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INLEIDING 
 

 

 

 

  

Wat is taal? Er zijn twee belangrijke vormen van taalverwerking. 

- Lezen: Omstracte symbolen decoderen en kunnen omvormen tot een representatie van iets 
dat kan gaan van fictie tot wetenschap. 

- Spreken: Het overdragen van ideeën naar een ontvanger in de vorm van een gesprek of een 
monoloog, zodat de ontvanger de idee dat de boodschapper in zijn of haar hoofd heeft kan 
overnemen en begrijpen. 

Taal volgens Harley: een systeem van symbolen en regels die ons in staat stellen 
om te communiceren. Symbolen staan voor andere dingen: woorden, geschreven 
of gesproken, zijn symbolen. De regels specificeren hoe woorden worden geordend 
tot zinnen. 

 

 

 

 

Is taal een unieke menselijke vaardigheid? Hier is veel onenigheid over. 

- Chomsky: Ja, taal is een unieke menselijke vaardigheid. Hij spreekt over een taalorgaan 
dat het mogelijk maakt om op basis van een beperkte set aan regels een oneindig aantal 
zinnen te genereren. 

o Deze eigenschap zou uniek zijn voor mensen. Als dieren een aanleg hadden voor 
taal is het zeer onwaarschijnlijk dat ze het niet zouden gaan gebruiken. 

- Evolutionair biologen: vinden te theorie van Chomsky te simpel.  
o Zonder grondige studie van mogelijke communicatievormen bij dieren is deze vraag 

niet te beantwoorden. Er is veel te weinig geweten over dit onderwerp. Het kan zijn 
dat dieren wel een taal ontwikkeld hebben, maar dat dit op een verschillende 
manier gebeurt dan dat taal nu gedefinieerd wordt. 

o Menselijke hersenen vertonen opmerkelijke overeenkomsten met die van andere 
zoogdieren. De hersenen die we als mens hebben zijn helemaal niet zo uniek in de 
biologie. 

§ Er is een rudimentair taalbegrip bij hogere zoogdieren zoals dolfijnen en 
primaten. Het probleem hierbij is dat deze diersoorten maar weinig begrip 
hebben van grammatica. 

Is taal aangeboren? Noam Chomsky. Hij spreekt over een universele grammatica. Het is een 
proces in de hersenen en het stelt de mens in staat om de complexiteit van een taal in beeld te 

Vragen die aan het begin van dit deel: 

- Hoe kunnen wij onderling communiceren? 
- Hoe gebruiken we taal om een mentale representatie naar buiten te brengen? 

Mentale representatie: Een interne afspiegeling van de buitenwereld om ons te 
‘redden’ in deze wereld. 

= Taal uitdrukken in een arbitrair aantal symbolen.  

Deze definitie bespreekt maar 1 aspect van taal. Er 
is gebrek aan een algemene definitie. 
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krijgen. Het is een aangeboren vaardigehdi om taal te gaan aanleren. Ervaring met een specifieke 
taal zal specifieke grammaticaregels gaan versterken of gaan afzwakken. Dit is afhankelijk van de 
taal waarin de persoon opgroeit. 

Deze theorie klinkt zeer implausibel (ongeloofwaardig). Hoe kan het bestaan van een universele 
grammatica het bestaan van alle wereldtalen gaan verklaren? Sommige talen zijn zo funcamenteel 
verschillend dat het zeer onlogisch lijkt dat ze een gemeenschappelijke basis hebben. 

- Het gevolg hiervan is dat er een imperking kwam van het concept ‘universele grammatica’. 
Deze theorie wordt niet meer zo serieus genomen. Nu ligt vooral de nadruk op ‘recursie’. 

Recursie: systeem wat zichzelf kan herhalen en steeds verder in detail zal gaan 
treden. 

Tegenargumenten van Christiansen en Charter (2008): (Tegen de idee van een aangeboren taal): 

- Individuele talen verschillen te veel om vanuit één universele grammatica te ontstaan. 
- Hoe kan het dat natuurlijke selectie genen kan selecteren die reageren op abstracte 

eigenschappen van totaal onbekende talen? 
- Talen veranderen in een verbazingwekkend hoog tempo. 
- Taal wordt gevormd door het brein: taal is een reflectie van taal-aspecifieke vaardigheden. 

Taal is een bijproduct van andere cognitieve vaardigheden. 
- Kinderen kunnen gemakkelijk een taal leren omdat de taal beperkt is door onze menselijke 

vaardigheden. 
o Complexiteit van taal wordt ingeprekt door onze cognitieve vaardigehden. Taal zou 

nog complexer kunnen zijn dat het nu is, als onze cognitieve vaardigeheden verder 
gingen. 

Pidgin languages: Taal die ontstaat aks mensen uit twee verschillende 
taalgroepen noodgedwongen moeten samenleven en gaan comminiceren. Het is 
een simplistische vorm van taal. 

Onderzoek met Pidgin Languages: Mensen die uit verschillende taalgebieden komen ontwikkelen 
in eerste instantie een simplistische vorm van taal. Die kan later uitgroeien tot een volwaardige 
taal met complexe grammatica.  

- Hier komt heel duidelijk het cultureel aspect van taal tot uiting. 

Genetisch onderzoek: Een probleem met het FOXP2 gen. Deze mutatie werd gevonden in binnen 
één Engelse familie en het veroorzaakte specifieke spraakproblemen. 

- Dit impliceert dat er wel ergens een genetische basis is voor taal, maar er bestaat niet zoiets 
als een ‘taalgen’. De familie had last van spraakproblemen en dat wijst niet persé op 
problemen met het begrip en verwerken van de taal zelf. 

Whorfian Hypothesis: Linguïstic relativity. In hoeverre bepaalt taal ons denken? 

Deze theorie gaat er van uit dat de relatieve eigenschappen van onze taal het denken gaan bepalen. 
Taal en limieten aan de taal hebben immers een grote invloed op het denken. Deze theorie werd 
eerst niet serieus genomen. 

- Bijvoorbeeld: Als je taal meerdere woorden voor sneeuw omvat kan je ook meer 
verschillende vormen van sneeuw onderscheiden. Vergelijkbare voorbeelden zijn gevonden 
voor kleurherkennis.  
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Er zijn drie varianten van deze hypothese: 

- De sterke variant. Taal bepaalt of beïnvloedt het denken. 
- Gematigde variant. Taal beïnvloed de perceptie. (De vorm die nu het meest wordt 

aangenomen). 
- Zwakke veriant. Taal beïnvloedt het geheugen. 

Na lang een impopulaire theorie te zijn geweest, wordt deze tegenwoordig meer geaccpeteerd, onder 
andere op basis van categorisatie onderzoek. Is taal echt een limiet (en zo ja) kun je die limiet 
omzeilen? 

Taalonderzoek: Alle mogelijke manieren om aan taalonderzoek te doen. De uitdaging is hier dat 
taal zeer abstract en uitgebreid is. We moeten gebruik gaan maken van specifieke eigenschappen 
van een taal om te zien hoe een persoon daar op reageert.  

- Woord- en letterherkenning. 
- Orthografie (spelling van woorden) 
- Fonologie (klanken van woorden) 
- Woordfrequentie 
- Syntac/Semantiek 
- Woordenschat (lexicon) 
- Verwachting. 
- Regelmaat van uitspraak 
- Uitspraak van nier bestaande woorden 
- Uitspraakfouten/souplessen.  
- Oogbewegingen 

Non-woorden: random reeks letters die geen woord kunnen zijn. 

Nonwoorden in de taalpsychologie: Random reeks letters dat wel een woord had 
kunnen zijn maar dat niet is. Worden ook wel pseudowoorden genoemd. 
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HOOFDSTUK 1: TAALPERCEPTIE 

1. WAT IS TAAL?  
Abstracte symbolen kunnen we omvormen in een representatie van bepaalde dingen, dat noemen 
we lezen. Iedereen vormt een andere representatie. Hoe we de begrippen moeten gebruiken, wordt 
beschreven in regels. 

- Hetgeen dat wordt waargenomen wordt omgezet in een idee en dat idee wordt 
gecommuniceerd naar anderen, wat ook een gelijkaardige representatie oproept bij de 
andere en dit leidt tot een gezamenlijk idee. Dit is wat we spreken noemen. Spreken leidt 
tot interactie. 

“Taal is een abstracte reeks symbolen die we kunnen gebruiken om te communiceren.” Dit is slechts 
1 beschrijving van taal. Er is geen uniforme definitie, iedereen heeft er een ander idee over. 

- Welke eigenschappen die een taal moet hebben om de naam ‘taal’ te krijgen, is onduidelijk  

2. IS TAAL EEN UNIEKE MENSELIJKE VAARDIGHEID? 
Chomsky: ja 

- Taal is definitief een uniek menselijke vaardigheid. 
- Mensen hebben een taalorgaan in de hersenen die het mogelijk maakt om op basis van een 

bepaald aantal regels een oneindig aantal zinnen te genereren. 
o Het is geen echt orgaan, het is eerder een eigenschap van de hersenen. 

- Als dieren een vermogen zouden hebben om taal te gebruiken, dan is het heel 
onwaarschijnlijk dat ze het ook zullen doen.  

o We weten veel te weinig over de vormen van dierlijke communicatie, waardoor we 
als mens het niet zouden herkennen als ze een taal zouden gebruiken. 

Evolutionaire biologen: hersenen 

- Mensen zijn niet zo uniek. De fysiologie is heel erg gelijk aan heel wat andere zoogdieren.  
- Er is een kleine vorm van taalbegrip bij primaten en dolfijnen, maar er is heel erg weinig 

begrip van grammatica. Dat onderscheid de mens van de zoogdieren.  
- Zolang dat we niet weten wat de geluiden van sommige dieren betekenen, dan kunnen we 

niet weten of dieren al dan niet een taalproces hebben. 

3. IS TAAL AANGEBOREN?  
Noam Chomsky: Mensen zijn geboren met universele grammatica. Het is een proces in hersenen 
die ons in staat stelt om met beperkte regels die complexe taal te begrijpen. Het gaat hier over een 
aangeboren idee.  

- Het is een algemeen systeem dat geldt voor iedereen en waarmee we alle mogelijke 
wereldtalen kunnen beheersen  

- De universele grammatica zorgt ervoor dat alle talen die blootgesteld is in de periode vlak 
na onze geboorte, sterk verankerd zullen zitten in ons taalsysteem. 

- Tijdens opgroeien zal dit vervormen om specifieke grammatica’s te begrijpen die 
afhankelijk zijn van de taal waarin je opgroeit (bv: uitzonderingen van de taal begrijpen). 
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o  Hieraan is gekoppeld dat we de vaardigheid om vreemde talen te leren steeds meer 
vervaagd. 
 

Het wordt echter gezien als een implausibel idee. Er kan geen systeem zijn die alle verschillende 
wereldtalen kunnen verklaren vanuit eenzelfde universele grammatica want de talen zijn heel erg 
verschillend. De Idee Chomsky wordt daarom niet meer gebruikt. 

- Recursie wordt wel nog gebruikt van Chomsky. Met recursie bedoelen we dat we 
gecompliceerde zinnen maken door telkens bijzinnen toe te voegen. Dit maakt het tevens 
maakt het moeilijker om de zin te begrijpen. 

Tegenargument 1 van Christiansen en Chater (tegen de idee van Chomsky). 

- Individuele talen verschillen veel te veel om vanuit universele grammatica verklaard te 
worden. 

- Biologisch perspectief: Hoe kan het dat specifieke genen kunnen reageren op bepaalde 
abstracte eigenschappen van een taal die we niet kennen? 

o Onze genen moesten dus al voorbereid zijn op dingen die niet bestaan. 
- Talen veranderen heel erg snel. We zouden onze universele grammatica telkens kunnen 

aanpassen, maar dan kan je besluiten dat taalbegrip kan komen door cognitieve 
vaardigheden (het aanpassen). 

- Taal is een bijproduct van andere cognitieve vaardigheden die we al eerder in onze evolutie 
hebben ontwikkeld. Taal wordt dus gevormd door het brein. We worden wel geboren met 
cognitieve vaardigheden waardoor we op jonge leeftijd taal kunnen leren. 

- De complexiteit van de taal wordt ingeperkt door de cognitieve vaardigheden. Cognitieve 
beperkingen leiden tot beperkingen van de taal. 

Tegenargument 2 Onderzoek Pidging languages   

- Het is een taal die ontstaat wanneer mensen uit 2 totaal verschillende taalgroepen 
noodgedwongen moeten samenleven. 

o In de eerste generatie leidt dit tot een pidging languagues met beperkte 
woordenschat en grammaticale regels. 

o In de volgende generatie, genereert taal zich tot een volwaardige taal met een 
complexe grammatica. Dit toont aan dat taal niet aangeboren is. 

Genetisch onderzoek: gen FOXP2. Engelse familie met een mutatie op dit gen, heeft specifieke 
taalproblemen, namelijk spraakproblemen. Het heeft een genetisch effect op taal, maar het hoeft 
niet aan te tonen dat taal aangeboren. 

Conclusie: Taal is een combinatie van nature en nurture.  

4. WAT IS DE INVLOED VAN TAAL?  
4.1. WHORFIAN HYPOTHESES: LINGUISTIC RELATIVITY   

De limieten aan onze taal hebben een enorme invloed op ons denken. Als we een boodschap niet 
kunnen communiceren, kunnen we er geen gedachte over vormen. Dit gaat uit van de overtuiging 
dat taal ons denken beïnvloedt. Dit idee werd oorspronkelijk niet serieus genomen. 
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Enkele voorbeelden die de hypothese bevestigen: 

- Eskimo’s hebben veel verschillende woorden voor sneeuw, daardoor onderscheiden ze 
meerdere vormen van sneeuw (voor de verschillende gradiënten van sneeuw). 

- Er was een studie met een cultuur die kleurwoorden voor continuüm tussen groen en rood 
misten. Ze hebben geen naam voor de kleuren tussen groen en rood. Ze kenden met andere 
woorden enkel ‘rood’ of ‘groen’. 

o Men gaf deze mensen een beoordelingstaak gekregen. Men zag ofwel één kant van 
het spectrum, ofwel. De andere kant van een spectrum en men moest aangeven bij 
welke kleur het past. ofwel ene kant spectrum ofwel andere kant spectrum en 
moesten aangeven bij welk kleur het past. 

o Mensen doen het veel slechter op deze taak doordat deze cultuur deze woorden niet 
kent voor de verschillende varianten van de kleur.  

Dus: de manier hoe we dingen categoriseren (via taal), heeft dus een invloed op ons denken.  

Er zijn varianten van deze hypothese gemaakt. Hierin zijn er verschillende sterktes. 

- Sterk: taal beïnvloedt door denken. Deze bedenking is fout: taal is niet een alles bepalende 
factor. 

- Gematigd: taal beïnvloedt perceptie. Deze bedenking is juist. (zie studie kleuren). 
- Zwak: taal beïnvloedt je geheugen. Als je iets niet met taal kan beschrijven, kan je het niet 

onthouden. 

5. TAALONDERZOEK  
Er zijn heel erg veel verschillende talen, dus moeilijk om universele conclusies te trekken. 

Bottom-line van taalonderzoek. Cartoon: vrouw is aan het lezen, wat gebeurt er op dat moment 
in haar hoofd? Je kan dit onderzoeken door verschillende aspecten te manipuleren: je bekijkt het 
best wel via een eigenschap van individuele woorden (bv: klank, spraak):  

- Woord-letterherkenning: hoe lang duurt het? (Beslissingstaak) 
- Orthografie (spelling van woorden) 
- Fonologie (klank van woorden) 
- Woordfrequentie: hoe vaak komt het woord voor?  
- Syntax en semantiek: grammaticale regels (syntax) en betekenis (semantiek)  
- Woordenschat (lexicon): woorden in interne bibliotheek  
- Verwachting 

Je kan taal ook onderzoeken door een persoon een verhaal te doen herhalen. 

- Je bekijkt de regelmaat van uitspraak, men is hier trager in. De mate waarop we erin 
slagen om niet bestaande woorden te zeggen, gaat over het gebruik van pseudowoorden of 
non-woorden. 

- Je kunt ook kijken naar de uitspraakfouten (=souplesse). Wanneer er scheidingen in zinnen 
zijn, dan zullen mensen meer fouten maken en zullen ze trager zijn. 
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Je kan taal ook onderzoeken via oogbewegingen: wat is het scanpatroon?  

Lezen Spraakperceptie 

Je doet het met je ogen Je doet het met je oren  

Evolutionair een recente ontwikkeling  Er is wel een segmentatie probleem: we moeten 
constant het geluidsignaal opsplitsen in 
individuele woorden voordat we iets kunnen 
begrijpen  

We hebben meer moeite met ambiguïteiten. 
(proberen oplossen met leestekens) 

Het spraaksignaal is heel erg ruisig, maar toch 
doen we dit efficiënter 

Ontbreken van prosodie à je leest niet waar de 
intonatie op ligt, waar de nadruk op ligt… 

Als je naar iemand luistert, heb je dit probleem 
niet dat je niet weet waar de intonatie op ligt  

Je kan het teruglezen en opnieuw proberen 
interpreteren als je iets niet hebt begrepen 

Hoge geheugenbelasting. Je moet alles meteen 
begrijpen & alles meteen oplossen om het te 
kunnen onthouden. 

6. LEZEN 
Onderzoeksmethodes  

- Beslissingstaak: is WUG een woord? Je kan de lengte of de gelijkenis met een bestaand 
woord manipuleren (bv: WUG –MUG). Je kijkt naar hoe lang het duurt voordat de mensen 
een beslissing nemen, en gaat dus hun reactietijd meten. 

- Benoemingstaak: Je biedt een woord aan en je vraagt om dat woord zo snel mogelijk te 
benoemen. Je kan lengte en woordfrequentie manipuleren  

- Oogbewegingen  
- Priming: Kijken of de reactietijd zal versnellen of vertraging in functie van de eerder 

aangeboden informatie (de prime). Als het voorafgaand geprimed wordt, invloed heeft op 
het woord van het experiment, zal de reactietijd sneller zijn. 

- Neuroimaging: hersenactiviteit meten door middel van EEG of MRI à kijken naar welke 
hersendelen betrokken zijn bij het verwerken van taal  

Balota, Paul, Spieler: Volgende elementen spelen een rol bij het kunnen maken van een betekenis  

- Orthografie: spelling woorden 
- Fonologie: klank van woorden 
- Semantiek: betekenis 
- Syntax: de wijze waarop een woord in een zit vervat zit  
- Hogere-orde integratie van discourse: je moet zinnen integreren met wat je ervoor hebt 

gelezen (bv: de eerste zin linken aan de tweede zin)  

6.1. LETTER-EN WOORDHERKENNING  
Eerst lijntjes herkennen à letters detecteren à volgende letter detecteren à … à woord 
herkennen. Dit idee klopt echter niet. 

 

Woordsuperioriteitseffect (Reicher). 
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- Hij biedt PP individuele letters aan en vraagt welke letter ze hebben gezien. Men moest zo 
snel mogelijk reageren welke letter ze hadden gezien. 

o Manipulatie: letter die geïdentificeerd moest worden kon ofwel alleen getoond 
worden ofwel onderdeel zijn van random deel letters ofwel de letter is een onderdeel 
van een bestaand woord. 

o Als de letter onderdeel was van woord, werd er sneller geïdentificeerd dan bij 
random letters. Dat is het woordsuperioriteitseffect. 

- Het toont aan dat voor herkennen van letters woordinformatie heel erg belangrijk is. 
- Pseudo superioriteit (Carr): Later werd ook het effect gevonden wanneer de letter een 

onderdeel was van een non-woord (woord dat niet bestaat, maar dat de volgende van de 
letters wel logisch is)  

McLelland. Connectionistisch netwerk. 

- Er zijn verschillende lagen inputeenheden. Deze geven informatie door naar een andere 
laag en die laag zal het doorgeven aan de output laag. Alle knopen hebben een verschillend 
gewicht, op basis van de gewichten wordt een beslissing gemaakt. 

Mclelland & Rumelhart: Interactieve activatie model, een biologische benadering. 

 

- Bestaat uit 3 niveaus: 
o Eigenschapsniveau: hier worden de individuele eenheden van de letters gecodeerd  
o Letterniveau: hier worden de individuele letters gecodeerd. 
o Woordniveau: hier worden de woorden gecodeerd  

- Het is een soort neuraal netwerk. Als we een woord lezen, worden de individuele eenheden 
van de letter geactiveerd. Die individuele eenheden zorgen ervoor dat de corresponderende 
letterknopen met die bepaalde eigenschap worden geactiveerd. Die letterknopen zorgen 
ervoor dat een bepaalde woordknop wordt geactiveerd, waardoor we dus het woord kunnen 
lezen. 

o Activatie op het eigenschapsniveau zorgt ervoor dat er activatie blijft van de 
geactiveerde knopen en dat alle niet-corresponderen knopen geïnactiveerd worden 

§ Hetzelfde gebeurt op het niveau van de letters 
§ Het gebeurt ook op het niveau van de woorden  



 14 

- Er is ook een terugkoppeling: woordinformatie versterkt de activatie van het letterniveau 
& dat versterkt het eigenschapsniveau. Letters die onderdeel zijn van een woord worden 
sneller herkend op letterniveau doordat er extra activiteit komt vanuit het woordniveau 
worden de letters sneller herkend. 

o Hierdoor is het woord-superioriteitseffect verklaard. 
- Als een woord infrequent is of veel orthografische buren heeft (= woorden die maximum 1 

letter verschillend is (bv: mug-wug)), dan zouden we dit trager moeten lezen. 
o Het bewijs hiervoor is vrij zwak, want bijvoorbeeld bij het Engels klopt dit niet  

- Sterktes:  
o Het kan het (pseudo) woordsuperioriteitseffect verklaren.  
o Het is een directe toepassing van een connectionistisch netwerk. 

- Beperking: 
o Het richt zich enkel op de basisprocessen en niet de meer uitgebreidere aspecten. 
o Het kan de betekenis niet verklaren.  

6.2. WOORDBETEKENIS: AUTOMATISCHE VERWERKING  
Als je een woord ziet, dan wordt de betekenis meteen opgeroepen  

Rayner & Sereno (strooptaak). Als we een woord moeten lezen zoals “bv: groen” dan hebben we 
geen probleem om het woord groen te lezen, ook al staat het in het rood (interferentie). 

Meyer en Schvaneveldt: Semantisch priming effect. Bv: Verpleegster-dokter wordt sneller 
herkend dan bijvoorbeeld Bibliotheek-dokter. 

7. Ze kijken naar de reactietijd. Dit blijkt afhankelijk van wat eerder is aangeboden. Dit heet 
priming: als het semantisch overeenkomt, is de reactietijd sneller  

Neely: hoe automatisch gebeurt dit nu allemaal en is dit wel universeel?  

- Het gaat om een serie woorden die onderdeel waren van categorie woorden of categorie 
lichaamsdelen. Ze gaven volgende instructies aan de PP 

o “Het woord bird zal gevolgd worden door een vogelsoort.” 
o “Het woord body zal gevolgd worden door een lichaamsdeel.”  

- 4 verschillende types woordcombinaties: 
o Je ziet het woord dat je verwachtte (BIRD) + het doelwoord erna is semantisch 

gerelateerd (ROODBORSTJE) 
o Je ziet het woord dat je verwachte (BODY) + je ziet een woord dat niet semantisch 

gerelateerd is aan het primewoord (DEUR)  
o Je weet niet welk woord je verwacht (BODY) + je ziet een semantisch gerelateerd 

woord aan het onverwachte woord (HART) 
o Je weet niet welk woord je zal verwachten (BIRD) + je ziet een niet semantisch 

gerelateerd woorden (ARM) 
o Controle conditie: XXX- Robin  
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- Er waren verschillende condities waarbij de aanbiedingstijd tussen het primewoord 
(bird/body) en het doelwoord verschilden: 

o 250ms 
o 400ms 
o 700ms 

Conclusies 

- Als het primewoord en het doelwoord kort na elkaar woeden getoond, dan zullen we 
semantisch gerelateerde woorden sneller gaan herkennen. Er is een fascilitatie-effect bij 
een kortere tijdsperiode. Hier speelt de verwachting geen rol. 

- Er is een effect van de schending van de verwachting. Als de verwachting geschonden wordt 
(bv: bird tonen in plaats van body), dan reageren proefpersonen trager bij een langere 
tijdsperiode (de semantiek van het volgende doelwoord speelt hierbij geen rol).   

Context kan toegang tot het lexicon beïnvloeden: Penolazzi 

Men ging geschonden verwachtingen gaan registreren met ERP. 

- He was just around the corner (verwacht). 
- He was just near the corner (niet-verwacht). 

200ms na de aanbieding van het woord, wordt er een verschil in ERP gemerkt. 
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6.3. ROL VAN GELUID  
Studie: ontwikkeling leesvaardigheden in functie van leeftijd  

 

- Engelse kinderen ontwikkelen zich het minst snel; doordat de Engelse taal heel erg wat 
onregelmatigheden heeft in de uitspraak van woorden (fonologie) en de schrijfwijze van 
woorden (orthografie). Bij Spaanse en Tsjechische kinderen ging dit sneller. 

o De fonologie speelt met andere woorden wel degelijk een rol in leesproces. 

Zwakke fonologische model: Coltheart 

- Fonologie speelt nauwelijks een rol. De verwerking van fonologie is vaak heel erg langzaam 
en het is niet zo belangrijk voor woordherkenning. Eerst wordt een woord herkent voordat 
je het zult kunnen uitspreken. 

Sterke fonologische model: Frost 

Fonologische codering (oproeping voor klank woord) vindt altijd plaats als je aan het lezen bent, 
zelfs als het een negatief effect heeft op taakprestatie. Dit heeft een negatief effect bij conflict 
spelling en geluid. Het is een automatisch proces  

Van Orden. In het Engels taal zijn heel erg veel woorden die dezelfde uitspraak hebben, maar een 
andere schrijfwijze (= homofonen). 

Bv: Rose – Row. ‘Is it a flower? Rows’ à ze gaan ‘ja’ zeggen, maar het is eigenlijk nee ‘rose’. 
Het duurt trager om te verwerken doordat ze dezelfde fonologie hebben 

- Fonologie heeft een rol. 

Yates. Fonologische buurt: groep van woorden die slechts 1 foneem van elkaar verschillen. Bv: 
Gate- Bait  

- Conditie 1: woord omringd door fonologische buur. 
- Conditie 2: woord omringd door een niet-gerelateerd woord. 

Wanneer een fonologische buur werd gepresenteerd, waren de mensen meer afgeleid, dus fonologie 
speelt wel een sterke rol. 

Rastle en Brysbaert: Gemaskeerde fonologische priming. 

- Non-woord als prime en daarna moet je een beslissing nemen. Het non-woord is fonologisch 
identiek met het echte woord (= homofonen). 

- Condities 
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o 1: gebruiken van homofonen 
o 2: gebruik van andere woorden 

- Conditie 1 ging sneller dan conditie 2. De fonologie speelt een rol.  

Patiënt PS: neuropsychologisch tegenbewijs  

- Hij begreep de woorden wel en kan de definitie geven van de woorden, Maar hij kon de 
woorden wel niet correct uitspreken. Als de fonologie zo belangrijk zo zijn, dan zou de 
patiënt ook een probleem hebben met het dieper verwerken van woorden. Hij kan de 
definitie geven dus ook dieper verwerken. 

Het zwak fonologisch model is te zwak. Fonologie speelt wel degelijk een rol  

- Gezonde PP: fonologische code is automatisch gecodeerd. Dat kan dit model moeilijk 
verklaren. 

- Er is een dissociatie tussen woordbegrip en fonologische code (zie patiënt PS). Dit model 
kan dat ook niet verklaren 

Het sterk fonologische model is te sterk. De rol van fonologie zal er altijd zijn, maar nooit in 
grote mate zoals verspeld in dit model.  

6.4. HARDOP LEZEN 
Tussen de regels door lezen. Er zijn 3 soorten woorden: 

- Simpele woorden 
- Onregelmatige woorden 
- Pseudowoorden 

Woorden die we nog nooit gezien hebben, kunnen we toch op een normale wijze uitspreken. Ook 
woorden die onregelmatig zijn, kunnen we goed uitspreken. 

2 theoretische benaderingen. 

- (1) Dual-route cascade model Coltheart. Het model heeft een serieel karakter. 
o Kernassumpties 

§ Zwak fonologisch model: fonologie speelt wel een rol, maar is niet alles 
bepalend. 

§ Je gebruikt zowel het non-lexicale paden (route 1) en de lexicale paden 
(route 2 en 3) tijdens het luidop lezen 

§ De routes zijn niet onafhankelijk  
§ Benoemen van visueel gepresenteerde woorden is afhankelijk van de 

lexicale route want de lexicale route werkt sneller  
§ Activatie op 1 niveau verplaatst zich naar een ander niveau voordat de 

verwerking op het eerdere niveau voltooit is. Gaat trapsgewijs naar 
volgende niveau. 

o Types dyslexie: 
§ Oppervlaktedyslexie: moeite met onregelmatige woorden  
§ Fonologische dyslexie: moeite met onbekende woorden en non-woorden  
§ Diepe dyslexie: problemen met onbekende woorden en semantische 

problemen. 
• Moeite met lezen onbekende woorden en non-woorden 
• Semantische leesfouten bv: schip lezen, maar ze noemen het boot  
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• Schade: linkshemisferisch, gerelateerd aan taalgebieden –systemen 
bij converteren van grafemen naar fonemen + semantisch systeem  

• Het treedt vaak op in een accute fase –na hersenletsel. Bij herstel 
zal hij verminderen en eerder overgaan naar fonologische dyslexie.  

o Route 1: grafeem-foneem conversie (non-lexicale route). Spelling (grafeem) omzetten 
naar geluid (foneem). 

§ McCarthy:  
• Oppervlakte dyslexie:  

o Problemen lezen met onregelmatige woorden  
o Toegang lexicon beperkt  
o Gedwongen route 1 gebruiken 
o Komt vaker voor bij patiënten met semantische dementie  

• Patiënt KT 
o 100% leesaccurateresse non-woorden lezen à ging zeer 

goed 
o 81% leesaccurateresse regelmatige woorden lezen à ging 

goed 
o Slechts 41% leesaccutaresse bij regularisatie. (= 

onregelmatig geschreven woorden die wordt uitgesproken 
op een manier die voldoet aan de normaal geldende regel).  

§ Patiënt MP: moeite met toegang lexicale route. Had een betere 
taakprestatie op onregelmatige werkwoorden. 

o Route 2: lexicon + semantisch systeem = lexicale route  
§ Je hebt een woord in je lexicon, als je het leest dan wordt het geactiveerd in 

je geheugen. Woordbetekenis wordt dus geactiveerd. Geluidspatronen 
worden gegenereerd in het fonologisch output lexicon 

§ Fonologische dyslexie: Specifieke problemen met het lezen van 
onbekende woorden en non-woorden, waarschijnlijk door moeilijkheden bij 
route 1  

• Patiënt RB: kon slechts 10% van de non-woorden lezen 
• Patiënt WB: was niet in staat om het geluid van een aparte letter 

te produceren, maar wel in staat om woorden met 85% accuratesse 
te lezen  

o Route 3: lexicale route. Vergelijkbaar met route 2 
§ Enkel een lexicon, geen semantisch systeem, dus: info gaat rechtstreek van 

de input naar de output lexicon. 
o Sterktes: 

§ Kan types dyslexie verklaren  
§ Het wordt ondersteund door neuroimaging technieken  
§ Het heeft meer specifieke modellen voortgebracht 

o Zwaktes: 
§ Het is niet te verklaren hoe het kan dat we nieuwe woorden in lexicon 

kunnen plaatsen 
§ Kan non-woorden van woorden niet te onderscheiden 
§ Het veronderstelt dat fonologie niet zo’n grote rol speelt. Fonologie is laat 

stadium volgens hem, maar activatie fonologische code gebeurt veel eerder  
§ Geen individuele verschillen verklaren. 
§ We kunnen lezen ook al staan woorden niet op de juiste plaats 
§ Het is vrij specifiek voor de Engelse staal  
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- (2) Gedistribueerde connectionistische netwerk: Seidenberg en McClelland. Triangle 
model (parallel karakter). Er zijn verschillende lagen die ervoor zorgen dat we gelezen 
woorden na de herkenning kunnen omzetten in een fonologische code. 

o Hoeveel woorden kunnen we uitspreken op basis van:  
§ Orthografie  
§ Fonologie  
§ Betekenis met context 

o Het is een neuraal netwerk. Het computermodel heeft enkel maar betrekking om 
de groene modules (orthografie + fonologie). Alle informatiebronnen worden in 
gelijkmatige mate gebruikt om de woorden om te zetten naar een fonologische code. 

o Onregelmatige woorden: conflict tussen orthografie + fonologie. Er is een soort 
competitie, dus is het moeilijker voor het model om een uitspraak te genereren  

o Simulatie van Plaut  
§ Het selecteert fonemen met een accuratesse van 90%. Consistente woorden 

worden sneller benoemd dan inconsistente woorden. Zeldzame woorden 
vroeger meer tijd om te benoemen dan frequente woorden 

§ Interactie woordfrequentie en consistentie: Effecten van consistentie veel 
groter voor zeldzame woorden dan voor frequente woorden   

o Algemene sterktes: 
§ De rol van fonologie wordt veel meer benadrukt dan cascademodel  
§ Het zou de semantiek kunnen betrekken bij het hardop lezen  
§ Het model kan expliciet leren. Netwerkmodellen kunnen nieuwe woorden 

leren. 
o Algemene beperkingen: 

§ Het model is geformuleerd op basis van simpele woorden. 
§ De semantische module om hardop te lezen is echter nog niet klaar om te 

gebruiken. 
§ De verklaringen voor fonologische en oppervlakkige dyslexie is heel erg 

versimpeld  
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6.5. OOGBEWEGINGEN 
Saccades zijn oogsprongen. Het is ballistisch: als de saccade in gang is, dan kan je de richting van 
je oogbeweging niet meer verandering. Het maken van saccade duurt 20-30ms en is ongeveer 8 
leestekens groot. Elke saccade wordt gescheiden door een fixatie van 200-250 ms en tijdens de 
fixatie nemen we alle informatie op van het woord  

- Fixatie: we nemen alle informatie op van het woord. 
o Je zet een pp achter een beeldscherm en laat die lezen. Alle tekst is verminkt, maar 

1 enkel stukje tekst niet en dat stukje tekst wordt dan uiteindelijk gefixeerd door 
de PP. (vaststelling van perceptuele spanne) 

§ Je kan lezen 4 links van de fixatie  
§ Je kan lezen tot maximaal 15 letters van fixatie 

o Waarop fixeren?  
§ 80% inhoudswoorden: zn + ww + bn  
§ 20% functiewoorden: lw + vw + vnw  
§ Spillover effect = fixatietijd is langer wanneer het voorafgegaan woord een 

zeldzaam woord is  

Reichle: het E-Z-reader model. Verklaarde de rol van fixaties 

- Kernassumpties: 
o Eerst wordt de familiariteit gecheckt van het woord waarop ze fixeren. Als je stopt 

met checken op frequentie (familiariteit), dan wordt de volgende oogbeweging 
geïnitieerd. Doordat de volgende oogbeweging is gestart, start het tweede stadium 
van de lexicale toegang. 

§ Je krijgt toegang tot de semantiek en de fonologie van het woord. 
§ Je ontleedt de woordbetekenis. 

o Als het 2de stadium is voltooid, dan wordt de aandacht verplaatst naar het volgende 
woord. De frequentiechecks en lexicale toegang zijn sneller voor 

§ Frequente woorden dan voor zeldzame woorden 
§ Voorspelbare woorden dan voor niet-voorspelbare woorden (voorspelbaar = 

logisch in de context). 
- Test van het model: 
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o De grafiek toont aan dat er eerst wordt gecheckt op familiariteit voordat er een 
oogbeweging wordt geïnitieerd (y-as: duur proces). Een oogbeweging gebeurt sneller 
naarmate het woord familiair is = hoogfrequentie woorden (x-as: woordfrequentie). 
Hoe hoger de frequentie, hoe makkelijker op te zoeken in lexicon 

- Bewijs VOOR het model: 
o Reiche: het model kan alle fenomenen die in beschouwing zijn genomen verklaren 

(frequentie-effect, spillover effect, kosten van overslaan…)  
o Rayner: bevindingen gegeneraliseerd naar het Chinees 

- Bewijs TEGEN het model (Kennedy) 
o Bewijs voor parafoveale-op foveale effecten 
o De eigenschappen van het volgende woord beïnvloeden de fixatieduur op het 

huidige woord 
o Dus: parallelle verwerking  

- Algemene beperkingen 
o Zegt weinig over hogere-orde processen. Het is een bottem-up gedreven model. 
o Er is een aandacht op seriële verwerking, maar Kennedy toont aan dat het ook in 

zekere mate parallel verwerkt wordt. 
o Zegt weinig over niet-oogbewegingsgerelateerde data. 
o Woordvoorspelbaarheid zegt meer over de fixatieduur dan woordfrequentie  

7. SPRAAK 
1 van de meest complexe dingen van ons mens zijn. 

 

Spraakperceptie: Cutler en Clifton. Geluidssignalen die onze oren opvangen tot het 
interpreteren/integreren in een mentale representatie. Het verloopt in verschillende stadia  

- Stadium 1: decoderen. Spraaksignaal uit achtergrond gehaald (dus spraak en niet-spraak 
onderscheiden) 

- Stadium 2: segmenteren. Spraaksignaal opgesplitst in woorden en die moeten we koppelen 
met een betekenis (door toegang te krijgen in ons lexicon). 

- Stadium 3: herkenningsstadium. We moeten het juiste woord herkennen en isoleren en 
andere woorden uitsluiten 

- Stadium 4: integratiestadium. We gaan de reeks klanken achter elkaar plaatsen en 
daarmee een grammaticale correcte zin maken en dan gaan we alle zinnen achter elkaar 
plaatsen om zo tot een logisch verhaal te komen. 
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Het is wel een enorme versimpeling van alle processen 

Spraaksignaal. Verzameling van trillingen die zich door het medium ‘lucht’ verplaatsen. 

 

- Weergegeven in een spectogram (voorstelling van de frequentie van een spraaksignaal) 
o Y-as: frequentie van het signaal in Hertz 
o X-as: de tijd 
o 1 dikkeband = 1 formant 

§ Een foneem bestaat uit een combinatie van verschillende formanten  
§ Wanneer een formant wordt gewijzigd, dan is er een verandering in klant 
§ Bv: verschil b-d (kleine wijziging in een formant)  

Problemen: 

- Enorme variatie in spreeksnelheid 
o Normaal 10 fonemen per seconde 
o We kunnen het opvoeren tot 50 à 60 à strategieën hanteren  

- Segmentatieprobleem: in continue stroom van spraakklanken dus is het moeilijk om 
woorden te onderscheiden 

o Als we het accent leggen op een woord, leidt dit tot een specifieke betekenis 
- Co-articulatie: alle spraakklanken worden geproduceerd door mond, maar als we spraak 

voorbereiden, zijn we niet in staat om alle individuele fonemen 1 voor 1 achter elkaar voor 
te bereiden. 

o Woorden worden voor een deel gelijktijdig voorbereid, dus uitspraak van klinker is 
afhankelijk van de klinker zelf + wat ervoor is uitgesproken 

o Geen enkel woord wordt gelijk uitgesproken (afhankelijk van het woord ervoor), die 
verschillen moeten worden gedecodeerd 

- Individuele verschillen. 
- Degradatie spraak: achtergrondlawaai…  

Belangrijke perceptuele fenomenen. (Hulpmiddelen bij spraak). 

- Context effecten: als je een bepaald woord verwacht in zin, zal je het beter horen en beter 
verstaan. 

o Voorbeeld 
§ PP krijgen plaatjes te zien: boter, medaille, zwaard en vleugelpiano 
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§ Dan krijgen ze een zin te zien. Als in de zin een woord te zien is, dat ook in 
de plaatjes zien is, dan moeten ze een oogbeweging maken 

§ Maar er worden ook fouten gemaakt! Vanaf dat de uitspraak veranderd, 
kan het zijn dat ze het anders percipiëren en waardoor ze de verkeerde 
oogbeweging maken. 

§ Ze zullen ook de plaatjes soms eens veranderen. 
§ Bv: Alex fastened the button <-> alex chose the button à ze moesten een 

oogbeweging maken als het woord butter hoorden. 

 

In de eerste zin is het onmogelijk dat butter na fastened komt, dus maken ze geen oogbeweging. 

- Maar in de 2de zin kan butter wel na chose komen, dus proberen ze een oogbeweging te 
initiëren, maar dan opeens beseffen ze dat het button is in plaats van butter en proberen 
ze de oogbeweging terug te draaien. Dit toont aan dat de persoon de context gebruikt. 

Algemeen  

- Competitor neutral: chose the button conditie (zin 2) + boter zichtbaar op het scherm à je 
ziet dat de PP een oogbeweging maakt naar het foute object (de boter), als het woord volledig 
is uitgesproken, zie je ze teruggaan naar het fixatiepunt. 

- Competitor constraining: fastened the button conditie (zin 1) + boter zichtbaar op het 
schermà voorafgaande zin geeft al aan dat het niet over boter kan gaan. 

- Unrelated neutral: Alex chose the button + sla werd getoond à er werd helemaal geen 
oogbeweging gemaakt. 

- Target neutral: Joe chose the button + button getoond à er werd een oogbeweging gemaakt  

Niet-lexicale cues om segmentatie te bevorderen   

- Bepaalde geluiden komen nooit samen voor in een lettergreep & zo is er een cue waar je 
een grens kunt vinden (bv: m en r). 

- Een reeks spraakklanken waar geen klinkers inzitten, dan weet je dat het geen woord is. 
- Effecten van intonatie: wat wordt er benadrukt? Kan aantonen waar de initiële syllabe 

begint van het woord. 
- Co-articulatie zorgt er ook voor dat je weet of het al dan niet een woord is, aangezien je het 

wel of niet kunt uitspreken. 
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Liplezen: McGurk effect. 

- Visuele input. 
- Een videotape van iemand die ‘ba’ zegt, maar terwijl zei een stem ‘ga’  
- De PP zeiden dat ze ‘da’ hoorden 
- Als we in onze auditieve entiteiten, conflicterende signalen aanbieden, gebeurt er iets 

bizars à bottom-up! 
- MAAR: er is ook een top-down effect. De verwachtingen van de proefpersoon wat die zal 

horen, speelt ook een rol.  

Sinusgolfspraak: 1 sinusgolf die in een amplitude is geformuleerd die je kan moduleren (door 
informatie toe te voegen). 

- Als je geen idee hebt wat het is, is het enorm onverstaanbaar, als je daarna een suggestie 
te horen krijgt, dan begin je opeens wel te verstaan wat er gezegd wordt (switch van non-
speech mode naar speech mode). Plots is het ambigue signaal niet meer ambigue en versta 
je volledig wat er wordt gezegd = effect van context!  

Mattys et al. 

 

 

 

 

 

 

 

- Succes van segmentatie komt doordat we verschillende bronnen (lexicaal en sub lexicaal) 
combineren met kennis die we hebben over taal  

o Lexicaal: pragmatiek, syntax, semantiek… 
o Sub-lexicaal: co-articulatie, fonemen, benadrukking van woorden…  

Categorische perceptie: spraaksignaal waarnemen, neiging om in categorieën in te dienen. 

- 1 fenomeen bestaat uit 3-tal formanten. Het verschil tussen 2 fonemen kunnen we zien door 
een formant te variëren of te verbuigen. Met een spraakcomputer, kunnen we 
tussenvormen maken. (Duidelijke b of d en tussenvormen). 

o Als je de tussenvormen hoort: je hoort OF een b OF een d. Nooit iets er tussen in, 
alle fonemen die we horen, worden in het ene ingedeeld of in het andere = 
categorisatie 

§ Het verschilt per individu waar de grens ligt bij wat iets hoort  
§ Typische d en afwijkende d à ze kunnen waarnemen dat er een verschil is, 

maar ze stoppen het in dezelfde categorie => AANGELEERD op basis van 
ervaring met taal 

§ Japanners kunnen onderscheid tussen l en r moeilijk maken  



 25 

Lexicale identificatie shift effect: ganong effect: als we een ambiguitieit horen, dan 
interpreteren we het als een bestaand woord. 

- Spraakcomputer om woorden te generen die ook bij het eerste foneem een verschil hebben 
(d-t) à koppelde deze aan een woord Dash- Tash en maakte tussenvormen. Als mensen een 
ambigue signaal hoorden, hadden ze de neiging om woord in kwestie te interpreteren als 
een bestaand woord bv: Tash à geïdentificeerd als Dash (wat een bestaand woord is)? Het 
is een hulpmiddel voor categorisatie, maar kan beïnvloed worden door context  

Fenomische restauratie effect: als spraak wegvalt, dan vullen we automatisch in & horen we 
de onderbrekingen niet –Warren en Warren. 

- Een geluidsfragment opnemen & daar knipt die een stukje info uit. Ze hebben die stiltes 
die eruit zijn geknipt, vervangen door een kuch. PP hoorden de zin & moesten rapporteren 
wat ze hoorden door kuch.Vele zeiden dat ze de kuch zelf niet hoorden + ze hoorden 
afhankelijk van het einde van de zin een ander zin => context bepaald wat we horen 

o It was found that the *eel was on the axle – Proefpersonen horen “wheel”  
o It was found that the *eel was on the shoe – Proefpersonen horen “heel”  
o It was found that the *eel was on the table – Proefpersonen horen “meal”  
o It was found that the *eel was on the orange – Proefpersonen horen “peel”  

8. THEORIEËN OVER GESPROKEN WOORDHERKENNING.  
Liberman et al: Motortheorie,1967. Idee: We kunnen spraak verstaan, doordat we zelf de 
spreker imiteren à als we iets horen, dan spreken we zelf na (in ons hoofd) wat die spreker 
zegt. 

- Ons eigen motorsignaal is consistenter dan alle ambiguïteiten in spraaksignaal à dus door 
te imiteren krijgen we een opgesomde versie van het spraaksignaal (zonder de 
ambiguïteiten). 

- Idee is niet plausibel: hoe kan het van een ambigu signaal, dat je moeilijk verstaat, zelf 
gaan inspreken en dan pas te interpreteren?? 

- Afgelopen 10jaar nieuwe ontwikkelingen: 
o Spiegelneuronensysteem à iemand imiteren, dus logisch dat je het zelf verteld 

tegen jezelf wat aan je verteld wordt. 
o Predictive coding mechanisme: we zijn actief bezig om op basis van input 

voorspelling te maken over toekomst, onze percepties stellen ze enkel wat bij  

Aantonen dat het idee plausibel is  

- Möttönnen: TMS: activiteit om deel cortex te beïnvloeden. Als je het toepast op deel 
motorcortex, dan zie je dat TMS puls ervoor zorgt dat we spraak minder goed verstaan. 

- D’ausilio: MS om motorcortex te beïnvloeden à motorcortex werd actiever bij hen dus 
spraakperceptie werd bij hen beter. 

Problemen bij idee: Hickck: problemen met Broca afasie (spraak productie) hebben niet echt een 
probleem met het zelf vertellen in hun hoofd  

Beperkingen  

- Je moet al een auditieve representatie hebben als je iets wilt uitspreken  
- Het is geen alles omvattende theorie à het legt het verband tussen de motorcortex en de 

spraakperceptie, maar zegt niks over de bijkomende processen 
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- Er is een dissociatie tussen spraak en motoriek: het is niet zo als je motoriek verstoord is, 
dat je spraakherkenningsproblemen hebt (bv: baby’s à ze kunnen nog niet praten, maar ze 
kunnen wel al dingen verstaan)  

McClelland en Elman: Trace Model (1986)  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ze hebben geprobeerd een neuraal netwerk te maken voor spraakperceptie à het bevat 3 
lagen 

o Feature unit laag  
o Foneem unit laag  
o Woord unit laag  

- Als we luisteren naar signaal, dan zitten daar basiseenheden (feature units) die worden 
geactiveerd door detectoren. Die geactiveerde detectoren, zorgen ervoor dat de 
gerepresenteerde fonemen worden geactiveerd worden en die zorgen dat er woorden worden 
geactiveerd. 

o Bottom-up: naar hogere orde  
o Laterale werking: alle geactiveerde eenheden, inhiberen de concurrerende 

eenheden 
o Eenheden met hoogste activatie koppelen terug naar lagere eenheden (top-down) 

§ Geactiveerde woorden koppelen terug naar de fonemen en die koppelen 
terug naar de feature units 

- Gevolg: er ontstaat een patroon van activatie door de interactie tussen bottem-up en top-
down waardoor we een woord sneller herkennen  

- Analoog model met het interactieve activatiemodel  

Bewijs voor het model 

- Mirman: PP kregen detectietaak: in een reeks spraakklanken detecteren of een ‘t’ of ‘k’ 
aanwezig is. Alle fonemen werden gepresenteerd in context van woord of in context van 
non-woord. 

o Wanneer de fonemen in context woord à sneller zijn in het detecteren van de letters  
o 2de manipulatie: de verwachting van de PP werd gemanipuleerd (high-low conditie):  

§ High conditie: verwachting gecreëerd dat 80% een woord was  en 20% een 
non-woord 

§ Low conditie: verwachting gecreëerd 80% een non-woord was en 20% was 
een woord  

o Toont aan dat we een woord superioriteitseffect hebben (sneller in context van een 
woord) + groter wanneer de PP verwacht dat het in een woord kon gevonden worden 
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§ T en k werden sneller herkend bij de high-condities want daar waren 
merendeels woorden tegenover non-woorden 

§ Bij de low-condities, kon de verwachting ervoor zorgen dat het woord-
superioriteitseffect verdween  

 

- Computersimulatie McClelland: was succesvol in staat om categorische perceptie te 
stimuleren  

- Norris: top-down verwerking op woordniveau beïnvloedt door foneem categorisatie 
- Dahan: kijkrichting werd beïnvloed door hoog-frequente woorden 

Sterktes:  

- Het kan heel veel verschillende effecten verklaren. 
- Kan ook verklaring waarom iets top-down en bottom-up kan zijn 
- Als een woord vaak voorkomt in de taal, dan is er een hoog activatie = woordfrequentie 

effect 
- Kan overweg met ruizige invoer 

Zwaktes 

- Belang top-down effecten wordt overdreven à de effecten zijn in praktijk minder groot 
- Model is heel erg flexibel: bijna alles kan verklaard worden?  
- Het kan enkel met heel erg simpele woorden/vocabulaires  

Marslen-Wilson & Tylers: Cohort model (1980)  

- Selectiemodel: naarmate er meer info beschikbaar komt over woord, wordt er in ons lexicon 
steeds verder geselecteerd. Begin van woord horen à selecteren van initiële woord cohort 
= alle woorden in lexicon die voldoen aan eerste deel fragment bv geà alle woorden met ge 
in cohort opgenomen. Dan is er een eliminatieproces: er komt meer info beschikbaar à wat 
er niet bij de cohort behoort, wordt geëlimineerd. En opeens is er een punt van uniekheid: 
slechts 1 woord beschikbaar na elimineren  

o Alle mogelijke infobronnen (spraak + context + verwachting) wordt allemaal 
tegelijk verwerkt => heel efficiënt kan selectie verder beperkt worden tot 1 woord 
overblijft 
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- Evidentie van O’Rourke en Holcomb à ze hebben gekeken naar de N400 component op 
basis van ERP bewijs   

o Lexicale beslissingstaak: PP kregen reeksen fonemen à vormen ze wel of niet een 
woord?  

o Ze hebben gebruik gemaakt van 120 van bisyllabische woorden (woorden met 2 
lettergrepen) en die werden op gesproken wijze aangeboden  

o 2 fases: 
§ 1ste fase: pilotsafe à de PP hebben de woorden een rating gegeven op basis 

van hun punt van uniekheid  
§ 2de fase: op basis van fase 1 werden de woorden ingedeeld in 2 categorieën: 

laat of vroeg uniekheid  
o Die woorden werden aangeboden en terwijl werd het EEG gemeten 

§ EEG gebruikt om ERP te maken à dezelfde ERP component werd gemaakt 
op verschillende plaatsen op de schedel (de grafieken die je zit zijn dus elk 
op een verschillende plaats op de schedel) 

§ De woorden met een vroeg punt van uniekheid en met een laag punt van 
uniekheid gaan op een bepaald punt van elkaar differentiëren à punt van 
uniekheid heeft veel invloed op verwerkingssnelheid van een woord  

 

o Na 200ms dat het woord is aangeboden, treedt het verschil 
in verwerkingssnelheid al op 

o Visuele info is verwerkt en dan is er al een differentiatie 
tussen punt van uniekheid  

o Woorden die niet uniek zijn à verwerking woord werd 
opgeschoven dus is verwerkingstijd langer  

o Vroeg punt van uniek is duidelijk om welk woord het gaat, 
dus is er een kortere verwerkingstijd 

o Grafiek: 
o Stippellijn = late punt van uniekheid 
o Volle lijn = vroeg punt van uniekheid  
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- Woord-monotoring taak: 

 

o Wanneer we specifieke doelwoorden moeten detecteren, dan heeft context heel veel 
invloed. Kijken naar groene lijn ‘normale zin’ à proefpersonen konden sneller een 
woord detecteren als het in de context te zien was van een normale zin. Consistent 
idee met cohort model: alle infobronnen zijn parallel actief om selectie uit te voeren 

- Gereviseerde cohort model:  
o Oorspronkelijk model was een binair model à het was een onderdeel van een cohort 

of geen onderdeel. Nu is het zo dat er een soort activiteitsniveau is. Meer bottom-
up gedrevenheid  

- Problemen 
o Het model gaf nog geen goede beschrijving: contexteffecten spelen nog grotere rol 

dan realiteità context speelt slechts later een rol in het model dan dat ze voorspelt 
hadden in hun model. 

o Interactie tussen vroege en late identificatie werd niet besproken 
o De herzieningen (gereviseerd model) zorgen ervoor dat het model minder precies is 

gemaakt en is daardoor moeilijker om te testen 
- Sterktes:  

o Goed rekening houden met competitie: kandidaat woorden concurreren 
o Selectie vindt plaats door parallelliteit 
o De gereviseerde versie kan de relevante data beter verklaren   

Neurale synchronisatie hypothese (nieuwe ontwikkeling). Ons brein heeft heel veel elektrische 
activatie à we kunnen het meten door middel van EEG. Daar zitten heel wat verschillende ritmes 
in à die ritmes van ons brein matchen met ritmes van ons spraaksignaal  

- Het spraaksignaal gaat matchen met onze spontane EEG-ritmes + het kan ook onze 
spontane EEG-ritmes beïnvloeden. Het zorgt ervoor dat we op natuurlijke wijze de grenzen 
tussen woorden detecteren 

- De neuronen die reageren op individuele pieken, zullen getraind worden om in een bepaald 
ritme te lopen à zo krijg je 4 frequenties van individuele neuronen die zullen resulteren in 
het herkennen van spraak  
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Cognitieve neuropsychologie. Op basis van patiënten studies iets leren over spraakherkenning. 
Wat gaat er mis bij het verstaan van spraak? Je laat PP een tekst horen en nadien laat je ze de 
tekst herhalen om zo te kijken wat er misgaat. Je moet onregelmatigheden oplossen die 
voortvloeien uit het feit dat we akoestische signalen moeten omzetten in lipbewegingen  

- Ellis en Young: hoe lossen we de onregelmatigheden op?   

 

o (1) Akoestische informatie omzetten op basis van directe regel gebaseerde route  
o (2) Akoestische informatie omzetten op van een lexicale route 

§ Auditieve info wordt verwerkt door een input lexicon & daarna doorgegeven 
aan output lexicon 

o Het model heeft dezelfde assumpties als het cascade model  
- Auditieve analyse systeem: laat toe om een onderscheid te maken tussen taalstimuli en 

niet-taal stimuli 
o Pure woorddoofheid: een beperking in het verwerken van fonemen 

(spraakinformatie) 
§ Alle andere functies zijn intact (bv: spraakproductie, taal, lezen…)  
§ Normale perceptie van niet-verbale geluiden 

o Evidentie: dubbele dissociatie tussen waarnemen muziek en prosodie (verschillen 
in intonatie) 

o MAAR: tegenevidentie: Er zijn patiënten die pure woorddoofheid hebben, maar 
hebben toch ook problemen met andere geluiden, hele subtiele problemen à 
probleem met hogere orde processen van geluid. 

- Drie-route raamwerk. 
o Woordbetekenisdoofheid: woorden kunnen ze goed uitspraken, maar weten niet wat 

ze betekenen 
§ Enkel route 2 van het model van Ellis en Young is nog intact. 
§ Woorden die niet in lexicon zitten (onbekende woorden en non-woorden)  

hebben ze vaak problemen mee 
o Transcorticale sensorische afasie 

§ Slechts route 3 intact (regel gebaseerde conversie) 
§ Semantisch systeem is niet toegankelijk + beschadigd 
§ Je zet een akoestisch signaal om in een motorsignaal, op automatische wijze 

à alle vormen van hogere orde verwerking verdwijnen + leesbegrip is sterk 
verstoord 
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o Diepe dyfasie: Alle routes zijn beschadigd. Problemen met verwerken van 
fonologische info, semantische fouten.. Dus: verstoring van het hele netwerk  

9. TAALBEGRIP  
Ontleding. We hebben een zin en die moeten we betekenis geven à de verschillende aspecten van 
de zin gebruiken we dus om een interpretatie te vormen en deze betekenis te geven. De syntax 
(grammatica) en de semantiek (betekenis) zijn de 2 belangrijkste bronnen. 4 mogelijkheden om een 
zin te ontleden 

- Syntactische analyse heeft prioriteit: je verwerkt eerst de grammatica en daarna neem je 
pas de betekenis van de woorden in beschouwing 

- Semantische analyse heeft prioriteit: je stelt eerst de betekenis van het woord vast vooral 
je de functie van het woord in beschouwing neemt 

- Beide analyse tegelijk (parallel) 
- Beide analyses worden gebruikt op geassocieerde wijze à soms eens de semantische 

analyse eerst, een andere keer de syntactische analyse  

Syntax en grammatica. Het zijn heel erg sterk verwante begrippen 

- Syntax = geheel van regels dat bepaalt wat een correcte zin is  
- Grammatica = een universeel begrip dat ook de regels van wat correct is bevat  

Prosodie en leestekens: een hulpmiddel om een zin correct te analyseren  

- Gesproken tekst à prosodie: alle additionele info van een gesproken tekst kan je helpen 
om de zin te ontleden (toonhoogte, intonatie, timing…) 

o Bv: een pauze inlassen op een bepaald moment, kan de zin een totaal andere 
betekenis geven 

- Geschreven tekst à leestekens   

Syntactische ambiguïteit. Ambigue zinnen die grammaticaal correct zijn, maar waar meerdere 
interpretaties aan kunnen gegeven worden. Engels zit vol met deze soort ambiguïteiten 

- Bv: “They are cooking apples?” à Zijn de appels gekookt of is het een speciaal soort type 
appel? à Algemeen niveau van ambiguïteiten  

Theorieën voor ontleden  

- (1) Het tuinpad model. Model ontwikkelt op basis van zinnen die allemaal een lokale 
ambiguïteit hadden. Het zijn zinnen die zodanig geconstrueerd zijn, dat ze een andere 
betekenis suggereren dan dat de zin in werkelijkheid heeft. Ze zorgen voor verwarring en 
er kan zo gekeken worden naar wat de mensen met deze verwarring doen en hoe die wordt 
opgelost 

o Algemeen: 
§ 1ls we een zin beginnen met analyseren, dan houden we maar rekening met 

1 syntactische structuur (de simpelste) 
§ Met de betekenis van de zin wordt niets gedaan 

o Principes om de eenvoudigste structuur te kiezen. 
§ Minimal attachment: de structuur die de minste knopen produceert, wordt 

geselecteerd  
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§ Late closure: nieuwe info wordt gekoppeld aan de syntactische structuur 
die je al hebt à op een gegeven moment zul je toch in de problemen geraken 
omdat je structuur niet meer zal kloppen  

o Evidenties 
§ Voor à Breedlin: Patiënt DM heeft een taalstoornis en semantische 

dementie 
• Ze kon de betekenis van woorden niet verwerken + haar kennis van 

woordbetekenis was verdwenen 
• WEL nog in staat om te zeggen of de zinnen syntactisch correct 

waren of niet 
• Toont aan dat er een verschil is tussen syntactische verwerking en 

de semantische verwerking 
§ Tegen à Spivey: oogbeweging studie 

• 4 PP een zin aangeboden + 4 objecten voorgesteld => oogbeweging 
maken naar object dat in de zin stond 

• Gebruiken ze nu semantiek of syntax om zinnen te verwerken? 
• Ze kregen een zin aangeboden “put the apple on the towel in the 

basket” 
§ Verschillende condities 

• Conditie A: slechts 1 appel dus het is duidelijk welke objecten er 
moeten bekeken worden 

• Conditie B: er zijn 2 appels (die op de handdoek en die op de servet) 
à de proefpersonen keken onmiddellijk naar de appel op de 
handdoek 

§ Garden model zegt eerst dat je syntax gebruikt wordt vooral je betekenis 
kan geven aan je zin => maar in conditie 2 zie je dat er al meteen 
oogbewegingen gemaakt worden op basis van de semantiek  
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o Sterkte: het is een simpel model 
o Zwakte: woordbetekenis speelt een sterkere rol dan verwacht  

- (1) Constraint-based model –MacDonald 
o Het is geen modelgebaseerd op syntactische ambiguïteiten. Het is een 

connectionistisch model –neuraal netwerk dat gebruik maakt van 4 eigenschappen 
van de taal. Integreert 4 eigenschappen van taal tegelijkertijd 

§ (a) Kennis van grammatica sluit op voorhand al heel wat verschillende 
interpretaties uit. 

§ (b) De diverse vormen van informatie die zijn geassocieerd met een woord 
(klank, toonhoogte…) zijn niet onafhankelijk van elkaar 

§ (c) Een woord kan in sommige opzichten minder ambigue zijn dan in andere  
• Bv: ambigue voor tijd, maar niet voor context  

§ (d) De verschillende interpretaties verschillen in frequentie en 
waarschijnlijkheid, gebaseerd op eerdere ervaringen à niet per se de 
makkelijkste grammatica gebruikt om de zin te interpreteren –verwachting 
speelt een rol 
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o Bewijs voor dit model 
§ Verb bias effect: specifieke werkwoorden worden vaak gekoppeld aan een 

specifieke grammaticale structuur à gebruiken om een zin te interpreteren 
§ Zelfstandige naamwoorden/werkwoorden à heel veel homografen die ofwel 

een zn of een ww kunnen zijn => afhankelijk van context zal je kiezen of 
het een ww of zn is 

§ Eerdere context kan al in een heel vroeg stadium zinsverwerking 
beïnvloeden 

• Zin 1“As the woman edited the magazine ……. amused all the 
reporters”  

• Zin 2 “as the woman sailed the magazine… amused all the 
reporters” 

• Er is een verschil tussen de associatie die het eerste deel van de zin 
oproept à het heeft een grote invloed op leestijd 

o PP lezen zin 1 à de proefpersonen maakten heel wat 
oogbewegingen terug naar het woord edited à ze proberen 
het opnieuw te interpreteren omdat het vervolg van de zin 
niet klopt met hun eerste interpretatie 

o PP lezen zin 2 à semantiek is verschillend van zin 1 à de 
proefpersonen keken niet terug naar het woord sailed zoals 
bij edited 

o Sterktes 
§ Veel beter in staat om alle informatiebronnen om een zin te verwerken, te 

gebruiken 
§ Het is veel flexibeler dan garden path-model 

o Beperkingen 
§ Niet duidelijk welke beperkingen relevant zijn & welke relevant zijn 
§ Het is ontwikkeld op basis van heel erg simpele zinnen 
§ Het is ook nog niet goed te verklaren hoe we alle informatiebronnen gaan 

combineren om tot een bepaalde interpretatie te komen  

Ontleden van data uit de cognitieve wetenschap. Om te weten of we de indruk krijgen of een 
woord wel of niet in een zin past, kunnen we kijken naar de EEG à N400 ERP  

- Ontstaat op 200ms 
- Heeft een piek om ongeveer 400ms 
- Grote N400 = mismatch tussen betekenis en context van woord 

o Bv: “Nederlandse treinen zijn…. Geel/wit” –Hagoort  
§ Als je geel hoort, dan is er een positieve activatie, omdat je weet dat de 

treinen effectief geel zijn 
§ Als je wit hoort, dan is er negatieve activatie, omdat het in conflict is met je 

kennis die je hebt over  
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Contraints gebaseerd op niet-linguïstische context. Bv: accent. Het kan de wijze waarop een 
woord wordt geaccepteerd beïnvloeden. 

- “I have a large tattoo on my back” à in de hoge Britse klasse zal er een grotere N400 
component optreden. 
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HOOFDSTUK 2: TAALPRODUCTIE 

1. INLEIDING 

1.1. OVEREENKOMSTEN TUSSEN SPREKEN EN SCHRIJVEN 
In beide gevallen proberen we iets aan iemand anders door te geven, een betekenis. We beginnen 
met het genereren van een idee en dat idee zetten we om in een productie. Die productie gebeurt 
van bijzin tot bijzin. 
 
Studie Hartley: hebben collega Eric Sotto bestudeerd. Hij was heel erg bekend voor het 
produceren van teksten. Hij werd gevraagd om een tekst te produceren: een geschreven tekst of 
een gesproken tekst  

- De output die gegeven werd was voor het grootste deel vergelijkbaar: hetgeen wat gezegd 
werd, kwam goed overeen met wat er geschreven stond, het enige verschil is dat bij het 
dicteren de bijzinnen vaak korter waren.  

 
Gould: Of je nu dicteert of schrijft, het maakt niet veel uit. Zakelijke brief dicteren = overdenken 
wat we willen zeggen (voorbereiden) = veel meer plannen voor je iets zegt, dus maak je het korter 
zodat je alles hebt gezegd. 
 

1.2. VERSCHILLEN TUSSEN SPREKEN EN SCHRIJVEN 
Sprekers kennen hun publiek <-> schrijvers weten niet wie hun boek allemaal zal vasthebben 
(jong, oud, gekleurd, blank…).  

- Sprekers krijgen meteen feedback van de luisteraar. Zo kunnen ze hun gesprek aanpassen 
= interactief + dynamisch. 

- Sprekers hebben niet veel tijd om te plannen wat ze zullen zeggen, het moet eerder 
spontaan gebeuren  

- Schrijvers hebben een directe toegang tot wat ze geschreven hebben: ze kunnen het nog 
eens herlezen.  

- Spreken gebeurt met de mond <-> schrijven met de fijne motoriek van de vingers  

2. PLANNING VAN SPRAAK 
3 perspectieven 

- 1ste perspectief: de planning speelt zich af op het niveau van de bijzin (=syntactisch niveau). 
o Als je iets wilt zeggen, dan plan je de bijzin + een stukje vooruit  
o Vastgesteld door het kijken naar spraakfouten: mensen die deze fouten maakten 

(bv: verwisselen van woorden), maakten ze vaak op het niveau van de bijzin  
o Het vallen van een pauze valt ook vaak op het niveau van de bijzin: je denkt even 

na over wat je wou zeggen + je gaat verder plannen over wat je gaat zeggen  
- 2de perspectief: planning gebeurt op het niveau van een frase. 

o Frase = een groep woorden die een idee weergeven. 
o Sprekers hebben langer nodig om spraak te initiëren wanneer de frasen moeilijk 

zijn  
- 3de perspectief: wordt niet besproken  

 
Flexibiliteit in planning. Er kan geen eenduidig antwoord worden gegeven op de vraag: “Hoe 
plannen we? Wanneer plannen we?” We zijn heel erg flexibel doordat we soms spontaan beginnen 
te babbelen.  

- De flexibiliteit varieert 
o Afhankelijk van de situatie 
o Afhankelijk van de tijdsdruk  
o Bv: als je iets belangrijks moet vertellen, zall je er meer tijd voor nodig hebben  

- Het aantal fouten in spraak stijgt, wanneer we snel communiceren en de planning van onze 
spraak niet meer volgen  
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o Ferreira: Tijdens het spreken, ben je nog niet klaar met plannen à tijdens het 
spreken plan je nog verder, hierdoor zijn we zo flexibel om ons aan te passen. 

o Spieler: Verband tussen snelheid spraak en aantal fouten dat je maakt. Snelle 
sprekers zijn minder vloeiend (meer fouten) à er wordt minder tijd aan de planning 
besteed (omdat het snel gaat), waardoor er steken vallen. 

  
Gemakkelijker maken van spraakproductie: 2 strategieën. 

- Preformulatie: woordcombinaties gebruiken die we eerder al hebben gebruikt. 
o Elke keer als je een unieke zin moet produceren, gaat het ten koste van je capaciteit 

à door terug te vallen op vorig gebruikte frases, bespaar je capaciteit 
o 70% van onze spraak bestaat uit eerder gebruikte woordcombinaties  
o Wordt vaker gebruikt bij snel spreken 

- Onderspecificatie: het simplificeren van een zin, waardoor de volledige betekenis niet 
helemaal is uitgedrukt.  

3. VERSPREKINGEN  
William Archibald Spooner: pionier in de studie naar spraakproductie  

- Hij had talloze versprekingen: hij verwisselde de initiële fonemen van 2 woorden met 
elkaar. 

o Bv: You have hissed all my mistory lectures à you have missed all my history 
lectures  
 

Soorten spreekfouten 
- Spoonerismen: het verwisselen van de initiële fonemen van 2 woorden (zoals Spooner) 
- Woordverwisselingsfouten: hetzelfde zoals spoonerismen, maar dan met een volledig woord 

o Bv: I must let the house out of the cat à I must let the cat out of the house  
- Semantische substituties: een woord in de zin wordt gewisseld met een semantisch 

gelijkaardig woord = met een vergelijkbaar woord qua betekenis  
o Bv: where is my baseball racket? à where is my baseball bat?  

- Freudian slips: versprekingen van seksuele aard. Het onthult iets over de werkelijke 
intentie van de spreker  

- Morfeem verwisselingswoord: verbuigingen of achtervoegsels blijven op hun positie, maar 
worden aan het verkeerde woord gekoppeld 

o Bv: he has already truncked two packs  
- Nummer overeenkomstfout: enkelvoudige werkwoorden worden foutief gecombineerd met 

meervoudige onderwerpen of omgekeerd (meervoudige ww met enkelvoudig ond)  
o Bv:  the player on the court were very good à the player on the court was very 

good 
 
Foutdetectie  

- Idee 1: Perceptual loop: je monitort je eigen spraak en je checkt wat je zegt overeenkomt 
met wat je wilt zeggen  

o Niet kloppen = mismatch  
o Eigen foutdetectie doet beroep op perceptuele systeem + spraakbegripsysteem  
o Je moet dus constant je eigen spraak op inhoud checken om een fout te 

detecteren  
- Idee 2: Conflict-based error detection  

o Detectie gebeurt op een laag niveau waar we ons motorprogramma gaan monitoren  
o Je wilt iets uitspreken à in je planning gaat er iets mis à hierdoor maak je een 

spraakfout à de mismatch tussen wat we zeggen en wat we zeiden zorgt ervoor dat 
we automatisch de fout detecteren  
 

Ze hebben data gevonden die beter past bij het 2de idee.  
- Er waren 29 afasiepatiënten: mensen met spraakproblemen. Ze werden op 2 vaardigheden 

gescoord. 
o Fouten in semantiek detecteren 
o Fouten in syntax te onderscheiden  
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- Na de scoring moesten ze een luistertaak doen en een bepaalde classificatie uitvoeren  
- Grafieken: 

o Links: semantische fouten 
o Rechts: fonologische fouten 

 
- Resultaten 

o Mensen die in staat waren hun fonologische fouten (syntax) te detecteren, waren 
goed in de classificatietaak  

o Geen correlatie tussen fouten detecteren en vermogen om fouten in de semantiek 
te ontdekken 

o Wel duidelijke correlatie tussen vermogen om fonologische fouten te ontdekken en 
je vermogen om eigen uitspraak fouten te detecteren  

4. THEORIEËN OVER SPRAAKPRODUCTIE  
Spreading-activation theorie. Ontwikkeld om het patroon van uitspraakfouten te verklaren. 
Idee: spraakproductie vindt plaats hiërarchisch, op een parallelle manier. Spraakproductie gebeurt 
op 4 verschillende niveaus: 

- Betekenis (semantiek) 
- Grammaticale structuur (syntax)  
- Betekeniseenheid (morfologie) 
- Fonologie  

 
Je begint het plannen van je spraak terwijl je bezig bent met de semantiek en de grammaticale 
structuur. Terwijl dit bezig is, wordt er gezocht naar individuele woorden om zinnen te maken. 
 
Dell: niet alles gebeurt parallel. Je begint met je spraak te plannen op hoger niveau (op dat van de 
semantiek) en die processen verlopen sneller. 

- DUS: je bent al de grote lijnen van je zin aan het vormen (omtrent de betekenis), terwijl je 
nog aan het zoeken bent naar individuele woorden en fonemen. 

 
Dell’s spreading activation model. Hiërarchisch systeem als neuraal netwerk. Elk van de 
knopen heeft een ander activatieniveau. 

- Dus: bij de perfecte zin is er de juiste activatie. 
- Maar: het gaat vaak zo zijn dat we de perfecte zin niet in 1x kunnen activeren à we hebben 

natuurlijke variatie van activatie in knopen + er is ook ruis, waardoor niet altijd de juiste 
knoop zal geactiveerd worden. 

o Bv: ruis op het niveau van de syntax, dan kan er zijn dat de verkeerde knoop wordt 
geactiveerd waardoor woorden worden omgedraaid. 

 
Er is ook een beschermingsmechanisme: als een woord/foneem geselecteerd is, kan het niet nog 
eens gebruikt worden in dezelfde eenheid. 

- Knopen 
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o Op het semantisch niveau representeren begrippen. 
o Op het syntaxtisch niveau representeren structuur 

- Foutpredicties: het model kan verschillende fouten verklaren  
o Anticipatiefouten: we gaan foutief anticiperen op een bepaalde uitspraak en dit 

zorgt ervoor dat we een woord in de zin zullen verwisselen voor een ander woord 
o Mixed-mirror effect: we maken een fout in de semantiek en in de fonetiek op 

hetzelfde moment à door de overlap zullen we een woord kiezen die zowel 
semantisch en fonetisch gerelateerd is aan het eigenlijke woord die we wilden 
selecteren 

o Lexicale biaseffect: fouten moeten echte woorden bevatten in plaats van non-
woorden. 

§ We maken meer fouten, als het fout geselecteerde woord een hoge activatie 
heeft  
 

Algemene evaluatie: 
- Sterktes 

o We kunnen fouten verklaren 
o Het model is goed in staat om een type fout te genereren  

- Zwaktes 
o Het is zo goed in staat om fouten te verklaren, dat het de andere aspecten van 

spraak niet kan moduleren 
o Er is ook een overschatting: er zitten meer spraakfouten in het model dan in de 

werkelijkheid  
 
Anticipatie- en perseveratiefouten: 

- Anticipatoir fouten: fonetische informatie die later in de zin zou moeten gezegd worden, 
wordt te vroeg uitgesproken 

o Bv: cuf of coffee <-> cup of coffee  
- Persevatatoir fouten: fonetische informatie uit het begin van de zin, wordt later ook nog 

eens uitgesproken 
o Bv: beef neefle <-> beef noodle 

- Hoe meer we oefenen op bovenstaande zaken, hoe beter we erin zullen worden à de 
algemene proportie van fouten zal afnemen. Onze fouten nemen niet af als we onder 
tijdsdruk staan à het neemt net toe. Als we niet kunnen plannen, dan stijgt het aantal 
fouten dan…. 

o Zijn AC fouten relatief laag 
o Zijn PC fouten gestegen  

- Hoe ouder je bent, hoe meer AC fouten je zult maken (en hoe minder PC door oefening). 
- Grafiek Dell 

 
o Verhouding tussen de algemene hoeveelheid fouten en de hoeveelheid anticipatoire 

fouten 
o We maken relatief weinig anticpatoire fouten: ze zijn niet gevoelig voor oefening en 

tijdsdruk 
o Vooral persevatoire fouten zijn daar gevoelig voor  
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Weaver ++. Woordvorm encodering door activatie en verificatie  

- Levelt: 
o Planning is een hiërarchisch en serieel proces. 
o Meer nadruk op het kunnen beschrijven van de tijd die we nodig hebben om een 

idee om te zetten in taal. 
o Er is een netwerk waarin activatie wordt verspreid 
o Feed-forward: verwerking gebeurt van betekenis naar geluid (naar beneden). 

§ Discreet: verwerking op het 2de niveau begint pas als de verwerking op het 
eerste niveau voltooid is 

o 3 hoofdniveaus 
§ (1) Lexicaal: individuele concepten die we willen gebruiken –globaal + 

abstract. 
• Stadium 1: conceptuele representatie à je weet wat je wilt zeggen 
• Stadium 2: de individuele concepten worden uit het lexicon 

geselcteerd 
§ (2) Lemma: structuur van het concept gekoppeld aan de syntax en 

semantiek à de concepten worden al in volgorde geplaatst, maar er is nog 
geen geluid 

• Stadium 3: individuele concepten worden aan morfologie gekoppeld: 
betekenis zonder klank 

§ (3) Morfeem + fonologisch: klank + geluid 
• Stadium 4: klank wordt eraan gekoppeld à lexicalisatie: kiezen van 

de juiste woordvorm (actief/passief, TT/VT….)  
• Stadium 5: algemene klank wordt gespecificeerd (fonetisch) à 

omvorming naar specifieke klanken 
• Stadium 6: articulatie  

o Er is een apart mechanisme die de niveaus gaat controleren en die fouten probeert 
te herstellen. Als alle stadia zijn doorlopen, krijgen een geluidsgolf die in onszelf 
wordt waargenomen en wordt die gemonitord en gecorrigeerd. 

 

 
 

- Bewijs voor het model: 
o Tip of the tongue fenomeen: je wilt iets zeggen en je weet wat je wilt zeggen, maar 

je vindt het woord niet dat je wilt zeggen 
§ Je doorloopt alle stadia van boven naar onder 
§ Wanneer je stadium 3 hebt voltooid, lukt het niet om stadium 4 

(fonologische representatie van het concept) te activeren 
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§ Dit komt waarschijnlijk doordat de link tussen 3 en 4 zwak of overbelast is 
o Het model veronderstelt dat we eerst onze syntax van een zin samenstellen en dat 

we daarna pas de fonologie erbij betrekken. Er is evidentie voor, maar ook evidentie 
tegen gevonden  

- Turennout: eeg-metingen  
o Activiteit gemeten tijdens het spreken  
o Conclusie: syntactische info is eerder beschikbaar dan fonologische info. 
o Ze lieten PP een keuzetaak uitvoeren.Ze kregen plaatjes te zien, afhankelijk van 

plaatje moesten ze reageren met linkerhand of met rechterhand. Er waren 2 
categorieën van plaatjes: 

§ 1: er was er verschil tussen de beginetter van de categorieën (bv: beer-boek 
versus schoen-schaap). 

§ 2: er is een verschil tussen het geslacht van de categorieën (bv: de beer-de 
schoen versus het boek-het schaap)  

o Taak:  
§ Zo snel mogelijk reageren op plaatje met ‘de’ 
§ Niet reageren op plaatje met ‘het’ 
§ Reageer met linkerhand als je ‘b’ ziet 
§ Reageer met rechterhand als je ‘s’ ziet  

o Ze hebben gekeken naar de motorpreparatie: preparatie van je hand 
§ Als je links prepareert, dan is de rechterhersenhelft actief. 
§ Als je rechts prepareert, dan is de linkerhersenhelft actief  

- Experiment 1: instructies zoals besproken bij “taak” 

 
o Als ze moesten reageren, was er een activatie van de motorcortex. Je ziet op de 

grafiek, dat wanneer er mocht gedrukt worden, dat de proefpersonen op voorhand 
al aan het voorbereiden waren op welk geslacht het kon zijn à dit komt doordat 
syntactische informatie snel beschikbaar is. 

o Ook wanneer er niet mag gereageerd worden, is er een voorbereiding, maar als dan 
blijkt dat ze niet mogen duwen, dan blazen ze de voorbereiding gewoon terug af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

- Experiment 2: omgedraaide instructies  

 
 

o Als ze niet mogen reageren, dan is de lijn vlak à ze zijn absoluut niet bezig met 
een respons te plannen 

o Er is geen reden om respons voor te bereiden: syntactische informatie wordt altijd 
eerst voorbereid, en aangezien dit de eerste instructie is, is het helemaal niet nodig 
om de fonologische informatie voor te bereiden. 
 

Er is een duidelijk tijdsverloop tussen verschillende processen, die te vinden zijn in verschillende 
hersengebieden. 
 

- Evaluatie van het model 
o Sterktes 

§ Veel studies die de 3 hoofdniveaus ondersteund 
§ Nadruk op detail 
§ Relatief eenvoudig proces 
§ Testbare producties 

o Beperkingen 
§ Ontwikkeld op basis van simpele woorden  
§ 3 niveaus zijn onafhankelijk à in werkelijkheid is er meer interactie  
§ Niet goed in staat om uitspraakfouten te verklaren  

 

5. COGNITIEVE NEUROPSYCHOLOGIE: SPRAAKPRODUCTIE  
5.1. AFASIEËN  

Broca afasie. Langzaam + niet vloeiend spreken. Beperkte vaardigheden voor syntactische 
structuren te genereren. Spraak wel nog goed verstaan 

- Letsel: linker frontale kwab à hier vindt de structurering plaats. 
 

Wernicke Afasie. Vloeiend en op tempo praten. De zinnen slaan nergens op. Hebben problemen 
met het verstaan van spraak 

- Letsel: linker posterieure temporaalkwab à hier vindt de conceptualisatie plaats. 
 

Herevaluatie. 
- Meerdere gebieden zijn betrokken bij de taalproductie. 
- Het onderscheid tussen broca/syntax en wernicke/semantiek is minder scherp à veel afasie 

patiënten hebben problemen met beide. 
- Een letsel bevindt zich ook niet enkel in het Broca of Wernicke gebied, maar in meerdere 
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Afasieën herzien 
- Non-fluent afasie 

o Problemen met woordvolgorde 
o Betekenis van de woorden klopt wel 
o Vergelijkbaar met Broca 
o Agrammatisme = het onvermogen om correct om te gaan met grammatica  

- Fluent Afasie 
o Problemen met de betekenis van het woord  
o De woordvolgorde is wel nog intact 
o 2 subgroepen: 

§ Anomie 
§ Jargon afasie  

 
Non fluent: agrammatisme 

- Problemen met grammatica 
- Ze spreken met hele korte woorden + enkel inhoudswoorden, de rest laten ze weg  
- Ze laten vaak de uitgang van het woord vallen. 
- Er is heel erg veel differentiatie tussen de verschillende patiënten met agrammatisme à 

toont aan dat het proces diffuus is 
o Dus er zijn ook verschillende hersengebieden betrokken  

- Waar hebben deze patiënten schade? 
o Het ventrale pad  
o Het dorsale pad  
o Beide  

- Experiment: classificatietaak 
o Ze moesten de syntax of de semantiek beoordelen 
o Resultaat: 

§ Ze maken meer syntactische fouten dan semantische  
§ Ook als er maar 1 route beschadigd was, dan werden er opmerkelijk veel 

meer fouten die gemaakt werden  
- Experiment toont aan dat er verschillende routes nodig zijn om een juiste grammaticale zin 

te maken. 
 

 

Fluent: anomie. 
- Beperkte vaardigheid in het benoemen van objecten 
- Volgens het WEAVER ++ model: 

o Fout in het stadia van de lemma selectie: Je kan niet het juiste concept uit je lexicon 
oproepen 

§ Bv: patiënt JCU: als hij een woord moest geven, gaf hij telkens het 
verkeerde woord à toont aan dat hij wel concepten selecteert, maar enkel 
de verkeerde 

o Fout in het stadia van de fonologie: je hebt het juiste begrip geselecteerd, maar je 
kan het niet uitspreken 

§ Bv: Patiënt ESD: kon het woord niet uitspreken –tip of the tongue: hij kon 
het woord niet benoemen en uitspreken, maar wist het woord wel  

- Lambom Ralph: hij vond dat het lemma niet nodig was. Er is gewoon een beperking op het 
semantisch en syntactisch niveau. 
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o MAAR: er is tegenevidentie à er is een patiënt gevonden, die geen woorden kon 
benoemen, (dus overgang van syntactisch naar semantisch mislukt) maar beide 
niveaus waren toch nog intact à kan suggereren dat het lemma toch van noodzaak 
was  
 

Fluent: Jargon afasie. 
- Komt het meeste overeen met Wernicke 
- Ze spreken normaal + vloeiend 
- Probleem met het vinden van de juiste woorden à ze vullen de woorden zelf in de zin in, 

als ze het juiste woord niet vinden 
- Ze vullen aan met neologismen = zelfverzonnen non-woorden. 

o Ze zijn wel gebaseerd op de fonologische inhoud van de woorden die ze eigenlijk 
zoeken + door frequente fonemen + recente fonemen.  

- Taalbegrip is verstoord à ze vinden een concept, selecteren het begrip maar vinden de 
fonologische code niet => een vervangmechanisme zorgt voor een ander woord. 

- Ze hebben moeite met tegelijk te spreken en te monitoren  
 

6. SCHRIJVEN  
Handgeschrift versus typen: overeenkomsten 

- Volgens Goldberg à Computer: meer tijd aan besteden, langere teksten, kwaliteit tekst 
beter want meer mogelijkheden om tekst te editen 

- Volgens Kellog: à Typen à  belemmert de productiesnelheid en de kwaliteit van de tekst 
bij onervaren schrijvers 

- Algemeen: Kennis en ervaring met het schrijven is veel belangrijker dan hoe we precies iets 
schrijven. 
 

Handgeschrift versus typen: verschillen 
Schrijven Typen 

Vloeiende bewegingen  
Aansturing via fijne motoriek Discrete sequenties  

- Je leert ze impliciet  
- Het zijn spatiale associaties 

 
Invloed van lettergrepen en bigram frequentie 
op planningsprocessen à Hoever plannen we 
vooruit voor we iets schrijven?  

- Bigram = combinatie van 2 letters (bv: 
ie à bigram met hoge frequentie)  

Tactiele feedback à als je alle knopjes van je 
toetsenbord wegneemt, dan is het veel 
moeilijker om te typen => toont aan dat het 
niet volledig automatisch is  

7. SPELLING  
Goldbreg en Rapp’s twee-route model. We moeten betekenis ophalen + betekenis koppelen aan 
outputcode. 

- 2 routes 
o Lexicale route: info wordt uit ons lexicon gehaald 
o Non-lexicale route: regel gebaseerde route 

- Beide routes maken gebruik van een orthografische werkgeheugen  
o Bevat representaties van abstracte letters of lettergroep 
o Grafemische info = info over de spelling van het woord. 
o Het werkgeheugen zet letters om tot bepaalde vormen van een woord of het zal de 

naam van de letter weergeven à zo kan je het woord kunnen spellen  
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- Lexicale route: fonologische dysgrafie. 

o Problemen met het spellen van onbekende woorden en non-woorden à woorden die 
niet zijn opgeslagen in het lexicon. 

§ Woord niet in lexicon = spellen op basis van regelgebaseerde route  
o Geen probleem met spellen van bekende woorden 
o DUS: problemen met non-lexicale route, lexicale route intact  
o Personen met fonologische dysgrafie hebben over het algemeen moeite met 

rijmtaken 
- Non-lexicale route: oppervlakte dysgrafie 

o Ze kunnen een non-woord nog correct spellen, maar toch maken ze nog heel wat 
fouten 

§ De fouten worden beïnvloed door woorden die erop lijken à het lijkt alsof 
het woord toch relevant is 

o Problemen met onregelmatige woorden: lexicale route beschadigd  
o Geen problemen met regelmatige woorden: die passeren langs de regelgebaseerde 

route 
o DUS: probleem met lexicale route, non-lexicale route intact 

- Zijn de 2 routes onafhankelijk? à NEE: er is interactie –Rapp et al.: 
o Alzheimerpatiënten onderzocht. 
o Beide routes zijn aangetast à fouten die ze maken zijn een combinatie van beide 

routes. 
o Bv: knowledge gespeld als knolige 

§ Onregelmatig woord wordt als regelmatig gespeld = regel gebaseerde route 
beschadigd. 

§ Geproduceerde spelling is afhankelijk van de info uit het lexicon + de regels 
à interactie 

o Schade in beide routes = spellingsfouten maken, maar toch produceren ze woorden 
die iets te maken hebben met de correcte gespelde woord (zie voorbeeld)  

- Diepe dysgrafie: Ernstige schade bij verbinding tussen semantische systeem en 
orthografische output lexicon (info over spelling van de woorden). Ze maken spellingsfouten 
en/of fouten op niveau van de semantiek (een synoniem van het correcte woord of een 
associatie) 

o Bv: “sky” moeten schrijven, maar ze schrijven “sun” 
o Bv: fragmentatiefouten à 2 of meer letters tijdens het schrijven weglaten  
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1 of 2 orthografische lexicons?  
- 1: gebruikt voor zowel lezen als voor spelling 

o Bewijs: patiënten met een leesbeperking hebben ook een spellingsbeperking  
- 2: 1 lexicon voor lezen en 1 lexicon voor spelling 

o Bewijs: hersenbeschadigde patiënten hebben vaak een dissociatie à MAAR: dit kan 
ook gewoon omdat spelling moeilijker is dan lezen. 
 

Experiment Holmes en Carruthers. PP moesten een reeks gedicteerde woorden opschrijven. 
Woorden waren laagfrequente woorden à zorgen voor spellingsfouten. Er werd gekeken hoe PP 
reageren op hun eigen spellingsfouten: nadat ze de woorden hadden gespeld kregen ze een test  

- Ze kregen het woord nog eens te horen + nadien kregen ze 3 manieren om het woord te 
spellen => kiezen welke de juiste was 

o 1: juiste spelling 
o 2: foutieve spelling door PP  
o 3: foutieve spelling door mede PP 

- Erna werd aan hen gevraagd hoe zeker ze waren van de accuraatheid van hun keuze 
- Grafiek: 

o X-as = mate van vertrouwen  
o Y-as = Hoeveel % ze welke keuze namen (bv: 30% eigen spelling als juist)  

- Resultaat:  
o Wanneer de persoon onzeker is, zal hij minder zijn eigen spelling prefereren en 

meer de correct spelling 
o Als die heel zeker is, zal hij eerder zijn eigen spelling prefereren en het minst die 

van zijn mede-PP  
Conclusie: er is sprake van 1 lexicon à als hij iets spelt, prefereert hij zijn eigen woord bij het 
lezen à spelling en lezen hangen samen à 1 gedeeld lexicon. 
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HOOFDSTUK 3: TAAL ALS COMMUNICATIE 

1. SPREKEN 
Grice: sprekers moeten aan volgende regels voldoen om te kunnen communiceren = griceriaanse 
stelregels. 

- Co-operatieve principe: als spreker en luisteraar moet je met elkaar samenwerken. 
- De kwantiteitsregel: informatie die we geven moet zo informatief mogelijk zijn –geen 

overbodige details en niet te weinig 
- De kwaliteitsregel: je moet ervan uitgaan dat de spreker de waarheid zegt 
- De relatiestelregel: de spreker moet enkel dingen zeggen die relevant zijn voor de situatie  
- De gemanierdheidsregels: de boodschapper moet zijn bericht op de juiste manier zeggen 

(niet te traag, niet te moeilijk….)  

Wisselen van spreker. 

- Je hebt niet veel cues nodig om te reageren op een boodschap à we voelen het aan wanneer 
iemand stopt met spreken  

- Er is slechts een fractie van een seconde (<500ms) tussen de wissel van spreker  
- Het is een automatisch proces. Gebeurt vaak via non-verbale cues: handgebaren, 

kijkgedrag… 
- We maken ook gebruik van adjency pairs: dit zijn vaste structuren waardoor we weten 

wanneer we mogen praten (bv: na een vraag komt een antwoord)  

Gemeenschappelijke grond en de egocentrische heuristiek  

- Gemeenschappelijke grond = gemeenschappelijke opvattingen, verwachtingen en kennis  
- Grice: mensen zijn van nature wezens die als ze in een conversatie gaan, een 

gemeenschappelijke grond zoeken 
o Vooral de sprekers zoeken een gemeenschappelijke grond 
o De luisteraars houden rekening met het perspectief van de spreker: ze verwachten 

dat de sprekers zullen refereren naar info en kennis die deel is van de 
gemeenschappelijke grond 

- Als je je in een complexe situatie bevindt (bv: vele sprekers), dan moet je rekening houden 
met heel erg veel verschillende perspectieven & dan maak je gebruik van de egocentrische 
heuristiek: je gaat beginnen rekening houden met je eigen perspectief => kan leiden tot 
miscommunicatie 

- Horton & Keysar: ontwierpen 2 modellen 
o Initiëel ontwerpmodel: spraak wordt gepland op basis van de kennis van de 

luisteraar 
o Het monitor- en aanpassingsmodel: spraakplannen worden aangepast om rekening 

te houden met de kennis van de luisteraar. 
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à Er zijn meer bevindingen die passen bij het monitor- en aanpassingsmodel 

- Bevinding 1: vanuit perspectief luisteraar 

 

o PP zagen 2 perspectieven gepresenteerd op een rekje. 
§ 1 van een persoon die aan het luisteren was (adressee’s view) 
§ 1 van de persoon die aan het spreken was (director’s view) 

o De spreker kon 4 hokjes niet zien + de luisteraar kon zien welke hokjes de spreker 
niet zag (zie tekening) 

o De spreker zegt: “Ik verplaats de kaars nu” à De PP moesten reageren waar de 
kaars zich nu bevond 

o Resultaat: Eerst keek de luisteraar naar de oplossing die voor zichzelf juist is & 
daarna begon hij pas te redeneren als de spreker en paste hij zijn antwoord aan  

§ De luisteraar kan gebruik maken van gemeenschappelijke grond, maar de 
eerste reactie is een egocentrische heuristiek  

§ Hoe minder tijdsdruk, hoe meer egocentrische heuristiek 
§ Hoe meer tijdsdruk, hoe meer aanpassen na fouten  

 
- Bevinding 2: vanuit perspectief spreker 

o PP zaten achter beeldscherm: 2 helften door kartonnen wand gescheiden 
§ Spreker kreeg opdracht om bepaald object te beschrijven aan luisteraar 
§ Manipulatie: de luisteraar had info die de spreker niet had à spreker moest 

hiermee rekening houden 
o 2 stadia 

§ 1 à Gedeelde context: beide hadden hetzelfde referentieobject (elk een groot 
bolletje) 

§ 2 à Niet-gedeelde context: de luisteraar had geen objecten en de spreker 
had beide objecten 

o Resultaat: 
§ Als PP tijd had om beschrijving te maken (geen tijdsdruk) à PP doet het 

goed  
• Gebruikt veel gemeenschappelijke grond bij stadia 1 
• Gebruikt weinig gemeenschappelijke grond bij stadia 2  

§ Als de PP onder tijdsdruk staat, dan is er een ander fenomeen à minder 
presteren doordat ze geen rekening houden met perspectief van de andere  

• Gebruikt weinig gemeenschappelijke grond bij stadia 1  
• Ten onrechte gebruiken van gemeenschappelijke grond bij stadia 2  
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Audience design en common ground. 

- Algemene termen in wijze waarop spreker zich aanpast aan wat publiek nodig heeft. Noden 
onderverdelen in 2 categorieën 

o Globale assumpties: welke taal beheerst de luisteraar? Wat is kennisniveau? 
o Lokale assumpties: specifieke kennis, aandacht van de luisteraar  

2. SELFMONOTORING 
Taal is dynamisch. Het forceert ons om productie en perceptieprocessen opnieuw te bekijken. Als 
iemand iets zegt, wordt het onmiddellijk aangevuld door iets wat we zelf zeggen à de perceptie van 
onze taal is beïnvloed door de productie van iemand anders. Dit betekent dat we meer moeten 
kijken naar verwachting: welke verwachting wordt gecreëerd door conversatie?  

Actieve monitoring gebruiken we om iemand anders zijn uitspraken te begrijpen  

3. TAAL- EN WERKGEHEUGEN 
Wanneer we naar schrijfprocessen kijken: betere geheugenprestatie = betere schrijfkwaliteit  

4. PRAGMATIEK 
= het bedoelde in tegenstelling tot het letterlijke. 

- Bv: figuurlijk taalgebruik à het is niet de bedoeling om het letterlijk te nemen. 
- Onderzoek met metaforen om pragmatiek te bestuderen  
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- Standaard pragmatisch model – Grice 
o We verwerken metaforen in 3 stappen 

§ 1: letterlijke betekenis wordt geactiveerd  
§ 2: klopt die betekenis in de context? 
§ 3: wanneer je beseft dat de betekenis niet klopt, ga je op metaforische wijze 

interpreteren en een niet-letterlijke betekenis zoeken in de context  
o Tegenbewijs – Glucksberg  

 

§ PP moesten 3 types van zinnen beoordelen op de letterlijke correctheid 
o Metaforen: ze doen er langer over om de letterlijke correctheid 

te beoordelen 
o Letterlijke uitspraken: zekere tijd nodig om te beoordelen of het 

vals was of niet  
o Scrambled metaforen = zinnen die lijken op metafoor, maar 

geen inhoud hebben: ze doen er het minst lang over om de 
letterlijke correctheid te beoordelen 

§ Het model voorspelde dat je EERST de letterlijke betekenis bekijkt bij 
metaforen, dus zou je het snelst moeten gebeuren à maar het gebeurt 
juist het traagst van de 3 è IDEE KLOPT NIET 

§ Als metaforen heel erg bekend, hoe sprekender = hoe duidelijker 
overeenkomst = hoe sneller automatisch in staat zijn om niet-letterlijke 
betekenis eruit te halen à JE GAAT ONMIDDELLIJK NAAR FASE 3  

Studie Wolff en Gettner. 

- PP werden gevraagd om zinnen te beoordelen 
o Letterlijke zinnen 
o Echte metaforen (bv: een chirurg is als een slager) 
o Vervormde metaforen 
o Inverse metaforen (bv: een slager is als een chirurg)  

- Grafiek 
o X-as: deadline à ofwel veel ofwel weinig tijd 
o Y-as: rating die ze PP geven aan de begrijpelijkheid  
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- Resultaat 
o Letterlijke zinnen: hoe meer tijd, hoe beter ze in staat zijn om letterlijke betekenis 

te begrijpen 
o Normale metaforen: zelfde zoals letterlijke zin 
o Scrambled metaforen: hoe meer tijd, hoe meer ze ervan overtuigd zijn dat ze het 

niet kunnen begrijpen à lage rating 
o Omgekeerde metaforen: zelfde zoals scrambled 

- Illustreert dat een metafoor NIET reversibel: het een is het ander, maar omgekeerd 
activeert het een andere representatie  

5. DISCOURSVERWERKING 
(A) Inferenties = conclusies die we trekken op basis van de context = gevolgtrekking 

We zeggen niet alles expliciet, we gebruiken onze kennis om aan te vullen. 

- Bv: “deze ochtend ben ik om 8u opgestaan” à we hoeven niet allemaal uit te leggen wat we 
allemaal hebben gedaan bij het opstaan, omdat we het met onze eigen kennis over opstaan 
aanvullen  

Soorten: 

- Logische inferentie: gebeurd op lokaal niveau, betekenis van woorden interpreteren à bv: 
weduwe, we weten dat het een vrouw is 

- Overbruggende inferenties: nieuwe zin plakken aan een representatie die we al hebben   
- Uitgebreide inferenties: hoe we gebruik maken van achtergrondkennis om onze 

representatie te verfraaien  

Theoretische benaderingen. 

- Constructionistische benadering –Bransford  
o  Op basis van hetgeen we horen/lezen, daar maken we automatisch een compleet 

mentaal beeld van à mentale representatie met alle details in verwerkt 
§ Mate van inferentie is afhankelijk van doel lezer  
§ Vooral bij lezen voor plezier of kennisverwerving op een lager tempo  
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- Minimalist Hypothesis –McCoon & Ratcliff 
o We zijn spaarzamer 
o Simpele inferenties zijn automatisch à complexe tekst: strategische inferenties 

maken (doelgericht) doordat we problemen hebben met ons werkgeheugen  
o We gaan vooral op zoek naar inferenties die mogelijk zijn om een tekst te maken, 

niet meer dan dat. 
o Gebruikt voor dingen die expliciet in de tekst staan vermeld. 
o Vooral bij snel lezen, gebrek aan coherentie in de tekst of weinig achtergrondkennis  

- Geheugengebaseerde theorieën: 
o We kunnen wel uitgebreide mentale representaties maken, maar ons KTG is 

beperkt à Dus we kunnen niet meer infereren dan in ons geheugen past. 
- Search-after meaning –Graesser 

o Het maken van inferenties is actief proces à gebaseerd op betekenis zoeken in tekst  
o We maken inferenties die betekenis verduidelijken  

 
(B) Anafoor resolutie = simpele inferenties = gebeuren binnen een zin  

Bij een anafoor gaan we op basis van vorige info een opvulling doen op een woord om erachter te 
komen naar wat het precies verwijst. 

- Bv: Fred sold John his lawn mower, then he sold him his garden hosse” 
- Wie is “he”? à op basis van eerste zin weten we dat het Fred is 
- Wie is “him”? à op basis van eerste zin weten we dat het John is  

Resultaten. 

- Op basis van geslacht kan je makkelijker infereren: “he, she en it” is makkelijk om te 
begrijpen over wie er gesproken wordt in het verhaal  

o Bv: “Juliette sold John her lawn mowner, and then she sold him her garden hose” 
- Afhankelijk van individuele verschillen: mensen met een hoger werkgeheugen, zijn beter 

in staat om de volledige context in het verhaal op te nemen en kan dus de verschillende 
voornaamwoorden goed onderscheiden. 

- Als de context een sterke invloed heeft, dan is het moeilijker op beide interpretaties van 
een voornaamwoord te verwerken  

Experiment Garrod en Terras: meer complexe inferenties  

- 2 zinnen 
o Zin 1: “Keith drove to London yesterday” 
o Zin 2: “the car kept overheating” 
o Inferentie: “Keith drove to London in a car, which overheated” 

- Hoe koppelen we deze 2 zinnen nu? 
o Op basis van sleutelwoorden: drove, car, overheated à drove en car horen vaak 

samen, waardoor we makkelijker kunnen linken 
o Met eerste zin een context creëren (mentale voorstelling) en die 2de zin zullen we in 

de eerste context interpreteren 
- Op basis van oogbewegingspatronen 2 stadia onderscheiding 

o 1: Stadia bonding = koppeling: op een heel laag niveau, automatische activatie van 
de relevante woorden 

o 2: Stadia resolution = oplossing: op basis van geactiveerde sleutelwoorden, wordt er 
een interpretatie gemaakt die consistent is met de volledig context en interpretatie. 
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(C) Discoursverwerking = verwachting die gecreëerd wordt –experiment Gras 

PP horen een zin: Charlotte zit op het terras, wordt belaagd door een bij en probeert die weg te 
jagen, die bij land op haar arm 

- Voorspelde inferentie: dat ze misschien gestoken zou worden door de bij = “sting” 
- De PP kregen doelwoord: sting à ze moesten vervolgens beoordelen in welke kleur het 

woord was gedrukt (groen, blauw of rood) 
o Betekenis woord negeren, enkel de kleur 

- Resultaat: 
o Blauw: de reactie van de persoon op het woord “sting” 

§ Sting is een voorspelt woord door de eerdere context 
§ Naarmate de PP meer tijd krijgen tussen einde zin en het gepresenteerd 

doelwoord, hebben PP meer moeite (negatief activatiescore) in het 
benoemen van kleur. 

 

- Inferentie “she felt a sting” wordt geactiveerd en dat duurt een tijd DUS hoe langer het 
duurt tussen doelwoord en einde zin, hoe meer tijd ze hebben om na te denken over de 
inferentie, hoe meer ze betekenis hebben afgeleid, hoe minder goed ze in staat zijn om kleur 
te benadrukken  

6. VERHAALVERWERKING 
Meest globale niveau van taalverwerking à opbouwen mentale representaties + werken met die 
representaties 

Cognitieve schema’s –Schank 

- Goed geïntegreerde pakketten over de wereld, gebeurtenissen, mensen en acties. Door 
middel van onze schema’s vormen we verwachtingen in bepaalde situaties  

- Schema’s bestaan uit 
o Scripts: behandelen kennis over gebeurtenissen en de consequenties ervan 
o Frames: kennisstructuren die passen bij een specifiek onderdeel van de wereld 

§ Bevatten structurele informatie + aanknopingspunten voor variabele 
informatie. 

- Bransford en Johnson: tekst gaat over het wassen van kledingà het klinkt heel erg logisch, 
maar als je niet weet binnen welk schema iets past, dan zal je een tekst niet goed snappen 
=> Context zorgt ervoor dat je iets goed begrijpt 

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

Theorie van Bartlett—1932. 

PP moesten een verhaal lezen: wall of the ghosts (indianen VS) à vastgesteld dat mensen gebruik 
maken van schema’s om verhaal te interpreteren. 

- Ze maken specifieke types fouten 
o Rationalisatie = een fout die gemaakt wordt om de interpretatie van het verhaal bij 

jouw verwachtingen te laten passen 
o Levelling = Specifieke details die niet in een schema passen, gaan snel verloren  
o Sharpening = specifieke details toevoegen om een verhaal interessanter te maken  

Hoe werkt het schema? –Sulin en Dooling 

PP kregen een verhaal te lezen: 2 condities 

- 1 verhaal waarin naam Gerald Martin was 
- 1 verhaal waarin naam Adolf Hitler was 

o “_____ strove to undermine the existing government to satisfy his political 
ambitions... He became a ruthless, uncontrollable dictator. The ultimate effect of 
his rule was the downfall of his country”  

Daarna werden ze ondervraagd over details & moesten statements beoordelen of ze wel of niet in 
de tekst voorkwamen 

- Bv: “He hated the jews in particular and so persecuted them”  

Resultaat 

 

- Als de PP onmiddellijk na het lezen van het verhaal ondervraagd worden: beide gevallen 
zijn ze accuraat in herkennen statements 

- Als je een week later nog eens bevraagd over de statements 
o Gerald Martin verhaal: nog steeds accuraat kunnen rapporteren of de 

voorbeeldstatement voorkwam in hun verhaal 
o Adolf Hitler verhaal: schema intrusion à mensen hebben het verhaal aangepast 

aan hun cognitieve schema over Hitler à voorbeeldstatement “wel gezien” in hun 
verhaal  
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Brewer en Treyens –1981 

- PP blootgesteld aan informatie –doctoraatstudentenkamer & daarin stonden verschillende 
voorwerpen 

o Schemaconsistente objecten aanwezig: bureau, kalender… 
o Schema-inconsistente objecten aanwezig: schedel, speelgoed 
o Schemaconsistente objecten AFwezig: boeken  

- Ze werden daarna onverwacht ondervraagd 
o Alle objecten opnoemen die ze zich konden herinneren 
o Objecten die zich in het kantoor bevonden onderscheiden van degene die daar niet 

aanwezig waren 
- Resultaat: 

o PP herinnerden zich veel schemaconsistente objecten 
o Objecten die niet aanwezig waren in de kamer maar toch genoemd werden dat ze 

die voorwerpen hadden gezien, waren schema-consistent 
o Hoe meer vertrouwen PP hadden in hun antwoord, hoe beter het object in kwestie 

paste in het schema à alle info consistent maken met schema  

 Anderson en Pichert –1978  

- Verhaal lezen vanuit 2 verschillende perspectieven à je let dus op andere dingen 
o 1: vanuit potentiële huiskoper 
o 2: vanuit potentiële inbreker  

- PP werden 2x ondervraagd 
- Resultaat: 

 

o Bij 2de ondervraging is accuraatheid van details beter 
o Het perspectief die de PP aanneemt, bepaalt welk type detail je onthoudt 

§ Als je eerst de inbreker perspectief leest, dan onthou je minder details dan 
als je eerst de huiskoper perspectief leest. 
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2 verschillende benaderingen. 

- Kintsch: constructie-integratiemodel  

 

o Details invatten in ons cognitieve schema op basis van uitwerken van taalkundige 
representatie naar netwerk van proposities 

§ Propositie = statements die een bewering of ontkenning maakt à kunnen 
waar of onwaar zijn 

o Naarmate we verder in het geheugen proposities consolideren, hoe abstracter ze 
worden à details gaan langzaam maar zeker verloren 

o 3 types van informatie van proposities 

 

§ Oppervlakte informatie: details 
§ Propositionele informatie: informatie over onderlinge relaties  
§ Situationele informatie: algemene context 

o Resultaat 
§ De oppervlakte informatie gaat na verloop van tijd verloren 
§ De propositionele informatie neemt ook wat af, maar in mindere mate 
§ Situationele informatie onthouden we heel erg goed  
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o Studie Zwaan: 

 

§ Afhankelijk van hoe we een verhaal moeten lezen (als krantenartikel of als 
literair perspectief) à onthouden we andere dingen 

• Krantenartikel: meer situatie onthouden 
• Literaire perspectief: meer de oppervlakte onthouden (details) 

§ Dit toont aan dat dit model te rigide is. 
 

- Gebeurtenis-indexeringsmodel –Zwaan en Radvansky 
o We zien de gebeurtenis als een scene in een verhaal 
o 5 onafhankelijke aspecten bekijken van de situatie  

§ Protagonist: wie zijn de centrale karakters?  
§ Tijd 
§ Causaliteit: oorzaak-gevolgrelatie  
§ Ruimte: waar?  
§ Intentie: het doel van de protagonist  

o Dynamisch model!  

7. KENNISCREATIE: SCHRIJVEN VOOR EEN PUBLIEK 
Schrijven is een kunst, een vaardigheid die je moet proberen te verfijnen.Hou rekening met de 
achtergrondkennis die publiek al dan niet heeft à heel veel schrijvers gaan er vaak impliciet van 
uit dat het publiek al een deel van de kennis van de schrijver deelt! => heel vaak niet het geval 

- Niet te veel schrijven en niet te weinig: als je veel herhaalt, wordt het saai om te lezen  

Nooit onnodig complexe taal gebruiken à nood aan simpelheid: hoe ingewikkelder de taal, hoe 
langer de zinnen, hoe moeilijker om de zin te verwerken. 

- Postmodernistische nonsens: onnodige, ingewikkelde constructies à mensen worden 
geïntimideerd waardoor ze vaak niet meer kritisch gaan reviewen 

o Je moet altijd zorgen dat de vervolgzin verwijst naar iets wat je eerder hebt verteld  
o Probeer ‘het, een, de’ te vermijden, zodat je verhaal een coherent geheel wordt en 

het duidelijk is waarover het gaat à referenten disambigueren 
o Wees spaarzaam met kortingen à afkortingen zorgen voor een belasting van het 

werkgeheugen. 
o Introduceer onbekende begrippen zodat de lezer begrijpt waarover het gaat  
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Kennis-effect = de neiging om te veronderstellen dat andere mensen onze eigen kennis delen –
Hayes  

- Wees kritisch op je eigen tekst, want alles wat je zelf niet begrijpt zal de lezer ook niet 
begrijpen 

- Heb genoeg aandacht voor je lezer!!  

Schrijfexpertise: hoe kunnen we onze schrijfvaardigheid optimaliseren? 

- Studie Bereiter en Scardamalia 
o Ze hebben gekeken naar de individuele verschillen in schrijfvaardigheid 
o Je kan de verschillende strategieën indelen in 3 algemene types van strategieën  

§ Kennis-vertel strategie: (1) 
• Je ziet dit bij beginnende schrijvers (lagere schoolleeftijd)  
• Je schrijft alles op wat je kent over een onderwerp  
• Je maakt je geen zorgen over structuur + geen ervaring nodig + 

geen planning nodig  
• Geen coherente teksten 

§ Kennis-transformatie strategie (2) 
• Gevorderde schrijvers  
• Ze proberen om het onderwerp in te delen op hoofdpunten en 

minder belangrijke punten à structuur geven  
• Ze maken gebruik van 2 constructen 

o Retorische probleemruimte = hoe bereik je wat je wilt 
bereiken? à Hoe stel je de tekst op?  

o Inhoudsprobleemruimte 
• Ervarener schrijvers houden rekening met structuur + inhoud!  

§ Aanvullende factoren 
• Je moet rekening houden met de grootte van je kennis: je kan goed 

kunnen schrijven, maar als je niet genoeg weet over een onderwerp 
dan kan je tekst nog steeds niet goed opbouwen  

• Vaardigheid om een tekst te kunnen reviseren (=herzien)  
o Revisie is belangrijker dan schrijfproces zelf à hier komt 

tekst echt tot stand  
o Je kan dit doen op basis van feedback van anderen of door 

zelfreflectie  
o Betere schrijvers besteden meer tijd aan het schrijven en 

het revisieproces à revisie op het einde van de schrijfsessie 
zijn heel erg belangrijk 

§ Kellogg: kennis-creëren strategie (3) 
• Er is aandacht voor de inhoud, vorm en voor de lezer 
• Als je voor een groep specialisten een tekst schrijft, dan kan je 

complexe details erin laten  
• Als je voor een algemeen publiek spreekt, dan moet je je visie meer 

toelichten  
• Je moet proberen alternatieve interpretaties van een tekst uit te 

sluiten  

Dit model hieronder is een algemeen model, er zijn echter individuele verschillen dus de 
afbakeningen zijn niet helemaal correct. 
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Ontwikkeling van expertise  

- Door instructies te geven: “lees je verslag nog eens kritisch door om te kijken of je nog iets 
kan verbeteren” is de revisiekwaliteit beter  

- Feedback: helpt het om de begripsproblemen te identificeren in een stuk stukt  
- Procedurele facilitatie = methode dat een schrijver na iedere zin wordt gevraagd om de zin 

evalueren op basis van 4 punten 
o 1: Relevantie 
o 2: Herhaling 
o 3: Ontbrekende details 
o 4: Duidelijkheid van de lezer 
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THEMA 2:  
HOGERE COGNITIE 
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HOOFDSTUK 4: REPRESENTATIE EN REDENENREN  
Representatie: visies. Door de tijd heen, is er een hele evolutie geweest in hoe we representaties 
zien. 

- Aristoteles + Hume: statische vorm à mentaal beeld is hetzelfde als het beeld in de 
buitenwereld. 

- Hobbes: een representatie bestaat uit woorden en symbolen. 
- Hebb: een representatie is een activatiepatroon in de hersenen om iets te herkennen  

Inductief versus deductief redeneren 

(1) Inductief:  
o = je observeert een aantal dingen in omgeving en op basis hiervan ga je structuur 

zien en zo voorspellingen maken over toekomstige observaties 
o Dit geeft je nooit zekerheid over de waarheid van de voorspelling die je doet 

§ Bv: Je staat op en ziet een witte zwaan, de dag erna sta je weer op en je ziet 
weer een witte zwaan à dan ga je ervan overtuigd zijn dat alle zwanen wit 
zijn => MAAR: het kan ook zijn dat er opeens een zwarte zwaan opduikt, 
waardoor je voorspelling niet meer klopt 

o Observaties uit omgeving à hypothese stellen à voorspelling doen à observatie 
werkelijkheid à observaties uit omgeving à ... 

§ Cyclus gaat altijd voort, want je kan nooit 100% zeker zijn  
 

(2) Deductief: 
o Je hebt basisgegevens die niet in twijfel te trekken zijn (bv: A is kleiner dan B, B is 

kleiner dan C dus is A kleiner dan C) à 100% zekerheid 
o Vertrekken vanuit absolute waarheden, formele logica 
o Mensen gebruiken weinig deductief redeneren, dus we zijn er ook heel erg slecht in 

1. INDUCTIEF REDENEREN  
Popper: confirmatie versus falsificatie  

- Confirmatie: zoeken naar bewijs die hypothese te bevestigen 
- Falsificatie: zoeken naar bewijs die de hypothese verwerpt  
- !!! Je moet ze altijd gaan proberen falsificeren à je kijkt zo beter begrip in de werkelijkheid 

o MAAR: de mens is hier niet zo goed in  

Evidentie falsificatie hypothese –Wason  2-4-6 taak. 

- Je krijgt deze nummers & de begeleider heeft een regel in zijn hoofd hoe die gevormd cijfers 
gevormd zijn à je moet nadenken wat de regel nu is. 

- Ze moesten de begeleider een reeks getallen geven om hun regel te testen + vertellen wat 
de PP denkt dat de regel is die in de begeleider zijn hoofd zit 

o De meeste denken dat het telkens + 2 is , wat ook klopt “5-7-9” 
o Maar eigenlijk zijn het gewoon getallen in stijgende volgorde, dus kon 1-6-9 ook 

kloppen à het is zo’n danig algemene regel, dat het moeilijk is via confirmatie 
- Ze zullen meesten een regel geven die +2 iedere keer is, maar dan zoeken ze eigenlijk enkel 

naar een confirmatie van de regel die in hun hoofd zit 
o Ze hadden beter een reeks gegeven, die de hypothese van in hun hoofd zou 

falsificeren 
- 28% vond nooit de juiste regel, degene die ze vonden hadden wel veel tijd nodig  
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- Vervolgexperiment: mensen aangezet om falsificatie meer te gaan gebruiken à je legt de 
mensen de redenering uit, maar toch blijft de prestatie minder doordat confirmatie zo 
ingebakken zitten 

Positieve test. = een genuanceerde visie op een confirmatie strategie  

- Stel: je hebt de reeks 2-4-6 gekregen à regel achterhalen die in hoofd zit à je denkt dat +2 
te gemakkelijk is, je gaat toch eerst testen of die +2 correct is maar eigenlijk geloof je er 
niet in à je geeft de reeks 5, 20, 180 à JA: regel in hoofd is juist  

o Ja en de hypothese is verworpen: ik geloofde eigenlijk niet in de regel, dus je hebt 
eigenlijk je eigen regel (dat +2 niet klopt) geconfirmeerd. 

- DUS: de onderliggende regel is geconfirmeerd want je geloofde je eigen hypothese eigenlijk 
niet, dus die is verworpen maar hetgeen wat je eigenlijk echt dat is geconfirmeerd (dat +2 
niet klopt) 

- Toepassing: Tweney: 
o Je krijgt bepaalde regel (2-4-6) à dit is de DAX regel 
o Je krijgt andere regel (bv: 1-4-2) à dit is de MED regel 
o Je moet nu sequenties geven die bij 1 van de 2 regels passen  

§ Het zijn complementen van elkaar:  
• DAX regel: 3 getallen in oplopende volgorde 
• MED regel: alle andere reeksen 
• DUS: alle reeksen vallen onder 1 van de 2 regels 

o Het confirmeren van de ene hypothese is automatisch het falsifiëren van de andere 
regel à Je zorgt ervoor dat mensen hun natuurlijke reflex toch goed uitkomt: 
confirmeren is niet de goede, maar door de MED en DAX regel wordt er sowieso 
gefalsificeerd, wel een goede strategie, waardoor we toch juist uitkomen 

§ Als je DAX probeert de confirmeren, zal je dus MED falsificeren 
§ DUS: confirmeren speelt hier in je voordeel, in plaats van in je nadeel want 

je komt altijd juist uit  
o Je kan dit enkel doen als er slechts 2 opties zijn 

Gesimuleerde onderzoek omgevingen –Dunbar. 

- Ze gaven PP een reeks genen & ze zeiden: deze genen werken zodanig dat als het ene gen 
actief is, dat het andere gen ook actief wordt à activiteit ene gen zorgt voor activatie andere 
gen 

- Dan moesten ze PP testen of de hypothese correct was: kijken naar relatie tussen activatie 
genen 

o MAAR: eigenlijk is de hypothese fout à in omgekeerde: ene gen actief, andere 
inactief 

- Hoeveel % van de PP waren in staat om de hypothese te verwerpen?  
o Slechts 20% à van zodra dat ze vonden dat activatie bij het ene NIET leidde tot 

activatie bij het andere, hypothese meteen verwierpen en een andere hypothese 
begonnen te testen ipv blijven testen om toch hypothese te bevestigen. 

- Beperkingen: 
o Als je niet vind wat je had verwacht, is het veiliger om studie nog paar keer te 

herhalen zodat je met zekerheid kan verwerpen => het is niet irrationeel dat je als 
wetenschapper het niet zo leuk vind om hypotheses te verwerpen 

o We hebben allemaal de confirmatie bias in ons, slechts door met meerdere naar het 
probleem te kijken kan je de confirmatie bias overwinnen  
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2. DEDUCTIEF REDENEREN  
Je begint van basisstellingen die 100% waar zijn (=premissen) & daarna ga je hierbij logica op 
toepassen om tot conclusie te komen. Geen “ja maar” + achtergrondkennis is niet relevant.  

2.1. CONDITIONEEL REDENEREN  
Bv: als het regent, dan wordt Alice nat  

- Basis is 100% waar 
- Juiste manieren van redeneren  

o Modus ponens: makkelijkst te herkennen  
§ Als A dan B: Als het regent wordt Alice nat 
§ A: het regent 
§ Dus B: dus Alice wordt nat 

o Modus tollens 
§ Als A dan B: Als het regent wordt Alice nat  
§ Niet B: Alice wordt niet nat 
§ Dus niet A: dus het regent niet 

- Foute manieren van redeneren à er kunnen alternatieve oorzaken zijn 
o Bevestiging consequent 

§ Als A dan B: Als het regent, dan is Alice nat 
§ B: Alice wordt nat 
§ Dus A: het regent (ze kan ook nat zijn doordat er een ketel water over haar 

gegooid wordt) 
o Ontkenning antecedent 

§ Als A dan B: Als het regent, dan wordt Alicia nat  
§ Niet A: Het regent niet 
§ Dus niet B: dus Alice wordt niet nat (Ze kan ook nat worden doordat er een 

kraan is gesprongen) 

 

- Context effect 
o We worden in hoge mate beïnvloed door contextuele informatie die irrelevant is 

voor de logische redeneringen. 
o Voorbeeld zonder context-effect 
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§ Als ze een essay moet schrijven, dan zal ze tot laat in de bibliotheek 
studeren 

§ Ze moet een essay schrijven 
§ Dus zal ze tot laat in de bibliotheek studeren  

o Voorbeeld met context-effect 
§ Als ze een essay moet schrijven, dan zal ze tot laat in de bibliotheek 

studeren 
§ Als de bibliotheek openblijft zal ze tot laat in de bibliotheek studeren 

(context) 
§ Ze moet een essay schrijven 
§ Dus zal ze tot laat in de bibliotheek studeren 

• De formele logica zegt ALS A DAN B, wat er tussenkomt heeft geen 
inspraak op de regel à onze intuïtie zal hier anders over denken en 
zeggen dat ze niet in de bib studeert aangezien de bib sluit waardoor 
we het moeilijk hebben om een gevolgtrekking te maken  

- Achtergrondkennis –Neys  

 

o Grafiek 
§ Y-as: redeneringen 

• MP: modus ponens à zou hoog moeten zijn op x-as 
• MT: modus tollens à zou hoog moeten zijn op x-as  
• DA: denial antecedant à zou laag moeten zijn op x-as 
• AC: affirmation consequent à zou laag moeten zijn op x-as  

§ X-as: accuraatheid van juist accepteren van statement  
o 2 groepen 

§ Linkse grafiek: lage werkgeheugencapaciteit 
§ Rechtse grafiek: hoge werkgeheugencapaciteit à verwachten dat ze beter 

zijn in de regels van formele logica  
§ Er is een effect van werkgeheugen op DA en AC, maar het effect is niet zo 

supergroot (beide balken worden lager bij DA en AC) 
o Ze hebben de inhoud van de statements veranderd 

§ 1: Bv: als het regent, dan wordt Alice nat à er kunnen VEEL 
tegenvoorbeelden gevonden worden: “Alice kan nat worden door een ketel 
water” “Als het regent kan het zijn dat Alice binnen zit en niet nat wordt” 

§ 2: Weinig tegenvoorbeelden gevonden worden  
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o Resultaat: 
§ Veel tegenvoorbeelden vinden, vooral een effect bij DA en AC à verschil 

tussen groen en paarse balk het grootst  
§ Weinig tegenvoorbeelden bedenken, dan ben je heel erg geneigd om 

statement te accepteren 
• Groene balkjes zijn laag bij want ze worden niet accuraat genoeg 

voorspelt als fout, ze worden voorspelt als juist doordat er weinig 
tegenvoorbeelden zijn, waardoor de accuraatheid dus laag is (DA en 
AC) 

- Invloed van de semantiek –Bonnefon 
o Bv: als ze oesters eet, dan wordt ze erg ziek à gevolgtrekking: ze zal zeker geen 

oesters eten (volgens onze logica) MAAR volgens de regels van het redeneren (Als 
A dan B, zeker niet A) klopt dit helemaal niet. 

o Markovits: Affirmation consequent probleem (AC) 
§ Bv: Als je een steen door de ruit gooit, dan is de ruit gebroken 

• Het raam is gebroken  
• Intuïtief: er is een steen door de ruit gegooid 
• Regels logica: er kunnen ook andere dingen door de ruit gegooid zijn 

zoals een bal à veel tegenvoorbeelden 
§ Bv: Als je in je vinger snijdt, dan zal het bloeden 

• Je vinger is aan het bloeden 
• Intuïtief: je hebt in je vinger gesneden 
• Regels logica: klopt niet à weinig tegenvoorbeelden dus zal je het 

eerder geloven  
- Wason Selectietaak  (ANDERE TAAK DAN DE 2-4-6 TAAK)  

 

o Je krijgt 4 kaarten: ene kant letter andere kant cijfer 
o Regel: Als er op de ene kant een R staat, dan moet er aan de andere kant een 2 

staan  
§ Spreekt ze de waarheid of is ze aan het liegen? 
§ Checken door zo weinig mogelijk kaarten om te draaien 

o Meest mensen hebben de reflex om de R en de 2 om te draaien  
o Goede antwoord: R en 7 omdraait 

§ R à Als je de R omdraait en er staat geen 2 dan weet je zeker dat ze gelogen 
heeft 

§ 7 à Als je de 7 omdraait en er staat geen R, dan weet je ook zeker dat ze 
gelogen heeft 
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§ 2 
• Maar als je nu de 2 omdraait en er staat wel een R, dan heeft ze niet 

gelogen  
• Als je nu de 2 omdraait en er staat een T, dan heeft ze nog steeds 

niet gelogen want er staat nergens in de regel wat er achter de 2 
moet staan  

• Het is dus ambigue: het kan in beide situaties de regel bevestigen 
dus beter kies je deze letter niet  

§ G à Als je de G omdraait en er staat een 2 dan klopt de stelling nog steeds, 
want er wordt niet gezegd wat er achteraan de G zou moeten staan  

o Waarom hebben we intuïtief toch eerder een voorkeur voor de R en de 2? 
§ Matching voorkeur –Evans: neiging om kaarten te selecteren die vermeld 

worden in de regel/hypothese  
o Watson: exact dezelfde taak maar met inhoud die steekhoudt à verbeterde 

prestatie  

 

§ Je krijgt kaarten met aan de ene kant de persoon en aan de andere kant 
een drankje 

§ Regel: als er een kind staat aan de ene kant van de kaart, dan moet er een 
niet-alcoholisch drankje staan aan de andere kant van de kaart 

§ Draai zo weinig mogelijk kaarten om zodat je de hypothese kan testen 
• Je zal het kind omdraaien à alcoholisch drankje op = hypothese 

fout  
• Je zal het bier omdraaien à kind op = hypothese fout  

§ Inhoud matcht met je achtergrondkennis à dus veel logischer nadenken  
§ Als je de matchingvoorkeur had toegepast, dan had je het kind en de cola 

omgedraaid  
- Deontische regel = dingen die je moet doen en dingen die je niet mag doen 

o Regel: Wanneer je een envelop openlaat, dan mag je hem minder frankeren dan een 
gesloten envelop 

§ Tekening 
• 3de envelop: staat er 50 op à hoog gefrankeerd 
• 4de envelop: staat er 40 à laag gefrankeerd  

§ Heeft er iemand verkeerde envelop gefrankeerd? à Testen door enveloppen 
om te draaien 

• Je zal de gesloten envelop omdraaien à als er daar 40 op staat, is 
hij te weinig gefrankeerd 

• Je zal de envelop met 40cent omdraaien à als die dan dicht is, dan 
zal die envelop te weinig gefrankeerd zijn  

§ Volgens de matching bias had je dan de open en gesloten omgekeerde 
envelop moeten openen omdat dit zo in de regel staat  

o We zijn automatisch ingesteld om in fraudeur modus te gaan en te kijken of de regel 
is overtreden à meteen in falsificatiemodus!!! 
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2.2. SYLLOGISME  

 

Bv: A is kleiner dan B, B is kleiner dan C dus A is kleiner dan C  

Bv: Alle kinderen (A) zijn gehoorzaam (B)  + alle wolven (C) zijn kinderen (A)à conclusie: alle 
wolven zijn gehoorzaam è KLOPT volgens regels logica  

Syllogistische fouten –Klauer  

- Je kan niet algemene kennis van de wereld achter je laten wanneer je moet beginnen 
redeneren  

- Grafiek 

 

o Groene balk: ongeldige conclusie (zoals voorbeeld maar NIET alle wolven zijn 
gehoorzaam) 

o Paarse balk: geldige conclusie (zoals voorbeeld wolven zijn gehoorzaam) 
o Unbelievable conclusion: het klopt niet met je kennis over de wereld (wolven zijn 

gehoorzaam) 
o Believable conclusion: het klopt wel met je kennis over de wereld (A is kleiner dan 

B, B is kleiner dan C, dan is A kleiner dan C)  

 



 68 

- Resultaat 
o Algemene accuraatheid is hoger bij accurate statements dan bij inaccurate 

statements: je laat je leiden door algemene kennis à die overschrijdt de algemene 
regels (geldig/ongeldige conclusies maakt niets uit) = geloofwaardigheidsvoorkeur  

o Het verschil tussen 2 groepen 
§ 1: “je moet er niet mee inzitten, er zullen veel foute regels inzitten” 
§ 2: “er zijn veel correcte regels en je moet er de weinige foute uit zien te 

halen” 

Als ze verwachten dat er weinig regels goed gingen zijn, dan zie je dat ze veel beter het verschil 
maken tussen invalide en valide conclusies à ze passen meer regels logica toe. 

Als ze verwachten dat er veel regels juist gingen zijn, dan gingen ze meer regels accepteren ook al 
zijn ze niet valide omdat ze verwachten dat er veel juist zullen zijn = base-rate effect à Het is een 
ander base-rate effect dat we in een ander hoofdstuk zullen zien.  

3. THEORIEËN OVER DEDUCTIEF REDENEREN  
Johnson-Laird –Mentale modellen (theorie 1). Hij gaat ervan uit dat wanneer je een logische 
regels krijgt, dat we een visuele representatie maken van wat die regel precies is  

Voorbeeld:  

 

- The lamp is on the right of the pad  
- The book is on the left of the pad  
- The clock is in front of the book  
- The vase is in front of the lamp 
- -> the clock is left of the vase  

Visuele representaties maakt het makkelijker om vragen te beantwoorden omtrent de regels. Het 
kan zijn dat je verschillende mentale modellen kunt maken met de premissen à maakt het heel 
wat moeilijker want onze hersenen zijn beperkt systeem en je kan niet alle modellen in je 
werkgeheugen makkelijk geactiveerd houden. 

 

- The Porsche is tot he right of the Tesla  
- The Beetle is tot he left of the Porsche 
- The Dodge is in front of the Beetle 
- The Volvo is in front of the Porsche 
- Vraag: waar staat de Tesla en de Beetle nu tegenover elkaar?  

Regels van de theorie = assumpties 

- We construeren een mentaal model en we genereren conclusies die daarmee overeenkomen 
- We zoeken naar tegenvoorbeelden die conclusie kunnen verwerpen = falsificatie à 

verkeerde assumptie want we zijn slecht in falsificatie  
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- Wanneer geen tegenvoorbeelden worden gevonden, dan wordt de conclusie als waar 
beschouwt = confirmatie  

- Het construeren van een mentaal model verbruikt een groot deel van WG-capaciteit: hoe 
meer modellen je moet activeren, hoe moeilijker het wordt om een taak uit te voeren  

o We zullen meestal elk model apart bekijken na elkaar 
- Waarheidsprincipe: zodra we een bevestiging van hypothese of deel hypothese vinden, ga 

je daarop blijven plakken en geen extra moeite doen om de volledige hypothese te testen (je 
blijft hangen bij de “waarheid”)  

o Je kan dit tegengaan door expliciete instructies te geven  

Bewijs voor idee mentale modellen dat het zorgt voor het taxeren WG 

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

- Als er meerdere tekeningen zijn van cirkels die passen bij je premissen à groter WG-
capaciteit kunnen er nog redelijk goed mee omgaan en mensen met een lagere WG-
capaciteit zullen eerder falen  

Waarheidsprincipe getest door middel van “Illusoire problemen”  

- Voorbeeld:  
o Slechts 1 van de 2 statements is waar: 

§ 1: Het dienblad is zwaar of elegant of allebei  
§ 2:Het dienblad is elegant en verplaatsbaar 

o Het volgende statement is definitief waar 
§ Het dienblad is elegant en verplaatsbaar  

o Klopt dit voorbeeld? à NEE 
§ 1: klopt, want elegant is zeker waar, dus statement 1 klopt zeker aangezien 

het een OF-OF verhaal is  
§ 2: klopt ook want het wordt effectief aangegeven dat dit definitief waar is  
§ Vanboven staat er dat slechts 1 van de 2 statements waar zijn: MAAR 

ALLEBEI DE STATEMENTS ZIJN WAAR, dus klopt dit voorbeeld niet  
- Illusoire problemen = statements die geen steekhouden à een klein detail kan ervoor 

zorgen dat het geheel niet meer klopt  
- Resultaat:  
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o Grafiek à Y-as: percentage van de mensen die correct antwoorden of het statement 
al dan niet klopt  

o Niet-illusoir: bij na 100% van de mensen zeggen dat deze statements waar 
zijn  

o Illusoir: slechts 10% zegt dat de statements niet waar zijn à waarheidsprincipe 
geldt dus wel degelijk: van zodra we enkele bevestiging hebben, gaan we ervanuit 
dat het volledig klopt zonder verder na te denken  

o Amper effect van consistent/inconsistent 

Evaluatie van de theorie  

- Het is effectief zo dat heel wat fouten in deductief redeneren optreden omdat we blijven 
plakken aan het waarheidsprincipe  

- Theorie neigt eraan om individuele verschillen te negeren: wat maakt het dat de ene 
persoon beter in de taken dan de anderen? à deels door het werkgeheugen, maar er kunnen 
ook nog andere factoren zijn 

- Door ons beperkte WG-capaciteit nemen typisch maar 1 mentaal model in overweging, 
waardoor we weinig pogingen doen tot falsificatie   

Probabilistische benadering 

- Dingen zijn niet met zekerheid 100% waar of 100% fout à er is in ons dagelijkse leven wat 
onzekerheid 

- Het is beter om met onzekerheid rekening te houden met je beslissingen 

3.2. EVANS –HEURISTISCHE-ANALYTISCHE THEORIE  
Er zijn 2 systemen in onze hersenen 

 

- Systeem 1 aan de ene kant à veel meer fouten tegen deductief redeneren  
o Ouder systeem evolutionair gezien  
o Via heuristieken en shortcuts op een intuïtieve manier tot een antwoord komt 
o Gebeurd in meer basale structuren van hersenen  
o Hypotheses kunnen parallel beoordeeld woorden 
o Snel, parallel, automatisch proces waarin weinig energie moet in gestoken worden 

- Systeem 2 
o Recenter systeem 
o Gebeurd in de neo-cortex  
o Hogere-cognitie denkprocessen 
o Langzaam, serieel, bewuste processen  
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o Beperkte capaciteit: je kunt maar met een beperkt aantal elementen tegelijk 
rekening houden 

o Gelinkt met intelligentie: hoe goed ben je in gestructureerd denkproces volgens 
formele logica regels?  

Je hebt 2 grote stromen: heuristische processen en analytische processen  

- Op basis van het doel dat je op dit moment hebt, ga je heel snel het meest voordehand 
liggende model creëren op een onbewuste wijze (heuristisch)  

- Analytische systeem komt tussen beide: Moet het model dat gecreëerd werd gecontroleerd 
worden? 

o JA: analytisch systeem komt in actie en dan begint doordacht denken in actie te 
komen en gaan ze door alle denkstappen om het te checken  

§ Het model klopt 
§ Het model klopt niet: terug naar eerste stap waarbij een model wordt 

gecreëerd op basis van achtergrondkennis en doelen  
o NEE: je volgt je gut feeling en blijft het model gebruiken die je hebt gecreëerd 

2 principes!!  

- Singulariteitsprincipe = slechts 1 mentaal model tegelijktijdig in overweging nemen à 
heuristisch systeem maakt 1 model en geeft op basis hiervan een antwoord  

- Relevantieprincipe= je neemt het model dat op basis van je achtergrondkennis en de context 
het meest logisch lijkt  

- Satisfactieprincipe= je doet een snelle evaluatie van het systeem, niet 100% all the way, als 
het volgens jou al een deel klopt, dan ga je het model als waar beschouwen. 

Bewijs  

 

- De Neys (2006): gekeken of WG capaciteit een grote rol speelt 
o Ze hebben statements: 

§ Ofwel logisch correct en intuïtief correct = geen conflict  
§ Ofwel logisch incorrect terwijl gut feeling zei dat het klopt = wel conflict 

tussen eerste heuristische oplossing en logica 
o Resultaat 

§ Geen conflict = hoge accuraatheden  
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§ Conflict = accuraatheid lager  
o Effect van WG- capaciteit  

§ 1: Ze hebben gekeken naar verschillen tussen PP (hoog, middelmatig, laag) 
= between subject manipulatie   

§ 2: ze hebben het werkgeheugen al dan niet zwaarbelast met een secundaire 
taak (x-as) = within subject manipulatie  

o Resultaat 
§ Geen conflict:  

• Geen verschil tussen mensen met hoog-laag WG  
• Geen verschil qua belasting  

§ Conflict:  
• Verschil tussen mensen met een hoge WG capaciteit en mensen met 

een lage WG capaciteit  
• Binnen 1 persoon zie je een verschil afhankelijk van de belasting 

van het werkgeheugen  
o Analytisch systeem moet tussen beide komen, dit gaat beter verlopen als je een 

hoge werkgeheugen capaciteit hebt en als je werkgeheugen NIET getaxeerd wordt. 
à je zal sneller doorhebben dat heuristiek fout is  

- Tijdsdruk en geloofwaardigheid 
o Grafiek 

 

§ X-as 
• VB = valid believable  
• VU= valid unbelievable  
• IB = invalid believable  
• IU= invalid unbelievable  

o 3 manipulaties  
§ Statements zijn logisch correct of logisch incorrect 
§ Inhoud is geloofwaardigheid met onze kennis of ongeloofwaarheid  
§ Er moesten snel antwoorden of hadden veel tijd om te antwoorden  

o Resultaat 
§ Paarse balkje = free time à formele logica en natuurlijke aanvoel wegen 

evenveel door (intuïtief systeem is sterk en kan niet worden 
overgeschreven) 

• VB goed scoren  
• IU niet goed scoren 
• VU en IB: scoren even slecht  
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§ Groene balkje = snelle antwoorden à je laat je meeslepen door je 
achtergrondkennis & niet door de formele logica  

• Believable statements: hoge score  
• Unbelievable statements: lage scores 

- De Neys (2012): nuancering van het twee-systemen model 
o Model a: serieel denken à Twee-systemenmodel: eerst intuïtieve verwerking en 

dan pas achteraf formeel denken gebruiken à klopt niet  
o Model b: parallel denken à  intuïtief model en formeel denken gebeurd 

tegelijkertijd à maar hersenen zijn lui en gaan nooit 2 processen tegelijkertijd 
laten lopen want dat vergt veel energie à niet zo geloofwaardig 

o Model c = logical intuïtion model: op basis van buikgevoel en achtergrondkennis 
kan je intuïtieve heuristieken gebruiken, maar ze hebben ook gut feeling voor logica 
regels (intuïtieve logische antwoorden) en die worden ook snel gegenereerd  

§ Intuïtieve logica en intuïtieve heuristieken denken parallel, als deze 2 
elkaar tegenspreken, dan komt systeem 2 (analytische proces) in gang  

4. HERSENPROCESSEN VAN DENKEN EN REDENEREN 
Deductief redeneren –Prado: Activatie meer in linker hemisfeer  

Hersenprocessen zijn afhankelijk van het type taak  

- Relationele argumenten à mentale modellen (Laird) à pariëtale gebieden actief  
- Categorische argumenten à syllogismen à linker inferieure frontale gyrus actief  
- Propositionele argumenten à conditioneel redeneren à linker precentrale gyrus actief  

Er zijn ook individuele verschillen in deductief redeneren – Reverberi à mensen kunnen 3 
strategieën gebruiken bij deductief redeneren 

- 1: focussen op premissen en bekijken de logische vorm daarbinnen = premisse verwerking  
o Visueel spatiale verwerking  
o Temporele-occipitale activatie 

- 2: met model spelen en testen of conclusies al dan niet valide zijn à 
confirmatie/falsificatiemodus = premisse integratie  

o Executieve verwerking 
o Prefrontale en anterieure cortex actief  

- 3: buikgevoel volgen met heuristieken  

Hoe verder je gaat van begrijpen van premissen naar het testen van premissen, hoe meer je gaat 
van pariëtale gebieden naar frontale gebieden. 
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Volgorde van processen –Fangmeier  

 

- Ze keken naar activatie in de inferieure prefrontale cortex  
- Mensen krijgen statements waarbij hun intuïtie fout is tegenover de formele logica = 

conflict  
- Je ziet meer een correlatie tussen activatie en performance in de rechter inferieure 

prefrontale cortex (RH) à dit proces zit dus effectief rechts  
o Proces: Je hebt je intuïtie en je moet deze kunnen onderdrukken om plaats te 

maken voor de formele logica 
o Hoe meer activatie in rechter inferieure prefrontale activatie = hoe meer 

onderdrukken van je intuïtie = hoe beter de taakprestatie  
- Lage cognitieve load versus hoge cognitieve load à accuraatheid hoger bij lage load  

Validatie stadium = analytisch proces om te kijken of model past bij formele logica 

- Posterieure pariëtale cortex actief  
- Prefrontaal schors (BA 6 en 8)  
- Dorsale cingulate cortex  

5. INFORMEEL REDENEREN  
Benadrukken van inhoud statement, context en achtergrondkennis  

- “Ja, maar…” kan!  

Hoe gaan we om met de inhoud en context? 

- Via motivatie:  
o Studie: Wat voorspelt of mensen al dan niet geloven dat klimaatsverandering een 

belangrijk gegeven is en daarin geloven?  
o 2 voorspellende factoren 

§ 1: Conservatief republikein of progressief democraat 
§ 2: hoe intelligent is persoon? –hoog/laag IQ 
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o Resultaat 
§ IQ maakt bijna iets uit! à Je kan dit niet uitleggen op basis van voorgaande 

theorieën 
§ Ze leggen wetenschappelijke evidentie naast zich neer over de 

klimaatsverandering, omdat ze zich aanpassen aan hun sociale context = 
myside bias  

§ Myside bias = de neiging om statement te evalueren in functie van je eigen 
waarden, of om redenen te bedenken om die argumenten ten favure van je 
eigen positie aan te nemen. 

- Via probabiliteit  
o Er zijn zoveel onzekerheden waarmee we rekening moeten houden 
o Oaksford en Han experiment 

§ Mensen kregen dialoog te zien tussen 2 vrienden 
• Ene vriend zei tegen de andere vriend dat hij geneesmiddelen 

neemt en de andere vriend reageert dat hij dacht dat dat bijeffecten 
had (vermoeden). De eerste vriend zegt dat dat klopt van die 
bijwerkingen want hij heeft een studie gelezen waarin dat 
geschreven stond 

§ Ze variëren een aantal dingen  
• Je hebt positieve en negatieve argumenten  
• 1 studie gelezen versus 50 studies gelezen = aard van het relevante 

bewijs  
• Sterkte van het vermoeden = mate van overtuigingskracht  

§ Figuur 

 

• Positieve argumenten hebben een groter effect dan negatieve 
effecten (evidentie gevonden <-> geen evidentie gevonden à 
“evidentie gevonden” zal een groter effect hebben op je mening 
(positief))  

• 50 studies geeft meer informatie dan 1 studie, dus je gaat meer je 
mening aanpassen aan de 50studies = zekerheid  

• Als de tweede persoon een sterk vermoeden had voor de 
bijwerkingen, dan zal hij eerder zijn mening aanpassen aan wat de 
eerste persoon zei over de bijwerkingen (“er is evidentie”) 

§ Model: bayesiaans à je gaat rekening houden met hoe zeker je bent over 
een bepaald standpunt 

• Super overtuigd = heel sterke evidentie geven over het 
tegenovergestelde om mening te kunnen bewerken 

• Zwak overtuigd = een klein beetje evidentie tegenovergestelde om 
mening te kunnen bewerken  
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Impact van nieuwe evidentie is afhankelijk van hoe zeker je bent op voorhand van je standpunt. 
Sterke fit tussen model en experiment 

6. ZIJN MENSEN RATIONELE WEZENS  
Ja: Heuristieken en shortscuts gebruiken is een zinnige manier om met een beperkte 
geheugencapaciteit om te gaan = kostenbesparing  

Nee: we kunnen niet alle biases wegredeneren  

- Zelfs als je mensen enorm motiveert om juiste antwoord te geven, dan nog kan het zijn dat 
ze er niet in slagen om de regels van formele logica toe te passen 

- Zelfs heel intelligentie mensen met grote WG, zelfs voor hen zijn er limieten op hoe goed ze 
scoren op deductieve taken à intelligente personen zijn niet perfect 

- Zelfs als je in de instructies meegeeft wat de typische redeneerfouten zijn, dan nog is het 
moeilijk om als mens je over die fouten heen te zetten  

- Zelfs expert maken nog basic fouten  
- Dunning-kruger effect = mensen die geen goede competentie hebben op een taak, hebben 

weinig zelfinzicht op hun gebrek aan competentie in die taak 
o Stel: je bent goed in je dansen en 1 van je vrienden wil dit ook proberen en je merkt 

dat hij/zij er niet goed is, maar hij/zij vindt van zichzelf dat hij/zij een natuurtalent 
is  

o Studie gedaan met bridge spelers: ze vroegen hoe competent ze zichzelf zien à wat 
is hun verwachting voor de volgende spelletjes dat ze zullen winnen? 

 

§ Onafhankelijk van hoe goed ze zijn, alle spelers schatten zich ongeveer even 
hoog in  

§ Verschil berekenen tussen hoeveel ze schatten te winnen en hoeveel ze 
competent zijn om te winnen 

§ Links in de grafiek: heel erg overschatten bij incompetente mensen  
§ Rechts in de grafiek: juiste inschatting bij competente mensen  

Stanovich’s driedelig redeneermodel  

- Examenvraag: is er een verschil tussen duale systeemtheorie van Evans en deze theorie?  
- 3 mogelijke oorzaken voor fouten 

o Gebrek aan algoritmische vaardigheden 
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o Onvoldoende verwerkingscapaciteit  
o Rationele processen worden niet aangesproken  

- Dysrationalia = het onvermogen om rationeel te denken, ondanks intelligentie à het is niet 
zo zeer een onvermogen, het is eerder een onwilligheid om rationeel te denken (bv: de 
mensen van de klimaatsverandering). 
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HOOFDSTUK 5: GETAL EN CATEGORIE 

1. NUMERIEKE COGNITIE 
Waarom is besef van aantallen belangrijk? Belangrijk voor overlevingsvermogen! Is getalsbesef 
aangeboren?  

- Gordon: Piraha stam uit Brazilië 
o Ze hebben een zeer beperkt vocabulaire voor numerieke informatie 
o Ze kennen slechts: één, twee, veel  
o Hij heeft hen objecten getoond en gevraagd hoeveel objecten ze zien (een, twee, veel) 

+ hen laten schatten met het aantal vingers hoeveel ze er zagen (bv: vijf vingers 
opsteken) 

o Ze maakten grote inschattingsfouten à invloed van taal   
- Kahneman & Tversky: beslissingsprocessen 

o Onze statistische intuities zijn slecht ontwikkeld à als je problemen krijgt met 
kansberekening, dan maken we heel erg grote fouten  

o Zelfs bij experts in de statistiek à ze vertonen bias schattingen van proporties  
- Xu en Garcia:  

o 8 maanden jonge kinderen werden blootgesteld aan een situatie waarin proefleider 
gekleurde pingpongballen uit een doos haalde 

o Bv: PL pakte 3 rode en 1 witte bal uit doos à daarna wordt de doos geopend en de 
baby mocht in de doos kijken 

o Afhankelijke variabele: kijktijd  
o Conclusie: wanneer de inhoud van de geopende doos niet overeenkwam met de 

getrokken steekproef à kijken langer naar de doos 
o Toont aan dat we op jonge leeftijd al oog hebben voor basale veranderingen 

- Fontenari et al.: onderzoek bij de Maya stam 
o Maya’s hebben geen training gehad in rekeningvaardigheden 
o Hoe kunnen deze mensen intuïtief omgaan met verhoudingen?  
o Conclusie: Maya’s hebben duidelijke intuitie voor proporties 
o Ze kregen verzameling van verschillende muntjes (zwart/wit) en in elk van die 

verzameling was de verhouding zwart/wit anders  
o De deelnemers moesten 1 van de verzameling kiezen en uit die verzameling trok de 

proefleider een random steekproef  
§ Ze moesten zoveel mogelijke zwarte muntjes verzamelen 

o 2 condities: aantallen  
§ 1: grote kans om zwart muntje te bemachtigen (1 witte muntje en 1 zwart 

muntje)  
§ 2: kleine kans om zwart muntje te bemachtigen (100 witte muntjes en 100 

zwarte muntjes) 
o Ze maakten vergelijkbare keuzes met Italiaanse controlegroep 

§ Overal prestatie was iets lager, maar het was vergelijkbaar + boven 
kansniveau  

à Ook zonder formele training ben je in staat op verhoudingen te bepalen  

- Galistel en Gelman:  
o 2 systemen voor representatie  

§ 1: cijfers 
§ 2: mentale beelden  
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o Feigenson et al.: (hoort bij Galistel en Gelman)  

 

§ Analoog systeem werkt door gebruik te maken van mentale inbeelding van 
grootte  

§ Analoog systeem zien zoals maatbekers  
• Elke keer als we 1 iets toevoegen aan hetgeen we de hoeveelheid 

van willen van meten, dan voegen we 1 eenheid toe aan de grote 
‘mentale’ beker  

• De hoogte van de beker representeert dan de grootte   
§ DUS: grootte wordt verbaal (getalsinfo) en niet verbaal gepresenteerd 

(mentaal beeld) gerepresenteerdà aangeboren 
§ Is ook bij baby’s aanwezig: 6 maanden jonge kinderen beoordelen wat ze 

liever hebben  
• Bv: keuze maken tussen 1 koekje en 4 koekjes à kiezen voor 

alternatief met grootste hoeveelheid  
• Kleine verhoudingen is moeilijk te onderscheiden (bv: 2 koekjes en 

3 koekjes)à bij 10 maanden oud wel onderscheiden  
• Bij jonge kinderen is er een limiet van 3 eenheden à vanaf 3 

eenheden zien ze ‘veel’: expliciete representatie stopt bij 3  

Getalspresentatie. 

- Als nummers of als woorden (bv: 3 of drie) à 2 verschillende mentale representaties 
gemaakt  

- Verschillende getallenstelsel doorheen tijd geëvolueerd  
o Arabisch geschrift  
o Romeins geschrift 
o Babylonisch geschrift 

- Getallen uitdrukken in verschillende vormen = basis 
o Decimaal = het combineren van cijfers te kiezen uit 10 cijfers (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) à 

basis 10 à we gebruiken dit stelsel omdat we ook 10 vingers hebben en op onze 
vingers kunnen tellen  

o Je hebt ook systemen die 20 als basis hebben, of die 60 als basis hebben (zoals 
Babylonisch)  

o Binair systeem: 2 symbolen (0 en 1) à berekeningen die we uitvoeren gebeuren op 
basis van dit systeem, omdat op deze manier computers rekenen  
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Subiteren = de vaardigheid om in 1 oogomslag te bepalen hoeveel items er zichtbaar zijn  

- William Stanley Jevons 
o Brits econoom  
o Interesse in simpele vraag: hoeveel item kunnen we maximaal gelijktijd 

verwerken?  
o Bedacht experiment bedenken en paste het op zichzelf toe  

§ Hij had zakjes met bonen met verschillend aantal bonen  
§ Hij gooide een zakje in de schaal en bedekte het  
§ Hij probeerde vast te stellen hoeveel hij zelf had gegooid in de schaal  

o Conclusie: 3 en 4 ging goed, van zodra ze groter werden dan had hij meer moeite 
om juiste aantal vast te stellen  

 

- Logan & Zbdrodoff:  
o PP kregen stippen te zien op een beeldscherm 
o Ze moesten zo snel mogelijk zeggen hoeveel er werden getoond  
o Resultaat 

§ 1-4: geen moeite om vast te stellen = subiteren  
§ >4: toenemende reactietijd à elke stip zorgt voor vaste toename van 

reactietijd 
- Theoretische verklaringen (van oudste naar recente ideeën)  

o WG is beperkt qua capaciteit  
§ Hoeveelheden moeten vaststellen door in WG rangnummers te activeren  
§ Slechts 4 nummers in WG kunnen activeren zonder dat het vol is  
§ Als je er een 5de nummer wilt activeren, moet je een ander nummer 

‘verwijderen’ uit werkgeheugen om plaats te maken à vergt energie  
o Just noticeable difference: relatieve verschil tussen 2 patronen  

§ We kunnen subiteren op basis van relatieve verschillen 
• Bv: Het relatieve verschil tussen 1 en 2 stippen is groter dan tussen 

4 en 5 stippen 
§ Grote relatieve verschillen kunnen we goed waarnemen à beschrijven via 

Wet van Weber (5 à6 objecten in 1x waarnemen)  
§ Probleem:  

• De schatting bij wet van weber is een overschatting  
• JND vereist een graduele overgang (het is niet zo dat je bv 6 

bolletjes kunt waarnemen in 1x en 7 opeens niet meer) 
o Patroonherkenning:  

§ Idee: als we een hoeveelheid moeten vaststellen, dan kunnen we dat doen 
door een patroon in te ontdekken 
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§ Hoe meer elementen in een display zitten, hoe complexer een patroon wordt 
à zorgt ervoor dat we opeens niet meer in staat zijn om te detecteren  

§ Niet de meest optimale verklaring, want wanneer we visuele informatie 
proberen te zien, dan onderscheiden we deze input van de achtergrond info 
à ons vermogen om te isoleren is beperkt tot ongeveer 4 objecten   

§ Object individuatie = het vermogen waarmee de individuele objecten in 
scene kunnen geïsoleerd worden 

- Neurale basis van subiteren I: 
o Ester et al: hoe kunnen we subiteren? En hoe vertaalt dit zich in een 

elektrofysiologische respons?  
o Ze kregen displays te zien + vooraf werd er gezegd dat ze zich moesten focussen op 

1 kant van de display (bv: groene vierkanten) 
o Ze moesten gewoon rapporteren hoeveel groene vierkanten getoond waren  
o Gedragsdata:  

§ Setsize: hoeveel relevante objecten getoond à reactietijd voor PP is heel 
laag als er weinig relevante objecten zijn  

§ Errors: hoe meer objecten getoond, hoe meer fouten gemaakt  
§ Verhouding tussen gerapporteerde en werkelijke: heel veel objecten 

getoond = minder rapporteren = onderschatting  
o EEG 

§ Achterop hoofd gemeten op de hemisfeer die contralateraal is van de locatie 
waar de PP stippen moest waarnemen  

§ Posterieure laterale hemisfeer: negatieve elektrische spanning  
§ Grafiek: golf in functie van aantal getoonde elementen in display  
§ Resultaat:  

• Spanning neemt sterk toe in amplitude in functie van aantal 
relevante elementen in display  

• Tot maximum van 3 à 4 à voor grotere hoeveelheden geen verdere 
toename van elektrische signaal 

• Dit betekent dat we vanaf een grotere hoeveelheid niet meer in 
staat zijn om ze individueel te bekijken 
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- Neurale basis van subiteren II: Single cell recordings bij apen 
o Apen kregen displays te zien: ze moesten op 1 van de displays fixeren en erna 

‘zeggen’ of de display die erna gezien werd hetzelfde aantal stippen bevatte of de 
eerst geziene display  

o Specifieke gebieden in cortex: elektrische spanningspiek in functie van aantal 
elementen neemt toe, tot het plafond van ongeveer 4 items => vanaf dan niet meer 
parallel verwerken  

 

Tellen. = het bepalen van de cardanaliteit van een verzameling  

- Wanneer we tellen, moeten we alle elementen in een verzameling overlopen à ingewikkeld 
want we moeten alles overlopen + voor ieder element moeten we een rangorde bijhouden + 
bijhouden welke elementen we al gezien hebben  
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o Het wordt moeilijker wanneer elementen random in display geordend zijn, want je 
kan er geen structuur meer in vinden welke elementen je hebt à dus je moet het 
bijhouden in WG  

o Nog moeilijker als objecten bewegen (bv: kudde schapen tellen) 
- Tellen lijkt heel simpel, maar het vereist een belasting voor WG  
- Als we 1x worden afgeleid, weten we niet meer precies bij welke rangorde we zijn + welke 

objecten we gezien hebben à “ik ben de tel kwijt” 
- Hoe tellen we? Hardop of subvocaal  

o Whalen, Galistel en Gelman: PP kregen instructies op bepaalde handeling (op een 
knop te drukken) een specifiek aantal keer uit te voeren  

§ Ze moesten dit zo snel mogelijk doen à de snelheid is te hoog om expliciet 
te tellen hoevaak je de taak hebt uitgevoerd  

§ Prestatie: ze zijn toch vaak bij benadering juist à aantal keer dat ze 
moesten drukken wijkt soms iets af van geregistreerde aantal  

o Dit is ook teruggevonden bij dieren: ook bij benadering juist  
o We vragen PP om lichtflitsen te tellen: de flitsen kunnen zo snel zijn dat het 

onmogelijk is om het expliciet bij te houden 
§ Hoe vaak flits gezien? Bij benadering juist aantal flitsen  
§ MAAR: het is niet helemaal perfect, wat impliceert dat we overgaan op een 

telstrategie die probabilistisch is: we missen soms eens een element 
o Impliceert dat tellen sneller kan plaatsvinden dan dat we kunnen verklaren op 

basis van subvocaal tellen  

Schatten 

- Soms is het onmogelijk om alle elementen te tellen  
- Als je een gok wilt maken, kun je verschillende strategieën gebruiken à je zal nooit het 

exacte aantal verkrijgen  
- Hoe gaan we schattingen maken?  

o Gebruik maken van een representatieve deelverzameling  
§ Als je een schatting wilt maken, moet je een steekproef gebruiken die 

representatief is  
§ Bv: je wilt schatten hoeveel mensen er in het auditorium zitten. Als je 1 rij 

neemt waarop 2 mensen zitten en die doortrekt voor heel de aula, zal je een 
verkeerde schatting maken à niet op elke rij zitten 2 mensen, er zitten 
vaak veel meer of zelfs niemand. Als je nu de diagonaal neemt van een rij, 
zal dit meer representatief zijn voor de schatting  

o Gebruiken van een referentieobject à zorgt voor een geïnformeerde schatting  
§ Voor situaties waarin je niet kunt tellen (bv: hoeveel liter zit er de emmer 

à als je weet dat er 12 liter in kan en je ziet dat het ongeveer de helft gevuld 
is, dan zul je 6 liter schatten)  

Het SNARC effect = Spatial-Numerical Association of Response Codes  

- Wanneer we werken met getallen, is de grootte van de getallen geassocieerd met een 
bepaalde spatiale locatie 

o Kleine getallen geassocieerd met linkerhand response 
o Grote getallen geassocieerd  met rechterhand response  

- Gevonden in studie Dhaene  
o PP taak uitvoeren en beslissingen nemen over getal: beslis of getal even is of oneven  

§ Even = reageren linkerhand 



 84 

§ Oneven= reageren rechterhand  
o Resultaat 

§ Kleine getallen: 1-5 à sneller verwerkt wanneer linkerhand gebruikt  
§ Grotere getallen à sneller verwerkt wanneer rechterhand gebruikt  

- Het is een relatief model!  
o Bv: getallen 1-9  

§ 1: LH 
§ 9: RH 

o Bv: getallen 9-19 
§ 9: LH 
§ 19:RH  

- Verklaring:  
o Wanneer we getalsmatige informatie gebruiken, dan werken we met mentale 

getallenlijn 
o Je representeert getallen visueel: kleine getallen links en grote getallen rechts = 

getallenlijn  
o Cattaneo et al.: PP moesten een taak uitvoeren waarbij ze getallen moesten 

beoordelen 
§ Kleine en grote getallen gepresenteerd + tegelijk TMS puls op visuele cortex 

• Je regelt de intensiteit van de puls, dan creëer je situatie dat visuele 
cortex fosfemen gaan waarnemen (= iets waarnemen dat er niet 
visueel is à kan ook door op je ogen te duwen) 

§ Als onze aandacht beïnvloed wordt door de spatiele associatie die aan het 
getal hangt, dan is er een verandering in de gevoeligheid van het weefsel 
voor die stimulatie 

• Klein getal aanbieden à aandacht naar links getrokken à rechter 
visuele cortex sterker geactiveerd  

• Groot getalen aanbieden à aandacht naar rechts getrokken à 
linker visuele cortex sterker geactiveerd 

 

o Waarom is het nu relatief? –Mental whiteboad hypothese 
§ Getallen representeert manier waarop we informatie gaan ordenen in 

werkgeheugen 
§ Wanneer we met een set van getallen moeten werken, dan activeren we die 

getallen en die representeren we dan in ons visuele werkgeheugen  
§ We hebben een natuurlijke neiging om alles op een imaginaire lijn te 

plaatsen  
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1.1. REKENEN  
Eenvoudig hoofdrekenen: elementaire optelsommen (product is lager dan 10) 

- Groen & Parkman: hoe doen kinderen dit nu?  
o Hoofdrekenen vindt plaats op basis van tellen  

§ Bv: 3 + 4 = I I I + I I I I = 7  
§ Bv: 3 + 4 = 3 + I I I I = 7 à kost veel minder tijd  
§ Bv: 3 + 4 = 4 + I I I = 7 à kost nog minder tijd dan voorgaande  

o Weergegeven in stroomdiagram 

 

o Kinderen hebben opgaven uitgevoerd à kijken naar tijd die ze nodig hebben 
§ Verband tussen de tijd en de grootte van het kleinste van de 2 operanten 
§ Toont aan dat kinderen beginnen bij het grootste getallen en ze tellen door 

tot dat het kleinste getal erbij opgeteld is (bv: 3 + 4 = 7 à ze gaan 4+3 = 7 
toepassen)   

§ Bij tie-opgaven: daarin zijn PP veel sneller (4+4, 2+2, 3+3…) 
o Kinderen gaan dus een slimme manier van rekenen toepassen  
o De resultaten werden bij volwassenen ook teruggevonden, echter waren de tijden 

veel sneller!  
o Conclusie: de manier waarop volwassenen rekenen is vergelijkbaar met rekenen 

van kinderen  
o Kritiek 1: deze resultaten (de regressielijn in de grafiek) is het resultaat van allerlei 

verschillende individuen die allemaal verschillende strategieën toepassen à als je 
het gemiddelde neemt ervan dan kom je de regressielijn uit, maar de strategieën 
die eigenlijk zijn gebruikt komen niet overeen met de inzichten van Groen en 
Parkman  

§ Bv: grootste getal optellen bij kleinste getal 
§ Bv: tellen vanaf nul  

o Probleemgrootte effect à Kritiek 2 van Butterworth 
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§ = het verband tussen reactietijd en grootte getallen is niet lineair, maar 
exponentieel  

§ Bij grotere resultaten, dan zien we dat het verband niet meer lineair is 
§ Hoe groter de som is van de uitkomsten, hoe langer het duurt voordat je de 

opname kan maken  
§ Waarom is het niet lineair? à Heel veel interferentie in geheugen  

• Als je een opgave oefent, dan zal je vaak juiste en foute resultaten 
in je geheugen bekomen 

• Hoe groter het getal is, hoe meer mogelijke sommen tot resultaat 
kunnen bekomen, dus hoe meer interferentie dat kan optreden  

o Bv: 2 à 1+1 of 0+2 
o Bv: 18 à 16+2 of 1+17 of 9+9 of …  

Complex hoofdrekenen 

o Meercijferige operanden (bv: een operand bestaat uit 4 en 5 om het cijfer 45 te vormen) à 
meer complexe operaties uitvoeren op getalen 

o Steeds een overdracht maken = cijfer onthouden  
o We belasten sterk ons WG  

§ Bij een dubbeltaak is er een verminderde taakprestatie  

Neurale basis voor rekenvaardigheid –Dehaene en collega’s  

o Idee: onze rekenvaardigheden zijn ontwikkeld vanuit basale cognitieve vaardigheden 
o Bv: processen van optellen gelinkt aan schatten van aantallen 
o Bv: processen van aftrekkingen gelinkt aan vergelijkingen 

Mogelijke examenvraag: zijn numerieke vaardigheden aangeboren?  

o A: JA à jonge kinderen hebben al een rudimentair besef van grootte  
o B: JA à Ook 6 maanden oude baby’s kunnen al rekenen => wordt nergens vermeld  
o C: NEE à De Piraha stammen in Brazilië konden vanwege een beperking in hun taal niet 

goed rekenen => de studie zegt helemaal niets over rekenen, enkel over getalsbesef  
o D: NEE à Onderzoek van Kahneman wijst erop dat zelfs ervaren statistici niet goed met 

numerieke informatie kunnen werken. 
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2. CATEGORISATIE  
Het is een unieke vaardigheid om individuele objecten te groeperen in een aantal prototypes à we 
kunnen ons LTG hierdoor niet onnodig belasten met alle individuele objecten  

- We kunnen abstracties maken  
- Die abstracties gebruiken we beslissingen te nemen  

Invloedrijk model: Collins en Quillian 

 

- Concepten zitten op semantische wijze, hiërarchisch georganiseerd  
- Bv: concept dier à verschillende subgroepen van dieren (bv: vissen, vogels) à 

eigenschappen van de subgroep en ook nog specifieke soorten van die subgroep (bv: bij 
subgroep vogels heb je nog kanaries, raven…)  

- Voorspellingen 
o Als je beslissingen moet maken over specifieke eigenschappen, dan zal die 

beslissing afhankelijk zijn van de afstand die je in de hiërarchie moet doorkruisen 
om de relatie te kunnen leggen 

§ Bv: “een kanarie kan zingen” zal je sneller oplossen dan “een kanarie heeft 
een huid”  

§ Waarom? “kan zingen” is direct gerelateerd aan kanarie volgens de 
tekening hierboven, terwijl “heeft een huid” er nog 2 niveaus tussen zitten 
namelijk vogel en dier  

o Beslissingen die je op eenzelfde niveau maakt, zullen even lang duren 
§ Bv: “een roodborst is een vogel” en “een pinguïn is een vogel” zal even lang 

duren  
- Problemen met voorspellingen 

o Hoe verder de afstand in de hiërarchie, hoe minder vaak je deze beslissingen moet 
nemen à zorgt ervoor dat de reacties langer duren, niet perse de afstand  

o Representativiteit speelt een rol à als iets representatiever is, dan ben je toch 
sneller erin, ook al bevindt het zich op hetzelfde niveau  

§ Bv: een roodborst is een vogel en een pinguïn ook, maar die zien we niet 
vaak dus is het minder representatief dus zou je er trager op moeten 
antwoorden 

Categorisatie versus individuatie  

- Categorisatie: nadruk op gemeenschappelijke kenmerken (bv: het zijn allemaal fietsen)  
- Individuatie: nadruk op unieke kenmerken (bv: je fiets is groen) à binnen abstracte 

categorie zoeken naar wat er uniek is  
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We kunnen terplekke categorieën verzinnen –Barsalou 

- = het verzinnen van ad hoc categorieën  
- Onze vaardigheid om met categorieën om te gaan is heel erg flexibel  
- Als je bv: “things that can fall on your head” ziet, dan zal je automatisch nadenken in welke 

categorie je dit zut indelen  

Leren categoriseren 

- Gecontroleerde studie waarin PP displays te zien krijgen à dit representeert een bepaalde 
categorie en krijgt  weinig informatie over die categorie  

o Ze moeten aangeven in welke categorie het past (1 of 2), dan geven we feedback of 
het al dan niet juist is à categorie 1 aangeduid = juist  

o Erna herhaling: andere stimulus met verschillende kleur à de PP heeft als 
hypothese dat je moet indelen op basis van kleur en duidt dus de andere categorie 
aan (2) = fout 

o Hypothese 1: categorieën leren op associatieve manier 
§ 1) Er is een langzame accumulatie van evidentie: naarmate ze meer en meer 

displays te zien krijgen, dan worden ze langzaam maar zeker accurater à 
je ziet dit echter niet  

o Hypothese 2: categorieën identificeren op basis van hypothese toetsing  
§ Ze toetsen hun hypothese om te kijken of het klopt 
§  1) alles of niets proces   

• Juiste hypothese gevormd = altijd correct reageren 
• Juiste hypothese nog niet gevormd = soms eens fout maken  
• Dus: discrete overgang zien van fouten naar juiste antwoorden  

§ 2) negatieve feedback is belangrijk à zo leren ze dat hun hypothese fout is  
§ 3) het proces van categoriseren gebeurt op basis van hypothese toetsing, 

want het hoort ofwel bij de categorie ofwel niet  

 

2.1. VAGE CATEGORIEËN  
Er zijn bij kenmerken altijd uitzonderingen à in welke categorie passen deze uitzonderingen dan? 
Hoe kunnen we die verschillende kenmerken afwegen tegenover elkaar om ze toch in een categorie 
in te delen?  

- Prototypevisie = we creëren een prototype die het gemiddelde is van alle variaties + waarin 
ook alle individuele eigenschappen worden doorgewogen à probabilistische visie  

- Exemplaarvisie = het bepalen categorieën doordat we heel erg veel individuele exemplaren 
van een bepaalde categorie individueel representeren  
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o Geen abstractie : alle individuele eigenschappen worden individueel in ons 
geheugen gerepresenteerd  

Mogelijke examenvraag: Wat is een belangrijk voordeel van ons vermogen om te categoriseren? 

- A: Het verminderd de belasting van ons lange termijn geheugen 
- B: het stelt ons in staat om betere beslissingen te maken => snellere beslissingen maken, 

maar niet per se betere processen  
- C: het zorgt ervoor dat we ons niet van alle objecten in onze omgeving bewust hoeven te 

worden => er wordt hier niets over gezegd  
- D: alle alternatieven zijn juist 
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HOOFDSTUK 6: BEOORDELEN EN BESLISSEN 

1. ONDERZOEK NAAR BEOORDELINGEN  
= bepaling van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op basis van incomplete gegevens/ 
complexe gegevens (= dingen die elkaar tegenspreken)  

Het Theorema van Bayes: hoe zeker je moet zijn over een bepaalde hypothese op basis van de 
data dat je observeert  

- Het deel tussen haakjes met “/” à is geen breuk! Het is eerder een rechte lijn die wilt zeggen 
“gegeven dat” “op basis van”  

o Bv: p(Ha/D) = de waarschijnlijkheid dat hypothese A juist is, gegeven de 
uitkomst(data)  

- Bij de breukstreep krijg je telkens naar de ratio’s à hypothese A tegenover Hypothese B  
o Als hypothese A meer evidentie heeft, dan is de teller groter dan de noemer, waar 

hypothese B staat  
- Na het “=” teken 

o het bovenste deel breuk => de kans dat dat hypothese A juist is maal  de kans dat 
we de data observeren indien hypothese A juist is  

o Het onderste deel breuk => de kans dat hypothese B juist is maal de kans dat we 
de data observeren indien hypothese B juist is  

- Het is belangrijk dat je de kans op de 2 hypotheses eerst vaststelt, voordat je aan de 
dataverzameling begint  

- Voorbeeld Kahneman & Tversky –taxiprobleem  
o Je bent rechercheur & je wordt opgeroepen om een ongeval te beoordelen 
o Iemand werd omvergereden door een taxi en daar was een ooggetuige van  
o Van alle taxi’s in de stad: 

§ Behoorde 85% tot de groene maatschappij 
§ Behoorde 15% tot de blauwe maatschappij à prior odds is laag, dus de 

ooggetuige is heel erg nodig  
o Een ooggetuige zei dat de taxi bij de blauwe maatschappij behoorde en 

vluchtmisdrijf pleegde  
§ MAAR: de ooggetuige werd achteraf in een donkere ruimte gebracht en ze 

moest beoordelen of ze een groene of blauwe taxi zag, dan was ze in 20% 
van de gevallen fout met haar perceptie à er is 20% kans dat ze blauwe en 
groene taxi verward  

o De rechercheur moet nu beslissen hoe waarschijnlijk het is dat de taxi blauw is  
§ 1ste lid: .15/ .85 à dit zijn de prior odds, hypothese A is dat de taxi blauw is, 

dus deze komt vanboven te staan  
§ 2de lid: .80/ .20 à de accuraatheid van de rapportering (de kans dat je de 

data observeert, gegeven de hypothese)   
§ 3de lid: .12/.17 à de kans dat de hypothese correct is, gegeven de data  

• Je moet 12+17 optellen = 29 
• 12/29 = 41% <-> 17/29 = 59% => meer kans op hypothese B 
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Waarom negeren mensen de basis-ratio?  

- Koehler: basis ratio informatie = de relatieve frequentie waarmee een bepaalde gebeurtenis 
kan plaatsvinden of waarmee een bepaald attribuut aanwezig is in de populatie  

o Bv: de 15% kans dat je een blauwe taxi tegenkomt  
- Mensen slagen er vaak niet in om volledig rekening te houden met basisratio  

o Bv: taxiprobleem à PP rapporteerden dat er 80% kans was dat de taxi blauw was, 
terwijl het volgens het Bayes theorema slechts 41% is  

o Die 80% komt van de accuraatheid, ze hebben hierbij dus geen rekening gehouden 
met het feit dat er slechts 15% blauwe taxi’s zijn in de stad  

- Voorbeeld van base rates  
o Je hebt 100 mensen: 

§ 70 advocaten 
§ 30 ingenieurs  

o Uit de 100 mensen nemen we er 1 uit & daarvan geven we een beschrijving à je 
moet zeggen of het een advocaat of een ingenieur is  

§ Jan is 45 jaar. Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen. Hij is vrij conservatief, 
voorzichtig en ambitieus. Hij heeft geen interesse in politiek en sociale 
zaken. Hij spendeert het grootste deel van zijn tijd aan hobby’s, waaronder 
timmeren, zeilen en numerieke puzzels  

o Als je denkt dat het eerder een ingenieur is dan een advocaat, dan heb je geen 
rekening gehouden met de basis ratio informatie  

- Representativiteitsheuristiek  
o = je gaat een short cut nemen & op basis van gut feeling een antwoord geven  
o Zie voorbeeld van Jan  
o Kellogg: de gebeurtenissen die representatief of typisch zijn voor een bepaalde 

klasse worden een hoge waarschijnlijkheid toegekend.  
o Voorbeeld: het Lindaprobleem 

§ Linda is een persoon met een uitgesproken mening, ze studeerde filosofie 
en ze was als student heel erg begaan met sociale rechtvaardigheid, het 
milieu, lid van partij groen.  

§ Welk van de 2 scenario’s is het meest waarschijnlijk? 
• Linda werkt in een bank à JUIST  
• Linda is een feministe die in een bank werkt  

§ Veel mensen hebben meer de neiging om haar als feministe die in een bank 
werkt te bestempelen à  Conjunctiedwaling  

• = het foutieve geloof dat de combinatie van 2 gebeurtenissen (bv: 
Feminist en bank) waarschijnlijker is dan de twee gebeurtenissen 
afzonderlijk (bv: werkt bij de bank)  
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- Beschikbaarheidsheuristiek  
o = je gaat iets als waarschijnlijker ervaren wanneer het makkelijker is om de 

informatie op te halen uit je lange termijn geheugen  
o Voorbeeld: wat zijn de dingen waarover je wakker ligt in verband met doodgaan?  

§ 1: in de auto stappen ’s ochtends en crashen 
§ 2: op het vliegtuig stappen en crashen à mensen zijn banger om op een 

vliegtuig te zitten terwijl je eigenlijk meer kans hebt om te crashen met een 
auto dan met een vliegtuig  

o Voorbeeld: de zaak van Dokter Alter  
§ Er is een uitbraak van een virale longontsteking 
§ Alter merkt dat er de laatste tijd heel erg veel mensen met een 

longontsteking de spoed zijn binnengekomen 
§ Op een gegeven moment komt patiënt Blance Begaye op het spoed terecht 

• Ze heeft ademhalingsproblemen 
• MAAR: heeft geen andere symptomen van de virale longontsteking  

§ Op het eerste zicht zou hij zeggen dat het ook een virale longontsteking is, 
omdat er veel mensen zijn binnengekomen met ademhalingsproblemen die 
een virale longontsteking hebben  

§ Maar eigenlijk had de persoon gewoon een overdosis aan aspirine genomen 
en had daardoor ademhalingsproblemen  

o Je bent meer geneigd om de beschikbaarheidsheuristiek toe te passen wanneer je 
onder stress staat en in een drukke situatie zit  

Ondersteuningstheorie = support theory –Tversky en Koehler  

- = in hoeverre ondersteunt de data de hypothese  
- Wat zorgt ervoor dat de data meer ondersteuning geeft? à afhankelijk van hoe je een 

situatie beschrijft 
o Als je veel expliciete details geeft, dan richt je de aandacht op de specifieke details 

en maak je het concreter en minder vaag  
o Als je meer details geeft van het scenario, ondersteun je zo de persoon in het 

tegengaan van de geheugenbeperkingen à als het vaag is, moet je diep gaan zoeken 
in je geheugen om te zoeken waarmee het scenario vasthangt en wat de 
waarschijnlijkheid etc. is en hierdoor vergeet je veel relevante informatie  

- Voorbeeld: wat is de kans dat je op je volgende reis sterft? <-> Wat is de kans dat je sterft 
in je reis waarbij je vliegt, duikt met haaien en vreemd voedsel eet? => je gaat in het tweede 
geval meer nadenken over de potentiële doodsoorzaken 

- DUS: als je meer details weergeeft, dan zal je beter je hypothese ondersteunen & daardoor 
klint de hypothese als waarschijnlijker  

- Bewijs:  
o Mandel: vraagt aan PP “wat is de kans dat er een terroristische aanslag komt?” <-

> “Wat is de kans dat er binnenkort een aanslag is door Al Qaeda?”  
§ De kans werd groter gepercipieerd bij de conditie “al Qaeda”, wat eigenlijk 

niet klopt maar doordat er meer details worden gegeven zien ze het als 
waarschijnlijker 

o Reidermeier: subjectieve waarschijnlijkheid wordt geboost door expliciete 
omschrijvingen, dit is ook het geval voor experts => iedereen is slachtoffer hiervan!!  

- Beperking à Het is beperkt in het beschrijven van de mechanismen die hierbij een rol 
spelen  
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Algemene evaluatie 

- Sterktes 
o IEDEREEN is slachtoffer van heuristieken en bias, zelfs experts en hoog 

intelligente individuen  
o Deze heuristieken en bias hebben invloed op een groot spectrum van domeinen: 

economie, filosofie, politieke wetenschappen… 
- Beperkingen 

o Het is heel makkelijk om te zeggen wanneer iemand een fout maakt in het 
denkproces, om te zeggen dat ze gebruik hebben gemaakt van een heuristiek  

o Bij het onderzoek dat hiernaar gebeurd is, hebben ze experimenten opgezet die 
zouden leiden tot de conclusie die ze willen à ‘dwingend’ om een denkfout te maken 

o Alle scenario’s in het onderzoek, zijn artificieel à het is niet omdat je in labo een 
denkfout maakt, dat het iets zegt over ons dagelijks leven  

Snelle en zuinige heuristieken à ze houden steek, je kan denken dat het voorkomt in dagelijks 
leven en het is nuttig  

- Neem-de-beste heuristiek = take the best (ttb)  
o Je bent een bepaalde beslissing aan het nemen 
o Eerst ga je alle aanwijzingen ordenen op basis van validiteit = zoekregel  
o Eens je ziet dat bij een bepaald criterium een bepaalde optie beter is, dan stop je 

meteen met verder zoeken = stopregel 
o Je kiest voor de uitkomst die je hebt gevonden bij dat criterium = beslissingsregel  
o Studie: 

§  PP mochten een reeks evidentie verwerken en mochten dan kiezen tussen 
2 opties  

• Eerst was er een leerfase: data linkerkant grafiek (trial block 1-2-
3) 

• Daarna was er een beslissingsfase: data rechterkant grafiek (trial 
block 4-5-6) 

§ In de leerfase krijg je sowieso 3 stukken informatie over de keuze die je 
moet maken, eens de beslissingsfase start dan moet je betalen voor de extra 
informatie die je krijgt  

• Ofwel was de extra informatie heel erg redundant: ze komt overeen 
met de informatie die je krijgt in het begin  

• Ofwel was de extra informatie niet/laag redundant: de verschillende 
stukken informatie konden elk in een andere richting wijzen  

§ Grafiek: 
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• Zwarte bolletjes: TTB à iets tegenkomen dat A onderscheidt van 
B? à Meteen keuze maken  

• Andere bolletjes: verzamelen alle mogelijkse informatie die ze 
kunnen krijgen  

§ Conclusie: 
• De prestatie van beide groepen is evengoed in de lage als hoge 

redundantie conditie  
• De redundantie heeft wel een effect op besluitfase 

o Hoog redundantie:  
§ Dan is het niet nodig voor de TTB mensen om nog 

verdere informatie te vragen à ze hebben al de 
informatie die ze nodig hebben dus hebben ze 
minder trials nodig  

§ Personen die continu extra informatie vragen, gaan 
blijven verdergaan en informatie kopen  

o Laag redundantie:  
§ De TTB mensen hebben door dat de deze strategie 

niet de beste is, dus gaan ze steeds door om meer 
informatie te verzamelen  

§ De mensen die continu data verzamelen, gaan 
ongeveer op hetzelfde moment als de TTB mensen 
de beslissing nemen 

§ TTB heeft alleen nut wanneer je in een scenario zit dat je hoog redundante 
informatie hebt en dat het dus steek houdt om de beslissing te nemen  

§ Mensen zijn dus ook in staat om in te schatten in welke scenario’s je TTB 
al dan niet gebruikt  

- Herkenningsheuristiek 
o Wanneer je 1 item herkend, dan veronderstel je dat het herkende item een hoge 

waarde heeft op basis van ieder willekeurig criterium 
o Bv: Welke stad heeft de grootste populatie, gent of leiden? 

§ Velen zouden zeggen Gent, omdat ze enkel dit kennen  
§ Het juiste antwoord is Leiden  

Bewijs snelle en zuinige heuristieken 

- Richter: wanneer mensen inconsistente informatie moeten verwerken, komt dit overeen 
met de low redundantie groep à ze weten dat ze er effectief moeten over nadenken en gaan 
dit ook doen in plaats van gut feeling te volgen 

- Oppenheimer: je hebt 2 steden en je moet inschatten welke groter is  
o Als je relevante informatie krijgt over de stad (bv: de stad heeft een luchthaven, de 

stad heeft een groot voetbalstadion), dan laat je je niet leiden door de 
herkenningsheuristiek, maar dan hou je rekening met de extra informatie  

- Pachur: onder tijdsdruk staan à meer vertrouwen op herkenningsheuristieken 
- Newell: als de kosten laag zijn voor het verwerken van informatie (dus je kan gemakkelijk 

alle info in rekening brengen) of wanneer de aanwijzingen niet valide zijn voor het besluit 
dat je moet nemen à niet TTB toepassen, maar nadenken over besluiten 

à We gebruiken wel heuristieken, maar we zijn slim genoeg om te beseffen wanneer het wel en 
wanneer we het niet moeten gebruiken. 
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Causale model: krynski  

- Als tegenreactie op het feit dat de meeste scenario’s die gebruikt worden in het labo, geen 
realistische scenario’s zijn  

- Mensen meer informatie geven over causale rol in een scenario  
- Voorbeeld taxiprobleem:  

o Als je hen opnieuw het taxiprobleem geeft + een extra causaal reden: de reden 
waarom de ooggetuige soms fouten maakte in perceptie, is omdat er veel taxi’s al 
heel lang rondrijden en  op den duur de kleur van de taxi’s wat wegtrekt dus de 
kleur minder goed kan opgemerkt worden   

o Als je die extra causale informatie geeft, dan negeert slechts 8% de basisratio (dat 
er slechts 15% blauwe taxi’s zijn)  

o à DUS door extra informatie, zijn mensen meer in staat om de basisratio in 
rekening te brengen  

- Beperkingen 
o Zelfs wanneer je extra informatie meegeeft, dan nog zal minder dan 50% van de 

proefpersonen de juiste oplossing geven à we zijn te hardnekkig in het toepassen 
van de heuristieken 

o Er zijn natuurlijk ook interindividuele verschillen!  

Natuurlijke frequentie hypothese 

- Als tegenreactie op het feit dat mensen niet gemaakt zijn om te denken in percentages à 
we zijn gewoon om om te gaan met de natuurlijke frequentie (hoeveel keer ben ik al iets 
tegengekomen in mijn leven?)  

o Frequentie = het tellen van absolute aantallen   
o Bv: “Wat is de kans dat je een groene fiets ziet passeren in de Veldstraat?”   <-> 

“hoeveel fietsen ga ik tegenkomen en hoeveel gaan er groen zijn?”  
- We hebben de neiging om niet met statistieken te willen omgaan, maar dit leidt tot 

veelvoorkomende fouten bij beoordelingsproblemen  
- Linda probleem  

o 2 condities 
§ 1: controle à je krijgt percentage 
§ 2: frequentistisch à je krijgt getallen 

o Resultaat:  
§ Wanneer je met percentages werkt, dan hebben we PP meer de neiging om 

Linda als “feministische bankbediende” te beoordelen  
§ Wanneer je werkt met gewone getallen, zullen ze haar meer als 

“bankbediende” beschouwen  
o DUS: de representativiteitsheuristiek kan je grotendeels vermijden door te werken 

met echte getallen ipv percentages  
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- Biased sampling –Fiedler et al. 
o PP moet inschatten wat je voor een conclusie je moet maken op basis van 

mammografie test 
§ 80% waarschijnlijkheid dat er een positief mammogram was in geval van 

borstkanker 
§ 9.6% waarschijnlijkheid dat er een vals positief mammogram is = positief 

resultaat zonder dat je borstkanker hebt  
§ Basis ratio van borstkanker is 1% 

o Ze kregen 2 stapels kaarten:  
§ Ene stapel met vrouwen die geen borstkanker hebben: 99% van alle kaarten 
§ Andere stapel met vrouwen die wel borstkanker hebben: 1% van alle 

kaarten 
§ Als je op de kaarten kijkt, dan zie je of het mammogram positief of negatief 

was  
§ DUS: als je steekproef neemt van die kaarten, dan zou je een frequentie 

moeten krijgen van hoeveel vals positieven er zijn en hoeveel correcte 
mammografieën er zijn  

o Resultaat 
§ Als ze effectief een sample mogen nemen, dan waren ze meer geneigd om 

meer kaarten te nemen uit het stapeltje van de vrouwen die effectief 
borstkanker hebben (de 1% stapel)  

§ Hierdoor kregen ze dus een vertekend beeld over hoe groot de kans is dat je 
een positief mammogram hebt en dat die persoon effectief borstkanker heeft 
à illusie als het positief is je mammogram, dat je een grotere kans hebt op 
borstkanker = BIASED SAMPLING   

§ Waarom doen ze dit nu? Omdat kaarten trekken uit de kleine stapel 
informatiever lijkt dan ad random uit twee stapels kaarten trekken  

§ DUS: als je mensen ZELF de frequentistische informatie mogen trekken, 
dan zullen op de verkeerde frequentie uitkomen   

- Algemene evaluatie 
o Sterktes: 

§ Het is zeer logisch  
§ Er is heel veel evidentie voor te vinden die theorie steunt  

o Beperkingen 
§ De meeste van de studies zijn moeilijk te interpreteren want het gaat over 

complexe keuzeprocessen  
§ De theorie verklaart niets over de onderliggende structuurà hoe komt het 

dat natuurlijke getallen beter verwerkt kunnen worden?  
§ Onvoldoende aandacht voor interindividuele verschillen   

Dual-process model 

- Het gaat kaderen wanneer het gepast is om te bepalen wanneer het gepast is om 
heuristieken te gebruiken, door te spreken van 2 verschillende systemen  

- Systeem 1: 
o Intuïtief  
o Automatisch  
o Onmiddellijk à buikgevoel  
o Produceert de meeste heuristieken  
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- Systeem 2:  
o Analytisch denken 
o Op een gecontroleerde manier verschillende stukken informatie serieel in verband 

brengen 
o Onder controle van bewustzijn  
o Cognitief belastend proces, want alles wordt over nagedacht en aan elkaar gelinkt  
o We maken weinig gebruik van dit systeem   

- Idee: systeem 1 bepaalt wat gut feeling zegt (=intuïtieve antwoorden) en het tweede 
systeem gaat na of het eerste systeem het bij het correcte eind heeft en als het fout is komt 
systeem 2 tussen beide  

- Evidentie: De Neys  
o Mensen werden verschillende problemen voorgelegd 

§ Ofwel was alle evidentie in de richting van het correcte antwoord 
§ Ofwel was de evidentie inconsistent  

o Grafiek:  
§ Paarse balk: mag je negeren  
§ Groene balk: hoeveel tijd heb je nodig om beslissing te maken?  

• Neutrale conditie: baseline om andere condities mee te vergelijken 
• Congruente informatie: dan zal je sneller je beslissing maken, want 

alle evidentie is in de richting van het juiste antwoord  
• Incongruente informatie krijgen 

o 1ste balk: incongruente informatie en je neemt het juiste 
besluit à grotere reactietijd want systeem 1 maakt een 
fout, dus systeem 2 probeert dit recht te trekken en dit 
systeem werkt trager   

o 4de balk: incongruente informatie en je neemt de foute 
beslissing à kleinere reactietijd, want enkel gebruik 
gemaakt van gut feeling met systeem 1  

§ Systeem faalt hier, en is te traag om systeem 1 te 
stoppen dus wordt hier enkel systeem 1 gebruikt  

 

- Algemene evaluatie 
o Sterkte: veel bewijs voor gevonden 
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o Beperkingen 
§ Idee dat systeem 1 de basisratio negeert à maar verder onderzoek heeft 

getoond dat mensen wel in staat zijn om met basisratio rekening te houden 
op korte tijd  

§ Beide systemen kunnen parallel lopen met elkaar, in plaats van enkel 
serieel  

2. BESLISSEN  
Voorbeeld: trolley probleemà je gaat een zelfrijdende auto programmeren 

- A: keuze om ofwel groep mensen omver te rijden of af te wijken en een voetganger aan te 
rijden à meeste kiezen voor slechts 1 persoon omverrijden  

- B: keuze om 1 iemand omver te rijden ofwel zelf tegen de muur te botsen en je passagier te 
doden à meeste kiezen voor 1 persoon omver te rijden 

- C: keuze om een groep mensen te doden ofwel af te wijken en te pletter rijden tegen een 
muur en zo je passagier te doden à meeste kiezen voor zelf te pletter te rijden  

Utiliteitstheorie: wat is de winst die uit de twee scenario’s komt en kan je die winst 
maximaliseren? –Von Neumann en Morgenstern  

- Je gaat de verwachte winst berekenen door te kijken naar de waarschijnlijkheid van de 
uitkomst en die te vermenigvuldigen met de subjectieve winst/verlies dat met uitkomst 
geassocieerd is  

- Je wordt verondersteld om de winst te maximaliseren en het verlies te minimaliseren  
o MAAR: dit klopt niet altijd! à In werkelijkheid worden beslissingen vaak beïnvloed 

door een veelvoud aan andere factoren  
o Voorbeeld dominantieprincipe  

§ Stel 
• A: je wint sowieso €240  
• B: Je hebt 25% kans om €1000 te winnen (dus eigenlijk heb je 

telkens als je een gemiddelde neemt een winst van €250 en dit is 
meer dan bij optie A)  

• Meeste kiezen optie A, omdat ze zeker zijn dat ze geld zullen winnen 
à B is logischer dan A  

§ Stel 
• C: je verliest sowieso €750  
• D: je hebt 76% kans om €1000 te verliezen (dus eigenlijk verlies je 

€760 euro en dit is meer dan het verlies van €750) 
• Meeste kiezen optie D, omdat het nog niet zeker is dat ze geld zullen 

verliezen àmaar C is logischer dan D  

Prospect theorie –Kahneman en Tversky  

- Je huidige manier van zijn, is ons referentiepunt à je gaat alle opties afwegen ten opzichte 
van hoe je nu bent  

o Welk verlies maak je? Welke winst maak je? 
- Mensen zijn gevoeliger voor verlies, dan voor winst = verlies aversie. 

o Verklaart waarom je kiest voor zekere winst en het onzekere verlies in bovenstaand 
voorbeeld  

- Assumptie: aan zeldzame gebeurtenissen ga je meer gewicht hangen à je gaat ze meer in 
rekening mee brengen dat dat nodig is  
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- Visuele weergave van prospect theory = hypothese 

 

o Punt waar 2 assen snijden = referentiepunt = huidige staat  
o Horizontale as: winst versus verlies 
o Verticale as: hoeveel waarde hecht je aan winst aan verlies  
o Afhankelijk van winst of verlies is de curve anders 

§ Winst: hoe meer winst je hebt, hoe gelukkiger je wordt  
§ Verlies: steilere curve à zelf een klein verlies, maakt je al ongelukkiger 

(waarde gaat naar beneden) 
- Voorbeeld 1 verliesaversie à interindividuele verschillen  

 

o 2 groepen tegenover elkaar afgewogen: mensen in financiële wereld en gewone 
student 

o In een taak moesten ze geld inzetten: verlies of winst maken  
o Bij verlies: er is een verschil tussen de 2 curves à studenten hebben een steilere 

curve dan de professionelen  
o Besluit: mensen die vaak met verlies en winst omgaan, vertonen minder de 

vertekening van de verlies aversie  
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- Voorbeeld 2 verliesaversie à interindividuele verschillen  

 

o Als je aan het gokken bent, wie neemt er dan het meeste risico? 
o Mensen met een hoog zelfvertrouwen waren meer geneigd om heel risky 

beslissingen te nemen dan mensen met een laag zelfvertrouwen  
o Dus mensen met een hoog zelfvertrouwen zijn minder beïnvloed door verlies aversie  

- Giscorrectie: mensen met een hoge zelfwaarde zijn meer geneigd om te gokken dan mensen 
met een lage zelfwaarde, omdat ze angstig zijn om te gokken en zo te verliezen   

o Meisjes gokken te weinig  
o Jongens gokken te veel  

- Verzonken-kosten effect  
o Wanneer je al een investering hebt gedaan, dan zal je willen blijven investeren 

omdat je de gedane investering niet wilt kwijtraken 
o Bv: je hebt al €100 betaald voor je weekend, onderweg word je ziek 

§ Ga je toch gaan en ziek op je hotelkamer zitten?  
§ Of ga je naar huis gaan en jezelf soigneren?  
§ Het beste is om naar huis te gaan en jezelf te soigneren, maar toch gaan ze 

typisch hun reis verder willen zetten omdat ze al €100 geïnvesteerd hebben 
o Typisch ook bij overheidsbeleid: blijven investeren in falende projecten omdat ze 

toch al geïnvesteerd hebben erin 
o Studie Simonson en Straw  

§ Als mensen verantwoording moeten afleggen voor de keuzes die ze maken, 
zijn ze dan meer of minder geneigd om geld te pompen in een project dat 
faalt?  

§ Resultaat: als mensen zich verantwoordelijk voelen, dan gaan ze juist meer 
geld blijven pompen in hun project omdat ze niet willen toegeven dat het 
hun fout is  

- Framing effect  
o Beslissing beïnvloedt door de manier waarop je je situatie schetst: invloed van 

irrelevante aspecten van de situatie  
o Voorbeeld: Aziatische ziekte probleem à zie boek  
o Studie van Wang: interventie studie  

§ Keuze tussen 
•  Deterministische keuze (je weet zeker dat 2/3 van de mensen 

overleven als je die keuze maakt)  
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• Of een probabilistische keuze (je weet dat er 1/3 kans is dat iedereen 
overleeft en 2/3 kans dat iedereen sterft)   

§ Resultaat:  
• Als je de patiënt niet kent, dan ga je eerder de deterministische 

optie maken  
• Als je de patiënten wel kent, ze zijn close met je à je kiest eerder 

voor het probabilistische optie: je wilt iedereen gelijk behandelen en 
ze de gelijke kans geeft  

• Frame: al dan niet familielid à zorgt voor andere beslissingen 

 

- Beperkingen 
o Ze hebben geen rationeel gegeven waarom de theorie net werkt à onvoldoende 

theoretische onderbouwing  
o Te weinig nadruk op sociale en emotionele factoren  
o Zeldzame gebeurtenissen overschatten à klopt niet echt in de praktijk 
o Verlies aversie: er is een aandacht bias in de richting van verlies 

2.1. BESLISSINGEN IN EEN SOCIAAL EMOTIONELE CONTEXT  
Emotionele factoren 

- Neuro-economie: het gebruik van neurologische evidentie om de manier waarop mensen 
een keuze maken te bestuderen à rol van hersenen bij afwegen van beslissingen, 
inschatten risico’s…  

o Kritiek: 
§ Het is trendy om in artikelen prentjes van de hersenen erbij te plaatsen om 

een bepaald verhaal te gaan brengen  
§ De “nieuwe” conclusies zijn eigenlijk oude conclusies 
§ Die extra informatie uit plaatje brengt niet echt extra informatie bij à 

maar toch zijn we erdoor beïnvloedt  
o Assumptie: er is een verschil tussen wat er gaande is in onze hersenen en welk 

gedrag we hebben 
§ Hersenenactivatiepatronen “verbergen” keuzegedrag en/of reflecteren 

voorkeuren (???)  
§ Dit zou invloed hebben op ons (economisch) beslissingsgedrag  
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- Neuromarketing 
o Voorbeelden 

§ Je plaatst een hersenkapje op, via hersensignalen moet je een balletje op 
het scherm naar links of naar rechts laten gaan à eigenlijk is het kapje 
enkel gevoelig voor spieren en als je fronst, zo kan je het balletje laten 
verschuiven na een tijdje oefenen en niet via EEG  

§ GSR maten om emotionele reacties te maken 
§ Leugendetectie door middel van EEG 
§ fMRI scans om productontwerpen te illustreren  

o Problemen 
§ Lage betrouwbaarheid en validiteit  
§ Technieken zijn makkelijk om te tuin te leiden  
§ Het is niet omdat functie X gecorreleerd is met een bepaald hersenproces of 

fysiologische respons, dat als we de fysiologische respons waarnemen dat 
we daarbij het functie X meten  

- De verleidelijke allure van neurowetenschappelijke verklaringen –studie Weisberg 
o Ze lieten zowel studenten als ervaren onderzoekers een argumentatie lezen  

§ Ofwel met neuro-imaging prentjes ofwel zonder  
o Hoe overtuigd ben je van het artikel? 

§ Studenten zijn meer overtuigd als er een neuroplaatje bij een bepaald 
artikel staat  

§ Zelfs expert laten zich vangen aan de prentjes  
- Impact bias –Kermer 

o = het fenomeen dat mensen overschatten hoe veel ze emotioneel beïnvloed worden 
door een keuze die ze maken 

o Bv: mensen denken dat ze heel erg ongelukkig zullen zijn als het gedaan is met hun 
lief, maar uiteindelijk zijn die gevoelens heel wat minder sterk  

- Kunnen emoties beslissingen schaden?  
o Wanneer je dreigt dat je verlies zult hebben, leidt dat tot een angstreflex  

§ Amygdala + orbitale en mediale prefrontale cortex à worden getriggerd om 
zo tegen te houden dat ze het verlies zullen ervaren à meer verlies aversie  

§ Als je schade hebt à minder angstreflex à minder verlies aversie   
- Kunnen emoties gunstig zijn voor beslissingen? 

o Patiënten met schade ventromediale prefrontale cortex:  
§ Ze krijgen informatie over investeerders in de beurs 
§ Ofwel succes toegeschreven aan geluk ofwel aan ervaring/skills 
§ Ze kiezen meer voor de investeerders die skills hebben  
§ DUS: als je geen schade hebt, dan laat je je meer leiden door de emoties dan 

door ervaring  

Sociale factoren  

- Omissievoorkeur –Ritov  
o = mensen nemen liever geen beslissing, dan dat ze spijt hebben van hun beslissing 
o Bv: vaccineren van kinderen  

§ Mocht uw kind schade hebben gehad van het vaccin en hierdoor ziek 
worden, zal je spijt hebben van je beslissing  

§ Maar mocht het kind ziek worden zonder de vaccinatie, dan had je het niet 
zelf in handen aangezien het niet door jouw beslissing van vaccineren komt 
à minder spijt  
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- Status quo voorkeur  
o = je blijft liever vastzitten in een situatie die slecht is, dan over te gaan naar een 

andere situatie die mogelijks beter of mogelijks slechter is  
o Bv: je hebt een internetabonnement à ga je later nog veranderen naar een ander 

netwerk die goedkoper is of blijf je vasthangen aan hetgeen je bijzit? à Meestal 
blijven mensen hangen bij wat ze hebben  

- Rationeel-emotioneel model –Anderson 

 

o Het is een model die rekening houdt met alle opties die je hebt om geen keuze te 
maken 

o 3 manieren om vanonder een beslissing uit te gaan  
§ Kiezen voor status quo  
§ Besluiten geen actie nemen  
§ Uitstellen beslissing  

- Sociaal-functionalistische benadering –Tetlock 
o Moet je al dan niet verantwoording afleggen voor de keuzes die je maakt?  
o Voorbeeld: mensen gaan typisch geld blijven steken in een project dat fataal zal 

aflopen, maar toch blijven ze geld erin investeren omdat ze zich verantwoordelijk 
voelen dat het faalt door een foute beslissing  

- Simonson en straw  
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o PP moesten een keuze maken over welk product er marketinggeld moest in gepropt 
worden 

o De PP hoorden dat hun besluit negatieve resultaten leverden en kregen de 
gelegenheid om nog extra fondsen aan 1 van de 2 producten toe te voegen  

o Ofwel moesten ze zich verantwoorden voor hun besluit ofwel niet  
§ Wel verantwoording: meer geld blijven pompen in fatale project 

=verzonken-kosten effect  
§ Geen verantwoording: minder geld blijven pompen in fatale project  

2.2. COMPLEXE BESLUITVOERING  
Meervoudige attributentheorie  

- Wanneer je een complex besluit moet vormen, dan ga je verschillende stap nemen 
o 1: identificeren van eigenschappen die belangrijk zijn voor besluit  
o 2: van de eigenschappen, ga je nauwkeurig kijken welke waarde die eigenschap 

voor je heeft  
o 3: de totale bruikbaarheid berekenen  

 

Simon  

- Personen zijn rationele wezens, maar we zijn heel erg beperkt omdat we niet de mentale 
capaciteiten hebben of de tijd hebben om alle informatie op te nemen = gebonden 
rationaliteit  

o Soorten beperkingen  
§ Informatiekosten 
§ Beperkte aandacht 
§ Geheugenbeperkingen  

o Satisficing = je overweegt opties, tot wanneer je een optie vindt waarvan je het 
prima vindt en dan stop je het verdere zoekproces  

§ Schwartz à Satisficers zijn gelukkiger en optimistischer + hogere 
levensbevrediging  

§ Bv: Het is best om bij je lief te blijven in plaats van te denken ‘ik kan 
misschien iemand beter vinden’ à heeft betere invloed op je welzijn  

o Typisch zijn mensen slechts in staat 4 à 6tal opties in overweging te nemen = 
beperkte capaciteit 
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§ Meer vaardige individuen zijn in staat om meer attributen in overweging 
te nemen 

§ Maar toch zijn we in staat om toch een rationele, goeie beslissing te nemen 
ook al zijn we gebonden aan onze geheugencapaciteit   

- Ongebonden rationaliteit = alle relevante informatie gebruiken als beslisser àje gaat 
hierdoor de optimale beslissing nemen op basis van het beschikbare bewijs = Optimalisatie  

Eliminatie-door-aspectentheorie –Tversky  

- = elimination by aspects  
- Je gaat op voorhand bepalen wat de belangrijkste criteria zijn waarmee je rekening gaat 

houden & die orden je in volgorde  
- Daarna overloop je al per criteria (in volgorde) welke opties je kan elimineren omdat ze niet 

bij dat criteria passen  
- Dit proces blijft doorgaan tot je 1 optie overhebt  
- !! Ideale optie is afhankelijk van de volgorde van criteria !! => beperking  

Selectieve exposure 

- Wanneer we evidentie aan het verzamelen zijn om een bepaalde beslissing te ondersteunen 
of te herdenken , dan hebben we de neiging om evidentie te zoeken die onze initiële 
beslissing bevestigd  

- Bv: als je een job kiest boven een andere, ga je meer nadenken over de positieve aspecten 
van je huidige job en negatieve van de andere job, puur om te confirmeren wat je initiële 
beslissing is  

- Conclusie: je stemt evidentie overeen met je eerdere beslissing  

 

Naturalistische beslissingsprocessen –Galotti  

(Afbeelding op volgende bladzijde) 
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- Volgens deze theorie zijn er 5 grote processen die een rol spelen  
o 1: bepalen doelen 
o 2: verzamelen van informatie 
o 3: het maken van plannen 
o 4: het structureren van de beslissing  
o 5: het maken van de beslissing  

- Heel je beslissingsproces is heel complex proces & flexibel (je herhaalt stappen of je 
verandert de stappen van volgorde)  

Individuele verschillen en strategieën in de beslissingsprocessen –Crossley  

- Gericht 
o Beste strategie  

- Exploratief: er zit nog enige logica in het verzamelen van je evidentie voordat je een 
beslissing maakt  

o Gemiddelde strategie  
- Lukraak: puur chaos  

o Slechtste strategie  

Recognition-primed beslissingsmodel –Klein  

- Model gemaakt naar beslissingen die gemaakt zijn door experts in een situatie van 
tijdsdruk 

- Je gaat de informatie die binnenkomt filteren: is het typisch of atypisch?  
o Typisch à je gaat info uit LT halen 

§ Wordt je verwachting bevestigd: start actie 
§ Wordt je verwachting geschaad: je ziet een afwijking en gaat nog meer data 

verzamelen en zo denkproces hervatten  
o Atypisch à meer informatie verzamelen en denkproces hervatten  
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Unconscious Thought Theory  

- Bewust denkproces is zoals topje van de ijsberg à het is wat wij ervaren en wat we denken 
dat ons beslissingsproces drijft  

o Gelimiteerd door beperkte capaciteit  
o Leidt tot een niet optimale weging van beslissingen tegenover elkaar  
o Volgt strikte regels  

- <----> onbewust denkproces is eigenlijk de ijskap onder het water, dit is veel machtiger en 
invloedrijker op onze beslissingen  

o Beter om te vertrouwen op ons onbewuste denkprocessen  
o Grotere capaciteit 

- “Ondersteunend bewijs” –Dijksterhuis  
o Arbitraire taken  
o PP gaan naar labo & je laat ze kiezen tussen verschillende auto’s die ze zouden 

kopen 
§ Ofwel geef je 4 stukken informatie over de auto ofwel geef je 10 stukken 

informatie over de auto 
§ Resultaat 

• Weinig info geven = bewuste manier over denken 
• Veel info geven = bewust denken faalt, vertrouwen op onbewust 

denken  
o Gebrekkige condities  

 

§ Onbewust denken: eerst kruiswoordraadsel oplossen en dan beslissing 
meteen maken  

• Zou tot betere prestatie moeten leiden volgens model  
• Dit is erg theoretisch inplausibel!  
• Hersenen zijn lui: als ze iets niet moeten doen, dan doen ze het ook 

niet  
• Onze hersenen doen dit enkel bij dingen die we automatisch doen, 

dingen dus heel simpel zijn en die we geleerd hebben door herhaling  
§ Bewust denken: 10minuten effectief nadenken over je beslissing  

• Volgens de grafiek leidt dit tot betere resultaten in plaats van het 
onbewust denken  

§ Onmiddellijke beslissing 
o Probleem: gebrekkige repliceerbaarheid van deze studie  
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§ Filedrawer effect = het is moeilijk om een studie in een tijdschrift te krijgen 
van iets dat je hebt geprobeerd en niet lukt à er zijn heel erg veel studies 
die gedaan zijn geweest en die mislukt zijn hierover, maar niemand weet 
dat deze studies bestaan aangezien ze nergens gepubliceerd worden. 
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HOOFDSTUK 7: PROBLEEMOPLOSSEN EN EXPERTISE 

1. PROBLEEMOPLOSSING 
Kenmerken 

- Doelgericht: je wilt iets bereiken dus een oplossing vinden 
- Er zijn cognitieve processen bij betrokken  
- We kunnen enkel spreken over een probleem wanneer we dit onmiddellijk kunnen oplossen 

met onze relevante kennis  
o Kennisrijke problemen = problemen die je enkel kunt oplossen wanneer je veel info 

hebt over het probleem  
o Kennisarme problemen = je hebt geen specifieke kennis nodig of de kennis die je 

nodig hebt is al gegeven om het probleem op te lossen  

Definiëring van het probleem 

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

§ De begintoestand 
§ De stappen/strategieën die je gaat uitvoeren 
§ Wat het doel is dat je wilt bereiken  

o Er is slechts 1 optimale strategie en slechts 1 correct antwoord 
o Voorbeelden 

§ Doolhof: kortste weg vinden naar de uitgang à er is slechts 1 korte weg  
§ Het schaakspel: er zijn wel meerdere strategieën die leiden tot de oplossing  

• De begintoestand: alle posities van de stukken op het bord staan in 
de spelregels vast 

• Strategieën: die zijn wel heel erg verschillend van persoon tot 
persoon  

• Eindtoestand: schaakmat/tegenstander verslaan   
§ De meeste laboratoriumtaken  

• We werken het meest met goed gedefinieerde problemen 
- Slecht gedefinieerd probleem  

o Problemen waarbij er geen specificaties gegeven zijn 
§ De doelen zijn niet duidelijk  
§ Begintoestand ook vaak niet duidelijk 
§ Je weet ook soms niet hoe je het doel moet bereiken (met welke strategieën?)  

o De meeste alledaagse problemen zijn slecht gedefinieerd  
o Slecht gedefinieerde problemen zijn moeilijk op te lossen en moeilijk in modellen 

weer te geven  

Kennisrijke versus kennisarme problemen 

- Kennisrijke problemen  
o Problemen die je kunt oplossen op het moment dat je al veel specifieke kennis hebt 

over het probleem 
o Je moet dus veel expertise hebben  

- Kennisarme problemen 
o Hier wordt het meeste onderzoek naar gedaan  
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o Geen specifieke kennis nodig à wat je nodig hebt om het probleem op te lossen is 
gegeven in de probleembeschrijving   

o Bv: Monty Hall probleem  

 

§ Quizer had de kans om een auto te winnen 
§ Je kreeg 3 deuren te zien: je koos 1 deur 

• Geit achter de deur: verloren 
• Auto achter de deur: gewonnen 

§ Voordat hij de gekozen deur opende, opende hij zelf een deur om te kijken 
wat erachter zit (maar er zat eigenlijk altijd een geit achter de deur die hij 
opende)  

§ Erna gaf hij de kandidaat nog de kans om te wisselen van deur 
§ Wat is de meest verstandige keuze?  

• Wisselen is het beste! à 2/3 kans dat je de auto won!  
• Mensen zijn zo slecht in dit probleem, dat zelf duiven het beter doen  

Van Thorndicke naar Gestaltbenadering 

- Thorndicke  
o 1898 
o Hoe leren mensen en dieren? à Basale leerprocessen bekijken  
o Hij liet katten doolhoven op te lossen  

§ Kat in doolhof gestopt en door middel van trucjes zichzelf bevrijdden  
§ Het lukte vaak! à na veel trial and error  

o Probleem: wat hij de katten probeert te leren, is arbitrair + gebaseerd op 
reproduceren van eerder opgedane kennis (wat ze hadden geleerd werd 
geconditioneerd om zo het doolhof te kunnen oplossen)  

- Gestaltpsychologie 
o 1930  
o Duitse psychologen: tegen arbitraire relaties  
o We moeten ons meer richten op complexe processen: processen gericht op 

productieve denken (innovatieve denken) à herstructureren probleem  
o “I got it, I got it” à toont het fenomeen van inzicht – Waterpottenprobleem 
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§ Er is een bom die op ontploffen staat op New York  
§ Ze kunnen die bom enkel ontmantelen door een fles met precies 4L water 

op weegschaal te zetten  
§ Je hebt geen specifieke potten van 4 liter: er is 1 pot van 3 liter en 1 pot van 

5 liter  
§ Oplossen: water overgieten van de potten 

• Oplossing 1 
o Je vult de 3liter pot en giet deze in de 5liter pot  
o Daarna vul je de 3 liter pot opnieuw en vul je de 5liter pot 

verder  
o Giet daarna de 5 liter pot uit  
o Bij je 3 liter pot heb je dus nog 1 liter over, aangezien er de 

vorige keer slechts 2 liter meer in kon à giet dit over in de 
5liter pot  

o En vul de 5literpot aan met een volle 3liter pot à 3 + 1 =4 
• Oplossing 2  

o Vul de 5 liter pot tot boven 
o Giet van die 5 liter dus 3 liter in de 3liter pot  
o Giet de 3 liter pot leeg & giet de resterende 2 liter van de 5 

liter pot uit in de 3 liter pot à nu bevat de 3 liter pot dus 2 
Liter water 

o Vul de 5 liter pot opnieuw & giet deze over tot de 3 liter pot 
vol zit à je hebt dus 1 liter overgezet naar de 3 liter pot à 
5-1 = 4  

Je hebt inzicht nodig om problemen op te lossen 

- Het is een plotseling fenomeen  
o “Ah ha” ervaring: tijdens het probleem maak je geen vordering à dan doorzie je het 

probleem & achteraf redeneer je waarom het niet lukt  
- Gevolg van het herstructureren van het probleem  
- Studie Metcalfe en Weibe: PP gevraagd tijdens probleemoplossing: Hoe dicht denk je dat je 

zit bij de oplossing van het probleem? à Ratingschaal: warm-koud  
o Geen inzicht vereist: “warm” als ze er dichtbij zaten 
o Inzicht vereist: “koud” als ze er dichtbij zaten en plotseling op aha ervaring steeg 

het heel erg snel naar “warm”  
- Kunnen dieren ook inzicht hebben? à Typisch menselijk!  

o Birch: heel weinig bewijs voor inzichtvol probleemoplossing  
o Köhler: dieren kunnen probleemoplossingsgedrag vertonen, maar het is eerder een 

langzaam leerproces dan inzicht  
- Maier –Pendule probleem 

o PP bevindt zich in een ruimte waarin 2 touwtjes aan het plafond hangen: verbindt 
de touwtjes 

o De touwtjes waren zo opgehangen dat de PP slechts 1 van de 2 touwtjes kon grijpen, 
maar nooit tegelijk  

o Er waren nog een aantal toevallige voorwerpen in de ruimte: stuur, papier, hamer…  
o Oplossen: iets aan het ene touw hangen en laten heen en weer zwaaien à ter gelijk 

pak je het andere touwtje en vang je dan het andere touw & hang je ze samen  
o Manipulatie bij sommige PP: terwijl hij de opzet uitlegde aan de PP, deed hij “per 

ongeluk” iets met het touw waardoor het begon te slingeren à PP vonden sneller 
de oplossing  
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- Battersby: deed hetzelfde experiment met de touwtjes, maar legde meer de nadruk op de 
relevante objecten (bv: hamer) als hij de taak uitlegde  à  PP vonden sneller de oplossing  

- Bowden: wat gebeurt er in de hersenen? 
o Snelle duale activatie in hersengebieden te maken met cognitieve controle  à 

rechter anterieure, superieure temporele gyrys  
o EEG: vlak voor “aha” ervaring (dus het verkrijgen van inzicht) is er een 

uitbarsting van hoogfrequente hersenactivatie in dat gebied  
o Inzicht is vooral een rechtsgelatiraliseerde hersenfunctie  

Eerdere ervaring: verhinderd inzicht  

- Duncker: we worden gehinderd in het vinden van de juiste oplossing omdat we allemaal in 
meer of mindere mate gehinderd worden door het feit dat we heel erg specifieke 
gebruikskenmerken aan een object toekennen = functionele fixatie (oorzaak 1 waarom 
we een oplossing niet vinden)  

o Pendule probleem: De hamer ga je minder snel gebruiken, omdat je dit eerder 
associeert met het kloppen van een nagel in de muur in plaats van het aan een touw 
hangen als gewichtje  

o Kaarsprobleem:  
§ Je hebt een aantal objecten 

• Kaars 
• Spijkers 
• Doosje lucifers  

§ Bevestig deze kaars aan de muurà hoe doe je dat?  
• Je doet alle lucifers uit de doos & hangt deze vast aan de muur met 

een spijker 
• Dan zet je deze kaars in dat bakje aan de muur & leg je de kaars  

aan met een lucifer  
- Luchins: gemanipuleerde eerdere ervaring (oorzaak 2 waarom we een oplossing niet 

vinden)  
o Gaf PP varianten op waterpotten probleem: verschillende liters, verschillende 

groottes potten (meer of minder complex dan eerste probleem) 
o Hoe beter de mensen getraind waren om een complex probleem (waterpotten 

probleem) op te lossen, hoe meer moeite ze hadden om een eenvoudig probleem op 
te lossen  

§ à = Einstellung = mentale set = we verwachten een ingewikkeld probleem 
en we gaan dat probleem dat we moeten oplossen ook behandelen alsof het 
een ingewikkeld probleem is, ook al is het probleem simpel 

§ Gebruik maken van ingewikkelde strategieën bij simpele problemen à 
zorgt voor een suboptimale oplossing of helemaal geen juiste oplossing  

De 7 bruggen van Königsberg –probleemrepresentatie  

- De stad bestaat uit 4 landmassa’s die verbonden werden door middel van 7 bruggen  
- Is het mogelijk om een wandeling te maken door de stad waarbij je elk deel bezoekt van het 

land en waarbij je slechts 1 keer dezelfde brug mag oversteken (dus je hebt 7 bruggen en 
elke brug mag maar 1x gebruikt worden)?  

o Je kan de wandeling niet maken! à Bekijken via Grafentheorie 
§ Elke brug werd gerepresenteerd als een stip  
§ Iedere mogelijke route representeerde hij als een lijn tussen stippen 
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§ Als er een oplossing zou zijn, dan zou elke stip een even aantal lijnen 
hebben die vertrekken vanuit het punt à is hier niet mogelijk  

o Hoe weten we dit zeker?  
§ Verschillende routes proberen en concluderen dat elke poging niet tot een 

oplossing leidt  
§ MAAR: misschien is er wel een oplossing die we nog niet gevonden hebben? 

= communicatorische explosie  
- Dit probleem toont: als je een oplossing wilt vinden voor een probleem, dan moet je het 

probleem op een heel andere manier gaan representeren!   

Representationele veranderingstheorie  

- Ohlsson  
o We maken gebruik van een bestaande representatie van een probleem à die 

gebruiken we als een geheugenprobe, die ervoor zorgt dat we relevante informatie 
uit het lange termijn geheugen halen 

o Hierdoor wordt alle relevante kennis die relevant is voor probleem geactiveerd  
§ Op basis van die kennis probleem oplossen = geen probleem!  

o Maar er zal een moment zijn dat we geen oplossing zullen vinden = impasse à de 
actuele representatie is niet voldoende om erachter te komen wat de essentie van 
het probleem is  

§ Impasse doorbreken door probleemrepresentatie te veranderen  
• Via elaboratie: nieuwe info toevoegen 
• Verlagen van beperkingen: als we nadenken over een probleem, 

gaan we impliciet beperkingen opleggen en die dingen vermijden –
constaint relexation 

• Via hercodering 
o Als de impasse wordt doorbroken, dan vindt inzicht plaats  

 

 

 

 



 114 

- Verminkte dambord probleem –Kaplan 

 

o Je hebt een dambord, alleen zijn er 2 vakjes uit het dambord weggehaald 
o PP moeten beoordelen of het mogelijk is om zo’n verminkt dambord te vullen met 

dominostenen, waarbij iedere dominosteen precies 2 velden van het dambord 
inneemt  

o Naïeve aanpak: dominostenen proberen erop te leggen à lukt niet  
o MAAR: je moet het probleem anders representeren om de oplossing te kunnen 

vinden  
§ Op een normaal dambord heb je evenveel witte en zwarte vakjes  
§ Dit dambord bevat 2 zwarte vakjes minder à om het passend te maken 

moet je evenveel witte als zwarte vakjes kunnen bedekken 
§ MAAR: aangezien er 2 zwarte vakjes minder zijn, zal het nooit passen en is 

het dus onmogelijk  
- Luficerhoutjes probleem –Knoblich  

 

o PP kregen een som gerepresenteerd in romeinse cijfers à Ze moesten zorgen dat 
wat voor het “=” staat, overeenkomt met hetgeen erachter door slechts 1 lucifer te 
verplaatsen  
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o Manipulatie: 
§ Type A: simpel probleem dat je kan oplossen door 1 stokje te verplaatsen 

naar de overkant van de vergelijking   
• Eens mensen het trucje doorhebben, hebben ze er helemaal geen 

problemen meer mee  
§ Type B: de oplossing is dat je het stokje van het “=” teken moet verplaatsen 

naar het “-“teken  
• Mensen zijn gewend om de cijfers te manipuleren & niet de 

operatoren, waardoor het langer duurt voordat ze het doorhebben 
à resulteert in een impasse  

Incubatie  

- Speelt ook een rol in het kunnen vinden van een oplossing  
- = het sneller oplossen van een probleem door het probleem eventjes te negeren als je de 

oplossing niet vindt  
o Je bewuste geest negeert het probleem, maar onbewust blijf je verder verwerken, 

waardoor je de oplossing opeens zal vinden  
o Niet zo’n plausibele verklaring!  

- Sio & Omerord: meta-analyse 
o Ookal is het incubatie-effect soms klein, het is toch een robuust effect à het speelt 

wel degelijk een rol!  
o Problemen met meerdere oplossingen à incubatie-effect zorgt ervoor dat we op zoek 

gaan naar de relevante informatie om de juiste oplossing te vinden  
o Incubatie zorgt ervoor dat de kans groter wordt dat we in een impasse rake 

§ Je gaat kennis gaan zoeken, maar je vindt de juiste kennis niet dus besluit 
je dat je geen oplossing kunt vinden met de reeds gevonden kennis 
(impasse) 

- Vergeten en het incubatie-effect  
o Het moment dat we een probleem oplossen, dan halen we heel veel informatie uit 

het geheugen (gefaalde strategieën + eigenlijke feiten van het probleem) à die 
gefaalde strategieën zorgen ervoor dat we het vinden van een oplossing verhinderen  

o Als je dan het probleem eventjes negeert, dan hebben die gefaalde strategieën de 
tijd om “uit te doven” à worden niet meer actief = gemakkelijker openstaan voor 
andere strategieën  

o Studie Vul 
§ Remote Associates Test (RAT) gebruikt  
§ PP kregen 3 woorden te zien: Tank, Hill, Secret  
§ Taak: 1 woord vinden die verbonden is aan al deze 3 gegeven woorden à 

woorden zijn zo gekozen dat ze geen directe associatie met elkaar hebben  
• Antwoord: Top (Tank Top, Hill Top, Top Secret)  
• PP hebben hier veel moeite mee!  
• Soms gaven ze nog een manipulatie: ze gaven een misleidend woord 

die niets te maken had met de eerdere 3 woorden => dat woord ging 
interfereren met de oplossing die ze aan het zoeken waren  

o Als PP de tijd kregen om na te denken over oplossing 
(incubatie), dan is de invloed van het afleidende woord 
kleiner   

o  
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2. STRATEGIEËN VOOR PROBLEEMOPLOSSING  
Computationele benadering –Newell en Simon  

- Pc-programma ontwikkeld: General Problem Solver  
- Computer inzetten om te kijken hoe mensen problemen oplossen  

o Vooral ontworpen om te kijken hoe we goed-gedefinieerde problemen op te lossen  
- Assumpties 

o Mensen verwerken informatie op seriële informatie (module 1à module 2 à 
module 3à …) 

o We hebben een beperkte werkgeheugencapaciteit  
o We zijn in staat om relevante informatie uit LT te halen à info ophalen  

- Probleemruimte gedefinieerd op basis van assumpties 
o Initiële staat van het probleem: waar bevind je je aan het begin van het “doolhof”?  
o Doelstaat: waar moet je naartoe?  
o Alle mogelijke mentale operaties die je mag uitvoeren op het probleem op te lossen  

- Probleem: Toren van Hanoi 
o Je hebt 5 schrijven op een plankje à hele toren schijfje voor schijfje verplaatsen 

naar een andere staaf 
§ 1: telkens maar 1 schijfje verplaatsen 
§ 2: er mag nooit een groot schijfje op een klein schijfje liggen  

o Als je dit wilt oplossen, moet je dus tussenstapeltjes maken  
o Wat is de meest optimale strategie? Mens <-> computer  

§ We lossen dit probleem vaak op aan de hand van heuristieken  

Optimale strategieën  

- Heuristieken  
o = vuistregels die we kunnen gebruiken om complexe berekeningen te 

vereenvoudigen  
o Bv: Hill-climbing = de eerstvolgende stap die je doet, is 1 dichter bij het doel  

§ De mate waarin onze stap ons dichter brengen bij ons doel = fitness  
§ Je moet dus de optimale fitness bereiken à piek in de grafiek  
§ MAAR: in heel veel gevallen kan je deze strategie niet toepassen, omdat het 

soms kan dat 1 stap je verder van je doel brengt  
§ Bv: Rivieroversteekpuzzels 

• Een boer moet een kool, geit en een wolf naar de overkant brengen, 
1 per 1  

• Als je de geit en de kool achterlaat, dan eet de geit de kool op 
• Als je de wolf en de geit alleen achterlaat, dan eet de wolf de geit op  
• Oplossing: 

o Je neemt de geit mee naar de overkant  
o Daarna ga je de kool halen  
o Dan neem je de geit terug mee naar de andere kant  
o Je neemt de wolf nu mee naar de overkant naar de kool 
o Je keert terug en je brengt de geit terug mee naar de 

overkant  
• Het cruciale punt is dat je een keertje terug moet keren! à je doet 

dus een stap terug die je tijdelijk in een situatie brengt die verder 
van de oplossing staat  

o Voortgangsmonitoringsheuristiek  
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§ Planning speelt hier een grote rol bij  
• In hoeverre kunnen we vooruitplannen?  
• Hoeveel stappen moeten we vooruitplannen om een oplossing te 

vinden? Doen we dit optimaal? 
§ Newell & Simon: we hebben een beperkte capaciteit in ons KT  à resulteert 

in een gebrekkige planning à zorgt voor een gebrekkige capaciteit om 
problemen op te lossen  

§ Planning kost tijd & moeite!  
§ Delaney et al.: Is planning moeilijk door beperkte capaciteit KT? => het is 

complexer dan dat!  
• Waterpottenprobleem: ze kwamen tot suboptimale oplossingen, die 

toonden dat we slecht zijn in plannen 
• Op een gegeven moment gingen ze expliciet instrueren dat ze 

moesten vooruitplannen à effect: PP kwamen tot betere 
oplossingen  

§ Conclusie: we hebben de capaciteit om te plannen, maar we doen het niet 
vanzelf  

• = cognitieve zuinigheid  
• = als het kan, proberen we onze kostbare cognitieve capaciteiten op 

een economische wijze toe te passen, dus als het niet expliciet 
vereist is, maken we er geen gebruik van  

§ Bv: negenstippenprobleem à we kunnen mensen de suggestie geven dat ze 
heel erg veel vooruitgang maken terwijl dat het niet het geval is à weinig 
voortgang maken = zelf realiseren dat de strategie niet juist is! 

•  DUS als er gezegd wordt dat ze veel vooruitgang maken, dan 
hebben ze minder de neiging om te geloven dat hun strategie niet 
correct is 

- Algoritmes  
o = methodes of procedures om een probleem op te lossen 
o Vaak bij simpele problemen  

- Means-ends analyse  

 

o = we gaan een aantal subdoelen formuleren & een oplossing vinden die het subdoel 
representeert  

o Bv: oplossen van een doolhof –Sweller 
§ PP kregen een plattegrond te zien van een doolhof terwijl ze in het doolhof 

liepen daarop kregen ze telkens de gang ‘voor hen’ te zien 
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§ Ze moesten door het doolhof manoeuvreren & telkens als ze verder kwamen 
dan zagen ze weer het stukje voor hen uit à ze moesten een doel bereiken 

• De helft wist waar het doel lag à presteerden slechter, want ze 
hadden steeds de neiging om in een doodlopende gang te lopen à 
ze focussen zich te veel op de subdoelen & hebben het grote doel niet 
meer in de gaten  

• De andere helft wist niet waar het doel lag & moesten zich dus 
gewoon manoeuvreren à presteerden beter  

§ DUS: kennis van het doel is nadelig voor de means-ends analyse  

Hersensystemen bij probleem oplossen  

- Algemeen: Prefrontale cortex à Deze cortex is betrokken bij planning 
o Samenwerking met pariëtale cortex  

- Toren Hanoi: prefrontaalpatiënten hebben meer moeite om het probleem op te lossen, ook 
al gebruiken ze dezelfde strategie als controleproefpersonen  

- Watervatprobleem  
o Prefrontaalpatiënten hadden moeite met het maken van zetten die conflicteerden 

met hun strategie  
o Linker dorsolateraal prefrontale cortex patiënten presteerden het slechtste van 

allemaal 
- Complexere taken zijn geassocieerd met hogere dorsolaterale prefrontale cortex activatie  

ACT-R Theorie –Anderson  

- Theorie die bestaat uit verschillende modules à specifieke modules zijn geschikt om 
problemen te representeren  

o Retrieval 
§ Behouden van cues die noodzakelijk zijn voor toegang tot relevante info  
§ Locatie: VLPFC  

o Imaginal 
§ Transformeren van probleem representaties 
§ Locatie: posterieur pariëtale cortex  

o Goal  
§ Controleren van de informatieverwerking + bijhouden intenties 
§ Locatie: anterieure cingulate cortex  

o  Procedural 
§ Gebruik van “als dan” regels om een volgende actie te bepalen 
§ Locatie: kop van de caudate nucleus  

2.1. TRANSFER VAN TRAINING EN ANALOGIEREDENERINGEN 
Stralingsprobleem –Dunker  

- PP moesten probleem oplossen: stel je bent arts en 1 van de patiënten heeft een 
onbehandelbare tumor die maar op 1 manier te behandeling is: dodelijke dosis 
röntgenstraling toedienen 

o Probleem: als je de stralen toedient, dan passeert de straal ook het gezonde weefsel 
en zal dat gezonde weefsel ook doden  

- Hoe ga je situatie bedenken waarbij je straling enkel toedient op de juiste plekken?  
o Vanuit verschillende hoeken stralingen toedienen: je hebt dus verschillende 

bronnen & elk van die bronnen stuurt een individuele dosis straling uit die 
onschadelijk is à Wanneer deze stralingen kruisen, dan is het wel dodelijk  
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- Heel veel PP kwamen niet tot de oplossing  
- Gick & Holyoak: hebben het probleem ook gebruikt om te kijken of ze mensen bepaalde 

hints konden geven om probleem op te lossen 
o Ze lieten PP voordat ze het probleem moesten oplossen, hebben ze het een verhaal 

laten lezen 
o Het was een verhaal van een generaal die een fort moest aanvallen: het fort was zo 

sterk verdedigd, dat frontaal aanvallen niet zou helpen à generaal ging vanuit 
verschillende fronten aanvallen 

o Resultaat:  

 

§ Als ze het verhaal van de generaal lazen, dan konden veel meer PP het 
verhaal oplossen (met of zonder hint) à ongeveer 80% => gebruik gemaakt 
van analogie-strategie  

§ Als ze een controleverhaal lazen, dan konden slechts 10% van de PP het 
probleem oplossen, zonder de hint  

Studie van analogieredenering  

- = oplossen van een probleem op basis van een analogieprobleem  
- 4term analogieproblemen  

o Algemeen:” A staat tot B” is vergelijkbaar met “C staat tot D” 
o Je geeft PP een groot deel van de analogie & laat ze dan aanvullen: de meesten 

zullen het juiste aanvullen 
§ Bv: wit staat tot zwart, dus lawaai staat tot …. (stilte)  
§ Bv: Lawaai staat tot stilte, dus wit staat tot … (zwart)  

- Als mensen niet direct relevante kennis hebben om een probleem op te lossen, dan gaan ze 
indirect een analogie toepassen 

o Prestatie op deze problemen correleert sterk met intelligentie (+0.7)  
§ Dus als je goed analogieën kunt toepassen, ben je intelligenter  

o De neiging om analogieën toe te passen is ook afhankelijk van ons werkgeheugen  
o Hoe beter onze frontale executieve (cognitieve controle) processen, hoe beter we in 

staat zijn om analogen toe te passen  
- De aard van het probleem bepaalt of we een analoog kunnen vinden à type overeenkomst 

met probleemstelling  
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o Oppervlakkige overeenkomst: alleen maar uiterlijke kenmerken van probleem, de 
onderliggende structuur zijn verschillend à irrelevante eigenschappen komen 
overeen  

o Structurele overeenkomst: geen overeenkomst qua uiterlijke kenmerken van de 
problemen (bv: stralingsprobleem -generaal), maar de onderliggende structuur is 
wel gelijk à essentiële factor voor succesvol analogie vormen  

o Procedurele overeenkomst: niets met structuur of uiterlijk, maar de gebruikte 
strategie die je kunt overdragen naar een ander probleem à soms ook succesvol  

- Verre transfer  
o = als we analogie kunnen toepassen in 1 domein, dan moeten we het ook kunnen 

toepassen in een ander domein  
o Werd onderzocht bij kinderen: als ze worden getraind in 1 iets, dan haalden ze later 

ook betere resultaten in andere domeinen  

2.2. EXPERTISE  
2 types expertise in het handboek à ze zijn totaal verschillend  

- Schaakexpertise 
o Betrekking tot vaardigheden  
o Bij goed-gedefinieerde problemen  

- Medische expertise  
o Betrekking tot kennis  
o Bij slecht gedefinieerde problemen  
o Maatschappelijke relevant en levensbelangrijk!  

Schaakexpertise  

- Het is mysterieus & is moeilijk te verklaren waarom schaakmeesters zetten kunnen 
doorzien die beginnen schakers niet zien  

- Chuncking theorie –Chase  
o We hebben gedetailleerd informatie compact opgeslagen in LTG  
o We hebben verschillende prototypes van schaakposities die we vaak hebben gezien, 

die gaan we representeren en makkelijk reproduceren à iedere schaakpositie 
wordt opgebroken in chuncks  

o Hoe beter je bent, hoe beter je zal kunnen werken met chuncks en hoe beter en 
efficiënter je chuncks zullen zijn  

o Problemen 
§ Je kan enkel posities onthouden, maar je doet niets met die positie 

- Sjabloon theorie 
o Bestaat uit een aantal chuncks, maar er wordt extra informatie aan toegevoegd: 

zorgt ervoor dat je flexibel van ene chunck naar andere chunck kunt springen 
o Ze hebben dit vervat in een computermodel à probeert gedrag menselijke schaker 

nabootsen = goed gelukt! 
o Voorspellingen: wanneer schakers verschillende displays moeten onthouden 

§ Ze kregen verschillende displays te zien: van goed geordend  naar random  
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§ Resultaat:  

 

• Ervaren schakers onthouden op basis van onderliggende structuur 
à abstracter niveau: ze houden geen rekening met exacte posities 
= disorted  

• Ervaren schakers zijn goed in het herkennen van eerder geziene 
patronen = identical  

Medische expertise 

- Veel kennis nodig!  
- Bv: beoordeling röntgenfoto’s 

o Veel gebruikt bij diagnose kanker 
o Verantwoordelijkheid om kwaadaardig weefsel te ontdekken 
o MAAR: het interpreteren van deze foto’s is complex!  
o Dus: een medisch expert moet niet puur visueel maar moet ook redeneren om een 

beslissing te maken om diagnoses uit te sluiten  
- Medische experts maken gebruik van een duaal systeem van redeneren à eerst impliciet, 

daarna met een meer gecontroleerd proces (expliciet) beslissing checken  
o Expliciet = analytisch = focaal zoeken  

§ Relatief langzaam 
§ Opzettelijk, om zeker te zijn van de beslissing die je maakt  
§ Regel-gebaseerde strategieën  
§ Hiervan maken medische beginners het vaakste gebruik  

o Impliciet = niet-analytisch = algemene indruk  
§ Snel zoeken 
§ Automatisch een diagnose stellen gebaseerd op essentie van foto  
§ Globaal  
§ Gebaseerd op essentie   
§ Hiervan maken medische experts vaak gebruik, want het doet een sterk 

beroep op visuele herkenning 
- Patroonherkenning bij inspecteren röntgenfoto  

o Detecteren van patronen die indicatief zijn voor bepaalde diagnose à zorgen voor 
activatie in visuele cortex  

§ Activatie in frontale sulcus en posterieure cingulate cortex  
o Dus: expertise speelt rol in hersenen  
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Overeenkomsten medische en schaakexpertise  

- Jaren training nodig  
- Grote en toegankelijke basis van relevante kennis  
- Meer in staat zijn om gebruik te maken van automatische processen  
- Je bent flexibel in het gebruik maken van analytische of strategische processen  

Verschillen tussen medische en schaakexpertise 

- Schaken 
o Kennis opgeslagen in abstracte sjablonen  
o Huidige positie aan opgeslagen kennis te relateren + goed nadenken over 

implicaties toekomstige zetten (zowel van jezelf als van de opponent)  
- Geneeskunde  

o Kennis opgeslagen in minder abstracte sjablonen  
o Nieuwe informatie wordt gerelateerd aan opgeslagen kennis  

2.3. OPZETTELIJK OEFENEN  
Hoe effectief is oefenen?  

- Oefenen heeft wel degelijk een effect! Maar is oefenen voldoende om een expert te worden? 
à In volgende condities wel 

o De taak heeft de juiste moeilijkheidsgraad  
o Je krijgt informatieve feedback  
o Je krijgt voldoende kansen om de taak te herhalen  
o De leerling heeft mogelijkheid om fouten te corrigeren  

- Hoe meer je tijd spendeert aan het opzettelijk oefenen, hoe beter je wordt à opzettelijk 
oefenen “is het enige wat nodig is om expertiseprestatie te ontwikkelen” => aangeboren 
talenten hebben dus geen rol  

o Opzettelijk oefenen zorgt ervoor dat experts op den duur relevante informatie in 
hun LTG gaan opslaan, omdat de capaciteit in hun WG te klein is  

- Bewijs voor effectiviteit van oefenen  
o PP moesten lange cijferreeksen onthouden: van 7 tot 80 cijfers 
o Ze deden dit door intensief te oefenen: ze maakten op den duur gebruik van het 

LTG  
- Bewijs tegen effectiviteit van oefenen 

o Effect van oefenen bij mensen die allemaal een verschillend begin niveau hadden  
o Als oefenen het enige zou zijn in het verkrijgen van expertise, dan zou het 

beginniveau geen effect hebben en zouden alle punten op de grafiek convergeren 
naar 1 gemeenschappelijk niveau à is duidelijk niet het geval 

o Hoger begin niveau = oefening is meer effectief!  
- Conclusie: oefenen is effectief, maar je beginniveau (talent) heeft ook een duidelijke invloed 

op het eindniveau dat je kan bereiken à oefenen is slechts 1 van de aspecten die een rol 
speelt!  
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THEMA 3:  
VERBREDING 
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HOOFDSTUK 8: COGNITIE EN EMOTIE  
Benadering van emoties  

- Emotie = een gevoel à maar hoe ontstaat dat gevoel en wat is de essentie ervan?  
o Dit is puur subjectief, dus moeilijk om wetenschappelijk te tonen  

- Onderscheid tussen emotie (kortdurende verandering in stemming) en humeur (langdurige 
stemming)  

- 2 benaderingen 
o Categorische benadering  

§ Je kan emoties onderverdelen in basisemoties 
§ Geluk, woede, angst, walging & verdriet 
§ Niet alle onderzoekers zijn erover eens hoeveel basisemoties er zijn à 4 à 6 

à 7 (afhankelijk van de gebruikte methode)  
o <->Dimensionele benadering  

§ Elke emotie beoordelen op basis van 2 belangrijke eigenschappen 
• Eerste indeling –Russel  

o Negatief aspect versus positief aspect (misery <-> pleasure)  
o Hoge arousal versus lage arousal (arousal <-> sleep)  

 

• Tweede indeling –Watson  
o Hoog negatief affect versus laag negatief affect 
o Hoog positief affect versus laag negatief affect  

§ Bv: woede à negatief + hoog arousal  
§ Beide indelingen komen goed overeen, maar het is gewoon een andere 

manier van classificatie => via factoranalyse werd dit bekeken en bevestigd  

Basisemoties  

- Verschillende onderzoekers vinden verschillende aantallen basisemoties 
- Emoties die niet in 1 categorie passen = afgeleide emoties 

o Bv: nostalgie = blijheid + bedroefdheid 
- Hoe komen we nu tot dat onderscheid van basisemoties en afgeleide emoties? 

o Over verschillende culturen heen zijn deze basisemoties voorkomend  
§ Afgeleide emoties zijn heel erg verschillend per cultuur  

o Herkenbare gezichtsuitdrukkingen bij de verschillende basisemoties  
o Herkenbare fysiologische patronen bij verschillende basisemoties  
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Relatie tussen cognitie en emotie  

- Top-down 
o = Situatie waarin onze cognitieve mechanismen ervoor zorgen dat onze emotionele 

respons veranderd kan worden  
§ Bv: door de evaluatie te revalueren 

o Amygdala is betrokken bij dit proces  
- Bottom-Up  

o = De ervaring in een bepaalde situatie resulteert in een emotie  
o Amygdala is betrokken bij dit proces  

- Experiment: 
o PP in MRI-scanner à terwijl foto’s gepresenteerd = bottem-up manipulatie  

§ Ofwel aversieve inhoud 
§ Ofwel neutrale inhoud  

o Top-down manipulatie: daarna  enkel neutrale foto’s getoond à ze hebben gevraagd 
om deze neutrale foto’s te herinterpreteren zodanig dat ze het als iets aversiefs 
zouden zien  

o Zo kan je onderscheid maken welke hersengebieden bij welke processen aanwezig 
zijn  

1. WAARDEBEPALINGSTHEORIEËN: WAARDEBEPALING GEBEURT 
AUTOMATISCH  

Originele formulering Waardebepalingstheorie –Lazarus   

- Idee: we kunnen pas emoties ervaren nadat we de stimulus hebben weergenomen maar ook 
nadat we de emotionele valentie hebben ingeschat (= consequentie bepaalt)  

- Verschillende stadia 
o 1: Primaire waardebepaling: de stimulus wordt waargenomen  
o 2: Secundaire waardebepaling: je bepaalt hoe je met de situatie kunt omgaan 3: op 

basis van hulpbronnen 
o Herwaardering  

- Gebeurt via 2 processen 
o 1: automatisch proces OF 
o 2: bewust proces  

Herformulering Waardebepalingstheorie –Smith en Lazarus  

- Er zijn nu 6 stadia  
- Die kunnen ook ofwel bewust ofwel automatisch worden doorlopen  
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Parallelle waardebepalingsprocessen 

- 1: Je begint met het waarnemen van een stimulus 
- 2: Daarna ga je de stimulus interpreteren + ga je automatische representaties maken  
- 3: hierdoor detecteren ze de emotionele situatie à ze gaan de situatie beginnen waarderen   
- 4: Dit leidt tot emotionele respons  

o Van hieruit is er feedback terug naar inhoud à ofwel onbewust of impliciete 
herwaardering van de situatie  

Bewijs voor bewuste appraisal  

- Speisman et al.:  
o “Hoe kunnen we door middel van bewuste deliberatie bepaalde aversieve situaties 

minder erg maken? “ 
o Hij maakte gebruik van films waarin aversieve situaties werd getoond  

§ 1: Mannelijke deel van een stam wordt op een bepaalde leeftijd aan iets 
onderworpen: ze moeten een ritueel doorgaan –besnijden van penis met een 
stuk scherpe rots  

§ 2: PP zagen ongelukken die op de werkplaats gebeurden (bv: handen 
verliezen)  

o Terwijl werd de emotionele toestand beïnvloed door het commentaar  
§ Ofwel neutrale commentaar: vertelde feitelijk wat er gebeurde  
§ Ofwel appraisal commentaar: vertelde dat wat gene wat ze zagen eigenlijk 

niet zo erg waren à mensen werden bewust gemaakt van het feit dat het 
niet zo erg is zoals ze in eerste instantie weernemen 

o Resultaat: emotionele reactie in appraisal conditie is minder extreem à minder 
fysiologische arousal  

- Schartau et al.:  
o PP kregen ook filmpjes te zien van vervelende situatie à dieren die lijden 
o Manipulatie: de mensen hadden op voorhand appraisal training gekregen  

§ Conditie 1: appraisal training toepassen 
§ Conditie 2: appraisal training niet toepassen = gewoon kijken 

o Achteraf moesten ze rapporteren welke emoties ze hadden ervaren + huidrespons 
gemeten  

o Resultaat: 

 

§ Appraisal training was heel erg effectief!  
§ Er werd hen 2 keer een scene getoond  
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• Mensen die appraisal toepasten, hadden een groot verschil van 
emotie tussen de initële scene en de daaropvolgende scene à ze 
‘onderdrukten’ de emoties in de volgende scenes (dus hoge balkjes 
want groot verschil tss de scenes) 

• Als ze geen appraisal toepasten, dan was er geen/weinig verschil 
tussen de initiële scene en de daaropvolgende scene à de 
emotionele reactie bleef ongeveer even groot  

- Heel veel onderzoek op basis van hypothetische scenario’s: ze moeten zich een emotie 
inbeelden à problemen 

o We werken met situaties waarin de emotie heel erg hypothetisch blijft en waarbij 
er weinig tot geen echte emotie wordt ervarenà Moeilijk om data te generaliseren 
naar echte emotionele situaties  

o Het is moeilijk om te zeggen of de emoties direct (als respons op situatie) of indirect 
optreden (als response op waardebepalingsprocessen)  

o Het is moeilijk om een causale relatie vast te stellen  

Bewijs voor de onbewuste emotionele verwerking  

- Öhnman & Soares  
o Ze toonden foto’s aan de PP  

§ Ofwel neutrale foto’s  
§ Ofwel foto’s van slangen 
§ Ofwel foto’s van spinnen  

o 2 condities: 
§ 1: gemaskeerde presentatie: ze konden niet bewust de foto’s waarnemen 

(sublimale priming –16ms)  
§ 2: niet gemaskeerde presentatie: bewust waarnemen stimuli  

o 3 verschillende groepen PP  
§ 1: mensen met een spinnenfobie 
§ 2: mensen met een slangenfobie 
§ 3: mensen zonder een fobie  

o Resultaat: bekeken via huidgeleiding  
§ Niet-gemaskeerde presentatie: 

• Slangenfoto’s bij slangenfobie zorgde voor verhoogde arousal 
• Spinnenfoto’s bij spinnenfobie zorgde voor verhoogde arousal 

§ Gemaskeerde presentatie: zelfde resultaten zoals bij niet-gemaskeerde 
informatie è de affectieve inhoud kan dus toch onbewust verwerkt worden 

 

- Tamietto & de Gelder 
o Affectieve Blindsight = niet meer in staat zijn om de emotionele respons bewust 

waar te nemen van een persoon  
o Patiënten met blindsight kregen gezichten aangeboden 

§ Ofwel in intacte visuele veld 
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§ Ofwel in beschadigde visuele veld 
o De aangeboden foto’s waren opnames van mensen  

§ Die ofwel heel blij waren (positief) 
§ Of die heel boos waren (negatief)   

o Terwijl hebben ze de activiteit van gezichtspieren gemeten à Wat is het effect van 
die emotie op de gelaatstrekken die de PP ging uitvoeren?  

o Resultaat: 
§ Vrolijke gezichten aangeboden à reageren met spanning grimasspier  
§ Boze gezichten aangeboden à reageren met spanning fronsspier  
§ Zowel in het beschadigde als in het intacte veld werd dit gevonden à dus 

emotionele inhoud van onbewust verwerkt worden  
- Ander experiment 

 

o PP werden blootgesteld aan gezichten:  
§ Neutrale gezichten 
§ Boze gezichten 
§ Blije gezichten 

o Daarna moesten ze 
§ Ofwel een hoeveelheid water in een kan schenken 
§ Ofwel een hoeveelheid water opdrinken 

o De blootstelling aan een positief gezicht à meer inschenken + meer drinken dan 
wanneer ze worden blootgesteld aan een boos gezicht   

2. MULTI-LEVEL THEORIEËN  
Le Doux –Dual proces model  

- Er gebeurt iets bijzonder onverwachts: je schrikt ervan + het duurt een tijdje voor je beseft 
wat er aan de hand was  

- We hebben 2 aparte circuits om visuele informatie van angst te verwerken  
o Langzaam thalamus-cortex-amygdala circuit 

§ Gedetailleerde analyse van informatie  
§ Te langzaam om adequaat te reageren op potentieel bedreigende situaties  

o Snel thalamtisch-amygdala circuit  
§ Slaat de cortex over  
§ Informatie verwerken op basis van eenvoudige stimuluseigenschappen 
§ Stelt ons in staat om snel op bedreigingen te reageren  

- Kritiek: het model voorspelt leereffecten die in de praktijk niet gevonden worden  
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Niet-bewuste emotionele verwerking  

- Jolij en Lamme: gekeken naar blindsight 
o Ze hebben gekeken bij gezonde proefpersonen à TMS puls gestuurd om affectieve 

blindsight te veroorzaken  
§ In occiptale cortex TMPS à tijdelijke blindsight 

o Vervolgens kregen ze emoticons aangereikd: ze moesten aangeven welke van de 4 
emoticons afwijkend was  

o Ze hadden geen bewuste ervaring, maar konden toch de afwijkende smiley 
detecteren  

- Morris et al.:  
o Als een stimulus geconditioneerd werd met een affectieve toon, dan was er een 

grotere activatie van de rechter amygdala bij het zien van die stimulus (ook al was 
er geen affectieve toon op dat moment  

o Superior colluculus + rechter pulvinar ook betrokken  
- Pegna et al.: grotere activatie van amaygdala voor emotionele gezichten in vergelijking met 

neutrale gezichten  

SPAARS model  

 

- = Schematische, propotionionle, analogische en associatieve representatie systemen  
- Idee: emotie kan gepresenteerd worden in 4 niveaus à samen resulteren ze in het 

produceren van een emotie  

3. EMOTIEREGULATIE  
= Ieder proces wat een individu kan gebruiken om het opkomen, verdwijnen, grootte, duur, 
intensiteit, kwaliteit of één of meerdere aspecten van een emotionele response kan beïnvloedden  

Reguleren via: 

- Cognitieve processen 
- Ademhaling  
- Spieren ontspanning 
- Stress-geïnduceerd eten  
- Afleiding  
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Procesmodel van emotieregulatie –Gross  

- Emoties op verschillende momenten en op basis van verschillende strategieën reguleren 
- Verschillende stadia waarin je kan ingrijpen 

o Situatie 
o Aandacht  
o Appraisal 
o Respons 

- Verschillende manieren waarop je emotionele respons kunt moduleren à  bv: vliegangst 
hebben 

o Situatie selectie: van alle mogelijke manieren dat je op reis gaat, ga je nooit voor 
een vliegreis kiezen  

o Situatie modificatie: je gaat niet alleen op reis, maar je neemt iemand mee die al 
veel ervaring heeft in het vliegen en die je dus gerust zal stellen à situatie 
aanpassen zodat de situatie minder bedreiging word = minder last van emotionele 
respons  

o Aandachtsontplooiing: op het moment dat je gaat vertrekken, dan ga je niet 
nadenken over de potentiële bedreiging à luisteren muziek, boek lezen..  

o Cognitieve verandering: “Ik ben wel bang voor vliegen, maar de angst is irreel want 
vliegen is veiliger dan autovervoer”à herinterpreteren van situatie  

o Response modulatie: Je gaat gewoon zitten en je doet alsof er niets aan de hand is, 
alsof je niet bang bent à lichamelijke symptomen onderdrukken (klein effect)  

 

- Aandachtsontplooiing: hoe effectief is dit? --> niet effectief/soms klein effe 
o Algemene bevindingen: gevonden resultaten zijn vrij ambigue  
o Het is afhankelijk van de situatie: heb je veel problemen met de situatie (afleiding)+ 

ben je goed in het cognitief herverdelen van de situatie (herwaardering)?  
o Grafiek met relatie tussen  

§ mate van controle situatie (weinig versus veel)  
§ stress niveau (laag versus hoog) 
§ mate regulatie (goed verus slecht  slecht)  
§ = invloed op mate waarin individu gevoelens van depressie ervaart 

o DUS: alle strategieën zijn afhankelijk van controle appraisal, controle situatie + 
stressniveau!  
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- Cognitieve herwaardering à gematigd effect  
o Opspliten in verschillende strategieën  

§ Herinterpretatie van de situatie = veranderen van betekenis van de context 
waarin de stimulus wordt gepresenteerd  

§ Afstand nemen = je eigen situatie beschouwen vanuit perspectief van een 
omstander à minder emotioneel betrokken bij situatie  

o Het is een redelijke effectieve strategie! MAAR: mensen met depressie hebben wel 
meer moeite om deze strategie uit te voeren  

o Neurale processen betrokken bij cognitieve herwaardering 
§ Stadium 1: Start van de cognitieve controlegebieden  

• Prefrontaalschors 
o Dorsaal: herinterpretatiestrategieën  
o Mediaal: afstandneming  

• Anterior cingulate  
§ Stadium 2: Een demping van het negatieve affect 

• Reductie activatie amygdala  
§ Stadium 3: Toename in het positieve affect  

• Toename activatie nucleus accumbens  
- Als we in een situatie komen met een emotionele respons waarbij we proberen de situatie 

te ontwijken of de emotionele respons te onderdrukken of hele tijd nagaan wat er is fout 
gegaan in een situatie (ruminatie) à symptomen tonen van angst en depressie 

4. STEMMING EN COGNITIE 
Invloed van emotie op besluitvorming 

- Effect op risico’s nemen 
o Verdriet > neutraal > angst  

- Woede: toename van ons gevoel van controle (ik ga ervoor, ik kan dit)  
o Rechtsysteem: rechter moet altijd neutrale beslissing nemen 
o Maar het is toch wel gevonden dat rechter eerder iemand schuldig gaan vinden 

wanneer ze heel expliciete foto’s van het misdrijf zien  

Aandacht voor detail  

 

- Ze hebben emoties weergegeven (opgedeeld in positief en negatief) 
- Je ziet erbij in welke mate PP details kunnen onthouden bij een emotie  
- Het is afhankelijk van de specifieke emotie!  
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o Heel veel detail bij positieve emoties 
o Bij negatieve emoties kijken ze naar het gehele plaatje  

Mood-state-dependent memory effect 

 

- Als je info leert in een bepaalde gemoedstoestand, dan zal je merken dat je 
geheugenprestatie beter is als het overeenkomt met je eerste gemoedstoestand  

o Bv: als je blij bent tijdens het leren, dan zal je beter presteren als je blij bent tijdens 
het reproduceren van de leerstof  

- Effect is enkel te zien bij free call: als ze zelf mogen beslissen welke informatie ze uit 
geheugen ophalen <-> niet als ze hints krijgen wat ze moeten ophalen  

- DUS: ons vrijwillige geheugen is sterk beïnvloed dooor stemming  

Mate van risicogedrag induceren 

- Via IOWA gambling taak bekeken 
o Ze krijgen 4 stapels kaarten 
o Iedere keer moeten ze 1 kaart van 1 specifieke stapel pakken 
o Nadat ze de kaart hebben gepakt, dan geeft die kaart aan of ze geld hebben 

gewonnen of verloren 
§ Wat de PP niet weet, is dat er 2 stapels zijn waarin de PP regelmatige een 

kleine winst maakt of een regelmatig een klein verlies à netto-opbrengst 
is positief   

§ De andere 2 stapels zijn opgezet dat je af en toe een grote winst of af en toe 
een groot verlies te hebben à netto-opbrengst is negatief  

o Door kaarten te selecteren uit de stapels, moeten ze een indicatie krijgen over het 
effect van de stapels 

o Resultaat: 
§ Als de PP een kaartje neemt van de risicovolle stapel, dan kan je zien via 

fysiologische arousal dat ze zich daarop voorbereiden: hun hartslag stijgt, 
ze zweten meer… à voorbereiden op verrassing  
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§ Patiënten laten deze respons niet zien! à ze gaan meestal doorgaan met 
kiezen uit kaarten risicovolle stapel in plaats van te switchen (en winnen 
dus ook veel minder)  

 

- De PP werden opgesplitst in 3 groepen 
o Lichaam reageert gemiddeld op risicovolle keuze  
o Lichaam reageert goed op het nemen van een risicovolle keuze  
o Lichaam reageert niet goed op het nemen van een risicovolle keuze –niet goed 

inschatten van risico  
- Ook 3 verschillende accuratesseniveau’s van je inschatting à hoe beter je intuïtief kunt 

aanvoelen, correspondeert duidelijk met indicatie die je lichaam geeft  
o Goede accuratesse: positief verband  
o Gemiddelde accuratesse: stijl verband  
o Slechte accuratesse: negatief verband  

Mate waarin we angst/verdriet ervaren, heeft invloed op risicogedrag. 

 

- Mensen werden gevraagd om jobkeuze te maken  
o 1: job met zekerheid, maar met onzekere arbeidsvoorwaarden  
o 2: job met onzekerheid, maar met zekere arbeidsvoorwaarden 
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- Resultaat 
o Mensen met angst spelen op zeker (job met zekerheid) 
o Mensen met verdriet nemen risico (job met onzekerheid)  

Misery-is-not-miserly effect  

 

- Boosheid is gelinkt aan gierigheid <-> verdriet is niet gelinkt aan gierigheid  
- PP werden in neutrale of verdrietige gemoedstoestand onderzocht 
- Ze moesten objecten kopen à er werd gekeken naar de prijs die de mensen bereid waren 

om te betalen voor de objecten 
- Resultaat: 

o Mensen die verdrietig zijn, zijn bereid om een hogere prijs te betalen  
o Maar er is een verschil tussen mensen met een hoge zelf-focus (heel erg bezig zijn 

met jezelf) en mensen met lage zelf-focus  
§ Mensen met een hoge zelf-focus, dan zijn ze bereid om meer geld uit te geven 

à ze willen hun slechte gevoelens afkopen  
§ Mensen met een lage zelf-focus zijn ook wel bereid om geld uit te geven, 

maar in mindere mate  

Mate waarin we beslissingen nemen 

 

- Onderscheid tussen intuïtieve en deliberatieve beslissing maken ànormaal:  eerst intüitief 
en dan controleren met systeem 2(deliberatief)  

- De bereidheid om met 1 van deze  2 systemen te werken is afhankelijk van gemoedstoestand 
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o Blij: intuïtieve beslissingen 
o Verdriet: deliberatieve beslissingen à je bent meer geneigd om meer doordacht 

beslissingen te nemen 

Stemming bepaalt hoe makkelijk je over te halen bent  

 

- Invloed van sterke of zwakke argumenten over een bepaalde positie  
- In welke mate is een persoon over te halen? In welke mate ga je mee met wat de boodschap 

je vertelt? à sterk afhankelijk van specifieke emotie (ze zijn allemaal positief) 
o Emoties: liefde, enthousiasme, tevredenheid, amusement à makkelijk over te 

halen (zwakke of sterke argumenten nodig)  
o Emoties: onder de indruk zijn of verzorging van iemand van wie je houdt à moeilijk 

over te halen (sterke argumenten nodig)  
- DUS: de meeste positieve emoties maken je minder kritisch  

Wijze waarop we redeneerproblemen verklaren –Morele dilemma’s  

 

- Trolley probleem (A) 
o Vraagt geen persoonlijke betrokkenheid: kiezen 1 of 5 personen vermoorden à er 

gaan toch sowieso mensen dood dan kies je best 1 persoon  
o Zorgt voor een zwakke emotionele reactie  
o Puur utiliatire beoordeling: via cognitieve systeem  

- Voetgangersbrug probleem (B)  
o Vraagt persoonlijke betrokkenheid 
o Sterke emotionele reactie gekoppeld aan deotologische beoordeling  
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§ = beroep doen op morele regels & die regels roepen het affectieve systeem 
op  

o Ervaren ook conflict: conflict tussen cognitieve systeem en affectieve systeem  

Algemene patronen  

 

Netwerktheorie –Bower  

 

- Assumpties  
o Emoties zijn knopen in een semantisch netwerk  
o Emoties worden opgeslagen in de vorm van proposities  
o Gedachten treden op door activatie van knopen  
o Deze knopen kunnen worden geactiveerd door externe of interne stimuli  
o Activatie wordt ook verspreidt naar gerelateerde knopen  
o Specifiek patroon van knopen actief à dan is er een drempelwaarde actief = 

bewustzijn  
- Voorspelling 

o Gemoedstoestand-afhankelijk geheugen = geheugen zou het beste moeten werken 
wanneer de gemoedstoestand van het ophalen overeenkomt met die tijdens het 
leren  

o Stemmingscongruentie = wanneer je iemand ondervraagt over emotioneel 
materiaal, dan wordt het emotioneel materiaal het beste geproduceerd als hij/zij 
zich in dezelfde emotionele toestand bevindt als dat van het materiaal  

§ Bv: je ondervraagt iemand over verdrietige ervaringen à als de persoon om 
dat moment verdrietig is, dan zal hij beter verdrietige momenten kunnen 
opsommen  

§ Weinig evidentie voor terug gevonden in de literatuur à mensen met een 
negatieve stemming pogen hun stemming te veranderen door plezierige 
gedachten op te halen  
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o Gedachtencongruentie = spontane gedachten, interpretaties, beoordelingen & 
associaties komen overeen met de stemming van de persoon  

§ Wel wat evidentie gevonden die dit bevestigd  
o Stemmingsintensiteit = toename van stemmingsintensiteit leidt tot een toename 

van activatie geassocieerde knopen  
§ Wel wat evidentie gevonden dat dit bevestigd  

- Wanneer je 1 specifieke emotie activeert, kan het invloed hebben op andere emoties  

Affect infusie model 

- Gebaseerd op het idee dat emotie is opgeslagen als onderdeel van semantisch netwerk, 
maar het is wat restrictiever in de invloeden  

- Er zijn verschillende manieren waarop onze emotie een invloed kan hebben op onze 
cognitieve processen  

o Directe toegang: 
§ Sterke gecuede ophaling = associatief  
§ Geen affect infusie  

o Gemotiveerde verwerkingsstrategie 
§ Verwerking beïnvloed door een bestaand doel  
§ Weinig affect infusie  

o Heuristische verwerking 
§ Gebruikt de huidige gevoelens als informatie om attitudes te beïnvloeden  
§ Aanzienlijk affect infusie  

o Substantieve verwerking  
§ Extensieve en aanhoudende verwerking  
§ Affect speelt een belangrijke rol in het beïnvloeden van de gebruikte 

informatie  
§ Bevindingen komen overeen met Netwerktheorie  
§ Selecteer, leer, interpreteer informatie en relateer die aan de bestaande 

kennis 
- Bewijs voor –Forgas  

o 2 soorten medewerkers 
§ Veel ervaring  
§ Minder ervaring  

o Attitude ‘klant’ 
§ Positief 
§ Negatief  
§ Neutral  

o Resultaat: de mate van ervaring personeelslid heeft een sterke invloed op de mate 
waarop de medewerkers een positieve reactie gaf  
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§ Minder ervaren: meer beïnvloedbaar door attitude klant  
• Positieve attitude: meer positieve reactie  
• Negatieve attitude: minder positieve reactie (heel laag)  

§ Meer ervaren: minder beïnvloedbaar door attitude klant  
• Manipulatie door klant heeft nauwelijks invloed op gedrag 

medewerkers  

5. ANGST, DEPRESSIE EN COGNITIEVE BIAS  
Angst en depressie  

- Ze zijn geassocieerd met cognitie  
o Angst: we zijn bang voor dingen die in de toekomst zullen gebeuren  
o Depressie: verwerken van verlies in het verleden  

- Waarom deze processen bestuderen? 
o We kunnen dit gebruiken om cognitieve therapieën op te zetten die succesvol zijn 

in het reduceren van deze stoornissen  

Cognitieve biasses à 4 verschillende  

- Aandacht bias = Wanneer er sprake is van een bedreigende stimulus, dan is onze aandacht 
geneigd om zich te richten op deze stimulus 

- Interpretatieve bias = de neiging hebben om een ambigue stimulus (ofwel neutraal ofwel 
bedreigend) om onze interpretatie te richten op de bedreiging  

- Expliciete geheugenbias = als je herinneringen moet rapporteren, dan zal je eerder 
negatieve/onplezierige herinneringen worden gerapporteerd  

- Impliciete geheugenbias = de neiging om superieure prestatie te leveren op 
negatieve/bedreigende informatie op een impliciete geheugentest  

Schematheorie –Beck  

- Schema = cognitieve structuur die ons helpt om complexe informatie te structureren à 
werkt heel erg goed  

o Er is een voorkeur voor schema-consistente (=emotie-congruente) informatie  
- Een schema kan ook mal adaptief worden bij overmatige angst of depressie  

o De negatieve ervaringen kunnen ingebakken worden in een schema à er ontstaan 
cognitieve schema’s die gefocust zijn op negatieve ervaringen  

o Zo ontstaat er een zelfregulerend mechanisme: alle situaties worden 
geïnterpreteerd vanuit dat negatieve schema & dat schema wordt er sterker door  
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Waarom kunnen cognitieve biases het ontstaan, verloop en herstel van depressie en angst 
beïnvloeden? –Theoretische posities  

- De stemming beïnvloedt de basale verwerkingsprocessen  
- Verschillende processen introduceren verschillende biases  
- Rol van cognitieve controleprocessen: goed zijn in inhiberen ongewenste stimuli = goed zijn 

in inhiberen van ongewenste gedachten = beter in staat zijn om cognitieve biases tegen te 
gaan  

Cognitive vulnerability hypothesis  

- Effect van factoren op de kans om depressie te krijgen 
- Grafiek: je ziet de verwachte depressiescores in functie van persoonlijke copingstijl  

o Y-as = voorspelde hoeveelheid depressiesymptomen 
o X-as = aantal negatieve gebeurtenissen (laag versus hoog)  

- Resultaat 

 

o Pessimistische stijl à hogere kans op depressieve symptomen, meer als er veel 
negatieve events zijn  

§ Focus op consequenties van negatieve events: grootste kans  
§ Focus op het zelf: 2de grootste kans  

o Optimistische stijl à lage kans op depressieve symptomen  
§ Focus op consequenties van negatieve events: laagste kans  
§ Focus op het zelf: De tweede laagste kans  

- Conclusie: persoonlijke stijl is indicatief voor gevoeligheid voor depressie  
o Pessimistisch = accentueren negatieve aspecten cognitief schema = schema 

maladatief = schema sterker = depressieve symptomen ontwikkelen  

Cognitieve biases zijn geassocieerd met angst of depressie  
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- Angststoornis: aandacht + interpretatie van situatie  
- Depressie: sterke geheugenbias à mensen met een depressie focussen zich op negatieve 

herinneringen uit het verleden   

Williams: waarom zien we bovenstaande dissociatie?  à Angst en depressie hebben verschillende 
“functies” 

- Angst: beschermd tegen potentieel gevaar  
- Depressie: het stimuleert ons om na te denken, stil te staan bij negatieve gebeurtenissen 

in het verleden die voor verdriet zorgen (???)  

Aandachtsbias taken  

- Emotionele strooptaak 
o Je krijgt kleurwoorden: zeg zo snel mogelijk het woord van de kleur  
o 2 soorten woorden:  

§ Emotioneel geladen woorden: haat, depressie, wenen 
§ Neutrale woorden: examen, lucht, carwash  

o Als je een angststoornis hebben, dan zal je aandacht getrokken worden door de 
negatief geladen woorden 

§ Benoemingstijd is langer voor deze woorden  
- Dot-probe taak  

o Je krijgt neutraal fixatiekruis te zien  
o Daarna verschijnen er 2 stimuli  

§ Gezicht met emotionele expressie 
§ Gezicht met neutrale expressie  

o Daarna wordt er opnieuw een stip getoond & daarna moeten ze rapporteren of de 
stip nu links of rechts stond  

o Resultaat: reactietijd op laatste stip is afhankelijk van emotionele waarde 
gezichten 

§ Stip aanbieden op locatie neutrale gezicht: langzamer identificeren  
§ Stip aanbieden op locatie emotioneel gezicht: sneller identificeren à 

emotionele inhoud trekt onze aandacht dus wanneer de stimuli wordt 
weggenomen, is onze aandacht al op deze locatie gevestigd  

Causaliteit en voorkeuren   

- Aandachtvoorkeur  
o Je geeft mensen aandachttraining: expliciet attenderen dat ze overmatig aandacht 

besteden aan negatieve stimuli à aandachtvoorkeur kan afnemen  
- Interpretatie voorkeur 
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o Als je mensen bewust maakt van de bias, dan zie je dat dit op LT een effect heeft 
op de manier waarop mensen situaties interpreteren à interpretatie voorkeur kan 
afnemen  

Samenvatting: je soort attitude bepaalt hoe je zal omgaan met negatieve zaken in je leven  
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HOOFDSTUK 9: SOCIALE COGNITIE 
Impliciete sociale cognitie  

- Gaat vooral over rassenstereotypen 
- Meten via: Affect misattributie procedure  

o Ze krijgen een reeks Chinese karakters gepresenteerd  
o Ze moeten deze beoordelen op hun affectieve valentie: vinden ze de karakters 

positief of negatief? à de karakters zijn eigenlijk wel neutraal  
o Voordat de karakters worden gepresenteerd, worden gezichten gepresenteerd: 

verschillende etnische groeperingen 
o Resultaat:  

§ Mensen met racistische trekken, gaan de karakters anders beoordelen  
- Meten via: Impliciete associatietest  

o Er wordt gebruik gemaakt van Afro-Amerikaanse namen en WASP namen (White 
Anglo-Saxon Protestant) 

§ Linkerhand gebruiken als je WASP-naam ziet  
§ Rechterhand gebruiken als je AA  naam ziet  

o Er wordt ook gebruik gemaakt van positieve en negatieve emoties 
§ Linkerhand gebruiken voor positieve emoties 
§ Rechterhand gebruiken voor negatieve emoties 

o Daarna combinatie:  
§ Linkerhand voor WASP of positieve emotie 
§ Rechterhand voor AA-naam of negatieve emotie  

o Daarna associatie omgedraaid à je bent sowieso trager, maar mensen met raciale 
attitudes zijn hier nog aanzienlijk trager in!  

§ Linkerhand voor AA-naam of positieve emotie   
§ Rechterhand voor WASP-naam of negatieve emotie  

Sociale priming  

- Priming = als je een beslissing moet nemen, dan ben je sneller in het nemen van de 
beslissing wanneer je semantisch netwerk kort ervoor blootgesteld is aan gerelateerde 
concepten 

- Kan blootstelling aan een stereotype een effect hebben op je gedrag?  
o Dijksterhuis: 

§ Wanneer je blootgesteld wordt aan het stereotypische beeld van een prof, 
dat je daardoor beter werd in het spelletje trivial persuit  

• MAAR: als je denkt aan een specifieke prof, dan wordt je minder 
goed in het spelletje  

§ Wanneer je blootgesteld wordt aan het stereotype beeld van een hooligan, 
dan word je agressiever  

o Bargh: blootstelling aan het concept ‘ouder’  
§ Mensen kregen zogezegd een taaltaak: met losse woorden zinnen maken  
§ De helft van de PP kreeg woorden gerelateerd aan ‘veroudering’ 
§ Op het moment dat ze de proefkamer verlieten, dan maten ze de tijd die ze 

nodig hadden om vanuit de ruimte naar de lift te gaan  
• Groep blootgesteld aan ‘veroudering’, zij wandelen langzamer  
• MAAR: als je oudere mensen haat, dan wandel je juist sneller  

o Carter: blootstelling aan vlag VS in experiment, zorgt ervoor dat je 11 maanden 
later conservatieve standpunten rapporteert  
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- Kloppen deze bevindingen wel? à 1 enkelvoudige blootstelling resulteert in veranderen 
van gedrag??  

o Meeste van deze ‘bevindingen’ zijn verzonnen 
o Veel van de effecten konden niet gerepliceerd worden = replicatiecrisis  

§ Scientific bias = je gaat enkel de positieve resultaten publiceren  
§ File draw effect = negatieve resultaten worden niet gepubliceerd & 

verdwijnen gewoon, dus kunnen de effecten ook niet worden gerepliceerd  
§ Bij de oorspronkelijke studies worden altijd bizar grote effecten 

gerapporteerd: grote effectgrootte = veel statistische power = makkelijk 
repliceerbaar à maar ze zijn eigenlijk niet repliceerbaar 

§ Te grote vrijheid van individuele onderzoekers  
o De laatste 5 jaar zijn ze heel erg aan het inzetten op het juist gebruiken van 

procedures à leidt tot een minder gebiasede literatuur:  
§ Via pre-registratie van studie  
§ Via repliceren van andere onderzoekers  
§ Via samenwerken met een collega die andere resultaten verwacht  

Voorbeeldvraag: welke factor heeft niet bijgedragen aan de replicatiecrisis in de psychologie?  

- A: file-drawer effect 
- B: theoretisch moeilijk te verklaren resultaten met een grote effectgrootte 
- C: een te grote vrijheid van individuele onderzoekers 
- D: de pre-registratie van studies  

Theory of Mind  

- Studie Perner  
o Een kind heeft eens stukje chocolade en legt dit in de groene kast  
o Daarna gaat het kindje buitenspelen 
o De mama verlegt het stukje chocolade naar de blauwe kast  
o De mama gaat weg & het kind komt terug binnen 
o Waar gaat het kind zoeken?  

§ Hij zal eerst in de groene kast zoeken, want hij weet niet dat zijn mama het 
heeft verplaats = goeie theoryof mind  

§ Theory of mind = in staat zijn om je in de gedachtegang te plaatsen van een 
ander persoon 

- Hersenactiviteit: activatie van mediale frontale gyrus à Gebieden voor hogere cognitieve 
controle: planning, inhibitie… 

- Accuratesse van theory of mind is gevoelig voor interferentie van dubbeltaken: als je 2 
taken moet uitvoeren, dan ben je meer genegen om je eigen perspectief te rapporteren  

o Dit betekent dat dit niet een automatisch proces is! 
o We moeten het perspectief van de ander beredeneren  

Mind reading  

- = vaardigheid om mentale toestand van een ander representeren  
- Hoe doen we dit?  

o We hebben een goeie vaardigheid ontwikkeld om expressies van een ander te 
interpreteren  

o Dit is al vanaf een jonge leeftijd aanwezig in een rudimentaire vorm, maar door 
training verfijnd tijdens onze ontwikkeling  
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§ Op basis van ervaring worden we dus accurater in het interpreteren van 
fenomenen zoals gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal & uitingen  

- Deze vaardigheid hangt sterk samen met betrokkenheid van  
o Prefrontrale cortex 
o Temoro-pariëtale junctie 
o Precuneus  

Het volgen en implementeren van instructies  

- Het kunnen opvolgen van een instructie is cognitief heel erg complex  
- We hebben dit vroeger heel erg hard genegeerd  
- Hoe kunnen we complexe instructies van anderen nu omzetten in acties? 

o Deels een sociaal proces: uitleg omzetten in representatie  
o Om die omzetting te kunnen doen, moeten we gebruik maken van taal à op directe 

wijze mentale concepten manipuleren  
§ Maar: taalvaardigheid is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet 

voldoende à we kunnen de instructies begrijpen, maar we voeren het nog 
niet uit 

- Automatische versus gecontroleerde invloed  
o Automatische component  

§ Je kan dit zien als een voorbereide reflex = voorbereiden van een relatief 
automatisch, maar complex responspatroon zodra we een specifieke 
stimulus zien  

§ Maar om echt te kunnen spreken van een voorbereide reflex, moet het tot 
stand gebracht worden via instructie (niet via ervaring)  

§ Empirisch onderzoek: nieuwe stimulus-respons mapping gebruiken  
o Gecontroleerde component  

§ Maakt gebruik van dubbeltaak scenario’s (geen stimulus-response)  
• Ze krijgen een reeks stimuli te zien & op die stimuli moeten ze een 

respons geven 
• Stimulus 1: reageren op vorm 

o Cirkel of vierkant = linkerhand  
o Driehoek of zeshoek = rechterhand   

• Stimulus 2: reageren op kleur  
o Rood of blauw = linkerhand 
o Geel of groen = rechterhand  

• Stimulus 3: reageren op vorm 
• Stimulus 4: reageren op kleur  
• … 
• Afhankelijk van de combinatie van stimulus, moet je een reactie 

geven 
• MAAR: alle combinaties kunnen voorkomen, maar sommige 

responses hoef je nooit uit te oefenen 
o Bv: er is opeens de kleur ‘wit’ of ‘zwart’ à geen relevant 

kleur, maar toch heb je je actie al voorbereid à zorgt voor 
interferentie  

o Bv: er is opeens ‘rechthoek’ of ‘achthoek’ à geen relevante 
vorm, maar toch is er al een actie voorbereid (hand 
bewegen) à zorgt voor interferentie  

o Zorgt voor goal-neglect  
§ Treedt op wanneer we er niet in slagen op taakregels uit te voeren 
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§ We spreken pas van goal-neglect wanneer ons falen niet ligt aan de 
uitvoering va de regels, maar aan de complexiteit van de regels  

§ Dit probleem kan niet verklaard worden door het gebrek aan onthouden 
van regels: we weten welke regels het zijn, maar de regels zijn zo complex 
dat we deze niet meer uit elkaar kunnen halen 

De neurale basis voor sociale cognitie  

- Phinaes Gage: spoorwerkarbeider kreeg tijdens ongeluk een staaf door hersenen, die zijn 
prefrontale cortex/schors doorboorde  

o Gevolg: drastische verandering in persoonlijkheid, niet meer in staat om te 
plannen, niet meer evenwichtig, kon niet meer voor zichzelf zorgen, 
drankprobleem…  

o We moeten deze gevolgen wel in vraag stellen à er is zo weinig bekend over deze 
persoon, dat er veel ruimte was voor speculaties  

§ Gedragsveranderingen zijn niet goed gedocumenteerd  
o Zekerheid: heel groot deel van bilateriale, prefrontale schors beschadigd à hij is 

wel hersteld  
§ Hij is later met een rijke Amerikaan naar Chili geweest om als koetsier te 

werken: hij moest alert zijn, hij moest tijd onder controle hebben, hij moest 
goed opletten op de weg à veel verantwoordelijkheid  

§ Na herstel heeft hij wel een infectie gehad in wond & is daardoor bijna 
overleden  

o In 2012 hebben ze een reconstructie gemaakt van zijn schedel: de hoeveelheid 
weefsel die beschadigd was, is heel erg beperkt gebleven à hij heeft een relatief 
korte, maar heftige revalidatieperiode ondergaan 

o We kunnen niet goed interpreteren wat er nu net aan de hand was à hij had wel 
wat problemen met sociale processen en die zijn gekoppeld aan frontale cortex  

o Gage was geen goed persoon om relatie sociale processen en cognitie te bekijken  
- Lesies bij patiëntgroepen + stoornissen wel goed om relatie te bekijken  

o Autisme Spectrum Stoornis  
§ Disproportionele beperkingen in de vaardigheid om de mentale toestand 

van een ander te herkennen 
§ We spreken van een spectrum: veel individuele variatie  
§ Veel mensen met deze diagnose kunnen wel nog goed redeneren  

o Williams Syndroom  
§ Sterke beperking in niet-sociale functies 

• Problemen met redeneren 
• Problemen met analytische capaciteiten 

§ Ze hebben zeer sterk ontwikkelde sociale intuïtie  
• Ze zijn heel erg goed in het herkennen van emoties 
• Emoties zijn gerelateerd aan amygdala functies  
• Maar dit is te sterk ontwikkeld: ze gaan mensen vaak extreem 

positief beoordelen, maar dit is niet altijd terecht à ze vertrouwen 
te veel  

- De rol van de amygdala –studie Heider (filmpje PPT)  
o Alle PP die deze scene moesten beschrijven, gaven termen die gerelateerd waren 

aan intenties: bedreigen, agressie, achtervolgen… à subjectieve beoordeling  
o Er was 1 PP die bilaterale schade had aan de amygdala, die rapporteerde enkel wat 

hij zag in termen van mathematische dingen à objectieve beoordeling  
- Amygdala + frontale lobben spelen een rol bij het interpreteren van sociale interacties  
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o Ze zijn vooral betrokken bij affectieve interpretaties (=emotionele interpretatie)  
o Rol van prefrontale cortex: 

§ vooral betrokken bij het verwerken van belonende of aversieve stimuli à 
heeft een effect op functioneren van prefrontale cortex  

§ Specifiek is de ventromediale prefrontale cortex betrokken à schade =  
• Moeilijker plannen 
• Minder gevoelig voor straf (negatieve impulsen minder goed 

verwerkt) 
• Sterker voorkomen van stereotypische gedragingen  
• Gebrek aan interesse in anderen 
• Gebrek aan empathie  

- Sociaal redeneren (bv: voetgangersbrugprobleem en trolleyprobleem) à schade aan 
ventromediale prefrontale cortex leidt tot  

o Verminderde verwerking van deontische regels (morele regels) à minder sterk 
conflict bij voetgangersbrugprobleem  

o Verminderde sociale intuïtie: sociaal bedrog minder snel herkend  
o Geen impact op abstracte redeneertaken  

- Hoe zijn we in staat om een ander te representeren? à Sociale simulaties  
o Het idee is wel speculatief  
o We proberen om een ander te representeren in een eigen mentaal model  
o Hoe? Dezelfde cognitieve functies om ons eigen beleving te representeren gebruiken 

we om ons te verplaatsen in een ander  
§ Dit zou de reden zijn waarom we een bewustzijn hebben 
§ Je hebt bewustzijn nodig: pas wanneer je een bewustzijn hebt, ben je in 

staat om je te verplaatsen  
§ Hergebruiken van aandachts-en perceptie functies van onszelf, om na te 

gaan waar een ander zijn/haar aandacht op richt  

Het spiegelneuronensysteem  

- Ontdekt bij apen: individuele neuronen gemeten 
o Actief bij eigen beweging  
o Actief bij observeren van beweging  

- Bij mensen: indirect bewijs  
- Specifiek: ventrale premotor cortex neuronen  
- Imitatie –Buccino  

o Wat gebeurt in de hersengebieden die equivalent zijn bij de hersengebieden van de 
apen wanneer ze de actie observeren en uitvoeren?  

o PP in MRI-scanner gitaarakkoorden getoond à ze waren zelf geen musicus  
o Ze moesten vervolgens om de greep van de akkoorden na te bootsen  
o Resultaat: hersenactiviteit bij het observeren was vergelijkbaar met 

hersenactiviteit van het zelf uitvoeren van de actie  
- Actie en intentie  

o Intentie van een actie is al voldoende om systeem te activeren 
o Umilta et al.: 

§ Directe meting van individuele neuronen  
§ Hij liet apen een actie uitvoeren, terwijl het object waarop de actie op 

gericht was niet zichtbaar was  
§ De apen moesten iets grijpen, maar dat object stond achter een scherm à 

systeem actief  
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§ Wanneer de onderzoeker het object probeerde te grijpen, stond het ook 
achter een scherm à systeem ook actief 

§ Waarom stond het achter een scherm? Zo zie je dat ze de intentie hadden 
om het object te grijpen, ook al ging dat niet lukken omdat het achter een 
scherm stond  

o Kohler et al.:  
§ Ze hebben heel specifiek enkel de intentie van een actie getoond aan de apen  

• Bv: krant scheuren  
• Bv: pinda openbreken  

§ Ze hebben dit niet alleen visueel getoond, maar ook auditief getoond à 
geluid + beeld  

• Dit resulteerde beide in activatie spiegelneuronensysteem 
§ Geen directe observatie  

o De studies die met apen worden uitgevoerd, daarbij is het meestal wel noodzakelijk 
dat er een directe observatie is  

- Spiegelneuronen bij mensen –Iacobini   
o Systeem activeren/ equivalente hersengebieden activeren door een specifieke actie 

uit te beelden (bv: in toneelvoorstelling)  
o Impliceert dat er wel een systeem aanwezig is 
o Wanneer we een actie observeren, hebben we niet direct de neiging om deze uit te 

voeren  
§ Maar als je dan met een TMS puls de motorcortex stimuleert tijdens dat je 

een actie observeert, dan is er een stijging van motorpotentialen op de 
ledematen dat er in de actie wordt gebruikt  

§ Er is wel nog steeds GEEN beweging  
- Emotie  

o We hebben heel erg veel overeenkomsten in de verwerking van eigen ervaring 
‘walging’ en het detecteren van ‘walging’ bij iemand anders  à invloed van insula  

o Patiënt B  
§ Multimodale stoornis in het ervaren van walging + het herkennen bij 

anderen à moeite bij jezelf walging te herkennen, dan zal je het ook 
moeilijk hebben bij het herkennen bij anderen  

§ Bilaterale schade aan insula  
§ Geen emotionele reactie op het zien van “walgelijke” foto’s à herkennen bij 

anderen verstoord   
§ Hij at wel zonder problemen bedorven voedsel à bij zichzelf dus ook 

verstoord  
- Predictive coding  

o Hoe is het mogelijk dat we op basis van visuele input een motorische representatie 
kunnen maken van een handeling dat we moeten uitvoeren?  

o We beginnen met een abstracte mentale representatie in de prefrontale cortex à 
die genereert voorspellingen over wat er zich afspeelt op lagere niveaus in de 
hersenen  
à Het lagere niveau genereert ook voorspellingen en zo gaat dit door tot de 
voorspellingen in de primaire visuele cortex terecht komen   

o MAAR: de predicties zij niet voldoende! Ze moeten worden gecorrigeerd door 
sensorische input 

§ Die sensorische input werkt als een errormechanisme  
§ Mismatch tussen input en interne representatie = predictiefout à die wordt 

gecorrigeerd à leidt tot activatie  

Gebruiker
Markering
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o Predicties en errors zijn aanwezig in elk niveau van de hiërarchie! à er wordt 
geprobeerd om de fouten in elke hiërarchie zo klein mogelijk te maken  

o Je kan dit idee ook uitbreiden door de motorcortex erin te betrekken 
§ Er zijn 2 verschillende niveaus te zien van het spiegelsysteem   

 

• Frontaal gedeelte 
• Pariëtaal gedeelte  

§ Superieure temporele sulcus à verwerkt visuele feedback à wordt 
gebruikt als predictiefout  

§ Model zelf genereert op zichzelf predicties voor de lagere niveaus à leidt 
tot een verwachting wat de motorcortex zou moeten uitvoeren  

o Rol van de context: hoe kunnen we intenties uit een context afleiden?  
§ Gedachtenexperiment: Dr. Jekyll & Mr. Hyde  

• Jekyll is een chirurg <-> Hyde is een psychopaat  
§ We observeren een persoon die met een scalpel iemand snijdt à hoe kunnen 

we op basis van deze actie de intentie hieruit afleiden? à 2 predicties 
• 1: verwonden 
• 2: genezen à  

§ Hoe weten we nu of het Jekyll of Hyde is? à Afleiden op basis van context!  
• Beweging gebeurt in een operatiezaal à Dan is de intentie ‘to cure’ 

veel waarschijnlijker = kleine predictiefout  
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• Mocht je de intentie hebben ‘to hurt’, dan maak je een veel grotere 
predictiefout 

Sociale perceptie  

- = studie naar de wijze waarop we conclusies trekken uit het non-verbale gedrag van iemand 
anders  

- Idee: we gebruiken dezelfde neurale systemen om onze eigen lichaamsfuncties te 
interpreteren  

o Bv: systeem om pijn bij onszelf te detecteren = zelfde systeem gebruiken om pijn bij 
iemand anders te detecteren 

- Studie Eisenberger –Uitsluiting  
o Sociale uitsluiting wordt gedetecteerd/gemeten met sterke overeenkomst van het 

systeem dat actief is bij fysieke pijn  
§ Specifiek: Anterieure cingulate cortex  

o Ze hebben PP in een MRI-scanner laten meenemen aan een virtueel balspel  
o Op een gegeven moment merkte de PP op dat hij de bal nooit meer toegestoten 

kreeg: de andere spelers gooiden continu de bal naar elkaar & niet meer naar de 
PP  

o Gevolg: ACC werd geactiveerd  
o Daarna gingen ze de PP nog eens ondervragen: “wat vond je van het feit dat je de 

bal niet meer toegespeeld kreeg?”  
§ Sterke correlatie tussen de mate waarin de ACC actief is en de mate waarin 

de PP rapporteren dat ze het vervelend vonden  
§ Hoe vervelender = hoe sterker activatie  
§ Dus: subjectieve en objectieve maten correleren sterk  

- Plaatsvervangende pijn 

 

o Iets horen over de pijn van iemand anders of zelf iemand zien lijden à je krijgt 
rillingen erover 
 à resulteert in pijnachtige sensatie die we zelf kunnen waarnemen 
à resulteert in toename activatie ACC  

o Zelf zien van pijn & zelf ervaren van pijn => vergelijkbare activatie van ACC 
§ MAAR: de plaatsvervangende pijn is niet dezelfde sensatie als echte pijn 
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§ Het volledige patroon van hersengebieden die actief wordt bij pijn is anders 
dan bij plaatsvervangende pijn  

§ Dus: er zijn gemeenschappelijke gebieden, maar ook niet gelijke delen  

Joint-action  

- = het lezen van een intentie van een ander, bij het gezamenlijk uitvoeren van een actie 
o Bv: voetbalspel  
o Bv: improviseren bij musici  

- Essentieel dat je op elkaar bent ingespeeld!  
- Er zijn heel erg veel situaties waarin dit fenomeen optreedt 

o Alledaagse handelingen 
o Minder alledaagse handelingen  

- Om te weten wat een ander doet, moeten we ook weten waarop een ander let = joint 
attention  

o Ogen zijn een belangrijke cue om te weten waarop een ander let  
o We hebben automatisch de neiging om naar de richting te kijken waarnaar de ander 

aan het kijken is  
o Hoofdpositie en gebaren spelen ook in zekere zin een rol  
o Het zijn subtiele cues om onze aandacht te richten waarop de ander zijn aandacht 

op richt  
o Met het delen van de aandacht, zijn we nog niet in staat om een taak samen uit te 

voeren  

Een gedeelde representatie 

- Actie van een ander observeren  
o Spiegelneuronensysteem is betrokken 
o Alleen observatie is niet genoeg, je moet ook de actie van een ander kunnen 

voorspellen  
§ Onderzoek door mensen samen een toren te laten bouwen à als je kijkt 

naar oogbewegingspatronen: observator kijkt al vooruit naar de locatie 
waar hij verwacht dat de actor een handeling zal uitvoeren  

§ Voorspelling kan je helpen om een actie te coördineren   
- Taken delen 

o In sommige gevallen is dit expliciet  
§ Bv: verkeer à autorijden  
§ We weten we op basis van regels wanneer we specifieke acties moeten 

uitvoeren à bv: wanneer je moet stoppen 
o Er is ook veel impliciete kennis aanwezig  

§ Studie waarin 2 mensen samen aan een taak deelnamen: 1 persoon is actor 
en andere is observator 

§ De observator neemt deel aan EEG studie: tijdens observeren van de actie 
wordt EEG gemeten à wanneer de actor een fout maakt , dan was er een 
verandering in de EEG  

• Namelijk de Error Related Negativity component veranderde  
• Dit toont aan dat we niet enkel onze eigen fouten monitoren, maar 

ook de fouten die een ander maakt à om een corrigerende actie te 
kunnen uitvoeren 
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Coördinatie van acties  

- PP kregen een fysieke taak die ze moesten uitvoeren: Planken werden aangevoerd op 
banden en ze moesten de planken verplaatsen naar een andere band  

o Sommige planken waren te groot om als individu alleen te dragen  
o Sommige planken waren klein genoeg om wel als 1 individu te dragen 

- De planken werden in volgorde van aflopende grootte aangeboden: van grote planken naar 
kleine planken  

o Kleine planken à meest efficiënt = elk 1 plank dragen 
o Grote planken à meest efficiënt = samen plank dragen  

- Wanneer switchen de PP van samenwerken naar individuele acties? à Ze draaien het 
experiment om: nu van kleine planken naar grote planken  

o De individuele PP verschilden qua grootte en armlengte  
o De PP moesten dus rekening houden met eigen lichaamslengte en lichaamslengte 

ander  
o Het omslagpunt viel op het moment van het gemiddelde van beide lichaamslengtes 

à toonde aan dat ze rekening hielden met eigen reikwijdte en reikwijdte ander = 
gedeelde representatie  

Sociaal beslissen: gerelateerd aan eigen beslissing en beslissing ander à hoe kunnen we de 
representatie van een ander betrokken bij onszelf?  
à Via het idee van speltheorie: op basis van beslissing maak je winst of verlies   

- 1: Dictatorspel 
o Je krijgt goederen en die mag je verdelen: deel voor jezelf + deel voor ander  
o Beslissingen: basolaterale amygdala bij betrokken  

- 2: Vertrouwensspel  
o Je krijgt een som goederen (bv: virtueel geld)  
o Je kan besluiten om een deel af te geven aan een andere deelnemer: die deelnemer 

kan winst maken  
o De andere deelnemer kan daarna een stuk van zijn winst aan je teruggeven  
o Idee: 

§ Als je allebei fair speelt = allebei kans op winst 
§ Als 1 PP fair speelt & 1 PP verraadt = verrader heeft hoge winst en andere 

deelnemer heeft niets   

Sociale dillema’s : hoe gaan we met zo’n beslissingen om?  

- Tragedy of the commons 
o Wanneer we als individu gebruik mogen maken van gedeeld bezit, dan is er een 

groot risico dat we dit bezit overmatig gaat gebruiken  
o Bv: vissen op zee  

- Prisoner’s dillema 
o  2 misdaders kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld 
o Ze worden onafhankelijk ondervraagd 

§ Allebei volhouden dat ze niet schuldig zijn: 3 maanden gevangenis op basis 
van zwak bewijs  

§ Allebei schuldpleiten: 5 jaar gevangenis  
§ Recherche maakt afspraak met ene ondervraagde: “als je medemisdadiger 

verlinkt, dan ga je vrijuit” 
• 1: 20jaar cel 
• 2: vrijuit  
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o Je beslissing is afhankelijk van eigen beslissing maar ook de beslissing van de 
andere 

§ Er is kans dat je vrijkomt als je de andere verlinkt 
§ Maar als de andere je ook verlinkt, dan krijgen jullie beide 5 jaar  

o Beste optie: volhouden dat je niet schuldig bent à slechts 3 maanden  
- Welke mechanismen liggen hiervoor aan de grondslag? 

o Resusapen werden getraind om prisoner’s dilemma beslissingen te maken  
o Ze kregen vereenvoudigde displays te zien 
o In functie van eigen beslissing en in functie van beslissing andere aap kregen ze  

§ Ofwel kleine beloning 
§ Ofwel grote beloning 
§ Ofwel geen beloning  

o Wat gebeurt er dan in de hersenen?--> 3 processen een rol  
§ Neuronen reageren specifiek op eigen keuze 
§ Neuronen die reageren op keuze van een andere  
§ Neuronen die reageren op de voorspelde keuze van de ander  

- Reciproke actie: hoe ontwikkelt keuzegedrag naarmate we meer ervaring hebben in het 
maken van zo’n beslissingen? 

o Wanneer we een keuze maken die altruïstisch is & die keuze wordt opgevolgd door 
ook een reciproke actie (we geven iets weg & we krijgen iets terug) à activatie in 
caudate nucleus 

o Erna geen reciproke actie à deactivatie caudate nucleus  
o Als de reciproke actie telkens wordt herhaald à versterkte activatie van caudate 

nucleus  

Mogelijke examenvraag: Welke van de volgende onderwerpen behoort niet tot het domein van 
de sociale cognitie?  

- A: joint-action 
- B: Theory-of-mind 
- C: predictive coding à het is een algemene theorie die een grote verscheidenheid aan 

cognitieve processen kan verklaren: het is relevant maar niet specifiek  
- D: Mind-Reading  
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HOOFDSTUK 10: BEWUSTZIJN  
Inleiding  

- Kenneth Parks: hij had op een nacht binnengedrongen in het huis van zijn schoonouders: 
Schoonvader vermoord + schoonmoeder ernstig verwond 

o Hij ging naar het politiekantoor & hij zei: “ik denk dat ik iemand vermoord heb”  
o Wat was er speciaal aan deze zaak? 

§ Hij had heel erg afwijkende EEG-patronen 
§ Hij bleef zijn verhaal consistent vertellen bij verhoor, ook al werd hij enorm 

onder druk gezet 
§ Ook zijn eigen pezen waren doorgesneden door zijn acties met zijn 

schoonouders & hij had daar helemaal geen besef van 
o De rechtszaak heeft hem vrijgesproken, met het argument dat hij aan het 

slaapwandelen was  
o Impliceert dat we bij bewustzijn moeten zijn om verantwoordelijk gesteld te worden 

voor onze daden + we zijn in staat om complexe handelingen uit te voeren zonder 
ons bewustzijn, dus hebben we het eigenlijk niet nodig  

- Split brain patiënten  
o De grote balk is verwijderd à beide hemisferen kunnen dus onafhankelijk van 

elkaar opereren  
o Normaal gezien heeft deze operatie amper invloed op het dagelijks functioneren 

van de patiënt à ze merken er niets van  
o Het heeft wel hun epilepsieaanvallen drastisch doen dalen  
o Toch wel rare dingen aan de hand:  

§ Patiënt in setting geplaatst: 2 verschillende stimuli getoond  
• Normaal is het zo dat stimuli die in het linker visuele veld zitten, 

dat die worden verwerkt door onze rechter visuele cortex  
• Omgekeerd geldt voor stimuli in de rechter visuele veld    
• Normaal gezien wordt er info-overdracht gedaan via balk (corpus 

collosum)  
§ Je toont dus een stimuli in een bepaald veld & je vraagt om dat woord te 

benoemen  
• Er werd het woord ‘face’ in het rechter visuele veld gepresenteerd 

à ‘face’ werd verwerkt in de linker hemisfeer omdat daar de 
taalgebieden zitten & zei dat hij ‘face’ zag  

• Het woord ‘face’ werd dan in het linker visuele veld gepresenteerd 
à ‘face’ moest in de rechter hemisfeer worden verwerkt, maar die 
is nu afhankelijk van de linker hemisfeer & de patiënt rapporteerde 
dat hij het woord niet kan uitspreken  

o Maar: Als ze het tekenen, dan is dat wel correct   
o Heeft de linker hemisfeer betrekking tot bewustzijn of is het de rechter hemisfeer 

of zijn er verschillende niveaus of is het een samenwerking van hemisferen?  

Filosofische aspecten van bewustzijn  

- Monisme: er is maar 1 type ‘iets’ à 4 types onderscheiden  
o Materialisme: alleen observeerbare materie is echt  
o <->Mentalisme: de mentale wereld is wat echt bestaat, de materiële wereld is 

hieruit voortgevloeid  
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o Identiteitspositie: meest geaccepteerd op dit moment à mentale, bewuste functies 
zijn het resultaat van het functioneren van onze hersenen “the brain is, what the 
brain does” 

o Solipsisme: alleen ikzelf besta, de rest is slechts een mentale projectie  
- Dualisme: Descartes  

o Ontstaan vanuit het idee dat mens en geest aparte entiteiten zijn  
§ Niet-stoffelijke geest 
§ Stoffelijk lichaam  

o De geest geeft opdrachten aan het lichaam  
§ De geest geeft opdrachten in de hypofyse, want dit was het enige deel dat 

niet als tweevoud is in de hersenen  
o Mechanistische wereldbeeld: alles gedraagt zich volgens vast omschreven wetten  
o Het Cartesiaans theater  

§ Niet-stoffelijke geest is bewuste waarnemer: observeert, heeft bewustzijn & 
kan lichaam besturen  

§ Bewustzijn is een camera in ons hoofd die mentale beelden projecteert op 
“doek”  

§ Maar we weten niet hoe ons bewustzijn werkt?  
§ We verklaren niets over ons bewustzijn, maar we schuiven het probleem 

van bewustzijn telkens door naar een hoger niveau = homunculusprobleem 
(zie tekening)  

Doorbraak van onderzoek naar bewustzijn door 2 dingen:  

- Er zijn nieuwe hersenscanmethodes die ons in staat stellen om bewuste ervaren 
rechtstreeks te onderzoeken  

- Chalmers: we kunnen wel iets zeggen over het bewustzijn, we moeten ons gewoon op de 
juiste vragen richten  à we hebben tot nu toe altijd geprobeerd de foute vragen te 
beantwoorden  

o Easy problems = juiste vragen 
§ Kunnen onderzocht worden met empirische methodes   
§ Bv: “hoe reageert ons brein op een stimulus die we bewust versus die we 

onbewust waarnemen?”  
o Hard problems = fouten vragen  

§ Heeft betrekking tot de subjectieve ervaring  
§ Ontoegankelijk voor empirische methodes  
§ Bv: “hoe neem jij de kleur rood waar?”  

Wat is bewustzijn? –verschillende visies (niet noodzakelijk het enige juiste antwoord)  

- Colman:  
o Bewustzijn = De normale wakkere mentale toestand, gekarakteriseerd door de 

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

o Zelfbewustzijn: het is niet enkel dat we bewust de wereld waarnemen, maar we zijn 
ook heel erg bewust van onze eigen positie in die wereld  

- Pinker: Bewustzijn = 
o Waarnemingsvermogen: het is een subjectieve ervaring (fenomenologisch besef) die 

enkel toegankelijk is voor degene die het ervaart  



 155 

o Functie: het geeft ons toegang tot informatie à mogelijkheid om de inhoud van 
subjectieve ervaringen te rapporteren zonder te weten hoe we dat doen (we 
rapporteren ervaringen, maar weten niet welke processen we daarvoor gebruiken)  

o Zelfkennis: we kunnen onszelf in de wereld situeren  

Functies van bewustzijn  

- Humphrey: mensen ontwikkelden een zelfbewustzijn, zodat ze zichzelf in de positie van 
iemand anders kunnen verplaatsen, om zo sociale doelen te bereiken à intenties van 
iemand anders simuleren = een bewuste ervaring  

- Baars:  
o Bewustzijn is vooral belangrijk voor de flexibele, adaptieve processen + grote rol 

spelen in integreren van verschillende informatiebronnen  
o Bewustzijn is globaal: De informatieverwerking in onze hersenen controleren op 

een globaal niveau   
o Wat bevat een bewustzijn?  

§ Adaptatie en leren 
§ Rekruteren van motorsystemen: mentale en fysieke acties organiseren + 

uitvoeren 
§ Beslissen 
§ Zelfmonitoring  
§ Zelfonderhoud  

Controle van acties –Wegner 

- Bewustzijn is sterk gerelateerd aan vrije wil (klopt dit wel?)  
o Onderzoeken tonen aan dat we vooral onbewuste processen gebruiken  
o Bewust à (onbewust zit er meestal tussen) à actie  

- Bewuste gedachten gebeuren ‘voorafgaand’ aan de actie, op basis van 3 principes  
o Prioriteit: de gedachten ontstaat voor de actie 
o Consistent: gedachten zijn consistent met actie  
o Exclusiviteit: de gedachten komen niet overeen met een ander alternatief  

We denken dat we iets willen doen & dan gaan we die actie dan ook effectief uitvoeren à het is 
eerder een illusie!!  

- Een PP moest een simpele opdracht uitvoeren: hij zat achter een beeldscherm & er beweegt 
een cursor op à ze moesten op een specifiek tijdstip de cursor doen stoppen door een knop 
in te drukken  

o Er was ook een medewerker van proefleider aanwezig die effectief de controle had 
over de cursus <-> de knopdruk van de PP had geen effectief  
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- De medewerker was zo geïnstrueerd om op basis van de instructie van PP de cursor op een 
ander tijdstip te doen stoppen: 30s voor de actie vd proefpersoon, 5s ervoor, 1s ervoor of 1s 
erna   

- Bij elke trial gevraagd: “in hoeverre heb je het idee dat het stoppen van je cursor het gevolg 
was van je actie?”  

o Geen groot tijdsverschil tussen actie PP en medewerker (5 of 1sec) à PP had 
ervaring dat het aan zijn eigen actie de oorzaak was  

Meer bewijs voor illusie van controle  

- Pronin: PP moesten spelden in een pop steken (voodoo poppen), vervolgens werd iemand 
ziek à heel veel PP schreven het toe aan het gebruik van de poppen  

- Libet:  
o PP moesten een knijpbeweging met hand maken op het moment dat ze aanleiding 

voelt 
o Ze moesten dit een aantal keren doen: als ze zelf de aanleiding voelden om beweging 

te maken, moesten ze het uitvoeren 
o Extra opdracht: PP mocht kijken op een klok & moesten de positie van de wijzer 

rapporteren op het moment dat hij de intentie voelde om de knijpbeweging uit te 
voeren 

o Op de spieren werd EMG gemeten à activatie in hand registeren  
§ Wanneer precies werd de handbeweging gemaakt? à Tijd vergelijken met 

de tijd die ze rapporteerden bij de klok 
§ Tijdverschil tussen bewuste ervaring en uitvoeren actie  

o Ook EEG gemeten  
§ Op 2 plaatsen boven de motorcortex gemeten à gezamenlijke activiteit van 

kanalen resulteert in readiness potential  
• Readiness potentiaal = langzame, negatieve eeg-golf  
• Alle signalen herpositioneren tegenover moment dat actie wordt 

uitgevoerd (start actie = 0ms) 
• Bewustwording van de intentie vond 200ms voor de daadwerkelijke 

uitvoering plaatst  
• Waar in de hersenen wordt het signaal als eerste afwijkend ervaren 

van de nul potentiaal?  à Dit gebeurt 550ms voor actie  
• Probleem! Want de bewuste intentie wordt pas later gerapporteerd 

nadat onze motorcortex al bezig is om onze actie voor te bereiden à 
onze bewuste vrije wil besluit pas achteraf, nadat actie al in gang is 
gezet   

o Het is een controversieel experiment: de methode is vatbaar voor kritiek 
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§ 1: De klok is gevoelig voor subjectieve bias: we kunnen niet objectief bepalen 
wanneer het tijdstip nu echt is à het kan zijn dat de PP de intentie slechts 
later hebben gerapporteerd  

§ 2: De readiness potential is vrij algemeen 
§ 3: De tijd die we kunnen rapporteren, is beïnvloed door perifere factoren  

- Trevena & Miller (ten gevolge van kritiek 2 van Libet)  
o Maakten gebruik van Lateralised Readiness Potentialà kijken nu naar relatieve 

activatie van linker en rechter motorcortex   
o PP moesten een handbeweging uitvoeren: ofwel met links ofwel met rechts 

§ Links uitvoeren: sterkere activatie rechtercortex  
§ Rechts uitvoeren: sterkere activatie linker cortex  

- Banks (ten gevolge van kritiek 3 van Libet) 
o PP moesten handbeweging monitoren: rechtstreeks of via videocamera waarin 

delay in signaal is 
o Vertraging van eigen motorrespons (door het gebruik van de camera) = vertraging 

van beslissingstijd à feedback die je krijgt van actie resulteert direct in 
vertekening van signalen 

- Ook al is er gekeken naar de kritieken op Libet en zijn deze gecontroleerd in andere 
studiesà het basiseffect is blijven bestaan: motorcortex wordt eerder geactiveerd, alleen is 
het verschil een stuk kleiner!  

Het sterkte bewijs tot nu toe voor Illusie van controle  

- Soon et al.:  
o PP moesten wanneer ze een aanleiding voelden een beweging maken 
o Terwijl ze in de fMRI scanner lagen, dan moesten ze ofwel met hun linkerhand 

ofwel met hun rechterhand een knop indrukken  
§ Actie zorgt voor verandering hersenactiviteit à gemeten via fMRI  

o Wat is het patroon van opgetreden hersenactiviteit? à Niet persé een specifiek 
gebied   

o Daarna hebben ze een analyse programma gebruikt: in hoeverre waren patronen 
voorspelbaar voor de actie die de PP later ging uitvoeren 

§ Op basis van patroon kunnen we een aantal seconden vooruit voorspellen 
wat een PP later zal uitvoeren  

§ In frontopolaire gebieden: 7s ervoor hersenpatroon  
§ In presupplementaire motorgebieden: 5s ervoor hersenpatroon  

o Kritiek: PP krijgt opdracht om ad random knop in te duwen à mensen zijn heel erg 
slecht in random activiteit  

- Brasil-Neto  
o Als een TMS puls de motorcortex stimuleerde, dan rapporteerde de PP vaak dat hij 

zelf ook bewust de intentie had gevoeld om de beweging uit te voeren  
- Bottom-line: in alle individuele studies zijn er kritiek, maar het verzamelend bewijs toont 

aan dat veel beslissingen automatisch door de motorcortex worden geïnitieerd terwijl we 
het later bewust worden à controle is dus een illusie  

Illusie van controle: onbeantwoorde vragen  

- Alles wat we tot nu toe hebben gezien, is allemaal gebaseerd op triviale beslissingen (bv: 
knop indrukken, handspieren samentrekken) à kunnen we illusie van controle 
generaliseren naar echte belangrijke beslissingen?  
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- De condities waren onder een korte tijdsspanne: wat is de rol van bewustzijn als we kijken 
bij een langere tijdsspanne?  

- Intentionele actie is complexer dan we dachten: interactie tussen onbewuste en bewuste à 
bepalen wat gaan we doen, wanneer gaan we het doen en of we de actie wel nog gaan 
uitvoeren   

o = What, when and whether model of actions  
o Dus de illusie van controle is enkel te vinden bij basale, triviale acties  

1. METEN VAN BEWUSTE ERVARING  
Vertonen mensen die geen bewustzijn meer ervaren toch nog sporen van een bewustzijn? à 
aangetoond via studies van vegatieve staat (=commateuze toestand zonder vermogen om 
bewustzijn te rapporteren)  

- Ze bestudeerden een 23jarige vrouw, die in een comateuze toestand was geraakt door een 
verkeersongeval 

- Ze voldeed aan de gedragscriteria 
o Geen bewijs voor besef van jezelf of omgeving 
o Geen respons op externe stimuli  
o Geen bewijs voor taalbegrip  

- MAAR: ze hebben een functionele MRI afgenomen à terwijl ze in de scanner zich bevindt, 
moet ze een aantal mentale opdrachten uitvoeren  

o 1: Ze moest zich proberen inbeelden dat ze tennis aan het spelen was  
o 2: Ze moest zich inbeelden alsof ze een route doorheen haar huis wandelde   
o Resultaat:   

§ Gebied dat betrokken is bij motorische acties is ook actief bij de patiënt als 
ze taak 1 uitvoert à supplementaire motorgebieden  

§ Premotorcortex + postieure pariëtale cortex + locatiegebied geactiveerd bij 
patiënt als ze taak 2 uitvoert   

o Ze was dus in staat om de instructies te kunnen verwerken, maar ook de instructies 
‘uit te voeren’ (in haar hoofd)   

§ Er was geen automatische activatie van de woorden, enkel activatie bij het 
horen van de instructies  

o Impliceert dat we via neuroimaging meer te weten kunnen komen over patiënten 
dan via gedragsmaten  

o Deze techniek kan wel niet bij elke comateuze toestand gebruikt worden  

Lamme: verbale rapportage van bewust besef hangt ook af van aandacht, geheugen en innerlijke 
spraak 

- Bij change blindness: aandacht  
- Bij Split-brain patiënten: taalstoornissen   
- Bij Partial Report: beperkingen iconisch geheugen  
- Kanttekening: in hoeverre is er nu echt sprake van bewustzijn of is er sprake van de 

onmogelijkheid om de bewuste ervaring nog te rapporteren?  

Subliminale perceptie  

- Universeel toepasbaar voor het onderzoek naar bewustzijn 
- = Stimulus aanbieden die zo kort is weergegeven dat die niet meer tot bewustzijn kunnen 

gebracht worden 
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- Stimulus aanbieden die op grens van waarnemen wordt gebracht à 50% wel bewust gezien, 
50% niet bewust gezien   

o De bewuste ervaring verdwijnt heel erg snel = objectieve drempel  
o Maar als je PP toch dwingt om een keuze te maken over een stimulus, ook zonder 

bewuste ervaring, gaat het nog steeds snel = subjectieve drempel  
o => verschil tussen objectieve en subjectieve waarnemingsdrempel  

Paradigma’s om bewustzijn te meten 

- Maskeren 
o = we maken een stimulus artificieel onzichtbaar: kort aanbieden & daarna het 

masker op de stimulus  
o Vaak wordt dit toegepast => 1 conditie: volledig zichtbaar <-> andere conditie: 

maskeren à wat is het verschil tussen het rapporteren van bewustzijn?  
§ Probleem: fysieke verschillen introduceren à kort versus lang à zal 

resultaten verknallen  
o Oplossing: telkens stimulus op waarneembare drempel aanbieden ENKEL bij de 

gemaskeerde conditie à standaard manier  
§ In 50% gevallen zien ze de stimulus  
§ In andere 50% zien ze de stimulus niet 
§ Wat is het verschil bij bewustzijn tussen beiden?  

- Binoculaire rivaliteit  
o Je biedt aan ieder oog een andere stimulus aan à totaal verschillende stimulus 

§ Ene oog huis 
§ Andere oog een gezicht  

o Wat gebeurt er?  
§ Zie je niks?  
§ Zie je ze allebei? 
§ Zie je ze door elkaar heen? 
§ Zie je slechts 1 stimulus?  

o Resultaat: je bewuste ervaring wisselt af à in bewustzijn zie je een huis, daarna 
vervaagt het en zie je het gezicht, dan vervaagt het gezicht en zie je het huis…  

§ Regelmaat tussen verschuiving van bewustzijn zonder dat de fysieke 
stimuli veranderen = binoculaire rivaliteit  

o PP in MRI scanner 2 beelden geven en daarna hen laten rapporteren welk beeld in 
hun bewustzijn is op dat moment + wanneer ervaring verschuift  

- Distractie van aandacht: spelen met veranderingen die niet opgemerkt worden  
o Inattentional blindness = de aanwezigheid van een onverwacht object wordt niet 

gedetecteerd  
o Change blindness = gebrek van detectie van verandering is de visuele omgeving  
o Probleem: hoe kunnen we nu zeker zijn dat een verandering toe te schrijven is aan 

bewustzijn en niet aan aandacht?  

Toegang krijgen tot het bewustzijn 

- Geen enkele studie die 1 specifiek hersendeel heeft gevonden gerelateerd aan bewustzijn  
- Er zijn verschillende patronen van hersenactiviteit 

o Vergelijken met patiënten in vegetatieve staat: sprake van beperkte respons op een 
stimulus  

o Gezonde PP: patroon van hersengebieden is actiever 
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Lamme’s benadering  

- Idee: bewustzijn is een heel ongelukkige term à als we echt vooruitgang willen maken obv 
bewustzijn onderzoek, dan moeten we alle bestaande termen overboord gooien  

o Aandacht, onbewustzijn --> afgeleid uit intuïtieve noties 
o Processen opnieuw introduceren op basis van neurale correlaten 

- 1: Als we een stimulus waarnemen, dan komt die binnen via de 2 klassieke visuele paden 
en wordt daar verwerkt  

 

o De informatie gaat in feedforward swoop door hersenen verplaatsen richting 
pariëtale cortex(locatie) en richting temporele cortex (objectherkenning)  

o Er is hier nog geen sprake van bewustzijn! à als je hier probeert te rapporteren 
wat je ziet, ben je hier niet in staan  

- 2: gelocaliseerde recurrente verwerking = heel veel ordegebieden koppelen terug naar de 
lagere gebieden in de hiërarchie à zorgt ervoor dat er een coherent percept onstaat à maar 
is dat percept al bewust waar te nemen? (nee, er is wel een bewustwording dat er iets is, je 
kan het enkel nog niet benoemen 

 

- 3: globale recurrente verwerking = percept wordt hier verder verwerkt in frontale corticale 
gebieden à koppelen terug naar de lagere gebieden à in lagere gebieden ontstaat bewust 
besef & dan kan je percept bewust waarnemen  
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o Enkel bewustzijn NA terugkoppeling!  
- Is dit idee ook te toesten? à gebruiken van maserking  

o PP kregen stimulus te zien die al dan niet gemaskeerd kon worden  
§ Fysiek gezien waren alle stimuli zo goed als gelijk  

o Wat is het effect van masker?  
o Terwijl dat ze de stimuli bekeken is het EEG gemeten à resulteert in spikes  

§ Niet-gemaskeerde conditie: stimulus op verschilldende niveaus activatie 
opgeroepen à 3 verschillende fasen van pieken = standaard  

§ Gemaskeerde conditie: de PP kon stimulus niet meer bewust rapporteren 
à je ziet dit aan het verschil in EEG: we gaan in de stadia niet-gemaskeerd 
versus gemaskeerd vergelijken 

• Stadium 1: 70 tot 100ms na de stimulus à masker heeft geen 
invloed: de recurrente verwerking heeft in dit stadium nog geen tijd 
gehad om in werking te treden   

• Stadium 2: 200ms à negativiteit van potentiaal verdwijnt  
• Stadium 3: 300ms à negatieve piek bij bewuste waarneming is 

helemaal verdwenen: het aanbrengen van het masker zorgt ervoor 
dat de recurrente verwerking wordt onderbroken  

o We zien het effect niet meer in de visuele cortex 
o We zijn als PP ook niet bewust van de stimulus  

Hersengebieden gevoelig voor veranderingen in visueel besef  

 

- Groot scala van gebieden over het hele brein verspreidt 
- Dus bewustwording van stimulus is niet gelocaliseerd in 1 specifiek gebied à het hangt 

dus af van een globale verandering van patronen  

2. BEWUSTZIJNSTHEORIEËN  
Recurrente verwerking en bewust besef –Lamme (zie boven)  

Quantumfysica –Hameroff  

- Heel veel non-sense geproduceerd op dit gebied  
- Onzekerheidsprincipe = van een klassiek deeltje kunnen we nooit de positie met absolute 

zekerheid kunnen vaststellen à gebruikt als excuus om niet-deterministische processen 
toe te staan in bewustzijn  
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- Waarom willen mensen quantumfysica introduceren?  
o We worden nog steeds geconfronteerd met het feit dat onze beslissingen door onze 

motorcortex worden gemaakt 
o Er zijn onderzoekers die noodwegen proberen te vinden om de ‘vrije wil’ toch terug 

te introduceren  
- Eccles: psychonen  

o Hij had patronen ontdekt à introduceerde hij met de term psychonen 
o Die psychonen hebben een organisatie: neuronen dicht op elkaar à zo compact dat 

quantummechanische processen veroorzaken met de bundels neuronen  
o Psychonen zijn gekoppeld aan subjectieve ervaringen  
o Het idee klopt niet: hoe klein quantumeffecten ook kunnen zijn, ze schalen niet op 

naar de macro wereld à ze bleven dus klein!  
- Hameroff: Orch-OR 

o = orchestrated objective reduction in microtubules  
o Plekken geïdentificeerd waar quantumprocessen kunnen interageren 
o De processen die zij voorstelden waren ook niet waar  

- Conclusie: quantumfysica is dualisme in een nieuw jasje 
o Verschil: hypofyse zorgt niet voor interactie met lichaamà psychonen wel  

Integratieve theorieën  

- Tononi & Koch  
- Baars: globale werkruimte à rol bewustzijn in cognitieve informatieverwerking  

o Assumpties 
§ We zijn ons slechts van een kleine fractie bewust in de lopende verwerking 

van informatie à dus groot deel van verwerking heeft nood aan onbewuste 
processoren, die elk een specifiek doel hebben  

• Er bestaat pas bewustzijn als we informatie integreren met die 
processoren  

• “het grotere geheel zien”  
• Dus bewustzijn is ook gerelateerd aan een groot verspreide vorm 

van hersenactivatie à de processoren zitten verdeeld doorheen de 
hersenen  

§ De belangrijke functie van het bewustzijn is, dat we het nodig hebben om 
informatie te integreren  

• Hoe complexer de info = hoe hoger het niveau van bewustzijn 
§ We worden ons bewust van informatie die het belangrijkst/relevants is voor 

onze doelen  
§ Aandacht en bewustzijn zijn nauw gekoppeld aan elkaar  

- Dehaene en Naccache: de globale neuronale werkruimtetheorie  
o Gebaseerd op globale werkruimte theorie van Baars, maar is specifiek uitgewerkt 

in termen van neurale betrokken mechanismen  
o Bewustzijn hangt af van sumultane activatie van verschillende verafgelegen 

gebieden in de hersenen  
§ Algemene gebieden  

• Prefrontale cortex: cognitieve controle, planing…  
• Anterior cingulate cortex: detecteren vormen informatie  

§ Inhouds-specifieke gebieden: actief in functie van de taak die wordt 
uitgevoerd  

o 3 verschillende bewustzijnstoestanden à komen goed overeen met stadia Lamme  
§ Subliminale staat: wanneer er beperkte mate visuele verwerking is 
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• Onvoldoedne basale visuele verwerking, ongeacht staat van 
aadacht  

§ Prebewuste staat: wanneer informatie voldoende wordt gepresenteerd à 
lang genoeg gepresenteerd om te verwerken, maar je richt er je aandacht 
niet op  

• Voldoende basale visuele verwerking  
• Maar onvoldoende top-down aandacht 
• <-> Lamme: aandacht speelt geen rol in de processen  

§ Bewuste staat: wanneer je voldoende info hebt + aandacht op richt  
• Zware activatie van basale visuele verwerkingsgebieden  
• Neuronen actief in die geassocieerd zijn met aandacht in:  

o Pariëtale cortex 
o Prefrontale cortex  
o Cingulate cortex 

o Implicaties: bewustwording van stimulus komt pas in een later stadium van 
verwerking  

o Bewijs: Lamy  
§ Gemaskeerde stimuli aangeboden & telkens als ze die toonden vroegen ze: 

“heb je een stimulus gezien?” à terwijl ERP gemeten 
§ Onderscheid tussen: 

• Stimuli waarvan de PP bewust was = aware  
• Stimuli waarvan de PP onbewust was = unware  

§ Ze moesten ook nog een taak doen terwijl: classiferen van stimuli  
• Stimuli die juist werd geclassificeerd = correct  
• Stimili die niet juist werd geclassidiceerd = uncorrect 

§ Met deze onderscheiden vormden ze 3 condities 
• Aware correct 
• Unaware correct 
• Unaware incorrect  

§ Resultaat:  
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• Eerste 350ms: geen verschil tussen condities à bewustworing van 
stimuli is niet afhankelijk van vroege stadia verwerking  

• Vanaf 350ms: duidelijke differentatie tussen de bewuste en 
onbewuste stimuli  

o Positieve golf die omhoog is geplot 
o Bewust zijn van stimuli = p3 component is veel groter dan 

onbewust  
• Verschil op basis van activatie  

o Bewuste verwerking wordt herkend door globaal 
activatiepatroon   

o Niet bewuste verwerking: activatie achterste deel van 
hersenen  

• Bewustwording is geassocieerd met wijdverspreide hersenactiviteit  
o Bewijs Melloni: geïntegreerde hersenfuncties  

§ Verwachting: bewustworden van stimulus en informatie integreren => 
patroon van EEG gekentmerkt door hoge mate synchronisatie 
(hersengebieden werken samen) 

§ PP kregen woorden aangeboden & gemaskeerd op waarnemingsgrens & 
later kregen ze een tweede woord aangeboden: “zijn de woorden gelijk?” 

• Ene helft van de PP konden het woord wel bewust waarnemen en 
de andere helft niet (op waarnemingsgrens) 

§ Terwijl werd EEG gemeten  
§ In hoeverre gaan verafgelegen hersengebieden zich met elkaar relateren?  

• Uitdrukken in coherentiemaat = verschillende EEG paren 
vergelijken & berekenen in hoeverre ze met elkaar overeenkomen 

§ Resultaat: 

 

• wel bewust: hoge mate van synchronisiteit  
o na 40ms stimuli gezien te hebben, al heel erg grote 

coherentie  
• niet bewust: lage mate van synchronisatie 

o Bewijs Rodriguez: geïntegreerde hersengebieden  
§ Ook gekeken naar synchronisatie tussen verschillende hersengebieden  
§ PP kregen lijntekeningen te zien 

• A: het is een gezicht 
• B: een vergelijkbare stimulus die helemaal niet te herkennen valt  
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§ Resultaat: 
• Wanneer PP de tekening herkende à toename van synchronisteit: 

verafgelegen gebieden gingen zich relateren 
• Wanneer PP de tekening niet herkende à daling synchronisiteit = 

desynchroniciteit  
§ Identificeren van het percept is gekoppeld aan samenwerking van 

verschillende, verafgelegen gebieden = globale werkruimte hypothese 
o Bewijs King: Integratie van neurale activiteit (MEG meten)  

§ Bekijken bij patiënten die zich in een vegatatieve staat vinden en gezonde 
proefpersonen  

§ Hoe hoger het bewustzijnsniveau is, hoe sterker er sprake is van duidelijke 
coherentie (samenwerking) van verschillende verafgelegen gebieden  

o Bewijs Gaillard  
§ Rechtstreeks hersenactiviteit meten (bv: epilepsiepatiënten)  
§ Hoger bewustzijnsniveau = hoe sterkere coherentie = hoe meer elektroden 

betrokken bij synchronisatie 
- Conclusie: Er is heel veel evidentie dat bewustwording gekoppeld is aan toename van 

wijdsverspreid hersenengebieden activatie 
o Prefrontale cortex  
o Anterieure cingulate  
o Pariëtale gebied  
o Temporele gebied  

Hoe is het mogelijk dat ons brein zich zo kan synchroniseren in functie van de geïntegreerde 
informatie?  

- Mogelijke mechanisme: Cortico-talamo-corticale circuit  
- = sterke connecties tussen verschillende gebieden in de cortex en in de thalamus  
- Ze denken dat bewustwording afhangt van activatie cortex  

o Cortex doet alle goede werken: zorgt voor neurale complicaties die neurale 
representatie vormen  

o Die representatie wordt geprojecteerd naar thalamus à subjectieve ervaring van 
bewustwording gebeurt hier  

§ Thalamus is gevoelig voor anesthesie à geen bewustwording meer = geen 
subjectieve ervaring meer  

3. IS BEWUSTZIJN UNITAIR?  
Is er sprake van 1 bewustzijn of is er sprake van verzamelingen micro-bewustzijnen?  

- Er zijn heel veel onderzoekers die het oneens zijn met elkaar  
- Nee: we kunnen verschillende micro-bewustzijnen  

o Roger –Splitbrain-patiënten: apart bewustzijn in linker en rechter hemisfeer 
- Ja:  

o Gazzaniga: bewustzijn zit in linkerhemisfeer  
- We hebben discusie die voortgekomen is uit split-brain patiënten:  

o De fenomenen vinden we enkel onder experimentele condities 
o In het dagelijkse leven hebben ze nergens last van 
o Wat is de basis om te concluderen van gespleten bewustzijn?  
o Idee bij split-brain patiënte:  via andere routes heel erg veel mogelijkheden om toch 

te communiceren à in het dagelijkse leven is er sprake van 1 bewustzijn, dat tot 
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stand komt in het geheel van hersengebieden, alleen functioneert de integratie niet 
meer zo optimaal doordat corpus collosum is doorgesneden  

§ Metafoor: film à beeld en geluid lopen niet gelijk, maar toch ondervinden 
we hier geen probleem mee  

 

 

 


