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TAAL 

Deel III 

1. Is taal uniek voor de mens? 

 Taalpsychologie bestaat uit 4 aspecten  

o Input  Lezen, verstaan van spraak 

o Centrale verwerking  luisteren = taalbegrip 

o Output  spraakproductie, schrijven 

o Uniekheid  de mens zijn hersenen is uniek, in vergelijking met dat van dieren, omdat het een 
‘overontwikkelde talenknobbel’ heeft.  

 Taalvaardigheid 
o Onze taalvaardigheid is intrinsiek verweven met het menszijn 
o Taal is een vorm van communicatie, maar ook intrinsiek verweven met ons denken 

 We gebruiken taal om complexe gedachten/ ideeën met elkaar te verbinden 
o Taal is de meest essentiële cognitief proces dat we kunnen bestuderen  

2. Is taal aangeboren? 

 Is taal aangeboren? 
o Naom Chomsky  

 Taal bestaat voor hem uit universele grammatica  

 Het is een reeks symbolen die we met elkaar hebben afgesproken om op een 

gestructureerde wijze te gebruiken met als doel te communiceren  Maar hoe zijn die 
regels tot stand gekomen?  

 Hebben onze hersenen een unieke capaciteit dat taal ontwikkelt?  

 Is de vaardigheid al van de geboorte aanwezig?  

 Ervaring met specifieke taal zal specifieke grammaticale regels versterken en 
andere afzwakken = de taalvaardigheid is aangeboren in een flexibele vorm.  

o Is dit een plausibel idee? 

 Hoe kan een universele grammatica het bestaan van alle wereldtalen verklaren?  

 Kan de universele grammatica verschillende grammaticale structuren en semantische eenheden 
verklaren?  

o Onderzoek als bewijs voor aangeboren en universele grammatica 

 ‘Pidgin Languages’ 

 Mensen uit verschillende taalgebieden bij elkaar brengen (vb. Slavenhandel) 

 Bevindingen  Ze ontwikkelen een simplistische vorm van taal, die later kan 
uitgroeien tot een volwaardige taal met complexe grammatica.  

 Genetisch onderzoek 

 Als taal aangeboren is moet er ook een gen zijn die instaat voor de taalontwikkeling 

 Gen FOXP2 

 Voorbeeld: mutatie van het gen veroorzaakte specifieke spraakproblemen binnen één 
Engelse familie  
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3. Worfian Hypothesis 

 Worfian Hypothesis door Benjamin Lee Whorf 
o De relatieve eigenschappen van taal bepalen ons denken  

 Inüit  Zij hebben meerdere woorden voor sneeuw en zullen als gevolg ook meerdere vormen van 
sneeuw onderscheiden als wij Belgen.  

 Kleuronderscheid  Cultuur met eenzelfde woord voor blauw en paars zullen bij een matching taak, 
waarbij ze het kleur blauw moeten matchen met een gelijkaardig blauw, slechter scoren dan mensen met 
een categorisch onderscheidt voor de kleur blauw en paars. 

o Varianten 

 Sterke variant: Taal bepaalt of beïnvloedt je denken 

 Gematigde variant: Taal beïnvloedt je perceptie 

 Zwakke variant: Taal beïnvloedt je perceptie 
o De hypothese was lang impopulair 

 Dit omdat ze stelden dat gedachten op een abstract niveau afspeelden 

 Vandaag de dag is het meer geaccepteerd, dit omdat het gebaseerd is op onder meer 
categorisch onderzoek 
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LEZEN EN SPRAAKPERCEPTIE 

Hoofdstuk 9 

1. Inleiding 

 De verschillen gewogen tussen lezen en spraakperceptie 

Lezen = visueel Spraakperceptie = auditief 

Evolutionair gezien recent  Groter beroep op geheugen 

Leestekens kunnen ambigue zijn 

 Men moet abstracte symbolen verstaan = 
boodschap lezen en intentie verstaan.  

 Moeilijk kunnen interpreteren van leestekens 

 In een gesprek zitten er vaak  cues over de 
intentie van de spreker zijn boodschap 

 Leestekens vormen de belangrijkste aanwijzingen 
voor zinsstructuur in een tekst 

Geeft een ambigue signaal 

 Een spraaksignaal is ambigue en gevoelig voor 
interpretatie 
 

Prosodisch spraakcues ontbreken 

 Pauze, beklemtonen van een bepaald woord, 
intonatie, timing 

Moeilijker te segmenteren 

 Uitgespreid en transitief 

 Wat een persoon zegt moet je even in je 
geheugen houden om het te kunnen verwerken. 

 Wat er gezegt wordt vervalt heel snel  er is dus 
veel aandacht nodig 

2. Lezen: inleiding 

2.1. Onderzoekmethodes 

 Onderzoekmethodes 

 Lexicale beslissingstaak 

 Taak: Beslissen of een letterreeks al dan niet een bestaand woord is.  

 Is ‘WUG’ een woord? 

 Doel: te weten komen hoe (non)-woorden worden verwerkt 

 Benoemingstaak 

 Taak: Het zo snel mogelijk hardop noemen van een gedrukt woord 

 Doel: leert ons iets over de wijze waarop de effecten van woordlengte en frequentie een rol 
spelen in de verwerking van het woord. 

 Registratie van oogbewegingen tijdens leestaak 

 Taak: kijken naar de fixatietijd, welke woorden worden overgeslagen,… 

 Priming 

 Taak: woord dat de toegang tot het geheugen wordt beïnvloedt door al dan niet gerelateerde 
info aan te bieden.  

 Wit, wit, wit, wit, wit: een koe drinkt? Melk? Neen water! 
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 Neuroimaging 

 Bovenstaande taken uitvoeren terwijl er een beeldvormende hersentechniek tegelijkertijd 
wordt uitgevoerd.  

 Consensus van de verschillende onderzoekmethodes 
o Aantal verschillende concepten spelen een rol in het kunnen herkennen van talen 
o De belangrijkste aspecten: 

 Orthografie  De spelling van het woord 

 Fonologie  De klank van het woord 

 Semantiek  De betekenis van het woord 

 Syntax  de grammaticae structuur in een zin 

 Hogere-orde integratie van discourse  De wijze waarop een individueel woord een 
logisch verband met elkaar vormen. 

2.2. Fonologische processen t i jdens lezen 

 Fonologische processen 

 Het zwakke fonologische model 

 Fonologische verwerking van visuele woorden is relatief langzaam en niet essentieël voor 
woordherkenning. 

 De fonologie speelt hier een rol maar is niet alles bepalend 

 Het sterke fonologische model 

 Fonologische codering zal altijd plaatsvinden, zelfs wanneer het een negatief effect op 
taakprestatie heeft  

 Bepaalde fonologische coderingen zal snel plaatsvinden bij visuele presentatie van een woord  

 Zij stellen dat de fonologische codering altijd en automatisch plaatsvindt, zelfs indien het een 
negatief effect heeft op de taak die je moet uitvoeren.  

 Van Orden 

 Gebruikmaking van homofonen  woorden met één uitspraak maar twee verschillende 
spelwijzen/betekenis. 

 Experiment: 

 Wat gebeurt er als je een beslissing moet maken op basis van twee woorden met éénzelfde 
uitspraak? 

 Taak: Proefpersonen maakte verscheidene fouten wanneer ze vragen kregen zoals ‘Is it a 

folwer?: ROWS’ neen, het zijn rijen en geen rozen. Ze verwerken het trager indien het een 
homofoon is. 

 Conclusie: proefpersonen verwerken fonologisch en verwarden ‘ROWS’ met ‘ROSE’. Er 
treedt een sterke interfrentie op wanneer proefpersonen homofonen woorden moeten 
verwerken. (Evidentie voor sterk model). 

 Yates 

 Onderzochten de factoren die optreden bij de interferentie = is niet alleen de exacte 
gelijkenis van de woorden in klank, maar ook de mate waarin de woorden kunnen verschillen 
van klank 

 De fonologische buurt  een groep woorden die slecht één foneem van elkaar 
verschillen 

 Gate = get, mate, bait,…= verchillende fonologische buren 
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 Experiment: 

 Conclusie: Bij gebruik fonologie tijdens visuele woordherkenning zullen woorden met 
meerdere buren sneller worden geactiveerd. = Gelijkmatigheid van woorden beïnvloeden de 
verwerking.   

 Ondersteuning voor dit idee werdt gevonden door middel van diverse taken zoals 
lexicale beslissing, benoeming en oogbewegingsregistratie  

 Gemaskeerde fonologische priming – evidentie voor sterk model 
o Woordverwerking was sneller wanneer het woord voorafgegaan werd 

door een fonologisch gezien identiek nonwoord (prime) dan in 
geval van een fonologisch gezien niet identiek nonwoord. Dit zelfs 
wanneer de primes werden gemaskeerd en kort genoeg aangeboden werd 
om niet bewust verwerkt te worden.  

o Suggereert dat fonologische verwerking snel en automatisch 
verloopt.  

 Fonologische verwerking: vroeg of laat? 

 Daneman  

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

 He was in his stocking feat – fout 

 He was in his stocking feet – juist 

 Suggereert dat de fonologische code werd aangesproken na de woordbetekenis 

 Na fixatie op incorrecte homofonen waren er veel regressies (terugwaardse oogbewegingen) 

 Meer bewijs dat de fonologische code werd aangesproken na de woordbetekenis (dus = laat, 
zwak model)  

 Neuropsychologisch en electrofysiologisch bewijs  

 Patiënt PS – evidentie voor zwak model = hij kan woorden niet correct uit te 
spreken 

 Begreep de betekenis van woorden 

 Kon accurate definities van gedrukte woorden geven 

 Kon woorden niet correct uitspreken 

 Kon geen toegang krijgen tot andere betekenissen van homofonen 

 Leverde overtuigend bewisj dat toegang tot woordbetekenis kan worden gekregen zonder 
toegang tot de fonologie  

 Conclusie: het is mogelijk om toegang te krijgen tot woordbetekenis, zonder dat het 
noodzakelijk is om toegang te krijgen voor de fonologie. Klank hoeft niet altijd noodzakelijker 
wijs aanwezig te zijn = tegenevidentie voor sterk model. 

Evaluatie: fonologische processen tijdens het lezen 

 Het zwakke fonologische model  

 Onderschat het belang van fonologische verwerking  

 Fonologische verwerking vind normaalgesproken snel en automatisch plaats tijdens visuele 
woordherkenning 

 Fonologische represenaties worden eerder in de ontwikkleing verworven dan de vaardigheid om te lezen.  

 Het sterke fonologische model 

 Het is te sterk 

 Weinig bewijs dat fonologische processen daadwerkelijk nodig zijn  

 Betrokkenheid van fonologische processen is afhankelijk van  



 

 

11 

F
u

n
ct

ie
le

er
 I

I 
 |

  
A

c
a

d
e

m
ie

ja
a

r:
 2

0
1

6
-2

0
1

7
 

 De aard van het stimmulusmateriaal 

 De aard van de taak 

 De leesvaardighedi van de proefpersonen 

 Fonologische dsylexie 

 Moeilijkheden met de fonologische verwerking 

 Intacte vaardigheid om bekende woorden te lezen 

 Verwerking kan toch nog plaatsvinden na de verwerking van woordbetekenis 

3. Woordherkenning 

 Automatische verwerking  
o Woordidentificatie is over het algemeen redelijk automatisch, geen bewuste controle  

 De betekenis van een woord komt automatisch naar boven 
o Automatische processen zijn onvermijdelijk en ontoegankelijk voor het bewustzijn 

 Cheesman en Merikle 
o Het stroop effect suggereert dat woordbetekenis automatisch aangesproken wordt, zelfs wanneer 

proefpersonen proberen deze niet te verwerken.  

 Zelfs wanneer de kleurnaam wordt gepresenteerd onder het niveau van bewust verwerking.  
o Stroop taak = woorden beschrijven kleuren – maar de inkt van het woord verschilt van de 

betekenis van het woord = je moet de kleur van de inkt benoemen en niet het woord = Conflict 
tussen woord en inkt = bewijs dat woordherkenning automatisch verloopt. 

 Een twee-stadium unidirectioneel proces? 

o Het is niet eerst een letter herkennen en dan pas het woord = het is een twee stadium proces  
het gebeurt veel meer in interactie. 

 Woordsuperioriteitseffect 

 Reicher 

 Korte presentatie van een letterreeks, gevolgd door een masker 

 Beslissen welke van twee letters op een bepaalde positie werd gepresenteerd. We zijn 
geïnteresseerd in de reactie taak = snel reageren dus! 

 Conclusie: Taakprestatie is beter wanneer de letterreeks rond de centrale letter een woord 
vormt, vergeleken met een willekeurige reeks.  

 Kortom: woordsuperioriteitseffect is het effect dat je een letter sneller kunt identificeren als 
er rondom letters aanwezig zijn die samen een woord vormen. 

 Suggereert dat woordinformatie de identificatie van letters kan faciliteren 

 Eventueel pseudowoord superioriteit 

 Pseudowoord = non-woord, wel uitspreekbaar maar geen betekenis 

 Connectionistisch model 
o Simulatie van verwerking op hersenniveau 
o Je kan bepaalde beslissingsprocessen simmuleren 
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3.1. Interactief act ivatie model  

 McClelland en Rumelhart 

 Kenmerken niveau 
o Detectie van een kenmerk (bv. een verticale lijn) leidt tot 

activatie van alle letters deze dit kenmerk gemeen hebben. 
o Alle andere letters worden geïnhibeerd. 

 Letterniveau 
o Na identificatie van een letter worden alle woordeenheden 

geactiveerd waar deze letter op de juiste positie staat. 
o Andere woorden worden geïnhibeerd. 
o Registratie van individuele letters  

 Woordniveau  
o Geactiveerde woordeenheden versterken de activatie van de 

eenheden op letterniveau, voor de letters die woord vormen. 

 Dit top-down proces kan het woordsuperioriteitseffect 
verklaren. 

 Woord-pseudowoord overlap verklaart het pseudowoord 
superioriteitseffect. 

o Wisselwerking tussen de verschillende niveaus 

 Op basis van de aangeboden info worden de representaties geactiveerd. De aangeboden 
elementen kunnen kandidaat letters activeren. De activatie wordt teruggekoppeld naar het 
letterniveau.  

 Orthografische buren  
o Is de uitbreiding van het model van McClelland en Rumelhart 
o Woordidentificatie zal deels afhankelijk zijn van de orthografische buren van ieder woord.  
o Na presentatie van een woord worden de orthografische buren geactiveerd, wat de tijd die 

nodig is om het doelwoord correct te identificeren verlengd. 
o Dit inhibitor effect zou het grootst moeten zijn wanneer de buren hoogfrequent zijn.  

 Vanwege de grotere rustactivatieniveaus 
o Sears 

 Bewijs voor dit inhibitore effect is moeilijk te verkrijg voor het Engels = moeilijk evidentie 
hiervoor. Veel andere talen laten dit wel zien 

Evaluatie: interactief activatiemodel 

 Sterktes  

 Invloedrijk voorbeeld van hoe een connectionistisch verwerkingssysteem kan worden toegepast op visuele 
woordherkenning 

 Verklaart 

 Woordsuperioriteitseffect 

 pseudowoordsuperioriteitseffect 

 Beperkingen 

 Niet onderworpen om een uitgebreide verklaring te bieden voor woordherkenning 

 Zegt weinig over andere belangrijke factoren zoals fonologische verwerking 

 Richt zich niet op de rol van woordbetekenis  
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3.2. Semantisch primen 

 Meyer en Schvaneveldt 

 Het semantisch priming effect 

 Verpleegster – dokter  

 Bibliotheek – dokter  Niet gerelateerd woord = trager in het nemen van een beslissing 

 Neely 

 Vraag  Sneller reageren = gevolg van automatisch reageren of een verwachting/gecontroleerd 
proces? 

 Semantisch primingtaak 
o De categorienaam wordt gevolgd door een lid van een andere, maar verwachtte categorie 

 De verwachting van de proefpersoon is een andere categorie  

 Vogel - raam 
o De categorienaam wordt gevolgd door een lid van dezelfde, maar onverwachte categorie 

 Vogel – Ekster  

 Grafiek 

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

 0-lijn = neutrale basline 

 Y-as  Boven de lijn = weinig tijd/ Onder de lijn = veel tijd tussen 

 Weinig tijd tussen: vooral facilitatie voor semantisch gerelateerd woorden (verwachting 
speelt geen rol) 

 Veel tijd tussen: Vooral inhibitie vooral voor onverwachte categorie (semantiek speelt 
geen rol)  

 X-as  links = snel/ rechts = traag 

 Er zijn 4 verschillende condities 

 Inhibitie  hoeveel tijd de proefpersoon meer nodig had 

 Facilitatie  Hoeveel baat de proefpersoon erbij had 

3.3. Sententiële context effecten  

 Contexteffect 
o Het effect van de context op het woord  

 Context kan de toegang tot het lexicon beïnvloedden  

 Lucas 
o De passende interpretatie van een woord produceerde meer priming van een doelwoord 

dan een niet-passende. 

 The man past his day sitting on the bank = bank ‘rivieroever’ of ‘bank om op te zitten’ 

 Penolozzi 
o Registreerden ERPs opgeroepen door verwachtte/niet-verwachtte doelwoorden. 

 He was just around/near the corner  context speelt een rol 
o Vonden een erg vroeg (~200 ms) activatieverchil na aanbieding van een doelwoord 

 Chen en Boland  
o Vonden een tendens om te fixeren op de dominante variant van een homofoon (flower) 

ondanks diverse contextuele cues die een interpretatie van de niet-dominante variant 
(flour) prefereerde. De dominante variant is meer geactiveerd.  
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4. Hardop lezen 

 Tussen de regels door lezen  
o Afbeelding  

 Pint: onregelmatige uitspraak (wordt in het 
Nederlands anders uitgesproken) 

 Pseudowoorden: lukt toch om uit te spreken.  

5. Een overzicht van twee benaderingen  

 Overzicht  

 Dual-route cascademodel 

 Gedistribueerde connectionische benadering 

5.1. Dual-route cascademodel  

 Dual-route cascademodel  
o Processen betrokken bij het lezen van woorden en non-woorden verschillen van elkaar. 

 Sommige processen zijn gebaseerd op regels. 

 Kernassumpties  

 Een zwak fonologisch model  Fonologisch speelt niet essentieel een rol. 

 Je gebruikt zowel de non-lexicale (route 1) en de lexicale (route 2 en 3) paden 
tijdens het hardop lezen = 2 manieren hoe je en woord uitspreekt/hardop 
leest. 

 De routes zijn niet onafhankelijk (ookal noemt het ‘dual’) 

 Het benoemen van visueel gepresenteerde woorden is grotendeels afhankelijk 
van de lexicale route 

 Werkt sneller 

 Activatie op één niveau verplaats zich naar het volgende voordat verwerking 
op het eerdere niveau klaar is = een soort cascade = info gaat trapsgewijs naar 
het volgende niveau. 

5.1.1.  1s te  route  

 Grafeem-foneem conversie route = non-lexicale route  
o Converteert spelling (grafemen) naar geluid (fonemen) 
o Maakt gebruik van uitspraakregels 

 McCarthy en Warrington 

 Oppervlakte dyslexie 
o Problemen met het lezen van onregelmatige woorden 

 Patiënt KT 
o 100% nonwoord leesaccuratesse = ging zeer goed 
o 81% leesaccuratesse voor regelmatige woorden = ging goed 
o 41% leesaccuratesse werden veroorzaakt door regularisatie  

 Meeste uitspraakfouten werden veroorzaakt door regularisatie = onregelmatig 
woord wordt uitgesproken op een manier die voldoet aan de normaal 
geldende regel. 

 Pint = Niet uitspreken als pajnt maar als pint 

 Patiënt MP  
o Had moeite met toegang tot de lexicale route en liet bijgevolge een beter taakprestatie zien 

op hoogfrequente onregelmatige woorden 
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 Oppervlaktedyslexie 

 Komt vaker voor bij patiënten met een semantische dementie  

5.1.2.  2de  route  

 Lexicon + semantisch systeem = lexicale route  
o Representaties van bekende woorden zijn opgeslagen in een orthografisch input lexicon = men 

maakt dus geen gebruik van regels. 
o Woordbetekenis wordt geactiveerd 
o Geluidspatroon wordt gegenereerd in het fonologisch outpout lexicon 
o Fonologische dyslexie 

 Specifiek probleem met het lezen van onbekende woorden en non-woorden 

 Waarschijnlijk vanwege moeilijkheden met de grafeem-foneem conversie 

 Patiënt RB 

 Kon slechts 10% van de non-woorden lezen 

 Patiënt WB 

 Was niet in staat om het geluid van enig letter te produceren 

 Maar was nog wel in staat om woorden met 85% accuratesse te lezen 

 Patiënt IB en MO 

 Intacte fonologische taakprestatie – rijmtaak 

5.1.3.  3de  route  

 Alleen lexicon 
o Vergelijkbaar met route 2, maar het semantische systeem wordt buiten beschouwing gelaten = Info 

gaat rechtsreeks van de input naar de outputlexicon 

5.1.4.  Types dyslexie  

 Types dyslexie  

 Oppervlakte dyslexie 
o Problemen met hard oplezen van onregelmatige woorden 
o Voldoen niet aan de normale uitspraakregels.  

 Fonologische dyslexie  
o Problemen met uitspraak van onbekende woorden en non-woorden  

 Diepe dyslexie  
o Problemen met onbekende woorden én semantische problemen = problemen die zich diep 

in de semantiek afspelen. 
o Eigenschappen 

 Specifiek probleem met het lezen van onbekende woorden  

 Onvermogen om non-woorden te lezen 

 Semantische leesfouten (Schip gelezen als boot) 

 Links-hemisferische hersenbeschadiging aan de taalgebieden  

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

 Lijkt op een relatief ernstige vorm van fonologische dyselxie 

 Herstellende diepe dyslectici worden vaak fonologische dyslectici  

 Kunnen gebruik maken van dezelfde onderliggende mechanisme 

 Evidentie voor 2 routes  
o Volgt uit het feit dat er 2 vormen zijn van dyslexie: oppervlakte en fonologische dyslexie 
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Evaluatie: Dual-route cascade model 

 Sterktes  

 Houdt rekening met  

 Oppervlakte dyslexie 

 Fonologische dyslexie 

 Benoemingsprestaties in gezonde proefpersonen 

 Lexicale beslissingsprestaties in gezonde proefpersonen 

 Gedeeltelijke ondersteund door neuroimaging 

 Heeft meer specifieke modellen voortgebracht  

 Beperkingen 

 Neemt ten onrechte aan dat woord uitspraaktijd gebaseerd is op regularisatie en niet op consistentie 

 Is niet in staat om te leren 

 Niet in staat om echte woorden en non-woorden anders te behandelen 

 Fonologische verwerking van visueel gepresenteerde woorden gebeurt snel/automatisch 

 Het semantisch systeem va het model is niet geïmplementeerd 

 Is vrij specifiek voor de Engelse taal   

 

5.2. Gedstribueerde connectionistsche benadering = triangle model  

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

 Woordgeluiden 

 Woordspelling 

 Woordbetekenis 
o Dezelfde processen worden gebruikt voor woorden en non-woorden te lezen 

 Onregelmatigheden worden opgelost via coöperatieve en competatieve interacties 
o Non-woorden variëren in consistentie 

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

 Consistent uitgesproken 

 Hoe meer inconsistentie, hoe moeilijker 
o Semantische kennis heeft de grootste impact op inconsistente woorden vanwege de langere 

verwerkingstijd  
o Nadruk in dit model ligt op de semantiek  

5.2.1.  Bevindingen 

 Simulaties  
o Prestatie van het netwerk komt nauw overeen met die van volwassenen lezers 

 Consistente woorden worden sneller benoemd dan inconsistente woorden 

 Zeldzame woorden vroegen meer tijd om te benoemen dan frequente woorden 

 Interactie tussen woordfrequentie en consistentie 

 Effecten van consistentie waren veel groter voor zeldzame woorden dan voor frequente 
woorden 

 Sprak 90% van alle woorden correct uit 

 Meer bewijs voor het Triangle model  
o Lesies aangebracht in Plaut model, om semantiek te reduceren  

 Simuleerde de effecten van oppervlakte dyslexie 



 

 

17 

F
u

n
ct

ie
le

er
 I

I 
 |

  
A

c
a

d
e

m
ie

ja
a

r:
 2

0
1

6
-2

0
1

7
 

o Fonologische dyslectici kunnen mogelijk ook last hebben van orthografische beperkingen 
o Glushko 

 Inconsistente non-woorden vragen meer tijd om uit te spreken dan consistenten non-
woorden. 

 Grotere variabiliteit in het uitspreken van inconsistente non-woorden 
o McKay 

 Hardop lezen was sneller voor inconsistente items wanneer semantische leren betrokken wqs 

 Semantiek was niet belangrijk voor consistente items  

Evaluatie: Gedistribueerde connectionistische benadering 

 Sterktes  

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

 Plaats een grotere nadruk op de betrokkenheid van semantiek bij hardop lezen 

 Oogstte sterke ondersteuning voor consistentie als determinant 

 Omvat een expliciet leermechanisme  

 Beperkingen 

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

 De aard van de semantische verwerking wordt niet volledig expliciet gemaakt 

 Verklaringen voor fonologische en oppervlakte dyslexie 

 Neemt de rol van aandacht niet in overweging   

6. Lezen: oogbewegingstudies  

 Saccades 
o Snelle ruk (rapid jerk) 
o Ballistisch 

 Eenmaal in gang gezet kan de richting niet meer veranderd worden 
o Neemt ongeveer 20-20ms in beslag 
o Ongeveer acht letters/spaties groot 

 Springen zoveel naar voor 
o Geschieden door fixaties van ongeveer 200-250ms 
o Tijdens saccades kan geen (visuele) informatie opgenomen worden  

 Alleen tijdens fixaties 

 Tijdens saccades ‘volledig blind’ 

 Perceptuele spanne 
o Het effectieve blikveld omvat 3-4 letters links 

van fixatie en tot maximaal 15 letters rechts van 
fixatie (voor links naar rechts geschreven taal) 

o Alle info wordt opgenomen in zo’n venster  

 Waarop fixeren? 

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

 20% van de functiewoorden 
o Lidwoorden (articles ‘a’, ‘the’,…) 
o Voegwoorden (conjunctions ‘and’, ‘but’, ‘or’,…) 
o Voornaamwoorden 

 



 18 

F
u

n
ct

ie
le

er
 I

I 
 |

  
A

c
a

d
e

m
ie

ja
a

r:
 2

0
1

6
-2

0
1

7
 

 Spillover effect  
o De fixatietijd op een woord is langer wanneer het voorafgegaan werd door een zeldzaam 

woord 
o Tijdens fixatie huidig woord: nog residu van verwerkingstijd van het vorige woord 

6.1. Het E-Z Reader model  

 Reichle  
o Verklaarde de rol van fixaties 

 Kernassumpties 
o Lezers checken de familiariteit (bekendheid) van een woord waar ze op fixeren 

 Als iets meer bekend is, zullen ze vlugger de volgende saccade plannen 
o Het beëindigen van het frequentie-checken vormt het signaal om een oogbewegingsprogramma te 

initiëren 
o Begin eveneens met het tweede stadium van lexicale toegang 

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

 Ontleden van de woordbetekenis 
o Voltooiing van het tweede stadium van lexicale toegang is het signaal om covert (intern) de 

aandacht te verplaatsen naar het volgende woord 
o Frequentiechecks en lexicale toegang zijn sneller klaar voor frequente woorden van voor zeldzame 

woorden 

 In het bijzonder voor lexicale toegang 
o De frequentiechecks en lexicale toegang zijn sneller klaar voor voorspelbare dan voor niet-

voorspelbare woorden. 

 Volgt het woord logisch in de context van de zin waarin het woord gegeven wordt? = 
voorspelbaarheid  

 Test van het E-Z Reader model 

o De effecten van woordfrequentie op oogbewegingen volgens het E-Z Reader model 

 De uitgevoerde oogbewegingen (bovenste lijn) kan nooit later worden uitgevoerd dan de 
completering van de familiariteitscheck 

 Y-as: duur van het proces 

 Het gaat sneller naarmate het woord meer familiair is = hoogfrequente woorden: meer tijd 
voor semantische verwerking (tijd voor oogbeweging is constant)  

o Grafiek 

 

 

 

 

 

 Bewijs voor E-Z Reader model 

 Reiche 
o E-Z Reader kan alle fenomenen die in beschouwing worden genomen verklaren 

(frequentie-effecten, spillover effecten, kosten van overslaan) 

 Andere leesmodellen kunnen slechts twee of minder van deze effecten verklaren 

 Rayner  
o De bevindingen kunnen gegeneraliseerd worden naar het Chinees  
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 Bewijs tegen E-Z Reader model 

 Kennedy 
o Bewijs voor parafoveale-op foveale effecten 
o De eigenschappen van het volgende woord beïnvloeden de fixatieduur op het huidige 

woord 
o Suggereert parallelle verwerkingsmodules  

 Algemene beperkingen van het E-Z Reader model  
o Zegt weinig over hogere-orde processen (bottom-up gedreven model) 

 Bijvoorbeeld de integratie van informatie over woorden heen 
o Aandacht wordt mogelijk niet serieel gealloceerd 

 Kleine parafoveale-op foveale effecten en ‘incorrecte’ leesvolgorde suggereren een zekere 
mate van parallelle verwerking 

o Zegt weinig over niet-oogebewegingsgerelateerde data 
o Woordvoorspelbaarheid zegt mogelijk meer over fixatieduur dan woordfrequentie 

7. Spraakperceptie 

7.1. Categorische perceptie 

 Categorische perceptie 
o Is een belangrijk perceptueel fenomeen (naast context effecten, lexicale identificatie shift en 

fonemische restauratie-effect)  
o Spraakstimuli die een tussenvorm zijn van twee fonemen worden gewoonlijk 

gecategoriseerd als de één of de andere, met een abrupte grens. 

 Het Japans kent geen onderscheidt tussen de ‘l’ en de ‘r’ 

 We horen óf ‘d’ óf ‘b’, er bestaat geen tussenvorm. 
o Verschillen in hersenactiviteit worden versterkt wanneer stimuli zich aan verschillende zijden 

bevinden van de waargenomen categoriegrens.  
o Het blijft vaak mogelijk voor mensen om onderscheid te maken tussen twee geluiden die in dezelfde 

categorie vallen.  

7.2. Cognit ieve neurowetenschappen  

7.3. Proces niveaus  

 Spraakperceptie  
o De belangrijkste processen die betrokken zijn bij spraakperceptie 

en-begrip = verschillende niveaus die betrokken zijn om auditieve 
signalen om te zetten in een begrijpbare boodschap 

 Decoderen  

 Segmentatie 

 Herkennen van betekenisvolle eenheden 

 Integreren van eenheden  
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7.4. Luisteren naar spraak 

7.4.1.  Omgaan met luister problemen 

7.4.1.1.  Segmentatie  

 Spectrogram 
o Analyse van het spraaksignaal in functie van tijd  

o X-as  info over de zin ‘Joe took father’s shoe bench out’ 

o Y-as  aantal trillingen per seconden die in het spraaksignaal 
vervat zitten. In verschillende frequenties zitten verschillende 
eenheden energie/activatie.  

o 1 zo’n dikke band = formant  één foneem bestaat uit een 
combinatie van verschillende formanten. Een wijziging van zo’n 
formant kan resulteren in het horen van andere klanken. 

 Verschil tussen b en d  

 Problemen die luisteraars tegenkomen 

 Spreeksnelheid 

 Normaalgesproken = 10 fonemen/sec 

 Maar soms kunnen we tot 50-60 fonemen/sec verstaan. 

 Het segmentatieprobleem 

 Moeilijkheden om woorden te onderscheiden in een continue stroom spraakklanken. 

 Het accent leggen op een bepaald woord leidt tot een specifieke betekenis.  

 Co-articulatie 

 Het onderscheiden van overlappende, naastliggende articulaties. 

 Om een foneem uit te spreken moeten we lippen/tong/… bewegen = kost tijd = probleem 

 we spreken veel sneller dan dat we individuele bewegingen kunnen maken met onze 
lippen/tong/… 

 Individuele verschillen in spraaksnelheid 

 Gedegradeerde spraak  

 Omgevingsruis 

 Niet-lexicale cues om segmentatie te bevorderen 
o Bepaalde geluiden komen nooit samen voor in één syllabe en kunnen daarom een grens impliceren 

wanneer ze gehoord worden. 

 M,R in het Engels komt niet achter elkaar voor. 
o Restricties op wat een woord kan zijn 

 Een reeks spraakklanken zonder klinker is waarschijnlijk geen woord  

 Wat je zelf kan uitspreken bepaalt ook wat je kan verstaan/interpreteren als begrijpbaar 
spraaksignaal. 

o Nadruk op syllabes 

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

o Co-articulatie kan voorspellen wat zal volgen. 

 Hiërarchische benadering van segmentatie  
o Afbeelding 

 Processen die een rol spelen in de segmentatie 
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7.4.1.2.  McGurk effect 

 Liplezen: Het McGurk effect 
o Een videotape van iemand die ‘ba’ zegt 
o Een stem die herhaaldelijk ‘ga’ zegt 
o Ppn rapporteerden dat ze ‘da’ hoorden 

 Dit is bijna volledig afhankelijk van bottom-up processen = liplezen kan spraakklank sterk 
beïnvloeden. 

 Windmann 
o Top-down verwerking, verwachting van wat iemand gaat zeggen, speelt ook een belangrijke 

rol.  

7.5. Contexteffecten  

 Brock en Nation 
o Onderzoeksvraag: In hoeverre heeft context invloed in de herkenning van een gesproken woord? 
o Experiment 

 Ppn krijgt 4 objecten op het scherm te zien alsook krijgen ze een zin te horen.  

 Hun taak is om zo snel mogelijk te klikken op het object dat in de zin gezegd wordt. 

 In de eerste 3 condities was het object niet aanwezig in de afbeeldingen maar een ander object 
dat op bijna gelijkaardige manier uitgesproken wordt = Is de aanwezigheid van de objecten 
bepalend voor het herkennen van het woord? 

 Conditie 1: Concurrent beperkend = “Alex fastened the button” – butter display 

 Conditie 2: Concurrent neutraal = “Alex chose the button” – butter display 

 Hierbij is het plaatje van boter relevant, in tegenstelling tot de eerste conditie 
waarbij het boterplaatje niet relevant is.  

 Verwachting bij het uitvoeren van de taak/klikken op het object is dat context een 
rol gaat spelen. In tegenstelling tot de 1ste conditie zijn ppn wel geneigd om op de 
boter knop te drukken, dit omdat je boter kan kiezen en niet kan 
vastmaken/fastened.  

 Conditie 3: Ongerelateerd neutraal = “Alex chose the button” – lettuce display 

 Verwachting bij het uitvoeren van de taak/klikken op het object is dat men niet 
naar de knoop gaat kijken omdat die er ook niet is.  

 Conditie 4: Target neutraal = “Joe chose the button” – button display 

7.5.1.  Fonemisch restauratie effect  

 Fonemisch restauratie effect 
o Is een belangrijk perceptueel fenomeen (naast context effecten, lexicale identificatie shift en 

categorische perceptie)  

 Warren en Warren 
o Vervingen een geluid in de zin met een vat betekenisloos geluid (*).  
o Bevindingen: perceptie werd beïnvloed door de context.  

 It was found that the *eel was on the axle = ppn hoort ‘wheel’ 

 It was found that te *eel on the shoe = ppn hoort ‘heel’ 

 It was found that the *eel was on the table = ppn hoort ‘meal’ 

 It was found that the *eel was on the orange = ppn hoor ‘peel’  
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7.5.2.  Ganong effect  

 Ganong effect = lexicale identificatie shift 
o Is een belangrijk perceptueel fenomeen (naast context effecten, categorische perceptie en 

fonemische restauratie-effect)  
o Ganong 

 Experiment: Hij presenteerde aan de luisteraars diverse geluiden die varieerden tussen een 
woord (DASH) en een non-woord (TASH) 

 Experiment opzet: Hij produceerde een contextueel effect genaamd de lexicale identificatie 

shift  Ambigue initiële fonemen werden met een hogere waarschijnlijkheid toegekend aan 
de categorie fonemen die tot een woord leidde =  

 Kortom: Het is een top-down proces waarbij we de neiging hebben om woorden die we horen 
te interpreteren als woorden die consistent zijn met een bestaand woord.  

o Pitt 

 Context lijkt de categorische perceptie te beïnvloeden op basis van perceptuele processen 
o Connine 

 De identificatie van een ambigue foneem wordt beïnvloed door de betekenis van de 
omringende zin, door wijze van de zinscontext 

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

7.6. Theorieën over gesproken woordherkenning 

 Aantal theorieën die de fenomenen (van hierboven) verklaren 
o Orthografische invloeden 
o Motortheorie 

7.6.1.  Orthografische invloeden 

7.6.2.  Motortheorie 

 Libermans motortheorie 
o Luisteraars bootsten de articulatorische bewegingen van de spreker na 
o Het motorsignaal geeft veel minder inconsistente informatie over spraak dan de acoustische 

informatie. 
o Als we iets kunnen uitspreken, dan hebben we te maken met een talige stimulus. Ookal spreken we 

het niet echt uit, toch wordt het motorsignaal gegenereerd zodat het in staat is om de 
kaakspieren/tong aan te sturen die, als het nodig is, info kan uitspreken.  

 Dourman 
o Bewijs dat interne articulatie een foutieve interpretatie van het spraaksignaal geeft 

 Wilson 
o Het luisteren naar syllabes produceert dezelfde motorische activiteit als het uitspreken ervan doet 

 Meister  
o rTMS over de linker premotorische cortex hinderde discriminatie van fonemen, maar niet van 

tonen. 

 Beperkingen van de motortheorie 
o Hoe luisteraars de auditieve informatie gebruiken om een sprekers articulatoire bewegingen te 

imiteren is niet geëxpliciteerd 
o Geeft geen allesomvattende beschrijving van spraakproductie 

o Dissociatie  Veel individuen met een beperkte spraakproductie hebben toch een redelijke 
spraakherkenningsprestatie. 

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



 

 

23 

F
u

n
ct

ie
le

er
 I

I 
 |

  
A

c
a

d
e

m
ie

ja
a

r:
 2

0
1

6
-2

0
1

7
 

7.6.3.  Trace model  

 Trace model 
o Individuele verwerkingseenheden op 3 verschillende niveaus 

 Kenmerken 

 Fonemen 

 Woorden 
o Kenmerkknopen zijn verbonden met foneemknopen 
o Foneemknopen zijn verbonden met woordknopen 
o Facilitoir = Verbindingen tussen de niveaus werken in beide richtingen 
o Inhibitoir = Er bestaan connecties tussen knopen op hetzelfde niveau 
o Knopen kunnen elkaar beïnvloedden afhankelijk van de activatieniveaus en verbindingssterkte 
o Tijdens het spreidden van de exitatie en inhibitie vormt zich een 

activatiepatroon (een spoor: trace) 
o Herkende woorden worden bepaald door het activatieniveau van alle 

mogelijke kandidaten  

 Bewijs voor het model 

o Mirman  top-down processen produceren het 
woordsuperioriteitseffect 
 

Evaluatie: Trace model 

 Sterktes  

 Kan verklaren 

 Categorische spraakperceptie 

 Lexicale identificatie verplaatsing 

 Woordsuperioriteitseffect in foneembenoeming 

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

 Voorspelt woordfrequentie-effecten 

 Kan overweg met ruizige invoer 

 Beperkingen 

 Overdrijft het belang van top-down effecten 

 Het model is misschien te flexibel om testbaar te zijn 

 Moet nog getest worden op basis van meer complexe vocabulaires 

 Negeert een aantal factoren    

 Orthografische informatie 

 Niet-fonemische informatie  

7.6.4.  Cohort model 

 Cohort model 
o Initiële woord cohort 

 Woorden die conformeren aan de vroege delen van een geluidssequentie zullen actief worden 
o Items in het cohort zullen geëlimineerd worden op basis van verdere informatie en context 
o Verwerking gaat verder tot slecht één woord overblijft 

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

o Paralelle, interactieve verwerking  

 Verschillende informatiebronnen (lexicale, syntactische en semantisch) worden parallel 
verwerkt, waardoor ze met elkaar kunnen interageren. 
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 Cohort 
o Woorden die mogelijk matchen met signaal dat jij aan het verwerken bent. Hoe meer info dat je 

krijgt, hoe meer items er uit het cohort verwijdert kunnen worden tot je 1 cohort overhoudt = 
uniekheid. 

 O’Rourke en Holcomb methodologie 
o Lexiale beslissingstaak  

 Beslissen of het een woord of non-woord was 

 Manipulatie van uniekheid 

 Pilotfase = Men moet de uniekheid gaat beoordelen  
Heb je het woord herkend? Met hoeveel vertrouwen? = 
ontstaan van 2 categorieën 

o Punt van uniekheid is herkenbaar door middel van EEG  

 Volle lijn = Vroeg punt van uniekheid 

 Stippellijn = laat punt van uniekheid  

 Het gereviseerd cohort model van Marslen-Wilson 
o Kandidaten voor inclusie in het cohort variëren in activatieniveau, in plaats van binair te zijn.  
o Het initiële woord cohort kan woorden bevatten met gelijkaardige (itt exacte) matches met het 

initiële foneem van het gepresenteerde woord. 
o Lijkt meer nadruk op bottom-up verwerking te geven dan de originele versie. Dit om de relatieve 

laatheid van contexteffecten te kunnen verklaren. 

Evaluatie: Cohort model 

 Sterktes  

 Besteedt aandacht aan het bestaan van substantiële competitie effecten 

 Parallelle processen kunnen beter de snelheid van gesproken woordidentificatie verklaren 

 De gereviseerde versie kan de relevante data beter verklaren. 

 Beperkingen 

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

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

 Het is nog niet duidelijk hoe de vroege identificatie van individuele woorden de latere verwerking kan 
beïnvloeden.  

8. Cognit ieve neuropsychologie  

8.1. Audit ieve analyse systeem 

 Pure woord doofheid  
o Selectieve beperking in fonemische verwerking = kunnen taalinfo niet verwerken 
o Intact gehoor, spraakproductie, lees-en schrijfvaardigheid 

o Normale perceptie van niet-verbale geluiden 

 Dubbele dissociatie  
o Een patiënt met een selectieve beperking in de waarneming van muziek en prosodie 

 Is spraakperceptie speciaal? 
o 58/63 patiënten gediagnosticeerd met pure woorddoofheid toonde ook beperking voor non-

verbale geluiden. 
o Beperkte vaardigheid om snel veranderende auditieve stimuli te verwerken kan deels ook 

beperkingen in spraakherkenning verstaan. 
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 Auditief analyse systeem  
o Laat toe om een onderscheid te maken tussen taalstimuli en niet-taalstimuli 

8.2. Drie route raamwerk 

 Woordbetekenisdoofheid  
o Slechts route 2 intact 
o Bijzondere problemen met niet-bekende woorden en non-woorden 

 Ze zijn niet meer in staat om hun lexicon aan te spreken. Dit leidt er toe dat er nog maar 1 
route intact is. 

 Transcorticale sensorische afasie 
o Slechts route 3 intact  
o Slecht leesbegrip 
o Verminderd auditief begrip 

 Diepe dysfasie 
o Alle routes verstoord of een algemeen fonologische beperking  
o Semantische fouten 
o Moeilijkheden met herhalen van abstracte woorden en non-woorden  

 Raamwerk van stoornissen bij het spreken  
o Het gehoorde woord zal verwerkt worden door het auditieve analyse systeem. Het is het 

systeem dat betrokken is bij de vroege verwerking = onderscheiden tussen (niet)-taalstimuli, 
voorbereiding op de verdere verwerking.  

o Afhankelijk wat er precies moet gebeuren en afhankelijk welke systemen er beschikbaar zijn, 
kunnen we 2 verschillende manieren gebruiken om het gehoorde woord om te zetten in iets wat je 
zelf uit moet spreken 

 Via route 3 = directe vertaling van akoestische informatie naar fonologische info 

 = output van het analyse systeem wordt doorgestuurd naar een auditief input lexicon  
o De output van route 3 komt aan in het fonemische 

respons buffer 

 Conversie wordt voor de taal stimulus 
voorbereidt in iets wat je zelf kan uitspreken.   

o Auditief input lexicon is een geheugen systeem 
waar alle woorden die we kennen opgeslagen zijn, 
met specifiek de akoestische info die gekoppeld zijn 
aan die woorden = herkennen van de klank van 
bekende woorden.  

 Wordt verder opgesplitst naar of het speech 
output lexicon of naar het semantische 
systeem. 

 Model van Ellis and Young  
o Lijkt op het dual-rout cascade model maar ze zijn onafhankelijk van elkaar 
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TAALBEGRIP  

Hoofdstuk 10 

1. Ontleding (parsing)  

 Ontleding gebeurt aan de hand van 
o Syntax en/of semantiek  

 Ontleding: 4 verschillende mogelijkheden  
o Syntactische analyse gaat over het algemeen vooraf aan (en heeft een invloed op) de semantische 

analyse 

 Analyse van de syntax heeft een invloed op de interpretatie van de zin  

 Functie> betekenis 
o Semantische analyse gaat meestal vooraf aan de syntactische analyse 

 Interpretatie van de zin heeft invloed op de analyse van de syntax  

 Betekenis > functie 
o Syntactische en semantische analyse gebeurt gelijktijdig 

 Betekenis = functie  
o Syntax en semantiek zijn sterk geassocieerd en hebben een zeer nauwe relatie 

 Lopen min of meer gelijk = wisselwerking/aanvulling 

1.1. Syntax of grammatica  

 Syntax 
o Geheel van regels die een correcte zinsstructuur beschrijven 

 Semantiek  
o Beschrijving van de betekenis van woorden  

 Grammatica 
o Vergelijkbaar, maar breder  

 Algemeen 
o Iedere taal laat een oneindig aantal zinnen toe 
o Zinnen zijn desondanks systematisch en georganiseerd  

 Chomsky 
o Regels om de productiviteit en regelmaat van talen verklaren 
o Een grammatica zou in staat moeten zijn om alle toegestane zinnen in een taal te genereren. 

1.1.1.  Prosodie en leestekens  

 Prosodische cues  
o Aanwijzingen voor de zinsstructuur en bedoelde betekenis via de toonhoogte/ intonatie/ 

beklemtoning/ timing van de spreker 
o Leestekens vormen de belangrijkste aanwijzingen voor zinstructuur in teksten. 

 Voorbeeld van de timing 
o Pauze inlassen veranderd de betekenis van de zin 
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1.2. Syntactische ambiguïteit  

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

 Worden de appels gekookt, of is het een speciaal type appels? 
o Ambiguïteit op lokaal niveau 

 Op een bepaald moment zijn verschillende interpretaties mogelijk. Terwijl je de zin leest heb 
je een andere interpretatie dan wanneer  

 Prosodische cues, zoals nadruk en intonatie kunnen helpen om de ambiguïteit op te lossen 
o Impliciete prosodische cues in stillezen 
o Algemeen patroon van prosodische frasering 
o Snedeker en trueswell 

 Prosodische cues kunnen te presenteren informatie voorspellen.  

2. Theorieën over zinsontleden  

2.1. Het tuinpad model  

 Frazier en Rayner  
o Gebaseerd op ‘iemand om de tuin leiden’. 

 Wat gaat er mis op het moment dat je een zin moet lezen met ambiguïteit? 
o Bij het ontleden van een zin  zal één syntactische structuur in gedachten worden genomen 

 Betekenis van de  woorden spelen geen rol  bij de selectie van de initiële syntactische 
structuur. Het gebeurd op basis va neen syntactische analyse.  

o De eenvoudigste syntactische structuur wordt gekozen, gebruikmakend van twee 
algemene principes  

 Minimal attachment 

 De structuur die de minste knopen produceert wordt geselecteerd 

 The girl knew the answer by heart 

 The girl knew the answer was wrong 

 Late closure  

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

 Since jay always jogs a mile seems like a short distance 

 Punctuatie (bv. een komma achter ‘jog’) kan helpen om garden-path zinnen 
te disambigueren  

 Conclusie: Bij het ontleden van een zin houden we een mogelijke semantische structuur in 
gedachten. Belangrijk is dat de betekenis van de woorden geen rol spelen = gebeurt op basis van de 
syntactische analyse  

 Bewijs voor het Garden-path model  
o Aan de hand van de leestijd die mensen nodig hebben om dit soort ambigue info te verwerken.  
o Patiënt DM 

 Hij leed aan semantische dementie  ernstige stoornis in de info over structuur en betekenis 
van woorden = geen toeging meer tot semantische info. 

 Verlies van kennis over woordbetekenis  

 Intacte performantie op syntactische beoordelingsstaken = consistent met het garden-

path model  semantiek hebben we niet nodig om een zin te analyseren 
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 Bewijs tegen het garden-path model  
o Context heeft een snel effect op zinsinterpretatie. 
o Experiment  

 Ze krijgen een taak dat ze de appel in de doos moeten leggen. Maar waar 
kijken de proefpersonen naar? 

 A = Leg de appel op de handdoek = zin is geambigueerd 

 Hypothese = Als de semantiek geen rol zou hebben dan zou de 
proefpersoon niet naar de objecten kijken, maar dat is wel het geval 

 Conclusie: Semantiek speelt dus wel een rol. 

 

Evaluatie: Cohort model 

 Sterktes  

 Simpel en chorent model 

 Minimal attachment en late closure beïnvloedde vaak de selectie van initiële zinsstructuren. 

 Beperkingen 

 Woordbetekenis kan een invloed hebben op de toekenning van structuur 

 Eerdere context kan de interpretatie beïnvloedden dan aangenomen werd 

 Kan de rol van punctuatie niet goed verklaren 

 Kan niet goed overweg met verschillen tussen talen 

 Is een moeilijk te testen model.   

2.2. Beperking gebaseerde theorie  

 MacDonald 
o Connectionistische architectuur 
o Integreert 4 verschillende eigenschappen van taal 

 Kennis van grammatica beperkt de mogelijke zininterpretatie ~ Garden-path model 

 De diverse vormen van informatie geassocieerd met een willekeurig woord zijn meestal niet 
onafhankelijk van elkaar 

 Een woord kan in sommige opzichten minder ambigue zijn dan in andere (bv. ambigue voor 
tijd, maar niet voor grammaticale categorie) 

 De verschillende, volgens de grammaticale regels toegestane interpretaties, verschillen ogal in 
frequentie en waarschijnlijkheid, gebaseerd op eerdere ervaring.  

 Allemaal verschillende aspecten om de zin te kunnen ontleden  

 Bewijs voor het beperking gebaseerde theorie  
o Toekenning van de syntactische structuur wordt beïnvloed doordat we een woord bij voorkeur als 

werkwoord interpreteren 
o Moeilijkheden met ondergeschikte zelfstandige naamwoord/werkwoord homografen 
o Eerder gegeven context beïnvloedt zinsverwerking in een vroeg stadium.  
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Evaluatie: beperking gebaseerde theorie  

 Sterktes  

 Het gebruik van alle relevante informatie om zinsstructuur te bepalen zou efficiënt zijn.  

 Bewijs suggereert dat semantische informatie erg vroeg gebruikt wordt. 

 Veronderstelt enige flexibiliteit in ontledingsbeslissingen. 

 Beperkingen 

 Niet alle relevante beperkingen worden onmiddellijk gebruikt.  

 Spreekt niet echt over complexe zinsstructuren 

 Weinig direct bewijs voor parallelle representaties 

 Mogelijk misidentificatie van het verwerkingsstadium 

2.3. Onbeperkte racemodel  

 Onbeperkte racemodel 
o Combi van de bovenste 2 modellen. 

 Van Gompel, Pickering en Traxler 
o Alle informatiebronnen worden gebruikt om een syntactische structuur te 

identificeren, zoals veronderstel werd door het constraint-based model. 
o Alle andere syntactische structuren worden genegeerd, tenzij de favoriete syntactische structuur 

ontkracht wordt door nieuwe informatie. 
o Als de initieel gekozen syntactische structuur verworpen moet worde, dan wordt een uitgebreid 

heranalyseproces opgestart voordat een nieuwe syntactische structuur wordt gekozen.  

 Bewijs  
o Figuur: lezers zin sneller om ambigue zinnen te verwerken omdat beide syntactische structuren 

mogelijk zin. Hierdoor komt de noodzaak om te heranalyseren te vervallen.  

 Tegen de verwachtingen in: ambigue zinnen worden sneller verwerkt (ambiguïteit vervalt 
door combinatie van structuren.)  

o Voorbeelden 

 1ste kolom in de grafiek (ambigu) = The burglar stabbed only the guy 
with the dagger during the night = de zin is ambigue omdat je het 
op 2 manieren kan interpreteren.  

 2de kolom in de grafiek (verb phrase) = The burglar stabbed only the 
dog with the dagger during the night = Semantiek dwingt tot één 
interpretatie, want de andere interpretatie is niet meer mogelijk. 

 3 de kolom in de grafiek (noun-phrase) = The burglar stabbed only 
the dog with the collar during the night = Men interpreteert de 
grammaticale structuur dat ‘the collar’ toebehoord aan de hond. 

o Conclusie 

 We zijn dus sneller in het verwerken van de ambigue zin, dan in het verwerken van de 
niet-ambigue zin.  

 De niet-ambigue zin past in de helft van de andere gevallen niet in de interpretatie die je in 
eerste instantie had verkozen, daarom ben je zo langzaam 

o Verklaring  

 Deze conclusie kan niet door de andere modellen verklaard worden omdat ze uitgaan van een 
veel grotere beperking in de initiële syntax die je eigenlijk kiest. Het parallel verwerken speelt 
hier dus een voordeel.  
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Evaluatie: Onbeperkt racemodel 

 Sterktes  

 Poogt om de beste eigenschappen van het garden-path en het beperking gebaseerde model te combineren. 

 Kennis over de wereld lijkt een invloed te hebben op vroege verwerking 

 Beperkingen 

 Verwerking is meer flexibel dan tot nu toe aangenomen werd. 

 Neemt het doel van taalbegrip niet in aanmerking. 

2.4. Goed-genoeg representaties  

 Ferreira, Bailey en ferraro  
o Zinnen interpreteren we op basis van wat we nodig hebben. 
o Het meest typerende doel van taalbegrip is om de input zodanig te ontleden dat het voldoet aan de 

taakvereisten.  
o Heuristieken (vuistregels) worden vaak toegepast om de taak te vereenvoudigen 

 The NVN strategie voor het Engels 

 Veronderstel dat het onderwerp de agent is van een actie op een object 
o Het specifieke doel van taalbegrip kan de volledigheid beïnvloedden. 

 Sanford 
o Onze verwerking neigt er naar selectief te zijn.  

2.5. Cognit ieve neurowetenschappen: ontleding van data  

 N400 ERP Golf 
o Negatieve golf  
o Ontstaat ~250 ms na het aanbieden en piekt ~400 ms 
o Een grote N400 is vaak een indicatie voor en mismatch tussen de betekenis van een woord en zijn 

context.  
o N = tijdsinterval 
o 400 = pik  
o Het is erg gevoelig voor schendingen van de semantiek = treedt op als een bepaald woord niet 

meer match in de semantiek  

 Hagoort  
o Mismatch in context die gebaseerd is op kennis van 

wereld produceert een N400 die vergelijkbaar is met 
een semantische mismatch. 

 Bewijs voor beperking gebaseerde theorie, omdat 
kennis over de wereld geïntegreerd kan worden in 
de vroege verwerking.  

o Experiment 

 Je krijgt een ‘zin’ = woorden die zijn opgesplitst. 

 Nederlandse… treinen… zijn = er is nu niets aan de hand. Wanneer je het woord ‘geel’ erbij 
krijgt is er nog steeds niets aan de hand voor de Nederlandse studenten (dit omdat de meeste 
treinen geel zijn daar). 

 Nederlandse… treinen… zijn… wit = Normaal gesproken zijn de treinen in Nederland niet 
wit. Als gevolg ervan zien we na de N400 een mismatch = schending van de semantiek op 
basis van de normale kennis van de wereld.  

 Nederlandse…treinen…zijn…zuur = zuur is een woord dat semantisch gezien volledig niet 
past in deze zin. Conclusie hierbij is dat het helemaal niet uitmaakt of de schending van de 
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semantiek op basis van onze specifieke kennis (NL treinen zijn geel) of over algemene kennis 
(schending van het feit dat treinen niet zuur kunnen zijn).     

o Onderscheidt tussen deze 3 categorieën 

 We zien dat het brein heel sterk reageert op de semantische mismatch  

3. Pragmatiek  

 Pragmatiek  
o Houdt zich bezig om letterlijke en figuurlijke betekenissen van elkaar te onderscheiden. 

 Pragmatiek houdt zich bezig met het bedoelde in tegenstelling tot het letterlijke 

3.1. Figuratieve taal: metaforen 

 Figuratieve taal  
o Taal die niet bedoeld is om letterlijk genomen te worden 

 Metafoor 
o Een woord of frase die op figuurlijke wijze gebruikt wordt 

 Standaard pragmatische model  
o Hij veronderstelde de betrokkenheid van 3 stadia 

 De letterlijke betekenis wordt geactiveerd 

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

 Indien dit niet het geval is zal de lezer/luisteraar een niet-letterlijke betekenis zoeken die wel 
zinnig is in de gegeven context. 

o Bewijs tegen het model  

 Het is niet zinvol: Competitie tussen de werkelijke niet-letterlijke betekenis en de valse 
letterlijke betekenis heeft een vertragend effect op de verwerking van een metafoor.  

 Experiment: 

 Proefpersoon moest bepalen of de letterlijke betekenis van de zin waar was of niet. 

 3 soorten zinnen   

 Letterlijke zin 

 Metafoor: “sommige chirurgen zijn soms slagers = de metaforische betekenis 
moesten de proefpersonen negeren. Ze moesten alleen maar beslissen of de 
letterlijke betekenis van de zin waar was 

 Misvormde metafoor: “sommige beroepen zijn slagers”  

 Hypothese: Als de standaard pragmatische model geldig is, dan zou de metaforische 
betekenis van de zin geen rol mogen spelen, want het model voorspelt dat je eerst de 
letterlijke betekenis activeert en pas dan de metafoor 

 Conclusie: De data van dit onderzoek is incompatibel met het idee van het standaard 
pragmatisch model. 

 Grafiek: 

 Proefpersoon heeft veel meer tijd nodig om de letterlijke betekenis van het woord 
te extraheren uit de metafoor dan dat ze nodig hebben bij een letterlijke zin.  

 Wil dus zeggen dat de metaforische betekenis sneller wordt geactiveerd.  

 Gemeenschappelijke grond en de egocentristische heuristiek  
o Grice 

 Mensen conformeren over het algemeen aan het coöperatieve principe: 

 Sprekers en luisteraars werken samen om te komen tot een wederzijdse 
verstaanbaarheid. Dit gebeurt door zich te baseren op gedeelde kennis en 
overtuigingen.  
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 Luisteraars verwachten dat sprekers meestal refereren aan informatie en kennis die 
onderdeel is van deze gemeenschappelijke grond.  

 Luisteraars moet de bedoeling van de spreker achterhalen, eerder dan wat die letterlijk 
zegt. 

 Het falen hiervan kan leiden tot miscommunicatie 
o Keyser beargumenteerde dat het op de gemeenschappelijke grond blijven moeite kan kosten 

 Luisteraars kiezen een snelle en moeiteloze egocentrische heuristiek 

 Neem het eigen perspectief als mogelijk referentiekader en negeer dat van de spreker.  

 Experiment  

 Blokkendoos met twee zijdes/perspectieven 

 Spreker moet opdracht geven aan de luisteraar: verplaats de kleine kaars 

 Beeld van de spreker kan 2 kaarsen zien, de allerkleinste kaars is voor de luisteraar 
verborgen. 

 De luisteraar moet rekening houden met het beperkte blikveld van de spreker. 

 Als de luisteraar de gemeenschappelijk grond zou negeren en zou handelen vanuit zijn 
eigen perspectief. 

 Bevinding: De luisteraar gaat zijn egocentrisch perspectief toepassen (=snel en 
automatisch). Maar luisteraar is dus ook in staat om zich aan te passen aan het perspectief 
van de spreker.  

Evaluatie: Gemeenschappelijke grond en de egocentrische heuristiek 

 Voortgang 

 Het onderscheid tussen de gemeenschappelijke grond en de egocentrische heuristiek is overgesimlificeerd 

 Algemene verwachtingen voor het gebruik van de gemeenschappelijke grond en het coöperatieve principe 

 Kan mogelijk beter verklaard worden door verwachtingen van consistentie  

 Beperkingen in verwerkingscapaciteit verhinderen soms dat luisteraars zich enkel op de 
gemeenschappelijke grond richten.  

 Beperkingen 

 Veel experimentele situaties zijn in hoge mate kunstmatig en niet ecologisch valide 

 Het gebruik van een gemeenschappelijke grond is waarschijnlijker in geval mensen die we kennen dan in geval 
van vreemden in laboratoriumsituaties  

 Beperkingen in verwerkingscapaciteit kunnen het gebruik van de gemeenschappelijke grond beperken. 

4. Individuele verschi l len: werkgeheugencapaciteit  

 Capaciteitstheorie  
o Er bestaan individuele verschillen in werkgeheugencapaciteit 
o Werkgeheugen opslag en verwerking zijn actief betrokken bij taalbegrip 
o Individuen met een hoge werkgeheugencapaciteit presenteren beter op taalbegripstaken 

 Gekoppeld aan mindwundering 
o Hogere capaciteit: minder vaak afgedwaald 
o Hogere selectiviteit: beter in staat om irrelevante informatie negeren.  

 Meten van werkgeheugencapaciteit 

 Leesspanne 
o Proefpersonen leze neen aantal zinnen voor begrip 
o Dan moeten ze proberen het eindwoord van iedere zin te herinneren.  
o Leesspanne wordt berekend 
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 Het grootste aantal zinnen waarvan ze in meer dan 50% van de gevalle alle 
eindwoorden van kunnen herinneren.  

 Operatiespanne 
o Proefpersonen lezen hardop een serie statements  

 “Is (4x2)-3=5? Table” 

 “Is (2x5)+5=12? Shoe” 
o Ze moeten daarna een ja/nee antwoord geven op iedere vraag en de eindwoorden 

herinneren.  
o Berekening operatiespanne 

 Maximum aantal items waarvan de deelnemers zich alle eindwoorden kan 
herinneren.  

Evaluatie: capaciteitstheorie 

 Sterktes  

 Erkent individuele verschillen in taalbegrip  

 Beperkingen 

 Verschillen tussen laag-en hoog- capaciteiten individuen kunnen door een derde variabele verklaard worden. 

 Leesspanne correleert met verbale intelligentie +0.6 

 Grootte van het vocabulaire 

5. Discoursverwerking  

 Discours 
o Communicatieproces waarbij woorden betekenis krijgen in hogere structuren. 

 Inferentie 
o Conclusie/gevolgtrekking 

 Soorten inferenties  

 Logische inferentie 

 Afhankelijk van de betekenis van woorden 

 Overbruggende inferentie 

 Vaststellen van de coherentie/samenhang tussen het huidige deel van de tekst en het 
voorgaande 

 Uitgebreide inferentie  

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

 Voorbeeld inferentie 

 Zin 1: Jill heeft een bleke huid 

 Zin 2: Ze is vergeten om zonnebrand te smeren 

 Op basis van deze 2 zinnen maken we een uitgebreide inferentie: ze gaat een zonnebrand 
hebben 

 Zin 3: Ze had een zonnebrand op maandag 

 Bij het toevoegen van deze 3de zin hoeven we geen uitgebreide inferentie te maken, we kunnen 
het nu overbruggen. Zin 2 wordt een gevolg van zin 1.  
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5.1. Theoretische perspectieven  

 Hoe worden inferenties gevormd? 

 Garrod en Terras  

 Zin 1: “Keith drove tot London yesterday” 

 Zin 2: “The car kept overheating” 

 Inferentie  Keith drove to London in a car, which overheated 

 2 mogelijkheden 

 Sleutelwoorden activeren concepten in het geheugen = het is een automatische activering 
van de inferentie 

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

 Zin 1A: De leerkracht schrijft op het bord 

 Zin 1B (variant): De leerkracht schrijft een brief 

 Zin 2: De pen valt op de grond 

 Conclusie:  
o In zin 1A refereert met niet naar een pen, waarop de context niet 

past in de tweede zin. In zin 1B wordt de pen niet expliciet 
genoemd, maar de context zorgt er wel voor dat het begrip 
geactiveerd wordt.  

o Sleutelwoorden spelen dus een rol  Bij zin 1A hebben we meer 
moeite om een mentale representatie te maken dan bij 1B.  

 Oogbewegingsstudies suggereren twee stadia  

 Koppeling (bonding) 

 Processen op laag niveau, waar de automatische activatie van woorden uit de 
vorige zin bij betrokken zijn (onafhankelijk van de context). 

 Oplossing (resolution)  

 Zorgt ervoor dat de gehele interpretatie consistent is met de algemene 
contextueel informatie  

 De constructionistische benadering 

 Begrip vereist gewoonlijk onze actieve betrokkenheid om informatie te geven die gewoonlijk niet 
expliciet in de tekst staat.  

 Lezers creëren vaak een relatief compleet mentaal model van de situatie en de gebeurtenissen in 
de tekst. 

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

 De mate waarin de inferenties getrokken worden is afhankelijk van het doel van de lezer.  

 Experiment: Lezen van de tekst of lezen en voorstellen van de tekst. Laatste conditie leidt tot het 
maken van meer inferenties.  

 Minimalisme hypothese  
o (De constructionistische benadering leidde tot een totaal andere benadering: minimalisme 

hypothese ) 
o Inferenties zijn of automatisch of strategisch (doelgericht) 
o Sommige automatische inferenties bewerkstelligen lokale coherentie  

 Maken gebruik van delen van de tekst in het werkgeheugen  
o Andere automatische inferenties maken gebruik van informatie die gemakkelijk beschikbaar zijn 

(dws dat het expliciet in de tekst vermeld staat.)  
o Strategische inferenties worden gevormd ten gevolgen van het doel van de lezer 

 Soms om lokale coherentie te produceren  
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Evaluatie: minimalisme hypothese 

 Sterktes  

 Verduidelijkt welke inferenties automatisch worden getrokken en welke strategisch  

 Benadrukt het belang van de doelen van de lezer bij inferentietrekking. 

 Veel studies die rapporteren dat meer inferenties worden getrokken dan volgens het model voorspeld zijn tonen 
gebreken. 

 Beperkingen 

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

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

 Houdt geen rekening met individuele verschillen  

 

 

Evaluatie: discoursverwerkingsstudies 

 Minimalisme hypothese 

 Waarschijnlijk geschikt bij: 

 Snellezen 

 Gebrek aan globale coherentie in de tekst 

 De lezer weinig achtergrondkennis heeft  

 Constructionische benadering  

 Waarschijnlijk geschikt tijdens: 

 Lezen voor plezier of kennisverwerving op een relatief lager tempo.  

 Welke is het best om inferenties te beschrijven? 

 Is afhankelijk van het doel/van wat we willen bereiken 

 

5.2. Anafoor resolutie  

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

eerder genoemd zelfstandig naamwoord.  

 Fred sold John his lawn mower, and then he sold him his garden hose 

 Who’ is ‘he’?  Is het Fred of John?  

 Het gebruiken van geslacht maakt de anafoor resolutie gemakkelijker 

 Nieuwland en van Berkum 
o Omgaan met ambiguïteit zoals in de zin hierboven is afhankelijk van de capaciteit van het 

werkgeheugen. 

 Personen met een hoge werkgeheugen capaciteit zijn veelal beter in staat om de meerdere 
interpretaties van een voornaamwoord op te merken.  

o De kans om beide interpretaties van een voornaamwoord te verwerken is kleiner wanneer we een 
sterke invloed van context hebben = het is niet meer nodig dat we 2/meerdere verschillende 
interpretaties opbouwen. 
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6. Verhaalverwerking  

6.1. Schema theorieën: Bartlett  

 Schema’s  
o Goed geïntegreerde pakketten kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen en acties 
o Stellen ons in staat om verwachtingen te vormen 
o Bestaan uit 

 Scripts 

 Behandelen kennis over gebeurtenissen en de consequenties daarvan 

 Frames  

 Kennisstructuren die gerelateerd zijn aan een specifiek aspect van de wereld 

 Bestaat uit vaste structurele informatie en aanknopingspunten voor variabele informatie. 

 De theorie van Bartlett 
o Schema’s helpen bij verhaalbegrip 
o Rationalisatie 

 Begripsfouten die gemaakt worden om verhalen te laten passen bij de verwachting 
o De herinnering aan precies details is verloren gegaan 

 De herinnering van schematische informatie niet 

 Rationalisatiefouten zouden moeten toenemen naarmate het retentie-interval toeneemt 

 Grafiek 
o Schematische kennis over Hitler vervormde de 

herinneringen van proefpersnonen over wat ze hadden 
gelezen, met name over een lang retentie interval. 

o Men is gevoeliger voor irrelevante info bij een groter 
tijdsinterval. 

 Brewer en Treyens  
o Bestuderen schemagedreven geheugenfouten in incidenteel geheugen, door proefpersonen een 

natuurlijke setting (een kantoor) in te leiden 

 In dit kantoor waren 

 Schemaconsistente objecten (bureau, kalender) 

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

 Schema-inconsistente objecten (schedel, speelgoed) 
o Proefpersonen werden daarna onverwacht een test gegeven die hen vroeg: 

 Alle objecten die ze zich konden herinneren op te noemen 

 Objecten die zich wel in het kantoor bevonden te onderscheiden van objecten die daar niet 
waren. 

o Conclusie 

 Proefpersonen herinnerden zich meer schemaconsistente dan schema-inconsisente objecten 

 Vals alarm in de herinnering waren bijna allemaal schemaconsistent 

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

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

 Suggereert dat schema gebruikt wordt als mechanisme om herinnering te faciliteren. 
o Grafiek 

 Herinnering als functie van perspectief ten tijde van het ophalen.  

 Proefpersoon kreeg verhaal te horen – info onthouden uit het verhaal. 
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 Doel: 2 typisch info ophalen 

 Info onthouden indien je het huis zou gaan 
kopen 

 Info onthouden over inbraakgevoelige info 

 Cue: verhaal onthouden vanuit één perspectief  

 Resultaat 

 Afhankelijk van het perspectief ben je meer of minder in staat om bepaalde info te 
onthouden.  

Evaluatie: schema-onderzoek 

 Sterktes 

 Schematische kennis kan ons helpen met tekstbegrip en algemeen begrip 

 Eveneens verantwoordelijk voor veel geheugenfouten en verstoringen. 

 Dubbele dissociatie tussen schema gebaseerde beperkingen en beperkingen op lager niveau gerapporteerd in de 
neuropsychologsiche literatuur  

 Bewijs voor een hiërarchisch georganiseerd semantisch geheugenspoor 

 Constructionische benadering  

 Moeilijk om de eigenschappen van schema’s te identificeren 

 De meeste versies van de schematheorie zijn grotendeels ontestbaar 

 De condities die bepalen wanneer een bepaalde schema actief wordt is onduidelijk 

 Diverse complexe problemen geassocieerd met de ogenschijnlijke dubbele dissociatie in patiënten. 

 

7. Kintsch’s constructie - integratie model  

 Kintsch  
o Hij gaat ervanuit dat onze interne representatie wordt opgebouwd uit een aantal proposities die we 

uit iedere individuele zin gaan extraheren. Het argument en de propositie/bewering die (niet)-
waar is. 

 Constructie integratie model  

 Een statement wat een bewering of een ontkenning maakt 

 Kan waar of onwaar zijn.  

 Diagram 
o Individuele woorden vormen samen een taalkundige representatie.  
o Alle representaties samen vormen een netwerk. 
o Het propositionele netwerk wordt uitgebreid. 
o De info wordt geïntegreerd waardoor we een representatie kunnen 

maken. 
o Daarna kunnen er verschillende dingen gebeuren 

 We kunnen handelen op basis van wat we hebben gecreëerd 

 We kunnen de info opslaan in het episodisch geheugen 

 Vanuit het episodisch geheugen kunnen we een representatie maken die terug wordt 
opgeslagen in het LTG 

 Info in het LTG kan nieuwe proposities aanvullen. 
o Niveau waar taalkundige info wordt omgezet in netwerk van proposities zit een productiesysteem 

dat ervoor zorgt dat er omzetting mogelijk is.  
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 Evidentie voor dit model 
o Wat voorspelt het?  

 De info wordt omgezet in een netwerk van verschillende proposities. 

 Verschillende niveaus 

 Oppervlakte representatie 

 Propositie representatie 

 Situationele representatie  
o Test 

 Proefpersoon een tekst laten lezen en hun ondervragen op één van de 3 verschillende 
niveaus.  

 We zien dat er 3 verschillende vergeetpunten worden geregistreerd. 

 Oppervlakte representatie   Vlak na het lezen van de tekst ondervragen presteert dit 
nog goed. Maar hoe meer tijd er overheen gaat zal ervoor zorgen dat de accuratesse van 
de representatie afneemt 

 Propositionele representatie  Neemt ook af met de tijd, maar minder snel 

 Situationele representatie  accuratesse van de representatie wordt alleen maar 
sterker over de loop van de tijd. 

o Grafiek 

 Overeenkomstig het constructie-integratiemodel zal de 
situatierepresentatie het best herinnerd worden en de 
oppervlakte representatie het minst.  

o Beperkingen 

 Het is eenzijdig, verklaart maar een aspect van onze 
taalverwerking = de situatie die optreedt als we non-fictie 
lezen.  

 Wanneer we fictie lezen/krantenartikel zijn we geïnteresseerd 
naar de inhoud (waarbij een situatierepresentatie wordt 
gevormd)  

 Wanneer we een roman lezen zijn we gefocust op de tekst zelf 
(waarbij een oppervlakterepresentatie wordt gevormd)   

8. Gebeurtenis-indexeringsmodel en gebeurtenis -segmentatie theorie 

 Zwaan en Radvansky  
o Lezers spelen een actieve rol in het interpreteren van de tekst 
o Lezers monitoren vijf onafhankelijke aspecten van een situatie  

 Protagonist 
o Het centrale karkater in de huidige gebeurtenis, vergeleken met een vroegere 

gebeurtenis. 

 Tijdelijkheid 
o De tijden waarin huidige vergeleken met vorige gebeurtenissen plaatsvinden. 

 Causaliteit 
o De causale relatie van de huidige gebeurtenis ten opzichte van de voorgaande 

 Ruimtelijkheid 
o De ruimtelijke setting van het huidige ten opzichte van de vorige gebeurtenis. 

 Intentionaliteit 
o Het doel van een karakter in relatie tot de huidige gebeurtenis. 

o Een discontinuïteit in één van deze 5 aspecten vereist meer verwerkingskracht 
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Evaluatie: schema-onderzoek 

 Sterktes 

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

 Nadruk op het construeren van situationele modellen  

 Beperkingen   

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

 Situatiemodellen worden niet altijd gebruikt 

 Lezers zullen niet altijd hun situatiemodel updaten wanneer ze geconfronteerd worden met conflicterende 
evidentie 

 Doet geen uitspraak over de interne representatie van gebeurtenissen.  
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TAALPRODUCTIE 

Hoofdstuk 11 

1. Inleiding 

1.1. Overeenkomsten 

 Spreken en schrijven: overeenkomsten  
o Ze hebben hetzelfde doel = overbrengen van info  
o Er is een initiële poging om de algeheel betekenis van de communicatie te bepalen 

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

 Na de intentie kiezen we hoe we het produceren. 
o Gevolg door productie 

 Gebeurt van bijzin tot bijzin 
o Hartley, Sotto, Pennebaker 

 Bestudeerden Eric Sotto (persoon met heel veel ervaring in het spreken van taal)  

 Automatisch dicteren (=zelf spreken) vs. typen 

 Erg vergelijkbare outputs  het maakte niets uit of zijn gedachten zelf typte of het 
gedicteerd werd. 

 Relatief minder vaak lange zinnen bij dicteren 

 Spreken is normaal wel sneller dan typen; dicteren stop meer tijd in planningsfase  
o Gould 

 Veel overeenkomsten tussen het dicteren en schrijven van een zakelijke brief  

1.2. Verschi llen  

 Spreken en schrijven: verschillen  

o Sprekers kennen hun publiek vaak  dit is veel minder het geval bij een schrijver  
o Sprekers krijgen vaak van moment tot moment feedback van de luisteraar 
o Sprekers hebben vaak minder tijd om te plannen 

 Eerder spontaan 
o Schrijvers hebben directe toegang tot hetgeen ze tot dan toe geschreven hebben 

 Eerder een bewust, op zelfmonitoring gebaseerd proces. Het schrijven kan nog aangepast 
worden 

1.3. Gemakkeli jker maken van spraakproductie  

 Strategieën 

 Preformulatie 
o Verminderen van verwerkingskosten door het produceren van eerder gebruikte frases 

 Want als je elke keer een unieke zin moet produceren gaat dat ten koste van verbale 
capaciteit = daarom terugvallen op standaardformuleringen  

o 70% van alle spraak bestaat uit reeds eerder gebruikte woordcombinaties 
o Meer gebruikelijk bij snel spreken 

 Onderspecificatie  
o Gebruik van gesimplificeerde expressies waarin de volledige betekenis niet expliciet in 

uitgedrukt is  
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2. Planning van spraak 

 3 perspectieven 
o 1ste perspectief  

 Planning overschrijdt een hele bijzin (deel van de zin welke een onderwerp en een 
werkwoord bevat) 

 Garett 

 Woordverwisselingsfouten vinden vaak plaats binnen dezelfde bijzin, ondanks het feit 
dat ze de grens tussen twee frasen overschrijdt 

 Holmes  

 Sprekers, maar niet lezers, pauzeren vaak na het begin van een bijzin, alsof ze plannen 
o 2de perspectief 

 Planning kan daarentegen plaatsvinden op het niveau van een frase (een groep woorden 
welke een enkele idee weergeven, kleiner dan een bijzin. 

 Martin, Miller en Vu 

 Sprekers hebben langer nodig om spraak te initiëren wanneer de initiële frasen 
complex zijn.  

o 3de perspectief 

 Planning kan beperkt zijn tot het volgende object  

2.1. Flexibil iteit  van planning  

 Flexibiliteit van planning 
o De hoeveelheid planning voorafgaande aan spraak is 

 Flexibel 

 Varieert afhankelijk van wat de situatie vereist  soms moet je snel spreken, andere keer kan 
je lang nadeken over wat je gaat zeggen.  

o Ferreira en Swets 

 Enige planning vind plaats voorafgaande aan het spreken 

 Alleen datgene wat haalbaar is gegeven de beschikbare tijd 

 Verdere planning vind plaats tijdens het spreken 
o Spieler  

 Snellere sprekers neigen ernaar minder vloeiend te zijn 

 Suggereert dat er minder tijd wordt besteed aan planning  

3. Spraak als communicatie  

3.1. Griceaanse stelregels  

 Grice’s componenten voor effectieve communicatie  

 Co-operatieve principe 

o Sprekers en luisteraars moeten proberen om samen te werken  Uitleg geven als 
iemand iets niet begrijpt 

 De kwantitietistelregels 

o De spreker dient zo informatief als noodzakelijk te zijn, maar niet meer dan dat  te 
veel info kan afleidend zijn 

 De kwaliteitstelrregel 
o De spreker dient de waarheid te spreken 
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 De relatiestelregel 
o De spreker dient dingen te zeggen die relevant zijn voor de gegeven situatie 

 De gemanierdheidsstelregel 
o De spreker dient zijn of haar bijdragen zo verstaanbaar mogelijk te maken. 

3.2. Wisselen van sprekers  

 Ervin-Tripp 
o Twee sprekers die elkaar overlappen in relatief zeldzaam 
o Er is meestal een pauze van <500 ms tussen twee sprekers  
o Pauze = teken om te wisselen 

 Sacks, Schegloff en Jefferson 
o Tijdens een conversatie neigen mensen naar het volgen van bepaalde regels 

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

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

 Brennan 
o De verwachting van interactie, gegeven door een tegenoverliggend paar kan vaak helpen om va nrol 

te wisselen 

 Een vraag gevolgd door een antwoord  

3.3. Gemeenschappeli jke grond  

 Gemeenschappelijke grond  
o Gemeenschappelijke opvattingen, verwachtingen en kennis  

 Horton en Keysar 

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

 Het monitor-en aanpassingsmodel 
o Spraakplannen wordt aangepast om rekening te houden met de kennis van de luisteraar 
o = Dit wordt het meest gebruikt. 

o Hun bevindingen passen beter bij de voorspellingen van het monitor-en aanpassingsmodel dan 
die van het initieel ontwerpmodel  

 Experiment 
o Luisteraar en spreker zijn gescheiden van elkaar 
o Conditie 1: Spreker moet op basis van de context op het beeldscherm een beschrijving geven van 

het object, hij kon gebruik maken van het referentieobject.  
o Conditie 2: luisteraar had niet geen beschikking over het referentieobject. Wat het moeilijker 

maakte voor de spreker om uitleg te geven over het object 
o Onderzoeksvraag: Hoe vaak refereerde de spreker naar het object in beide condities?  
o Resultaat:  

 Waarschijnlijk werd de gemeenschappelijke grond niet correct gebruikt in de snelle conditie, 
omdat er voor het monitorproces onvoldoende tijd was om correct te functioneren.  

 Spreker past zich aan aan het perspectief van de luisteraar = dit is toch niet helemaal waar als 
gevolg van 2 verschillende condities 

 Snel vs veel tijd 

 Snel = tijdsdruk voor het formuleren van een 
beschrijving = weinig/geen gebruik gemaakt 
van de gemeenschappelijke grond 
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 Veel tijd = de spreker heeft alle tijd = maakt veel gebruik van de gemeenschappelijke 
grond.  

 Gedeelde vs. niet gedeelde context conditie 

 Gedeelde = zelfde info beschikbaar 

 Niet gedeelde = enkel de spreker heeft toegang tot 2 objecten 

 Versneld = geen verschil meer tussen de gedeelde en niet-gedeelde context = gebruiken de 
gemeenschappelijke gronden niet  

 De resultaten tonen dus verschillen naargelang de tijdsdruk  

 Pickering en Carrod’s: Interactieve uitlijningsmodel  
o Sprekers en luisteraars hebben vaak een gebrek aan verwerkingskracht om de gemeenschappelijke 

grond te maximaliseren. 

 Daarom komt het tijdens een conversatie weinig voor dat de deelnemers opzettelijk de 
situationele representatie van e andere persoon proberen af te leiden.  

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

 Sprekers kopiëren elkaar frasering, wat kan dienen als een prime/prompt. 

 Sprekers maken gebruik van de ideeën van de andere persoon 

 Wanneer een eerder ervaren syntactische structuur de huidige verwerking beïnvloedt  
o Problemen treden op wanner. 

 Sprekers verwachten dat de andere persoon het probleem wel opgelost 

 Herhalen van een eerder statement met een klemtoon of aanvullende vraag 

3.4. Gebaren  

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

 Bavelas 
o Gebaren zijn groter en expressiever in één-op-één conversaties 

 Suggereert een communicatief proces 
o Maar het is niet ongebruikelijk dat kleinere gebaren worden gemaakt wanneer je in jezelf spreekt of 

aan de telefoon 

 Is het een gewoonte, 

 Mensen vinden het gebruik van gebaren waarschijnlijk gemakkelijker om door middel van 
spraak te communiceren aan de telefoon 

3.5. Prosodische cues  

 Prosodische cues  
o Heeft te maken met ritme, nadruk en intonatie 
o Maakt het de luisteraar gemakkelijker om sprekers te verstaan 
o Het is de equivalent van punten en komma’s in de geschreven taal.  

 

 Wanneer en hoe worden ze gebruikt?  
o Sprekers zijn minder genegen om deze cues te gebruiken wanneer ze hardop voorlezen dan 

wanneer ze spontaan spreken. 
o Worden vooral gebruikt wanneer de context er niet in slaagt om ambiguïteiten te verduidelijken. 
o Sprekers overschatte het begrip van luisteraars met betrekking tot het gebruik van prosodische cues 
o Het gebruik van prosodische cues lijkt niet af te hangen van het gebruik door de luisteraar 
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3.6. Discours markeringen  

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

 “Well”, “you know”, “oh”, “but anyway” 
o Meer gebruikt in spontane spraak 
o Heeft een doel 

 Ze helpen met focus of verandering in onderwerp 

 Ze bagatelliseren inter-persoonlijke problemen 
o Context is belangrijk 

 Context is belangrijk 
o fuller 

 Flowerdew en Tauroza 
o Proefpersonen begrepen een video-opname van een les beter met discours markeringen dan zonder  

 Bolden  

 “oh” 
o Gewoonlijk gebruikt wanneer een nieuw onderwerp direct betrekking heeft op de 

spreker 

 “so” 
o Gewoonlijk gebruikt wanneer een onderwerp de luisteraar betreft 

 “anyway” 
o Gaf terugkeer naar een eerder onderwerp aan 

4. Spraakfouten  

4.1. Spraakfouten 

 William Archibald Spooner  

o Bekend om zijn versprekingen  hij verwisselde telkens de initiële letters van plaats  

 Spraakfouten  

 Woordwisselingsfouten 
o Suggereert het vooruitplannen van uitingen 
o We wisselen twee woorden om 

 I must let the house out of the cat  

 Spoonerismen 
o Vernoemd naar Willliam Spooner 
o Komt voor wanneer de initiële letters van twee woorden worden verwisseld 

 You have hissed all my mystery lectures  

 Semantische substituties 
o Het correcte woord is verwisseld met een met een vergelijkbare betekenis  
o Bijna altijd uit dezelfde vormklasse, meestal zelfstandige naamwoorden 

 Where is my tennis bat? 
 

 Freudian slips 
o Onthullen de sprekers werkelijke verlangens 
o Vaak sexueel van aard  

 Morfeem verwisselingsfouten 
o Verbuigingen of achtervoegsels blijven op hun positie, maar worden aan het verkeerd 

woord gekoppeld  
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 He has already trunked two packs  

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

 Nummerovereenkomstfouten  
o Enkelvoudige werkwoorden worden foutief gebruikt met meervoudige onderwerp vv 

 The player on the courts were very good  

 Suggereert een gebrek aan verwerkingscapaciteit  

 Foutdetectie  

 Perceptual loop 
o Sprekers luisteren naar zichzelf 
o Detecteren mismatch tussen eigen uitspraak en intentie 

 Voorbeeld van radiopresentator die zich direct verbeterd alvorens het helemaal is 
uitgesproken 

o Perceptueel 

 Conflict-based error detection  
o Conflict monitoring  
o Verschillende uitspraakvormen gelijktijdig actief 
o Motorisch 

 Uitspraakfouten 
o 1ste bewijs 

 Er is bijna geen correlatie tussen het verstaan van je eigen spraak en het in staat zijn in het 
detecteren van de fout = bewijs tegen het idee van de perceptuele loop 

o 2de bewijs 

 Vermogen om semantische fouten en fonologische fouten te vermijden en te detecteren  
o Spreekfout detectie en productie correleren 

o S-Weight  vermogen om semantische fouten te vermijden tijdens spraak 

o P-Weigt  vermogen om fonologische fouten te vermijden tijdens spraak 

5. Theorieën over spraakproductie  

5.1. Spreading-activatie theorie  

 Spreading-activatie theorie 
o Deze theorie staat los van het cognitieve spreading-activatie theorie   
o Deze theorie verklaar het spraakproces aan de hand van een diffuus netwerksysteem.  

 Dell 
o Een representatie wordt gevormd op ieder van vier niveaus, op een parallelle en interactieve 

manier. 
o Het produceren van spraak gebeurd aan de hand van een netwerk die allemaal geactiveerd worden.  

 Semantisch niveau 
o De betekenis van het bericht  

 Syntactisch niveau 
o De grammaticale structuur  

 Morfologisch niveau  
o De morfemen (basiseenheden van betekenis/woordvorm) 

 Fonologisch niveau  
o De fonemen (basiseenheden van geluid)  

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

 De knopen in het netwerk variëren qua activatie 

 Wanneer een knoop geactiveerd is verspreid energie zich naar gerelateerde knopen 

 Categorische regels zijn effectief op ieder niveau van spraakproductie 

 Niveauafhankelijke beperkingen op de categorieën van items en combinaties die 
acceptabel zijn 

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

 Insertieregels selecteren de items voor inclusie in de representatie 

 Selecteer de hoogst geactiveerde knopen die tot de juiste categorie behoren 

 Nadat een item geselecteerd is zal de activatie reduceren tot nul 

 Voorkomt dat het herhaaldelijk geselecteerd wordt.  

 Spreading-Activation Model: foutpredicties  
o Mixed-error effect 

 Wanneer een incorrect woord zowel semantisch als fonetische gerelateerd is aan het correct 
woord 

 Suggereert dat diverse verwerkingsniveaus op flexibele wijze interacteren.  

 In een netwerk van concepten werd niet het correcte concept het meest geactiveerd. 
o Fouten zullen tot de juiste categorie moeten behoren 

 Vanwege categorische fouten en de syntactische verkeerspolitie 

 Sommige afasiepatiënten hadden beperkingen die specifieke waren voor de syntactische 
verkeerspolitie  

o Anticipatiefouten zouden vaak in verwisselingsfouten moeten resulteren 

 Een onmiddellijke activatie reset zorgt ervoor dat een foutief gekozen woord waarschijnlijk 
niet direct opnieuw gekozen wordt.  

o Anticipatie en verwisselingsfouten zouden alleen op korte afstand moeten treden 
o Lexicale biaseffect 

 Het lexicon is betrokken = neiging om daaruit te selecteren  
o Meer fouten wanneer incorrecte woorden hoog beschikbaar zijn.  

Evaluatie: spreading-activation model 

 Sterktes 

 Voorspelt veel spreekfouten correct 

 Mixed-error effect: verwerking kan hoogst interactief zijn.  

 De notie van spreading activation is gelijkt aan andere cognitieve processen 

 Bv. woordherkenning 

 De generatieve aard van gesproken taal kan liggen in de wijdverspreide activatie tussen de verwerkingsniveaus  

 Beperkingen   

 Te weinig nadruk op processen die gerelateerd zijn aan het semantische niveau 

 Niet ontworpen om de tijd te voorspellen om gesproken woorden te produceren 

 Interactive processen komen duidelijker naar voren tijdens fouten dan bij correcte spraak 

 Voorspelt over het algemeen te veel spraakfouten.  
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5.1.1.  Anticipatie -en perseveratiefouten  

 Spraakfouten 
o De meeste spraakfouten behoren tot deze 2 categorieën 

 Anticipatoir 
o Geluiden worden te vroeg uitgesproken 

 Cuff of coffee  Cup of coffee 

 Perseveratoir 
o Geluiden/woorden worden later uitgesproken dan zou moeten  

 Beef needle  beef noodle 

 Expert-sprekers plannen meer vooruit 

 Dell 
o Oefening verlaagt de algehele foutenratio 

 Gebrek aan planning verhoogt de algehele foutenratio, maar reduceert de anticipatoire 
proportie 

 Vousden  
o Anticipatorie proportie neemt toe met de leeftijd (meer oefening) 
o Snellere spraak produceert meer foute, maar relatief minder anticipatoire fouten 

 Conclusie 
o Oefenen zorgt ervoor dat anticipatiefouten blijven, maar doen perseveratiefouten afnemen. 

 Grafiek 
o De relatie tussen algehele foutenratio en de atnicipatorie proportie.  
o Het is een logaritmische schaal = dit omdat er veel spreiding is in de resultaten (moeilijk weer te 

geven met een lineaire schaal) 
o De gevulde cirkel zijn afkomstig van de door Dell gerapporteerde studies en de open cirkel zijn 

afkomstig van andere studies 

o X-as   weinig fouten in het begin, op het einde veel 

o Y-as  proportie van fouten die anticipatoir is 
o Wanneer we veel fouten maken zijn die vaak percepatoir 

5.2. Woordvorm encodering door activatie en verificatie  

 WEAVER ++ 
o Woordvorm Encodering door Activatie en VERificatie  
o Hoeveel tijd hebben we nodig om een bepaalde uitspraak te kunnen voorbereiden? 

 Level 
o Nadruk op hoe we individuele gesproken woorden produceren  
o Assumpties 

 Een feed-forward activation-spreading network 

 Verwerking spreidt in één richting, serieel van betekenis naar geluid 

 Er is dus geen wederzijdse invloed 

 Feed-forward: een hoger niveau kan een lager niveau beïnvloeden, maar niet 
omgekeerd 

 Discreet, in de zin dat het wacht tot één proces klaar is voordat het volgende start 

 Het hogere niveau moet afgrond zijn voor men sart aan een ander niveau 

 3 hoofdniveaus waar activatie op plaatsvindt 

 Lexicaal niveau  losse concepten die men wilt gebruiken in de spraakworden 
gerepresenteerd  

 Lemma niveau  betekenis wordt gekoppeld aan de juiste volgorde van productie 
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 Syntactisch en semantisch, maar geen fonologische representatie (=geen toegang 
tot de precieze geluiden om de zin uit te spreken) 

 Morfeem en fonologisch niveau  omzetting van abstract niveau naar individuele 
geluiden. 

 Spraakfouten worden voorkomen door middel van een controlemechanisme  

 Schematische weergave van het model 
o De 3 hoofdniveaus zijn onderverdeeld in 6 lagere niveaus 

 Lexicale selectie  begrippen halen uit het lexicon 

 Een lemma = een abstracte woordrepresentatie 

 Fonologische encodering  lexicalisatieproces 

 Lexicalisatie: actief-passief, werkwoordvervoegingen 

 Fonetische encodering  omvorming naar specifieke spraakklank (abstract  specifiek)  
o 6 lagere niveaus 

 1ste niveau = conceptuele voorbereiding  

 2de niveau = eenheden worden uit het lexicon geselecteerd 

 3de niveau = lemma wordt omgezet in een morfeem 

 4de niveau = eenheden van woorden worden gekoppeld aan klanken, maar ze zijn nog steeds 
op een abstracte wijze gerepresenteerd 

 5de niveau = de fonologische processen worden omgezet in fonotiek (uitspraak met een 
precieze formulering zoals accent, gebruiken, verbuigingen,…)  

 6de niveau = de articulatie, alle voorbereide info wordt omgezet in een concrete 
spierbeweging zodat de boodschap gecommuniceerd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.  Bewijs voor WEAVER++ model  

 Tip of the tongue staat 
o Treedt op wanneer semantische verwerking succesvol is, maar de fonologische verwerking niet 

 Vaak vanwege zwakke links tussen de twee niveaus 

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

foneemniveau 

 Evidentie voor: 

 Van Turennout 

 Taak: Plaatjes benoemen + keuzetaak (go/no-go taak) 

 Woorden (boek, beer, schoen, schaap)  
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 1ste onderscheid = 2 woorden beginnen met een ‘B’ en 2 beginnen met 
een ‘S’ 

 2de onderscheid = verschil in geslacht ‘de’ of ‘het’ 

 Conditie 1 = Woord begint met ‘B’ = reageren, woord begint met ‘S’ = niet 
reageren. Woord begint met ‘de’ = reageren met linkerhand, woord begint 
met ‘het’ = reageren met rechterhand. Kortom = de letter bepaalt of je al dan 
niet moet reageren, het geslacht bepaalt met welk hand.  

 Conditie 2= De letter bepaalt met welk hand je moet reageren, het geslacht 
bepaalt of je al dan niet mag reageren.  

 Doel van het onderzoek: Welke info is eerder beschikbaar? 

 Hoe onderzoeken: aan de hand van EEG, kijken naar de de activatie van de 
motorcortex wanneer men op een respons voorbereidt.  

 Bv. respons linkerhand  activatie van het motorische deel van de rechter 
hersenhelft 

 Conclusie: Syntactische info is eerder beschikbaar dan betekenis 

 Het geslacht van het woord wordt eerder geactiveerd 

 Conclusie aan de hand van de grafiek 

 Conditie 1: Interessant is als we kijken naar de no-go trail (het is logisch dat 
onze motorcortex geactiveerd wordt in de go-trail). We zien in deze conditie 
dat er een korte opbouw van activatie is in de motorcortex nadat we de 
stimulus hebben aangeboden, ookal mogen we niet reageren. Dit duidt er op 
dat we al toegang hebben tot info die onze respons voorbereiden.  

 Conditie 2: In de no-go trail zien we dat er een tegenstelling is ten opzichte 
van conditie 1. De lijn blijft nu gewoon vlak, er is geen sprake van een 
voorbereidende ‘verboden’ activatie 

 Conclusie = info over het geslacht van het woord is eerder beschikbaar dn 
info over de fonologie/klank van het woord 

 Deze conclusie is bewijs voor de evidentie  

 Evidentie tegen: Biermann 

Evaluatie: WEAVER++ model 

 Sterktes 

 Levelts meta-analyse ondersteund het idee dat woordproductie zich verplaatst van 

 Lexicale selectie 

 Morfologische encodering 

 Fonologische encodering  

 Verplaats de nadruk van spraakfouten naar de timing van het woordproductieproces  

 Simpel en elegant model, wat testbare predicties genereert 

 Beperkingen   

 Nadruk op de productie van individuele woorden 

 Er is waarschijnlijk meer interactie tussen de verwerkingsstadia dan aangenomen 

 Is niet in staat om spreekfouten te verklaren die parallelle verwerking verwerken ( seriële verwerking = eerst 
dit dan dat)  

 De noodzaak van het lemma is betwistbaar  
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6. Cognit ieve neuropsychologie: spraakproductie  

 Broca afasie 
o Langzame, niet-vloeiende spraak 
o Beperkte vaardigheid om syntactische correcte zinnen te produceren 
o Relatief intact spraakbegrip 
o Geassocieerd met beschadiging aan de linker frontaalkwab (het gebied van Brocca) 

 Wernicke’s afasie  
o Vloeiende en ogenschijnlijke grammaticale spraak 
o Maar de spraak is veelal betekenisloos 
o Ernstige problemen met spraakbegrip 
o Geassocieerd met schade aan de linker posteriore temporaalkwab (het gebied van Wernicke)  

 Afbeelding 
o Wanneer iemand een gehoord woord uitspreekt dan verspreidt de activatie zich van Wernicke’s 

gebied (1) door de arcuate fasciculus (2) naar Broca’s gebied (3)  

 Herevaluatie Broca’s en Wernicke’s afasieën 
o Het klassieke onderscheid tussen Broca’s en Wernicke’s afasie wordt niet meer 

ondersteund 

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

 Grotere variabiliteit in de beschadigde gebieden, binnen de gediagnosticeerde 
patiëntenpopulatie  

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

o Beter om een onderscheid te maken tussen fluent en non-fluent aphasics  

 Afasieën herzien 

 Non-fluent aphasics 

 Voornamelijk problemen met woordvolgorde = betekenis van woorden grotendeels intact 

 Vergelijkbaar met Broca’s afasie 

 Agrammatisme  

 Fluent aphasics 

 Voornamelijk problemen met betekenis van woorden = sequentiëring van woorden 
grotendeels intact 

 Anomie 

 Jargon Afasie  

6.1. Anomie 

 Fluent: anomie 
o Een beperkte vaardigheid om objecten te benoemen ~Wernicke  
o Het WEAVER++ model stelt dat anomie kan optreden bij 

 Het stadium van lemmaselectie 

 Benoemingsfouten zouden qua betekenis vergelijkbaar moeten zijn met die van het 
correcte woord. 

 Patiënt JCU 

 De benoeming van objecten ging goed, maar het ging pas mis als hij concurrerende 
info aangeboden kreeg (=te veel interferentie) = stadia van lemmaselectie ging mis 

 Het fonologische woordvorm selectiestadium  

 Patiënt EST 
o Lambon Ralph 
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 Beargumenteerde dat de omvang van anomie voorspeld wordt door de algemene semantische 
en fonologische beperkingen. 

 Geen bewijs voor een rol op het niveau van het lemma 

 Maar, patiënt MT vertoonde een beperking in het transformeren van  semantische 
representaties naar fonologische, zelfs wanneer de beide systemen zelf intact leken.  

6.2. Agrammatisme 

 Non-fluent: agrammatisme 
o Patiënten met agrammatisme neigen naar het produceren van korte zinnen met 

inhoudswoorden, maar missen de functiewoorden (de, in, en) alsook woordeindes.  
o Traditioneel geassocieerd met Broca’s afasie 
o Ondersteunt over het algemeen de notie dat taalproductie een syntactisch niveau omvat 

 In dit geval wordt de grammaticale structuur van een uiting gevormd 
o Diverse symptomen van agrammatisme zijn over het algemeen niet allemaal aanwezig in één patiënt 

 Dit omdat er 3 verschillende gebieden bijdragen tot het vormen van de productie van de 
syntax  

6.3. Jargon Afasie 

 Fluent: jargon afasie 
o Patiënten lijken redelijk grammaticaal te kunnen spreken, ook al is er enige controverse over dit 

punt 
o Kunnen de woorden niet vinden die ze willen uitspreken 
o Produceren vaak neologismen 

 Verzonnen woorden 
o De stoornis kan voorkomen op het niveau van fonologische encodering, onmiddellijk na de lexicale 

toegang 
o Jargon afasie patiënten kunne 

 Moeite hebben om tegelijk te spreken en te monitoren 

 Moeite hebbe met monitoren/corrigeren wanneer ze via de semantiek toegang moeten krijgen 
tot de fonologie 

o Fonemen gevonden in neologisme worden bepaald door 

 Fonemen gepresenteerd in het doelwoord 

 Frequentie van fonemen 

 Recentheid van fonemen 

7. Schri jven: de belangrijkste processen  

7.1. Sleutelprocessen 

 Hayes en Flower   

 Het planningsproces 

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

 Het zinsgeneratieproces 

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

 Het revisieproces 

 Omvat het evalueren van wat geschreven is en loopt uiteen van individuele woorden tot de 
globale structuur en de coherentie van het schrijven.  
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 Gerichte retrospectie 
o Geeft ons inzicht in de bovenstaande processen. 
o Kan helpen bij het identificeren van de sleutelwoorden 
o Schrijvers worden op verschillende momenten onderbroken en gevraag om te categoriseren wat ze 

op dat moment aan het doen waren.  

 Planning = Fase 1 

 Alexander, Schallert en Hare 
o Schrijfplannen zijn afhankelijk van drie soorten kennis 

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

geheugen 

 Socio-culturele kennis 
o Informatie over de sociale achtergrond of context  

 Metacognitieve kennis  
o Kennis over wat iemand kent coherentie ene betekenis  

 Zinsgeneratie = fase 2  
o Het gat tussen het schrijfplan en het daadwerkelijke schrijven/tekst is gewoonlijk groot 

 Kaufer, hayes en flower 
o Essays waren altijd minimaal acht keer langer dan de outline  

 Afhankelijk van je expertise/ervaring kan de lengte van de zin in een schrijfplan 
verschillen 

o Expert schrijvers 

 Gebruiken 11,2 woorden per zin 
o Gemiddelde schrijvers 

 Gebruiken 7,3 woorden per zin  

 Revisie = fase 3 
o Grootste verschil in ervaring zit in het revisie plan 
o Hogere orde cognitief proces  

 Hayes en Flower 
o Expert schrijvers spenderen meer schrijftijd aan revisie dan non-experts 
o Ze richten zich voornamelijk op de complexe aspecten  

 Faigley en Witte  
o Ervaren schrijvers houden zich meer bezig met coherentie en betekenis 

7.2. Schri jfexpertise   

 Bereiter en Scardamalia 
o Individuele verschillen in schrijfvaardigheid zijn meestal afhankelijk van het plannings-en 

revisieproces 

 Kennis-vertel strategie 
o Simpelweg opschrijven van alles wat gekend is over een onderwerp 
o Minimale planning 
o Het is niet de beste strategie om te communiceren 

 Kennis-transformatie strategie 
o Meer gevorderde strategie 

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

o Maakt gebruik van 

 De retorische probleemruimte 
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o Problemen gerelateerd aan het bereiken van taakdoelen 

 Inhoudsprobleemruimte 
o Problemen gerelateerd aan de specifieke inhoud die je moet aanpakken 

 Aanvullende factoren die bepalend zijn voor expertise 

 Grootte van de relevante kennisbasis 

 Vaardigheid om het revisieproces te gebruiken 

 Hayes 
o Schrijfexperts hebben een grotere kans om de aard van tekstuele problemen te 

detecteren en te identificeren 

 Levy  
o Betere schrijvers besteden meer tijd aan schrijven en reviseren  
o Revisies die aan het einde van de schrijfsessie worden gemaakt zijn in het bijzonder 

belangrijk  

 Kennis-creëren: aandacht voor de lezer 

 Kellog 
o Schrijfexperts richten zich voornamelijk op de behoefte van de lezer 
o Ze bereiken het stadium van kennis-creëren, waarin ze in gedachten kunnen houden 

 De ideeën van de auteur zelf 

 De tekst zelf 

 De voorgestelde interpretatie van het lezerspubliek  

 Kenniseffect  
o De neiging om te veronderstellen dat andere mensen onze eigen kennis delen 
o Feedback kan helpen voorkomen dat auteurs teveel jargon gebruiken  

 Kellog’s driestadiummodel  
o Hoe ontwikkelt de vaardigheid van schrijfexpertise? 
o Diagram 

 Y-as = schrijfvaardigheid 

 X-as = aantal jaren van training/ervaring om een bepaald stadium te bereiken 
o Grafiek kan men in 3 delen verdelen 

 1ste deel = We zitten in de fase van kennisverwerving = schrijver houdt enkel 
rekening met zijn eigen perspectief 

 2de deel = je kijkt niet enkel naar je eigen perspectief, maar ook naar de structuur van 
de tekst 

 3de deel = Je houdt rekening met je eigen perspectief, die van de lezer én de 
structuur van de les 

o Bottom-line = schrijven is leren en voldoende ontwikkeling van ervaring kost tijd.  

 Ontwikkelen van expertise 

 Holloway 
o Het instrueren van schrijvers om te lezen als de lezer helpt om de revisiekwaliteit te 

verbeteren. 

 Herlezen van je eigen tekst als onwettende lezer  

 Schriver 
o Feedback van lezers helpt om de begripsproblemen te identificeren in een bepaald stuk 

tekst  

 Carvalho  
o Procedurele facilitatie = Na iedere zin worden schrijvers gevraagd om wat ze geschreven 

hebben te evalueren op 
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 Relevantie 

 Herhaling 

 Ontbrekende details 

 Duidelijkheid aan de lezer  
o Zorgde voor een effectievere schrijfstijl en een verbetering van de toekomstige 

responsiviteit richting de lezer. 

7.3. Working memory theorie  

 Kelloggs working memory theorie  
o Alle belangrijke schrijfprocessen zijn afhankelijk van de capaciteit van de ‘central executive’ van het 

werkgeheugen. 

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

 Olive en Kellogg 
o Meting van reactietijden (afhankelijke) op auditieve ‘probe’ stimuli, ofwel zonder schrijftaak, ofwel 

met één van de volgende schrijftaken: 

 Transcriptie 
o Simpelweg kopiëren van tekst 
o Geen noodzaak voor een plan 

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

 Compositie en transcriptie 
o Componeren van een tekst en doorgaan met schrijven tijdens het auditieve signaal 

o Resultaat 

 Moeilijkheid nam toe van de transcriptie conditie tot de transcriptie 
+ compositie conditie, waarbij de belasting va het schrijfproces 
toenam. 

 Toename van de reactietijd geeft aan dat er in de compositie taak 
sprake is van duoparticipatie.  

 Compositie is belastender voor het geheugen dan wanneer we het 
eenvoudig overschrijven.  

 Kellogg 
o Het hebben van meer relevante kennis reduceert de belasting van het werkgeheugen 
o Beoordelen is belastende dan planning van vertaling 

 Vooral voor mensen met een lage werkgeheugencapaciteit 
o Tekstverwerking is belastender dan handschrijven  

 Vanderberg en Swanson 
o Mensen met een beter functioneren ‘central executive’ presteerden beter op 

 Algemeen niveau 
o Planning, zinsgeneratie en revisie 

 Specifiek niveau  
o Grammatica en punctuatie  
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Evaluatie: working memory theorie 

 Sterktes 

 Schrijven is erg belastend, in het bijzonder tijdens revisie 

 Lijkt erg te steunen op werkgeheugen 

 De fonologische lus, en de visuospatial sketchpad lijken ook betrokken te zin afhankelijk van het type tekst 

 Beperkingen   

 Geeft niet echt een verklaring waarom planning en zinsgeneratie zo belastend is. 

 Welke strategieën precies nodig zijn moet nog uitgezocht worden. 

 Het is nog niet duidelijk hoe de verschillende componenten interacteren.  

 Er is nog weinig onderzoek gedaan op het gebeid van de relatie tussen werkgeheugencapaciteit en de kwantiteit 
van schrijven.  
 

7.4. Tekstverwerking  

 Goldberg  
o Schrijven per computer wordt geassocieerd met: 

 Meer betrekking bij het schrijfproces 

 Langer en kwalitatief beter werk, wat ook veel beter georganiseerd is.  

 Kellogg 
o Voor hoog ervaren gebruikers van tekstverwerkers 

 De snelheid waarmee tekst geproduceerd werd en de kwaliteit daarvan verschilde niet tussen 
de twee condities. 

o Voor minder ervaren gebruikers van tekstverwerkers 

 Tekstverwerkers belemmerden de productiesnelheid en de kwaliteit van de tekst.  

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

8. Spell ing  

 Goldberg en Rapp’s twee-route model 
o Er zijn twee routes tussen het horen van een woord en het spellen 

hiervan  

 Lexicale route (links) 
o Gaat er vanuit dat we een woord kunnen ophalen 

vanuit een lexicon 

 Non-lexicale route (rechts) 
o Beide routes maken gebruik van de grafemische buffer 

 Bevat grafemische representaties van abstracte letters of 
lettergroepen 

o Vergelijkbaar met het dualroute cascademodel voor lezen 

8.1. Lexicale route: fonologische dysgrafie  

 Fonologische dysgrafiepatiënten hebben 
o Geen probleem met het spellen van bekende woorden 
o Moeilijkheden met het spellen van onbekende én non-woorden 

 Shelton en Weinrich 
o Patiënt EA was zo’n persoon  
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 Goldberg en Rapp 
o Fonologische dysgrafie wordt veroorzaakt door een beschadiging aan de non-lexicale route, terwijl 

de lexicale route intact blijft.  

 Rapesak 
o Vond bewijs dat patiënten met fonologische dysgrafie, over het algemeen moeite hadden met 

rijmtaken.  

8.2. Non-lexicale route: Oppervlatedysgrafie  

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

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

o Patiënt MK 
o Patiënt MO 

8.3. Zijn de twee routes onafhankeli jk?  

 Zijn de twee routes onafhankelijk? 
o Neen 

 Rapp 
o De ziekte van Alzheimer 
o Patiënten LAT integreerde informatie van de lexicale en non-lexicale processen bij het spellen van 

non-woorden 

 Campbell 
o Vond bewijs voor lexicale invloeden op de spelling van non-woorden 

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

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

8.4. Diepe dysgrafie  

 Diepe dysgrafie  
o Schade aan de verbinding tussen het semantische systeem en het orthografische output lexicon 

 Patiënt JC 
o Produceerde verscheidene semantische fouten 

 Hij schreef ‘sun’ wanneer het woord ‘sky’ gesproken werd 

 Patiënt MD 
o Weinig semantische fouten 
o Spelling werd beïnvloed door de concreetheid van de woordklasse 
o Produceerde fragmentatiefouten 

 Weglaten van twee of meer letters tijdens het schrijven van een woord 

 Is mogelijk vanwege gedegradeerde informatie die de grafemische buffer bereikt.  

 

 

 



 

 

57 

F
u

n
ct

ie
le

er
 I

I 
 |

  
A

c
a

d
e

m
ie

ja
a

r:
 2

0
1

6
-2

0
1

7
 

8.5. 1 of 2 orthografische lexicons?  

 Enkelvoudig orthografisch lexicon 
o Een enkelvoudig orthografische lexicon wordt gebruikt voor zo wel lezen als voor spelling  
o Bewijs 

 Veel patiënten met een leesbeperking hebben ook een spellingsbeperking en omgekeerd  
o Grafiek 

 Gezonde proefpersonen vertoonde geen vaardigheid om de correcte spelling te selecteren ten 
opzichte van hun eigen misspelling, ongeacht hun eigen vertrouwen.  

 Woord lezen en kijken naar de correcte spelling er van 

 Bevindingen: proefpersonen die specifieke woorden niet 
konden spellen konden ook de correcte spelling niet 
herkennen. Wat het bewijs nog sterker maakt is dat hun eigen 
primitieve spelling gingen prefereren boven een correcte 
spelling 

 Twee orthografische lexicons  
o Één orthografische input lexicon wordt gebruikt bij lezen 
o Een ander orthografisch output lexicon wordt gebruikt bij spelling 
o Bewijs 

 Hersenbeschadigde patiënten hebben vaak een dissociatie, maar dit zou kunnen vanwege het 
feit dat spelling moeilijker is dan lezen 
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DENKEN EN REDENEREN 

Deel 4 
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INLEIDING 

Deel 4 

 

1. Inleiding  

 Diverse vormen van denken  

 Probleem oplossen 
o Stapsgewijs vinden van een oplossing 

 Beslissen 
o Selecteren van één van meerdere opties 

 Beoordelen 
o Bepalen van de waarschijnlijkheid 

 Deductief redeneren 
o Afleiden van een conclusie uit premisses 

 Inductief redeneren  
o Generaliseren vanuit voorbeelden  
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PROBLEEMOPLOSSING EN EXPERTISE 

Hoofdstuk 12 

1. Probleemoplossen 

 Kenmerken van probleemoplossing  
o Het is doelgericht 
o Er zijn cognitieve, in plaats van automatische, processen bij betrokken 
o Een probleem bestaat alleen maar wanneer iemands relevante kennis ontbreekt om een 

onmiddellijke oplossing te produceren 
o Verschillende types problemen 

 Kennisrijke problemen = feitenkennis nodig  

 Kennisarme problemen = er is geen specifieke achtergrondkennis nodig, vooral inzicht en 
creatief toepassen van bepaalde regels 

 Definiëring van het probleem 

 Goed gedefinieerd probleem 
o Gestructureerd 
o Alle aspecten van het probleem zijn gedefinieerd 

 Initiële toestand 

 Mogelijke posities/strategieën 

 Doel/oplossing  
o Heeft een optimale strategie en één correct antwoord  
o Voorbeelden om probleemoplossing te onderzoeken  

 Doolhoven 

 Het schaakspel 

 De meeste labotaken  

 Slecht gedefinieerd probleem 
o Ondergestructureerd 
o Ondergespecificeerde doelen 
o De meeste alledaagse problemen zijn slecht gedefinieerd 

 Kennisrijke problemen 
o Kunnen slechts opgelost worden door het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid specifieke kennis 
o Het meeste onderzoek op he gebied van expertise betreft dit soort problemen  

 Kennisarme problemen 
o Vraagt niet om specifieke kennis 
o Meeste traditionele onderzoek betreft dit type problemen  
o Voorbeeld  

 Het monty hall probleem: 3 gesloten deuren – altijd van keus veranderen  

2. Van Thorndike naar de Gestaltbenadering  

 Thorndike  
o Trail-and-error leren 
o Gebruikte arbitraire relaties tussen gedrag en doelen  
o Nadruk op reproductief denken 

 Gebaseerd op het hergebruik van vroegere ervaringen 

 Gestaltpsychologen 
o Duitse psychologen 
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o Bloeitijd in de 1930 
o Tekende bezwaar aan tegen de arbitraire aard van Thorndike’s taken 
o Richtte zich in plaats daarvan o het meer complexe productieve denken 

 Innovatieve herstructurering van het probleem  

2.1. Inzicht 

 Inzicht 
o Het plotselinge herstructureren van een probleem 
o Vaak vergezeld van een –ah-ha-ervaring 

 Köhler 
o Dieren kunnen een productief probleemoplossingsgedrag vertonen 
o Maar het is eerder een langzaam leerproces dan inzicht  

 Birch 
o Apen die in gevangenschap waren opgegroeid toonden weinig bewijs voor inzichtvol 

probleemoplossingsgedrag  

 Metcalfe en weibe 
o Het subjectieve gevoel van ‘warmte’ groeit zéér scherp, in plaats van gradueel, voor 

inzicht problemen 

 Warmte = dicht bij een oplossing of niet  blijft lang constant, tot plots inzicht 
komt. 

 Bowden 
o Rechter anteriore superiore temporale gyrus wordt alleen maar geactiveerd wanneer de 

oplossing inzicht vereiste = 1ste bevinding  activatie in RH 

 Waarschijnlijk ten gevolgen van de herinterpretatie en semantische integratie 
o Uitbarsting van hoogfrequente hersenactiviteit over dezelfde hersengebieden, vlak voor het 

inzicht = 2de bevinding  meer activiteit voorafgaand aan inzicht 

 Inzicht is voornamelijk een rechtsgelaterilseerde hersenfunctie  

2.2. Vergemakkeli jken van inzicht: hints  

 Pendueleprobleem 
o Kamer – hamer – functie ervan ‘spijker in muur kloppen’  vs. ‘dienen als gewicht’  

 Maier 
o Het penduleprobleem 
o Inzicht en probleemoplossing konden gefaciliteerd worden doordat de proefleider ‘per 

ongeluk’ interacteerde met het touw 

 Battersby  
o Proefleiders konden de oplossingstijd van het penduleprobleem versnellen door relevante 

objecten te benadrukken 
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2.3. Vergemakkeli jken van inzicht: incubatie en slaap  

 Incubatie  

 Wallas 
o Een probleem wordt vaak gemakkelijker opgelost dor het eenvoudigweg een tijdje te 

negeren (na incubatie) 

 De onbewust geest blijft een tijd lang doorwerken aan een oplossing, terwijl de 
bewuste geest zich bezighoudt met andere activiteiten.  

 De effectiviteit van de incubatietijd wordt veel groter wanneer we het probleem 
langer laten rusten omdat we de realisatie maken dat de gehanteerde 
oplossingsstrategie niet goed was waardoor we eerder in de impasse komen 
alsook er terug sneller uit kunnen gaan. 

 Sio en Ormerod’s 
o Een relatief klein, maar hoogst significant incubatie-effect 
o Sterkere incubatie-effecten bij problemen met meerdere oplossingen 

 Incubatie kan het zoeken aar kennis faciliteren.  
o Grotere effecten wanneer er een relatief lange voorbereidingstijd voor de incubatieperiode 

zit 

 Er is in dergelijke situaties een grotere kans op een impasse  

 Wagner  
o Incubatie tijdens de slaap  

 Wiskundeoefening (eenvoudige oplossing, lijkt eerst complex): geen slaap vs. wel slaap = 
60% van de slapers vonden de oplossing in tegenstelling tot 25% van de niet-slapers  

 Vergeten en het incubatie effect  

 Irrelevante informatie wordt vergeten na incubatieperiode/ afleiding zorgt ervoor dat informatie 
vergeten wordt 

 Na incubatie zijn we in staat enkel datgene wat relevant is te onthouden 

 Simon 

 Controle-informatie die gerelateerd is aan geprobeerde en gefaalde strategieën wordt vergeten 
tijdens de incubatietijd =info die we (zelf) toegevoegd hadden, om erover te kunnen 
communiceren maar gaven geen extra uitleg over het probleem, werden dus vergeten. 

 Maakt het gemakkelijker voor mensen om een nieuwe benadering te kiezen 

 Vul en Pashler  

 Remote Associates Test (RAT) 

 Zoek een woord wat de volgende woorden met elkaar verbindt: Tank – hill – secret = 
top  

 Onder interferentiecondities (bv. wanneer een misleidend woord werd gegeven) lieten 
proefpersonen een incubatie-effect zien  

2.4. Representationele veranderingstheorie  

 Ohlsson 
o Gestalt-gebaseerde theorie met de volgende aannames 

 De mentale representatie van het probleem dient als geheugensonde die de relevante kennis uit 
het lange termijn geheugen haalt.  

 Ophaling is gebaseerd op verspreide activatie  

 Er treedt een impasse op wanneer het probleem zoals gerepresenteerd er niet in slaagt om 
noodzakelijke operaties of acties op te halen. 

 Impasse = je loopt vast op de uiterlijke kenmerken van het probleem 
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 Je blijft met de huidige representatie bezig om een alternatieve oplossing te bekomen.  

 Deze impasse kan doorbroken worden wanneer de representatie van het probleem veranderd 
wordt door middel van  

 Elaboratie, of de toevoeging van nieuwe informatie over het probleem 

 Verlaging van de beperkingen  

 Hercodering  

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

 

Er moet hier nog een foto toegevoegd worden = zie minerva !  

 

 

 Kaplan en Simon  
o Gebruikten het verminkte dambord probleem 
o Je moet een andere eigenschap van het probleem in rekening 

brengen om te beredeneren waarom het niet mogelijk is om het 
probleem op te lossen. 

o 1ste representatie die niet tot een oplossing leidt = gelijke 
verdeling van zwarte en witte blokjes 

o 2de representatie die wel tot een oplossing leidt = 2 witte 
blokjes meer en 2 zwarte blokjes minder 

o De oplossing is dat er geen oplossing is = het kan niet!  

 Knoblich luciferhutjesprobleem 
o Twee van de luciferhoutjesproblemen zoals gebruikt door 

Knoblich en de comulatieve oplossingsratio’s zoals die door dit 
type problemen werden geproduceerd in deze studie 

o Type A en B hebben een verschillende oplossing nodig 

 Type A = oplossing snel gevonden 

 Type B = meer tijd nodig voor de realisatie dat de operator 
(minteken) aangepast moet worden = meer tijd nodig om de representatie te veranderen. 

Evaluatie: representationele veranderingstheorie 

 Sterktes 

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

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

 Combineert de sterke kanten van de Gestalt en de informatieverwerkingsbenadering. 

 Beperkingen   

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

 Er is vaak meer dan één factor bij betrokken 

 Hints om de beperkingen te verlagen zijn bepekt effectief 

 Te weinig nadruk op belangrijke individuele verschillen (bv. IQ)  
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2.5. Eerdere ervaringen: functionele fixat ie  

 Eerder ervaringen 
o Het oplossen van een gelijkaardig probleem helpt om latere problemen sneller op te lossen, maar 

dit kan ook tegenwerken  

 Duncan 
o 1ste factor waarom we problemen niet kunnen oplossen = Functionele fixatie 

 Falen in het vinden van een oplossing omdat we op basis van eerdere ervaringen maar een 
beperkt aantal gebruiksmogelijkheden aan een object toekennen. 

 We zijn sterk geprimed om bij bepaalde voorwerpen die bepaalde handeling uit te 
voeren.  

 Dit is een van de factoren waarom we  probleem niet kunnen doorzien  
o Voorbeelden 

 Maier’s penudelprobleem 

 Dunkers kaarsprobleem ~gezien in Algemene Psychologie  

 Luchins  
o 2de factor om waarom we problemen niet kunnen oplossen = Manipuleerde eerdere ervaringen 

 Het werkt in twee richtingen. Geen ervaring zal ervoor zorgen dat men geen structuur aan het 
probleem kan geven. Te veel ervaring kan er dan weer voor zorgen dat je bij een afwijkend 
probleem het niet meer kan oplossen (Waterpotprobleem) 

o Benadrukte de notie van Einstellung (mentale set) 

 Mensen neigen ernaar om een veel geoefende strategie op problemen toe te passen, zelfs 
wanneer deze niet gepast of suboptimaal is.  

 Men zit gevangen in zijn eigen ervaringen.  

2.6. Eerdere ervaringen: mentale set  

3. Probleem-oplossingsstrategieën 

 Newell en Simon  
o Ontwierpen de general problem solver 

 Een computerprogramma wat ontworpen was om diverse goed-gedefinieerde problemen op 
te lossen 

 Assumpties  

 Seriële informatieverwerking 

 Mensen bezitten een beperkte werkgeheugen capaciteit 

 Mensen kunnen relevante informatie uit het lange-termijn geheugen ophalen 
o Probleemruimte bestaat uit  

 De initiële staat van het probleem (de beginsituatie) 

 De doelstaat (oplossing) 

 De mogelijke mentale operaties (alle mogelijke stappen)  

 Het toren van Hanoi probleem 
o Afbeelding = De initiële staat van de vijf-schijf versie van het toren van 

Hanoi probleem 
o Regel = een grotere steen mag nooit boven een kleiner steen liggen 
o Dit is een voorbeeld van een goed gedefinieerd probleem 

 De regels, stappen, begintoestand en het eindpunt zijn goed gedefinieerd  
o De ringen moeten verplaatst worden  
o ~general problem solver  
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 Heuristieken 
o Vuistregels om een probleem op te lossen 

 Bv. Hill-climbing = het veranderen van de huidige staat binnen het probleem, zodanig dat 
je één stap dichter bij het doel (figuur 12.11 pg 517 )  

 Algoritmes 
o Methodes of procedures om een probleem op te lossen  

3.1. Means-end analyse  

 Means-ends analyse  
o Merk het verschil op tussen de huidige staat van het probleem en de doelstaat 
o Vorm een subdoel wat het verschil tussen de huidige doel en het einddoel reduceert 
o Selecteert een mentale operatie die het bereiken van het subdoel toestaat 

3.2. Vooruitgangsmonitoring heuristiek  

 Vooruitplannen: volledig of beperkt?  
o Beperkingen in de capaciteit van ons korte-termijn geheugen 

o Planning kost tijd en moeite, en is soms onnodig = zorgt voor veel energieverlies  daarom 
beperken tot een minimum.  

 Heuristieken kunnen voldoende zijn 

 Conclusie 
o We kunnen wel vooruitplannen maar dat doen we niet vaak 

 Voortgangsmonitoringsheuristiek 
o Wat zorgt ervoor dat we zelf realiseren dat we iets moeten vooruitplannen of een andere strategie 

moeten hanteren om tot een oplossing te komen?  

 MacGregor, Ormerod en Chronicle 
o Ze suggereerden dat mensen een heuristiek zouden toepassen om te beslissen of ze een 

strategie moeten verlaten of niet 

 De mate waarin het doel wordt bereikt wordt beoordeeld 

 Men faalt op dit criterium (we bereiken het doel niet) wanneer voorgang te langzaam 
is om het probleem binnen het maximumaantal stappen op te lossen.  

 Dit dient als signaal om de strategie te veranderen  
o Het negenstipenprobleem diende als een testscenario om de voorgestelde heuristiek te testen.  

 Het is een eenvoudig probleem waarvan de oplossing moeilijk te vinden is.  

 9 stippen, je moet ze met elkaar verbinden door middel van slechts 4 lijnen 
waarbij de pen niet van het blad mag komen 

 Reden van het niet kunnen oplossen = je registreert niet dat je de lijn tot 
buiten het raster mag trekken.  

 

Evaluatie: General problem solver  

 Sterktes 

 De benadering werkt prima met verscheidene goed gedefinieerde problemen 

 Resulteert in de korstte sequentie (kleinst aantal mogelijke stappen) vanaf de initiële staat tot het doel 

 Stelt ons in staat om te zien waar mensen afwijken van ons ideaal  

 In algemene termen consistent met onze kennis van de menselijke informatieverwerking 

 De gelimiteerde kennis helpt ons om te verklaren waarom we heuristieken gebruiken 
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 Beperkingen   

 Beter dan mensen in het herinneren van wat gebeurde bij een probleem maar inferieur ten opzichte van mensen 
bij het plannen van toekomstige stappen. 

 Richt zich slecht op één stap tegelijk  

 De meeste dagelijkse problemen zijn slechts-gedefinieerd in tegen stelling tot degene die hier bestudeerd 
werden 

 Niet geschikt om inzichtsproblemen te verklaren 

 Negeert individuele verschillen in probleemoplossingsvermogen  

 

3.3. Plannen  

 Probleemoplossen: hersensystemen  

 Neuropsychologische data 

 Toren van Hanoi probleem 

 Goel en Grafman 
o Prefrontaalpatiënten zijn slechter af, ondanks het gebruik van dezelfde strategie 

als controleproefpersonen. In het bijzonder wanneer ze van het doel vandaan 
komen. 

 Waterval probleem 

 Colvin 
o Prefrontaalpatiënten hadden moeite met het maken van zetten die conflicteerde 

met een bepaalde strategie 
o Linker dorsalateraal prefrontale cortex patiënten presenteerden het slechts 

vanwege inhibitieproblemen  

 Neuroimaging data  

 Dagher  
o Complexere taken geassocieerd met een hogere dorsolaterale prefrontale cortex 

activatie  

 Algemeen 
o Prefrontaalschors staat in voor probleemoplossing  

3.4. Anderson’s ACT -R Theorie  

 ACT-R theorie  
o Adaptive Control of Thought – Rational 
o Het is een samenvattende theorie van alle aspecten van de menselijke cognitie 

 Modules relevant voor probleemoplossing 
o Hoe veronderstelt ACT-R dat mensen in staat zijn om problemen op te lossen?  
o Het cognitieve systeem heeft 7 onafhankelijke modules, waaronder 4 die met name belangrijk zijn 

voor probleemoplossing 

 Retrieval module 
o Ophaalmodule 
o Behouden van de retrieval cues die noodzakelijk 

zijn om toegang te krijgen tot relevante info = 
alle interessante info wordt online gehouden. 

o Gelokaliseerd in de VLPFC  

 Imaginal module 
o Transformatie van probleem representaties = 

betrokken van het veranderen van de 
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representatie, doorzien van de onderliggende structuur. 
o Gelokaliseerd in de posterior pariëtale cortex  

 Goal module 
o Bijhouden van iemands intenties en het controleren van de informatieverwerking. 

Wat wil je bereiken en hoe ga je dit doen?  
o Gelokaliseerd in de anterieure cingulate cortex  

 Procedural module  
o Gebruik proctieregels (als…dan) om de volgende actie te bepalen = bepaalt de actie 

om het doel te behalen.  
o Gelocaliseerd aan de kop van de caudate nucleus  

o Iedere module heeft een buffer die info bevat, welke gedetecteerd kan worden door een centraal 
productiesysteem, om op gecoördineerde wijze actie te ondernemen. 

Evaluatie: ACT-R theorie  

 Sterktes 

 Ambitieuze poging om informatieverwerking en taakprestaties over een groot scala van taken te begrijpen.  

 Meest grondige poging tot nu toe om computationele cognitiewetenschap en cognitieve neurowetenschap te 
verenigen. 

 Zorgt voor een theorie-gedreven benadering voor functionele neuroimaging 

 Helpt om de specifieke functies van een gegeven hersengebied te identificeren  

 Beperkingen   

 Onderschat het belang van alle frontale hersengebieden die van cruciaal belang zijn voor informatieverwerking 

 Minimaliseert de verscheidenheid aan directe connecties tussen hersengebieden, zoals die gevonden zijn met 
neuroimaging 

 Modules hoeven niet volledig onafhankelijk te zijn.   

 

4. Transfer van training en analogieredeneringen  

4.1. Analogisch probleemoplossen 

 Analogische probleemoplossen 
o Wanneer mensen niet direct relevante kennis over een probleem hebben dan 

proberen ze indirect, door middel van analogie, kennis toe te passen. 

 Presentatie correleert +0.7 met intelligentie 

 Is afhankelijk van werkgeheugen componenten 

 Is afhankelijk van frontale executieve processen die het reageren op distractors inhiberen 
o Chen 

 Drie types van overeenkomsten tussen problemen 

 Oppervlakkige overeenkomst 
o De verschillende problemen kennen slechte (irrelevante) gedetailleerde 

overeenkomsten.  
o Er is geen structurele onderliggende overeenkomst. Enkel bij irrelevante 

kenmerken komen ze overeen.  

 Gras is een fles sprite = overeenkomst = groen = is dus zeer oppervlakkige 
overeenkomst  

 Structurele overeenkomst 
o Causale relaties tussen de hoofdcomponenten worden door beide problemen 

gedeeld. 
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o Er is geen sprake van oppervlakkige niveaus, er is eender sprake van een 
onderliggende structuur die overeenkomen 

 Stralingsprobleem voorbeeld  

 Procedurele overeenkomst  
o Procedures die het oplossingsprincipe omzetten naar concrete acties worden 

door beide problemen gedeeld. 
o Het gaat eerder om het principe die men kan toepassen die we willen toepassen 

op de nieuwe situatie.  

 Gick en Holyoak  
o Enkele resultaten van Gick en Holyoak die het percentage 

proefpersonen laten zien die Dunker’s stralingsprobleem op 
konden lossen na het horen van een analogie (verhaal over 
een generaal) of wanneer ze gewoon werden gevraagd om het 
probleem op te lossen (=controleconditie) 

o Bevindingen: Analogie helpt bij het oplossen van een 
probleem 

 Transfer 

 Nabije transfer 
o Je probeert een probleem op te lossen om vervolgen in staat te zijn om analoge problemen 

op te lossen.  
o De kennis van het analoog toepassen op een totaal andere context. 

 Verre transfer  
o Positieve transfer naar een niet gelijkaardige context 
o 3 verschillende vaardigheden 

 Analogie vinden 

 Analogie zijn juiste overeenkomst vinden 

 Bij de gevonden overeenkomst moeten we een gepast strategie vinden.  

 Chen en Klahr 
o Kinderen die training kregen in het onderwerp en evalueren van natuurkundige 

experimenten 
o Zeven maand later getest 

 Kinderen die de training gekregen deden het later 
beter op testen in andere domeinen 

 Transfer van kennis uit 1 domein naar een andere 
domein (analogie-redenering) 

o Culturele achtergrond speelt ook een rol (opdracht: volume 
berekenen van een olifant) 

 Chinese kinderen scoorden beter dan Amerikaanse 
door een Chinese-legende over het wegen van een 
olifant 
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Evaluatie: working memory theorie 

 Sterktes 

 Bewijs dat oppervlakkige, structurele en procedurele overeenkomst tussen een eerder en het huidige probleem 
allemaal belangrijk zijn 

 De aard en de doelen van de taak beïnvloeden het denken 

 Het werkgeheugen is in hoge mate betrokken, evenals inhibitoire processen 

 Beperkingen   

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

 In werkelijkheid verkiezen mensen structurele overeenkomsten boven oppervlakkige 

 Individuele verschillen worden te weinig benadrukt   

 

5. Expertise  

 Expertise  
o Bij ervaring zien we sneller een oplossing 

 Medische expertise 
o Maatschappelijk relevante, slecht gedefinieerde problemen 

 Niet op voorhand vast gelegd wat de juiste oplossing is voor een bepaald probleem 
o Levensbelang  

6. Schaakexpertise  

 Schaak-expertise  
o Abstract, goed gedefinieerde problemen 

 We hebben een goede ijkingsbron om het gedrag van de expert verklaren met de ideale 
situatie 

o Betrouwbaar ratingsysteem voor schaakmeesters 

 Chase en Simons chunking theorie 
o Gedetailleerde informatie over schaakposities worden opgeslagen in het lange termijn geheugen 
o Opgebroken in ongeveer zeven chunks (eenheden) 

 Chunks die door experts worden gevormd bevatten meer informatie dan degene die door 
‘nieuwelingen’ worden gevormd  

6.1. Sjabloon theorie  

 Gobet en Waters vonden problemen in de chunking theorie  
o Kan mechanisme op het chunckniveau niet relateren aan de hogere-orde representaties 
o Voorspelt dat het encoderen van schaakposities langer zouden durven dan in werkelijkheid het 

geval is  

 Sjabloontheorie, daarentegen stelt dat 
o Frequent gebruikte chunks ontwikkelen zich tot complexere en flexibele sjablonen, bestaande uit  

 Een kern = vergelijkbaar met de vaste informatie opgeslagen in chunks = kan uitgebreid 
worden. Is dus flexibelere dan de chunktheorie.  

 Slots = bevat variabele info 

 Voorspellingen  
o Schaakposities worden opgeslagen in ~3 relatief grote sjablonen om een volledige stelling te 

onderhouden.  
o Experts kunnen op relatief betrouwbare wijze vertrouwen op hun sjabloonkennis, wat relatief 

robuust is tegen tijdsdruk 
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o Spelers slaan de exacte posities op na het bestuderen van het bord, waarbij de naburige stukken 
mogelijk in hetzelfde sjabloon gevonden kunnen worden.  

o Schaakexperts zouden een betere herinnering aan de posities moeten hebben dan de nieuwelingen.  

 Bewering: Expertschakers hebben een betere herinnering aan de exacte positie op het bord 
o Op de bewering waar te maken moet je een onderscheid maken tussen 2 verschillende aspecten van 

het schaakspel 

 1ste aspect = exacte positie van het stuk op het bord 

 2de aspect = de positie op het bord zijn onderdeel van een aanval-en verdediging. 
o Hoe goed onthouden ze info  

 Verschillende schaakborden aanbieden met verschillende schaakposities  
o Als het inderdaad zo is dat de sjabloontheorie voorspelt 

dat de experts hierin beter zijn dan zouden al deze 
posities beter onthouden worden door experts dan niet 
experts.  

 Ze onthouden de posities beter 

 Alsook experts schakers toch de posities gedeeltelijk 
evalueren = het is niet de exacte positie dat 
onthouden wordt, maar eerder de onderliggende 
die onderdeel zijn van een zinvolle stelling.  

 Expert is veel meer bezig met de onderliggende 
structuur. Onthouden van de posities worden niet gedreven door visueel geheugen maar 
eerder door het encoderen van de onderliggende structuur van het spel.  

Evaluatie: sjabloontheorie  

 Sterktes 

 Bewijs voor het idee dat bordposities opgeslagen worden in een klein aantal sjablonen in tegen stelling tot een 
groter aantal chuncks.  

 Uitmuntende schakers bezitten veel meer sjablonen gebaseerd op kennis dan niet-experts 

 Geeft een overtuigende beschrijving van de processen betrokken bij routineuze expertise  

 Beperkingen   

 Zoekprocessen zijn belangrijker dan de theorie ze credit voor geeft 

 Experts kijken meer stappen vooruit dan niet-experts 

 Expertise is minder voorspelbaar onder grotere tijdsdruk  

 Kan niet volledig adaptive expertise verklaren 

 Controverse over wat in het LTM opgeslagen is 

 Aanval/verdedigingsrelaties zijn mogelijk belangrijker dan simpelweg de ruimtelijke relaties tussen de 
stukken 

 Minimaliseert de rol van individuele verschillen    

 

7. Medische expert ise 

 Medische expertise 
o Heel automatisch 

 Expliciet/analytische redeneren of focaal zoeken  
o Relatief langzaam 
o Opzettelijk 
o Geassocieerd met bewustzijn 
o Analytisch, regel-gebaseerde strategieën 
o Het type redenering wat medische beginners vaak gebruiken 
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 Impliciet/Niet-analytisch redenering of algemene indruk  
o Snel/automatisch 
o Niet geassocieerd met bewustzijn 
o Holistisch/Globaal 
o Gebaseerd op essentie 
o Het type redenering wat medische experts vaak gebruiken 

 Vooral voor visuele specialisaties 

 Doet een sterk beroep op visuele herkenning 

 Experts zullen vaak hun beslissing checken aan de hand van de langzame expliciete 
redeneringen.  

Evaluatie: medische expertise  

 Sterktes 

 Medische expertise maken over het algemeen meer gebruik van snelle automatische processen dan beginners bij 
diagnostiek 

 De prestatie van experts is beter dan die van niet-experts 

 Beperkingen   

 Er is nog te weinig bekend over de vraag hoe mensen hun expertise verkrijgen 

 Heeft het gevaar om het belang van analytische processen te onderschatten 

 Als, en zo ja hoe, experts gebruik maken van opgeslagen exemplarische informatie vs. de esseentie, is nog 
onduidelijk.   

 

 

7.1. Schaakexpertise vs. medische expertise  

 Overeenkomsten 

 

 

 

 

 

 

 Verschillen  
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8. Opzetteli jk oefenen  

 Opzettelijk oefenen  
o Belangrijk bij expertise 
o Heeft een sterk positief effect op de uiteindelijke prestatie 

 Lehmann 
o Een groot scala aan expertise kan ontwikkeld worden door opzettelijk oefenen, onder de 

volgende condities. Doelloos oefenen heeft geen zin. Het is pas effectief als je aan bepaalde 
voorwaarde voldoet. 

 De taak heeft de juiste moeilijkheidsgraad 

 De leerling krijgt info feedback 

 De leerling heeft voldoende kansen om de taak te herhalen 

 De leerling heeft de mogelijkheid om fouten te corrigeren 
o Hoe meer tijd er gespendeerd wordt aan het opzettelijk oefenen hoe beter de uiteindelijke 

prestatie 
o Het is beargumenteerd dat opzettelijk oefenen het enige is wat nodig is om expertprestaties te 

ontwikkelen. 

 Aangeboren talenten/vaardigheden zouden niet uit moeten maken 

 Ericsson en Kintsch 
o Langdurig opzettelijk oefenen stelt experts in staat om de gelimiteerde capaciteit van het 

werkgeheugen te omzeilen door relevante info in het LTM (long-term working memory) op te 
slaan. 

 Bewijs voor opzettelijk oefenen door Ericsson en Chase 
o SF kon zijn cijferspannen vergroten van 7 naar 80 cijfers na een periode van intensief oefenen.  
o Maakte effectief gebruik van het lange-termijn geheugen door 

 Het gebruik van betekenisvolle encodering in het lange-termijn geheugen 

 Het ontwikkelen van een ophaalstructuur 

 Versnelling van deze processen door intensief oefenen  

 Het KT werdt niet efficiënter. Hij koppelde info uit het LTG aan andere info  

 

EXTRA SLIDE _ MINERVA_ DIA 263  

Evaluatie: Opzettelijk oefenen  

 Sterktes 

 De meeste experts ontwikkelen een superieur lange-termijn werkgeheugen 

 Reduceert de beperking in de verwerkingscapaciteit 

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

 Beperkingen   

 Opzettelijk oefenen is niet de enige factor van belang bij het ontwikkelen van expertise 

 Experts zijn mogelijk allemaal in het bezit van hoge intelligentie, wat de mogelijkheid om correlatie te 
ontdekken beperkt. 

 Causaliteit, in plaats van correlaties, dienen vastgesteld te worden 

 Zegt niets over motivationele factoren 

 Opzettelijk oefenen is niet voor alle vaardigheden/beroepen relevant    
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BEOORDELING EN BESLISSING 

Hoofdstuk 13  

1. Onderzoek naar beoordeling  

 Het theorema van Bayes  
o Het is noodzakelijk om de relatieve waarschijnlijkheid van gebeurtenissen vast te stellen (prior 

odds) voordat dataverzameling kan beginnen. Op het moment dat je een idee hebt kan je naar de 

data kijken en je eigen idee bijstellen  je gaat kijken of de verzamelde data overeenkomt met de 
voorafgestelde waarschijnlijkheid.  

o Afbeelding 

 

 

 

 

 

o Voorbeeld 

 P = waarheidsratio 

 99% sensitief, 99% specifiek 

 Eerst de oorzaak kennen 
vooraleer een uitspraak te doen.  

 Op basis van de gegeven 
incidentie weten we dat het gebruik 0,5% is = In een populatie van 1000 leerlingen is de 
verwachting, op basis van deze gegevens, dat er ongeveer 5 gebruikers zijn.  

 Wanneer we de test uitvoeren ondervinden we dat uit een reeks van 1000 testen, er 1 positief 
resultaat is. De accuratesse hiervan is 99% 

 Wat is nu de kans dat de persoon die volgens de test het spul gebruikt, ook daadwerkelijk het 
gebruikt heeft?  

 Ondanks het feit dat de test 99% betrouwbaar is hebben we een grote kans = 33% 

 Hoe komt dit = we moeten rekening houden met de basisincidentie in de populatie.  

 We hebben een hoge accuratesse = bij iedere meting is er een kleine kans op een foute 
uitslag. Gezien we de test 1000 keer herhalen zal de kans op een meetfout accumuleren.  

 1000 mensen = waarvan 995 niet-gebruikers en 5 gebruikers. Onder de 995 is er iedere 
keer 1% kans op een vals alarm (bij de hele populatie zullen we 10x vals alarm 
ondervinden.) De 5 echte gebruikers worden er wel uit gepikt = je eindigt dan meet 15 
positieve resultaten, maar er zijn er in werkelijkheid maar 5.  
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1.1. Kahneman en Tversky  

 Kahneman en Tversky 
o Voerde onderzoek uit naar beoordelingsvermogen 

 Onderzoek 
o Proefpersonen kregen te horen dat taxi’s betrokken waren bij een ongeluk 

 Van alle taxi’s in de stad in kwestie 

 Behoorde 85% tot de groene maatschappij 

 Behoorde 15% tot de blauwe maatschappij 

 Een getuige verklaarde dat de ongelukstaxi tot de blauwe hoorde 

 Maar, toen haar vermogen om taxi’s te beoordelen werd beproefd onder gegeven 
lichtomstandigheden bleek dat ze er in 20% van de gevallen naast zat = niet betrouwbaar 

 De proefpersoon moest beslissen wat de waarschijnlijkheid was dat de ongelukstaxi inderdaad 
blauw was (de werkelijke kans dat de taxi blauw was, was sowieso aanzienlijk lager omdat ze 
zeldzamer waren.)  

o Taxiprobleem: het correcte antwoord 

 De waarschijnlijkheidsratio is 12:17 

 Dus, er is 41% (12/29) waarschijnlijkheid dat de taxi blauw 
was, vergeleken met 59% (17/29) waarschijnlijkheid dat hij 
groen was.  

 .15 = #blauw/ .85 = #groen/ .80 = gemeten accuraatheid 
van proefpersoon 

 We moeten rekening houden met de basisratio = 15% van de taxi’s zijn blauw 

 0.15 (blauwe taxi’s) x 0.8 (betrouwbaarheid) =  0.12 (= deel van het antwoord waar 
naar we kijken.  

 0.12 moeten we delen door het aantal hiervan  0.12/29 = 0.41 (=kans dat de taxi 

blauw was  0.59 dat de taxi groen was. 

 Dit is aanzienlijk lager dan de 80% die we aanzienlijk gegeven zouden hebben indien we 
geen rekening hielden met de basisverhouding van het voorkomen van de taxi’s in de 
stad. 

1.2.  Negeren van de basis-ratio  

 Koehler 
o Basis-ratio informatie 

 De relatieve frequentie waarmee een gebeurtenis kan plaatsvinden of waarmee een bepaalde 
attribuut aanwezig is in de populatie 

 Taxiprobleem 
o Mensen slagen er vaak niet in om volledig rekening te houden met de basisratio 
o Proefpersonen rapporteerde dat er een taxi waarschijnlijkheid van 80% was dat de taxi blauw was 

(ipv 41%) 

 Voorbeeld 
o Jan is 45 jaar. Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen. Hij is vrij conservatief, voorzicht en ambitieus. 

Hij heeft geen interesse in politiek en sociale zaken en spendeert het grootste deel van zijn tijd aan 
hobby’s, waaronder timmeren, zeilen en numerieke puzzels.  

 30% ingenieur, 70% advocaat = wat is de kans dat Jan ingenieur/advocaat is? 

 1% ingenieur, 99% advocaat = de waarschijnlijkheid dat Jan advocaat is, gaat omhoog  

 Afhankelijk van hoe het probleem ingekaderd is gaan we er anders op antwoorden. 

 Heeft te maken met representativiteitsheuristieken 
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1.2.1.  Representativiteitsheuristiek  

 Kellogg 
o Wanneer mensen deze heuristiek gebruiken worden gebeurtenissen die representatief of typisch 

zijn voor een bepaalde klasse en hoge waarschijnlijkheid toegekend. Wanneer een gebeurtenis sterk 
vergelijkbaar is met andere gebeurtenissen in de populatie of klasse van gebeurtenissen dan wordt 
deze als representatief gezien  

 De conjunctiedwaling 
o Het foutieve geloof dat de conjunctie of combinatie van twee gebeurtenissen (A en B) 

waarschijnlijker is dan de twee gebeurtenissen in afzondering (bv. Het Linda probleem) 

 Mensen die heel gevoelig zijn aan conjunctie kennen veel meer waarschijnlijkheid toe aan 
specifieke beschrijvingen.  

1.2.2.  De beschikbaarheidsheuristiek  

 De beschikbaarheidsheuristiek  
o Schatting van de frequentie van gebeurtenissen afhankelijk van het gemak waarmee relevante 

informatie uit het langetermijngeheugen kan worden gehaald. 

 Doodsoorzaak die veel publiciteit oproepen (moord) worden als waarschijnlijker beoordeeld 
dan degene die dat niet doen (zelfmoord), zelf wanneer het omgekeerde waar is.  

o Hertwig identificeerde twee mechanismen 

 Beschikbaarheid om te herinneren 
o Beoordeling van de frequentie door middel van het tellen van de gevallen die je je kan 

herinneren. 

 Fluency mechanisme  
o Beoordeling door te beslissen hoe gemakkelijk het zou zijn om je relevante 

gebeurtenissen te herinneren zonder ze werkelijk op te halen.  

1.3. Causale modellen 

 Krynski en Tenenbaum (dia 289)  
o Causale kennis stelt mensen in staat om succesvolle beoordelingen te geven over de echte wereld. 
o In laboratoriumsituatie kunnen problemen vaak niet dit soort kennis opleveren 

 Maakt het moeilijk om statistiek te relateren aan causale kennis  
o Revisie van het taxiprobleem, maar met meer nadruk op de reden waarom de getuige gouten kon 

maken (vervaagde kleuren) 

 Slechts 8% van de proefpersonen negeerde de basis ratio 

 In de standaardversie negeerde 43% de basis ratio  

 Beperkingen 
o Zelfs wanneer de causale structuur expliciet werd gemaakt produceerden <50% van de 

proefpersonen het correcte probleem 

 Er is meer nodig om beoordelingsproblemen op te lossen dan toegang te hebben tot causale 
kennis  

o Belangrijke individuele verschillen in beoordelingsprestaties worden niet in beschouwing genomen. 
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2. Beoordelings-theorie 

2.1. De ondersteuningstheorie  

 Tversky en Koehler  
o Een gegeven gebeurtenis zal meer of minder waarschijnlijk lijken afhankelijk van hoe het 

beschreven wordt. 

 Een expliciete beschrijving kan de aandacht richten op gebeurtenissen die minder voor de hand 
liggend zijn in de niet-expliciete beschrijving 

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

o Daardoor zal de subjectieve waarschijnlijkheid van een mogelijkheid toenemen wanneer het 
expliciet vermeld wordt, waardoor de saillantie/opvallendheid toeneemt.  

Evaluatie: ondersteuning voor de ondersteuningstheorie  

 Sterktes 

 Mandel 

 De geschatte waarschijnlijkheid va neen terroristische aanslag was hoger wanneer expliciet werd 
aangegeven dat deze al dan niet door Al Qaeda werd gepland, dan wanneer dit niet expliciet werd 
aangegeven.  

 Redelmeier 

 Subjectieve waarschijnlijkheden zijn hoger voor expliciete omschrijvingen, zelfs in geval van expertise 

 Beperkingen   

 De mechanisme die aan deze verschuiving ten grondslag liggen zijn niet echt geïdentificeerd 

 Het is niet duidelijk waarom mensen vaak algemeen bekende informatie overslaan. 

 Het is eveneens onduidelijk waarom het focussen op een gegeven mogelijkheid de subjectieve 
waarschijnlijkheid hiervan doet toenemen.   

 

Algemene evaluatie: heuristieken en bias  

 Sterktes 

 Verschillende algemenen heuristieken, of vuistregels liggen ten grondslag aan beoordeling in diverse contexten 

 Mensen zijn verassend gevoelig voor systematische vooringenomenheid. (Zelfs experts en hoog intelligente 
individuen) 

 Van invloed op economie, filosofie en politieke wetenschappen. 

 Beperkingen   

 De term heuristiek begint afgezaagd te worden 

 Verklaart niet hoe het (het wegnemen van) moeite kan verklaren 

 Sommige fouten worden gemaakt doordat proefpersonen delen van het probleem fout begrepen 

 Het onderzoek is losgekoppeld van het dagelijkse leven 

 Heuristieken kunnen nuttig zijn 

 Individuele verschillen worden nauwelijks in acht genomen.  
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2.2. Snelle en zuinige heuristieken  

 Gigerenzer  
o Beargumenteerde dat heuristieken vaak waardevol zijn, vooral snelle en zuinige heuristieken 

 Simpele heuristieken die snelle verwerking van relatief weinig informatie vereisen. Hieronder 
vallen 

 Neem-de-beste heuristiek 

o Zoekregel  zoek aanwijzingen in volgorde van validiteit 

o Stopregel  stop na het vinden van en onderscheidende aanwijzing 

o Beslissingsregel  kies een uitkomst 
o Voorbeeld 

 Welke stad heeft de meeste inwoners? = bv. is het een bekende stad of niet? 
Heeft het een kathedraal of niet = keuze voor een bekende stad met kathedraal  

 Herkenningsheuristiek  

o Wanneer er slechts één item herkend wordt, veronderstel dan dat het herkende 
item een hoge waarde heeft op basis van iedere willekeurige criterium. 

 Mogelijke evolutionaire voordelen 

 Resulteert vaak in correcte voorspellingen 

 Is één van de snelste beoordelingsprocessen 

2 EXTRA SLIDES _ DIA 280 

 Bewijs voor snelle en zuinige heuristieken 

 Goldstein en gigerenzer 
o Suggereert zwaar gebruik van de herkenningsheuristiek  

 Richter en spath 
o Herkenningsheuristieken worden vaak niet gebruikt wanneer er toegang is tot inconsitent 

informatie  

 Oppenheimer 
o Kennis over de grootte van een stad kan de herkenningsheuristiek overschrijven  

 Pachur en hertwig 
o Tijdsdruk verhoogt het vertrouwen op de herkenninsgheuristiek 

 Newell 
o De neem-de-beste-strategie wordt niet vaak gebruikt wanneer de kosten van 

informatieverwerking laag zijn en de validiteit van e aanwijzingen laag zijn.  

 Meer informatie wordt in beschouwing genomen wanneer de beslissing belangrijk is 

2.3. Natuurl i jke frequentie hypothese  

 Gigerenzer en Hoffrage  

o Natuurlijk bemonstering/sampling is iets wat in het dagelijks leven vaak plaatsvindt 

 Als gevolg van onze evolutionaire geschiedenis vinden we het  

 Gemakkelijk om de frequentie van verschillende soorten gebeurtenissen te bepalen 

 Moeilijk om om te gaan met fracties en percentages  

 De mens is niet goed genoeg in staat om intern/mentale proporties te 
representeren = en dit is een van de belangrijkste factoren die ertoe leidt dat we 
veel fouten maken bij beoordelingsproblemen.  

 Natuurlijke bemonstering = omgeving in kleine concrete eenheden gaan tellen  
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 Onze neiging om complexe formules/statistiek te vermijden kan leiden tot veelvoorkomende 
fouten bij beoordelingsproblemen 

 Taakprestatie zou moeten verbeteren wanneer problemen gebruik maken van natuurlijke 
(objectieve) frequenties  

 Maar, natuurlijke problemen maken normalerwijze geen gebruik van natuurlijke 
frequenties  

 Het begrip frequentie 
o Tellen van absolute aantallen 
o Absolute getallen, gegeven een vaste populatie  
o Frequentie = gaat niet om representatie die teruggevoerd wordt in proportie maar het gaat om 

absolute aantal gegevens van een vaste populatie 

 Taakprestatie op het Linda probleem 
o Kans dat Linda een bankmedewerker is is hoger dan ze ze een feministische bankmedewerker is.  

 

 

 

 Hoffrage 
o Percentage correcte interferenties gemaakt door gevorderde 

medische studenten die vier problemen te boordelen kregen. 
De problemen werden ofwel as probabiliteit ofwel als 
natuurlijk frequentie gepresenteerd  

2.3.1.  Biased sampling  

 Fiedler 
o Priors (niet op basis van probabiliteit, maar door het bemonsteren van individuele gevallen) 

 80% waarschijnlijkheid van een positief mammogram, igv van borstkanker 

 9,6% waarschijnlijkheid van een vals positief mammogram = positief resultaat geven terwijl 
er geen echt probleem is.  

 Basis ratio van borstkanker is 1% 
o Vraag: Wat is de waarschijnlijkheid dat een vrouw borstkanker heeft, gegeven een positief 

mammogram (op basis van het bemonsteren van een aantal indexkaarten) 
o Resultaat 

 We moeten extra opletten als de basisratio laag is!  

 Bemonstering door proefpersonen was zwaar verschoven in de richting van vrouwen met 
borstkanker 

 Inschatting van proefpersonen was 63% (correcte antwoord was 7,8%)  

EXTRA SLIDE _ 288 
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Evaluatie: natuurlijke frequentie hypothese  

 Sterktes 

 Het is logisch dat natuurlijke bemonstering de accuratesse va neen beoordeling kan beïnvloeden 

 Beoordelingen die gebaseerd zijn op frequentie-informatie zijn vaak beter dan diegene die op probabiliteit 
gebaseerd zijn.  

 Beperkingen   

 Door de proefpersonen gemaakte keuze kunnen complexe en gekleurde informatie opleveren die moeilijk 
interpretabel is.  

 De frequentie-varianten van een probleem maken de onderliggende structuur beter te begrijpen. 

 Dit kan de prestatieverbetering verklaren 

 Kan niet verklaren waarom mensen wel goed overweg kunnen met sommige probabiliteitsproblemen  

 

 

2.4. Dual-process modellen 

 Systeem #1 
o Intuïtief, automatisch, onmiddellijk, produceert de meeste heuristieken 
o Dit systeem produceert intuïtieve antwoorden, welke door systeem #2 gemonitord/geëvalueerd 

kunnen worden, iets wat wel zeldzaam is.  

 Systeem #2 
o Analytisch, gecontroleerd, onder controle van het bewustzijn, 

regel gebaseerd, serieel, cognitief belastend, flexibel, we maken 
weinig tot geen gebruik van dit systeem. 

 Grafiek 
o Gemiddelde tijd benodigd om correcte beslissing te nemen bij 

incongruente, congruente en neutrale problemen en om incorrecte 
beslissingen te nemen bij incongruente problemen.  

 

Evaluatie: dual-process modellen  

 Sterktes 

 Redelijk bewijs voor het bestaan van twee verschillende verwerkingsstromen 

 De meeste beoordelingen lijken gemaakt te worden door systeem #1 

 Kan individuele verschillen in beoordelingsprestatie verklaren 

 Wie meer kan vertrouwen op systeem #2 heeft een voordeel  

 Beperkingen   

 Mensen maken meer gebruik van de basis ratio dan verondersteld werd 

 Is niet erg expliciet over de processen die betrokken zijn bij beoordelingen 

 De processen kunnen in parallel opereren, in plaats van serieel 
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3. Beslissingen maken onder risico  

 Utiliteitstheorie  
o Richt zich op hoe mensen beslissingen zouden moeten maken, te weinig nadruk op hoe mensen ze 

werkelijk maken 

 Von neumann en Morgenstern 
o Utiliteitstheorie 

 Bepaal de verwachtte waarde van diverse mogelijke uitkomsten.  

 Verwachtte utiliteit = waarschijnlijkheid van de uitkomst 

 Maximaliseer de utiliteit door de optie te kiezen met de hoogste verwachtte utiliteit 
o Mensen behandlene beslissingen als gokken 

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

3.1. Prospect theorie  

 Kahneman en Tversky’s  
o Mensen nemen een referentiepunt wat meestal hun dan actuele toestand representeert 
o Mensen zijn veel gevoeliger voor potentiële verliezer dan voor potentiële winsten (dws verlies 

aversie) 

 Dit kan het dominantieprincipe overstemmen 

 Volgens de utiliteitstheorie: “Als optie A minsten even goed is als optie B in alle 
aspecten, en zelf beter dan B in minimaal één aspect, dan zou A verkozen worden over B 

o Mensen neigen ertoe om zeldzame gebeurtenissen te zwaar te wegen 

 Vaak worden hoogwaarschijnlijke gebeurtenissen te weinig gewicht gegeven 

EXTRA SLIDE _ DOMINANTIEPRINCIPE _ DIA 296 

 Grafiek 
o Er is een sterke sterke interactie tussen verlies van aversie en persoonlijkheid 
o Verlies van aversie is gekoppeld aan gevoel van eigenwaarde.  

 Mensen met een lage eigenwaarde hebben het moeilijk om 
risicovolle beslissingen te nemen.  

 MC-vragen van vroeger = Je kan gokken/openlaten als je 
het antwoord niet kent. Niet durven gokken door 
verliesaversie = mensen zijn bang om een verkeerd 
antwoord te geven.  

 MC-vragen meten dus niet enkel de persoonlijkheidskennis 
maar ook of je het al dan niet durft om een gok te wagen.  

3.1.1.  Prospect theorie:  verzonken kosten en framing effecten  

 Verzonken-kosten effect 
o Een grotere tendens om door te gaan met een bepaalde inspanning wanneer eenmaal een 

investering in geld, moeite of tijd gedaan is 
o Simonson en Straw 

 Het effect is sterker wanneer proefpersonen  dachten dat ze verantwoordelijk zouden worden 
gehouden.  

 Framing effect 
o Beslissingen worden beïnvloed door irrelevante aspecten van de situatie 

 Alleen wanneer wat op het spel staat werkelijke waarde heeft voor de beslisser.  
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o Tversky en Kahneman 

 Het aziatische ziekte probleem 
o Wang 

 Effecten van groepsgrootte 

 Grafiek 
o Keuze van de optie (deterministisch vs. probabilistisch) als functie 

van het aantal patiënten en het type patiënten (onbekend vs. nabije 
familie). 

o Mensen kregen de functie ‘arts’ toegewezen en moesten bepaalde 
beslissingen nemen toen er een ziekte uitbrak.  

 2/3 overleven en 1/3 niet = deterministische beslissing = 
wordt door de meeste verkozen (onbekende). 

  (Paars) = probabilistische benadering = 1/3 kans dat iedereen overleefd, 2/3 dat niemand 
overleeft. Mensen kiezen deze benadering omdat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor wie 
al dan niet sterft.  

Evaluatie: prospect theorie  

 Beperkingen   

 Kahneman en Tversky zijn niet in staat geweest om een gedetailleerde expliciete rationele te vinden voor de 
waardefunctie 

 Te weinig nadruk op de sociale en emotionele factoren die betrokken zijn bij beslissingsprocessen 

 Individuele verschillen in de bereidheid om risicovolle beslissingen te nemen worden te weinig benadrukt. 

 Verlies-aversie lijkt vooral te gelden voor mensen met een lage eigenwaarde 

 Framing effecten zijn afhankelijk van de besluitvoerder, en of de boodschap positief of negatief vormgegeven is. 

 Soms worden zeldzame gebeurtenissen onderschat 

 Wanneer beslissingen gebaseerd zijn op ervaring 

 Wanneer wel feedback wordt gegeven.  

 

4. Beslissingen maken: Emotionele en sociale factoren  

4.1. Intermezzo  

 Neuro-economie 
o Het gebruik van neurowetenschappelijk onderzoek om informatie te verkrijgen over 

beslissingsprocessen in een economische situatie 

 Kermer 

 Impact bias  
o Mensen overschatten de intensiteit en duur van de negatieve emotionele reacties op verlies 
o   

 Assumptie  
o Assumptie dat er een verschil is tussen onze hersenen en ons ‘zelf’/gedrag 

 Hersenactivatiepatronen kunnen ‘verborgen’ keuzegedrag en/of voorkeuren reflecteren  

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

o Ze proberen om ons te vertellen dat er een discrepantie is hoe wij als persoon dingen ervaren en 

hoe onze hersenen hiermee omgaan  In hoeverre is ons  bewustzijn equivalent met wat onze 
hersenen doen?  
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 Potentiële problemen van neuro-economie 
o Veel ‘nieuwe’ conclusies zijn feitelijk helemaal niet nieuw 
o Hersenactiviteit in afwezigheid van gedragsmaten heeft een beperkte waarde 
o De verleidelijke allure van neurowetenschappelijke verklaringen 
o Neuromarketing  

 Hersenactiviteit: moderne frenologie?  
o Één hersengebied kan meerdere functies ondersteunen 

 Relatie tussen gedrag en hersenactiviteit is waardevol voor theorievorming 

 Maar activatiepatronen op zich zeggen weinig   

 De verleidelijke allure van neurowetenschappelijke verklaringen  
o Weissberg 

 Beoordeling van de plausibiliteit van verklaringen van psychologische problemen 

 Drie groepen 
o Beginners 
o Gevorderde studenten 
o Experts 

 Twee types verklaringen 
o Met of zonder (ongerelateerde) neurowetenschappelijke jargon 

 Zowel beginners als (in mindere mate) gevorderde studenten beoordeelden verklaringen 
waarin at random neurowetenschappelijk jargon was opgenomen als plausibeler  

Evaluatie: neuromarketing  

 Voorbeelden 

 fMRI scans om productenontwerpen te illustreren  

 GSR maten om emotionele reacties te meten 

 Leugendetectie d.m.v. EEG 

 Beperkingen   

 De betrouwbaarheid en validiteit zijn laag 

 De technieken zijn gemakkelijk om de tuin te leiden 

 Het feit dat cognitieve functie X gecorreleerd is met een bepaald hersenproces of fysiologische respons wil nog 
niet direct zeggen dat de waarneming van de respons zelf betekent dat we cognitief proces X meten  

 Emotionele factoren 

 Kunnen emoties beslissingen schaden?  

 De martino 
o Grotere framing effecten en een hogere mate van verlies-aversie is geassocieerd met 

een hogere activatie in hersengebieden geassocieerd met angst 

 Shiv 
o Hersenbeschadigde patiënten kunnen beter scoren op een goktaak wanneer de 

beschadiging de emotionele ervaringen verminderde 

 Kunnen emoties gunstig zijn voor beslissingen?  

 Seo 
o Online investeerde die intessere emoties ervoeren hadden en betere 

beslissingsprestaties 

 Patiënten met schade aan de ventromediale prefrontale cortx 
o Intacte intelligentie 
o Geen emotionele expressie/ervaring 
o Gebrekkige beslissingen in het echte leven  

 Wong  
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o Mensen met een hoge mate van negatief affect (hoog scoren op neuroticisme) 
vermijden het verzonken kosten effect.  

 Ze vermijden voorkomende situaties om de negatieve emoties te reduceren  

 Beslissingen in een sociale emotionele context 

 Emotionele factoren 

 Sociale factoren  

4.2. Omissievoorkeur en beslissingsvermijding vertekening  

 Omissievoorkeur en beslissingsvermijding  

 Ritov  

 Omissievoorkeur 
o Mensen verkiezen gebrek aan actie boven handelen 
o Verwachtte spijt 
o Vaccinatie voorbeeld = wel of niet vaccineren zodat ze niet dood gaat. (10/10.000 

= kans dat je doodgaat door de ziekte. 5/10.000 is de kans dat je doodgaat door 
bijwerkingen van de vaccinatie. Je moet wel vaccineren 

o Je maakt een keuze tussen wel en niet handelen. 

 Samuelson 

 Status quo voorkeur  
o Mensen herhalen een initiële keuze over een reeks beslissingssituaties, ondanks een 

verandering in voorkeur  

 Anderson  

 Rationeel-emotioneel model 
o Mensen maken keuzes om negatieve emoties te reduceren = verklaring waarom ze 

dit doen  

 Anderson’s rationeel-emotioneel model  
o Het identificeert factoren die geassocieerd zijn met 

beslissingsvermijding  
o Schema opdelen in 3 verschillende stadia 

 Stadia van antecedenten = alle factoren die bij een 
mogelijke beslissing in acht kunnen worden genomen 
zitten hierin vervat 

 Kunnen we de beslissing vermijden 

 Emotionele uitkomsten  

 Tetlock’s sociaal-functionalistisch benadering 
o Beslissingen die enkel invloed hebben op jezelf, maar ook voor andere = sociale consequenties  
o Hij gaat ervanuit dat beslissing allemaal worden genomen in een sociale context 
o Houdt rekening met de sociale context van beslissingsprocessen 

 Mensen gedragen zich soms als intuïtieve politici 

 Beslissingen worden beïnvloed door de noodzaak om hun besluiten te verdedigen 
richting anderen  

 Jouw beslissingen kunnen gevolgen hebben voor andere en je moet dus je beslissing 
rechtvaardigen.  

 Je kan een beslissing nemen en die heeft consequenties voor anderen waardoor we onze 
beslissing moeten rechtvaardigen. De uitkomst is niet belangrijk van je beslissing, maar 
wel hoe je het gaat rechtvaardigen.  
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o Bepekringen 

 Belangrijke factoren (bv. verlies-aversie) worden genegeerd 

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

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

 Simonson en Staw 
o Onderzochten het effect van verantwoording op het verzonken-kosten effect 
o Wat is de onderliggende reden dat we doorgaan met iets dat toch geen nut meer heeft. 

 Hypothetisch scenario 
o Aan welk product (een ‘light’ bier of een niet-alcoholisch biertje) moet marketingsgeld 

besteed worden? Maar het product lag niet goed in de markt.  
o Proefpersonen hoorden dat hun besluit negatieve resultaten had geproduceerd en 

kregen de gelegenheid extra fonsen aan (één van) de twee producten te alloceren  

 Condities  

 Hoog-verantwoordelijke conditie 
o Besluit van proefpersonen kan gedeeld worden met andere studenten en 

lesgevers  

 Laag-verantwoordelijke conditie  
o Besluit van de proefpersoon is vertrouwelijk en niet gerelateerd aan de 

effectiviteit van het management of intelligentie  

 Conclusie  
o De hoog verantwoordelijke groep produceerde het grootste verzonken kosten-effect, 

waarschijnlijk omdat ze de noodzaak voelden hun eerdere ineffectieve besluit te 
verdedigen. 

o Wanneer ze het gevoel kregen dat hun beslissing consequenties zouden hebben hadden 
ze meer de neiging om energie te blijven steken in het product ook al was dat al lang 
zinloos.  

5. Complexe besluitvoering  

 Complexe besluitvoering 
o Gebeurt vaak dat je beslissing moet nemen waarbij er voor-en nadelen zijn bij het kiezen. 

 We moeten een weloverwogen afweging maken waarbij we zaken gaan beslissing: wat is 
belangrijk en wat niet.  

o Voorbeeld 

 Tornado-kaart  

 Meervoudige attributentheorie 

 Hoe maken we zo’n afweging. Hoe maken we zo’n keuzes. 

 Op het moment dat we een attributie moeten maken gaan we alle aspecten afwegen. We moeten 
ook rekening houden met de verwachtte utiliteit.  

 Assumptie 
o Iemand oordeel over de winst zou stabiel moeten blijven 

 Tegenbewijs 
o Iemand inschatting van de winst blijft niet constant  
o Het is een slechte beschrijving van het keuzeproces die we doormaken. 
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 Rationaliteit, ongebonden  

 Ongebonden rationaliteit 

 Alle relevante informatie is beschikbaar en wordt gebruikt door de beslisser 

 Optimizatie 
o We selecteren de beste keuze/beslissingen gebaseerd op alle beschikbare bewijs  
o Als we alle info kunnen gebruiken resulteert dit in een ideale keuze  

 Problemen  
o Vaak is er geen manier om bepalen of een keuze optimaal is 
o Ongeacht welke definitie, vaak slagen we niet in de meeste optimale keuze te maken.  

 Gebonden rationaliteit  

 Beslissingen kunnen gebonden worden door beperkingen in de omgeving en in onszelf 

 Informatiekosten = hoe moeilijk is info toegankelijk 

 Beperkte aandacht = je kan niet op alles je aandacht richten, 

 Geheugenbeperkingen = ons geheugen is beperkt, kan niet alle info te gelijker tijd 
opslaan. 

 We produceren redelijke of werkbare oplossingen voor problemen door diverse short-cut 
strategieën toe te passen.  

 Gebonden rationaliteit 

 Simon 

 Satisficing 
o Opties worden serieel beschouwd  
o Kies de eerste optie die aan onze minimum vereisten voldoet 
o Vooral handig wanneer opties zich op verschillende tijden aandienen.  

 Schwarts 

 Satisficers  
o Gelukkiger en optimistischer  
o Hebben een hogere levensbevrediging  
o We gaan zoeken naar een subset die voldoen aan je eisen.  

 Nieuwe gsm kopen = heel zorgvuldig kiezen  

 Maximisers (perfectionisten)  
o Ervaren meer spijt en zelf-schuld  

 Nieuwe gsm kopen = de eerst en de best. Niet helemaal te vreden, maar wel genoeg = 
dit is goed in het geval als je in tijdsnood zit.  
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 Galloti rapporteerde dat besluitvoerders in het echte leven 
o Het aantal te beschouwen opties beperkten tot ~4 (verminderde over tijd)  
o Beperkten het aantal te beschouwen attributen tot ~6 (verminderde niet over tijd) 
o Meer vaardige individuen namen meer attributen in beschouwing 
o Meeste beslissingen waren goed  

5.1. Eliminatie door aspecten  

 Tversky’s eliminatie-door-aspectentheorie 
o Veronderstelt dat 

 Beslissers opties elimineren door relevante aspecten één voor één te beschouwen 

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

 Dit proces wort herhaald totdat één optie over blijft = de optie die we kiezen 
o Vergelijkbaar met Simon’s gebonden rationaliteit 
o Beperking 

 De optie die geselecteerd wordt varieert als functie van de volgorde waarin opties in 
beschouwing worden genomen. 

 Neuroimaging bewijs 

 Fellow 
o Patiënten met een ventromediale frontale lobe beschadiging slagen er niet in om attributen 

over verschillende opties te vergelijken. 

 Selective exposure  
o  Modellen die flexibeler zijn 
o Belang dat we aan verschillende infobronnen hechten. 
o Als we een beslissing maken hebben wij al a-priori een keuze gemaakt = vaak zijn we op zoek naar 

bevestiging van onze keuze.  

 Naturalistische beslissingsprocessen 
o Als we een beslissing moeten nemen spelen er een aantal verschillende processen een rol = maken 

van doelen, info verzamelen = belangrijk is dat we dit in een willekeurige volgorde kunnen 
uitvoeren!  

5.2. Unconsious thought theory  

 Unconscious thougt theory - Weegschaal 

 Bewust gedacht 
o Gelimiteerd door een beperkte capaciteit  
o Resulteert in suboptimale weging 
o Volgt strikte regels  
o Resulteert in precieze antwoorden op complexe wiskundeproblemen 

 Onbewuste gedachten 
o Kan een grotere capaciteit verwerken dan het bewuste 
o Natuurlijke weging van het relatieve belang van relevante attributen  

 Ondersteund bewijs 
o Onbewuste gedachte condities verbeteren de taakprestaties in complexe, maar niet bij 

simpele beslissingen 
o Bewuste denkers zijn tevredener met simpele producten  

 Kritiek 
o Arbitraire taken 
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 Onderscheid tussen automatische processen = onbewust niveau. Treedt alleen op bij 
eenvoudige taken die we kunnen automatiseren, daar hebben we geen bewustzijn 
meer voor nodig.  

 Bewustzijn bestaat als vele info geactiveerd worden = is gekoppeld aan complexe 
gedachten.  

 Resultaten zijn verkregen door arbitraire taken.  
o Gebrekkige experimentele condities 
o Theoretisch gezien implausibel 
o Ernstige problemen met repliceerbaarheid 

 We kunnen resultaten hierover niet repliceren   

 Arbitraire taken 
o Proefpersonen krijgen een beschijving te horen van een aantal verschillende auto’s en moeten de 

beste kiezen 

 Random aanbieding van attributen  

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

 Bijvoorbeeld zuinigheid en het aantal kopjes houders tellen even zwaar mee  

 Wanneer proefpersonen hun eigen oordeel word meegewogen verdwijnen de effecten 
grotendeels  

 Gebrekkige condities 

 Unconcious thougt 
o Prestatie zou moeten verbeteren na onbewuste ruminatie 
o Minimaal 3 condities nodig 

 Onmiddellijke beslissing 

 Beslissing na bewuste ruminatie 

 Beslissing na onbewuste ruminatie  
o De onmiddellijke beslissingsconditie ontbreekt vaak  

o Afleiding is vaak gunstig om irrelevante details te kunnen vergeten  

 Theoretisch implausibel 
o Automatische taken zijn overwegen simpel en regel gebaseerd  

 Repliceerbaarheid 
o Zéér gebrekkige repliceerbaarheid 
o Het filedrawer effect 
o Kahneman = oproep tot een gecoördineerde poging tot replicatie  
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REDENEREN EN HYPOTHESETESTEN 

Hoofdstuk 14 

1. Inleiding  

 Inductief vs. deductief redeneren  

 Inductief redeneren 
o Maken van een algemene conclusie gebaseerd op de premissen (statements) die gaan over 

specifieke gevallen  
o Conclusie gebaseerd op inductief redeneren zijn waarschijnlijk (maar niet noodzakelijk) 

waar 

 Hypotheses kunnen nooit bewezen worden op basis van logische inductie  
o Men gaat uit specifieke voorbeelden gaan generaliseren = premissen 

 Deductief redeneren 
o Trekken van conclusies die absoluut waar zijn, in aanmerking nemende dat de aannames 

kloppen 
o Deductieve problemen zijn vaak gebaseerd op formele logica 

 Maar, de meeste mensen gebruiken geen formele logica om ze op te lossen. 
o We trekken vanuit een algemeen geldend principe een conclusie 

 Algemeen 

o We kunnen nooit bewijzen dat een theorie waar is   we kunnen enkel zeggen dat het 
waarschijnlijk is. 

o Conclusie kan je alleen maar trekken als de aanname maakt dat de premisen ook juist zijn. 

 Kennisvergaring 
o Kennisvergaring loopt via wisselwerking tussen deze 2 processen. 

 Je begint met een doel/voorspelling 

 Die voorspelling toets je op basis van observatie (inductief) 

 Je evalueert je resultaten en op basis daarvan probeer je door deductieve processen je theorie 
aan te passen 

 Dit kan weer leiden tot nieuwe voorspellingen. 

2. Hypothese testen  

 Hypothese testen 

 Confirmatie 
o De poging om bewijs te vinden wat de juistheid van je hypothese zal bevestigen 

(onmogelijk om via hypothese testen te doen).  
o Confirmatie bias = als we een bepaalde overtuiging hebben dan zoeken we vooral info die 

overeenstemt met die bevindingen. 

 Positieve testen  
o Genereert een voorspelling die overeenkomt met een bepaalde hypothese (slechts 

bevestigend wanneer je gelooft dat de hypothese juist is.  
o Is enkel zinvol als we op zoek bent naar een situatie die zegt dat de hypothese NIET juist is.  

 Falsificatie 
o De poging om hypotheses te falsifiëren door middel van experimenteren  

 Popper  
o Wetenschappers zouden (maar doen dat vaak niet) zich moeten richten op falsificatie 
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 Waar Popper geen rekening mee hield is dat het feit dat het verkrijgen van bewijs via 
falsificatie vaak niet erg praktisch is 

o Hij beweerde dat we nooit tot een conclusie kunnen komen als we telkens conformerende 
info doorvoeren. We moeten juist op zoek gaan naar tegenbewijs, naar een bevinding die 
niet in overeenstemming is met ons idee 

2.1. Wason’s 2 -4-6 taak  

 Algemene vraag 
o Hoe goed zijn we in het positief testen bij een foute hypothese?  

 Wason’s 2-4-6 Taak 
o Proefpersonen kregen te horen dat een reeks nummers (2-4-6) voldeden aan een verborgen regel 

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

 Kregen feedback 
o De simpele onderliggende regel 

 Drie getallen in volgorde van oplopende grootte 
o 28% van de proefpersonen vonden nooit de juiste regel 

 Degene die hem wel vonden hadden vaak veel tijd nodig 
o Mensen vertoonden een confirmatie voorkeur en slaagde er niet in om falsificatie te gebruiken 

 Genereerden getallenreeksen die overeenkomstig hun originele hypothese was 
o Prestaties zouden moeten verbeteren wanneer proefpersonen aangemoedigd werden om 

disconfirmatiestrategie te gebruiken 
o Hoe komt het dus dat we hierin slecht zijn 

 Dit komt omdat proefpersonen gedreven worden door de confirmatievoorkeur.  

 De proefpersoon heeft een bepaald idee wat er geldig moest zijn en ging hierdoor alleen maar 
getallenreeksen generaliseren in overeenstemming met de regel die hij in gedachten had 

o Dit proces kunnen we verbeteren door de proefpersoon aan te moedigen om regels te gebruiken 
die disconformerend zijn.  
 

 2-4-6 taak data 

 Tweney  
o Door proefpersonen te vertellen dat er twee regels zijn kon de prestatie aanzienlijk 

verbeterd worden, doordat de effectiviteit van positief toetsen toenam 

 Door manipulatie te brengen in het experiment verbeterde men de resultaten  

2.2. Hypothese testen: gesimuleerd en echt e onderzoeksomgeving  

 Gesimuleerde onderzoeksomgevingen 

 Onderzoeksomgeving 
o Creëren van een taaksituatie die een representatie is voor de manier waarop we dagelijks 

een hypothese moeten gaan testen. 

 Dunbar 
o Confirmatietesten verhinderen het correct oplossen van de taak 
o 20% van degene die de taak wel oplosten zochten naar een verklaring voor de discrepantie 

bevindingen  
o Een discripante bevinding is een bevinding die niet klopt met de theorie en waardoor je je 

theorie moet gaan aanpassen. 

 Tweney  
o Sommige onderzoeksgroepen richten zich op confirmatie 
o Anderen hechten meer belang aan disconfirmatie  
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 Beperkingen 
o De motivatie en toewijding van echte onderzoekers ontbreekt 
o Het aantal mensen die proberen het probleem op te lossen is belangrijk 
o Er kunnen verschillen zijn, afhankelijk van het domein van het specifieke probleem. 
o De proefpersonen zitten in een artificiële situatie  

3. Deductief redeneren  

3.1. Conditioneel redeneren  

 Conditioneel redeneren 

 Logische operatoren 
o Of, en, als.. dan, als en slechts als 

 Proposities 
o Kan slechts één van de twee waarden hebben (waar of niet waar)  

 Inferenties in conditioneel redeneren 

 Modus ponens 

 Premisse 

 Als het regent dan wordt Alica nat (Als A dan B) 

 Het regent (A)  

 Conclusie  

 Alicia wordt nat (B)  

 Modus tollens  

 Premisse 

 Als het regent dan wordt Alicia nat (Als A dan B) 

 Alicia wordt niet nat (niet B) 

 Conclusie  

 Het regent niet (niet A)  

 Uitleg  

 De eerste premis van modus tollens is gelijk aan de eerste premis van modus ponens, maar de 

2de is verschillend = er staat niet  Conclusie hieruit is dat als B niet waar is, dan ook A niet 
waar kan zijn.  

o Bevestiging van de consequent 

 Premisse 

 Als het regent dan wordt Alicia nat (als A an B) 

 Alicia wordt nat (B)  

 Conclusie  

 Het regent (A)  

 Uitleg  

 Als A waar is dan moet B waar zijn, maar er staat niets in de premissen over wat er met 

A moet gebeuren als B waar is. Kortom  Als B waar is dan zegt dat niets over A  Al 
is B waar, dan moet dat helemaal niet impliceren dat het gevolg is dat het regent. 

o Ontkenning van het antecedent  

 Premisse 

 Als het regent dan wordt Alicia nat (als A dan B)  

 Het regent niet (niet A) 
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 Conclusie  

 Alicia wordt niet nat (niet B)  

 Uitleg  

 A is niet waar en wederom de eerste premis zegt helemaal iets wat er met B aan de hand 
moet zijn als A niet waar is. Als a niet waar is kan het nog zo zijn dat B wel waar is.  

 Context effecten  

 Byrne 
o We worden in hoge mate beïnvloed door contextuele informatie die irrelevant is voor 

logische redeneringen 
o Het toegevoegde argument (onderlijnt) 

 Al ze een essay moeten schrijven dan zal ze tot laat in de bib studeren 

 Als de bib open blijft dan zal ze tot laat in de bib studeren 

 Ze moet een essay schrijven 

 Dus…? 

 Achtergrondkennis 
o Bij toename van het aantal tegenvoorbeelden zijn mensen minder genegen om conditionele 

inferenties te accepteren ongeacht of ze waar zijn of niet. 
o Redeneervermogen van mensen met een hoge werkgeheugencapaciteit was hoger dan die in de lage 

groep.  
o Irrelevante tegenvoorbeelden hebben invloed op de mate waarop mensen bereid zijn om de 

inferenties te accepteren. 
o Paarse grafiek = mate waarin bepaalde inferenties worden geaccepteerd. Als mensen deze 

problemen moeten gaan analyseren, zijn ze steeds goed in het accepteren van de modus ponens en 
de  DA. Maar bij het geven van verschillende tegenvoorbeelden zien we dat mensen heel vaak de 
ontkenning van het antecedent (DA) accepteren en MT ook.  

 

 

 

 

 

3.2. Wason selectie taak 

 Wason selectietaak 
o Deze taak test de hypothese op basis van een conditionele regel 
o Standaard versie 

 Vier kaarten liggen op tafel  

 Iedere kaart heeft een letter op de ene zijde en een nummer op de andere 

 Voor iedere kaart geldt een regel 

 Bv. Als er een R op de ene kant van de kaart staat dan staat er op de andere kaart een 2 

 De taak is om slechts die kaarten om te draaien die kunnen bevestigen of de regel correct is of 
niet.  

 Welke kaart moet je omdraaien “R”, “G”, “2”, “7” 

  Je moet de R en de 7 omdraaien. Waarom = je wilt verifiëren of de regel klopt. Dus als 
je een kaart hebt met R dan moet je die omdraaien om te kijken of er een 2 op de 
achterkant staat.  
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 Veel mensen zeggen dat je de 2 moet omdraaien, maar geeft die 2 wel nuttige info = nee 
want de regel zegt niets over wat er op de achterzijde van de 2 moet staan.  

 Als je 7 omdraait en er staat een R op de achterzijde dan geldt de regel niet meer. 
o Verklaring van Wason selectietaak resultaten 

 Evans 

 De matching voorkeur 

 De neiging om kaarten te selecteren die overeenkomen met de items die in de regel 
genoemd worden, ongeacht de relevantie 

 Als R dan 2 = modus ponnens 

 Maar we moeten ook de modes tollens poneren = Als 7 dan niet R = die 
moeten we ook oplossen en de meeste mensen doen dieze tap niet omdat we 
ze vergeten.  

 Wason  

 Een meer concrete versie van de taak verbetert de prestatie  

 Cosmides sociale contractie theorie 

 Achtergrond 

 De traditionele Wason selectietaak omvat een indicatieve regel 

 Bv. “Als er een p is, dan moet er een q zijn” 

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

 Bv. “Als er een p is dan moet je q doen”  

 Sociale contact theorie  

 Ontworpen om te verklaren waarom deontische regels helpen 

 Aannames 
o Mensen bezitten regels die onze vaardigheid maximaliseren om doelen te bereiken in 

sociale situaties 

 Voorspelling 
o Mensen zouden vooral goed moeten presteren wanneer de nadruk ligt op het 

ontkrachten van de regel. 

 Bewijs 
o Deontische regels resulteren in een betere prestatie  

 Sperber en Girotto’s relevantietheorie  
o Mensen evalueren simpelweg de relevantie die ieder van de vier kaarten heeft voor de regel 

 Mensen beredeneren het Wason probleem überhaupt niet  

3.3. Syllogistisch redeneren  

 Syllogistisch redeneren 
o Een syllogisme bestaat uit twee premissen (statements), gevolgd door een conclusie 

 Premissen 

 Alle kinderen zijn gehoorzaam 

 Alle meisjes zijn kinderen 

 Conclusie 

 Alle meisjes zijn gehoorzaam 

 De conclusie volgt logisch uit de premissen (maak cirkels om het te begrijpen) (b(a(c))) 
o Het gaat om de verificatie dat de premissen volgen uit de conclusie 
o 64 verschillende typses premissen 
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 Alle X zijn Y, Geen X is Y, Alle X zijn niet Y, Sommige X zijn Y, sommige X 
zijn niet Y, … 

 Syllogistische fouten - Klauer 
o Geloofwaardigheidsvoorkeur heeft betrekking op de neiging om 

 Ongeldige conclusies te accepteren wanneer ze geloofwaardig zijn 

 Conclusies te verwerpen wanneer ze ongeloofwaardig zijn 
o Base-rate effect 

 Syllogistische redeneervaardigheid kan worden beïnvloed door de geschatte 
waarschijnlijkheid van de juistheid ervan 

4. Theorieën over deductief redeneren 

4.1. Mentale modellen  

 Mentale modellen  

 Johnson-Laird 
o Each mental model represent a possibility, capturing what is common tot the different 

ways in which the possibility coudl occur 

 Een voorbeeld  

 Premissen 
o The lamp is on the right of the pad 
o The book is on the left of the pad 
o The clock is in front of the book 
o The vase is in front of the lamp  

 Conclusie  
o The clock is tot the left of the vase  

 Assumpties  
o Een mentaal model wordt geconstrueerd als je een beeld krijgt 

 Je probeert alle premissen hierin te vervatten 

 Conclusie die overeenkomen met het model worden gegenereerd 
o Er wordt gezocht naar tegenvoorbeelden om de conclusie te verwerpen 

 Voorbeelden die niet consistent zijn met de mentale representatie  
o Wanneer die niet gevonden worden wordt de conclusie verondersteld waar te zijn. 
o De constructie van een mentaal model vereist het gebruik van de beperkte 

werkgeheugencapaciteit 

 Hoe meer modellen nodig zijn, hoe moeilijker de taak 

 Hoe moeilijker het is om de info adequaat in ons geheugen te brengen 

 Daarom moeten we efficiënt omgaan met de info door keuzes te maken = door 
middel van het waarheidsprincipe 

o Het waarheidsprincipe 

 Mensen minimaliseren de belasting van hun werkgeheugen door modellen te 
construeren die alleen representeren wat wel waar is en niet wat niet waar is 

 Dit kan worden tegengegaan door hen expliciet instructie te geven  

 Voorbeeld 

 Wagen remt zelf af als er een gevaarsituatie is = automatische cruise-controle 

 Hoe hiermee een non-stop generator installeren? 

 Je moet kijken of de snelheid groter is dan nul, alsook naar de sensor kijken = 
dan werkt het systeem 
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 Wat ze zijn vergeten is dat dit ook moet werken als de wagen achteruit rijdt. De 
snelheid is dan negatief en dan zou men zich nooit aan bovenstaande voorwaarde 
voldoen = Gevolg = systeem zal nooit in werking treden. 

 Bewijs  

 Copeland en Radvansky 
o Toestaan van additionele mentale modellen reduceerde redeneersucces 
o Er is een redelijke correlatie (+.42) tussen werkgeheugencapaciteiten en 

syllogistische redeneren.  

 Betekent dat we een syllogistisch probleem oplossen, we meerdere modellen 
moeten genereren 

 Bell en johnson-Laird  
o Mensen reageren sneller op mogelijkheid vragen wanneer het antwoord ‘ja’ is, in 

plaats van ‘nee’ 

 Hier moeten we heel vaak verschillende alternatieve modellen voor gaan 
genereren. We kunnen pas ‘ja’ antwoorden als we alle verschillende modellen 
hebben doorlopen tot we er een tegen komen die een ‘ja’ antwoord geeft 

o Mensen reageren sneller op noodzaakvragen wanneer het antwoord ‘nee’ is in plaats 
van ‘ja’  

 Grafiek  
o Gemiddelde reactietijden (in seconden) voor correcte (ja en nee) antwoorden op 

mogelijkheids-en noodzakelijkheidsvragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Het waarheidsprincipe: Illusoire problemen 
o Slechts één van de volgende twee statements is waar 

 Het dienblad is zwaar of elegant of allebei 

 Het dienblad is elegant en verplaatsbaar  
o De volgende statement is definitief waar 

 Het dienblad is elegant en verplaatsbaar  
o Geef een beschrijving van het dienblad 

 Wat klopt er niet?  

 Er is een illusoire conditie omdat ze zich vasthouden aan het waarheidsprincipe = je maakt pas 
een representatie van iets dat wel waar is.  

o Grafiek 

 Percentage van correcte antwoorden op problemen die voorspeld waren om wel of niet 
gevoelig te zijn voor illusoire referenties  

 Hoe presteren mensen op deze taak = We zien dat de vaardigheid om de inconsistent in het 
illusoire probleem te constateren ‘belabbert’ is. Ze zijn niet in staat om de illusie te doorzien 
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 Reden hiervoor is dat de essentiële representatie die gebaseerd is op de onwaarheid, de 
inconsistentie, die kan in dit geval niet gemaakt worden wat resulteert in een slechte prestatie.  

 Evaluatie 
o Er is overtuigend bewijs dat veel fouten in deductief redeneren optreden omdat mensen het 

waarheidsprincipe hanteren en foutieve mogelijkheden negeren 
o Redeneren maakt gebruik van processen die vergelijkbaar zijn met die welke die nodig zijn voor 

begrip 
o De processen die nodig zijn voor het vormen van een mentaal model zijn onder gespecificeerd 
o De theorie neigt ernaar om individuele verschillen te negeren 
o Mensen produceren vaak slechts één enkel mentaal model en daardoor zijn systematische poging tot 

falsificatie vaak afwezig 

 Probabilistische benadering 
o Chater en Oaksford 

 “Alledaags rationaliteit is veel meer gefundeerd op onzekerheid dan op redeneren…, 
probabiliteit is daardoor waarschijnlijk een beter startpunt om menselijk redeneren te 
beschrijven dan de logica” 

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

 De keuzes die de meeste deelnemers aan Wason’s selectietaak maakte kunnen eerder als 
‘verstandig’ dan als onlogisch omschreven worden.  

Evaluatie: mentale modelen 

 Sterktes  

 Verklaart redeneer prestaties over een breed gebied van problemen 

 Veel fouten in deductief redeneren treden op vanwege het waarheidsprincipe 

 Redeneren kan dezelfde processen aanspreken als degene die nodig zijn voor normaal begrip 

 Beperkingen   

 Mensen maken minder vaak gebruik van deductief redeneren dan we vaak aannemen 

 De processen betrokken bij de formatie van mentale modellen zijn ondergespecificeerd 

 Neigt er naar om individuele verschillen te negeren   

 Mensen doen soms geen poging om hun conclusie te falsificeren 

 Geen expliciete beschrijving gegeven voor snelle en langzame verwerking  

 

4.2. Duale systeem theorieën  

 Duale systeem theorieën: Evans heuristische-analytische theorie  
o 2 systemen 

 Er is sprake van een samenwerking tussen de 2 systemen  
o Systeem 1 processen 

 Snel, parallel en automatisch  
o Systeem 2 processen 

 Langzaam en serieel  

 Spreken bewuste processen aan 

 Evolutionair gezien recent 

 Regel gebaseerd 

 Beperkte capaciteit 

 Gelinkt aan intelligentie  
 



 96 

F
u

n
ct

ie
le

er
 I

I 
 |

  
A

c
a

d
e

m
ie

ja
a

r:
 2

0
1

6
-2

0
1

7
 

o Menselijk redeneren (en hypothetisch denken) is gebaseerd op 

 Het singulariteitsprincipe 
o Er wordt slechts één mental model tegelijk in beschouwing genomen = dit kan 

resulteren in het maken van fouten 
o Als er aanleiding is om meerdere mentale modellen te genereren, gaan we dit van 

nature niet doen.  

 Het relevantieprincipe  
o De meeste relevante mentale modellen zijn gebaseerd op bestaande kennis en de 

huidige context wordt in beschouwing genomen. 
o Als we bezig zijn om een mentaal model te genereren doen we dit niet enkel door 

info die we via premissen hebben opgenomen, maar dat we ook allerlei extra kennis 
erbij betrekken die we van het probleem al hebben  

 Het satisficatieprincipe  
o Het huidige mentale model wordt geëvalueerd door het analytische systeem en 

geaccepteerd wanneer het adequaat is  
o Van nature stoppen we met het genereren van alternatieve vanaf het moment dat we 

denken dat er een acceptabele optie gevonden is.  

 Het is een serieel proces 
o We gaan pas over op het volgende principe als het huidige niet meer toepasselijk is.  

o Bewijs  

 Geloofwaardigheidsvoorkeur neemt af wanneer 

 Instructies expliciet het logische redeneren benaderukken 

 Tijd niet gelimiteerd is, wat het gebruik van analytische processen doet toenemen 

 Hogere werkgeheugencapaciteit heeft geen meerwaarde 
voor heuristische redeneren 

o Grafiek - tijdsdruk en geloofwaardigheid 

 Prestatie van de proefpersoon 

 VB = valid believable 

 VU = valid ubelievable 

 IB = invalid believable 

 IU = invalid ubelievable 

 

Evaluatie: heuristische-analytische theorie  

 Sterktes  

 Brede toepasbaarheid binnen cognitief onderzoek 

 Bewijs voor redeneringen gebaseerd op singulariteit, relevantie en satisfactie principes 

 Geeft een overmatig gewicht aan deductief redeneren  

 Bewijs voor het onderscheid tussen heuristiek en analytische processen is sterk 

 Houdt rekening met een aantal individuele verschillen, die gebaseerd zijn op de mate waarin analytische 
processen gebruikt worden.   

 Beperkingen   

 Impliciet/expliciet en heuristisch/analytisch kunnen mogelijks twee onafhankelijke dimensies representeren 

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

 is niet in staat om te verklaren hoe de heuristische en analytische processen interacteren 
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5. Hersenprocessen van denken en redeneren  

Moeten we niet kennen  

6. Informeel redeneren  

 Informeel redeneren 

 Hierbij zullen we nooit een cirkelredenering accepteren 

 Hier kijken we naar de inhoud/semantiek van het argument 

 Loslaten van het idee dat iets waar of niet waar is. Een argument kan een bepaalde sterkte hebben  

 Het is eerder probabilistisch ‘grijs’ dan deterministisch ‘zwart of wit’ 

 Conclusies op basis van het argument zijn dus afhankelijk van de basis van de sterkte van dat 
argument.  

 Formele redeneren 

 Cirkellogica is hierbij geldig 

 Maakt niet uit waar je naar kijkt. Je mag nonsense zeggen 

 

 

 

 

 

 

 Hahn en Oaksford 
o De meeste informele redeneringen vinden plaats i het dagelijkse leven in de context van 

argumentatie 
o Informeel redeneren is probabilitsch, in plaats van deterministisch 
o De sterkte van de conclusie van een argument hangt af van oa. 

 De mate van eerdere overtuigingskracht 

 De aard van het nieuwe relevante bewijs  
o Bewijs gebaseerd op positieve argumenten hebben meestal meer impact op de waargenomen kracht 

van de conclusie dan die welke gebaseerd zijn op negatieve argumenten  
o De volledige theoretische benadering is Bayesiaans 

 Richt zich op de mate waarin nieuwe info de waarschijnlijkheid van een gegeven conclusie kan 
veranderen.  

 Grafiek 

 De mate waarin iemands originele 
positie veranderd kan worden is 
afhankelijk van verschillende factoren 
(overtuigingskracht van de persoon die 
het argument aanvoert, de ingenomen 
positie)  

 1ste factor = aard van de overtuiging 

 2de factor = aard van de evidentie  

 3de factor = sterkte van de argumenten zelf (definiëren van aantal successen)  
 



 98 

F
u

n
ct

ie
le

er
 I

I 
 |

  
A

c
a

d
e

m
ie

ja
a

r:
 2

0
1

6
-2

0
1

7
 

 Veel voorkomende informele dwalingen 

 Bij informeel redeneren is er nog een belangrijke factor waarmee we geen rekening houden bij 
formeel redeneren = Fallency/drogredenen 

 Niet kennen voor het examen? 

 

 

 

 

 

 Verbeteren van informeel redeneren 

 Van Gelder, Bissett en Cumming  

 Universitaire studenten volgden een 12-weekse cursus (<100 uur) voor kritisch denken 

 Bevindingen 

 De meeste studenten lieten een substantiële verbetering zien op het gebied van informeel 
redeneren 

 Gemiddelde correlatie (+.31) tussen de hoeveelheid tijd die besteed werd aan 
oefeningen en de mate van verbetering  

7. Zijn mensen rationeel  

 Wanneer ‘irrationeel’ rationeel is 
o Heuristieken zijn vaak kostenbesparend en geven een benadering die vaak goed genoeg is 
o Laboratoriumexperimenten ontberen vaak belangrijke informatie die anders het gebruik van 

intuïtieve causale kennis zou kunnen aanspreken. 

 Evans 

 Normatieve systeem probleem 
o Proefpersoon kunnen een andere propositioneel kennissysteem gebruiken dan de 

proefleider  
o Het is mogelijk dat je een ander idee had dan wat de proefleider van je verwacht = als 

kennis zit je niet helemaal op dezelfde lijn waardoor de resultaten hiernaar gekleurd 
kunnen worden.  

 Het interpretatieprobleem 
o Proefpersonen hadden mogelijk de juiste oplossing voor een andere interpretatie van 

het probleem 
o Kleurt ook het resultaat 

 Externe validiteitprobleem  
o Kunstmatige taken hebben vaak weinig overeenkomst met echte problemen 
o Labo gebaseerde conclusie hangen niet af van geloofwaardigheid of niet 
o In het dagelijkse leven is redeneren niet binair  
o Je wilt conclusies hebben die overeenkomen met de realiteit 

 We kunnen niet al onze biases wegredeneren 
o Slechte motivatie is niet een afdoende argument om slechte beoordelings-en redeneerprestaties in 

het lab te verklaren.  
o Intelligentie en werkgeheugencapaciteit kan verklaren waarom veel deductieve redeneerproblemen 

slechte prestaties opleveren. 
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 Intelligentie is relevant voor andere problemen 
o Zelfs wanneer instructies expliciet duidelijk zijn gemaakt, of wanneer frequenties (in plaats van 

probabiliteit) worden gebruikt blijven sommige voorkeuren bestaan 
o Zelfs medische experts laten bias zien bij relevante beslissingstaken  

 Theoretische overwegingen 

 Evans en Over 

 Rationaliteit1 
o Een persoonlijke rationaliteit  
o Gebruik maken van intuïtieve processen  

 Rationaliteit2 
o Een onpersoonlijke rationaliteit  
o Doet wel beroep op formeel redeneren 
o Maar in de werkelijkheid worden we er weinig toe aangezet om deze vorm van 

rationaliteit te gebruiken. 

 We gebruiken analytische processen vaak halfslachtig en conformeren daarmee een 
satisficatieprincipe  

 Chater en Oaksford  

 Mensen maken geen gebruik van systemen die op logica gebaseerd zijn  

 Stanovich en West: drie routes naar incorrecte heuristische responses  
o Niet zo belangrijk  
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VERBREDING 

Deel 4 

1. Inleiding  

 Klassieke ‘flowchart style’ cognitieve psychologie  
o Binnen deze benadering wordt info verwerkt op basis van vastgestelde regels (~pc-programma) 

waarbij er geen ruimte is voor belangrijke aspecten die ons denken hard beïnvloedt. 

 Geen ruimte voor emotie 

 Geen functie voor bewustzijn 

 De methode (introspectie) was ongeschikt. Alles wat subjectief was, was binnen deze 
benadering niet beschikt;  

 De computermetafoor 
o De mens als informatie verwerkende eenheid  

 Mind = software 

 Brain = hardware  

2. Cognit ie en emotie  

 Emotie en cognitie  
o Invloed van emoties is initieel zo veel mogelijk buiten het vakgebied gehouden, door proefpersonen 

in een zo neutraal mogelijke toestand te laten functioneren. 
o Tegenwoordig meer erkenning voor de rol van emotie 

 Positief affect en aandacht 

 Invloed van (angst, depressie, geluk) op taakprestatie 

3. Bewustzijn 

 Bewustzijn 
o Tot voor kort bijna exclusief het domein van de filosofie  
o Pas vanaf de 21ste eeuw enigszins toegankelijk geworden voor empirisch onderzoek 

 Maar eveneens nog slechts in beperkte mate 

 Bv onderzoek naar het al dan niet bewust waarnemen van een visuele stimuli  
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COGNITIE EN EMOTIE  

 Hoofdstuk 15 

1. Inleiding 

1.1. Structuur van emoties   

 Een dimensionele benadering van emoties 
o Categorische benadering dimensionele benadering 

 Izard en andere beargumenteerde dat er een aantal uniek onderscheidbare emoties bestaan, 
waaronder 

 Geluk, woede, angst, walging, verdriet  

 Deze benadering veronderstelt dat emoties losse categorieën zijn  

 De categorische benadering staat loodrecht op de dimensionele benadering, waarbij ze emoties 
zien als iets dat je kan beschrijven via orthodonale assen. Men kan zo elke individuele emotie 
omschrijven als een combinatie van verschillende factoren. 

 Vijf basisemoties 
o Power en Dalgleis claimden dat 

 Vijf basisemoties in bijna alle culturen gevonden 
kunnen worden = universeel 

 Gebaseerd op cognitieve waardebepaling 

 Herkenbare gezichtsuitdrukking 

 Herkenbare fysiologische patronen 

 Basisemoties schaal  

 Andere emoties zijn een mix van twee of meer 
basisemoties  

o Nostalgie 

 We kunnen ervaringen als nostalgisch verklaren doordat er twee verschillende basisemoties op 
hetzelfde moment actief worden 

2. Waardebepalingstheorieën 

 Waardebepalingstheorieën 

 Originele formulering van Lazarus 

 Drie vormen van waardebepaling  

 Primaire waardebepaling 
o Een omgevingssituatie wordt gezien als positief stressvol, of irrelevant voor het 

welzijn  

 Secundaire waardebepaling 
o Er wordt rekening gehouden met de hulpbronnen die een individu beschikbaar 

heeft om met een situatie om te gaan  
o Persoon gaat op zoek om de negatieve consequentie van een bepaalde stimulus 

te ontwijken.  

 Herwaardering  
o De stimulussituatie en de copingsstrategieën worden gecontroleerd; de primaire 

en secundaire waardebepalingsprocessen worden gecontroleerd indien nodig 

 Er zijn twee vormen van waardebepalingsprocessen 
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 Automatisch 

 Bewust  

 Herziening door Smith en Lazarus  

 Zes waardebepalingscomponenten 

 Primair 

 Motivationele relevantie 

 Motivationele congruentie = is de stimulus congruent met wat je zelf wil 

 Secundair  

 Verantwoordelijkheid = ben je zelf verantwoordelijk voor een negatieve situatie die 
ontstaan is?  

 Probleemgericht copingspotentiëel 

 Emotiegericht copingpotentiëel 

 Toekomstverwachting  

 Verschillende emotionele toestanden kunnen worden onderscheidden door 

 Welke componenten er bij betrokken zijn 

 Hoe deze betrokken zijn  

 Parallelle waardebepalingsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Bewijs waardebepalingstheorieën 

 Waardebepalingstheorieën: bewijs 

 Speisman 
o Manipulatie van cognitieve waardebepaling resulteert in fysiologische verschillen  
o Films laten zien van van gruwelijke besnijdenisritueel  

 Kuppens 
o Iedere gegeven emotie kan worden geproduceerd door diverse combinaties van 

waardebepalingen 

 Kuppens en van Mechelen 
o Onderscheidbare emotionele reacties kunnen worden geproduceerd door individuele 

verschillen in situationele waardebepaling  

 Schartau  
o Cognitieve herevaluatie van vervelende situaties (dieren in stressvolle situaties)  
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 Hypothetische scenario’s: bezwaren 
o Veel onderzoek naar de waardebepalingstheorie heeft gebruik gemaakt van hypothetische 

scenario’s, waarin 

 Weinig tot geen echte emotie wordt ervaren 

 Maar, bevindingen van hypothetische scenario’s lijken toch generaliseerbaar te zijn naar 
echte emotionele situaties  

o Het is moeilijk kom te zeggen wanneer emoties direct, als response op een situatie, of indirect, als 
response op de waardebepalingsprocessen, optreden 

 Waardebepaling voorspellen wel de intensiteit van de emoties  

 Is de waardebepaling ene proces die direct optreedt of is er eerst een activatie van de emotie  

 Het is moeilijk om aan te geven of herwaardering de oorzaak is van de verandering in emoties 
want emoties kunnen ook wel de oorzaak zijn van cognitieve herwaardering (zie studie 
Schartau) 

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

 Maar het is mogelijk om waardebepaling te manipuleren   

 Schartau  

 Deze studie keek naar (on)bewuste autonome responsen als gevolg van cognitieve herwaardering  

 1ste conditie = donkergrijs = ppn werd gevraagd tijdens 2de meting om stimuli gewoon te bekijken, 
zonder dat ze iets mee moesten doen.  

 2de Conditie = lichtgrijs = daarin werd de ppn gevraagd om expliciet de stimuli opnieuw te 
interpreten in een minder negatieve daglicht = negatieve consequenties van de stimuli 
onderdrukken 

 Resultaten = 3 verschillende maten geregisterd (2 subjectieve en 1 objectieve maat)  

 Watch conditie = geen verschil tussen de voor en nameting in de ervaren emotie.  

 De appraise conditie = herinterpreteer van stimuli = subjectieve mate waarin de walging en 
wanhoop worden gerapporteerd nemen drastisch af.  

 Conclusie = We kunnen concluderen dat subjecten ten gevolg van cognitieve herwaardering 
afneemt alsook de objectieve door de GSR. Kortom = cognitieve herinterpretatie en waardering 
helpt!  

 Grafiek 
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2.2. Bewijs: onbewuste emotionele verwerking  

 Bewijs: onbewuste emotionele verwerking 

 Ohman en Soares 
o Subliminale verwerking van fobie-gerelateerde informatie  
o Ze maken gebruik van onbewuste perceptie 
o Ze keken naar de verwerking van emotionele stimuli bij ppn met een fobie voor slangen en 

spinnen.  
o Foto’s van spinnen = sterker angstreactie bij fobie voor spinnen 
o Foto’s van slangen = sterkere angstreactie bij fobie voor slangen  
o Linkse tabel = conditie waarin de foto’s gemaskeerd aangeboden worden = gedurende 

hele korte tijd (16ms) getoond en daarna een ruis erover gelegd = die ruis zorgt ervoor d 
at je bewustzijn niet in staat is om de foto te herkennen.  

o Als we kijken naar de emotionele reactie die de foto oproepen = er blijft een emotionele 
reactie ontstaan  

 Tamietto en de Gelder  
o Affectieve blindsight: verwerking van emotionele stimuli buiten de bewuste waarnming 

om  
o Hoe gaan mensen met blindsight om met visuele verwerken van emotionele informatie? 
o Ook al zijn ze niet in staat om visuele info bewust te rapporteren bij het beschadigde 

visuele veld, toch laten de meting van gelaatspieren zien dat er een onbewuste verwerking 
is van emotionele stimuli 

 Hypothetische scenario’s: bezwaren 
o Veel onderzoek naar de waardebepalingstheorie heeft gebruik gemaakt van hypothetische scenario’s 

waarin 

 Weinig tot geen echte emotie werd ervaren 

 Maar, bevindingen van hypothetische scenario’s lijken toch generaliseerbaar te zijn naar 
echte emotionele situaties  

 Het is moeilijk om te zeggen wanneer emoties direct, als respons op een situatie, of indirect, 
als respons op de waardebepalingsprocessen, optreden 

 Waardebepalingen voorspellen wel de intensiteit van de emoties 

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

 Maar het is mogelijk om waardebepaling te manipuleren  

Evaluatie: waardebepalingstheorie  

 Sterktes  

 Waardebepalingsprocessen 

 Bepalen of we emoties ervaren 

 Beïnvloed de exacte ervaring van de emotie  

 Individuele verschillen in emotionele ervaring kan verklaard worden door variaties in waardebepaling 

 Smith en Kirby hun onderscheid tussen associatieve processen en redeneringen hebben ons begrip van de 
waardebepalingensprocessen verduidelijkt 

 Beperkingen   

 Waardebepaling is mogelijk niet altijd noodzakelijk in het bepalen van emotionele ervaring 

 Net zoals waardebepaling tot een emotionele ervaring kan leiden is het tegenovergestelde vaak ook waar 

 Legt de nadruk te weinig op de sociale context waarin emotie meestal ervaren wordt 

 Niet duidelijk wanneer en hoe opzettelijke en gecontroleerde processen opereren 

 De lijst van emoties van Lazerus vereist een betere rechtvaardigheid 
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3. Emotieregulatie 

 Emotieregulatie  
o “Ieder proces wat een individu kan gebruiken om het opkomen, verdwijnen, grootte, duur, 

intensiteit, kwaliteit of één of meerdere aspecten van een emotioneel response kan beïnvloedden 
o Methodes van stemmingsregulatie omvatten (maar zijn niet gelimiteerd tot): 

 Cognitieve waardebepaling 

 Gecontroleerde ademen 

 Passieve spierontspanning 

 Stress-geïnduceerd eten 

 Afleiding  

3.1. Procesmodel 

 Gross en Thompson’s procesmodel van emotieregulatie  
o Centrale assumptie 

 Emotie-regulatiestrategieën kunnen op 
verschillende momenten gebruikt worden 

 Strategieën op een systematische wijze ordenen 

 Het is een ordering van verschillende 
strategieën die we hebben die variëren van 
de situatie waarin de stimulus voorkomt 

 Voorbeeld 

 Je wil op reis gaan maar je hebt vliegangst. Je hebt verschillende mogelijkheden om met 
die angst om te gaan 

 1ste optie = je selecteert de situatie = je besluit om toch niet op reis te gaan, met 
negatieve consequenties als gevolg. 

 2de optie = situatie veranderen = je gaat wel op reis maar je neemt iemand eraren mee 
zodat je stress verminderd. Je ontwijkt dus de situatie niet, maar je past hem aan zodat 
de angstrespons verminderd wordt  

 3de optie = aandacht verplaatsen = Je gaat alleen, maar om je angst te verminderen ga je 
een boek lezen, muziek luisteren,… 

 4de optie = cognitieve herwaardering = je gaat je verdiepen in wat er zoal gebeurt in het 
gehele vliegproces (veiligheidsmaatregelen,…)  

 5de optie = Respons onderdrukken door controle uit te voeren op je angst door middel 
van ademhalinges-en spierspanningsoefeningen.  

 Aandachtsontplooing 
o Verwerken van emotionele stimuli tijdens een dubbeltaak loopt moeizaam 
o Conclusie = hoe meer je je werkgeheugen belast hoe moeilijker het is om de emotionele stimuli te 

verwerken  

 Cognitieve herwaardering 

 Ochsner en Gross 

 Identificeerde twee verschillende types herwaarderingsstrategieën 
o Herinterpretatie = veranderen van de betekenis van de context waarin een stimulus 

gepresenteerd wordt. 
o Afstand nemen = het nemen van een afstandelijke, derde persoonsperspectief 

 Problemen bij individuen met een depressie = ze kunnen info heel moeilijk op een andere 
wijze interpreteren. 

 fMRI data suggereert dat een succesvolle herwaardering geassocieerd is met 
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o Start van de cognitieve controlegebieden 
o Een demping van het negatieve affect 
o Toename in positief affect 

4. Stemming en cognitie: aandacht en geheugen  

 Stemming en cognitie 
o Onze cognitie kunnen we gebruiken om onze stemming aan te passen, maar omgekeerd kan dit 

ook.  

 Onze emotionele toestand kan een invloed hebben op onze cognitieve processen 

 Invloed van emotie op besluitvorming  
o Risico’s nemen 

 Wat is invloed van gemoedstoestand op de bereidheid van risico’s nemen 

 Studie = als je angstig bent dat je eigenlijk minder bereid bent om risico te nemen maar 
verdriet doet het omgekeerde!  

 Verdriet > neutraal > angst 

o Woede  kan leiden tot een toename van het gevoel van controle 

 Rechters bevinden iemand eerder schuldig wanneer ze geconfronteerd werden met expliciete 
foto’s 

 Morele dilemma’s 
o A – Trolley probleem 

 Geen persoonlijke betrokkenheid – zeer rationele beslissing 

 Zwakke emotionele reactie. Onze beslissing nemen we op basis van het cognitieve systeem = 
utilitaire beoordeling  

o B – voetgangersbrug probleem 

 Persoonlijke betrokkenheid = Sterke emotionele reactie 

 Deontologische beoordelingen 

 Beoordeling gaan we toepassen op morele regels en het affectieve systeem 

 Utilitaire beoordelingen 

 Cognitieve systeem  

 Bower en Gillian en Bower’s netwerktheorie 

 Voorspellingen  

 Gemoedstoestand-afhankelijk geheugen 
o Geheugen zou het best moeten werken wanneer de gemoedstoestand tijdens het 

ophalen overeenkomt met die tijdens leren. 
o We kunnen baat hebben bij emotionele toestand van info dat we eerder hebben 

geleerd.  

 Stemmingscongruentie 
o Emotionele geladen informatie wordt het beste teruggevraagd wanneer er een 

overeenkomst is tussen de lading van het materiaal en je huidige stemming. 
o Als we emotioneel geladen materiaal moeten leren, dan wordt dit het best 

teruggevraagd in een gelijkaardige stemming 

 Gedachtencongruentie 
o Iemands vrije associaties, interpretaties, gedachten en beoordeling zijn thematisch 

congruent met zijn/haar stemming. 
o Info wordt het best opgeslagen wanneer e inhoud van de emoties congruent met 

elkaar zijn.  

 Stemmingsintensiteit  
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o Toename in stemmingsintensiteit zorgt voor een toename van activatie van 
geassocieerde knopen in het associatieve netwerk. 

o Hoe sterk men je geëmotioneerd. 

 Stemmingsafhankelijke effecten 

 Stemmingsafhankelijk geheugen 

 Kenealy 
o Sterke stemmingsafhankelijke effecten vrije herinnering  
o 1ste conditie = blije of verdrietige stemming hebben tijdens 

het leren 
o 2de conditie = na het leren van stimuli werd er wederom een 

stemmingsinductie toegepast die (in)congruent kon zijn. 
o Congruent = zowel tijdens het leren als tijdens de 

herinnering hebben ze dezelfde emotie. Conclusie = 
hoeveelheid materiaal die ze leerde is hoog. 

o Incongruent = daling van hoeveelheid materiaal die ze leerde 
o Opmerking = dit werd enkel gerapporteerd in een free-

recall mode. Wanneer personen cues kregen verdween het stemmingsafhankelijk 
effect = betekent dat stemming niet zo’n grote rol speelt bij het leren van de info. 

o Conclusie = het moet dus aan iets anders liggen 

 Eich  
o Doe-het-zelf-principe 

 Stemming heeft minder invloed wanneer cruciale informatie expliciet 
gepresenteerd wordt. 

 Vrije herinnering is vooral een ‘doe-het-zelf’ test omdat iemand zelf zijn eigen 
herinneringscues moeten genereren.  

 Stemmingscongruiteitseffecten 
o Negatieve stemmingscontiguiteitseffecten zijn overwegend klein/afwezig 

 Mensen met een negatieve stemming pogen mogelijk hun stemming te veranderen door 
plezierige gedachten op te halen waardoor het negatieve effect verminderd.  

 Fiedler 
o Stemmingscongruentie-effecten kunnen een werkelijk geheugenvoordeel voor 

stemmingscongruent materiaal weerspiegelen. 
o Maar ze kunnen ook een responsvoorkeur weerspiegelen. 

 Mensen zijn mogelijk eerder bereid om herinnering aan hun huidige toestand te 
rapporteren zelf wanneer dit niet helemaal eerlijk is.  

o Data ondersteunt de eerste niet de tweede verklaring.  

 Gedachtencongruentie en stemmingsintensiteit 

 Gedachtencongruentie 

 Techniek 
o Brengen proefpersonen in een positieve of negatieve gemoedstoestand door 

woordinductietechniek  
o Vraag hen om beoordelingen te maken van een stimulus 
o Bepaal of deze beoordelingen eveneens positief/mild of negatief/hard zijn. 

 Stemmingsintensiteit 

 Eich 
o Gemoedstoestand-afhankelijk geheugen werd het meest consistent gevonden 

wanneer de geïnduceerde stemmingstoestanden sterk waren, in tegenstelling tot 
zwak 

o Er is nog weinig onderzoek op dit gebied geweest.  
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 Bower’s netwerktheorie: beperkingen 

 Verscheidene gefaalde pogingen om de verwachtte effecten te vinden 

 Deels mede vanwege de motivatie van individuen met een negatieve stemming om hun 
stemming te verbeteren 

 Voorspelt dat stemming cognitieve processen op een meer algemene wijze beïnvloedt dan in 
werkelijkheid gebeurt. 

 Moeilijk om de theorie te falsificeren/testen 

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

 Gelimiteerd qua toepasbaarheid 

 Slechts ontworpen om de relaties tussen individuele woorden te representeren  

 Affect infusie model 

 Affect infusie 
o Probeert hetzelfde te verklaren als de netwerktheorie = hoe beïnvloed emotie cognitie? 
o Treedt op wanneer affectieve informatie selectief aandacht, leren, geheugen, beslissings-en 

beoordelingsprocessen kan beïnvloeden 
o Wordt aangenomen uit 4 verwerkingsstadia te bestaan, die variëren in de mate waarin ze 

affect infusie betrekken 
o 4 verschillende manieren  

 Directe toegang = directe cue zorgt voor weinig invloed van de emoties 

 Gemotiveerde verwerking strategie = info gaan verwerken op basis van je doel. 
Er is sprake van een emotionele infusie op onze cognitieve werking. 

 Heuristische verwerking = cognitieve taken vertonen door een minimum aan 
inspanning. Er is sprake van een emotionele infusie op onze cognitieve werking 

 Substantieve verwerking = afhankelijk van wat je moet doen treedt het effect op 
o Effect infusie treedt op als we info moeten verwerken die ons geheugen beïnvloeden.  
o Schema 

 

 

 

 

 

 

 

 Affect infusie model: Bewijs voor directe toegang  
o Gemiddelde positiviteit van medewerkers hun respons op het 

verzoek van een klant, als functie van hun stemming (positief, 
neutraal en negatief) en ervaringsniveau (hoog, laag).  

o Resultaten tonen aan dat ervaren medewerkers directe 
toegangsverwerking hanteren en daardoor niet beïnvloed werden 
door stemmingsinductie.  

o Studie = keken naar de wijze waarop winkelmedewerkers 
beïnvloedbaar zijn door de attitude van de klant afhankelijk van hun ervarenheid. 
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o 1ste stap = affectinductiefase =  in contact brengen met klant (positief, neutraal, negatief) wat een 
invloed had op de gemoedstoestand van de medewerker. Medewerker werd door de klant 
blootgesteld aan een bepaalde emotie 

o 2de stap = vraag van 2de klant =afhankelijk van de gemoedstoestand van de medewerker wordt de 
vraag anders beantwoord 

o Resultaten = mate van positieviteit van de medewerker wordt gemeten =  

 Laag ervaren = aanspreken van verschillende cognitieve processen = medewerker wordt sterk 
beïnvloed door eigen emotionele toestand.  

 Hoog ervaren = medewerker laat zich niet erg beïnvloeden.  

Evaluatie: affect infusie model 

 Sterktes  

 Redelijke ondersteuning voor de assumptie dat: 

 Stemming cognitieve verwerking en beoordeling kan beïnvloedden wanneer heuristieken of substantiële 
verwerking gebruikt wordt. 

 Affect zal cognitieve verwerking niet beïnvloeden wanneer directe toegang of gemotiveerde verwerking 
gebruikt wordt. 

 Grotere algemene toepasbaarheid dan de netwerktheorie 

 Beter uitgerust om de niet-significante effecten van stemming op taakprestatie te verklaren 

 Beperkingen   

 Het gebrek aan direct bewijs voor de precieze strategie die proefpersonen gebruiken maakt het moeilijk het 
model te testen 

 De specifieke processen binnen iedere strategie zijn ondergespecificieerd. 

 Het model richt zich niet genoeg op verschillen in verwerking die geassocieerd zin met verschillende 
gemoedstoestanden 

 Verklaart niet waarom, binnen de negatieve gemoedstoestanden, de effecten variëren 

 

INTERMEZZO 

 Multi-level theorie 
o Het is een manier om te zeggen dat er meerdere paden zijn in onze hersenen om emoties te 

verwerken  

 LeDoux 
o Sensorische informatie over emotionele stimuli wordt simultaan vanaf de thalamus doorgestuurd 

naar zowel de amygdala als naar de cortex 

 Als wij geconfronteerd worden met een stimulus die een emotionele lading heeft roepen heel 
snel een reactie uit, een reactie die veel sneller is dan we zouden verwachten. 

 De angstrespons is veel sneller dan de bewuste omschrijving van de stimulus 
o Identificeerde twee emotie circuits voor angst 

 Een langzame thalamus-naar-cortex-naar-amygdala circuit waar gedetailleerde analyse van 
sensorische informatie plaatsvindt 

 Benadrukt response accuratesse boven snelheid 

 Een snel handelend thalamisch-amygdala circuit, gebaseerd op eenvoudige stimulus 
eigenschappen 

 Slaat de cortex over 

 Stelt ons in staat om snel op bedreiging te reageren  

 Niet-bewuste emotionele verwerking   

 Morris, öhman en Dolan 
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o Grotere activatie in de rechter amygdala ten gevolgen van een stimulus die (onbewust) 
geassocieerd werd met een affectieve ton, vergeleken met een vergelijkbare stimulus dien 
iet geconditioneerd was. 

 Affectieve blindsight 
o Een conditie waarin verschillende emotionele stimuli onderscheiden kunnen worden 

zonder dat er sprake is van bewuste waarneming  

 Pegna 
o Groter activatie in de rechter amygdala voor emotionele (met name 

angstige) gezichten, vergeleken met neutrale gezichten  

 Jolij en Lamme 
o TMS produceerde een tijdelijke affectieve blindsight in gezonde 

proefpersonen 

 Werken van de cortex deactiveren = je bent niet meer in staat om 
bewust info waar te nemen  

o Vergroten van de stimulusduratie zorgde er voor dat de bewuste perceptie 
de onbewuste waargenomen informatie kon blokkeren  

5. Affect en denken: oordeel en keuzen maken  

 Angst, depressie en cognitieve voorkeur 

 Angst en depressie 

 Eysenck, Payne en Santos 
o Verkiezen in het verleden zijn vooral geassocieerd met depressie 
o Toekomstige bedreigingen zijn geassocieerd met angst  

o Waarom cognitieve processen in angstige en depressieve individuen bestuderen? 

 Kwetsbaarheid voor klinische angst en depressie lijkt, deels, afhankelijk te zijn van diverse 
cognitieve voorkeuren 

 Cognitieve therapie (en cognitieve gedragstherapie) zou zich moeten richten op het reduceren 
of elimineren van deze cognitieve voorkeuren als een van de hoofddoelen van de behandeling.  

 Cognitieve voorkeuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beck’s schematheorie  
o Schema’s produceren een verwerkingsvoorkeur 

 De verwerking van schemaconsistente of emotioneel congruente informatie heeft de voorkeur 
o Schema’s worden geactiveerd wanneer individuen angstig of depressief zijn 

 De activatie van deze zelfschema’s leidt tot negatieve automatische gedachten ‘ik ben een 
mislukkeling’  
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o Beperkingen: 

 Bewijs voor het bestaan van een willekeurig schema is vaak gebaseerd op een cirkelredenring 

 Er is weinig directe of onafhankelijk bewijs voor het bestaan van een schema.  

 Het is onduidelijk hoe zelfschema of zelf-concepten positief worden tijdens herstel als, zoals 
Beck veronderstelde, zelf schema’s bij depressieve individuen vaak geheel negatief zijn.  

 Williams 
o Angst en depressie hebben verschillende functies 

 Angst heeft een functie om gevaar of bedreiging te signaleren  

 Geeft prioriteit aan de perceptuele encodering van bedreigingsgerelateerde stimuli 

 Data-gedreven, snel en automatisch, impliciet 

 Angstige mensen zouden een impliciete geheugen voorkeur hebben bij perceptuele 
processen 

 Depressie heeft betrekking op het vervangen van niet gehaalde doelen  

 Faciliteert de conceptuele verwerking van bedreingingsinformatie 

 Top-down, langzamer, meer gecontroleerd, expliciet 

 Depressieve mensen zouden een expliciete geheugen voorkeur hebben bij conceptuele 
verwerking  

 Aandachtvoorkeur: taken 

 Dot-probe taak 
o Detecteer een stip die ofwel op boven-of onderkant van een scherm gepresenteerd werd 
o Voorafgaand aan de stip gaan 2 emotioneel geladen woorden 
o Aandachtvoorkeur wordt geïndiceerd door snellere detectie van negatieve woorden. 

 Emotionele stroop taak 
o Benoem de leur voor ieder woord zo snel mogelijk 
o Aandachtsvoorkeur wordt geïndiceerd doordat het langer duurt om de kleur van emotie-

congruente woorden te benoemen 

 

 

 

 

 

 Aandachtsvoorkeur: samenvatting 
o De meeste bevindingen zijn consistent met de bevindingen van Williams voorspellingen 

 Angstige individuen 
o Laten een aandachtsvoorkeur zien in de vroege verwerking  
o Vermijden bedreigings-gerelateerde stimuli later in de verwerking 

 Depressieve individuen  
o Laten geen aandachtvoorkeur zien voor subliminale stimuli 
o Laten het meest waarschijnlijke en dergelijke voorkeur zien wanneer stimuli voor 

langere tijd gepresenteerd worden 

 Interpretatieve voorkeur: bewijs 

 Angst 
o +0.60 correlatie tussen angstdisposite en het aantal bedreigende homofone en homografe 

interpretaties 
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 Depressie 

 Rusting 
o Cognitieve voorkeursvragenlijst 

 Depressieve patiënten selecteren meer negatieve interpretaties van ambigue 
gebeurtenissen 

 Vertrouwd meer op zelfrapportagedata 

 Mogg, Bradbury en Bradley 
o Geen bewijs voor interpretatieve bias in depressie wanneer niet vertrouwd wordt 

op zelfrapportage data en wanneer de ambiuge materialen het niet vereisen dat de 
proefpersonen ze in een zelf-referentiële wijze verwerken.  

 Geheugenvoorkeuren: bewijs 

 Angst 
o Angstpatiënten laten impliciete geheugenvoorkeuren zien  
o Angstige patiënten laten ook een expliciete geheugenvoorkeur zien (komt niet overeen 

met Williams voorspelling 

 Depressie  

 Rink en Becker 
o Depressieve patiënten laten meestal een expliciete geheugenbias zien 

 Murray 
o Depressieve patiënten laten niet een expliciete geheugenvoorkeur zien voor 

gedwongen herinneringen. 

 Watkins  
o Slechts een klein aantal rapporteren een impliciete geheugenvoorkeur bij 

depressie Voorafgaand aan de stip gaan 2 emotioneel geladen woorden 

 Causaliteit en voorkeuren 

 Aandachtsvoorkeur 
o Bewijs dat aandachtstraining angst kan reduceren 
o Bewijs dat aandachtsvoorkeuren angstiniveaus kunnen veranderen  

 Interpreatieve voorkeur  
o Werkt met de dysfunctionele attitude schaal suggereert dat negatieve gedachten/attitudes 

veroorzaakt worden door depressie en dat ze gereduceerd worden na herstel  
o Dysfunctionele negatieve attitudes lijken een risicofactor te zijn voor de latere 

ontwikkeling voor een major depressieve stoornis 
o Veranderen van de interpretatieve voorkeur kan de angstniveaus doen veranderen 
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BEWUSTZIJN 

Hoofdstuk 16 

1. Inleiding 

 Wat is bewustzijn?  
o We leggen een relatie tussen bewustzijn en intentionaliteit 
o Je moet bij bewust zijn zijn om verantwoordelijk te zijn voor je acties 
o We zijn perfect in staat om complexe doelgericht gedrag te stellen zonder bewust te zijn = wat is 

dan het doel van bewustzijn?  
o Split-brain  

 Info uit het linker-visueel veld komt terecht in de rechter-visuele cortex en omgekeerd.  

 Linker en rechterhemisfeer werken samen = corpus collosum zorgt voor uitwisseling van 
info tussen de twee hemisferen. Bij epilepsiepatiënten is er een storing in deze corpus 
collosum = als we het doormidden snijden zien we dat er geen effect heeft op het 
functioneren van de mens (enkel wel dat de epilepsie gestopt is) tenzij je er een experiment 
mee doet 

 Experiment = woord lezen = woord aangeboden in rechter visueel veld dan wordt het in de 
linker-hemisfeer geprojecteerd (taalgebieden) = dit woord luidop lezen lukt.  

 Herhalen van deze opdracht door het woord te representeren in het linker visueel veld = 
neemt hij het woord nog steeds waar? = hij ziet niets omdat er in de rechter-hemisfeer geen 
taalcentra zit  

 Als je patiënt vraagt om een tekening te maken wat er gepresenteerd is in die conditie = hij 
kan dit = er is sprake van een bewustwording van de stimulus  

 Waar lokaliseert het bewust zijnde = taalcentrum – visuele representatie of combi?  

 Filosofische aspecten van bewustzijn 

 Monisme: één type substantie  

 Materialisme: Alleen observeerbare materie is echt 

 Mentalisme: de mentale wereld is het enige wat echt bestaat. De materiële wereld wordt 
daardoor vorm gegeven 

 De identiteitspositie: Mentale (en bewuste) functies zijn het resultaat van 
hersenprocessen 

 Solipsisme: alleen ik besta en alleen ik ben zelfbewust. De buitenwereld is slechts een 
mentale projectie  

 Dualisme 

 Onderscheid tussen ‘geest’ en lichaam 

 De niet stoffelijke geest kan opdrachten aan het lichaam geven  

 Als alle oorzaak en gevolgregels vastliggen = dan betekent dat niemand een vrij wil heeft                                    

 Descartes: het Cartesiaanse Theater en het Homunculusprobleem 
o Het idee dat er een klein mannetje in onze hersenen zit die de projectie van de werkelijkheid 

bekijkt kan niet kloppen. Want in datzelfde mannetje moet er dan ook een mannentje zitten, 
enzoverder,… Deze oplossing is nutteloos omdat we het probleem van het bewustzijnde 
opschuiven.   

 Twee type problemen 

 David Chalmer’s positie  

 Easy problems  
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o Kunnen onderzocht worden met conventionele empirische methoden 
o Heeft te maken met vragen over ‘wat doen onze hersenen precies op het moment 

dat we een bewuste ervairng hebben?’ = dat kunnen we meten = rapporteren of 
hij iets gezien heeft of niet.  

 The hard problem/onmogelijke probleem 
o Heeft betrekking op de subjectieve ervaring zelf wat ontoegankelijk voor 

empirische methoden 

 Het zien van het kleur rood, reuken van look, voelen van een fleecedeken  

 Wat is bewustzijn 

 Colman 
o De normale wakkere mentale toestand gekarakteriseerd door de ervaring van perceptie, 

gedachten, gevoel, besef van de externe wereld en (vaak bij mensen- zelfbewustzijn.  

 Pinker  

 Waarnemingsvermogen 
o Onze subjectieve ervaring, oftewel fenomenologische besef, slechts toegankelijk 

voor degene die het ervaart 

 Toegang tot informatie 
o Mogelijkheid om de inhoud van subjectieve ervaringen te rapporteren, zonder de 

mogelijkheid om de processen te beschrijven die deze ervaring produceert  

 Zelfkennis  
o Bewust besef van onszelf 

2. Functies van bewustzijn  

 Functies van bewustzijn 

 Humphrey 
o Mensen ontwikkelen bewust besef van zichzelf, zodat ze zichzelf in de positie van iemand 

anders konden verplaatsen, om daarmee sociale doelen te bereiken.  
o Bewustzijn is noodzakelijk om jezelf in de sociale context te plaatsen, inbeelden in de 

positie van iemand anders om daarmee sociale doelen te bereiken = het is een mogelijk 
functie van bewustzijn =maar er zijn ook andere functies  

 Baars (1988)  
o Bewustzijn omvat 

 Adaptatie en leren 

 Rekruteren van motorsystemen om mentale en fysieke acties te organiseren en uit 
te voeren 

 Beslissen 

 Zelfmonitoring 

 Zelfonderhoud  

 Baars (1997) 
o Bewustzijn is een faciliteit voor de toegang, disseminatie en uitwisseling van informatie 

en voor het uitvoeren van globale coördinatie en controle 

2.1. Controle van acties  

 Controle van acties 

 De illusie van bewustzijn/vrije wil  
o Acties worden vaak gecontroleerd door onbewuste processen 
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o We leiden af dat onze bewuste gedachten deze acties veroorzaken, op basis van de 
principes van: 

 Prioriteit = een gedachten ontstaat vlak voor de actie 

 Consistentie = de gedachten is consistent met de actie  

 Exclusiviteit = de gedachten wordt niet vergezeld van opvallende alternatieve 
oorzaken voor de actie.  

 Hebben we vrije wil? Er is veel evidentie voor het feit dat veel bewuste acties 
vooraf worden gestuurd door onbewuste processen.  

 De illusie van controle 

 Wegner en Wheatley  
o Een medewerker van de onderzoeker stopte een cursor heimelijk op een vooraf bepaald 

object 
o De werkelijke proefpersoon hoort een instructie om te stoppen op 30, 5, 1 seconde 

voor, of 1 seconde nadat de medewerker stopt (zorgt voor consistentie) 
o Echte proefpersonen dachten ten onrechte dat ze zelf de cursor gestopt hadden in de 5 en 

1 sec. voor conditie (zorgt voor prioriteit) 

 In hoeverre hebben mensen de illusie dat ze hun eigen acties kunnen controleren  

 De actie van de proefpersoon werd gemanipuleerd = medewerkers kon proces van 
de proefpersoon beïnvloeden = kon cursor eerder 
of later zelf stoppen voordat proefpersoon dat deed 
= deed je het nu zelf?  

 Blijkt dat hoe dichter de werkelijk stopactie ligt 
rond het moment de de proefpersoon zelf de actie 
initieerde hoe sterker dei illusie was  

 Zelf bij 30secon eerde gestopt. We hebben heel 
sterk de neiging om bepaalde verandering in de 
omgeving toeschrijven aan onze eigen intenties.  

 Pronin 
o Voodoo vloeken 

 Libet 
o Meting readliness potential 

 Geacht de pre-planning van een beweging te meten 

 Trad op 350ms voordat de proefpersonen rapporteerden dat ze bewust waren van 
de intentie om een actie uit te voeren  

o Bewust besef trad slechts 200 ms voor de werkelijke beweging op (laat weinig ruimte 
over voor motorplanning)  

 Trevena en Miller 
o Lateralised readiness potentials  

 Banks en Isham  
o De gerapporteerde tijd van een bewuste beslissing wordt beïnvloed door wat gebeurt na 

de beslissing 

 Bv. de waargenomen tijd van de response, gemanipuleerd door een oms of 120 ms 
‘live’ videao vertraging  
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2.2. Onder rapporteren van bewustzijn ervaring  

 Libet’s ‘Free-will’ Experiment in cartoonvorm 
o Experiment 

 Taak = op knop drukken = heel eenvoudig 

 Nog 1 iets belangrijk = op het moment dat proefpersoon taak uitvoert moeten ze bepalen 
wanneer ze de intentie kregen om de knopdruk te maken, maar hoe meten ze dit? 

 Maar hoe meten ze dit? Met een klok = Op het moment dat ze hadden gereageerd moesten 
ze kijken naar wat de positie was van de klok op het moment dat ze het gevoel hadden op te 
reageren 

 2 andere belangrijke mate die een rol in spelen = EMG werd gemeten (spierspannignsmaat) 
= vingerbeweging registeren. Op het moment dat je respons voorbereid dat gaat er op de 
motorcortex een proces in gang = die activatie kan je meten met de elektrodes = negatieve 
verandering in het EEG signaal == als het het geval is dat we de controle hebben  in onze 
eigen acties. 

 Probleem met experiment = we registeren al een activatie van motorcortex al een halve 
seconde voor je de bewuste ervaring had om op de knop in te drukken. 

 Experiment suggereert dat we niet zo veel vrije wil hebben.  

 De illusie van controle: het sterkste bewijs tot nog toe 

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

bewust besef 

 Voorspelde hoe proefpersonen zouden responderen 

 Sterke tijdsdispariteit verzwakt de zorg om meetfouten in eerdere paradigma’s  
o Activiteit in de supplementaire en presupplementaire motorgebieden 5s voor de bewust 

besef 

 Voorspelde wanneer ze zouden reageren  

 Brasil-neto  
o TMS, toegepast over de motorgebieden produceerden onbewust en neiging om de 

contralaterale vinger te bewegen 
o Lever causaal bewijs, in tegen stelling tot simpel correlationeel 

 Op basis van de hersenactiatie die een 7tals econde voor de bwust intentie al 
gerpaoorteer wordt was de scanner in staat om te kzien welke respons de 
proefpersoon zou maken = ssguereert dat hersnen in onbewust niveau al veel 
verder zijn in het plannen van een respons alvorens wwe die bewust rapporteren.  

 De illusie van controle: onbeantwoorde vragen 
o Worden, in tegenstelling tot de meeste triviale beslissingen tot nu toe bestudeerd, echte 

belangrijke beslissingen ook prebewust voorbereidt? 
o Zijn bewuste processen sterker actief onder condities die langere beslissingstijden toestaan? 
o Intentionele actie is complexer dan tot nu toe gedacht. Hoe kunnen bewuste en onbewuste 

processen interacteren om het ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘of’ van acties te bepalen 

2.3. Bewustzijn bi j  hersenbeschadiging patiënten  

 Onderzoekmethoden  

 Lamme 
o Verbale rapportage van bewust besef hangt ook af van de aandacht, geheugen en 

innerlijke spraak 

 Change blidness = aandacht = verandering in de display die je niet opmerkte 

 Split-brain patiënten = taalstoornissen  
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 Partial report = beperkingen in iconisch geheugen  

 Conclusie aan de hand van deze patiënten = bewust rapporteren is afhankelijk 
van een aantal factoren 

 Aandacht, geheugen en vaardigheid tot herhaling 

 Subliminale perceptie  
o Resultaten van een geforceerde keuze (objectief) en subjectieve rapporten komen niet 

altijd overeen.  

2.4. Neurale correlaten van bewustzi jn 

 De vegetatieve staat: Gedrags-vs. functionele neuroimaging maten 
o Persistent vegetatieve staat  

 Gedragscriteria voor deze staat 
o Geen bewijs voor besef van jezelf of je omgeving 
o Geen respons op externe stimuli die wil of doelgerichtheid zou suggereren. 
o Geen bewijs voor taalbegrip  

 Praten met persoon = persoon geeft geen enkele reactie 

 Functionele neuroimaging data kan een ander verhaal laten zien  
o Studie van een 23-jarige vrouw in een vegetatieve staat 
o Werd gevraagd om zich in te beelden om tennis te spelen of kamers in een huis te 

bezoeken 

 Net zoals in de gezonde controle proefpersonen was de tennisinstructie 
geassocieerd met activatie in de supplementaire motorgebieden. 

 Activaties werden niet automatisch door de woorden ‘tennis’ of ‘huis’ 
opgeroepen en hielde gedurende de gehele 30s durende trail aan. 

 Activaties omvatten eveneens hersengebieden die normaal gesproken niet 
automatisch door bekende woorden geactiveerd worden.  

o Vertoonde de normale tekenen van volledige semantische verwerking 
o Resultaat van hersenactivatie  

 Zowel de patiënt als de controle proefpersoon vertonen hetzelfde patroon van 
hersenactivatie.  

 Is de patiënt dan ook in staat om de instructies te verwerken?  

 Neurale correlaten van bewustzijn 

 Maskering 
o En korte 2de visuele stimulus verhindert de bewuste perceptie van de 1ste 
o EEG correlaat van feedforward verwerking intact voor de gemaskeerde stimulus 
o Geen indicatie van recurente verwerking  

 Boyer  
o TMS toegepast op V1 (waar de feedforward verwerking ongeveer 35ms poststimulus 

begint) 
o Bewust perceptie was onderdrukt 

wanneer de TMS-puls – 100ms 
poststimulus werd aangeboden 
(ten tijde van recurrente 
verwerking) maar niet <80 ms 
(tijdens het feedforward 
tijdsvenster) 
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 Lamme’s benadering 
o Nieuwe terminologie bedenken die eenduidig is voor processen die betrokken zijn bij aandacht en 

bij bewustzijn door de termen te specificeren in verschillende neurale mechanismen. 
o Er zijn twee belangrijke type processen in ons brein 

 1ste proces = Feedforward sweep = stimulus waarnemen en info hierover wordt vanuit de 
V1 doorgestuurd naar de hersenen. Maar we doen niets met de representatie proces 

 2de proces = Recurrent proces = op het moment dat info doorgestuurd wordt naar gebieden 
in de hersenen vindt er zich ook een terugkoppeling plaats. Die terugkoppeling zorgt ervoor 
dat verschillende gebieden in de hersenen met elkaar gaan communiceren. Dan pas spreken 
we van een bewuste ervaring 

o Aandacht = kan ingrijpen op het eerste proces. Kan de info die doorgestuurd wordt versterken of 
afzwakken. 

o Pas wanneer er een terugkoppeling plaats vindt hebben we een bewust besef van de stimulus.  

 Visual awareness 
o Evidentie van het idee van Lamme 
o Terwijl men EEG meet kijken we naar een rasterpatroon waarbij het beeld gewist wordt doordat 

er concurrerende info erover gelegd werd. 
o Effect van bewustwording van de stimulus op de verwerking in de hersenen 
o Unmasked conditie = stimulus kunnen rapporteren = proefpersoon was bewust van de stimulus 
o Makes conditie = stimulus niet kunnen rapporteren = 1ste en 2de component zijn niet aangetast 

(verschillend bij unmasked conditie).  

 Lamme’s benadering: beperkingen 
o Over het algemeen niet erg informatief over de processen die betrokken zijn bij bewustzijn voor 

vroegere/toekomstige (niet-visuele) gebeurtenissen 
o Recurrente verwerking is niet altijd geassocieerd met bewustzijn 

o Het is niet duidelijk hoe selectieve aandacht en geheugen helpen bij het bepalen of 
recurrente verwerking tot bewustzijn leidt 

o Is er een drempelwaarde voor recurrente bewerking die bereikt moet worden eer bewust 
besef bereikt wordt?  

 Hersengebieden geassocieerd met bewustzijn 
o We kunnen een link leggen tussen bewustwording en een aantal hersengebieden  

 Paradigma’s die bewustzijn pogen te meten 
o Maskeren 

 Targetstimulus gemaskeerd door een subsequentie stimulus 

 Probleem = fysieke stimulatie verschilt tussen de condities omdat je in de ene de stimulus 
weergeeft en in de andere niet = we opteren namelijk voor een constante fysieke stimulatie! 

 Oplossing = richt je op het verschil gedetecteerd/ niet gedetecteerd binnen de gemaskeerde 

conditie  je moet de stimulus gewoon waarnemen op de waarnemingsdrempel 
o Binoculaire rivaliteit  

 Twee stimuli worden gepresenteerd (één aan ieder oog) = ieder oog krijgt een andere 
stimulus 

 Onze bewust ervaring wisselt tussen dat wat het ene oog aanbiedt en wat het andere 
aanbiedt. 

 Observatoren kunnen slechts één stimulus tegelijk waarnemen, welke van de twee varieert 
over de tijd 

 Zorgt voor een verschuiving van bewustzijn zonder dat de stimuli veranderd worden 
o Distractie van aandacht 

 Inattentional blindness 
o De aanwezigheid van een onverwacht object wordt niet gedetecteerd 
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 Change blindness 
o Gebrek in de detectie van een verandering in de visuele omgeving  

 Beide hebben ecologische validiteit  

 Probleem  
o Moeilijk om zeker te zijn dat het gebrek niet toe te schrijven is aan beperkingen in 

aandacht/geheugen  
 

Evaluatie: affect infusie model 

 Sterktes  

 Hersenactivatie tijdens onbewuste visuele perceptie 

 Suggereert het bestaan van uitgebreide verwerking van visuele stimuli zonder bewustwording 

 Visueel bewustzijn in geassocieerd met activatie in prefrontaalschors, pariëtaal schors, anterior cingulate 

 TMS onderzoek ondersteunt de rol van de prefrontale en pariëtale cortices bij visueel besef 

 Beperkingen   

 Heeft zich bijna exclusief gericht op hersenactiviteit betrokken bij visueel bewustzijn 

 Het is moeilijk om de exacte cognitieve processen te identificeren die geassocieerd zijn met prefrontale en 
pariëtale activatie 

 Het is niet verstandig om op mensen gebaseerde data te generaliseren naar andere diersoorten 

 Bewustzijnstheorieën  

 Een overzicht van theorieën 
o Recurrente verwerking en bewust besef 
o Quantumfysica = veel nonsense 
o Integratieve theorieën 

 Tononi en Koch, Baars, Dehaene en Naccache  

3. Globale werkruimtetheor ie 

 Globale werkruimtetheorie 
o Assumpties 

 We zijn slechts bewust van een kleine fractie van de lopende verwerking 

 We worden ons bewust van de info die het meest belangrijk voor ons is/die relevant voor 
onze doelen is. 

 Aandacht en bewustzijn zijn nauw aan elkaar gekoppeld 

 Informatieverwerking vereist een groot aantal processoren, die eider een specifiek doel dienen 

 Bewustzijn is geassocieerd met de integratie van informatie over een groot aantal van deze 
specifieke verwerkers 

 Dehane en Naccache’s globale werkruimtetheorie 
o Bewust besef hangt af van de simultane activatie van diverse verafgelegen delen van het brein = niet 

enkel van een enkel gebied! 
o Drie belangrijke staten kunnen tijdens visuele verwerking optreden 

 Bewuste staat 
o Zware activatie in de basale visuele verwerkingsgebieden 
o Neuronen de pariëtale, prefrontale en cingulate cortex geassocieerd met aandacht  
o Alle relevante gebieden zijn actief alsook de gebieden die betrokken zijn bij topdown-

processen actief. We kunnen en zullen de stimulus waarnemen.  

 Prebewuste staat 
o Voldoende basale visuele verwerking om bewust besef toe te staan 
o Onvoldoende top-down aandacht  
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o Voldoende activatie van de primaire gebieden maar er is geen aandacht voor een 
stimulus dat leidt tot het feit dat we wel kunnen waarnemen maar het niet zullen 
doen  

 Subliminale staat  
o Onvoldoende basale visuele verwerking om bewust besef toe te staan, ongeacht de 

staat van aandacht  
o Onvoldoende activatie in de primaire gebieden die visuele stimulus verwerken om 

activatie op te roepen  

 Evidentie voor globale werkruimtetheorie 
o Vroege verwerking  

 ERPs geassocieerd met bewust besef 
o Experiment 

 Stimuli aangeboden die al dan niet bewust wargenomen konden 
worden 

 Keken naar 3 verschillende niveaus van verwerking  

 1ste niveau = proefpersoon kon de stimulus niet correct 
waarnemen  

 2de niveau = Stimuli wordt correct geclassificeerd. Er is 
sprake geweest van een correcte verwerking van de 
stimuli, maar was niet in staat om de stimulus bewust te 
rapporteren. 

 3de niveau = Stimulus correct geclassificeerd alsook bewust 
waargenomen 

 Globale werkruimte theorie: geïntegreerde hersenfuncties 
o Aangeboden woorden die proefpersonen moet classificeren die al dan niet gemaskeerd kunnen zijn.  
o Hij keek ook naar de mate waarin hersen actief worden = ander maat gebruikt om te 

operationaliseren  keken naar de EEG van proefpersonen terwijl ze de woorden lazen en zo 
konden ze de mate van samenhang over de EEG-elektrodes bepalen.  

3.1. Aandacht en bewustzijn  

 Bewustzijn zonder aandacht 

 Lamme 
o Bewustzijn kan aan aandacht voorafgaan 

 Aandacht is nodig voor bewuste rapportage 

 Zonder aandacht zal ervaring snel uitgewist en vergeten worden  

 Koch en Tsuchiya  
o Gelijk aan Lamme bewustzijn en aandacht zijn twee aparte, onderscheidbare fenomenen 

 Gaan een stap verder en stellen dat aandacht kan optreden zonder bewustzijn  
o Top-down, doelgedreven aandacht  

 Selecteert een specifiek aspect van de stimulus 
o De rol van bewustzijn  

 Samenvatten van alle info die relevant is voor de huidige staat van het organisme en 
diens omgeving 

 Detecteren van anomalieën en fouten  

 Nemen van beslissingen 

 Taal 

 Theory of mind 
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 Opstellen van lange-termijn doelen 

 Et maken van recursieve modellen 

 Rationele gedachten  

 Lamme’s perspectief: bewustzijn zonder aandacht 
o Hij gaat ervanuit dat alle stimuli bewust waargenomen kunnen 

worden die we later kunnen selecteren, rapporteren alsook 
vergeten. Stimuli die niet door ons bewustzijn worden 
opgenomen kunnen dan ook niet verder verwerkt worden. 
 
 

 Cohen’s perspectief: bewustzijn zonder aandacht 
o 2 processen treden wel onafhankelijk van elkaar op = 

aandacht zal eerst optreden (stimulus wordt eerst door ons 
aandacht mechanisme geselecteerd wat kan resulteren in of in 
bewust wording of niet. Maar de aandacht kan wel een affect 
hebben op de stimulus ondanks het feit dat het niet tot onze 
bewustwording doordringt = kan cognitieve processen 
beïnvloeden (priming)  

 Aandacht zonder bewustzijn 

 Kan aandacht zijn werk doen zonder bewustwording?  

 Naccache, Blandin en Dehaene  

 Taak 
o Snel beslissen of een cijfer > of < is dan 5 dat 

aangeboen wordt.  
o Vooraf wordt kort (subliminaal= niet bewuste) een 

ander cijfer gepresenteerd (dus voordat dat het te 
beoordeelde cijfer getoond werd) 

o De twee cijfers waren ofwel congruent (= cijfer 6 
beoordelen en voorafgaande cijfer is 9. Beide groter 
dan 5) ofwel incongruent 

 Afhankelijke maat  

o Reactietijd = congruente met de beslissing  resulteert in een enorme versnelling 
van de reactietijd ondanks het feit dat de info subliminaal aangeboden wordt.  

Evaluatie: affect infusie model 

 Sterktes  

 De hoofdassumpties van beide theorieën worden grotendeels ondersteund 

 Selectieve aandacht gaat vaak vooraf aan bewust besef 

 Veel verwerking binnen de gespecialiseerde verwerkingssystemen is niet bewust 

 Bewust besef is geassocieerd met verspreide, geïntegreerde hersenactiviteit 

 Prefrontale cortex, anterior cingulate en gebieden in de pariëtale cortex zijn vaak met bewustzijn 
geassocieerd 

 Beperkingen   

 Er is bewijs dat bewust besef vooraf kan gaan aan aandacht 

 Identificeren van hersengebieden die betrokken zijn bij bewustzijn is niet hetzelfde als een volledige theorie van 
bewustzijn. 

 Noodzaak tot generalisatie voorbij puur visueel bewustzijn 

 Onbekende of geïntegreerde hersenfuncties een oorzaak of een gevolg van bewustzijn zijn 
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4. Is bewustzi jn unitair?  

 Is bewustzijn unitair 

 Nee 

 Roger Sperry 
o Stelde dat split-brain patiënten twee bewustzijnen hadden 

 Rechter (ondegeschikte) hemisfeer 

 Linker hemisfeer (dominant omdat het betrokken is bij taalgebieden)  

 Ja 

 Gazzaniga 
o Linker-brein systeem is een interpretator 
o Zoekt verklaringen voor interne en externe gebeurtenissen om door gepast gedrag bij 

te zoeken  

 Cooney en Gazzaniga 
o Interpretatieve processen gaan door, zelfs in geval van beperkingen in de beschikbare 

informatie  

 Unitair bewustzijn: bewijs 

 Trevarthen 

 Split-brain patiënten 
o Rechter hemisfeer presenteerde beter dan de linker op visuo-spatiële taken 
o Linker hemisfeer presteerde beter op taaltaken  

 Gazzaniga en LeDoux  

 Bestudeerde Paul S 
o Split-brain patiënt 
o Ongebruikelijk goed ontwikkelde rechts-hemisferische taalvaardigheden 
o Vertoonde beperkt bewustzijn in de rechter hemisfeer  

 Beargumenteerde d at de linker hemisfeer de acties interpreteert die geïnitieerd worden 
door de rechter hemisfeer 

o De rechter draagt relatief weinig bij aan de interpretatie  

 Duaal bewustzijn: bewijs 

 Baynes en Gazzaniga 
o Split-brain patiënt VJ  
o Was vaak hoogst ontstemt over het onafhankelijk handelen van haar linker en rechter 

handen 

 Uddin, Rayman en Zaidel 
o Split-brain patiënt 
o Zowel de linker als rechter hemisfeer stond zelf-herkenning toe  

 Keenan en gorman 
o Zelfbewustzijn is over het algemeen geassocieerd met meer rechts-dan linkerhemisferische 

activatie in gezonde personen 

 Guise  
o TMS toegepast op rechter prefrontaalschors verstoorde het bepalen van zelf-perspectief 

 Reduplicatieve paramnesia 
o Geloven dat er meerdere kopieën van menen en locaties zijn 
o Hebben problemen om opgeslagen herinneringen te relateren aan werkelijke ervaringen 

 Feinberg en Keenan 
o Deze patiënten hebben waarschijnlijk rechterhemisferische beschadiging  

 Bevindingen zijn consistent met ofwel 
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o Het linkshemisferische systeem wat niet in staat is om toegang te krijgen tot informatie in 
de rechter hemisfeer 

o Schade aan de rechter hemisfeer die rechtstreeks interfereert met de bewuste ervaringen.  

 Split-brain patiënten onderzoek: evaluatie 
o Heet een unitair vs. duaal bewustzijnsdebat niet volledig opgelost 
o Meest gebruikelijke visie 

 In split-brain patiënten speelt de linker hemisfeer altijd een dominante rol in bewustzijn 

 De rechter hemisfeer kan diverse taken op een relatief laag niveau aan, maar mist 
waarschijnlijk zelfbewustzijn 

 Hoewel er geen definitief bewijs is, is er een preliminaire ondersteuning vanuit 

 Bevindingen dat de linker hemisfeer de rechter overstemt 

 Het falen in het vinden van een echt ‘dialoog’ tussen de twee hemisferen 

 Het geloof dat duaal bewustzijn verstorende conflicten kan creëren 
o Maar, de rechter hemisfeer lijkt een grotere rol te spelen in zelfherkenning en bewustzijn dan 

oorspronkelijk aangenomen werd 


