogen, 

ook beroep op inzicht gedaan wordt. 

6.3 Heuristieken en algoritmes 
Complexiteit vd meeste problemen zorgt ervoor dat we vaak gebruik maken v vuistregels = 

heuristieken. 
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Bij probleemoplossing kunnen heuristieken contrasteren met algoritmen (= complexe procedure of 

methode die gegarandeerd tot een oplossing leidt)  

- Algoritmes zijn cognitief zwaarder belastend; waardoor probleemoplossers sneller terugvallen 

op cognitief zuinigere procedures.  

- 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 = we beginnen met het waarnemen vh verschil tussen de huidige 

probleemtoestand en de doeltoestand  formuleren subdoel, om verschil huidige- en doeltoestand 

te verkleinen  specifiëren zetten nodig om subdoel te bereiken. 

- Herhalen proces zolang er nog een discrepantie is tussen huidige toestand en doeltoestand.  

- Heuristiek omdat het niet gegarandeerd tot een oplossing zal leiden. 

o Mensen blijken vast te houden aan deze heuristiek, ook al 

resulteert het niet in een oplossing – onderzoek Sweller & 

Levine. 

o Studie was zo opgezet dat iedere stap die uitgevoerd moest 

worden, een stap weg was van de doelstaat  MEA nutteloos!!  

 Pp presteerden slecht: slechts 10% vond oplossing en 

veel zetten nodig (298). 

 Pp die doel niet zagen vonden oplossing in 38 zetten.  

6.3.2 Hill climbing  
Hill climbing = de huidige toestand vh probleem w altijd zo veranderd dat de volgende zet ons een stap 

dichter bij de doeltoestand brengt. 

- Wanneer er geen directe stap meer beschikbaar is die je dichter bij de doeltoestand brengt, 

heb je een probleem.  

- Thomas: mensen zouden vooral problemen ondervinden op het moment dat ze een stap terug 

moeten doen.  

o In die gevallen zijn heuristieken behoorlijk inadequaat.  

o Mensen genereren ook subdoelen – meeste pp probleem oplossen in 3 - 4 subdoelen. 

6.3.3 Voortgangsmonitoring  
- Newell & Simon: mensen zouden van heuristiek of strategie wisselen wanneer de gebruikte 

strategie inefficiënt blijkt te zijn  monitoren van progressie = een tweede heuristiek. 

- Payne & Duggan: de illusie dat we voortgang boeken kan leiden tot een weerstand om van 

strategie te veranderen.  

o Wanneer problemen weinig mogelijke zetten had, dan werden pp snel gedwongen om 

zetten te herhalen, waardoor ze vlug geen progressie naar het doel meer konden 

ervaren  sneller opgeven. 

6.4 Planning  
Waarom plannen we maar weinig vooruit bij het zoeken ve oplossing?  

- Beperkte capaciteit vh werkgeheugen. 

- Planning is kostbaar in termen v tijd en moeite & vaak onnodig omdat simpele heuristieken in 

veel dagelijkse situaties wel volstaan  wel in staat te plannen, maar doen dit niet om mentale 

processen niet excessief hoog te belasten. 
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6.4.1 Hoe ver plannen we vooruit?  
Delaney en collega’s: evidentie dat we vaak minder ver 

vooruitplannen dan we zouden kunnen. 

- Groep pp die instructies kreeg om volledige oplossing uit 

te werken voordat ze de stappen daadwerkelijk uitvoerden 

– vertonen planningsgedrag & oplossing in minder stappen 

vinden. 

- Groep die geen instructief kreeg en 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: systeem 2 houdt de functies van systeem 1 in de gaten en checkt de antwoorden. 

Maar proces faalt regelmatig, zelfs wanneer antwoord systeem 1 incorrect is. 

- Cognitieve reflectietest = indicatie vd mate waarin we cognitieve gierigaards zijn. 

o Wanneer je op de test een of meer antwoorden fout hebt, heb je last van cognitieve 

gierigheid. 

o 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.  

- Overeenkomst cognitieve gierigheid en idee Newell en Simon dat probleemoplossers gebruik 

maken van heuristieken = terugvallen op simpele en soms inaccurate strategieën 

- Verschil beiden:  

o Gebruik van heuristieken omdat we gedwongen worden door onze beperkte 

verwerkingscapaciteit. 

o Bij cognitieve gierigheid gebruiken we heuristieken omdat we terughoudend zijn ih 

inzetten v moeizame cognitieve processen. 

7 PROBLEEMOPLOSSING OP BASIS VAN ANALOGIEËN  
- 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 vd juiste 

oplossing. 

Veel analogieredeneringen zijn gebaseerd op dergelijke eerdere ervaringen en het ontdekken van 

overeenkomsten tussen het huidige probleem en het vorige. 

- Vele voorbeelden in fysica en biologie (biljartbalmodel voor gassen, hydraulisch model 

bloeddrukregulatie), computermetafoor v menselijke cognitie, rechtspraak (jurisprudentie)  

7.1 Het stralingsprobleem van Duncker 
Duncker: stralingsprobleem – hoe kan je een dodelijke dosis 

radioactieve straling op een tumor richten zonder het omringende 

gezonde weefsel te beschadigen?  

- Slechts 10% vd pp kan zonder verdere hints de oplossing vh 

stralingsprobleem vinden. 

- Wanneer pp op voorhand een structureel gelijkend verhaal krijgen, vond 80% de oplossing.  
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o Vanuit verschillende posities meerdere zwakkere stralen afvuren op locatie tumor.  

7.2 Overeenkomsten tussen problemen  
Wat maakt dat we analogieën kunnen gebruiken? 

- Overeenkomsten herkennen tussen huidige probleem en eerder probleem – Chen: drie types 

o Oppervlakkige overeenkomsten ~ voor oplossing vaak irrelevante details die in beide 

problemen voorkomen. 

 Vb. verhaal dat ook betrekking had op een nieuwsgierig jongetje en een 

olifant, maar voor de rest geen overeenkomsten. 

o Structurele overeenkomsten ~ oplossingsprincipes door beide problemen gedeeld w 

 Vb. introductie vergelijkbare doelen, obstakels en beschikbare middelen.  

o Procedurele overeenkomsten ~ procedures in analogon komen overeen met dewelke 

nodig zijn om het huidige probleem op te lossen. 

 Vb. pp vragen om ‘weeg-de-olifant’ probleem op te lossen en hen een aantal 

oplossingsprocedures aan te bieden id vorm van pictogrammen. 

- Illustratie met probleem waarbij olifant gewogen moet worden  oplossing probleem bestaat 

eruit om kleinere objecten te verzamelen die samen evenveel wegen als olifant en die 

afzonderlijk van elkaar te meten. 

o Boot-oplossing (vaststellen hoe diep boot ih water zakt wanneer de olifant erin staat) 

o Boom-oplossing (grote balans aan boom hangen waarop olifant en objecten in balans 

moeten worden gebracht)  

Resultaten: 

 Ontbreken oppervlakkige overeenkomsten verhindert dat pp de relevantie ve analogie 

doorzien en zijn daarom minder geneigd om analogon te gebruiken. 

o Wanneer we actief analogieën genereren, resulteert dat in een diepe verwerking vh 

probleem, waardoor we beter in staat zijn structurele overeenkomsten te zien, zelfs 

wanneer oppervlakkige informatie afwezig is. 

o Passief analogon aangeboden kregen leidt minder tot de oplossing ve probleem. 

 Mate waarin experts gebruik maken van analogieën is afhankelijk vd aard vd taak  

o Experimenten ~ oppervlakkige overeenkomsten  hypothesen genereren ~ 

structurele overeenkomsten. 

7.3 De neurale basis voor analogisch probleem-oplossen 
Loewenstein: efficiëntie waarmee we een analogie uit ons geheugen kunnen halen is essentieel voor 

het oplossen v problemen & deze w bepaald door de mate waarin we de onderliggende structuur ve 

probleem doorzien. 

Welke cognitieve processen zijn betrokken bij analogisch probleem-oplossen of redeneren?  

- Onderzoek d.m.v. vier-term-analogie-probleem (a:b :: c:d)  

o Aangeven of a:b dezelfde relatie tot elkaar hebben als c:d 

o (+) goed controleerbaar, alle relevante info in probleemstelling gegeven en in principe 

slechts één correct antw. 

- Knowlton & collega’s: processen die hierbij betrokken zijn, moeten strikt serieel verlopen door 

de hoeveelheid verwerking die nodig is  verschillende stadia: 

o Ophaling – mapping – inferentie – inductie (leidt tot abstract schema, waarin 

structurele overeenkomst tss probleem/analogie gerepresenteerd is).  

o Duidelijker beeld van hoe deze stadia zich verhouden tot neurale activiteit: 



136 
 

 Coderen van probleem & mapping ~  diverse 

frontale hersengebieden. 

 WG betrokken bij analogisch probleem-oplossen.  

 Prestatie op beide taken daalt wanneer 

pp tegelijk een taak moeten uitvoeren die 

beroep doet op executieve processen  

analogieverificatie doet beroep op 

beperkte capaciteit WG. 

 Prestatie verbale taak interfereert met 

tweede taak die beroep doet op 

fonologische lus. Visuele taak interfereert 

met tweede taak die beroep doet op 

visuospatiaal kladblok. 

8 DE ONTWIKKELING VAN EXPERTISE  
Vaardigheid = in staat zijn om binnen een  bepaald domein een taak met hoge mate van efficiëntie uit 

te voeren. De mogelijkheid doelen te bereiken groeit in functie vd hoeveelheid oefening.  

- Experts zijn extreem efficiënt in het oplossen ve probleem – 

efficiënt toepassen kennis. 

o Onderzocht door kennisrijke problemen.  

o Vb. classificatie natuurkundige problemen door leken 

vs. experts. 

 Expert doorziet structuur vh probleem veel 

eerder en maakt minder gebruik vd formules.  

 Experts classificeren problemen eerder o.b.v. 

onderliggende structuur, terwijl beginners de 

problemen vaak classificeren o.b.v. 

oppervlakkige kenmerken.  
Kader 22.1. Expertise en ‘the knowlegde’ bij Britse taxichauffeurs (p.696) 

- Taxichauffeurs in Londen moeten aantonen dat ze over ‘de kennis’ bezitten – geen gebruik maken van 

navigatiesysteem, maar de precieze ligging vd straten/belangrijke gebouwen enz. vanbuiten kennen.  

- Hersenstructuur die belangrijke rol speelt = hippocampus 

o Posterieure deel hippocampus vergroot bij Londense taxichauffeurs. 

o Heel actief bij ophalen navigatiedata  correlationeel verband. 

- Evidentie voor causaal verband door Woollett & Maguire – volgden personen in training voor taxichauffeur. Zij die 

in aanmerking kwamen vertoonden een grotere toename in omvang vd hippocampus dan zij die niet in aanmerking 

kwamen. 

- Leren hoeveelheid kennis lijkt wel ten koste te gaan v andere vaardigheden  meer moeite met leren woord-woord-

associaties & object-plaats-associaties  kleinere hoeveelheid grijze massa in hippocampus (betrokken bij 

verwerken nieuwe stimuli en encoderen hiervan). 

8.1 Soorten expertise  

8.1.1 Schaakexpertise 
Schaakspel ideaal voor studies naar expertise om enkele redenen: 

1. Schaakspel is een abstract en goed gedefinieerd probleem  prestaties onder gecontroleerde 

omstandigheden te gaan bestuderen. 

2. Unieke eigenschap = aantal mogelijke zetten is zo groot, dat het nooit mogelijk is om een 

schaakpartij te winnen o.b.v. vooraf bedachte strategie of vooruitplannen zetten.  
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3. Internationaal ranking systeem voor schaakmeesters, dat het mogelijk maakt om individuele 

verschillen in prestatie te relateren aan spelers hun expertise niveau. 

8.1.2 Medische expertise  
Medische expertise interessant: 

1. Medisch probleem vaak slecht gedefinieerd – diagnose moet gesteld w o.b.v. groot aantal al 

dan niet redundante indicatoren  vereist aanzienlijke inhoudelijke vakkennis. 

2. Aanzienlijk maatschappelijk belang. 

8.2 Schaakexpertise  
De Groot: onderzoek geheugen v schaakgrootmeesters en beginnende schakers. Opdracht = 

onthouden v stellingen; niet schaakposities. 

- Schaakexperts hadden evenveel moeite om de willekeurige posities te reconstrueren. 

- Experts vooral veel beter in reconstrueren echte stellingen  specifiek deze info die w 

gebruikt om de positie vh huidige spel te relateren aan die uit eerdere spellen. 

8.2.1 Chunking-theorie 
Chase & Simon: schakers die bordposities proberen te onthouden, delen deze op in +- 7 chunks.  

- Chunks vd experts bevatten meer info dan die v beginnende spelers. 

o De hoeveelheid stukken die na iedere keer kijken naar 

originele bord werden geplaats ~ maat voor hoeveelheid info 

die opgeslagen was in die chunk. 

- Schaakexperts kunnen zo sterk spelen omdat ze een enorme 

hoeveelheid aan chunks in LTG hebben opgeslagen (10.000-30.000  

latere computersimulaties 100.000)  

- Maar gedetailleerder en groter geheugen niet enige voordeel v 

schakers; ook substantieel andere strategieën hanteren  uitbreiden 

chunking-theorie.  

8.2.2 Sjabloon-theorie 
Gobet & Waters: chunking-theorie kan twee belangrijke aspecten vh schaakspel niet verklaren: 

1. Hoe individuele chunks w geïntegreerd in hogere-orde representaties. 

2. Encoderen vd bordposities kost veel meer tijd dan het in de werkelijkheid het geval is.  

Sjabloontheorie – geïmplementeerd als computerprogramma dat ernaar streeft denkprocessen 

schaker te simuleren – assumptie dat de schaker de volgende zet zal bepalen door een associatief 

netwerk te doorkruisen.  

- Netwerk < knopen in boomstructuur – iedere knoop ~ tests om eigenschappen externe stimuli 

te checken – resultaat tests zal bepalen welke link naar het volgende niveau gevolgd w.  

- Einde beslissingsboom: chunk op die positie vergelijken met daadwerkelijke stelling op bord, 

d.m.v. patroon-herkenningsmechanisme. 

o Chunks die veel gebruikt w  sjablonen (< kern ~ oorspronkelijke chunk & slots met 

additionele informatie); sjablonen bevatten info over posities v 10-20 schaakstukken. 

- Specifieke testbare predicties: 

o Schaakposities w opgeslagen in maximaal drie sjablonen, aantal relatief groot.  

 Evidentie: reconstrueren bord altijd in drie of minder stappen. 

Schaakmeesters tijdens één stap tot 15 stukken tegelijk plaatsen ( 6 voor 

beginners) 
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o Beste schakers danken hun uitmuntende prestaties vooral aan hun superieure 

sjabloon-gebaseerde kennis (kan snel aangesproken worden – snel aantal zetten 

inperken) 

 Schaakexpertise ~ snelle toegang relevante kennis ~ oogbewegingsdata 

 Consistente evidentie: experts fixeerden binnen korte tijdsspanne vaker op 

tactisch relevante posities dan gemiddelde schakers.  

o Experts blijven goed onder tijdsdruk presteren. 

 Burns: hoge correlatie normale schaakprestatie en prestaties snelle 

schaakpartij. 

 Van Harreveld en collega’s: ratings van spelers steeds minder predictief voor 

wedstrijdresultaten naarmate de beschikbare tijd voor een wedstrijd minder 

werd  langzame strategische processen spelen weldegelijk een rol bij 

normale wedstrijden.   

8.3 Medische expertise 
Maatschappelijk doel: een foute medische diagnose kan het welzijn ve patiënt aanzienlijk negatief 

beïnvloeden of in een extreem geval diens leven bedreigen.  

- Elstein: interesse in de manier waarop de beste specialisten diagnoses stelden – zocht expliciet 

naar medici die uitblonken in diagnostische vaardigheden en vergelijk deze prestaties met een 

representatieve groep artsen. 

o O.b.v. latere analyses concludeerde hij dat de beste experts NIET beter presteerden 

dan de gemiddelde artsen. 

o Achteraf geïdentificeerd probleem = methode experts te selecteren bleek ineffectief, 

nl. o.b.v. nominaties van collega artsen & dure simulaties ve medische praktijk. 

 Effectievere methoden: aantal jaren ervaring, certificatie relevante instanties, 

verantwoordelijkheden,… 

- Latere focus bij onderzoek: 

o Medische expertise ontwikkelt zich geleidelijk  het volstaat om medische 

beslissingsprocessen te bestuderen in functie vh aantal jaren ervaring.  

o Kosten-efficiënte studies: gebruik maken v problemen die id cognitieve psychologie 

gebruikt werden om medische expertise te onderzoeken. 

 Vb. experimentele designs voor studie conceptformatie of exemplaar-

gebaseerde categorisatiestrategieën. 

8.3.1 Impliciete vs. expliciete redeneringen  
Medische expertise is impliciet  experts maken meer gebruik van snelle, intuïtieve systeem 1 

processen; terwijl beginners meer expliciete doelbewuste redeneerprocessen gebruiken ~ systeem 2.  
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- Engel: vooral impliciete strategieën bij medische specialismen die beroep doen op visuele 

patroonherkenningsprocessen.  

- Zelfs wanneer ze gebruik maken v impliciete strategieën controleren ze hun resultaten a.d.h.v. 

expliciete redeneringen. 

o Patel & Groen: patroonherkenning is een belangrijke determinant van expertise. 

Focus op structuur vd informatie die pp in geheugen opgeslagen hadden na 

formuleren diagnose. 

o Norman en collega’s: medische probleemoplossingsstrategieën o.b.v. de gelijkenissen 

met een eerder specifiek exemplaar waar diagnosticus ervaring mee heeft gehad. 

 Doet beroep op niet-analytische redeneerprocessen. 

 Niet toegankelijk voor introspectie  zinvol om gebruik te maken van 

cognitief psychologische experimenten i.p.v. verbale rapporten. 

 Specifieke eigenschappen v voorbeelden ve diagnose (initieel aan pp 

gepresenteerd) kunnen een sterke bias in de diagnose introduceren. 

 Specialisten minder gevoelig 

voor biases omdat ze 

waarschijnlijk in moeilijke 

gevallen wel gebruik maken ve 

analytisch redeneerproces. 

 Mamede en collega’s: vooral bij 

complexe diagnoses hebben 

medisch experts voordeel bij 

het gebruik ve expliciet bewuste 

analyse.  

- Krupinski en collega’s: relatie tussen oogbewegings-

patronen en expertise bij het scannen naar pathologisch 

weefsel. 

o Specialisten besteden steeds minder tijd aan 

het inspecteren vd niet-diagnostische delen 

vd afbeelding (impliciete strategieën 

gebruiken) 

- Kundel en collega’s: fixaties richten zich bijna 

onmiddellijk op tumor – snelle detectie is een zeer 

goede predictor voor diagnostische accuratesse. 

o Meteen fixeren op tumor ~ holistische of 

globale strategie  langzamere, meer 

overwogen verwerkingsstrategie.  

8.3.2 Efficiëntie van herkenningsprocessen  
- Hoe kan het dat medisch experts bijna onmiddellijk focussen op tumor in een medische 

afbeelding? 

- Medisch experts hebben mogelijks een enorm efficiënt predictiesysteem voor de herkenning 

van tumoren/andere medische aandoeningen ontwikkeld. 

o Evidentie Gegenfurtner en collega’s: experts fixeerden korter, fixeerden (vaker) op 

taakrelevante informatie, maakten langere saccades.  

o Melo en collega’s: het stellen ve medische diagnose doet zwaarder beroep op 

cognitieve processen dan benoemen dier  snel patroonherkenningsproces, waarbij 

iedere afbeelding vergeleken w met interne representatie vd te detecteren afwijking.  
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o Kulatunga-Moruzi en collega’s: experts profiteerden niet vd additionele beschrijving, 

maar gingen juist minder gaan presteren  experts hebben een zeer efficiënte visuele 

strategie en verbale beschrijvingen interfereren hier niet mee. 

8.3.3 Patroonherkenning en beslissingsprocessen  
Wat als complexe beslissingen heel snel gemaakt moeten worden?  

Klein: recognition-primed-decision-model 

- Experts zullen proberen om een situatie te vergelijken met eerder situaties. Wanneer er een 

match is, zal een eerder gekozen oplossing gebruikt w  ophalen één oplossing, o.b.v. 

patroonherkenning. 

- Oplossing toepassen idvv mentale simulatie – gewenste 

effect  daadwerkelijk toepassen. 

o Bij onbekende situatie of ongewenst effect zal er 

een vervolgstap genomen moeten w 

Vb. additionele diagnose probleem of overwegen 

additionele data. 

o Snel een nieuwe situatie kunnen interpreteren als 

voorbeeld ve bekend probleem (maar niet iedereen 

deze strategie) 

o Model richt zich op beslissingsgedrag experts ( 

Kahnemans systeem 1 benadering vooral streven 

naar menselijke fouten te verklaren).  

8.3.4 Ervaring vs. expertise 
- Lang gedacht dat ervaring en expertise samenhingen, maar niet altijd het geval: 

o Routineuze expertise = wanneer iemand bijzonder efficiënt wordt in het uitvoeren van 

routineuze procedures. 

o Adaptieve expertise = individuen die blijven groeien in hun vakgebied vanwege hun 

intentionele betrokkenheid om op steeds nieuwe en innovatieve manieren problemen 

op te lossen  continue inzet van cognitieve processen.  

- Recente studies hebben gevonden dat de correlaties tussen expertise en aantal jaren ervaring 

vaak zeer klein zijn of niet bestaan. Soms zelfs een negatieve correlatie gevonden.  

o Ericsson: studie van medische expertise anders benaderen  

expertprestatiebenadering: gebaseerd op identificatie v individuen die een bewezen 

beter dan gemiddelde prestatie leveren op specifieke medische taken.  

 Prestaties experts beginnen met analyse natuurlijk gedrag – dan identificeren 

essentiële situaties – deze situaties in visuele vormen aan andere pp getoond 

en gevraagd welke actie ze zouden uitvoeren. 

 Inventarisatie objectief gedrag geassocieerd met expertise.  

 Benadering richt zich op de vraag welke vaardigheden resulteren in superieure 

prestaties in exceptionele gevallen – hier komen de prestaties van adaptieve 

experts tot hun recht ( Elstein: typisch routineuze gevallen). 

8.3.5 Doelbewust oefenen  
Ericsson & Towe: doelbewust oefenen gekenmerkt door vier aspecten: 

1. Taak heeft juist moeilijkheidsniveau. 

2. Bij oefenen krijg je informatieve feedback over je prestatie. 

3. Je hebt voldoende gelegenheid om de taak te herhalen. 

4. Je hebt de gelegenheid om je fouten te corrigeren. 
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Medische expertise neemt een aparte positie in t.o.v. andere vakgebieden waarin onmiddellijke 

feedback wel mogelijk is. 

- Meest opmerkelijke resultaten met simulatortrainingen – bedienen laboratoriumapparatuur. 

- Door doelbewust oefenen kunnen we limitatie vh werkgeheugen omzeilen. 

o Langetermijn-werkgeheugen ~ informatie onthouden door representaties ih LTG te 

activeren. 

o Expertise kan resulteren id snelle transfer van info naar het LTG, waardoor het een 

deel vd functionaliteit vh WG kan overnemen  nieuwe info direct geassocieerd met 

bestaande kennis.  

- Ericsson & Chase: illustratie effectiviteit doelbewust oefenen. 

o Student SF: onthouden reeksen tot 80 cijfers  

training langetermijn-werkgeheugen.  

o Hiërarchie van chunks waardoor SF alle getallen kon 

ophalen door simpelweg de structuur te overlopen. 

- Guida en collega’s: experts maken efficiënter gebruik van het werkgeheugen. 

- Voor een aantal domeinen w gevonden dat er een sterke correlatie is tussen het niveau van 

expertise en hoeveelheid doelbewuste oefening.  

o Doelbewust oefenen is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om 

expertise te ontwikkelen. 

o Drie predicties Campitelli & Gobet: 

 Iedereen die veelvuldig en doelbewust oefent zou uiteindelijk een zeer hoog 

prestatieniveau moeten bereiken. 

 Voor ieder individu zou de totale hoeveelheid oefentijd ongeveer even hoog 

moeten zijn om een bepaald niveau te bereiken. 

 Ieders vaardigheid zou ongeveer in gelijke mate moeten profiteren ve 

bepaalde hoeveelheid oefening. 

!! Bij schaakexpertise voor geen enkele 

vd predicties ondersteuning gevonden!!  

Cf. afbeelding: relatie prestatieniveau en 

aantal maanden oefening bij schakers. 

Effectiviteit bepaald door 

aanvangsniveau vd speler – hoe hoger 

dat lag, hoe groter de effectiviteit vd 

oefening en deze vlakte af na verloop van 

tijd. 

 Oefening heeft weliswaar een positief effect, maar de effectiviteit v doelbewust oefenen is 

beperkt. 

 Het zou mogelijk moeten zijn om o.b.v. talent te bepalen wie d.m.v. doelbewust oefenen zal 

excelleren. 

o Intelligentie is belangrijke indicator bij brede expertise  vb. relatie intelligentie en 

carrièresucces. 

o Specifieke vaardigheden:  intelligentie minder belangrijke factor. 
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Hoofdstuk 23. Sociale cognitie 

1 INLEIDING  
Terechte kritiek op cognitieve psychologie = onderzoek naar menselijk functioneren heeft altijd op 

individueel niveau plaatsgevonden, terwijl mensen sociale wezens zijn.  

- Ook aan sociale interacties liggen cognitieve en neurale processen ten grondslag.  

- Studie sociale cognitie: vooral perceptuele- en actieprocessen bestudeerd vanuit een sociale 

context.  

2 IMPLICIETE SOCIALE COGNITIE 
- We zijn ons vaak niet bewust van de reden waarom we bepaalde sociale acties uitvoeren.  

- Greenwald & Banaji: impliciete sociale cognitie (= processen die buiten onze bewuste controle 

optreden en gerelateerd zijn aan sociaal psychologische constructen zoals attitudes, 

stereotypes en zelfconcepten. 

o Onderzoek d.m.v. impliciete maten: bijvoorbeeld verkregen door toepassen priming-

procedures of impliciete associatietesten. 

o Vb. affectie-attributie-procedure: zwarte of witte gezichten gezien als prime stimulus 

die w gepresenteerd voor Chinees karakter   ook al zijn de gezichten irrelevant, ze 

beïnvloeden de ‘aantrekkelijkheid’ vd karakters. 

o Vb. impliciete-associatietesten: raciale attitudes meten  eigennamen representatief 

voor bevolkingsgroep; L (Afro-Am.) R (EU) reageren. Nadien emotioneel geladen 

woorden; L (+) R (-). Dan samenvoegen twee categorieën. 

 Nadien blok waarin bevolkingsgroepen worden omgekeerd – combinatie van 

L: + en EU, R – en AA.  

 Pp die een impliciete associatie hebben met een emotionele valentie en een 

bepaalde bevolkingsgroep (vb. negatieve stereotypen t.a.v. AA) zullen 

omgekeerde mapping efficiënter uitvoeren, minder hinder ondervinden van 

omdraaiing. 

3 SOCIALE PRIMING 
Kan onbewuste blootstelling aan sociale concepten ons gedrag beïnvloeden?  

- Priming ~ groot scala aan veranderingen in perceptie, beoordelingen en gedragingen, die w 

teweeggebracht door minimale blootstelling aan woorden, foto’s of andere stimuli.  

o Robuust vb. associatief semantisch netwerk verhoogt accuratesse woordbenoeming. 

o Complexer en indirecter: sociale priming.  

 Vb. langzamer wandelen na priming begrippen gerelateerd aan ouderdom. 

 Vb. minder bereid vrijwillig iets doen na priming geld-gerelateerde woorden. 

Grote verscheidenheid aan oorzaak-gevolgrelaties  complexer mechanisme van 

indirecte associaties. 

- Verschillen perceptuele en sociale priming: 

o PP: talloze keren gerepliceerd  SP: niet het geval  onbewuste beïnvloeding van 

gedrag kan in vraag gesteld worden.  

o Toekomst zal moeten uitwijzen of gerapporteerde effecten v SP robuust genoeg 

blijken te zijn en betrouwbaar genoeg zijn. 
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Kader 23.1. Feit of fictie: sociale priming (p. 713-714) 

- Bargh en collega’s: pp werden geprimed met aantal stereotypes ve bepaald concept  experiment: helft pp 

geprimed met woorden ouderdom, andere helft neutrale woorden. Pp die geprimed waren met stereotypen van 

ouderdom deden er +- 1 seconde langer over om 10 m naar lift te wandelen  beschouwd als een vd eerste studies 

op vlak van sociale priming. 

- Veel voorbeelden schetsen een pessimistisch beeld, dat suggereert dat ons gedrag vooral bepaald w door allerlei 

onbewuste invloeden en omgevingsfactoren waar we zelf geen invloed op hebben  toch sterk nuanceren. 

o Eventuele priming slechts één mogelijke invloed zijn op gedrag en niet een allesbepalende factor. 

o Drie grote kanttekeningen te maken bij fenomeen sociale priming: 

 Effecten theoretisch beschouwd zijn moeilijk te verklaren. 

 Mogelijk: interne mentale representaties – psychologische, biologische en culturele 

componenten – elkaar beperkingen opleggen, die uiteindelijk invloed hebben op 

gedrag.  

 Actiecodes geassocieerd met specifieke concepten spelen mogelijks ook een rol. 

 Relatie tussen prime en uitkomstmaat is vaak zo indirect dat verwachte effect vaak moeilijk a 

priori te voorspellen is. 

 Effecten zijn moeilijk te repliceren 

4 THEORY OF MIND 
Theory of mind = het vermogen om ons in te leven ih perspectief van 

iemand anders.  

- Illustratie theory of mind – hoe testen (cf. afbeelding)? Waar 

zal kleine Max naar chocola gaan zoeken?  

- Fletcher en collega’s: activatie mediale frontale gyrus. 

- Bull en collega’s: theory of mind is gevoelig voor interferentie 

door executieve dubbeltaken. 

o Het is geen automatisch, maar een gecontroleerd 

proces dat gebruikmaakt van aandacht eisende 

cognitieve hulpbronnen. 

- Gerelateerd aan mind-reading = vermogen om de mentale 

staat ve ander te representeren. 

o Vaardigheid om de intenties ve ander af te lezen uit 

lichaamstaal. 

o Deels aangeboren en deels door training verfijnd. 

 Leren gezichtsexpressies, lichaamstaal en 

uitingen te interpreteren en vertalen naar de 

mentale toestand van degene die we lezen. 

 Kan ook in niet-sociale situaties voorkomen.  

 Cf. experiment: resultaten kunnen ook 

verklaard w door algemeen aandachtsmechanisme. 

5 DE NEURALE BASIS VAN SOCIALE COGNITIE 
- Modulariteit sociale cognitie door vergelijken ASS met syndroom van Williams. 

o ASS: moeilijkheden met vaardigheid om mentale toestanden ve ander te herkennen. 

o WS: hypersociaal 

- Resultaten vergelijking:  

o Vaardigheid mentale toestand mensen aflezen ~ amygdala (niet aanwezig bij ASS).  

Bij WS een ongewone positieve beoordeling vd benaderbaarheid v onbekenden. 
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o Consistent met sociaal gedrag patiënten bilaterale schade amygdala.  

 

 

5.1 De amygdala en de sociale beoordeling van gezichten  
Kleine proportie neuronen id amygdala ~ activatie w specifiek gemoduleerd door aanwezigheid 

gezichten  speelt cruciale rol in herkennen emotie id gelaatsuitdrukking (vooral negatief, zoals angst 

of woede) 

- Consistent met dierenstudies die aantoonden dat laesies id amygdala resulteren in verminderd 

vermogen om emoties te herkennen. 

- Meeste onderzoek gericht op negatieve emoties, MAAR ook onderzoek dat amygdala 

betrokken is bij herkenning v positieve emoties.  

o Alloceren cognitieve processen aan biologisch saillante/ambigue stimuli  vereisen 

additionele verwerking, ongeacht emotionele valentie. 

o Geen strikt sociale rol 

 Schade amygdala – ook afwijkende beoordelingen aan affectieve stimuli die 

niet specifiek sociaal zijn. 

- Consequentie beschadiging amygdala voor sociale functioneren? 

o Patiënten met schade zijn vaak extreem vriendelijk tegen anderen: ontbreken 

biologisch waarschuwingsmechanisme. 

o Mensen vertonen minder sociaal aberrant gedrag dan dieren  ook nog o.b.v. andere 

processen in staat om sociaal aangepast gedrag te vertonen. 

o Minder herkenning in intentionaliteit  beschrijvingen in puur geometrische termen, 

automatische interpretatie in sociale termen ontbreekt. 

 Amygdala specifiek betrokken bij relatief snelle en automatische evaluatie v 

biologisch relevante stimuli. 

 Samenwerken met prefrontale cortex om belonende aspecten v emotioneel 

saillante stimuli te verwerking. 

5.2 De ventromediale prefrontale cortex: sociaal redeneren en beslissen 
1. Eerste domein vd ventromediale prefrontale cortex = linken v perceptuele representaties v 

stimuli met representaties van hun emotionele en sociale significantie (sociale simulaties) 

 

a) Pp w gezichten getoond, waarna ze moesten 

aangeven in hoeverre deze persoon benaderbaar 

was. 

b) Gemiddelde ratings v gezonde controle-pp en WS 

in functie van algemene rating v ieder gezicht. WS 

gaven consistent hogere ratings. 
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o # verschillen met amygdala: 

 VPC speelt een rol bij verwerking v zowel belonende als aversieve stimuli  

A: reactie op aversieve stimuli. 

 VPC: beloning-gerelateerde representaties minder stimulus gedreven. 

 VPC: beloning-gerelateerde representaties kunnen ook het gevolg zijn van een 

meer complexe emotionele waardebepaling  mediëren uitkomsten, die het 

gevolg zijn v zowel belonende als straffende condities. 

o Schade VPC: onvermogen organiseren, toekomstige activiteiten plannen; verminderd 

vermogen reageren op straf; stereotypische (soms inadequate) sociale manieren; 

gebrek aan zorg en interesse in anderen. 

 Opvallend: verminderd emotioneel functioneren ~ empathie  

dysfunctioneel mechanisme dat verhindert dat cognitieve mechanismen 

effectief gebruik kunnen maken van essentiële emotionele kennis. 

2. Tweede domein = sociaal redeneren  

o Onderzoek d.m.v. kaartselectietaak Wason cf. H19) 

 VPC verminderde verwerking deontologische regels. 

 VPC verminderde sociale intuïties (herkenning van sociaal bedrog) 

 Vaak wel normale prestatie op abstracte redeneertaken. 

5.3 De somatosensorische cortex: empathie en simulatie  
Sociale cognitie moet ons in staat stellen om een mentaal model te maken van een ander  moeten 

identificeren wat belangrijk is om over die ander te weten en ons realiseren dat ze (als sociaal wezen) 

potentieel met ons kunnen interacteren. 

- Ons in een ander verplaatsen doordat we deze andere simuleren in ons eigen brein: we kunnen 

empathie voelen voor deze persoon doordat we een mentaal model genereren van diens 

gedachten en gevoelens. 

- Processen relevant voor eigen emotieverwerking zijn ook relevant voor verwerking sociale 

situaties  gemeenschappelijke factor ‘gevoel’. 

o = representatie emotionele staat vh lichaam, ongeacht of dat nu een eigen emotionele 

reactie betreft, of een empathische reactie op die ve ander. 

- Derde neurale structuur rol bij genereren mentale representatie ander: 

o Gelokaliseerd in delen vd rechter somatosensorische cortex. 

o Schade  beperking in vermogen emoties af te leiden uit gezichten. 

o Somatosensorische cortex simuleert gelaatsuitdrukking die de ander vertoont ~ 

lichaamsmodel  

5.4 Het spiegelneuronensysteem 
Rizzolatti: sommige neuronen id premotorcortex v apen w zowel actief 

wanneer de aap een bepaalde handeling moest uitvoeren, als wanneer 

die observeerde hoe de proefleider de handeling zelf uitvoerde. 

- Spiegelneuronen = acties die iemand anders uitvoert 

weerspiegelen opdat je deze zelf later kan uitvoeren.  

o Single cell recordings moeilijker bij mensen, dus ook 

moeilijk om equivalent van spiegelneuronensysteem 

vast te stellen – maar wel evidentie voor gevonden. 

o Ontdekking aanvankelijk sceptisch ontvangen; nu wel 

van belang in theorieën over motorisch leren, imitatie 

en sociale perceptie. 
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- Basisfunctie = begrijpen vd acties v anderen. 

o Imitatie heeft zich later id evolutie vanuit de functie vh begrijpen v acties ontwikkeld.  

o Bij dieren weinig evidentie voor imitatieleren  bij mensen wel evidentie voor 

betrokkenheid spiegelneuronensysteem bij imitatie. 

 Buccino en collega’s: observeren v akkoorden activeerde vergelijkbare 

hersengebieden als het zelf spelen vd akkoorden. 

 Activatiepatroon < mechanisme twee fasen 

 Te imiteren actie in haar 

samenstellende elementen 

opgebroken en deze elementen w in 

potentiële bewegingspatroon 

vertaald. 

 Organisatie bewegingspatronen in 

spatiale en temporeel coherente 

sequentie v bewegingen, die 

herhaalt wat imitator getoond 

heeft. Spiegelneuronen: evidentie 

voor hun rol in het begrip van acties. 

 

5.4.1 Spiegelneuronen: evidentie voor hun rol in het begrip van acties 
- Gallese en collega’s:  spiegelneuronensysteem is fundamenteel voor ons vermogen om de 

intenties en acties van anderen te begrijpen  intern deze acties en intenties 

repliceren/simuleren (gebeurt impliciet) 

o Niet alleen acties van anderen kunnen interpreteren, maar ook zelf vergelijkbare 

acties kunnen uitvoeren. 

o Verklarend mechanisme sociale cognitie: directe connecties 

kunnen maken tss eigen perspectief en dat van een ander. 

o Evidentie voor betrokkenheid spiegelneuronen ~ begrijpen 

intenties/acties bij mensen  (Iacobini en collega’s) 

 Activatie spiegelneuronen systeem wanneer actie 

wordt uitgebeeld. 

 Toedienen TMS-puls  vergroting motorpotentialen 

die door spieren w gegenereerd wanneer iemand een 

actie observeert.  

- Umilta en collega’s: spiegelneuronen zijn niet alleen actief wanneer een actie geobserveerd 

w, maar ook wanneer de actie aan het zich onttrokken w (onzichtbare conditie). 

- Kohler en collega’s: spiegelneuronen w niet alleen actief bij de visuele observatie ve actie, 

maar ook door het corresponderende geluid (vb. scheuren ve krant, openbreken pinda’s) 

 

5.4.2 Spiegelneuronen en actiebegrip: beperkingen 
- Newman-Nordlund et al.: hersengebieden die traditioneel met spiegelneuronensysteem w 

geassocieerd, kunnen niet differentiëren tussen betekenisvolle en betekenisloze acties. 

- Hickok: acht problemen ~ idee dat spiegelneuronen betrokken zijn bij begrip v acties 

Essentie:   

o Ook andere neurale mechanismen betrokken bij begrijpen v acties en intenties. 

o Klassieke spiegelneuronensysteem kan niet differentiëren tss soorten acties. 

o Er zijn indicaties voor dissociatie uitvoeren en begrijpen v acties. 

o Zwakke evidentie voor overeenkomsten tss menselijke spiegelneuronen en primaten. 
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5.4.3 Spiegelneuronen en emoties 
Spiegelneuronensysteem niet enkel betrokken bij begrijpen acties, maar ook bij begrijpen emoties. 

- Bij apen: insula speelt een rol in emotiebegrip (walging)  

o Neuronen die reageren op waarnemen gezichten. 

o Connecties ontvangen van interoceptieve projecties:  

 Interoceptie = waarneming fysiologische toestand vh lichaam; in bijzonder de 

interne organen.  

 Representeren interne toestand vh lichaam & visceromotorische integratie.  

- Bij mensen: insula ook een rol id verwerking v walging. 

o De insula w ook geactiveerd door gelaatsuitdrukkingen ve ander. 

o Gelinkt aan herkenning v gelaatsuitdrukkingen  

o Evidentie klinische studies:  

 Calder en collega’s: patiënt NK – 

selectieve beperking ih herkennen v 

walging in gelaatsuitdrukkingen & 

auditieve signalen geassocieerd met 

waling. Ook beperkt vermogen 

gevoelens v walging zelf te ervaren. 

 Adolphs en collega’s: patiënt B – 

onvermogen walging te herkennen, 

zelf geen walging vertonen. 

 Insula speelt een belangrijke rol in zowel het ervaren 

van eigen emoties, als in het herkennen vd emoties bij anderen. MAAR nog wel evidentie nodig 

om dit echt te kunnen concluderen. 

o Wicker en collega’s: fMRI studie – insula geactiveerd door eigen ervaring v walging als 

door waarnemen van iemand anders die een expressie v walging uitdrukte. 

o We nemen acties/intenties/emoties niet alleen waar, maar naast de visuele 

representatie vd acties activeren we ook een mentale representatie die vergelijkbaar 

is met de wijze waarop we zelf de emotie/intentie/actie zouden ervaren. 

 Aanwijzingen vergelijkbare systemen voor andere aspecten vh verwerken v informatie over 

een ander. Herkennen emoties bij anderen kan gedeeltelijk plaatsvinden d.m.v. 

simuatiemechanisme dat bijdraagt aan het zelf ervaren vd emoties. 

o Vb. empathie voor pijn. 

o Singer en collega’s: fMRI studie – dezelfde structuren betrokken bij verwerken van 

eigen pijn, ook betrokken bij herkennen van pijn bij anderen. 

 

5.4.4 Spiegelneuronen en gebarentaal 
- Rogalsky en collega’s: betrokkenheid spiegelneuronensysteem bij verwerking gebarentaal.  

o Laesies aan L hemisfeer geen significant effect op interpretatie v losse gebaren, maar 

vermogen om volledige zinnen te interpreteren wel aangetast. 

o Laesies in gebieden geassocieerd met spiegelneuronensysteem frontaalkwab geen 

invloed op taalbegrip, dus onwaarschijnlijk dat deze gebieden betrokken zijn bij 

begrijpen v geassocieerde acties. 
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5.4.5 Spiegelneuronen en predictieve coding  
Werking spiegelneuronensysteem: o.b.v. sensorische 

impressies zouden we specifieke motorcommando’s kunnen 

genereren  invers model.  

Kilner en collega’s: relatie voorwaartse modellen en inverse 

modellen verklaren vanuit predictieve coding-raamwerk  op 

ieder niveau id hiërarchie w predictiefout geminimaliseerd, 

doordat het via recurrente verbindingen een predictie 

genereert voor representatie op lager niveau  die predictie 

vergelijken met actuele representatie op lagere niveau – 

verschil tss beiden w als predictiefout via 

feedforwardverbindingen teruggestuurd naar hogere niveau.  

- Spiegelneuronensysteem:  

o Hersengebieden betrokken bij observatie v 

beweging vertonen ook hiërarchische 

organisatie & verbindingen wederkerig. 

o Predicties op hoogste niveau zowel visuele 

systeem informeren als het motorsysteem. 

- Kilner en collega’s: voorwaartse modellen gebruikt om 

motorcommando’s te genereren o.b.v. acties, die bij 

anderen geobserveerd worden  doelen en corresponderende bewegingen afleiden. 

- Hoe kunnen we intenties afleiden? 

o Gedachtenexperiment (Jacob & Jeannerod) – 

dr. Jekyll & mr. Hyde. 

o Spiegelneuronen onmogelijk in staat de 

differentiëren tussen scalpel gebruiken voor 

operatie of om iemand pijn te doen  visie 

vanuit invers model. 

o Visie vanuit predictieve coding: 

geobserveerde bewegingspatronen verklaren 

op groot aantal niveaus  intentionele 

niveau – doel – kinematische representatie vd motorische acties. 

 Predictive coding moet ook sensorische informatie gerelateerd aan situatie 

kunnen verklaren  introduceert hoge mate v waarschijnlijkheid die iets zegt 

over intentie vd actie.  

 Globale minimalisatie vd predictiefout zorgt ervoor dat spiegelneuronen toch 

uit context kunnen afleiden wat de intentie is vd actie.  

 Evidentie: spiegelneuronen gebied PF reageren anders op nagenoeg 

identieke bewegingen, die verschillen qua intentie. 

 !! Spiegelneuronensysteem bevat gecodeerde context niet, maar is 

onderdeel ve groter hiërarchisch geheel dat context betrekt !! 

 

5.4.6 Mirror touch synesthesia 
Ishida en collega’s: mirror touch synesthesia = personen die observeren hoe iemand anders 

aangeraakt w; ervaren deze aanraking zelf. 
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Deels verklaard vanuit idee dat neuronale netwerken in pariëtale cortex/insula gedeeld w voor 

representatie eigen lichaam en dat ve ander  synesthetische ervaring omdat grens tussen 

representatie eigen lichaam en dat ve ander vervaagt.  

Gedeelde predictieve coding-mechanismen die betrokken zijn bij het vaststellen ve aanraking vh eigen lichaam of dat ve ander. 

6 SOCIALE PERCEPTIE  
- Sociale perceptie = studie vd wijze waarop we conclusies trekken uit non-verbale gedrag van 

iemand anders.  

o Neurale processen die voor regulatie v eigen cognitieve en lichamelijke functies 

instaan, kunnen ook ingezet w om intenties/acties v anderen te interpreteren. 

o Vb. insula & cingulate cortex (rol interpretatie emoties anderen); somatosensorische 

cortices & superieure temporale sulcus (rol in sociale perceptie) 

6.1 Sociale uitsluiting  
Studie Eisenberger en collega’s: experiment waarbij pp virtueel balspel speelden, op een bepaald 

moment veranderen gecomputeriseerde spelers v strategie om enkel naar elkaar te gooien, waardoor 

pp w uitgesloten.  

- Exclusie resulteerde in toename 

activatie anterieure cingulate cortex 

 correleerde sterk met de (door pp 

zelf gerapporteerde) mate van 

sociale nood die gevolg was vd 

uitsluiting. 

- Deze vorm v uitsluiting ~ vorm v 

sociale pijn, die verwerkt w door 

dezelfde neurale mechanismen die 

ook betrokken zijn bij verwerking vd 

affectieve component v fysieke pijn.  

6.2 Plaatsvervangende pijn 
Plaatsvervangende pijn = wanneer we een ander zien lijden, roept dit bij de meeste mensen een 

duidelijke voelbare sensatie op – toename activatie anterieure cingulate gyrus. 

- Krishman en collega’s: pp fysieke pijnprikkel toedienen of laten zien hoe anderen pijn lijden. 

o Activatie andere hersengebieden bij somatische (fysieke) pijn en waargenomen pijn. 
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o Gebieden geobserveerde pijn vooral geassocieerd met mentalisatieprocessen – 

processen betrokken bij het denken over anderen. 

6.3 Aanraking van een ander 
fMRI-resultaten tonen aan dat secundaire somatosensorische cortex een rol speelt in het waarnemen 

vd somatosensorische perceptie ve ander  simulatie kwalitatieve ervaring v aanrakingen, zoals de 

ander die zou voelen. 

7 JOINT ACTION 
Onze vaardigheid om onze motorische acties te 

kunnen coördineren met die v anderen is cruciaal 

voor ons succes zowel als soort en als individu. 

- Joint action (gemeenschappelijke actie) = 

iedere vorm van sociale interactie waarbij 

twee of meer individuen hun acties moeten 

coördineren in tijd en ruimte om een 

verandering in de omgeving teweeg te 

brengen. 

o Veel geleerd via taalvaardigheden  taal = belangrijk om info uit te wisselen. 

o Drie voorwaarden voor goede gemeenschappelijke actie (Sebanz en collega’s) 

 Individuen in staat om representaties te delen. 

 Individuen in staat om acties v anderen te voorspellen. 

 Individuen in staat om consequenties vd voorspelde eigen acties en die vd 

ander met elkaar te integreren.  

7.1  Joint attention: gedeelde representaties  
Bij verkrijgen v gedeelde kennis is het belangrijk dat je je eigen aandachtsprocessen en die v je partner 

op elkaar kan afstemmen, zodat je allebei op dezelfde aspecten let  ogen & andere cues (vb. positie 

hoofd en gemaakte gebaren) hebben een belangrijke functie in sturen vd aandacht. 

- Gemeenschappelijke aandacht zou basis vormen voor creëren ve perceptuele 

gemeenschappelijke grond, die twee doelen kan dienen. 

- Vb. gezamenlijk hetzelfde obstakel verplaatsen: eerste doel is initiëren gecoördineerde actie, 

tweede doel is blijven coördineren eenmaal actie op gang is gebracht. 
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7.2  Actieobservaties  
Verschillende studies toonden aan dat tijdens de observatie ve actie de corresponderende respons 

geactiveerd w in de observator. 

- Betrokkenheid spiegelneuronensysteem – resonantie ontstaan tss 

uitvoering eigen motorrepresentatie en acties vd ander. 

Effectiviteit motorrepresentatie hangt o.a. af vd eigen expertise ih 

uitvoeren vd geobserveerde acties. 

- Observeren acties alleen niet voldoende: 

o Ook cruciaal acties vd ander te kunnen voorspellen. 

o Oogbewegingen vd observator komen sterk overeen met 

die vd actor  zijn komende fase al aan het voorspellen.  

o Rol spiegelneuronen in voorspelling: 

 Studie Newman-Norlund – fMRI  

 Spiegelneuronensysteem sterker geactiveerd 

tijdens uitvoeren actie die complementair was aan 

actie ve acteur, dan tijdens imiteren ve acteur.  

7.3  Taken delen  
Derde manier om acties te delen is door te weten wat de taak vd ander is.  

- Studie Van Schie en collega’s: pp moesten acties observeren die door actor alleen onder 

specifieke omstandigheden mochten w uitgevoerd. 

o Activatie id motorcortex vd observator trad op voordat actie daadwerkelijk door actor 

w uitgevoerd  pp activeerden representatie vd actie zodra de actor de instructie 

kreeg om de actie uit te voeren. 

o Activatiepatroon veranderde in functie vd accuratesse vd actie vd observator. 

o Fout vd actor  respons bij observator vergelijkbaar met error-related-negativity (H5) 

 Vergelijkbare mechanismen betrokken bij monitoren eigen fouten en fouten 

die een ander maakt. 

- Ramnani en Miall: observatoren zijn in staat om op acties ve ander te anticiperen, zelfs 

wanneer deze acties niet direct te observeren waren  predictive coding mechanisme actief 

om mentale staat ve andere deelnemer te voorspellen. 

 

7.4  Actiecoördinatie  
“Hoe kan je je acties aanpassen aan die van een ander?” 

- Richardson en collega’s: pp samen planken laten verplaatsen. 

o Planken kwamen ofwel in oplopende ofwel in aflopende lengte vd balk. 

o Pp moesten samenwerken  kleine planken alleen tillen, grotere planken samen.  
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 Bij oplopende volgorde eerst individueel, 

daarna switchen naar samenwerken 

Op dit moment moeten beide personen 

elkaars handelingscapaciteiten in 

overweging nemen  capaciteit 

afhankelijk vd variërende armlengte. 

 Hoe langer de gemiddelde armlengte, hoe 

later overgegaan werd op samenwerken.  

 Waargenomen affordance vd objecten is niet enkel afhankelijk vd eigen capaciteiten, maar 

ook die van een ander. 

7.5  Agency  
Sterke link tss eigen acties en die ve ander: soms verwarring over wie een actie heeft uitgevoerd. 

Wanneer een verandering kort na eigen actie volgt, hebben we de neiging om deze consequentie aan 

eigen acties toe te schrijven (indruk zelf agent te zijn v onze acties) 

- Paren die met ASS gediagnostiseerd waren, gingen in sterkere mate acties van elkaar scheiden. 

Zodat er geen problemen zouden vormen met agency. 

8 SOCIAAL BESLISSEN  
Het nemen v sociale beslissingen omvat meer dan enkel detecteren schendingen sociale conventies; 

vereist ook dat we een voorstelling kunnen maken vd gedachten en emotionele reacties ve ander. 

- Delen deze vorm v sociaal gedrag met primaten; wat het mogelijk maakt de neurale basis v 

sociale beslissingsprocessen rechtstreeks te bestuderen. 

o Dictatorspel: één deelnemer krijgt een aantal goederen en heeft de opdracht deze te 

verdelen tussen zichzelf en een andere deelnemer. 

 Activatie baso-laterale amygdala (enkel wanneer dictator deze beslissing v 

verdeling maakte, niet bij keuze door computer) 

o Rilling en collega’s: beslissingen w vooral genomen om een toestand te bereiken die 

overeenkomt met hoger gewaardeerde beloning, ongeacht of wat deze beloning is.  

Overeenkomst met wijze waarop niet-sociale beslissingen genomen worden. 

 
Wel belangrijk verschil: sociale beslissingen afhankelijk vd eigen intenties en acties 

& vd acties en mentale toestand ve ander.  

 Onderzoeken door speltheorie:  

 Studie v mathematische modellen die conflict en coöperatie tss intelligente 

rationele beslissers beschrijven (dictatorspel is simpele vorm) 
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- Andere veel gebruikte taak = vertrouwensspel: 

o Een vd deelnemers neemt de rol v investeerder op, die kan tegoeden aan een andere 

deelnemer geven. De andere deelnemer krijgt een veelvoud ervan (maakt winst) en 

heeft de keuze hiervan weer (een deel) terug te geven  beide deelnemers kans op 

hoge winst, maar ook op verlies. 

 Vertrouwen in investeerder kan voor beide spelers een hogere opbrengst 

opleveren. Maar wnr vertrouwen geschonden w, kan gever een aanzienlijk 

verlies lijden. 

8.1  Neuro-economics 
Centraal probleem bij klassieke economische studies = belangrijke concepten (vb. voorkeuren en 

overtuigingen) zijn niet te meten. 

- Neuro-economics streeft ernaar neurale correlaten vd concepten te identificeren en de 

hiermee geassocieerde neurale responsen tijdens economische beslissingstaken te meten. 

- Gebruik maken vd sociale dilemma’s, somatische markers geassocieerd met risicogedrag of 

keuzegedrag onder onzekerheid. 

8.2  Sociale dilemma’s 
Sociaal dilemma = gevormd door situaties waarin beslissingen gunstig voor individu uiteindelijk een 

zeer ongunstige uitkomst hebben voor de populatie of groep. 

- Vb. commons dilemma => traditie waarbij Britse boeren vrij de gemeenschappelijke gronden 

konden gebruiken om dieren te laten grazen.  

o Probleem als iedereen dit doet, nl. overbeweiding. 

o Geen technische oplossing voor dit probleem, het vereist wel hogere cognitie. 

- Vb. prisoner’s dilemma => ondervragingstechniek waarbij 

verdachte strafvermindering kan krijgen in ruil voor 

belastende verklaring over een andere verdachte. 

o Voordelig om de andere niet te verraden, maar 

enkel als de ander jou ook niet verraad. 

o Studie Haroush & Williams: neuronen v 

Resusapen reageren op 

 Eigen keuze 

 Keuze v partner 

 Voorspelde keuze v partner  rol in 

maken sociaal strategische beslissingen  

 

 Nemen v beslissing in sociaal dilemma vereist kennis over drie aspecten: 

o Verwachte opbrengst vd beslissing voor onszelf. 

o Intentie vd ander 

o De verwachte opbrengst vd ander. 

 Beide voorbeelden v reciproke uitwisseling: uitkomst actie niet enkel afhankelijk v eigen 

beslissing, maar ook van die ve ander  neuro-imaging studies 

o Activatie caudate nucleus ~ verwerking sociale predictiefouten. 

o Maar effect niet gevonden wnr spelers hun beslissingen baseren op info die niet door 

directe feedback over daadwerkelijk gedrag vd ander w verkregen, maar door externe 

factoren zoals reputatie. 

 Reputatie kan leiden tot verwerpen v feedback. 

 Zowel TD als BU processen spelen rol in nemen sociale beslissingen. 

 Coöperatieve acties die niet met een reciproque actie beantwoord w, resulteren in toename 

activatie anterieure insula. 
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o Mensen hebben algemene hekel aan profiteurs, ze zijn bereid hen te straffen ten koste 

v persoonlijk ongemak.  

o Insula-activatie neuraal correlaat aversieve reactie. 

 

8.3  Vertrouwen  
“Hoe kunnen we vertrouwen in iemand initiëren en aanhouden?” 

- Onderzoeken door tijdens vertrouwensspel intranasaal oxytocine toe te voegen (stress en 

angstgevoelens reduceren)  effect: deelnemers waren meer bereid om grotere initiële 

geldbedragen te transfereren in vertrouwensspel. 

- fMRI: effect = afname activatie amygdala en toename gedragsmatige acties die vertrouwen 

impliceerden.  

 Oxytocine kan vertrouwen induceren door angst over mogelijk uitblijven ve reciproque actie 

te reduceren. 

9 MORELE DILEMMA’S 
Morele dilemma’s = problemen waarbij pp een keuze moeten maken tussen twee verschillende 

scenario’s waarbij aan ieder vd scenario’s een negatieve uitkomst gekoppeld is.  

- Traditioneel: rol hogere cognitieve functies en redeneervaardigheden  recenter: rol 

intuïtieve en emotionele processen. 

o Greene en collega’s: sommige morele problemen doen beroep op rationele cognitieve 

processen, andere vormen doen beroep op intuïtieve/emotionele processen. 

o Interactie komt het sterkst naar voren bij schending persoonlijke morele waarden.  

 (1) schending resulteert in ernstig lichamelijk letsel. 

 (2) letsel van toepassing op specifieke persoon 

 (3) letsel niet gevolg v afwenteling bestaande bedreiging op iemand anders 

o Eigen actie veroorzaakt direct leed voor iemand anders  me hurt you.  

- Voorbeelden: 

o Trolleydilemma (onpersoonlijk dilemma) = schakelaar 

omdraaien om 5 personen te redden en hiervoor één 

leven op te offeren?  

o Voetbrugdilemma (persoonlijk dilemma) = iemand af de 

brug duwen zodat trein zal stoppen en daarmee 5 levens 

redden?  

- Neiging om ‘ja’ te zeggen afhankelijk vd hoeveelheid alcohol die 

ze genuttigd hebben  positieve correlatie. Greene en 

collega’s: persoonlijke morele dilemma’s roepen een sterke 

emotionele respons op 

o Enerzijds sterk emotioneel argument om andere persoon niet te vermoorden. 

o Anderzijds sterk cognitief argument om dat wel te doen omdat meer mensen gered w 

=>Duaal proces model:  

 Systeem 1 = snel, automatisch en affectief systeem  deontologische 

beslissingen o.b.v. morele regels 

 Ventromediale prefrontale cortex 

 Systeem 2 = langzamer en beredeneerd cognitief systeem  utilitaire of 

praktische beoordelingen 

 Dorsolaterale prefrontale cortex & anterieure cingulate cortex 
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Gebruik morele dilemma’s laatste decennia bijzonder populair geworden ih onderzoek naar utilitaire 

vs. deontologische beslissingen  MAAR ook KRITIEK: 

- Bauman en collega’s: voetbrugprobleem zeer onrealistisch en werkt eerder op de lachspieren 

dan het serieuze resultaten over etnische oordelen oplevert.  

- Genoemde dilemma’s oorspronkelijk ~ filosofisch-gedachte-experiment. Opzettelijk met vleug 

humor geschreven om zwaarheid te verlichten. 

o Validiteit enorm laag. 

o Humoristische effect gecombineerd met extreem lage waarschijnlijkheid dat het 

scenario zich in werkelijkheid voordoet, resulteert in situatie waarin moraliteit 

losgekoppeld kan w vd gemaakte beslissing. 

o Ontkoppeling met werkelijkheid resulteert erin dat ervaren v walging en woede 

uitblijft (deze gevoelens wel in realistische sociale dilemma’s opgeroepen) 

 

Kader 23.2. Sociaal inzicht, morele dilemma’s en zelfrijdend verkeer. 

- Introductie zelfrijdende voertuigen creëert een nieuwe set sociale problemen waarop een 

passend antwoord gevonden moet worden. 

- Ondanks potentie die autonome voertuigen bieden om verkeersveiligheid te verbeteren, zijn er 

in de afgelopen jaren enkele spraakmakende ongevallen gebeurt waarbij deze auto’s 

betrokken waren.  

o Vb. ongeluk hop-on-hop-off-busje UK  niet anticiperen dode hoek vrachtwagen 

o Vb. auto-pilot Tesla 

 Dilemma: weegt het aantal dodelijke ongelukken dat auto-pilotsystemen 

kunnen voorkomen op tegen het beperkt aantal doden dat ze mogelijk 

veroorzaken?  

 Mogen we blindelings op deze systemen vertrouwen of als chauffeur wel heft 

in eigen handen blijven houden? 

- In vele situaties is het nodig om de intenties vd 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. 
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Hoofdstuk 24. Vergissen is menselijk. De rol van 
fouten in menselijke cognitie.  

1 INLEIDING  
Het maken van fouten speelt een belangrijke rol in de menselijke cognitie. We maken als mens 

systematisch fouten en deze fouten spelen een belangrijke rol id verklaring van menselijk gedrag.  

- Foutendetectie- en correctiemechanismen ~ centraal element theorieën cognitie 

o Basis voor (ir)rationeel gedrag. 

o Mogelijke verklaring voor psychische stoornissen 

- Ook in dagelijkse leven cruciale rol: 

o Op de werkvloer < types fouten en procedures om de impact te verminderen 

o Vb. human factor studies  

- Menselijke cognitie ~ computer  maar door foutdetectiemechanismen steeds meer invloed 

vanuit biologie en neurowetenschappen dan vanuit klassieke computerwetenschappen. 

o Studie universiteit Chicago et al.  

o Meerderheid ondervraagden was het sterk oneens met stelling dat moderne digitale 

computer een goede metafoor is voor menselijke cognitie. 

o Meerderheid ondervraagden van mening dat menselijk gedrag afhankelijk is vd sociale 

context en dat bestuderen v individuele cognitieve processen in isolatie v andere 

processen, niet de manier is om wetenschappelijke vooruitgang te boeken. 

- Stroming cognitieve psychologie die menselijke cognitie intrinsiek linkt aan noodzaak om 

lichaam te controleren en dat lichamelijke sensaties een rol spelen in cognitie 

2 TERUGBLIK: FOUTCORRECTIE ALS KERNPRINCIPE VAN MENSELIJKE COGNITIE 
De hersenen als predictiemachine  groeiende invloed van dit raamwerk 

2.1  Predictie 
Predictieve coding raamwerk een vd invloedrijkste theoretische ontwikkelingen vh afgelopen 

decennium – sommigen zien het als opzet naar grand-unifying-theory vd cognitieve neurowetenschap 

(maar premature karakterisering) 

Raamwerk kan aanzienlijk aantal cognitieve fenomenen 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 Predictieve coding en bounded rationality 
Friston en collega’s: gebonden rationaliteit – beperking in ons rationele keuzegedrag verklaren vanuit 

het idee dat generatieve modellen een representatie vormen die optimaal past, gegeven de data die 

beschikbaar zijn (bayesiaanse inferentie)  

Ortega & Braun: model dat keuzegedrag kan verklaren o.b.v. thermodynamische principes vd 

informatieverwerking. 

 Verwachte utiliteit ve complexe keuze bepaald doordat voor iedere optie een intern model w 

gegenereerd, waarbij keuzegedrag bestaat uit selecteren optimale model. Goede fit kiezen. 
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2.2.2 Predictieve coding, angst en irrationaliteit 
Pezzulo: interoceptieve en andere lichamelijke percepties spelen een rol bij het vormen van 

perceptuele inferenties. Predictieve coding stelt ons in staat om sensorische input te vergelijken met 

meerdere alternatieve hypothesen. 

- Embodied predictive coding (EPC) < zowel sensorische als interoceptieve informatie betrokken 

bij inferentie. 

o Wanneer we interoceptieve signalen 

betrokken ih bepalen vd evidentie w de 

subjectieve waarschijnlijkheid vd hypothese 

dat er bv. een inbreker is, veel groter. 

o In bayesiaanse inferentie ook rekening 

gehouden met onzekerheid vd data. 

- Vanuit EPC: irrationele angst voor inbrekers, 

boemannen en andere bedreigingen niet irrationeel, 

maar het gevolg vd interpretatie v interoceptieve 

signalen, die relatief zwaar doorwegen in het 

inferentievormingsproces.  

3 DE ROL VAN FOUTCORRECTIEMECHANISMEN IN COGNITIEF 

DISFUNCTIONEREN 
Recente evidentie: in wakende toestand kunnen er verstoringen id balans tss predictie en 

predictiefoutverwerking optreden, die zich manifesteren idvv hallucinaties. Deze verstoringen zouden 

neurale basis voor psychosen kunnen vormen  mogelijks verklaren twee pathologieën 

- Schizofrenie < abnormaal gedrag, aberrante spraak, verstoord beeld vd realiteit  

o Negatieve symptomen (afwezigheid gedragspatronen die bij gezonde mensen wel 

aanwezig zijn) < vlak affect, beperkte spraak, geen plezier ervaren, gebrek motivatie 

o Positieve symptomen (gedragspatronen aanwezig die gezonde mensen niet hebben) 

< wanen, verstoorde gedachten, hallucinaties. 

- Autisme < ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door problemen met sociale interactie, 

communicatie, repetitieve/restrictieve handelingen  

o Disfuncties sensorische integratie –moeite met onverwachte veranderingen omgeving 

o Symptomen manifesteren zich vaak al in eerste levensjaar. 

 

3.1  Schizofrenie 
- Ebisch & Gallese: distinctie tss mentale representatie vh individu zelf en de representatie v 

anderen vervaagt  neurale systeem dat gebruik maakt v predictive coding via 

spiegelneuronen. 

o fMRI-studie: verminderde activiteit in ventrale premotorcortex na observatie ve 

aanraking v lichamen & correlatie activiteit negatief met ernst symptomen. 

- Seth en collega’s: subjectieve ervaring van presence kan verklaard w vanuit predictieve coding, 

betrokken bij verwerking interoceptieve signalen. 

o Presence ~ subjectieve ervaring van onze omgeving en eigen positie id omgeving. 

o Succesvolle suppressie vd interoceptieve signalen speelt een belangrijke rol ih 

ontstaan vd presence  verstoord bij schizofrenie  

- Horga en collega’s: deficiënties ih predictieve coding mechanisme vormen de neurale basis 

voor hallucinaties.  
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o Auditieve verbale hallucinatie (AVH geen 

spraakstimulus gepresenteerd, maar wel 

gepercipieerd)  

o Optreden AVH correspondeert met een toename v 

activiteit id auditieve cortex. 

o Ook deficiënte predictiefout betreffende de 

verwachting vh spraaksignaal  

 Mate waarin predictiefout deficiënt was, 

correleert met de sterkte vd auditieve 

cortexactivatie tgv hallucinaties. 

 EEG-studie Fogelson et al.: terugwaartse 

projecties v hogere-orde naar lagere 

perceptuele gebieden verstoord. 

 Corlett et al.: extreem sterke priors 

(predicties die door generatieve modellen 

gecreëerd w) vormen de basis voor deze 

hallucinaties.  

- Schmak en collega’s: bij schizofrenie patiënten wisselt de subjectieve ervaring tussen twee 

mogelijke interpretaties ve bistabiel beeld veel sneller en onregelmatiger dan bij gezonde pp. 

o De mate waarin de wisselingen plaatsvonden, was sterk afhankelijk vd mate waarin 

patiënten wanen rapporteren 

 

3.2  Autisme  
Ebisch en Gallese: zowel autisme als schizofrenie w gekenmerkt door een deficiëntie om een 

onderscheid tss zelf en anderen te maken. 

- Pellicano & Burr: onderontwikkeld vermogen om TD predicties te genereren. 

o Minder TD predicties  minder duidelijke generalisaties gevormd, waardoor veel 

grotere nadruk komt te liggen op letterlijke betekenis v informatie. 

o Ruwe sensorische input resulteert in grotere predictiefouten – kan resulteren in 

extreem intense ervaringen. 

- Van de Cruys en collega’s: te groot gewicht toekennen aan predictiefouten  waardoor 

interne representaties gekenmerkt w door een te grote regelmatigheid en hoge mate v 

inflexibiliteit in het gedrag.  

o Omdat biasing-capaciteit v aandacht gekoppeld is aan gewicht dat aan predictiefouten 

w toegekend, kan het toekennen ve te groot gewicht aan deze fouten resulteren in 

een te nauwe aandacht focus. 

o Rigoureus toekennen ve zwaar gewicht aan predictiefouten kan verhinderen dat we 

kunnen leren door te exploreren. 

 Belangrijke voorwaarde dat dit gewicht vd predictiefout flexibel is. Wanneer 

het gewicht rigide is, zal het mechanisme verhinderen dat het kind naar een 

volgende ontwikkelingsfase kan gaan. 

o Informatie die aangeleerd is, w op een extreem exacte manier vastgelegd. 

 (+)  exacte reproductie gevraagd v informatie 

 (–) deel vd details opgeofferd voor generalisatie – moeilijk kunnen omgaan 

met uitzonderingen op de regel, probleem bij verwerken sociale informatie.  
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4 HUMAN FACTORS: COGNITIEVE PSYCHOLOGIE OP DE WERKVLOER 
Er zijn een aantal beroepen waarbij menselijke fouten dramatische consequenties kunnen hebben. 

Veel menselijke fouten zijn niet intentioneel en ze worden gemaakt vanuit de intentie om een 

probleem op te lossen (als gevolg ve inschattingsfout of gebrekkige training). 

- Vb. Air-France vlucht 447 – noodlottige crash  

o Door storm is vliegtuig in alternate law-modus gegaan, wat in noodsituaties de piloot 

meer autoriteit over het vliegtuig geeft, maar wel gevoeliger op stuurcommando’s 

reageren. Piloot was zich niet bewust dat de boordcomputers waren overgeschakeld 

en voerde daarom correcties uit die te sterk waren  uiteindelijke crash. 

o Situatie waarin mentale representatie vd piloot niet meer correspondeert met 

werkelijkheid  verstoord situatiebesef. 

- Situatiebesef afhankelijk van meer dan alleen de bewustwording vd situatie waarin een 

operator moet werken, maar ook andere cognitieve factoren zoals beperkte capaciteit WG/ 

verregaand begrip vd situatie spelen een rol. 

 

4.1  Medische blunders door softwareprobleem 
Softwareprobleem met Therac-25-radiostraler (’80) – apparaat om ofwel op hoog vermogen 

röntgenstralen (x) af te geven, ofwel om op laag vermogen elektronenbundel (e) af te geven.  

- Situatie patiënt in behandeling voor tumor id rug, waarbij lage dosis elektronenstraling moest 

worden toegediend. De technicus duwde op x, waardoor apparaat in röntgenmodus ging 

opereren  fout snel corrigeren. 

- Maar wat ze niet wist (en niet kon weten) was dat de 

correctie zorgde voor het verwijderen vd metalen plaat, 

waardoor de radiostraling zonder reductie op de 

onbeschermde rug vd patiënt werd toegediend  enorme 

pijn voor patiënt, maar kon niet communiceren met 

technicus. Die kreeg enkel foutmelding, die hij 

interpreteerde als de uitvoering is mislukt, waardoor hij de 

elektronenbundel nog drie keer op patiënt heeft 

afgevuurd. Die overleed later.  

 

4.2  Verschillende types fouten  
Reason: onderscheid tussen verschillende types fouten die kunnen voorkomen, o.b.v. onderliggende 

oorzaken  fout = falen ve geplande actie om het beoogde doel te bereiken. 

- Actieplan kan adequaat zijn, maar er kunnen problemen optreden met de uitvoering ervan. 

o Slips = gerelateerd aan observeerbare acties die niet correct worden uitgevoerd tgv 

aandachtsproblemen. 

o Lapses = geassocieerd met interne gebeurtenissen en het foutief herinneren van 

cruciale informatie. 

 Type fout komt vaak voor tijdens de uitvoering van sterk geautomatiseerde, 

routinematige taken.  

 Kan gefaciliteerd w door onverwachte veranderingen, die ofwel ih actieplan 

ofwel id externe omstandigheden kunnen optreden. 

- Actieplan kan inadequaat zijn = vergissingen (mistake) < kennis- en regel gebaseerd. 

o Regel-gebaseerde vergissingen = treden op bij problemen die de operator door 

training of ervaring in principe kan oplossen. Vergissen kan het gevolg zijn vh 
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toepassen ve goede regel onder foute omstandigheden of door het toepassen ve 

inadequate regel/nalaten vh toepassen vd correcte regel. 

o Kennis-gebaseerde vergissingen = wnr operator geconfronteerd w met nieuwe 

situatie, waarvoor ter plekke een oplossing gevonden moet w.  

 Beroep doen op langzame gecontroleerde vormen v taakverwerking, die 

beperkte capaciteit vd aandachts- en cognitieve controleprocessen sterk 

belasten. 

 Soms beslissen o.b.v. onvolledige interne mentale representaties  ontstaan 

diverse cognitieve biases  vb. confirmatiebias. 

4.3  Fouten vs. schendingen  
Schendingen < afwijkingen vd standaardprocedures – classificatie in drie groepen: 

1. Routinematige schendingen – doel werk of tijd besparen vb. veiligheidsprocedure overslaan 

2. Schendingen ontstaan vanuit wens om persoonlijke i.p.v. taak-gerelateerde doelen uit te 

voeren vb. acties om verveling te verdrijven. 

3. Schendingen die w uitgevoerd omdat het op die manier, gegeven de huidige situatie, de enige 

optie lijkt om de taak tot een goed einde te brengen – vooral wnr regels in specifieke situatie 

inadequaat lijken te zijn. 

Verschillen met fouten: 

- Fouten ~ capaciteitsprobleem in informatieverwerking of niet beschikbaar zijn van informatie 

 schendingen ~ motivationele aspecten 

- Fouten tgv acties ve individu  schendingen eerder gelinkt aan problemen id organisatie en 

sociale context. 

o Consequentie: fouten kunnen voorkomen w door informatievoorzieningen te 

verbeteren en betere trainingsprogramma’s te ontwikkelen  schendingen 

voorkomen door organisatiestructuur te verbeteren. 
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4.4  Latent vs. acuut falen  
Acuut falen = wnr een fout directe consequenties heeft  latent falen = wnr de fout zich pas na verloop 

van tijd manifesteert. 

- Voorbeeld Harald of Free enterprise: samenloop 

omstandigheden waardoor boot gezonken is. 

Illustratie voor latent falen en voor model v 

risicoanalyse, nl. Zwitserse-kaasmodel (vgl 

operationele procedures met op elkaar gestapelde 

plakken kaas; voorkomen dat individuele slips/lapses 

~ gat id kaas zorgen voor een ongeluk) 

o Pas in extreme omstandigheden, wnr alle 

plakken kaas zo op elkaar gestapeld zijn dat 

er nog steeds een gat zichtbaar is, dat er 

sprake is ve fataal ongeluk. 

- Oorzaak ongelukken kan teruggeleid w tot problemen 

op verschillende domeinen 

o Organisatieniveau vb. onder druk zetten bemanning op tijd te vertrekken 

o Supervisie vb. in vliegtuig hoofdbemanning gaan slapen 

o Precondities vb. vermoeidheid of onduidelijke communicatieprotocollen.  

o Handelingen  

4.5  Vertrouwen op automatische systemen  
Automatisering id praktijk is beperkt doordat computersystemen nog altijd onder menselijke 

supervisie opereren  menselijke rol in arbeidsproces v uitvoerder nr controleur veranderd. 

- Verhoogde toename veiligheid, maar ook verhoogd risico op blind vertrouwen in automatische 

systemen, waardoor fouten die door deze systemen gemaakt w niet opgemerkt w. 

o Vb. automatische piloot modern verkeersvliegtuig  verschillende ongelukken 

- Waarom resulteert automatisering in verminderd situatiebesef? Endsley: 3 redenen 

o Verandering in vigilantie en genoegzaamheid die gevolg zijn vh monitoren vd 

automatische systemen 

o Aannemen ve passieve i.p.v. actieve rol 

o Verandering id kwaliteit of vorm vd feedback die aan de menselijke operator wordt 

teruggekoppeld. 

 Billings: problemen met routineuze vigilantie hebben een grotere kans om 

zich te manifesteren wnr systemen ogenschijnlijk redelijke, maar incorrecte 

waarden rapporteren.  

 Hoge mate v vertrouwen leidt tot minder aandacht schenken aan 

automatische processen, waardoor andere taken meer aandacht krijgen, met 

als gevolg afname situatiebesef. 

o Vermindering van monitoren kan ook plaatsvinden bij systemen die gekenmerkt 

worden door een hoge ratio aan valse alarmen  missen belangrijke 

waarschuwingssignalen !! 

4.6  Screening van bagage en visueel zoeken 
Sinds 9/11 standaard bagage screening op luchthavens  via machine met röntgenstraling. 

- Effectief kunnen detecteren vd gevaarlijke/illegale items doet sterk beroep op visuele 

zoekprocessen  welke factoren dragen hiertoe bij?  



162 
 

- Twee factoren geïdentificeerd die de effectiviteit vd 

beveiligers kunnen verhinderen: 

o Confrontatie met enorme variëteit aan items die ze 

dagelijks moeten controleren. Zoekopdracht 

gekenmerkt door specifiek aantal unieke problemen: 

 Meer dan één type object zoeken, minder 

accuraat dan zoeken naar één type (voor 

stimuli die geen fysieke eigenschappen 

deelden) wel delen fysieke 

eigenschappen: gebruik maken van één 

zoeksjabloon, dat ervoor zorgt dat beide 

types objecten gedetecteerd kunnen worden. 

o Relevante items komen maar in een extreem kleine proportie vh aantal te scannen 

objecten voor. Dit maakt het moeilijk om de zeldzame items te detecteren.  

 Wolfe en collega’s: pp voorzichtig in rapporteren verdachte zeldzame items, 

omdat a-priori verwachtingen om deze items te vinden zeer laag is. 

 Hoe onder deze omstandigheden zoekprestaties verbeteren? 

 In praktijk beveiligers vaak geconfronteerd met artificiële items die 

aan bagagestroom w toegevoegd, om basisratio verdachte items 

kunstmatig te verhogen. 

 Meerdere afbeeldingen v bagage vanuit verschillende gezichtspunten 

 Mitroff en collega’s: nuance – zeldzame doelstimuli kunnen gemakkelijk 

gemist worden, maar vooral toe te schrijven aan foutieve responsselectie. 

5 ACTIECONTROLE EN MENTALE VERMOEIDHEID  
Mensen hebben tegenwoordig meer last van mentale vermoeidheid dan van fysieke vermoeidheid.  

- Boksem en Tops: relateren effecten vermoeidheid aan verandering in cognitieve controle. 

o Mentale vermoeidheid ~ problemen met focussen vd aandacht, verminderde 

planningsvaardigheden, flexibel updaten strategieën in geval v negatieve resultaten. 

o Vermoeide pp hebben last vh adequaat prepareren ve respons en ze hebben moeite 

om volgehouden aandacht op taak te blijven richten, waardoor ze sneller afgeleid w. 

 

- Mentale vermoeidheid kan ook na korte mentale inspanning ervaren worden & soms zelfs zo 

dat lange arbeidsuren niet noodzakelijk resulteren in mentale vermoeidheid (vb. beloning 

hoog) 

o Sterke link mentale vermoeidheid en beloning  

mentale vermoeidheid gerelateerd aan twee 

complementaire en interacterende motivationele 

mechanismen, die beiden betrokken zijn bij 

produceren doelgericht gedrag (motivatie om 

beloning te ontvangen en straf/kwaad te ontwijken)  

o Gevoel v vermoeidheid resultaat ve proces dat bepaalt 

of het beter zou zijn energie te spenderen of juist te 

sparen  enkel energie spenderen aan taken waarvan 

kosten relatief laag zijn en baten relatief hoog.  
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- Boksem en collega’s: evidentie voor idee dat mentale vermoeidheid samenhangt met mate 

waarin pp bereid zijn een taak vol te houden. 

o Amplitude error-related-negativity was duidelijk verkleind bij vermoeide pp, terwijl 

extra motivatie juist weer resulteerde in toename van amplitude ERN. 

o Consistent met interpretatie dat ERN een reflectie is vd verwerking ve predictiefout 

die betrekking heeft op een verwachte beloning en dat deze ERN gerelateerd is aan 

motivatie. 

 

- Neurofysiologische studies:  

o Mentale vermoeidheid ~ verminderd functioneren vd dopaminerge systemen in 

neurale vezels die onderdeel zijn ve circuit waarvan striatum, thalamus en cortex 

onderdeel zijn. 

o Mentale vermoeidheid ~ beïnvloeden cognitieve controleprocessen (verminderde 

aandacht focus, flexibiliteit & minder adequaat fouten corrigeren of verwerken 

feedback na een fout)  

 

- Waarom treedt vermoeidheid überhaupt op? 

o Ondanks negatieve gevolgen, mogelijks wel een cruciale functie in regulatie 

langetermijn doelen  signaleren huidige taken niet meer adequaat omdat ze niet 

bereikt lijken te worden. Vooral KT doelen nastreven die dan weer onderdeel zijn vh 

nastreven LT doelen. 

o In situaties waarin werknemers weinig controle hebben over situatie, geraken ze 

voornamelijk mentaal vermoeid – signalen vermoeidheid negeren zonder controle, 

waardoor onbalans mentale inspanning en bereiken doelen intact blijft. 

6 MENTALE BELASTING, SOFTWARE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID 
Inadequaat ontwikkelde software resulteert vaak in extra mentale belasting, omdat de interface vh 

programma op onvoldoende wijze rekening houdt met menselijke gebruiker. Ontwikkelaars moeten 

zowel met fysieke als cognitieve factoren rekening houden – eisen afhankelijk vd aard vd software. 

6.1  Feedback en situatiebesef 
- Gebruiker moet altijd in staat zijn een mentale representatie te vormen vd interne toestand 

ve programma. Inadequate informatie kan taakprestatie belemmeren.  

- Goede software hoort gebruiker te informeren over taken die het aan het uitvoeren is.  

o Een interface zou responsief moeten blijven en wnr dat niet mogelijk is, zou de 

gebruiker hiervan op de hoogte moeten w gesteld. 

 Vb. indicatoren: wachtsymbool; voortgangsindicator; … 

o Maar indicatoren vaak inadequaat  afwezigheid feedback zorgt ervoor dat gebruiker 

denkt dat handeling niet is uitgevoerd, waardoor er vaak op random knoppen gedrukt 

wordt in de hoop het programma responsief te krijgen. 

 

6.2  Visuele lay-out van de interface 
- Wijze waarop informatie gepresenteerd w, dient overzichtelijk te zijn. 

o Vb. groeperen interface-elementen met vergelijkbare functies. 

o Enerzijds computergebruikers zoveel mogelijk vrijheid geven; anderzijds moet 

software hen op een zo adequaat mogelijke wijze door proces leiden. 

 Mogelijkheid om fouten te herstellen en keuzes te maken. 

- Gebruik maken van herkenning en zo weinig mogelijk van herinnering. 
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- Problemen: 

o Niet alle functies voeren in alle omstandigheden zinnige acties uit  visuele feedback 

om probleem te minimaliseren; maar kan belasting visuele zoekprocessen doen 

toenemen. 

o Vlakke menustructuur geeft gebruikers vaak te weinig feedback over status vh proces 

dat uitgevoerd wordt (vaak bewerkingen < discrete stadia)  

 Vlakke menustructuur niet de beste lay-out, beter gebruik interface 

overwegen die gebruiker door proces leidt. Vb. gebruik meerkeuzeopties. 

 

6.3  Routinematige handelingen  
- Ontwerp vd interface moet de gebruiker beschermen tegen fouten die kunnen voortvloeien 

uit de automatisering van routineuze handelingen. 

o Risico dat acties te vaak uitgevoerd gaat worden.  

o Responscriterium verschoven, waardoor vermogen om respons te onderdrukken 

verminderd is. 

- Betere optie om interfaces zo te ontwerpen dat routinematige handelingen zoveel mogelijk 

vermeden worden  zeker optie voorzien om handeling ongedaan te maken en routineuze 

handelingen mogen niet kunnen resulteren in cruciale fouten. 

 

6.4 Consistentie protocollen  
Een vd meest gebruikte vragen, die geresulteerd heeft in hoge mate van automatisering bij gebruiker, 

betreft de reeds beschreven vraag of gebruiker de laatste wijzigingen wilt opslaan voordat programma 

wordt afgesloten.  

In verleden echter programma’s die ontwikkeld waren te vragen of men het document wilt afsluiten 

zonder de wijzigingen op te slaan  bijzonder gevoelig voor vergissingen met potentieel catastrofale 

gevolgen. 

7 BREIN-COMPUTER INTERFACES EN LEUGENDETECTIE  
- Vb. personage breaking-bad: beroerte heeft efferente zenuwbanen id hersenen aangetast, 

waardoor hij een groot deel vd vrijwillige motorische controle over zijn lichaam kwijt is.  

- Vb. personage Franse film (enkel in staat ogen te bewegen) – locked in syndroom, gevolg v 

schade aan specifieke delen vd hersenstam; soms verliezen ze ook controle over oogspieren, 

met volledige verlamming tot gevolg. 

7.1  Brein-computer interfaces  
Locked-in-patiënten mogelijkheid geven om d.m.v. brein-computerinterfaces te laten communiceren. 

- P300-component: positieve ERP component die optreedt bij relevante stimulus. 

o Maar ruis via EEG-metingen. 

o Methode niet bruikbaar voor brein-computer interfaces omdat herhaling voor iedere 

letter er voor zou zorgen dat communicatie zeer traag verloopt. 

- Geavanceerde signaalanalysetechnieken: voor elke individuele trial zo goed mogelijk schatten 

of de letter in kwestie een P300 oproept. Wel gevoelig voor ruis en aanzienlijk individuele 

verschillen qua decodeerbaarheid v neurale signalen. 

- Nieuwere systemen maken gebruik ve hybride benadering waarbij meerdere fysiologische 

markers met elkaar gecombineerd w om betrouwbaarheid en detectiesnelheid te vergroten. 

o Detectie ritmes activatiepatronen  complexe robotsystemen aan sturen, die 

reageren op de neurale input die gegenereerd w door motorcortex en spraakcentra. 

- Of methode o.b.v. classificatiealgoritmes: 
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o Verschillende neurofysiologische markers samennemen en door 

patroonherkenningsalgoritme geanalyseerd. 

o Software trainen specifieke patronen te relateren aan specifieke gedachtepatronen. 

 

7.2  Leugendetectie en de verborgen-kennistest 
P300-component in principe toepassen om te achterhalen of iemand probeert informatie achter te 

houden – experiment foto’s verdachten: wanneer brein verdachte vd objecten herkent, zal dat 

resulteren in P300, neutrale foto’s niet. 

Discussie over betrouwbaarheid P300-methode als marker voor verborgen informatie. 

- Farwell & Smith: aanzienlijk betrouwbaarder dan klassieke verborgen-kennistesten gebaseerd 

op huidgeleidingsmethoden. Niet gevoelig voor cognitieve strategieën om methode om de 

tuin te leiden. 

- Rosenfeld en collega’s: evidentie dat dit wel mogelijk is. 

o Cognitieve strategieën kunnen voorkomen dat delict-gerelateerde stimuli een grotere 

P300-component oproepen dan neutrale stimuli. 

o Instructies kunnen ervoor zorgen dat elke stimulus relevant wordt, waardoor verschil 

tussen beide groepen in P300-component verdwijnt. 

- Seymour en collega’s: pp reageren over algemeen trager op stimuli waarover ze kun kennis 

willen verbergen. 

8 FOUTEN IN SPATIALE NAVIGATIE: WANDELEN VERDWAALDE MENSEN ECHT 

IN CIRKELS 
Veel mensen denken dat we in cirkels gaan lopen wanneer we op onbekend terrein verdwalen en dit 

idee is populair id literatuur, films of stripverhalen. 

- Onderzoek Souman en collega’s:  

o De beschikbaarheid ve betrouwbare externe bron, die 

informatie geeft over de looprichting, is een kritische factor om 

koers aan te houden op onbekend terrein. 

o Wanneer er geen externe referentiebron is, hebben we de 

neiging om in cirkels rond te lopen, maar wanneer we ons op 

een referentiepunt kunnen oriënteren dan blijven we in een 

relatief rechte lijn lopen. 

o Soms periodes random afwijkingen, die afgewisseld werden 

met periodes van cirkelbewegingen – random fouten ih gevoel 

v richting treden op, die gevoel van ‘recht vooruit’ vd pp sterk 

beïnvloeden. 

 Afwijkingen resultaat vd accumulatie v ruis in alle componenten vh 

somatosensorische systeem. 
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 Bepalen ve gewandelde afstand kan plaatsvinden o.b.v. integratie van 

proprioceptieve en vestibulaire cues.  

- Observaties relatief anekdotisch  verklaringen idee waarom in cirkels gaan lopen 

o Mensen hebben de impliciete tendens om af te wijken in één richting. 

o Diverse onderliggende biologische mechanismen zijn verondersteld voor deze bias. 

 Geen evidentie gevonden dat afwijkingen konden toegeschreven worden aan 

biomechanische verschillen of experimentele manipulatie vd beenlengte v pp. 

9 TOEKOMSTPERSPECTIEF  

9.1  Een nieuwe ethiek en nieuwe methodes voor wetenschapsbeoefening  
Introductie van nieuwe protocollen, waarbij vereist wordt dat onderzoeksvraag, hypothesen, 

methodes gepubliceerd worden voordat data verzameld zijn, zodat biases voorkomen kunnen worden. 

 Oprichting ‘center for open science’ en ‘open science framework’ 

o Overstap naar preregistratie protocollen is traag, o.a. omdat het beleid van veel 

wetenschappelijke tijdschriften hierop aangepast moet worden.  

 Mogelijkheid om ruwe data en data-analysescripts op te slaan ~ hogere mate v transparantie 

 Onlinepublicaties ~ rechtstreeks toegang krijgen tot resultaten, waardoor er een veel betere 

integratie tussen wetenschappelijk artikel en de onderliggende data kan ontstaan. 

 Online experimenten: onderzoekers kunnen in korte tijd een grote hoeveelheid aan data 

kunnen verzamelen  nadeel is dat online aanbieden een verlies van controle is.  

o Probleem reactiesnelheden meten: tijdsvertragingen  

o Personal computers (pc) jaren ’80 – konden wel in real life opereren, waardoor 

bijzonder nauwkeurige reactiemetingen mogelijk waren.  

o Moderne computers sneller maar niet meer in real life opereren  gevaar vertekende 

meting  in toekomst opzoek naar specialistische apparatuur om experimenten te 

kunnen uitvoeren (waarschijnlijk computergestuurd)  

 

9.2  Perceptie, motoriek en integratie  
Op gebied van perceptie- en motorische processen zijn er veel studies geweest die gepoogd hebben 

te verklaren hoe deze processen samenhangen. 

- Kao & Hennequin: motorcortex is dynamisch systeem dat zelf onder controle staat van andere 

neurale structuren. Ook sensorische hersengebieden spelen een belangrijke rol bij de initiatie 

van acties. 

o Vb. lichaamsmodel Brecht: controle 

eigen lichaam speelt belangrijke rol in 

cognitieve processen. 

o Recente ontwikkeling: rol van emoties 

in cognitieve controleprocessen, rol 

factoren stress/emotie op 

leerprocessen. 

- Veel onderzoek naar hoe we bedreigingen van 

ons lichaam signaleren  toenemende 

academische interesse in peripersoonlijke 

ruimte/directe ruimte rondom ons lichaam.  
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9.3  Geheugen  
Ontwikkeling binnen geheugenonderzoek: focus op modellen die geheugenprocessen identificeren 

o.b.v. onderliggende neurale processen  vervagen onderscheid KT-LT, waardoor meer focus gelegd 

wordt op rol die hippocampus speelt in consolideren v herinneringen. 

Ook belangstelling voor striatum  zowel dorsale als ventrale striatum spelen een centrale rol id 

regulatie van adaptief gedrag & risicobereidheid volwassenen.  

 

9.4  Hogere sociale cognitie 
Traditioneel onderscheid gemaakt tussen systeem 1 en 2  integratie predictieve coding theorie met 

systeem 1 en 2 benadering. 

- Cultuur speelt belangrijke rol in ontstaan sociale normen en conventies. 

- Invloed sociale media op normen en waarden. 

o Ontstaan van normen voor sociale media. 

o Hoe beïnvloed die de formatie van onze opinies, analytische vermogens, hoe worden 

onze vermogens om sociale deceptie te doorzien hierdoor beïnvloed?  

 

9.5  Besluit  
- Cognitieve psychologie is dynamische wetenschap, die tot bloei kwam eind 20ste eeuw en 

gigantische ontwikkelingen heeft doorgemaakt. 

- Laatste twee decennia raamwerken geïntroduceerd die potentieel grote verklaringskracht 

hebben en die talloze wetenschappers hebben geïnspireerd tot nieuwe studies om specifieke 

theorieën o.b.v. deze raamwerken te testen. 

- Nieuwe ontwikkelingen id samenleving zorgen ervoor dat nieuwe wetenschappelijke vragen 

actueel worden en nieuwe ontwikkelingen in vakgebied zorgen ervoor dat nieuwe 

onderzoeksmethodes beschikbaar komen. 

 

 


