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Psychologische functieleer 2 

Door Justin Bouman, Jolien De Bock, Berfin Aksoy en Sigrid Verreycken 

Hb “De psychologie van denken & doen” -> dit jaar H1-H12. Jaartallen NIET kennen 

Namen onderzoekers NIET vanbuiten kennen, gaat nooit vragen wie bv een theorie heeft ontwikkeld 

MAAR kan wel de auteur in de vraagstelling vermelden bv. volgens de theorie van … kunnen we 

verwachten dat: Gaat nooit vragen van welk hersendeel voor wat werkt etc & je moet het ook zeker 

niet kunnen aanduiden op een figuur. Hij kan het wel in de vraag vermelden of in het antwoord maar 

dan klopt het sws en is het geen strikvraag! 

THEMA 6: Leren en geheugen 

H13: Architectuur van het geheugen  

1. Inleiding 

Ons geheugen is complex. Het is modulair en reconstructief. Informatie kan regelmatig vertekend 
worden, zelfs wanneer het permanent is opgeslagen in ons langetermijngeheugen. Kennis van het 
verleden kan wel nuttig zijn voor het ‘voorspellen’ van de toekomst. Klassiek onderscheid: Declaratief 
vs. Non-Declaratief geheugen 

- Declaratief: Expliciete Kennis -> bewust toegankelijk 
▪ Semantisch (feitenkennis) 
▪ Episodisch (Persoonlijke herinneringen) 

- Nondeclaratief: -> geen bewuste toegang/niet beschrijven hoe geleerd/impliciet 
▪ Vaardigheden, enkel te leren door ze vaak gecontroleerd te herhalen. 
▪ Detectie van regelmaat 

Kennis van het verleden nuttig voor ”voorspellen” van de toekomst want stelt ons in staat om 
mentaal te “tijdreizen” DUS via geheugen mentaal tijdreizen 

2. De architectuur van het geheugen 

− Lashley: “waar in brein is geheugen gesitueerd?” -> zoektocht naar locatie vh geheugen in 

het brein= het engram 

 

▪ Probeerde geheugensporen te vinden door ratten te trainen in het vinden van een 

weg door een doolhof en vervolgens steeds meer laesies aan te brengen in hun 

cortex. 

▪ Onderzoek: ratten zouden een sterk verminderde prestatie moeten vertonen in een 

doolhof taak wanneer het deel van de hersenen, betrokken bij herinneringen, 

beschadigd is. -> Hij dacht dat als bij een bepaalde laesie de ratten hun herinnering 

aan een doolhof kwijt zouden raken, hij de locatie van het geheugen zou vinden 

▪ Hoe meer laesies in brein vd muis, hoe meer moeite om weg doolhof te vinden 

▪ Een laesie in een lokaal deel vd cortex had nauwelijks een effect op de ratten, maar 

taakprestatie nam gradueel af naarmate grotere delen vd cortex beschadigd werden 

 Resultaat: zelfs extensieve laesies verminderden het vermogen van ratten niet 

DUS herinneringen zijn niet op één specifieke locatie opgeslagen, maar diffuus 

over gehele cortex. 

 Geheugen is diffuus verspreid over heel de cortex ipv op 1 specifieke locatie 
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 Equipotentialiteit= ieder deel vd cortex kan in gelijke mate bijdragen aan opslag 

ve herinnering 

 Mass action= snelheid van leren is afhankelijk vd hoeveelheid cortex 

beschikbaar. Vermindering van taakprestatie is evenredig afhankelijk van de 

hoeveelheid cortex die beschadigd is; niet van de locatie. 
 belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Lashley kennen 

Kader 13.1: Henry Molaison’s mislukte hersenoperatie: Case-studie 
- Henry Molaison: epilepsie dus hippocampus verwijderd. Epileptische aanvallen sterk 

verminderd MAAR alle herinneringen na operatie kwijt. Kon dus geen nieuwe herinneringen 

vasthouden of nieuwe feiten herinneren en ook zijn herinneringen van enkele jaren voor de 

operatie waren een beetje aangetast. 

▪ Kon wel simpele seriële taken uitvoeren en info hierbij gedurende een aantal 

minuten onthouden, maar bij afleiden aandacht verdween dit  

 Geheugen niet volledig kapot maar niet in staat om in LT geheugen te brengen 

en dus informatie permanent op te slaan (dus dissociatie korte en lange termijn) 

 Oude herinneringen wel, nieuwe niet 

▪ Uitzondering: Bij ster tekenen via spiegel werd hij steeds beter in de taak 

 Vermogen om nieuwe vaardigheden te leren: Info vaardigheid dus wel 

permanent opgeslagen 

 Onderscheid expliciete en impliciete geheugen. 

▪ Langetermijngeheugen: 

➢ Declaratief of expliciet geheugensysteem: bewuste herinneringen & 

algemene feiten 

➢ Non-declaratief of impliciet geheugen: procedures en vaardigheden die we 

onbewust aangeleerd hebben 

Lashley bestudeerde enkel het impliciet geheugen (muizen al geleerd in doolhof rond te lopen). 

Molaison gaat om opslaan nieuwe herinneringen 

 2 zijn verenigbaar: bestaande herinneringen/geheugensporen worden heel 

diffuus opgeslagen in cortex maar opslaan bestuurt vanuit hippocampus dus bij 

beschadiging geen nieuwe geheugensporen vormen! 

2.1 Architectuur vs processen 

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

processen die zich erbinnen afspelen. 

Architectuur vh geheugen: Processen in het geheugen: 

= Wijze waarop info in geheugen opgeslagen is 
(organisatie) en de hiermee geassocieerde 
hersengebieden 

= Cognitieve & neurale processen betrokken bij 
de vorming van geheugensporen/de ophaling, 
opslag en manipulatie van info 

Onderscheid kortetermijnopslag en 
langetermijnopslag (informatie waar we bewust 
toegang toe hebben & informatie die onbewust 
is aangeleerd o.b.v. vormen van associaties en 
oefenen van bepaalde vaardigheden) 

Opslaan, vasthouden en evalueren van 
taakdoelen 

Waar wordt info opgeslagen?  
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3. Overzicht langetermijngeheugensystemen 

Klassieke onderscheid tussen declaratieve en non-declaratieve geheugensystemen 

Episodisch geheugen: 

persoonlijke herinneringen, 

semantisch geheugen: 

algemene feitenkennis 

=> Belangrijk te onthouden 

dat onderverdeling té 

simplistisch is (niet ieder 

geheugensysteem heeft zijn 

eigen neurale mechanisme 

die strikt gescheiden zijn) 

 

 

 

 

4. Amnesie (evidentie onderscheid verschillende geheugensystemen) 

= Geheugenverlies. Veroorzaakt door: traumatisch hersenletsel (cf. films), bilaterale beroerte, 

chronisch alcohol misbruik (syndroom van Korsakoff) 

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

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

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

geheugenverlies bemoeilijken: 

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

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

frontaalkwabben) 

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

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

langetermijngeheugen vast te stellen. 

Onderscheid tussen: 

- Anterograde amnesie (komt vaker voor): geen nieuwe herinneringen na het accident vb. HM 

-> beperking id vaardigheid nieuwe herinneringen te vormen. 

- Retrograde amnesie: herinneringen voor accident/onset vd amnesie zijn weg -> problemen 

om gebeurtenissen te herinneren die voor de onset vd amnesie plaatsvonden. 

- (Meestal wel nog kortetermijngeheugenfuncties intact en vermogen aanleren (motorische) 

vaardigheden) 

=> Dezelfde hersengebieden zijn betrokken (correlatie) 
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Kader 13.2 Amnesie vaak incorrect gerepresenteerd in films en stripverhalen. In films wordt amnesie 

vaak veroorzaakt door een traumatisch hersenletsel, maar het is niet altijd zo in het echt. Een 

bilaterale beroerte kan ook amnesie veroorzaken, maar ook chronisch alcoholmisbruik. 

5. Het declaratief geheugen 

Onderscheid in declaratief geheugen: Episodisch vs semantisch geheugen (Endel Tulving)  

- Episodisch geheugen (persoonlijke herinneringen) 

▪ Laat ontwikkelend en snel aftakelend geheugensysteem 
▪ Op het verleden gericht geheugensysteem 
▪ Mentaal terug in de  tijd reizen (eerdere ervaringen opnieuw beleven). Bepalen waar 

& wanneer specifieke persoonlijke gebeurtenissen in ons leven plaatsvonden  
▪ Relatief gevoelig voor neurale dysfuncties 

- Semantisch geheugen  (algemene feitenkennis) 
▪ Niet aan tijd of plaats gebonden 
▪ Opslagplaats kennis over de wereld 
▪ Semantische verwerking: abstractie van kennis uit persoonlijke ervaringen (dmve 

groot netwerk aan neurale systemen) 

▪ Conceptueel dus kennis wo gegeneraliseerd & losgekoppeld v deze ervaringen 
▪ Feitenkennis 
 Ook overeenkomsten tussen de 2 (kunnen elkaar beïnvloeden)  
 Evidentie onderscheid vanuit onderzoek patiënten met hersenbeschadiging 

o.b.v. dubbele dissociaties -> Dus zowel pp met vele problemen aan het 
episodisch geheugen en minder aan het semantisch geheugen, als pp met 
problemen aan het semantisch geheugen, waarbij het episodisch geheugen 
intact is. 

 

Hersenbeschadigingen: 

- Hippocampus of fornix: 

▪ Vooral problemen met het episodisch geheugen 

 Schade aan hippocampus heeft effect op episodisch geheugen. Dus episodisch 

geheugen vooral afhankelijk van hippocampus 

Prestatie van 2 patiënten met hippocampale schade op figuur reproductietaak -> zeer beperkt 

episodisch geheugen, semantische geheugenprestaties vrij 

normaal 

- Semantisch geheugen vooral afhankelijk van de 

entorhinale, perirhinale en parahippocampale 

cortices. 

 Deze onderzoeken gaan voornamelijk over 

problemen bij het vormen van nieuwe episodische 

en semantische herinneringen (= anterograde 

amnesie). Maar er zijn ook problemen met het 

ophalen van oude herinneringen (= retrograde 

amnesie). 

- Retrograde amnesie 

▪ Groter voor episodische dan semantische herinneringen 
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➢ Retrograde amnesie voor episodische herinneringen gaat vaak over een 

periode van een aantal jaren of meer, waarbij oude herinneringen minder 

sterk zijn aangetast dan recentere. 

- >< Semantische dementie -> Soms kan er ook retrograde amnesie voorkomen bij 

semantische herinneringen. 

▪ Vooral problemen met het semantisch geheugen (vervaging van begrippen) 

▪ = Verlies van conceptuele kennis, terwijl episodische herinneringen en cognitieve 

functies nog intact 

 Semantisch geheugen afhankelijk van verschillende cortices 

Verschillende theorieën voor verklaren van retrograde amnesie 

- 1) Consolidatietheorie: langzame consolidatie= verankeren episodische herinneringen in 

hippocampus -> is langdurend proces (& daarna pas naar cortex waar beschermd tegen 

hippocampale schade) 

- 2) Episodic-to-semantic shift-theorie: geleidelijke shift/omvorming van episodisch naar 

semantische herinnering  

▪ Verlies van detail maar robuuster tegen hippocampale schade 

▪ =Semanticisatie -> impliceert dat er niet zo een scherp onderscheid is tussen een 

episodisch en semantisch geheugenspoor. 

▪ De herinner/weet procedure: onderscheid tussen familiariteit en recollectie

 Evidentie betrokkenheid hippocampus bij 

semanticisatie: bij sommige foto’s wordt bij tweede geheugentest nog contextuele 

informatie herinnerd, bij andere foto’s was deze info enkel bij de eerste 

geheugentest beschikbaar. 

- 3) Multiple trace theorie 

▪ Hippocampus altijd betrokken bij declaratieve geheugen: zowel bij vastleggen vd 

herinneringen en het ophalen/reactiveren ervan 

▪ Hippocampus ~ pointer/index: Hoe groter aantal connecties tussen hippocampus 

(ophalen) & temporaalkwab (opslagen), hoe robuuster de herinnering -> Zowel 

vastleggen als ophalen versterkt/vergroot deze connectie 

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

semantische geheugensporen vaak komen door verschillende leerervaringen. 

Hierdoor worden de herinneringen sneller op robuuste wijze vastgelegd. 

6. Episodisch geheugen 

≈6.1 De permastore 
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= stelling dat herinneringen vast gevroren zitten in episodisch geheugen (erg stabiele episodische 

herinneringen die zeer goed gecodeerd zijn in het geheugen) => semipermanente opslag van 

episodische herinneringen/stabiele langetermijnherinneringen 

- Opmerkelijk accurate episodische herinneringen aan klasgenoten en andere 

jeugdherinneringen MAAR niet perfect/wel vervorming (overschatting van eigen 

studieresultaten) 

 

6.2 Herkenning vs herinnering 

Neisser bekritiseerde idee permastore want volgens hem ligt er te veel nadruk op herkenning ipv 

herinnering.  

- Geen sprake van een uitzonderlijk goed opgeslagen herinnering, maar eerder vd vorming van 

een cognitief schema (kennisstructuren waarin individuele herinneringen ingebed kunnen 

worden) 

- Cognitieve schema’s kunnen genoeg info bevatten om de herkenningsprocessen op een 

positieve manier te beïnvloeden, zelfs wnnr originele herinnering al vervaagd is 

- Onderscheid (in ophalen episodische herinneringen): 

▪ Geheugen voor herkenning 

➢ Presentatie serie items en dan aangeven of een item nieuw is of al eerder 

gepresenteerd geweest is. 

➢ 1) Recollectie= herkennen ve item obvh ophalen van contextuele details uit 

het geheugen 

➢ 2) Familiariteit= herkennen ve item obvh waarnemen vd relatieve sterkte vd 

herinnering, maar zonder het ophalen van specifieke details die betrekking 

hebben op de context waarvan het item aanvankelijk geleerd werd 

 Onderzoeken d.m.v. Herinner/weet-procedure: wanneer een pp aangeeft zich 

iets te herinneren wat eerder voorbij is gekomen, spreekt men van recollectie. 

Wanneer pp aangeeft te weten dat ze een item hebben voorbij zien komen, 

spreekt men van familiariteit. 

 Deze 2 verschillende vormen van herkenning zijn gebaseerd op andere 

mechanismen/verschillende processen want recollectie treedt later op dan 

familiariteit (verwerking van meer informatie)  of er is sprake van een verschil in 

sterkte  

▪ Geheugen voor herinnering 
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➢ Vrije herinnering: lijst onthouden items proberen produceren 

➢ Seriële herinnering: “” maar in juiste volgorde 

➢ Gecuede herinnering: obve cue een item (herinnering) produceren 

6.3 Het binding of item and context model 

=> Onderscheid tussen familiariteit en recollectie verklaren 

Er zijn 3 processen die bijdragen aan herkenning van informatie: 

- 1. Perirhinale cortex: ontvangt info over specifieke items (voldoende voor 

familiariteitsoordeel, maar niet voor recollectie) 

- 2. Parahippocampale cortex: ontvangt info over context waarin item eerder gezien is 

(noodzakelijk info maar niet voldoende voor recollectie)  

- 3. Info over item en context integreren/binding maken-> integratie/binding in hippocampus 

–> is noodzakelijk voor recollectie 

▪ Evidentie neuro-imaging, MAAR wel correlationele verbanden, geen oorzakelijkheid. 

▪ Taakmoeilijkheid ~ verstorende factor. 

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

▪ Amnesiepatiënten: problemen recollectie, familiariteit intact. Het latere positieve 

ERP complex, geassocieerd met R, niet meer aanwezig. 

Voor herinnering is er ook een context nodig vb. speelplein & herinneren wat je speelde met je 

vrienden. Voor herkenning niet nodig vb. herkennen vrienden speelplein 

Hersengebieden betrokken bij genereren ve episodische herinnering: 

Recollectie sterker geassioceerd met 

activatie parahippocampale cortex en 

hippocampus dan met activatie vd 

perirhinale cortex. Bij familiariteit juist 

omgekeerde. 

 

 

 

Studies tegen en voor dat hippocampale 

activiteit de binding tussen items en 

context veroorzaakt. 

- Vb. Geen grote verschillen in 

hippocampale activiteit tussen 

familiariteitsbeoordelingen en recollectie 

bij controle taakmoeilijkheid (want recollectie is moeilijker) 

- Vb. patiënten met hippocampale schade hebben selectief problemen met 

recollectie/beperking in hun vaardigheid tot herkenning terwijl familiariteit niet aangetast is 

Patiënten met schade aan perirhinale cortex hebben problemen met familiariteitsbeoordeling 

6.4 Herinnering 
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In hoeverre verschilt herinnering van herkenning? Relatie tussen herinneren & herkennen 

 → Scanned encoding-taak: 3 geheugentesten 

Tijdens de encoderingsfase moesten pp combinaties van kleuren en woorden leren en zich hierbij 

steeds proberen voor te stellen of de combinaties plausibel waren. Tijdens het ophalen moesten ze 

ofwel zoveel mogelijk woorden opnoemen (vrije herinnering) ofwel gegeven woorden herkennen 

(gecuede herinnering), ofwel o.b.v. een gegeven kleur het corresponderende woord benoemen 

(associatieve herinnering) 

- Itemherkenningstest (sensitief voor familiariteit): beslissen of item/woord oud of nieuw is 

- Associatieve herinneringstest (sensitief voor recollectie): associatie tussen woord/item en 

kleur geven 

- Vrije herinneringstest: vrij herinneren welke items/woorden gezien 

 Vrije herinnering resulteert in toename geheugenspoor want activeerde twee 

gebieden in de linker hemisfeer sterker dan de andere twee vormen van 

herinnering. 

→ Herinner/weet-procedure: voor ieder item/woord een herinner- of weet-antwoord geven 

 Voor meer dan de helft vd woorden/items gaven de proefpersonen een 

herinner-antwoord 

 Net als bij recollectie, is er bij herinnering sprake van sterkere associaties tussen 

de items en de context 

 Succesvolle herinneringen hangen sterk samen met associaties 

 Permastore heeft aanleiding gegeven tot het onderscheid tussen een geheugen 

voor herinnering & geheugen voor herkenning. Eveneens is herinneren eigenlijk= 

aan het herkennen in een cognitief schema gerelateerd aan de 

gebeurtenis/object/… dat je wilt herinneren 

 

6.5 Het constructieve (episodisch) geheugen 

Episodisch geheugen functioneert niet als videosysteem dat complete episodes van je leven vastlegt! 

Het is fundamenteel constructief ipv reproductief: 

- Ophalen van herinnering impliceert een actief reconstructieproces 
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- Fragiel (gevoelig voor diverse vormen van fouten & vertekeningen), maar flexibel en 
efficient.  3 mogelijke redenen waarom we zo een fragiel geheugen hebben 
▪ 1) Vereist enorme hoeveelheid verwerkingskracht om een semipermanente & 

volledige herinnering van iedere ervaring op te slaan 
▪ 2) Evolutionair niet voordelig om zo’n gedetailleerde herinneringen op te slaan maar 

wel evolutionair voordeel vh opslaan vd essentie ve herinnering waarbij triviale 
details niet van belang zijn 

▪ 3) Episodisch geheugen kunnen we gebruiken om toekomstscenario’s voor te stellen 
door op een flexibele manier herinneringen uit het verleden te recombineren 
(hippocampus is betrokken bij recombinatie van geheugensporen). 

- Vaardigheid om de essentie ve ervaring te herinneren neemt toe tijdens kindertijd MAAR ook 
algemene toename in gevoeligheid valse herinneringen. Experiment: 
▪ Onderzoeken mate waarin kinderen gevoelig zijn voor reconstructiefouten in hun 

episodische geheugen 
▪ Luisteren naar sets van 3 verschillende zinnen en beslissen of testzinnen op precies 

dezelfde wijze eerder waren gepresenteerd 
▪ Manipulatie: zinnen gerepresenteerd met zelfde betekenis, maar andere bewoording 
▪ Valse herkenning van deze zinnen oudere kinderen>jongere kinderen 

- Mentaal tijdreizen naar de toekomst → Episodisch geheugen wordt gebruikt voor de 
constructie van toekomstscenario’s 
▪ Hersengebieden betrokken bij episodische geheugen moeten ook geactiveerd 

worden wanneer we ons de toekomst voorspellen. 

▪ Toename hippocampale activiteit tijdens inbeelden toekomstscenario’s met 

betrekking op persoonlijke gebeurtenissen (Ook verband met helderheid, 

emotionele en persoonlijke significantie) 

▪ Hippocampale activiteit groter tijdens inbeelden toekomstscenario’s dan bij ophalen 
herinneringen door construeren ve coherent voorgestelde gebeurtenis 
 Verband hippocampale activiteit en construeren toekomstscenario’s 

▪ Patiënten met hippocampale schade hebben moeite om herinneringen uit het 
geheugen te halen (episodisch geheugen) en toekomstscenario’s in te beelden. Niet 
om gedetailleerde beschrijvingen van scenes te generen. 
 

2 mogelijke redenen waarom schade aan hippocampus in een verminderd vermogen om 

toekomstscenario’s te genereren resulteert: 

- Verminderd vermogen om gedetailleerde info uit episodisch geheugen te halen en deze te 

gebruiken bij construeren scenario 

- Hippocampale schade beperkt het  vermogen patiënt om deze scenario’s te beschrijven  

➔ Evidentie vooral voor verklaring 1 
Afbeeldingen zoals gebruikt door Race et al. (2011).  

Deficienties in het genereren van toekomst scenarios zijn bij 

hippocampale patiënten gerelateerd zijn aan het ophalen 

van informatie uit het geheugen en niet aan de vaardigheid 

om gedetailleerde beschrijvingen van een scene te geven 

 
 
 
 

7. Het semantisch geheugen 
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Algemene kennis opgeslagen in de vorm van concepten. Netwerk van alle concepten die we ooit 
geleerd hebben, gerelateerde concepten zijn met elkaar verbonden. 
 
Klassieke benadering (collins & quillian): Hiërarchisch-netwerkmodel 

- Netwerk van abstracte concepten: alle concepten die we ooit geleerd hebben vormen een 
onderdeel ve semantisch netwerk (gerelateerde concepten zijn verbonden) 

- Concepten hierarchisch georganiseerd in semantisch geheugen (H20) 
- Kon niet goed de wijze waarop we concepten representeren verklaren → hiërarchische 

organisatiestructuur problematisch 
- Organisatie niet flexibel genoeg DUS nieuwe modellen↓ 

Later: 
- “Spreading activation” modellen (collins en loftus) 
▪ Semantisch geheugen is georganiseerd obv semantische 
gerelateerdheid/semantische afstand tussen de concepten 
▪ Afstand 2 concepten= sterkte waarmee ze met elkaar 
geassocieerd zijn 
▪ Een concept zal geactiveerd worden zodra je dit ziet, hoort of 
eraan denkt. Bij activatie concept verspreidt deze zich naar 
gerelateerde concepten waarbij concepten die sterkst 
geassocieerd zijn meest geactiveerd worden en verderaf gelegen 
concepten minder sterk geactiveerd 
▪ Goed in staat priming effecten te verklaren. 
 
 
 
 

 

7.1 Hiërarchie van concepten 

Latere evidentie voor toch een zekere hiërarchische organisatie: 

- Consistent met het idee dat categorieën gekenmerkt worden door een gegradeerde 

structuur. 

- Superordinaat niveau (vb.meubelstukken)/basisniveau (vb. stoel)/subordinaat niveau (vb. 

een bureaustoel)- relatief abstract -> Classificatie meestal op basisniveau 

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

➢ Distinctievere eigenschappen 

➢ Alle concepten delen bepaalde motorische acties 

➢ Gebruik van namen 

▪ Subordinaat niveau - veel vergelijkbare eigenschappen voor verschillende objecten 

vh laagste niveau. 

- Maar niet altijd: bv experts refereren vaak aan objecten op het subordinate niveau 

(hondenkenners/vogelspotters) 
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- Beschrijving van gezichten: gebruiken we ook vaker subordinate namen 

Ondanks dat we een algemene voorkeur hebben voor labels op 

basisniveau, zijn we niet altijd het meest efficiënt in deze 

verwerking: 

Proefpersonen kregen afbeeldingen die ze moesten categoriseren 

op ofwel superordinate niveau (dier of voertuig), ofwel op 

basisniveau (hond of kat), ofwel op subordinate (siamese kat, 

etc.). Taakprestatie hoogst op superordinate niveau en laagst op 

subordinate. Categorisatie op een gedetailleerder niveau is 

informatiever en vereist dus een gedetailleerde verwerking → hoe 

gedetailleerder de beschrijving, hoe langer de beslissingstijd en 

hoe minder accuraat benaming 

Classificatie op subordinaat niveau trager en minder accuraat 

Patiënten met semantische dementie presteerden beter op 

superordinare niveau dan op basisniveau 

 

 

7.2 De aard van concepten 

Klassieke theorieën over concepten opgeslagen in semantisch geheugen: 

- Abstract (ontkoppeld vd sensorische & motorische representaties) & stabiel (ieder individu 

gebruikt zelfde representatie ve concept bij verschillende gelegenheden) 

- Consistent over individuen (vergelijkbare representatie van een concept) 

 Problematisch (klopt niet met hoe we concepten in dagelijks leven gebruiken) 

>< 

Barsalou: 

- In dagelijks leven bijna nooit losse concepten, maar interpreteren in verschillende contexten 

en afhankelijk van doel dat we willen bereiken 

- Simulatietheorie 

▪ Betrokkenheid van perceptuele en motorsystemen bij verwerken van 

concepten/conceptuele info (evidentie gevonden) 

➢ Evidentie: in de hersenen representaties van perceptuele, emotionele en 

motorische codes in het semantische geheugen. Zowel perceptuele codes als 

actiecodes vormen een deel van het semantische netwerk. De mate waarin 

concepten verwerkt worden is afhankelijk van het doel waarvoor ze gebruikt 

worden. 

➢ Concrete concepten activeren visuele gebieden cortex, abstracte concepten 

doen dat niet. Opgesomde eigenschappen ve woord afhankelijk van visuele 

beeld dat het opriep. 

➢ Woorden geassocieerd met bewegingen van lichaamsdelen activeerden de 

corresponderende delen van de motorcortex. Motorsysteem betrokken bij 

actiegerelateerde concepten. 

 Dynamisch semantisch geheugen 
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Pulvermüller et al. 

- Motorsysteem betrokken bij verwerking van 

concepten 

- Verschillende lichaamsdelen produceren specifieke 

activatiepatronen in de motorcortex wanneer ze bewegen. 

- TMS evidentie 

▪ Pp kregen woorden aangeboden die geassocieerd 

waren met bewegingen van deze lichaamsdelen. De 

corresponderende delen van de motorcortex werden 

geactiveerd 

▪ Beslissen of letterreeksen een woord vormen of niet 

terwijl ≠ delen vd motorcortex dmv TMS-puls gestimuleerd 

worden 

➢ Armgerelateerde woorden sneller verwerkt terwijl 

armgerelateerde delen motorcortex gestimuleerd werden. 

Idem beengerelateerde woorden maar dan beengerelateerde delen 

motorcortex. 

 Perceptuele representaties en actiecodes vormen deel vh semantisch netwerk en 

mate waarin concepten verwerkt wo is afhankelijk vh doel waarvoor ze gebruikt 

wo (consistent met Barsalou) 

 Benadering sluit stabiele abstracte kern vh semantisch geheugen niet uit (zoals in 

klassieke benadering)  

Recent: dynamische aspect verenigen met een stabiel en abstract semantisch geheugen. 1) De 

relatie tussen vervaging van concepten en semantische dementie 

Tegenwoordig: Hub en spaakmodel (verenigen vd 2) 

- Spaken= ≠ modaliteitsspecifieke representaties die geassocieerd zijn met de sensorische & 

motorische gebieden 

▪ Evidentie: patiënten met categoriespecifieke deficiënties (problemen met verwerken 

v specifieke categorieën van objecten). 7 verschillende patronen v specifieke 

deficiënties (specifieke eigenschappen van concepten die ze niet kunnen 

identificeren: kleur, smaak, etc.). Niet zozeer problemen met onderscheid levende & 

niet-levende eigenschappen maar wel met identificatie modaliteitsspecifieke 

eigensch van levende objecten (overlap contouren, complexe bewegingspatronen 

etc.) 

- Hubs= stabiele modaliteitsonafhankelijke representatie waarin alle kennis over een concept 

geïntegreerd is 

Schade aan Hubs: 

- Semantische dementie (verlies conceptuele kennis) (vb.blaffende hond – kunnen niet meer 

zeggen dat het een hond is). 
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▪ Vb obve geschreven beschrijving concepten 

niet kunnen identificeren (gestreept dier uit 

Afrika) of obv karakteristieke geluiden objecten 

niet kunnen identificeren (blaffende hond) 

▪ Progressieve degeneratie hubgerelateerde 

info waardoor grenzen tussen concepten 

vervagen -> Vervaging tussen categorieën 

waardoor problemen met 

classificatie/identificeren van 

➢ Atypische leden  vb. emoe is atypische vogel 

➢ Pseudotypische niet-leden vb. vlinder heeft # 

vogelachtige eigenschappen 

Patiënten met een semantische dementie 

scoren vaak lager bij het klassificeren van 

atypische leden (doelstimuli) en pseudotypische 

niet leden (afleiders) van een categorie.  

7.3 Schema’s en scripts (belangrijke rol taalbegrip H16) 

Schema’s: 

- Georganiseerde chunks van kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen of acties 

- Concepten georganiseerd in de vorm van schema’s 

- Veel van deze schema’s kunnen de vorm ve script aannemen 

- Belangrijke rol in taalbegrip: inferenties maken via schema’s over aspecten van verhalen die 

niet expliciet worden beschreven. 

Scripts: 

- Informatie over de sequentie van gebeurtenissen & acties vb.restaurantscript 

- Vaak gekenmerkt door een hiërarchische clustering 

 Kunnen ook leiden tot vertekeningen in herinneringen, aangezien ambigue 

informatie wordt herinnerd op een wijze die consequent is met die van het 

script. Zodat een gebeurtenis een “logische” volgorde heeft, en niet noodzakelijk 

hoe het in het echt gebeurde. (H15 ooggetuigenissen) 

Hersenonderzoek naar de organisatie van het semantische geheugen: 
Studie patiënten met semantische dementie die scripts moeten gebruiken: niet zoveel moeite met 

reproduceren sequentie. Vooral problemen met ophalen conceptuele info, terwijl vaardigheden om 

doelgerichte acties voor te stellen nog redelijk intact zijn 

- Beter in staat volgorde van gebeurtenissen binnen cluster (vb. cluster over aas) te 

beoordelen dan volgorde tussen clusters (idem bij controlegroep) 

>< 

Patiënten met een atrofie van de frontaalkwabben (fronto-temporale dementie) hadden relatief 

veel moeite met de sequentiëring van acties (niet met genereren acties) binnen een script. Dus geen 

problemen met ophalen van conceptuele info uit semantisch geheugen, maar wel met plannen van 

doelgerichte acties. Problemen met informatie in een script te assembleren tot een optimale 

sequentie. -> deficiëntie vormen ve sequentie 
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- Merkten veel sequentiefouten (vb. eerst vis in emmer en dan vislijn uitgooien) niet op en wel 

veel semantische fouten (vb. bloem aan haak ipv worm) 

- Moeite met bepalen volgorde binnen clusters en volgorde tussen clusters 

8. Het non-declaratieve geheugen (impliciet) 

Manifesteert zich niet via bewuste herinneringen, maar via gedrag. Procedureel geheugen. 
Dissociabel van het declaratieve geheugen: 

- Op basis van patiëntstudies (vaak amnesiepatiënten met vb. Korsakoff syndroom die geen 
declaratieve vaardigheden kunnen leren, maar wel impliciete/procedurele vaardigheden 
vb. pursuit rotor-taak die alle patiënten konden leren en even goed op presteerden dan 
controlepersonen) 

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

impliciete leerprocessen (-> taken gebruiken die meer overeenkomen met dagelijks leven vb. 
weeftaak) 

 Dissociatie declaratief & non-declaratief geheugen 
Echter, misschien toch niet volledig onafhankelijk (dissociatie tussen beiden minder sterk is dan 
sommige studies impliceren) 

- Exp: zo snel mogelijk reageren op een stimulus (non-declaratief), maar in bepaalde volgorde 
(declaratief): volgorde wordt ook automatisch verwerkt -> Zekere mate van bewuste kennis 
van impliciete sequenties (declaratieve processen betrokken bij impliciete leerprocessen -> 
betrokkenheid afhankelijk vd specifieke omstandigheden vd taak) 
▪ Vb. seriële reactietijdtaak: amnesiepatiënten hebben intacte prestatie, 

controlepersonen hebben toch enige bewuste kennis over verborgen sequentie 
- Uitvoering van expliciete taken kunnen taakuitvoering beïnvloedden. 
- Motorische taken kunnen ook interfereren met expliciete geheugentaken 

 
Relatie tussen impliciete taken en activatie van striatum ( geassocieerd met non-declaratieve 
geheugen) 

- Maar taakafhankelijk 
▪ Enkeltaak: prestatie correleert met activatie mediale temporale lob/hippocampus 

(geassocieerd met declaratieve geheugen) 
▪ Dubbeltaak: correlatie met activatie van putamen vh striatum 
 Mate waarin een taak beroep doet op impliciete geheugen hangt af van externe 

factoren/taakbelasting/interne factoren 
 Traditionele onderscheid declaratief & non-declaratief is te simplistisch. Leren 

van vaardigheden is een complex neuraal mechanisme waarbij zowel striatum 
als hippocampus zijn betrokken. 

Hippocampus is betrokken bij verkrijgen & opslaan van procedurele herinneringen maar impliceert 
niet dat er sprake moet zijn van declaratief leren! Functionele connecties tussen impliciete & 
expliciete geheugen. Interactie tussen de 2 systemen. 
 

9. Voorbij het onderscheid tussen declaratief en non-declaratief 

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

non-declaratief geheugen. 

9.1 Een vage grens tussen impliciete en expliciete geheugenprocessen 

Dew & Cabeza (2011): 
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- Expliciete geheugentaken (vb. woordparen vanbuiten leren) kunnen latere ongerelateerde 
taken beïnvloedden (vb. woorden aanvullen -> impliciet geheugeneffect  want woorden 
aanvullen obv eerder geleerde woordparen zonder dat dit de instructie was is dus ook 
impliciete geheugentaak MAAR beter presteren als men zich bewust was vd link tussen 2 
taken dus bewuste geheugenprocessen spelen ook een rol) 

Ook voor autobiografische herinneringen (cf. H15) onduidelijke grens. Ophaling van autobiografische 
herinneringen vindt vaak spontaan en onvrijwillig plaats (impliciet) terwijl ze expliciet en toegankelijk 
zijn. 
Geen éénduidig onderscheid in hersenactiviteit 

- Hippocampus soms ook betrokken bij impliciete processen 
- Striatum soms ook betrokken bij expliciete (episodische) geheugenprocessen 

Criterium voor het onderscheid dat opgeslagen info toegankelijk moet zijn voor bewustzijn valt niet 
empirisch te definiëren. 
 

9.2 Procesmodellen 

Nieuwe theoretische geheugenmodellen waarin traditionele onderscheid declaratief/non-declaratief 

geheugen grotendeels verdwenen is. 

Classificatie NIET gebaseerd op bewustwording, maar op betrokken neurale processen: 

9.2.1 Henkes procesmodel 

Procesmodel waarbij de belangrijkste verschillen tussen de individuele geheugensystemen 

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

Identificatie van 3 belangrijke geheugenprocessen: 

- 1) Snelle codering van flexibele associaties (vooral betrokken bij episodisch geheugen en 

afhankelijk vd hippocampus, semantisch geheugen kan ook afh zijn van dit proces) → zowel 

onbewust als bewust (schade aan hippocampus problemen met beide vormen van 

codering)* 

- 2) Langzame codering van rigide associaties (vooral betrokken bij procedurele 

geheugen/semantisch geheugen en bij klassieke conditioneringsprocessen, basale ganglia en 

cerebellum betrokken) 

- 3) Snelle codering van losse eenheden (betrokken bij familiariteit en priming, is afh vd 

parahippocampale cortex) → Hippocampus niet direct betrokken bij 

familiariteitsbeoordelingen* 
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Schematisch overzicht van de belangrijkste 

geheugenprocessen obvd onderliggende neurale 

processen volgens Henke (2010) en de belangrijkste 

corresponderende hersengebieden 

Kan verklaren wrm patiënten met schade aan 

hippocampus vooral problemen hebben met 

episodisch geheugen (basis voor traditioneel 

onderscheid). 

Maakt echter ook aantal predicties die inconsistent 

zijn met traditionele benadering. 

 

 

 

 

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

problemen met beide vormen coderen. 

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

- Proefpersonen paren van gezichten en beroepen subliminaal aanbieden. Daarna enkel 

gezichten tonen en hier vragen over beantwoorden over beroep etc. Dit lukte hun dus 

hadden onbewust de associatie tussen beroep en gezicht kunnen coderen 

- Verhoogde activatie vd hippocampus tijdens subliminale aanbieding gezicht-beroepparen + 

hippocampus actief tijdens ophaling informatie in 2e fase taak → associaties onbewust 

gecodeerd. 

*Onderzoek amnesiepatiënten om flexibele associaties te vormen 

- ≠ foto’s van landschappen soms originele foto herhaald, soms foto herhaald waarin bepaalde 

objecten in landschap verplaatst waren. Oogbewegingen werden gemeten tijden presentatie 

foto’s -> controlepersonen fixeerden langer op gemanipuleerde regio’s (verplaatsing 

opgemerkt) terwijl amnesiepatiënten dat niet deden. => niet in staat om flexibele associaties 

te vormen MAAR er zijn uitzonderingen: 

▪ Amnesiepatiënten moesten verbale associaties vormen. Kregen een categorie en 

moesten 4 exemplaren van deze categorie benoemen -> rapporteerden evenveel 

associaties op een impliciete geheugentest als de gezonde controles 

 Meeste amnesiepatiënten zijn niet in staat flexibele associaties te vormen. Uitzondering: 
verbale associaties. 

*Amnesiepatiënten met hippocampale schade nog redelijk goed in staat om familiariteitsoordelen te 

maken, maar moeite met recollectie (zie eerder dit hoofdstuk). 

- Is consistent met predictie, maar geen typerende bevinding: amnesiepatiënten met 

hippocampale schade hebben problemen met recollectie en hun familiariteitsbeoordelingen 

zijn ook enigszins aangetast. Wss omdat hersenbeschadigingen van amnesiepatiënten zeer 

extensief zijn. 

9.2.2 Het componentenmodel van Cabeza en Moscovitch  

Gelijkenis model Henke: benadrukt dezelfde onderliggende neurale processen. 
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De dimensionele benadering volgens Cabeza en collega’s. Flexibeler dan Henke want gaat er van uit 

dat er een grote verscheidenheid aan neurale processen is (ipv 3) die op flexibele wijze 

gecombineerd kunnen worden afhankelijk vh specifieke doel. 

Geheugensystemen wo gevormd door ad-hoccoalities van specifieke modules die van taak tot taak 

gerekruteerd kunnen worden. 

“Hoe zijn verschillende geheugenprocessen aan hersengebieden 

gerelateerd?” 

- Hersengebieden geclassificeerd obv 3 assen 

▪ Perceptueel-conceptueel 

▪ Items-relationeel 

▪ Automatisch-gecontroleerd  

Theoretisch model dat zich vooral richt op de vraag hoe verschillende 

geheugenprocessen aan hersengebieden gerelateerd zijn. 

Een classificatie van neurale geheugenprocessen die niet gebaseerd is 

op het onderscheid tussen bewuste of onbewuste verwerking, maar op de 3 dimensies 

10. Besluit 

Er is een fundamentele shift in ons denken over geheugensystemen. Klassieke distinctie tussen 

declaratieve en non-declaratieve geheugen → procesmodelbenadering: heeft sterke punten en kan 

aantal belangrijke empirische bevindingen beter verklaren dan traditionele benadering MAAR 

eindstadium van theorievorming op gebied van menselijk geheugen nog lang niet in zicht. 

Stap in de goede richting met procesmodelbenadering, maar huidige modellen nog niet specifiek 

genoeg om concrete predicties te genereren. Belangrijke uitdaging: bepalen hoe de verschillende 

neurale processen aan elkaar gerelateerd zijn en hoe deze processen interacteren met andere 

functies.=> Werk kan sterk bijdragen aan ons begrip vd functies vd hippocampus en hoe deze 

bijdraagt aan andere cognitieve functies zoals perceptie/inbeelden toekomst/etc. 

11. Samenvatting 

p.437 

H14: De dynamiek van ons geheugen 
1. Inleiding 

Vbd studeren bij examens; je leert iets en doet even een ander vak en plots alles weer vergeten van 

het vorig vak maar bij het opnieuw leren gaat het veel sneller om de leerstof te beheersen 

=> illustreert belangrijke aspecten van de dynamiek van ons geheugen: leren van nieuwe informatie 

is een geleidelijk proces van;  

1. Waarnemen 

2. Herhalen  

3. Testen 

= op deze manier slaan we info permanent op !  
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= essentieel voor ons functioneren en voor ons voortbestaan!  

Dit hoofdstuk zal de belangrijkste processen die ervoor zorgen dat ons geheugen dynamisch is 

bespreken 

2. Het multi-store-geheugenmodel 

Milner; bevinding dat patiënt HM in staat om nieuwe info gedurende een korte tijd op te slaan maar 

niet in staat om deze nieuwe info permanent op te slaan  

= betekent dat er dus twee geheugens bestaan; een kort- en een langetermijnopslag 

Atkinson en Shiffrin; ontwikkelen kortetermijngeheugenmodel: 

Drie buffers: 

1)  Informatie eerst kort opgeslagen in 

sensorische buffer= modaliteitsspecifiek voor visueel 

‘iconisch’ (kortdurende opslag 500-1500 ms, actieve 

representatie in sensorisch systeem) en auditief 

‘echoïsch’ (tijdelijk ‘terug te spelen echo’ van wat je net 

hebt gehoord.) daarna na 

2) Kortetermijnbuffer= Kortetermijnopslagplaats 

met beperkte capaciteit -> enkel met aandacht en 

herhalen komt het verder dan deze buffer naar de 

volgende. Herhaling zorgt ervoor dat het langzaam 

gecodeerd wordt in LTG & info niet verloren gaat. En 

dan naar 

3) Langetermijn opslag met oneindige 

capaciteit, waar info voor een lange tijd ongewijzigd 

opgeslagen blijft – onderhevig aan verval en 

interferentie. -> deel direct opgeslagen in LT, een andere deel langzaamaan door 

herhaling in LT 

2.1 Sensorische opslagplaatsen 

2.1.1 Sperlings partial report studies 

- Sperling ; sensorische informatie is gedurende korte tijd beschikbaar voor verdere verwerking; via 

studie blijkt de info te vervallen na ongeveer 500 ms. 

* EXPERIMENT;  

Reeks letters presenteren, 

variërend in aantal van 3 tot 12 

die de pp moest onthouden & 

later rapporteren 

Volledige rapportage wil zeggen 

dat pp alle letters moesten 

opnoemen. Bij de partiële 

rapportage gaf een toon aan 

welke rij letters gerapporteerd 
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moest worden. Voor de vertraagde partiële- rapportage conditie, werd de toon vertraagd 

aangeboden waardoor de pp de letters uit hun iconisch geheugen moesten selecteren. 

  Gemiddeld kan pp niet meer dan vier en een halve van deze letters onthouden en accuraat 

benoemen  

 pp kan wel rapporteren dat ze meer dan 4 letters gezien hebben maar niet onthouden  

* Tweede experiment;  

Doel: kijken of die ‘niet onthouden’ letters wel nog toegankelijk waren . Eerst een groot aantal letter 

aanbieden die pp moet onthouden dan werden de letters verdeeld in rijen en kolommen en door 

middel van een toon enkel de specifieke kolom met letters rapporteren  

 wanneer deze toon snel volgde op het weghalen van de display da waren de pp in staat zeer 

accuraat de juiste letters te rapporteren maar naarmate de toon later werd gepresenteerd 

verminderde deze prestatie sterk  

 Effect vertraging toon = hoe later de toon gepresenteerd werd, hoe minder 

goed pp erin slaagden om de relevante letters te benoemen. 

 Impliceert dat visuele info nog gedurende een korte tijd beschikbaar is maar 

vervalt snel  

2.1.2 Visueel-sensorisch 

= iconisch geheugen  

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

kortdurende opslag; 500-1500ms 

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

random moment tussen beide displays. 

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

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

wanneer de cue in het tweede display werd aangeboden. 

▪ Implicatie: we zijn in staat om tijdens het onthouden van visuele informatie nog te 

selecteren uit informatie in ons iconische geheugen en deze info kunnen we 

vasthouden in het kortetermijngeheugen. 

- Actieve representatie in sensorisch systeem 

- Atkinson en Shiffrin; dit geheugen is preattentief dus de werking ervan is niet afhankelijk van 

of beïnvloed door aandacht  

2.1.3 Auditief-sensorisch 

= echoïsch geheugen: belangrijke rol in het tijdelijk vasthouden van informatie voordat onze 

aandacht de kans heeft gekregen deze informatie vast te houden in het kortetermijngeheugen. 

Tijdelijk terug te spelen ‘echo’ van wat je net gehoord hebt  

2.2 Het kortetermijngeheugen 

Tijdelijke opslag van info. Volgens Atkinson & Shiffrin noodzakelijk voor permanente opslag. Geen 

aandacht = verval! Instandhouding van info door herhaling!  

2.2.1 De geheugenspanne 
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George Miller; een van de eerste die een schatting maakte van de capaciteit van ons 

kortetermijngeheugen: “the magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity 

for processing information.” => men kan gemiddeld 7 letters of cijfers onthouden 

Veel discussie want afhankelijk van ;  

- Chuncking= overschatting als men kijkt nr losse eenheden i.p.v. betekenisvolle eenheden 

(chunk)  

▪ Mensen onthouden meer als ze de dingen kunnen comprimeren tot de kleinst 

mogelijke hoeveelheid items (chunks) 

bv; de letters TNTIBMUFO splitsen we op in TNT IBM & UFO 

- Bij visuele informatie is onze geheugenspanne beïnvloed door: Objecten die kunnen variëren 

qua complexiteit of abstractieniveau, Context, Categoriseerbaarheid  

▪ Bevinding van Gao en Luria ; beter in staat om simpele figuren te onthouden dan 

complexe 

2.2.2 De seriële positievecurve 

Seriële positiecurve = de kans om een woord correct te herinneren geplot als functie van de positie 

vh woord in de lijst. Als we een lijst woorden leren en daarna overhoord worden zullen we de 

woorden aan het begin en einde nog herinneren  

- Primacy effect: oververtegenwoordiging van woorden uit het begin van de lijst -> omdat de 

eerste items relatief vaak herhaald worden, zijn ze redelijk goed geconsolideerd in het LTG. 

- Recency effect: oververtegenwoordiging van woorden uit het einde van de lijst -> omdat de 

meest recente items nog relatief sterk in het KTG geactiveerd zijn. 

2.2.3 Geheugenverlies 

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

deficiënties. 

- KF; motorongeluk waardoor schedelfractuur over de pariëto-occipitaalkwab, 

kortetermijngeheugenspanne van 2 seconden, presteert normaal op langetermijngeheugen 

dus betekent dat deze twee geheugens uit dissocieerbare modules bestaan  

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

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

2.2.4 Vergeten in kortetermijngeheugen 

Brown-Peterson-Paradigma:  pp moet reeks van drie random gekozen letters 

onthouden en daarna moesten ze vanaf een bepaald getal terugtellen en terug de 

onthouden drie letters rapporteren  

- Afname geheugen prestatie in functie van tijd 

- Hoe verder de pp moesten terugtellen, hoe minder goed ze in staat waren 

letters correct te rapporteren. 

- Daaruit leidden ze af dat de kwaliteit van de geheugensporen automatisch 

afneemt in functie van tijd. 

Nairne: verwerpt de verklaring van spoorverval. Niet door tijd maar door 

interferentie dat prestatie afneemt  
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- Vergeten in KTG niet omdat de geheugensporen met de tijd verzwakken. Er is eerder sprake 

van interferentie: cues die we normaal gebruiken om info uit het KTG terug te vragen, 

zouden door interferentie van andere taken, komen te vervallen. 

- pp moeten woorden onthouden ipv letters en ondertussen een cijferbenoemingstaak 

uitvoeren  

➔ Veel minder sterk spoorverval dan in het Brown-Peterson-paradigma 

3. Het werkgeheugen 

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

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

van informatie) -> working memory. 

Baddeley en Hitch; KTG is essentieel voor uitvoering van diverse dagelijkse taken! Informatie in ons 

werkgeheugen kunnen we opsplitsen in/ onderscheid twee verschillende types o.b.v. 

dubbeltaakstudies 

- Fonologische informatie: onthouden verbale/auditieve code  

- Visuo en spatiale informatie 

Experiment Robbins; schakers moesten een opdracht doen voor dat ze hun zet zetten : 

- Verbaal: De frase ‘see-saw’ herhalen ( om fonologische processen onderdrukken) 

- Visuospatiaal: Herhaaldelijk nummertoetsen in vaste volgorde indrukken ( visuospatiale 

vaardigheden nodig) 

- Executieve processen: Random getallen genereren ( central executive voor nodig)  

 zowel nummertoetsen als getallen genereren beïnvloedde de schaakprestatie dus impliceert 

dat schaken beroep doet op visuospatiale vaardigheden en executieve controleprocessen! 

Zo is een model met 3 componenten ontstaan↓ 

- Model van Baddeley en Hitch ; 

Multicomponenten-werkgeheugen-

model: 

▪ Central executive 

= controleert de werking van de 

andere systemen en zorgt ervoor 

dat we de inhoud van het 

werkgeheugen kunnen 

manipuleren, vasthouden of 

actualiseren indien nodig 

▪ Fonologische buffer 

= betrokken bij onthouden van 

auditieve informatie 

▪ Visuospatiale klad of shetsblok  

= onthouden van visuele en of ruimtelijke informatie 

➢ Additionele component: episodische buffer, betrokken bij de tijdelijke opslag 

van geïntegreerde stukken informatie. 

➢ Vooral m.b.t. persoonlijke gebeurtenissen. 
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3.1 Componenten van het werkgeheugen 

3.1.1 Fonologische buffer 

Baddeley, Thomson en Buchanan ; fonologische buffer bestaat uit twee systemen:  

- Fonologische opslagplaats: te onthouden woorden worden daar opgeslagen 

- Articulatorische lus: woorden worden door middel van subvocale herhaling actief gehouden  

Larsen, Baddeley en Andrade; fonologie heeft invloed op het aantal 

woorden dat we kunnen onthouden  

- Fonologische similariteitseffect;  de herinnering was 25 

procent minder wanneer pp een lijst met fonologisch vergelijkbare 

woorden of letters moest onthouden. Een lijst met fonologisch 

vergelijkbare woorden of letters wordt minder goed onthouden dan 

een lijst die niet op elkaar lijkt.   

➔ Suggereert dat we bij het onthouden van woorden gebruik 

maken van ons articulatoire spraaksysteem !  

- Een tweede bevinding die dat bevestigt; woordlengte-effect: hoe langer de woorden 

die we moeten onthouden hoe minder we er kunnen onthouden !  

➔ Suggereert dat capaciteit fonologische buffer beperkt is door de tijd die we nodig 

hebben om het te onthouden woord te herhalen 

3.1.2 Visuospatiale kladblok 

Beperkte capaciteit: ongeveer 4 objecten onthouden onder normale omstandigheden. 

Wheeler en Treisman ; individuele objecten kunnen onthouden worden doordat aandacht de 

individuele eigenschappen van objecten (zoals kleur & vorm) samenbindt en deze figuren op die 

manier vasthoudt  

Baddeley ; onderscheidt tussen visueel geheugen en spatiaal geheugen 

- Capaciteit spatiaal geheugen testen door Corsi Block tapping taak  

▪ Sequentie blokken aantikken imiteren, steeds langer en moeilijker, tot de pp 

niet meer in staat is de volgorde te herhalen. 

▪ Beïnvloed door spatiale interferentie. 

- Visuele tegenhanger: patroonspannetaak. Capaciteit visueel 
geheugen ;  
▪ Pp krijgt een matrix van cellen te zien, die voor de helft 

random gevuld/ingekleurd zijn en daarna moet pp 
rapporteren welke cellen gekleurd waren. Ook weer 
steeds grotere matrices. 

▪ Beïnvloed door visuele interferentie. 
KRITIEK! 

- Dubbele dissociatie aangetoond tussen visuele en spatiale informatie  

- De Corsitaak wordt beïnvloed door spatiale interferentie en de patroontaak door 

visuele interferentie 

Klauer en Zhao: Dubbele dissociatie 
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- Studie: pp moesten spatiale info ( stippenpatronen) of niet-spatiale info (Chinese 

karakters) onthouden  

- Pp moest als secundaire taak een bewegingsdiscriminatietaak uitvoeren ofwel een 

kleurdiscriminatietaak 

 Sleutelbevinding = de bewegingsdetectietaak interfereerde met het onthouden van 

patronen en dat de kleurdetectietaak interfereerde met het onthouden van Chinese 

karakters en ook met het onthouden van patronen! Maar andersom geen interferentie bij 

beide taken. (dus dissociatie tussen visuele en spatiale werkgeheugen) 

Om dit onderscheid te verklaren heeft Logie voorgesteld dat het visuospatiale werkgeheugen bestaat 

uit 2 delen;  

- Visual cache: informatie over individuele eigenschappen van stimulus vasthouden  

- Inner scribe: een mechanisme dat is betrokken bij verwerking van spatiale informatie 

en het herhalen van de info van de visual cache  

Hoe wordt visuospatiale info opgeslagen in het geheugen? - Neurale basis van het visuele 

werkgeheugen: 

- ERP’s meten terwijl pp eenvoudige geometrische figuren moesten onthouden die 

aangeboden werden aan de linker of rechter visueel veld  

- Bevinding; negatieve ERP component die over de occipitale cortex, contralateraal ten 

opzichte van de te onthouden stimulus geactiveerd werd   

- Amplitude van deze component is afhankelijk van de hoeveelheid stimuli die 

onthouden moest worden  

- Activatie visuele hersengebieden bij onthouden 

- Contralateraal t.o.v. locatie van de te onthouden stimulus 

=> Deze resultaten impliceren dat het onthouden van visuele objecten waarschijnlijk plaatsvindt 

doordat in de visuele gebieden van de hersenen een representatie van deze objecten actief 

gehouden wordt  

3.1.3 De episodische buffer 

Derde opslagsysteem waar informatie op een geïntegreerde wijze opgeslagen wordt.. Baddeley 

voegt dit toe want kortetermijngeheugenproblemen enkel met een extra opslagplaats te verklaren  

- = additionele back-upopslagplaats met info van verschillende bronnen 

- Buffer met beperkte capaciteit waar info van verschillende bronnen in geïntegreerd worden  

- Episodisch want opslaan geïntegreerde episodes die beperkt zijn tot een specifieke tijd en 

locatie 

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

- Gelijkenis met langetermijngeheugen waar persoonlijke episodes uit ons leven worden 

opgeslagen  

- Episodische buffer belangrijke rol in transfer van info naar het LTG  

3.1.4 Central executive 

Controleert de aan en afvoer van informatie naar het werkgeheugen en zorgt er ook  voor dat de 

inhoud van het werkgeheugen gemanipuleerd kan worden  

Baddeley ; vier processen central executive 

1. Focussen van aandacht of concentratie 
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2. Verdelen van aandacht tussen twee informatiestromen  

3. Switchen van aandacht tussen taken 

4. Tot stand brengen van connectie met LTG 

Deze functies geïdentificeerd o.b.v. patiënten bij wie de executieve functies zijn verstoord (= 

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

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

3.2 Werkgeheugen en bewuste ervaring 
 

Bewuste ervaringen spelen rol in de interactie tussen korte en langetermijngeheugen via episodische 

buffer. Episodische buffer fungeert als een globale werkruimte waar bewustzijn kan ontstaan 

Executieve processen reguleren welke bronnen van informatie worden geïntegreerd id episodische 

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

 

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

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

manipuleren. 

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

meten. 

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

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

redeneer- en probleemoplossingsvaardigheden. 

 Geen eenduidige methode om geheugenspanne van ons kortetermijngeheugen te bepalen 

 Grote verschillen in werkgeheugencapaciteit gerelateerd aan de cognitieve functies die 

gebruikt worden;  

De belangrijkste taken om werkgeheugencapaciteit te meten en hun belangrijkste principes 

3.3.1 De leesspanne 

Taak < zin begrijpend lezen & laatste woord zin onthouden -> aantal te onthouden eindwoorden is 

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

Steeds meer, 50% of meer moet juist zijn. Een deel bezig met begrijpend lezen, een deel van de 

hersenen bezig met woorden te onthouden. 

 

3.3.2 De operatiespanne 

Taak < serie items gepresenteerd bestaande uit een eenvoudige rekenopgave en een woord – pp 

moet verifiëren of de rekensom correct is & het woord onthouden -> na variabel # items 

eindwoorden reproduceren (grootste # items waarbij alles correct gerapporteerd wordt = 

operatiespanne). Op het einde kijken hoeveel woorden onthouden = operatiespanne 

3.3.3 De N-backtaak 

De belasting van het werkgeheugen manipuleren  

Taak < reeks stimuli gepresenteerd en van elk van deze stimuli bepalen of die al dan niet gelijk is aan 

een stimulus die N-posities terug werd getoond. 

- Hoe groter N (geheel getal) wordt, hoe zwaarder geheugenbelasting. 
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- Test voor snel veranderende 

informatie. 

Welke ERP component kun je gebruiken om 

werkgeheugencapaciteit te meten: 

3.3.4 Werkgeheugencapaciteit en suppressie 

van irrelevante informatie 

Vogel en Machizawa rapporteerde een meer 

directe maat voor werkgeheugencapaciteit -> 

EEG-onderzoek 

 

-> (a) Resultaten van drie experimenten die de relatie aantonen tussen de amplitude van een 

contralaterale negatieve potentiaal (ERP- component) en het aantal onthouden items. 

-> (b) De correlatie tussen de geschatte WG- capaciteit en de amplitudetoename van de negatieve 

potentiaal. 

- Pp krijgt reeksen stimuli van gekleurde blokken te zien en moet enkel één zijde van het 

display onthouden op deze manier maakten ze enkel gebruik van de gelateraliseerde ERP-

component 

- Deze ERP-component nam in amplitude toe naarmate het display meer stimuli bevatte -> 

deze toename correleerde sterk met de individuele geheugencapaciteit  

- Vervolgstudie; vergelijkbare taak maar nu niet alleen het aantal stimuli in het display die 

gevarieerd werd ook het aantal dat onthouden moest worden -> het aantal dat pp moest 

onthouden gemanipuleerd door kleur (rood en blauw) 

- Duidelijk verschil tussen mensen met  een lage werkgeheugencapaciteit en mensen met een 

hoge 

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

toe in functie vn het aantal te onthouden stimuli  

 Bij mensen met een LAGE werkgeheugencapaciteit nam de amplitude toe in functie van het 

aantal stimuli in het display zelfs wanneer ze deze niet moesten onthouden en dus alleen 

maar afleiden  

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

informatie te onderdrukken. 

▪ Onderzoek Gaspar en collega’s: evidentie voor deze conclusie 
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➢ Afleidende stimulus kan een ERP-component oproepen, die 

beschouwd wordt als een index voor de mate waarin de aandacht 

getrokken wordt door de oproepende stimulus = N2pc-component 

(contralateraal) 

➢ Additionele ERP-component, geassocieerd met het onderdrukken 

van onze neiging om de aandacht op een afleidende stimulus te 

richten = distractor positivity (Pd) 

➔ Correlatie tussen amplitude Pd en WG-capaciteit 

3.4 Objecten, eigenschappen en detail 

Wat is nu eigenlijk de eenheid voor capaciteit?  

- Mogelijkheid informatie te comprimeren tot betekenisvolle chuncks. 

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

onthouden de geheugencapaciteit? 

Quak, Langford, London en Talsma:  proefpersonen kregen visuele stimuli te zien en moesten een 

specifieke eigenschap onthouden. Hoe meer eigenschappen de pp moesten onthouden hoe kleiner 

het aantal objecten werd dat ze konden onthouden. De onthouden stimuli riepen een contralaterale 

negatieve ERP-component op  

- Deze resultaten suggereren dat er een subtiele trade-off is tussen het aantal objecten dat we 

kunnen onthouden en de hoeveelheid details die we van iedere figuur moeten onthouden 

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

moeten onthouden. 

Roggeman et al. 

- Experimenteel design ve studie, die de trade-off 

onderzocht tussen het aantal objecten die 

onthouden moesten worden en de precisie 

waarmee dit kon gebeuren. 

- Onderzoek; pp moesten de positie van 3 of vijf 

items onthouden, de stimuli werd voorafgegaan door een cue die aangaf hoeveel items de 

pp kon verwachten  

- Wanneer pp verwachtten vijf items te moeten onthouden (bij de cue ‘5’ werd het 

werkgeheugen geboost), ging dat ten koste van de precisie waarmee ieder item 

gerepresenteerd werd. = trade-off tussen precisie en capaciteit ! 

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

wisselwerking tussen capaciteit en precisie, afhankelijk vd specifieke taakvereisten. 

4. Het werkgeheugen herbekeken 

4.1 Het werkgeheugen als een emergente eigenschap vh brein 

Een aantal problemen met het concept WG: 

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

- Problemen met het idee van WG als apart systeem: 
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▪ Hoge mate van specialisatie in prefrontaalkwab doet ons afvragen of het wel 

een zinvol concept is  

- Evolutionair gezien onwaarschijnlijk => logischer dat ons brein doorheen de evolutie er in is 

geslaagd om geheugenfuncties te ontwikkelen die gebaseerd zijn op het hergebruik van 

andere meer basale neurale functies 

=> Werkgeheugen is niet een losstaande module in het brein maar eerder een nauwe interactie 

tussen aandachts- perceptuele en langetermijngeheugenprocessen  

4.2 Aandacht, perceptie en langetermijngeheugen 

4.2.1 Enkelvoudige opslagmodellen 

Functies van korte en langetermijngeheugen kunnen worden 

gecombineerd tot één enkelvoudige opslagmodel met dezelfde 

functionaliteit als het werkgeheugen  

Basisassumptie van dit model; kotertermijngeheugen wordt 

gevormd door het tijdelijk activeren van representaties in het 

LTG  

Mate waarin representaties LTG geactiveerd worden, is 

afhankelijk van: De recentheid van het geheugenspoor & De 

frequentie ve gebeurtenis waarmee het geheugenspoor 

geassocieerd is. 

Werkgeheugenmodel van Cowan: maar één soort representatie 

van informatie waar we bekend mee zijn en dat zijn de representaties die in ons LTG zijn opgeslagen; 

die representaties kunnen variëren qua activatieniveau -> Ook activatie bepaalde representaties 

door aandacht op te focussen. 

Hippocampus betrokken bij leggen van relationele verbanden  

4.2.2 Enkelvoudige opslagmodellen: de rol van de hippocampus 

Atkinson en Shiffrin ; nadruk  op de verschillen tussen KTG & LTG. Voorstanders enkelvoudige 

opslagmodellen: architectuur korte- en langetermijngeheugen gelijkend. 

Hoe kunnen amnesie patiënten dan problemen hebben met LTG, terwijl KTG intact is? 

- Jonides: verschil toe te schrijven aan functionele verschillen in processen die betrokken zijn 

bij  het korte- en langetermijngeheugen -> hippocampus speelt cruciale rol 
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- Hannula ; evidentie voor idee dat amnesiepatiënten geen problemen hebben met het KTG 

omdat meeste geheugentaken geen beroep doen op 

relationeel leren en daar hebben ze net problemen mee! 

(effecten relationeel leren in KTG bestuderen) 

▪ Onderzoek; computer genereerde 

interieurscenes tonen aan normale mensen 

en aan amnesiepatiënten met schade aan 

hippocampus. Daarna dezelfde scenes 

opnieuw tonen maar met een item in de 

scene verplaatst = de normale scoren 

accurater dan de amnesiepatiënten  

MAAR kritiek op dit onderzoek; Hannula 

onderzocht niet enkel relationeel geheugen 

ook sterk beroep op werkgeheugen 

- Jeneson doet dit onderzoek opnieuw maar met maar 1 scene per keer  

= de amnesiepatiënten scoren even goed als de controles  

BESLUIT; hippocampus niet cruciaal voor het opslaan van relationele informatie per se maar wel 

wanneer de taak een beroep doet op het LTG! - Consistent met Henke’s procesmodel (cf. H13) 

4.2.3 Het drie-componentenmodel 

Klaus Oberauer ; invloedrijk werkgeheugenmodel dat de relatie tussen aandacht, 

langetermijngeheugen en perceptie beschrijft. -> WG gevormd door activeren bestaande 

representaties in het LTG – beter in staat te verklaren hoe WG-processen 

een rol spelen in cognitieve processen.  

- Werkgeheugen gevormd door activatie van bestaande representatie 

in het LTG  

- In die representaties/ verzameling geactiveerde items zijn er een 

paar waar je directe toegang tot hebt = regio van directe toegang of brede focus 

- Binnen die representaties/subset is er één item met de allerhoogste activatiewaarde = 

nauwe focus van je aandacht 

Essentiele verschil tussen dit model van Oberauer en het klassieke working-memory model van 

Baddeley: model van Oberauer veronderstelt dat werkgeheugen gebaseerd is op de activatie van de 

representaties in het LTG en dus geen aparte opslagbuffers veronderstelt   

gevolg: dit model kan beter verklaren wanneer info in het werkgeheugen de aandachtsprocessen kan 

beïnvloeden in tegenstelling tot model van Baddeley 

4.2.4 De regio van directe toegang 
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Evidentie voor deze regio gevonden door experiment. Experimenteel paradigma om de brede focus 

van aandacht te onderzoeken:  

Opzet; pp twee verschillende woordenlijsten onthouden die 

qua lengte gemanipuleerd werden , daarna twee 

herkenningstaken achter elkaar uitvoeren  

elke herkenningstaak werd voorafgegaan door een cue die 

aangaf welke lijst relevant was voor de taak in kwestie en 

dan een probewoord getoond en gevraagd of het in de lijst 

voorkwam of niet -> tijdens een volgende geheugentest 

flexibel moesten switchen tussen de lijsten. 

Resultaten: lengte van de irrelevante lijst beïnvloedde de 

reactietijd van de pp nog wel wanneer het probe-woord al 100 ms na de cue verscheen maar niet 

meer wanneer deze probe 2 seconden na de cue verscheen. In die tijd irrelevante lijst verwijderd uit 

brede focus  

Opmerkelijk:  de irrelevante lijsten werden niet volledig verwijderd/vergeten want als men een probe 

toont van de irrelevante lijst dan duurde het langer tot ze het verwierpen in tegenstelling tot een 

willekeurig woord 

Sterker nog; wanneer de tweede beslissingstaak betrekking had op de lijst die eerst irrelevant was en 

een probe bevatte die onderdeel uitmaakte van deze lijst dan pp herkennen het met hoge 

accuratesse  

=> illustreert de functie van de brede focus of regio van directe toegang ; het stelt ons in staat om 

efficiënt te switchen tussen subsets van items die op enig moment relevant kunnen worden  

4.2.5 De nauwe focus van aandacht 

Evidentie voor nauwe focus van aandacht is verkregen op basis van 3 experimenten:  

- Onderzoek naar dynamiek van het ophalen van info uit geheugen hebben aangetoond dat 

het laatst bestudeerde item een bevoorrechte status heeft in het werkgeheugen  

=> laatste item sneller toegankelijk dan enig ander item op de lijst  

- Garavan: pp ziet een reeks van driehoeken en rechthoeken in willekeurige volgorde en wordt 

gevraagd hoeveel van elke categorie die gezien heeft dit aanduiden met een drukknop per 

categorie => focus op switchen van aandacht!  

=> reactietijden waren groter/trager na switch tussen items in vergelijking met een herhaling 

van dezelfde soort figuur dus betekent dat aandacht nog gefocust was op object vd vorige 

trial 

▪ Nauwe focus niet beperkt tot één item; bijvoorbeeld 

➢ Beide items nodig voor een cognitieve operatie 

➢ Twee items heel distinctief (onmogelijk verwarring) 

- Visuele zoektaken; pp krijgt een sjabloon en moet die zoeken tussen andere objecten. Slechts 

één actief item. Zoeken meerdere doelstimuli zorgt voor minder accuraatheid. => 

accuratesse daalt dus betekent dat men maar 1 sjabloon gebruikt tijdens het zoeken  
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4.3 Werkgeheugen: besluit 

p.458 

5. Leren en vergeten 

5.1 niveaus van verwerking 

Wat bepaalt hoe goed we informatie onthouden? Fergus Craik en Robert Lockhart veronderstellen 

dat de manier waarop we de info verwerken cruciaal is! Perceptuele en aandachtsprocessen tijdens 

het leren bepalen mee welke informatie in LTG wordt opgeslagen. 

Drie niveaus van verwerking die kunnen variëren van oppervlakkige analyse (fysieke analyse vd 

stimulus) tot een diepe (of semantische) verwerking 

- Hoe dieper de verwerking hoe uitgebreider, sterker en robuuster het geheugenspoor zal 

worden 

▪ Dachten eerst dat verwerking enkel serieel verliep maar beargumenteren nu 

dat het ook parallel kan verlopen! Niet altijd een seriële verwerking 

(oppervlakkig naar diep), kan ook parallel verlopen. 

- Tegenstelling tot atkinson & Shiffrin ; herhaling leidt niet automatisch tot verbeterde 

langtermijnrepresentatie 

▪ Maintaince rehearsal: het automatisch herhalen vh resultaat ve eerdere 

verwerking ver stimulus. 

- Het idee dat verwerking verschillende niveaus heeft is consistent met resultaten van ≠ 

studies. Niveau van verwerking heeft een effect op de geheugenprestatie. 

▪ Experiment Craik en Tulving: herkenning van woorden is afhankelijk vd taak 

die moet uitgevoerd worden tijdens het leren. 

➢ Pp kregen reeks woorden en moesten het op een van de drie 

manieren verwerken;  

❖ Bepalen of het in hoofdletters was gedrukt of in kleine 

❖ Bepalen of het rijmde op een gegeven woord 

❖ Bepalen of het woord paste in een stukje van een gegeven 

zin 

❖ Hierna een herkenningstaak en grote verschillen gevonden !  

➢ Maakten gebruik ve onverwachte herkenningstaak  bestuderen 

effecten van diepe verwerking op het leren. 

➢ Diepere verwerking zorgt voor betere geheugenprestaties. 

▪ Park en Rugge; evidentie voor bovenstaande hypothese niet helemaal 

gevonden. Bevinding dat semantische verwerking zorgt voor een grotere 

activatie vd hersendelen dan perceptuele verwerking. 

Pp krijgen woorden aangeboden, twee condities 

➢ Bepalen of beide woorden met elkaar rijmden 

➢ Bepalen of ze semantische overeenkomst hebben 

➢ Woorden uit semantische conditie over algemeen beter onthouden 

dan rijmconditie 

➢ Succesvol ophalen van woorden geassocieerd met activatie van 

linker ventrolaterale cortex, ongeacht de conditie waarin het woord 

werd geresenteerd. 
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➢ Dus suggereert dat er geen eenduidige relatie is tussen het succesvol 

ophalen van een woord en de wijze waarop het woord werd 

aangeboden!  

 

5.1.1 Distinctiviteit= uniekheid stimulusmateriaal 

Eysenck; herinneren van woorden niet enkel van niveau afhankelijk maar ook van uniekheid 

(distinctiviteit) 

Onderzoek; onregelmatige woorden laten lezen die anders geschreven zijn dan dat ze uitgesproken 

worden en vergelijken met regelmatige woorden. Conditie waarin onregelmatige woorden 

uitgesproken moesten worden alsof ze regelmatig waren, hierdoor kregen pp een distinctievere 

herinnering aan deze woorden -> beter herkennen + = pp herinneren de onregelmatige meer !  

5.1.2 Het effect van relevantie 

Mate waarin opgeslagen informatie herinnerd wordt, is afhankelijk van de relevantie vh materiaal 

tijdens de geheugentest. 

Morris, Bransford en Franks :  Zelfde onderzoek als hiervoor; woorden tonen aan pp en vragen of ze 

rijmen of semantisch op elkaar lijken en daarna herinneringstaak 

- Als het klassieke herinneringstaak was werden de semantische woorden beter onthouden. : 

Diepe semantische verwerking >>> oppervlakkige rijmtaak 

- >< Maar als het een rijmherkenningstaak was dan werden de gerijmde woorden beter 

onthouden  

▪ Fonologische informatie opgeslagen en wordt het meest efficiënt terug 

opgehaald. 

= Transfer-appropriate processing:  volgens deze theorie resulteren verschillende vormen van 

leren erin dat specifieke aspecten van een stimulus worden gecodeerd in het geheugen op 

een wijze die afhankelijk is van de taak 

  

- Voor 4 expliciete geheugentaken werd gevonden dat de 

prestatie toenam in functie vd diepte vd verwerking. 

- Voor impliciete geheugentaken: 

▪ Algemene kennistest; doet beroep op conceptuele 

informatie, die mogelijks beïnvloed wordt door de diepte waarop 

eerdere informatie is verwerkt. 

▪ Woordaanvullingstaak; doet beroep op oppervlakkige 

kenmerken van geleerde woorden, waardoor het niet plausibel is te 

verwachten dat deze door de diepte van verwerking beïnvloed zal worden. 

5.2 Leren door ophaling 

Geheugensporen worden gecodeerd tijdens het leren en tijdens het ophalen van herinneringen -> 

regelmatig testen van je kennis zou een positief effect moeten hebben op je geheugenprestatie. 

Testing-effect ; regelmatig ophalen van kennis heeft een positief effect op je geheugenprestatie  

Roediger en Karpicke ; pp moeten twee korte teksten bestuderen; twee condities:  
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- De studieconditie ; zo veel mogelijk van hun tijd besteden aan het studeren van de tekst 

- De studie-testconditie: niet enkel leren maar ook na een bepaald interval getest 

-> De studieconditie kon beter onthouden maar de studie-testconditie kon op langer termijn 

beter presteren 

5.2.1 Het testing-effect 

Twee mogelijke verklaringen;  

- De retrieval effort-hypothese: een moeilijke (maar succesvolle) ophaling uit het geheugen 

zorgt voor een betere prestatie dan een gemakkelijke ophaling 

Pyc en Rawson; tessten deze hypothese -> pp krijgt engelse-swahili woordparen aangeboden 

en die moeten ze bestuderen waarna ze tijdens de testfase een aantal woorden aangeboden 

kregen waarvan ze de correcte vertaling moesten reproduceren  

taakmoeilijkheid werd gemanipuleerd 

➔ Hogere taakmoeilijkheid resulteerde in een hogere geheugenprestatie en dit is 

consistent met de retrieval-hypothese 

- Mediator effectiveness-hyptohese  

= mediatoren zijn associaties tussen de te leren items waarbij die associaties tijdens het leren 

versterkt kunnen worden  

Bv: wingu- clouds ; mediator kan in dit geval ‘airplane’ zijn -> zelfde woordleerexperiment 

zoals hierboven maar nu expliciet gevraagd mediators te genereren en rapporteren 

vervolgens kregen de pp tijdens de testfase ofwel alleen een cue aangeboden ofwel een 

combinatie van cue en mediator  

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

activeert. 

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

sterkt beïnvloed door de mate waarin pp mediatoren konden ophalen. 

5.2.2 Leren en predictiefouten 

Volgens predictive coding-raamwerk vindt de meeste informatieverwerking plaats wanneer het brein 

een predictiefout maakt en die tracht te corrigeren  

De Loof; predictiefouten als mogelijke verklaring voor de effectiviteit vh testing-effect.rol van 

predicties onderzoeken :  

- Nederlandstalige variant van het Swahili-Engels leerexperiment  

- Pp kregen NL-woord en 4 mogelijke Swahili woorden in testfase om uit te kiezen. Juist 

antwoord wordt beloond en fout antwoord niet. Maar met ieder NL woord waren meerder S 

woorden geassocieerd, dus soms werden pp niet beloond voor keuzes tijdens de testfase. 

-> Resultaat; hoe groter de getekende predictiefouten hoe beter de pp de geleerde woordassociaties 

later konden reproduceren  

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

verwacht -> Hoe groter deze predictiefouten, hoe beter pp de geleerde woordassociaties 

later konden reproduceren. 

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

verwacht. 
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5.3 Vergeten 

5.3.1 Ebbinghaus’ bespaarmethode 

Ebbinghaus; lijst met betekenisloze lettergrepen leren en opschrijven hoe lang hij er voor nodig had -

> nagaan hoeveel tijd het kost de eerste keer en hoeveel besparing er optreedt wanneer je na lange 

tijd een tweede keer leert. 

Belangrijkste bevinding 

 De proportie tijd die hij kon besparen nam drastisch af naarmate er meer tijd tussen het 

leren en het herleren van de lijst verstreek en dat deze afname het grootst was in het eerste 

uur na het oorspronkelijk leren  

➔ Bespaarmethode  

Vergeetcurve; tijdsbesparing uitgedrukt 

als een functie vh tijdsverloop tussen 

leren en herleren. 

- Waarom verdwijnt informatie 

uit ons LTG? 

▪ Soms wenselijk zaken te 

vergeten, vb. lesrooster 

van vorige jaren; vorige 

adressen 

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

geheugen. 

➢ Robuustheid impliciete herinneringen 

 

 

5.3.3 Verval 

De eenvoudigste verklaring voor vergeten is verval= spoorverval zou optreden in de hippocampus  

= geheugensporen vervallen na verloop van tijd. 

- Spontane verval: 

▪ De vele triviale herinneringen van iedere dag doen verdwijnen. 

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

5.4 Interferentietheorie 

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

informatie. Twee soorten: Proactieve interferentie & Retroactieve interferentie 

5.4.1 Proactieve interferentie 
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= oude herinneringen interfereren met een nieuwe situatie/ 

als eerdere informatie interfereert met het nieuw te leren 

materiaal. Bepaalde gewoontes veranderen nieuwe stimulus-

responassociaties 

- Jacoby et al.: PAI doordat correcte respons relatief 

zwak is, of incorrecte respons relatief sterk. Correcte 

respons is nog zwak ( borden in huis verplaatst naar 

een andere kast, je gaat in het begin altijd in oude 

kast kijken vb). 

- Bauml en Kliegl : PAI vooral afhankelijk vd ophaling 

van informatie – PAI zou sterk gereduceerd worden 

wanneer pp een deel vh geleerde materiaal zouden 

vergeten. 

▪ Pp moet drie woordenlijsten leren en dan vragen zoveel mogelijk woorden uit de 

laatste lijst te genereren = proactieve interferentie  !! 

▪ Tweede conditie; pp moet eerste twee lijsten actief vergeten en wordt daarna 

gevraag woorden uit de derde lijst te genereren  

= significante afname proactieve interferentie  

- Bergstorm, O’connor, Li en Simons: proactieve interferentie veroorzaakt door zowel 

automatische als gecontroleerde processen!  

▪ Automatische processen: vroege ERP-component. 

▪ Gecontroleerde processen: latere ERP-component. 

- Nee, Jonides en Berman ; op basis van Fmri-studie ; PAI ten gevolge van conflict verwerking 

→ fMRI: ventrolaterale prefrontale cortex en anterieure prefrontale cortex zijn betrokken. 

5.4.2 retroactieve interferentie 

= nieuwe info interfereert met oude herinneringen of kennis/ als nieuw materiaal de reeds gevormde 

herinneringen aantast. (vb blootstelling aan een nieuwe taal kan interferen met de woorden van de 

1ste taal). 

Over het algemeen gevonden dat retroactieve interferentie het sterkst is wanneer nieuw te leren 

materiaal sterke overeenkomsten vertoont met het oude materiaal! Maar niet altijd het geval – 

Dewar en collega’s; twee redenen voor RAI 

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

- Er is sprake van interferentie door vergelijkbaar stimulusmateriaal. 

- RAI kan optreden in zowel het declaratieve geheugen als het impliciete geheugen. 

5.5 Gemotiveerd vergeten 

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

Veelgebruikte methodes om dit fenomeen te bestuderen :  

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

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

van alle items die wel onthouden moeten worden. 
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• Think/no think – paradigma: pp leren woordenlijst met woordparen. Wanneer ze daarna een 

woord vd woordparen als cue aangeboden krijgen, hebben ze de opdracht ofwel zoveel 

mogelijk aan het geassocieerde woord te denken, of het juist te onderdrukken. 

5.6 Cue-afhankelijk vergeten 

Vaak denken we dat vergeten het gevolg is van de verzwakking van de herinnering, , maar het komt 

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

om de herinnering op te halen. 

Tulving en Thomson; coderingsspecificiteitsprincipe  

= waarschijnlijkheid dat een herinnering kan worden opgehaald neemt toe in functie van de overlap 

tussen de informatie die tijdens het ophalen beschikbaar is en de informatie die in het geheugen 

opgeslagen is  

- Volgens Tulving; slaan we niet alleen informatie over een bepaalde gebeurtenis op maar ook 

informatie over de context van die gebeurtenis 

- Ophalen informatie gemakkelijker wanneer het plaatsvindt in dezelfde context als het leren. 

- Vergelijkbaar met transfer-appropriate processing theorie  van Morris 

belangrijk verschil ; Morris richt zich vooral op de processen in het geheugen terwijl Tulving 

hoofdzakelijk beschrijft welke informatie in het geheugen gecodeerd wordt  

Godden en Baddeley; effectiviteit van externe context: pp waren diepzeeduikers helft vd groep 

woordenlijst leren op strand en andere helft onder water. Daarna een test ofwel op hetzelfde gebied, 

ofwel een andere 

- De herinnering was veel beter als de test in dezelfde omgeving werd afgenomen  

- Enkel VERSCHIL in effect bij HERINNERING niet bij HERKENNING. effect enkel wanneer er 

gebruik wordt gemaakt van een herinneringstest, bij herkenningstest geen verschil tussen 

omgevingen. 

Meest recente inzichten in de dynamiek van het geheugen: 

6. Besluit: dynamisch engrammen, consolidatie en herconsolidatie 

Volgens recente neurobiologische theorieën op het gebied van het geheugen worden engrammen 

gedefinieerd als de fysieke weergave van een herinnering in het brein  

= > volgens deze definitie dus vergelijkbaar met geheugensporen  

De vraag die men probeert te beantwoorden; hoe worden die engrammen gevormd?  
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Nadel & Moscovitch ; hippocampus betrokken bij snelle codering van 

episodische herinneringen - deze informatie wordt vervolgens op een 

spaarzame wijze gecodeerd in een gedistribueerd netwerk van 

hippocampale neuronen (basis geheugenspoor) en vormen een coherent 

netwerk/geheugenspoor = consolidatie  

Murre ontwikkelde een trace-link voor consolidatieprocessen; omdat het 

geheugenspoor in diverse contexten opnieuw geactiveerd wordt zal dat 

resulteren in nieuwe geheugensporen die door de hippocampus aan het 

reeds bestaande geheugenspoor wordt toegevoegd. Uiteindelijk ontstaan 

meerdere geheugensporen die allemaal een deel vh initiële geheugen delen. 

- Er kunnen meerdere gerelateerde geheugensporen ontstaan die het 

extraheren van feitelijke kennis faciliteren = integratie informatie in groter 

semantisch netwerk (feitelijke kennis los vd specifieke episode). 
- Basisidee: nieuwe herinneringen zijn helder en fragiel, oude 

herinneringen vervaagd en robuust. Herinneringen zijn fragiel, dus vanaf dat 

er nieuwe stimuli binnen komen, gaan geheugensporen vervormen (fragiele 

toestand), wat nieuwe geheugensporen veroorzaakt op basis van de oude. 

Deze reactivatie = herconsolidatie. Consolidatieprocessen blijven continu 

actief en brengen het geheugenspoor opnieuw in een fragiele toestand door 

het reactiveren van een herinnering -> her-consolidatie, waarbij de fragiliteit vh 

geheugenspoor het toestaat herinneringen te actualiseren. 

H15: Het alledaagse geheugen 
1. Inleiding 

Sommige gebeurtenissen van jaren geleden staan in ons geheugen gegrift, terwijl dagelijkse 

ervaringen na een aantal dagen vergeten zijn. Hoe persoonlijke herinneringen, opgeslagen in het 

episodische geheugen, bijdragen aan de ontwikkeling van onze identiteit, ons zelfbeeld, onze doelen 

en levensverhaal  

2. Verschillende benaderingen voor geheugenonderzoek 

De alledaagse geheugenbenadering richt zich vooral op de relevantie van het onthouden materiaal 

en hoe we info onthouden voor toekomstige doelen en motieven  

- Prospectieve geheugen= het geheugen dat we gebruiken om ons te herinneren dat we in de 

toekomst nog iets moeten doen; informatie onthouden voor toekomstige doelen en 

motieven.  

De traditionele (hoe is het geheugen georganiseerd, hoeveel info kan opgeslagen worden en 

hoe) en de alledaagse geheugenbenadering zijn complementair, maar er zijn ook verschillen 

2.1 De traditionele benadering 

2.2 De alledaagse-geheugenbenadering 

Traditionele benadering De alledaagse  
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- Geheugencapaciteit: nadruk 

op de hoeveelheid info en 

de aard ervan die 

opgeslagen of geleerd kan 

worden  

- Arbitrair 

stimulus/studiemateriaal 

(woordenlijsten, 

cijferreeksen die tijdens het 

exp geleerd moeten 

worden) 

- Leren is intentioneel (pp 

expliciet gevraagd om 

materiaal te leren)  

- Intrinsieke motivatie -> 

ondergeschikte rol 

- Focus: hoeveel items 

onthouden kunnen worden, 

hoelang (lengte vd retentie) 

en hoe nauwkeurig 

(accuratesse) 

 

- Nadruk op relevantie van 

herinneringen 

- Studiemateriaal: oude 

herinneringen (LTH)-> 

persoonlijk relevant materiaal 

- Meer incidenteel geleerd, de 

motivatie info onthouden is 

gekoppeld aan diens 

persoonlijke doelen 

- Focus: relevantie van 

herinneringen 

- Goodness-of-fit tussen iemand 

rapportage v/e gebeurtenis en 

de werkelijke gebeurtenis! 

Worden herinneringen 

vervormd? Fit tussen 

herinnering en actuele 

gebeurtenis. 

 

3. De kneedbaarheid van ons langetermijngeheugen 

Traditioneel  Alledaags 

- De accuratesse van de 

herinnering is vaak de 

afhankelijke maat om 

geheugenprestaties te 

meten 

- De mismatch tussen een 

herinnering en de feitelijke 

gang van zaken wordt vaak 

beschouwd als een intrinsieke 

eigenschap van het geheugen  

=>een herinnering kan 

vervormd worden  

Studie Marsh & Tversky:  accuratesse waarmee studenten verhalen aan elkaar doorvertellen. 

Aanzienlijke vervorming in verhalen bij het doorvertellen. 

- De manier waarop verhalen doorverteld waren beïnvloedde 

de herinnering.  

- 4 weken lang verhalen opnemen en doorvertellen  

- 42% zelf gerapporteerd als inaccuraat  

- 36% van de accurate verhalen bevatte nog vervormingen,…  

Focus op emotie en feiten: herinnering aan emoties 
- Selectieve vervorming 

- De groep die over zijn emoties moest spreken had een betere 

herinnering aan de ervaren emotie, maar een grotere vervorming 

van zijn herinnering aan de feitelijke gebeurtenis  
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− Pp die het verhaal zo accuraat mogelijk moesten navertellen, herinnerden zich meer details 

dan degene die het zo onderhoudend mogelijk moesten navertellen. Effect vervormingen op 

persoonlijke herinneringen: navertellen verhaal zo accuraat of zo onderhoudend mogelijk  

meer details herinneren als ze verhaal zo accuraat mogelijk moesten navertellen. 

4. Onderzoeksmethodes 

4.1 Dagboekstudies 

Methode om het alledaagse geheugen te bestuderen is dmv dagboeken. 
Studie Wagenaar: 6 jaar ervaringen bijhouden  

- Vragen: 

▪ Wat was de gebeurtenis 

▪ Wie was er betrokken 

▪ Waar en wanneer vond het plaats  

▪ + rating op emoties  

- Wat > waar > wie > wanneer-cues (effectiviteit om herinneringen naar boven te halen) 

- Hoe ouder een herinnering, hoe moeilijker terug op te halen. 

- De emotionele intensiteit vd gebeurtenis correleerde sterk met de kans om ze weer 

succesvol te herinneren  

4.2 Beperkingen van dagboekstudies 

Beperkt bruikbaar: goed voor specifieke gebeurtenissen te onderzoeken, minder geschikt voor de 

ontwikkeling van generieke gebeurtenissen (vaak langer dan een dag) te bestuderen  

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

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

onrechte gelijk met dagelijkse herinneringen. 

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

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

dat heel bijzonder is, i.t.t. geheugen. Case studie Price: gedetailleerde informatie geven over iedere willekeurige 

dag vanaf haar 14de levensjaar (incl. obscure details) – hyperthymistisch syndroom. Waarschijnlijk kan ze zich 

zoveel herinneren omdat ze continu op een obsessieve manier over haar leven denkt. Beiden hebben ook last 

van het ‘vele herinneren’. 

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

obsessief- compulsieve ruminatie over het eigen leven. 

5. Het autobiografisch geheugen 

5.1 Autobiografisch vs episodisch geheugen 

Autobiografisch=alle persoonlijke 

herinneringen die we hebben 

Episodisch 

- Wordt gevormd door ons 

persoonlijk levensverhaal 

- Grotere gebeurtenissen met 

langere periodes (bv. 

studietijd, carrière) 

- Gevormd door individuele 

gebeurtenissen, gebonden aan 

specifieke locaties en tijden 

- Triviale dagelijkse 

gebeurtenissen 
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- Herinneringen kunnen jaren 

en zelfs decennia omspannen  

- Activatie in de linker 

ventromediale prefrontale 

cortex 

- Beroep op het vergelijken van 

de opgehaalde info met het 

zelfbeeld  

- Deze herinneringen vervagen na 

verloop van tijd en versmelten 

tot autobiografische 

herinnering. 

- Herinneringen gaan niet ver 

terug in de tijd 

- Activatie in rechter midden-

dorsolaterale prefrontale cortex 

- Meer beroep op het bewust 

monitoren om fouten te 

vermijden 

 

5.2 Het zelf-geheugensysteem 

Autobiografische kennis vormt een belangrijke pijler in de ontwikkeling van onze identiteit en ons 

zelfbeeld. Persoonlijke herinneringen kunnen gekoppeld worden aan de publieke geschiedenis en we 

kunnen een trackrecord van persoonlijke doelen gedurende onze levensloop bijhouden 

Het zelf-geheugensysteem:  (Conway)  

- 2 componenten: 

▪ Autobiografische kennisdatabase 

▪ Werkende zelf  

5.2.1 Autobiografische kennisdatabase 

Bestaat uit persoonlijke info die op 3 verschillende niveaus van specificiteit geclassificeerd kan 

worden  

- 1e: periodes die onze levensloop beslaan; langdurig aanhoudende situaties: bv. 

samenwonen, carrière 

- 2e: herhalende gebeurtenissen: bv. regelmatig bezoek aan sportactiviteit, vakantie in 

Australië  

- 3e: gebeurtenisspecifieke kennis: losse gebeurtenissen & correspondeert met episodische 

herinneringen  

5.2.2 Het werkende zelf 

Heeft betrekking op ons zelfbeeld, wat we zelf zullen worden in de toekomst en wat onze 

persoonlijke doelen zijn  

- Doelen van het werkende zelf beïnvloeden de autobiografische herinneringen die in de 

autobiografische kennisdatabase opgeslagen worden en beïnvloeden op deze wijze ook de 

herinneren die we daadwerkelijk ophalen  

=> onze autobiografische herinneringen staan in dienst van ons zelfbeeld en reflecteren ons 

succes en falen in het behalen van onze doelen 

Autobiografische herinneringen op 2 manieren ophalen: 

- Generatieve ophaling: wnr we herinneringen ophalen door de functies van het werkende zelf 

te combineren met de kennis uit de autobiografische kennisdatabase => genereert 

autobiografische herinneren die verband houden met onze interne doelen  => actief iteratief 

proces dat moeite kost 
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▪ Wnr we gecued worden om een autobiografische herinnering op te halen, zullen we 

eerst proberen om de cue te relateren aan een object of situatie uit onze 

persoonlijke omgeving  

▪ Bv. woord ‘fiets’ doet ons denken aan onze eigen fiets 

- Directe ophaling: gevolg van een onvrijwillige ophaling die getriggerd wordt door een 

externe stimulus  

▪ Bv. woord ‘olifant’ doet ons denken aan onze vakantie in Namibië 

5.3 Reukzin en geheugen 

Voorbeeld van directe ophaling: geuren  

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

- Geurcues zouden zeer oude herinneringen triggeren 

Studie Maylor, Carter en Hallett: geurcues waren effectief in 

het oproepen van autobiografische herinneringen bij zowel 

jongeren als ouderen (directe ophaling)  

Studie Chu en Downes: herinneringen kwamen vaak uit de 

periode waar de pp 6-10j was. Geurcues kunnen heel oude 

herinneringen triggeren  

Redenen dat geurcues zo een sterk effect hebben?: 

- Geur-en smaakinfo worden met elkaar geïntegreerd in de 

orbitofrontale cortex, wat kan bijdragen aan de formatie van 

sterke autobiografische herinneringen  

- We hebben meestal weinig geurgerelateerde autobiografische herinneringen, waardoor deze 

veel distinctiever zijn dan die in andere modaliteiten  

- De herinneringen zijn minder goed in woorden te omschrijven, waardoor ze minder aan 

interferentie onderhevig zijn 

5.4 Flashbulb memories 

We hebben zeer levendige herinneringen aan belangrijke, dramatische en publieke gebeurtenissen 

Bv. aanslagen in Brussel, 9/11  

Flashbulb memories: herinneringen die mogelijke consequenties voor ons als individu hebben en die 

we als verrassend ervaren, activeren een speciaal neuraal mechanisme dat deze herinnering 

wegschrijft  

- De details vd gebeurtenis worden permanent als herinnering vastgelegd door dit 

mechanisme 

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

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

2 factoren die een belangrijke rol spelen bij de vorming: Verrassing en potentiële consequenties voor 

het individu  

5.4.1 Zijn flashbulb memories speciaal? 
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Finkenauer: formatie van de memories is afhankelijk vn een aantal factoren Bv. emotionele 

betrokkenheid, maar die factoren spelen ook een rol in de vorming van elke persoonlijke herinnering 

→ FBM zijn intense varianten van normale herinneringen 

- De herinneringen worden vaak herhaald -> Door actief de flashbulb memory te herhalen, 

onthouden we het ook beter (erover praten in café bv).   

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

(kan de herinnering actief vervormen)  

5.4.2 Levendigheid 

Studie:  

- De levendigheid van de flashbulb memories bleef hoog na maanden, terwijl die van de 

normale dagelijkse herinneringen na verloop van tijd afnam 

- De consistentie van de memory nam echter systematisch af na verloop van tijd (gevoelig 

voor vervorming) -> Cf. de relatie tussen levendigheid en accuraatheid van FBM, in functie 

van het aantal dagen tussen de gebeurtenis en het moment van het ophalen vd herinnering. 

▪ De uniekheid van de gebeurtenissen zorgt ervoor dat we ze levendig, maar niet 

noodzakelijk accuraat herinneren 

 

5.5 Herinneringen en levensloop 

Autobiografische herinneringen niet evenredig verdeeld over de 

levensloop: 

- Voor de 3e verjaardag: bijna geen enkele    => kinderamnesie 

- 10-30: grootste deel van herinneringen  => reminiscentiebult  

- Universeel verschijnsel  

Waarom zijn herinneringen zo onevenredig verdeeld over onze 

levensloop? 

Belangrijkste eigenschappen van de verdeling van herinneringen over onze levensloop: 

reminiscentiebult & kinderamnesie. 

5.6 Kinderamnesie 

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

herinneringen? Mogelijke verklaringen: 

5.6.1 Een onvolgroeid brein 
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In de eerste jaren na de geboorte vinden er nog belangrijke veranderingen plaats in het brein. Veel 

hersengebieden ontwikkelen tot onze 20ste levensjaar. 

De hippocampus ontwikkelt zich nog sterk na de geboorte (een deel pas vanaf 1 jaar na de geboorte, 

andere delen kunnen nog ontwikkelen tot 8 jaar na de geboorte). Maar obv bevindingen moeten we 

concluderen dat we als jong kind (29 tot 35 maanden) wel degelijk in staat zijn om autobiografische 

herinneringen te vormen, maar dat deze op de een of andere wijze tijdens een latere levensfase 

weer verloren gaan  

5.6.2 Repressie 

Freud: kinderamnesie is gevolg vd repressie van bedreigende gedachten die naar het onbewuste 

zouden worden verbannen en bijgevolg naar minder schadelijke herinneringen getransformeerd 

zouden worden (screen memories)  

2 problemen: 

- Niet falsificeerbaar 

- Kan  niet verklaren waarom we als volwassenen ook niet in staat zijn om positieve of 

neutrale gebeurtenissen uit onze kindertijd te herinneren   

5.6.3 Het cognitieve zelf 

Howe & Courage: vormen van autobiografische herinneringen pas nadat hun zelfbeeld is ontwikkeld  

− Zelfbeeld = cognitieve zelf; als raamwerk waarin autobiografische herinneringen 

georganiseerd kunnen worden  

5.6.4 Sociaal-culturele ontwikkeling 

Fivush: taal- en culturele ontwikkeling spelen een belangrijke rol   + de reminiscentiestijl van de 

moeder  

- Taal helpt om de autobigorafische herinneringen over te dragen 

- Sommige moeders hebben een sterkere neiging om herinneringen op te halen dan anderen 

→ uitgebreider ophalen moeder, meer toegang tot vroegere herinneringen kinderen 

5.6.5 Twee-stadiatheorie 

Jack & Hayne: er is spraken van absolute amnesie voor de eerste twee levensjaren (einde = 

ontwikkeling cognitieve zelf) en een graduele amnesie voor de resterende periode tot het 6e 

levensjaar (afname door ontwikkeling taalvaardigheden). 

5.6.6 Neurogenesis 

Akers: kinderamnesie te verklaren vanuit onvolgroeide ontwikkeling van het brein 

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

in enkele gebieden gaat het proces nog jaren door zoals in de hippocampus  

▪ De vroege herinneringen zouden gecodeerd liggen in de prille neurale netwerken die 

door de reeds gevormde/oude neuronen werden gevormd. Naarmate er zich echter 

meer neuronen ontwikkelen tijdens de eerste jaren van de kindertijd zouden ze 

nieuwe netwerken vormen, die verbolgens de vroege geheugensporen 

overwoekeren. Oude neuronen zijn vernieuwd dus herinnering kwijt 
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5.7 Reminiscentiebult 

Vooral onthouden tussen 10 en 30 jaar. Mogelijke redenen: 

5.7.1 Het levensscript 

Rubin & Berntsen: concept levensscript 

- Omvat de essentiële stadia die we in ons leven verwachten te doorlopen, gegeven de cultuur 

waarin we leven  

- Het geeft structuur aan ons levensverhaal  

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

Vb. overgang naar stabiliteit en zelfstandigheid. Bv. samenwonen, trouwen, kinderen, 

studeren, werken,…  

- De structuur van het script en de uniekheid van de herinneringen die bij het begin van een 

nieuwe levensfase horen, zorgen ervoor dat deze herinneren gemakkelijker boven te halen 

zijn   

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

aanwezig in de reminiscentiebult. 

Studie:  

− De meest positieve herinneringen lieten een bult zien, terwijl de negatieve verdeeld waren 

(omdat de positieve meer deel zijn van het levensscript dan de negatieve)  

5.7.2 Onverwachtheid en het gevoel van controle 

Naast levensscript nog twee andere factoren die een rol spelen in de 

reminiscentiebult: 

- Onverwachtheid van de gebeurtenis 

▪ Sterke autobiografische herinneringen zijn gekoppeld aan de 

ontwikkeling van onze identiteit. Aangezien onze identiteit zich sterk 

ontwikkelt tijdens de adolescentie kan het zijn dat deze ontwikkeling de 

herinnering aan onverwachte gebeurtenissen in deze periode faciliteert 

- Mate van controle die we hebben over bepaalde gebeurtenissen: 

positieve herinneringen met een hoog gevoel van controle vertonen een 

reminiscentiebult. 

Samengevat 3 factoren: 

- Ontwikkeling van eigen identiteit 

- De nieuwheid van ervaringen of verwachte grote veranderingen in een levensfase  

- Het gevoel van controle  

5.8 De neurale basis voor het ophalen van autobiografische herinneringen 

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

van onszelf is? Vele studies rond gebeurd -> meer kennis bij het genereren en vastleggen van delen 

die een invloed hebben op de autobiografische ophaling van herinnering. (niet zozeer elk gebied van 

buiten kennen). Mediale en ventromediale prefrontale cortex, laterale temporale cortex  
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5.9 Het model van Cabeza & St Jacques 

Theoretisch raamwerk dat de neurobiologische basis voor 

autobiografische herinneringen beschrijft obv 6 processen  

5.9.1 Zoeken en gecontroleerde verwerking 

Processen betrokken bij het zoeken zijn geassocieerd met 

generatieve ophaling 

Construeren van autobiografische herinneringen vereist continue 

betrokkenheid van een actief zoekproces. Activatie in de laterale 

prefrontale cortex bij ophalen van autobiografische herinneringen 

5.9.2 Zelfreferentiële processen 

Studie: Wanneer pp hun eigen gemaakte foto’s van de campus terugzagen ging dat gepaard met een 

toename van activiteit in de mediale prefrontale cortex. Dit was niet het geval bij foto’s getrokken 

door anderen -> pp kunnen hun eigen herinnering onderscheiden van een ander. Checken of 

herinnering aan het zelf gerelateerd is. 

5.9.3 Recollectie 

Studie: verlies autobiografische herinneringen alzheimerpatiënten gaat samen met schade ad 

hippocampus en mediale temporale gebieden. Hippocampus is betrokken bij het ophalen van basale 

autobiografische herinneringen 

5.9.4 Emotionele verwerking 

Sterk geassocieerd met activatie van de amygdala  

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

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

Herinnering ~ emoties ~ activatie amygdala 

5.9.5 Visuele inbeelding 

Autobiografische herinneringen zijn vaak heel levendig door de beelden geassocieerd met de 

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

correleerde met de levendigheidsrating, gerapporteerd door de pp. Inbeelding en heractivatie vd 

eigen inbeelding. 

Evidentie voor de betrokkenheid van mentale inbeeldingsprocessen  

5.9.6 Monitoring op accuraatheid 

Is een snel en onbewust proces, dat de accuratesse van de opgehaalde autobiografische 

herinneringen checkt  

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

autobiografische herinneringen, zonder die intentie te hebben -> probleem monitoringsysteem. 

Het model geeft een redelijk compleet beeld van alle processen die betrokken zijn bij het genereren 

en ophalen van een autobiografische herinnering -> Het kan ook verklaren waarom verschillende 

hersenbeschadigingen tot specifieke beperkingen kunnen leiden MAAR nog niet duidelijk hoe de 

processen interageren. 
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Latere uitwerking: 4 specifieke hersennetwerken die betrokken zijn bij het genereren van emotionele 

autobiografische herinneringen, obv generatieve ophaling  

- 4 netwerken: 

▪ Fronto-pariëtaal netwerk: betrokken bij constructie van autobiografische 

herinneringen en gecontroleerde zoekprocessen ; verwerkt de cues die de aanleiding 

vormen om een herinnering op te halen. Het leidt de zoekprocessen naar de juiste 

informatie.  

▪ Cingulo-operculair netwerk: Betrokken bij de constructie van herinneringen, 

belangrijk bij het vasthouden van een doel. 

▪ Mediaal prefrontaal corticaal netwerk: betrokken bij construeren van een 

herinnering en het elaboreren ervan. Belangrijk bij verwerken zelfreferenties.  

▪ Mediaal temporaal netwerk: betrokken bij construeren en elaboreren van 

autobiografische herinneringen. Gelinkt aan declaratieve geheugen en bewuste 

verwerking herinneringen  

 Alle 4 betrokken bij genereren van autobiografische herinneringen, enkel de 2 laatst 

genoemde netwerken betrokken bij elaboratie ervan 

6. Ooggetuigenverklaringen 

6.1 De feilbaarheid van het geheugen 

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

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

Studie: 60% vd vragen bij rechters, 87% vd vragen bij juryleden oneens met de experts. Gevolg: 

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

onbetrouwbaar bleken.  

Bijvoorbeeld: Kader 15.2. de zaak Demjanjuk (p. 482-483): verkeerd veroordeeld obv getuigenissen 

Vele getuigenissen zijn onbetrouwbaar. Gevolg van: 

- Valse herinneringen 

- Confirmatiebias: onze herinneringen worden vervormd door onze eigen doelen of 

verwachtingen  

- Reconstrueren van details door bestaande schema’s 

- Aandacht beperkingen 

- Beïnvloeding door de ondervrager: formulering vd vragen 

- Beïnvloeding door de situatie 

▪ Lindholm & Christianson: zowel autochtone Zweedse studenten als studenten met 

een immigratie-achtergrond kiezen twee keer zo vaak voor een foto van een 

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

▪ Bartlett: het feit dat herinneringen zich aanpassen is te verklaren wanneer we 

aannemen dat we nieuwe info proberen in te passen in bestaande cognitieve 

schema’s; deze geven structuur aan onze kennis, maar kunnen ook resulteren in 

vervormingen van onze herinneringen, omdat we details van een gebeurtenis 

reconstrueren obv wat we denken wat wel waar moet zijn  

➢ Studie: Schema relevante info werd beter herinnerd dan schema irrelevante 

info. Zelfs ambigue info werd geïnterpreteerd op de manier die consistent 

was met iemands schema  => herinneringen werden consistent vertekend 
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door de schema’s zelfs wanneer de info van de schema’s niet 

correspondeerde met de werkelijkheid  

6.1.1 Beïnvloeding door de ondervrager 

Loftus & Palmer: studie met auto-ongeluk. Hoe hard reden de auto’s toen ze op elkaar knalden? – 41 

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

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

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

werkelijkheid geen stukjes glas te zien) 

 Ons fragiele geheugen kan worden vervormd door maar één woord te veranderen  

6.1.2 Beïnvloeding door de situatie 

Studie:  video’s inbraak museum 

- Wanneer de film en het verhaal (dat ze een dag ervoor hoorden) 

qua thematiek overeenkwamen, maakten de pp veel meer 

fouten bij het rapporteren van de details van de film  

- De eerdere ervaringen interfereren met de herinnering aan de 

misdaad -> Belangrijk want: ooggetuigen in het dagelijkse leven 

hebben ook vaak eerdere ervaringen die kunnen interfereren 

met de herinnering aan de misdaad 

- Vergelijkbare resultaten wanneer pp twee verhalen moesten 

lezen en vragen moesten beantwoorden over één van deze. 

Suggestieve vragen gerelateerd aan het tweede verhaal, werden relatief vaak ten onrechte 

herkend. 

Waarom vervorming? 

- We attribueren de herinnering aan de verkeerde bron; Een specifieke cue kan meerdere 

geheugensporen activeren, die overlappen wat betreft de info die ze bevatten. Grootste kans 

wanneer de herinneringen afkomstig van verschillende bronnen, sterk overeenkomen. 

▪ Misattributie kan voorkomen worden als getuigen expliciet moeten aangeven wat de 

bron van hun herinnering was -> evidentie studie: vervorming bleef beperkt wanneer 

pp expliciet gevraagd werden aan te geven wat de bron was wanneer ze hun 

herinnering rapporteerden 

6.1.3 Verwachting en bedreiging 

Andere factor die meespeelt id vervorming van ooggetuigenverklaringen: emotionele valentie van de 

situatie 

- Wapenfocus: de observatie dat getuigen hun aandacht vaak richten op wapens die gebruikt 

worden, waardoor andere details vaak niet opgemerkt worden  

Waarom trekken wapens de aandacht? 
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- Studie 1: pp kregen at random een van twee video’s te zien en nadien ondervraagd over 

details, die niet gerelateerd waren aan het geweer (optie1), dan wel de 

cheque (optie2). De prestatie vd pp in de variant vd video met het geweer, 

was gemiddeld lager dan die van pp die de variant met de cheque hadden 

gezien 

- Studie 2: 

▪ In de schietbaansetting (verwachte plaats) waren de pp veel beter in 

staat om de man te beschrijven dan in de baseballveldsetting (onverwacht) 

▪ Het dreigingsniveau (naar waar wapen werd gericht) had geen effect  

 

 Stress en angst kunnen wel een rol spelen in de accuraatheid van een 

getuigenis => negatief effect op onze geheugenprestatie 

- Laag-reactieve groep (weinig stress tijdens het zetten ve spuitje) was beter in staat om de 

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

ervaarden, zij hadden 31% correct. De groep die de inenting als stressvol beschouwde, 

leverde een veel lagere geheugenprestatie. Stress en angst hebben dus over het algemeen 

een negatief effect op onze geheugenprestatie. 

6.2 Problemen bij daderidentificatie 

6.2.1 Gezichtsherkenning en line-ups 

De identificaties ve verdachte zijn over het algemeen bijzonder feilbaar. Ongeveer 20% identificeerde 

een niet-verdachte & van de overige 80% slaagde maar de helft er in om de verdachte te 

identificeren, de andere hadden niemand aangeduid. Ooggetuigen die erg veel vertrouwen hebben 

in hun identificatie zijn over het algemeen dan ook iets accurater dan degene die hier weinig 

vertrouwen in hebben  

Het identificeren van een dader doet over het algemeen een sterk beroep op gezichtsherkenning  

- Probleem: 

▪ Ze kunnen het gezicht herkennen, maar niet de context waar ze het gezien hebben 

=> onbewuste overdracht: bv. onschuldige persoon die je ervoor hebt gezien 

aanduiden als verdachte   

6.2.2 Het andere-raseffect 

Beschrijft hoe we gezichten van onze eigen etniciteit beter identificeren dan gezichten van een 

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

andere etniciteit te onthouden  

Verklaring is incompleet om 2 redenen: 

- Perceptuele processen spelen ook een rol, niet enkel onthouden  

▪ Bv. Aan Britse en Egyptische pp werd een doelgezicht getoond en ze moesten 

beslissen of dit doelgezicht aanwezig was in een reeks van 10 gezichten. Deze taak 

deed minimaal beroep op geheugenprocessen, omdat zowel het doelgezicht als de 

reeks waarmee ze moesten vergelijken, continu in beeld bleef. 

- Effect bleef niet beperkt tot etniciteit, maar kan ook gevonden worden voor groepen waar 

we ons wel of niet mee identificeren  

▪ Ze boden blanke Amerikaanse universitaire studenten foto’s aan van blanke 

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

Waarschijnlijk omdat de studenten deze personen niet associeerden met een groep 

waarmee ze zich normaalgezien zouden identificeren 

6.2.3 Herkenning en familiariteit 

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

Foto’s van 2 mensen sorteren in stapels -> De pp dachten dat de foto’s afkomstig waren van 

gemiddeld 7,5 unieke personen. DUS Foto’s van 1 persoon kunnen aanzienlijk variëren, waardoor het 

bijzonder moeilijk is om een persoon te identificeren obv één enkele foto, zoals bij een line-up. Ze 

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

gemiddeld gezicht te creëren 

6.2.4 Geheugen en veroudering 

Ooggetuigenverklaringen van ouderen zijn minder betrouwbaar dan die van jongeren, ook al hebben 

ouderen veel meer vertrouwen in deze valse herinneringen.  

Studie: 

- Ouderen hadden meer false memories dan de jongeren  

- De ouderen hadden veel meer vertrouwen in deze valse herinneringen dan de jongeren  

6.3 Verbeteren van ooggetuigenverslagen 

2 manieren: 

6.3.1 Aanpassing in line-upprocedures 

2 gangbare procedures voor een line-up: 

- Simultane line-up: getuige ziet iedereen gelijktijdig 

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

- Studie: 

▪ Ooggetuigen hebben bij sequentiële line-ups een conservatiever criterium dan bij 

simultane -> dader aanwezig 52% vd gevallen geïdentificeerd bij simultane line-ups 

en in 44% vd gevallen bij sequentiële line-ups. Als de dader niet aanwezig was, 

wezen getuigen bij simultane line-ups (54%) vaker ten onrechte iemand aan dan bij 

de sequentiële line-ups. 

▪ De sequentiële line-up is over het algemeen te prefereren boven de simultane: de 

kleine vermindering in identificaties wanneer een dader aanwezig is, weegt niet op 

tegen de drastische reductie in onterechte aanwijzingen wanneer de dader niet 

aanwezig is 

- Valse identificaties verder  reduceren door getuigen een ‘weet-niet’-optie te geven: dit 

reduceert het aantal onterechte identificaties nog verder 

- Ook mogelijk om getuigen er bewust van te maken dat de dader mogelijk niet in de line-up 

aanwezig is 

➔ Reductie van het aantal valse identificaties met 42%, terwijl de correcte identificaties 

wanneer de dader aanwezig was, met 2% daalde. 

6.3.2 Verbeteren van de ondervragingsprocedures 

Cognitief interview= een gestructureerde procedure die gebaseerd is op 4 regels om een herinnering 

zo accuraat mogelijk terug te halen  
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- 1) Mentale herstelling van de omgeving en alle persoonlijke contacten die beleerd werden 

ten tijde van de misdaad 

- 2) Aanmoedigingen om alle details te rapporteren, inclusief de minder belangrijke 

=> coderingsspecificiteitsprincipe: herinnering is afhankelijk van de overlap tussen de context 

waarin een gebeurtenis werd waargenomen en waarin die herinnerd wordt (1&2) 

- 3) Het beschrijven van het incident in verschillende volgordes, waaronder bv. in omgekeerde 

chronologische volgorde 

- 4) Het beschrijven van het incident vanuit verschillende perspectieven, waaronder die van 

andere ooggetuigen  

=> assumptie dat het geheugen complex en associatief is en gebaseerd is op diverse bronnen 

van info; het ophalen van een herinnering is het meest efficiënt als het via verschillende 

routes gebeurt (3&4) 

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

Ontwikkelingen vh interview: het tot stand brengen van een verstandhouding tussen de interviewer 

en de getuige; bv. afleiding minimaliseren, langzaam laten vertellen, voldoende pauze nemen,… 

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

kan zijn. 

7. False memories 

Gevolg vh feit dat autobiografische herinneringen een constructie zijn = Herinneringen zijn gevoelig 

voor suggestie  

De relatie tussen false memories en ooggetuigenissen. Wat is het effect van leeftijd hierin? -> 

Loftus & Palmer: 14j kind proberen laten herinneren dat hij op 5 jaar verdwaald was in een 

winkelcentrum (valse herinnering geven) 

- Het kind gaf de valse herinnering een rating van 8  

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

daar selecteerde hij een vd werkelijke gebeurtenissen.  

- Valse herinneringen ook in de rechtszaken. 

Studie: false memories ook bij leren van woordenlijsten 

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

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

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

- Suggereren dat de spontane herinneringstest de consolidatie vn het ten onrechte herinnerde 

woord faciliteert, waardoor false memory onstaat  

Studie Patihis: in hoeverre individuen met een superieur autobiografisch geheugen gevoelig zijn voor 

false memories  

- Misinformatieprocedure: presenteerden foutieve informatie id vorm van foto’s en valse 

nieuwsberichten. 

- Resultaten: personen met een superieurs autobiografisch geheugen zijn juist gevoeliger voor 

valse herinneringen  

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

rechtspraak.  
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− Bv. rechtzaak van Paul Ingram: werd door zijn dochters aangeklaagd voor seksueel misbruik. 

Ofshe trad op als geheugenexpert – voerde een experiment uit, waarbij hij een beschuldiging 

fabriceerde. Met als gevolg dat Ingram de beschuldigingen uiteindelijk bekende en zelfs 

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

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

echte beschuldigingen 

Het is relatief eenvoudig om valse herinneringen over misdaden te induceren 

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

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

levendigheid vergelijkbaar met die vd echte herinneringen. 

8.  Prospectief geheugen 

= omvat de cognitieve functies die we gebruiken bij het formuleren van plannen en beloftes, voor het 

opslaan hiervan, en het herinneren wanneer ofwel de tijd is aangebroken om ze uit te voeren ofwel 

de juiste gelegenheid zich voordoet  

Fouten in het prospectief geheugen worden vaak toegeschreven aan een gebrekkige motivatie of aan 

onbetrouwbaarheid, terwijl problemen met het retrospectieve geheugen eerder worden 

toegeschreven aan een gebrekkig geheugen   

Retrospectief geheugen Prospectief 

- Fouten ~ gebrekkig geheugen. 
- Herinneren van feiten 

- Informatierijk 

- Onderzoek naar het geheugen 

zelf. 

- Fouten ~ toegeschreven aan 
gebrekkige motivatie en 
onbetrouwbaarheid. 

- Herinnering aan het feit dat we in 

de toekomst nog iets moeten 

doen 

- Informatiearm  

- Onderzoek houdt zich niet zozeer 

bezig met het geheugen zelf, maar 

vooral met de vraag hoe we het 

geheugen kunnen gebruiken voor 

toekomstige acties  

 

8.1 Processen betrokken bij prospectief geheugen 
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Processen:  

 

- Formatie van een intentie: gelinkt aan een specifieke cue 

- Retentie-interval= tijdsperiode tussen de formatie van de intentie en 

het moment van de uitvoering ervan: omgeving wordt gecheckt op cues 

die kunnen resulteren in de uitvoering van de intentie 

- Wanneer een relevante cue wordt gedetecteerd, resulteert dat in de 

initiatie van de corresponderende intenties  

- Deze intentie wordt opgehaald uit het geheugen en ten slotte 

uitgevoerd  

8.2 Twee verschillende vormen 

Relevante cues kunnen op 2 manieren uit het geheugen worden opgehaald  

- 1) Tijdgebaseerd prospectief geheugen: wanneer een actie op een specifiek tijdstip moet 

worden uitgevoerd bv. aanwezig zijn in de les om 8u30 

- 2) Gebeurtenisgebaseerd prospectief geheugen: wanneer een specifieke actie moet worden 

uitgevoerd als de juiste omstandigheden zich voordoen bv. doorgeven van een boodschap als 

je iemand tegen komt  

Experimenteel onderzoek naar prospectief geheugen vindt meestal plaats door pp een taak te geven 

die ongerelateerd is aan het prospectief geheugen, terwijl ze moeten onthouden dat ze tijdens de 

uitvoering hiervan een 2e taak moeten uitvoeren. Deze 2e taak kan ofwel op een specifiek moment 

worden  uitgevoerd, ofwel wanneer de specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven  

Studie: pp badges laten dragen, die bevatten een knop die gedurende twee weken ofwel op een 

specifiek tijdstop moeten worden ingedrukt, ofwel bij een specifieke gelegenheid. Daarnaast 

moesten pp ook aangeven wanneer ze aan de taak dachten. 

- De pp in de tijdsgebaseerde taak dachten vaker aan de taak, maar hun prestatie was slechter 

- Reden: in de gebeurtenisgerelateerde taak heeft de intentie een grotere kans om door een 

externe cue getriggerd te worden  

- Strategie: 

▪ Tijdsgebaseerd: het monitoren neemt sterk toe naarmate het moment nadert 

waarop de taak moet worden uitgevoerd  

▪ Gebeurtenisgebaseerd: niet het geval, hier blijven pp met een relatief constante 

frequentie hun omgeving monitoren op relevante cues  

Studie: taak waarbij pp telkens een reeks van 5 letters aangeboden kregen; hierbij moesten ze op 

iedere trial beslissen of de tweede en de vierde letter id reeks gelijk waren aan elkaar. Ze kregen ook 

een tweede taak, die ze incidenteel moesten uitvoeren. In de GB conditie moesten ze beslissen of de 

‘B’ (als die voorkwam) op de tweede of de vierde positie stond. In de TG conditie moest deze taak 

iedere vijf minuten gebeuren. 

- In taakblokken waar de secundaire taak moest worden uitgevoerd en waar beroep werd 

gedaan op het prospectieve geheugen, werd een toename in hersenactiviteit gevonden, die 

gereflecteerd werd in een serie van positieve ERP-componenten  

- Deze activiteit was er in zowel de tijd als gebeurtenis conditie  

- Veronderstelling dat deze activiteit verband houdt met het ophalen van de taakinstructies  
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8.3 Prospectief geheugen in het dagelijks leven 

Onderscheid tussen TG en GB prospectief geheugen is te simplistisch om alle oorzaken van 

problemen met het prospectief geheugen te kunnen verklaren. Omstandigheden die tot problemen 

met het prospectief geheugen kunnen leiden: 

8.3.1 Interrupties 

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

interrupties catastrofaal kunnen zijn: 

De reden dat interrupties catastrofaal kunnen zijn, is vaak omdat ze de onmiddellijke aandacht 

vereisen, waardoor er geen gelegenheid is om de intentie om de lopende taak af te handelen en in 

het werkgeheugen op te slaan  

2e reden: de volgende taak vraagt na de interruptie onmiddellijk aandacht, waardoor de uitvoerder 

niet meer in staat is om de status van de vorige taak te checken 

Het is mogelijk dat er geen cues meer aanwezig zijn die de uitvoerder eraan herinneren dat er nog 

een taak afgerond moet worden  

8.3.2 Het onderbreken van gewoontes 

Veel taken van piloten, chirurgen,… bestaan uit sequenties van goed geoefende routineuze 

handelingen – vaak in respons op specifieke cues uit de omgeving uitgevoerd. MAAR specifieke 

situaties kunnen ervoor zorgen dat de handeling in kwestie niet uitgevoerd kan worden 

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

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

doorhebt dat een deel vd checklist nog niet afgewerkt was. 

8.3.3 Gewoontevorming 

Een atypische handeling die vereist is in een specifieke situatie wordt vervangen door een routineuze 

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

8.3.4 Multitasking 

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

Wanneer er problemen ontstaan tijdens de uitvoering van een van de 2 taken kan het fenomeen van 

cognitieve tunneling optreden = een situatie waarin vergeten wordt te switchen tussen de 

verschillende taken  

8.4 Theoretische perspectieven 

Veel problemen met het prospectieve geheugen lijken voort te komen uit onze beperkingen om 

complexe dubbeltaken uit te voeren → Executieve processen spelen een belangrijke rol in het 

prospectieve geheugen  

De executieve controleprocessen  interfereren met het prospectieve geheugen 

- Dit treedt wss op omdat we tijdens het uitvoeren van prospectieve geheugentaken de 

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

of moeten uitvoeren  

Doen prospectieve taken altijd beroep op deze executieve monitoringsprocessen 
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- Preparatory attentional and memory processes: ‘ja’ 

- Multiprocess-theorie: ‘soms’ 

8.4.1 PAM-theorie 

Het prospectief geheugen vereist 2 processen: 

- 1) Een capaciteitseisend monitoringsysteem dat opgestart wordt wanneer we een intentie 

om een actie uit te voeren formuleren  

▪ Dit systeem blijft actief zolang we de intentie nog niet hebben uitgevoerd 

- 2) Retrospectief geheugenproces, dat ervoor zorgt dat we ons herinneren welke actie we 

willen uitvoeren   

Goed ondersteund door empirische evidentie: Prestatie op prospectieve geheugentaken over het 

algemeen het best wanneer pp hun volledige aandacht hierop kunnen richten. De taken kunnen 

interfereren met andere taken wanneer er geen onmiddellijke noodzaak is de prospectieve taak 

direct uit te voeren. 

MAAR Kvavilashvili en Fisher: pp die een toekomstige taak moesten oefenen, deden dat vaak o.b.v. 

een externe stimulus of o.b.v. een interne gedachte. Het lijkt implausibel  dat we altijd aandacht 

nodig hebben wanneer we ons een toekomstige taak moeten herinneren  

- Aanpassing PAM-theorie: niet meer vanuit gegaan dat we continu aandacht nodig hebben/ 

gedurende langere tijd bezig zijn met een aandacht opeisend monitoringsproces. 

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

voeren altijd gepaard gaat met een kostprijs en aandacht vereist. 

8.4.2 Multiprocess-theorie 

Einstein & McDaniel: De uitvoering van geplande acties vindt vooral plaats obv een verscheidenheid 

aan cognitieve processen, waaronder aandacht 

- Een groot deel van de uitvoering van deze taken vindt echter plaats obv cues uit de omgeving 

die geassocieerd zijn met de taak in kwestie. Deze cues zijn opvallend. De aandacht wordt 

vanwege de taakvereisten van de lopende taak op deze cues gevestigd  

▪ Verschil met PAM-theorie: multiprocestheorie gaat ervan uit dat het ophalen van 

een intentie in principe automatisch en zonder monitoring kan verlopen  

▪ Evidentie: Iets meer dan de helft vd pp was trager in de dubbeltaakconditie dan in de 

enkeltaakconditie. De andere pp vertoonden geen vertraging. Dit impliceert dat deze 

pp in staat waren om de prospectieve geheugentaak zonder extra kosten uit te 

voeren. 

➢ Volgens PAM-theorie zouden pp tijdens de lexicale decisietaak (woorden of 

non-woorden en beoordelen op voorspelbaarheid) niet gaan monitoren, 

waardoor de prospectieve geheugentaak niet zou interfereren met de 

prestatie op de lexicale beslissingstaak. 

➢ Volgens de MP-theorie zou het doelwoord automatische processen activeren 

die zouden interfereren met de lexicale beslissingen. 

➢ Resultaten waren consistent met de laatste visie. 

▪ Smith et al.: vonden het effect maar klein. Dus voerden ze een experiment uit 

waarbij de prospectieve geheugentaak bestond uit het drukken op de ‘p’-toets zodra 

een roze stimulus verscheen. Ondanks de eenvoud had deze taak een verstorend 

effect op de centrale taak die de pp moesten uitvoeren. 



54 
 

➔ Deze resultaten zijn consistent met de bewering dat prospectieve geheugentaken 

altijd verwerkingscapaciteit vragen. 

THEMA 7: Taalpsychologie 

H16: functies van taal 

1. Inleiding 
Taal heeft een belangrijke rol in ons leven. Is essentieel voor ons en onze communicatie. Dit 

hoofdstuk gaat over de sociale en intellectuele functies ervan 

Hoe slagen gesprekspartners erin elkaar te begrijpen? 

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

kunnen we deze modellen manipuleren? 

2 Wat is taal? 
Taal is systeem van symbolen & regels waardoor we kunnen communiceren 

Kerneigenschappen:  

- Semantiek: betekenis van woorden (woorden zijn symbolisch -> verwijzen naar iets) 

- Syntax: de volgorde van de woorden 

Taal is meer dan alleen communicatie 

- Ook denken, opslaan van informatie, uitdrukken van emoties, … 

Geen formele definitie van taal -> problemen  

- Is taal aangeboren? 

- Is taal een unieke menselijke eigenschap? 

 

2.1 Is taal een uniek menselijke eigenschap? 
 

Chomsky Evolutionaire biologen 

 

ja: 

 

• aangeboren taalcentrum (obv beperkte 

set regels waarmee alle zinnen 

gemaakt kunnen worden) 

• “als taal ook voor andere dieren was 

zouden we het wel gemerkt hebben” 

• Vaardigheid is uniek aan mens 

nee (kunnen we niet weten): 

 

• plotseling ontstaan van een complexe 

cognitieve functie zoals taal is 

onwaarschijnlijk. Taal ontwikkelt niet 

ineens (het is een complex cognitief 

proces) 

• sommige dieren lijken fysiologisch en 

anatomisch veel op mensen 

• dolfijnen en primaten hebben een 

rudimentaire vorm van taal (zonder 

syntax) 

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

taalcentrum (Chomsky) is niet gevonden, maar zou volgende elementen bevatten: 

- Lexicale categorieën (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, voorvoegsels, …) 

- Woordvolgorde 

- Recursie: additionele clausule die altijd in een bestaande zin kan worden gezet 

Idee van universele grammatica is grotendeels achterhaald (Christiansen & Chater, 2008) 

- Enorm verschil tussen alle talen (-> veel diversiteit) ; een universele grammatica is 

onwaarschijnlijk. 

- Onwaarschijnlijk dat natuurlijke selectie genen heeft gemaakt die zorgen voor taalverwerking 

- Talen veranderen snel: Dynamiek en diversiteit kunnen niet o.b.v. natuurlijke selectie 

verklaard w. 

- Taal wordt gevormd door het brein: reflecteert bestaande menselijke leerprocessen en 

verwerkingsmechanismen. 

▪ Taal als kind ook makkelijk te leren: toepassen bestaande cognitieve processen op 

flexibele wijze om taal te leren (<-> een aangeboren taalorgaan) 

2.3 Pidgintalen 
Bioprogram-hypothese (Bickerton, 1984)= Kinderen die niet worden blootgesteld aan taal gaan 

uiteindelijk een grammatica ontwikkelen 

- Evidentie: pidgintalen (= nieuwe talen ontstaan wanneer twee of meer groepen met een 

verschillende moedertaal worden samengebracht). 

▪ Mensen met elk een andere moedertaal werden samengebracht. Oorspronkelijke 

groep: simpele pidgintaal zonder grammaticale structuur. 1e generatie kinderen: 

ontwikkelden nieuwere complexere taal met grammatica 

 

- Evidentie studie gebarentalen: Dove kinderen werd Spaans aangeleerd zonder succes. Ze 

ontwikkelden hun eigen gebarentaal 

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

aangeboren universele grammatica 

2.4 Genetisch onderzoek 
Sommige taalaspecten lijken aangeboren te zijn. Sommige individuele verschillen worden bepaald 

door genetische factoren. 

Genen die te maken hebben met taalverwerking (bv. FOX2P, ATP2C2, CMIP) 

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

bij taalverwerking. 

- FOX2P is ook terug te vinden bij andere dieren 

▪ Het is dus geen taal gen, maar eentje die met taalverwerking te maken heeft 

➔ Interactie genetica-gedrag is complex 
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3 Beïnvloedt taal ons denken? 
Linguïstische relativiteitstheorie (Benjamin Lee Whorf): taal beïnvloedt ons denken. -

Verschillende manieren waarop dit kan plaatsvinden: 

- Extreem standpunt: verschillen in taal leiden tot 

verschillen in gedachten 

- Matiger standpunt: verschillen in taal beïnvloeden 

cognitieve functies zoals perceptie en geheugen 

Evidentie: categorisatieonderzoek 

- Algemene bevinding: mensen kunnen beter  stimuli 

onderscheiden als zaken tot andere categorieën behoren 

dan die van dezelfde categorie 

- Studie: kleurperceptie -> Pp kunnen stimuli beter van 

elkaar onderscheiden wanneer hun taal verschillende 

woorden heeft voor deze stimuli. 

▪ Een bepaalde stam kent maar 5 kleurwoorden 

▪ Kregen groen, groen en blauw te zien 

▪ Wij zouden groen en groen samen zetten en blauw als buitenbeentje 

➢ Vb. Russisch verschillende woorden lichtblauw en donkerblauw – pp beter 

onderscheiden stimuli id categorie lichtblauw. 

▪ Maar zijn discrimineren niet t.o.v. blauw (want ze hebben er geen woord voor) en 

konden moeilijker kiezen 

➢ Stam Berninmo heeft geen onderscheid groen en blauw dus bij 

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

groen bij Nederlandse pp. 

4 Voor- en nadelen van meertaligheid 
Bilinguïsme: Wanneer we meer dan 1 taal beheersen, moeten we selecteren welke taal we 

gebruiken en moeten we potentiële intrusies van een tweede taal inhiberen -> zou een positief effect 

op cognitieve controleprocessen hebben -> bilinguaal-voordeeleffect. Noodzaak tot inhibitie vd niet 

actieve taal. Switchen tussen verschillende talen. 

- Theoretische basis van die studies/tweetaligheidsvoordeel is zwak + resultaten moeilijk 

repliceerbaar 

- Tegenwoordige studies naar tweetaligheid leveren tegenstrijdige resultaten op 

- Tweetaligheidsvoordeel verdwijnt als er rekening wordt gehouden met de SES 

- Switchen tussen 2 talen is weinig mentaal inspannend -> geen voordeel voor cognitieve 

controleprocessen want beperkt beroep er op doen 

5 Taalpsychologie als wetenschappelijke discipline 
Wilt verklaren welke cognitieve functies een rol spelen bij taal 

Taalverwerking is niet rechtstreeks te observeren -> proberen te begrijpen door ze gaan 

eigenschappen van taal manipuleren met standaardmethoden zodat we het effect van deze 

manipulaties op ons gedrag kunnen meten. 

- Bij lezen: leessnelheid meten, oogbewegingpatronen registreren, gemaakte fouten 

bijhouden 
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- Bij spreken: delen van de zin maskeren, onverwachte woorden in een zin plaatsen 

5.1 Eigenschappen van taal die woordherkenning beïnvloeden 

Manipulatie van taaleigenschappen: 

- Onderzoeken of verwerkingssnelheid afhankelijk is vd woordfrequentie: sommige talen 

hebben meer woorden voor iets (speelt dit een rol in herkenning?) 

▪ Homofonen: woorden die op elkaar lijken (licht/ligt). Dezelfde uitspraak maar andere 

spelling → onderzoeken of de klank van woorden (fonologie) een rol speelt in de 

verwerking. Fonologie: maakt de klank van woorden uit? -> maakt gebruik van 

homofonen 

▪ Homografen: woorden met meerdere betekenissen (bank om te zitten/bank voor 

geld) → bij verwerken van dit soort woorden zal uit context moeten blijken welke vd 

alternatieve interpretaties/welke betekenis gekozen moet worden. 

- Een woord = betekenisvolle, uitspreekbare reeks letters 

▪ Pseudowoorden: niet-bestaande woorden/betekenisloze eenheden, die volgens de 

regels vd desbetreffende taal wel uitspreekbaar zijn en dus woorden hadden kunnen 

zijn.  (bv. wekilma) 

▪ Non-woorden: niet-bestaande woorden/random reeksen die niet uitgesproken 

kunnen worden (bv. hsjamscb) 

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

- Lexicale beslissingstaak: Pp krijgt een rij letters te zien en moet beslissen of het een woord of 

non-woord is. Beïnvloeding door: woordfrequentie, fonologie, betekenis van woord 

- Benoemingstaak: Pp moet zo snel mogelijk een getoond gedrukt woord uitspreken. 

Beïnvloeding door: woordfrequentie, fonologie, betekenis van woord 

- Priming-taak: Pp moet zo snel mogelijk een getoond woord benoemen maar wordt daarvoor 

geprimed met een al dan niet relevant woord 

6 Spraak als communicatiemiddel 
Veel studies benaderen taal vanuit een monoloog, terwijl dialoog meest voorkomende 

communicatiemiddel/vorm van taal is 

- Spraakperceptie en spraakproductie sterk met elkaar verweven. Complementair met 

taalperceptie en -productie maar kijkt specifiek naar hoe partners van rol verwisselen en in 

welke mate ze rekening houden met elkaar 

- Interactie spreker en luisteraar. Niet enkel de inhoud van de communicatie is belangrijk, 

maar ook de vorm. 

▪ Audience design: de mate waarin de spreker zich aanpast aan zijn publiek, 

=afstemming van communicatie op publiek 

▪ Partnerspecifieke verwerking: wijze waarop je gesprekspartner taalspecifieke 

informatie verwerkt 

6.1 Griceaanse stelregels 
Herbert Paul Grice ontwikkelde 9 regels (4 groepen) waaraan efficiënte spraak/gesproken taal moet 

voldoen om een efficiënt communicatiemiddel te zijn a.d.h.v. het coöperatieve principe= sprekers en 

luisteraars proberen zoveel mogelijk samen te werken om elkaar te verstaan 
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Stelregels van kwantiteit 

• maak je bijdrage zo informatief als 

noodzakelijk is 

• maak je bijdrage niet informatiever dan 

noodzakelijk 

 

Stelregels van kwaliteit 

• zeg niet iets waarvan je denkt dat het 

niet klopt 

• ze niet iets waar je geen evidentie voor 

hebt 

Stelregels van relatie 

• wees relevant 

Stelregels van gemanierdheid 

• vermijd obscure uitdrukkingen 

• vermijd ambiguïteiten 

• wees kort 

• wees ordelijk 

➔ In praktijk worden de regels niet altijd nageleefd! Bv autoverkopers: zelfinteresse dus 

sommige regels negeren 

6.2 Gemeenschappelijke grond 

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

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

perspectief vd luisteraar en vice versa 

6.2.1 Audience design: het perspectief van de spreker 

Om als spreker effectief te zijn, moet men zich aanpassen aan de behoeften van hun publiek. 

Audience design door gemeenschappelijke grond (gg) te vinden 

- Luisteraar en spreker moeten zich in elkaar inleven om elkaar te begrijpen 

- Kan door referentiemateriaal 

▪ Fysiek: fysiek aanwezige zaken 

▪ Linguïstisch: informatie vanuit het eerdere gesprek 

Audience design: : aanpassingen die de spreker moeten maken a.d.h.v. assumpties 

- Globale assumpties: voorkeurstaal of algemene kennis vd luisteraar, gedeelde persoonlijke 

ervaringen waaraan spreker kan refereren 

- Lokaal: kennis van de luisteraar, aandacht van de luisteraar. Vaker incorrecte lokale 

assumpties: vluchtiger en veranderen vaker. 

-> vaak betere globale assumpties dan lokale (globale zijn stabieler) 

Studie: maken sprekers gebruik van gemeenschappelijke grond? 

- Communicatiespel waarbij de spreker een object moest omschrijven aan een luisteraar 

- 4 condities: 1) beide ‘blind’, 2) spreker heeft referentieobject, 3) luisteraar heeft 

referentieobject, 4) beiden hebben referentieobject 

▪ beïnvloeder van gg 

- Vraag: denken/spreken sprekers vanuit hun egocentrisch perspectief? In hoeverre houden 

sprekers automatisch rekening met de gemeenschappelijke grond of hebben ze de neiging 

vanuit hun eigen egocentrische perspectief te handelen? 

▪ Als sprekers de gg hebben lijkt het logisch dat ze het gebruiken in hun initiële 

ontwerp. Veronderstelling: automatisch rekening houden met gemeenschappelijke 

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

het initiële ontwerp van hun communicatie: 
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▪ Tijdsdruk werd gemanipuleerd 

▪ Vanuit gemeenschappelijke grond: geen verschil beschrijving formuleren onder 

tijdsdruk of niet. 

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

▪ Effect van tijdsdruk: 

➢ Als sprekers automatisch rekening houden met de gg dan maakt tijdsdruk 

niet uit <-> niet rekening houden met (en dus egocentrisch perspectief), dan 

wel 

➢ Sterkere neiging pp om te refereren aan het referentieobject, zelfs wanneer 

dit niet beschikbaar is voor de luisteraar. 

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

beter afgestemd op het perspectief vd luisteraar. 

➔ Beperkt vermogen sprekers om zich aan te passen aan perspectief vd luisteraar. 

 
 
<-> MAAR: monitoring-and-adjustment-

model;  

- Spreker vertrekt vanuit een 

egocentrische heuristiek. Deze wordt 

aangepast a.d.h.v. feedback naar de 

behoeften van de luisteraar 

- Sprekers checken & monitoren of wat 

ze zegt overkomt en zoniet passen ze het 

aan/ hun eigen uitingen op effectiviteit en 

merken hierdoor schendingen vd 

gemeenschappelijke grond op. Context wordt gebruikt omdat deze saillant is (niet omdat het 

gedeeld is) 

➔ Ook beschrijvingen van simpele contexten gebeurt vanuit eigen perspectief 

- Vaak wordt er in het begin een clue gegeven bv ‘het rode boek’ maar als je die mist als 

luisteraar kan je verloren raken omdat ze daarna naar ‘het’ verwijzen 

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

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

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

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

de communicatie te bevorderen. Kopiëren van woorden, frasen en ideeën  uitingen vd ander als 

prime. 

➔ Mogelijke oplossing: syntactische priming 

- De syntactische structuur van een persoon wordt overgenomen 

Voorbeelden van displays die gebruikt werden om de mate waarin 

sprekers rekening houden met de gemeenschappelijke grond te 

onderzoeken. 

 

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

hier is weergegeven door middel van een grote cirkel 

onderaan in het display, kunnen sprekers hiervan 

gebruikmaken om een doelobject aan een luisteraar te 

beschrijven voordat die het object daadwerkelijk 

waarneemt. 

b) Een vergelijkbare situatie, maar nu is het 

referentieobject niet zichtbaar voor de luisteraar, 

waardoor de spreker er ook niet aan zou mogen 

refereren. 
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6.2.2 Perspectief van de luisteraar 

Studie: in hoeverre houden luisteraars rekening met een gedeelde context? - Zowel het gedrag vd 

luisteraars als diens oogbewegingen worden geregistreerd. 

- Verticale doos met objecten en aan weerskanten een luisteraar en spreker 

▪ Luisteraar kon alle objecten zien, spreker niet allemaal 

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

kaars die vanuit het perspectief vd spreker het kleinste was. 

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

heuristiek. 

- Luisteraar moest de kleinste kaars pakken van de spreker en greep in eerste instantie naar de 

kleinste. hierna maakt de luisteraar een correctie omdat dit niet de kleinste kaars is die de 

spreker kan zien -> egocentrisch perspectief 

➔ De luisteraar kan d.m.v. egocentrische heuristiek (weinig cognitieve inspanning) 

ambiguïteiten, door feedback van de spreker, opsporen en een foutieve interpretatie 

vermijden 

Dialoog = balans. Spreken zou in dienst moeten staan van 

taalbegrip → sprekers moeten streven naar gemakkelijk 

begrijpbare spraak. 

- Ambiguïteiten zorgen ervoor dat spraak moeilijk te begrijpen 

is voor luisteraar 

- Maar vaak genoeg informatie in gesproken tekst om te 

ontcijferen wat er bedoeld w. 

- Spreker gaat ambiguïteiten niet altijd vermijden 

- Luisteraar verwerkt die ambiguïteiten om het toch te 

verstaan 

-> beide moeite doen om een gesprek te voeren:  Ofwel veel 

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

luisteraar om een slordige spreker te begrijpen. 

Diverse automatische processen zorgen voor een relatief moeiteloze verwerking van de gg 

- Ze kunnen frasering, syntactische priming, … overnemen 

- + interactie tussen gesprekspartners vergemakkelijkt de gedeelde context voor wederzijds 

begrip 

6.3 Non-verbale aspecten van communicatie 
Welke non-verbale aspecten van communicatie spelen verbeteren/faciliteren de communicatie 

tijdens een dialoog: 

6.3.1 Het wisselen van sprekers 

Sprekers wisselen elkaar soepel af: de pauze tussen de wisseling van 2 sprekers is niet groter dan 

500ms 

Meerdere cues tijdens conversatie voor verwachting rolwisseling: 
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- Impliciete regels: uitnodigend kijken om van rol te wisselen, handgebaren, betekenisloze 

geluiden, … 

- Expliciet: adjacency pair= coversatie-eenheid die een rolwissel impliceert bv. een groet, 

waarna een groet terugkomt, vraag die gevolgd wordt door een antwoord. 

6.3.2 Gebaren 

Faciliteren communicatie doordat de spreker visuele cues geeft aan de luisteraar, die de 

verstaanbaarheid vergroten (zelfs wanneer we de luisteraar niet kunnen zien, automatisch doen). 

Studie: in hoeverre dragen specifieke factoren bij aan het al dan niet maken van gebaren? 

- Een schilderij bespreken in 3 condities: 1) face-to-face, 2) telefoongesprek, 3) opgenomen 

monoloog 

- Bij 1) maken ze veel gebruik van gebaren, deze waren ook heel expressief + ze waren meer 

verweven in de communicatie: bevatten info waar soms id verbale communicatie naar 

verwezen werd. 

- Bij 2) nog steeds gebaren, maar minder in hoeveelheid en expressiviteit + minder 

betekenisvol 

- Bij 3) amper gebaren 

 

➔ Gebaren zijn deel van een dialoog en weinig van een monoloog 

6.3.3 Prosodische cues 

Prosodische cue = ritme + nadruk + intonatie -> gemakkelijker begrijpen boodschap. 

Meer in spontane conversaties. Prosodische cues veel in spontane spraak, niet perse om specifieke 

behoefte vd luisteraar te voorzien. 

Kan syntactische ambiguïteit verhelderen. Wanneer context er niet in slaagt ambigue zinnen te 

verduidelijken. bv. de man slaat de hond MET de stok of de man slaat de HOND met de stok. Maar 

sprekers passen hun spreekstijl niet aan om tegemoet te komen aan de behoefte vd luisteraar. 

6.3.4 Discoursmarkeringen 

Discoursmarkeringen= betekenisloze uitingen: enne, dus, weet je wel, maar goed, … aanwezig in 

spontane spraak. Dragen niet direct bij aan inhoud conversatie maar hebben een functie -> 

lesopnames waarin die markeringen gelaten zijn, worden beter onthouden 

Sommige markeringen hebben ook een specifiek doel (veeleer in de Engelse taal). Markeringen 

worden gebruikt in combinatie met de context. Voor Engelse taal specifieke discoursmarkeringen 

dienden ook specifieke doelen.  

- oh, well -> meer in spontane gesprekken in het Engels  

- like, yeah, I mean -> minder contextafhankelijk 

- Cf. figuur: relatieve frequenties van discoursmarkeringen tijdens 

spontane gesprekken en interviews. 

- Ogenschijnlijk betekenisloos, maar wegknippen had negatieve impact 

op begrip. 

➔ Begrip ve conversatie stijgt bij gebruik ervan 

7 Gebarentaal 
Gebarentaal ≠ gesproken taal. Toegenomen interesse in studie hiervan 
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- Andere output-modaliteit dan die van spreken of schrijven. 

- Gebarentaal zelf is ook intrinsiek anders: Er is geen universele gebarentaal + gebarentaal is 

niet letterlijk vertaalde gesproken taal/niet een manuele vorm vd corresponderende 

gesproken talen. Gebarentaal is een oppervlakkige representatie en duurt langer om uit te 

voeren dan gesproken taal. Maakt gebruik van spatiale processen -> lijkt dus niet aan de 

linkerhemisfeer (LH) vast te zitten 

- Uit studies blijkt dat het wel aan de LH zit 

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

Aard van linguïstische representaties in KTG: fonologische code of sensorische vorm? -> fMRI: deels 

modaliteitsspecifiek (bv. occipitale cortex), deels modaliteitsonafhankelijk 

8 Selfmonitoring 
8.1 Taal en monitoring 

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

productie onafhankelijk van elkaar verlopen. Taalproductie en -perceptie zijn gescheiden van elkaar 

(-> oude visie) 

Pickering&Garrod: taalproductie en -perceptie zijn sterk geïntegreerd 

- Tijdens een gesprek wisselen we met een sterke flexibiliteit tussen beide. Hoge mate van 

flexibiliteit; taal is dynamisch en interactief. 

-  
- Interactie bevorderd doordat luisteraars anticiperen. Een conversatie is meer dan het 

overbrengen van een aantal boodschappen -> we reageren zelfs op vragen voordat ze 

afgemaakt worden dus we weten wat ze gaan vragen 

- = self-monitoring-principe 

▪ Betrokkenheid vd spraakproductieprocessen in taalprocessen niet zozeer een 

reflectie ve mechanisme dat spraaksignaal consistenter maakt. 

▪ Taalproductieprocessen eerder < groter mechanisme betrokken bij representatie taal 

conceptueel niveau. 

Liberman: motortheorie: subvocale herhaling van gehoorde spraak beïnvloedt spraakperceptie 

- -> Pickering&Garrod: echter ook het taalproductiesysteem beïnvloedt 

spraakperceptie/spraaksignaal op een hoger niveau -> we monitoren de inhoud van het 

gesprek 

➔ Evidentie voor overlap neurale systemen taalproductie en -perceptie 

- bv. lipspieren worden geactiveerd bij horen van spraak 

➔ Selfmonitoringprincipe (Pickering&Garrod): verklaart hoe we d.m.v. imitatie en 

predictieprocessen een representatie maken van een gesprek 

➔ Taalproductieprocessen behoren tot een groter mechanisme op conceptueel niveau 

8.2 Taalperceptie en predictive coding 
Topdown-predictieprocessen spelen een enorm belangrijke rol bij de verstaanbaarheid. Studie Wild 

(2012): noise-vocoded speech 
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- = Vervormd spraaksignaal waarbij de temporele cues er zijn, maar de fijnere details zijn 

verwijderd 

▪ Zo horen: het is niet verstaanbaar 

▪ Horen + videofragment van spreker: verstaanbaarheid stijgt aanzienlijk  

▪ Horen + tekst die overeenkomt(verbale representatie): activatie primaire auditieve 

kernen varieerde in functie van hoe verstaanbaar het spraaksignaal was. Meer 

activatie, meer verstaanbaar 

Studie Kriegstein (2008): betrokkenheid top-downpredictie. In hoeverre moeten de luisteraars de 

sprekers daadwerkelijk waarnemen, of volstaat eerdere ervaring om de verstaanbaarheid te 

verbeteren? 

- Conditie 1: pp kregen videofragment te zien van een sprekend iemand + daarna moeilijk 

verstaanbare spraak 

- Conditie 2: pp kregen geen video te zien + moeilijk verstaanbare spraak 

- -> conditie 1 scoorde veel beter, ookal zagen ze tijdens de spraak geen spreker meer. 

Verbetering spraakperceptie door eerdere  ervaring: toename activatie hersengebied 

betrokken bij verwerking gezichtsbewegingen 

- -> activeerde gezichtsbewegingsgebieden bij gezonde mensen en bij prosopagnosiepatiënten 

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

representatie te gebruiken om hun spraakperceptie te beïnvloeden. 

▪ tijdens het luisteren naar spraak doen we aan sprekersspecifieke predictive coding 

waardoor we mogelijke interpretaties kunnen uitsluiten -> predicties activeren die 

beperkingen opleggen aan de mogelijke interpretatie vh spraaksignaal. 

▪ -> spraak is een audiovisueel proces + maakt gebruik van predicties uit interne 

representaties 

Lupyan&Clark (2015): categoriewoorden primen. Woorden & grotere verbale eenheden vormen 

speciaal type perceptuele input.  

- Categoriewoorden zoals ‘voertuig’ activeren het semantisch geheugen 

- Ze activeren zo de terugkoppeling door het predictiefoutverwerkingsmechanisme en primen 

de visuele cortex 

- -> mensen die geprimed waren konden beter voorwerpen benoemen op kwaliteitslage foto’s 

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

normale omstandigheden te ruizig zijn om geclassificeerd te kunnen worden. 

 Taal = krachtig hulpmiddel om gedachten en redeneringen te manipuleren bij onszelf   en 

anderen – flexibele manier om verwachtingen te creëren; specifieke informatie wordt dan 

prioriteit in de verwerking. 

Taal is … 

➔ Krachtig en kan gedachten en redeneringen manipuleren 

➔ Een effectieve manier om verwachtingen te creëren waardoor sommige zaken voorrang 

krijgen (cfr. predictive-coding raamwerk) 

➔ Heeft een invloed op welke representaties gemaakt worden en hoe ze invloed hebben op 

redeneerinformatieprocessen 

➔ Is een efficiënte mentale programmeertaal 

- Kan intelligentie boosten 

- Taalvaardigheid correleert met scores op non-verbale intelligentietests 
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- Beperkingen in taal kunnen zorgen voor cognitieve deficiënties 

Kader 16.1. patat met hond, de rol van N400 in psycholinguïstisch onderzoek. Experiment: de zin “zij at patat 

met…” woord voor woord aangeboden op beeldscherm, terwijl EEG gemeten werd. Afgesloten met ofwel 

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

woord wordt gedetecteerd id vorm v negatieve ERP-component (N400).Nu w N400 vooral gezien als 

component, die veelheid v schendingen kan signaleren die betrekking hebben op de betekenis v concepten. Ook 

gebruikt bij onderzoek naar figuurlijk taalgebruik, rekentaken en herkennen v informatie. Sinds ontdekking late 

jaren ’70 uitgegroeid tot een vd meest gebruikte fysiologische markers vh cognitief psychologisch 

hersenonderzoek. 

9 Pragmatiek 
Gaat over zaken die niet met letterlijke interpretatie van taal te maken hebben (metaforen, cynisme, 

ironie, …). = Praktische aspecten van taalverwerking en taalbegrip, die voorbijgaan aan de letterlijke 

interpretatie van taal (metaforische stijlfiguren); figuurlijke taal. Dagelijks enorm veel taal die niet 

letterlijk genomen moet worden (= figuurlijke taal) 

De belangrijkste theorieën over metafoorverwerking en de belangrijkste evidentie voor of tegen 

deze theorieën: 

Standaard pragmatische model: extractie niet-letterlijke taal/betekenis in 3 stappen: 

1. Letterlijke betekenis geactiveerd 

2. Evaluatie of die letterlijke betekenis zinnig is binnen de context waarin de zin werd 

uitgesproken. 

3. Indien niet zinnig, zoeken naar niet-letterlijke betekenis 

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

figuurlijke betekenis niet. 

>< Kritiek: empirisch tegenstrijdige evidentie. Glucksberg: eerst niet-letterlijke betekenis, daarna de 

letterlijke. Activatie vd niet-letterlijke eerder parallel verloopt met die vd letterlijk betekenis en dat 

dezelfde processen hierbij betrokken zijn. 

- Studie: Zinnen aan pp: beslissen letterlijke betekenis correct 

(figuurlijke betekenis moet niet verwerkt worden) 

▪ Bij metaforen langer nodig om te bepalen of de letterlijke betekenis 

ve zin onjuist is. 

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

betekenis. 

➔ De niet letterlijke zinnen worden sneller verwerkt + langer nadenken 

of een letterlijke betekenis fout is 

- Chiappe: metaforen zijn niet omkeerbaar; mensen met een hogeren 

WGcapaciteit kunnen sneller metaforen interpreteren 

- Blasko: zowel letterlijk als niet-letterlijk wordt parallel geactiveerd 

Bepalen hoe snel de betekenis van zinnen achterhaald kon worden → N400-component: amplitude 

groter bij moeilijkere metaforen dan bij letterlijke zinnen 

- Pp kregen letterlijke zin en een metafoor. Betekenisvol of niet even snel. Conventionele 

metaforen en letterlijke zinnen hebben een kleinere amplitude 

- De amplitude voor de N400 component was veel groter voor de metaforen dan voor de 

letterlijke uitdrukkingen.  
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- Dezelfde mechanismen zijn betrokken bij interpretatie v letterlijke uitdrukkingen en 

conventionele metaforen, maar interpretatie vd metaforen is moeilijker en vereist dus meer 

neurale verwerkingskracht. 

- Konden wel met dezelfde snelheid zeggen of de zin zinvol was 

▪ Nieuwe metaforen hebben meer tijd nodig/langere reactietijden (hadden grootste 

amplitude + uitzonderlijke negatieve golf) 

- Bv. zij eet patat met: 1. mayonaise, 2. limonade, 3. Hond 

▪ Hond roept de grootste amplitude op en mayonaise de kleinste  

 

➔ Graded salience-hypothese (GSH): initiële betekenis ve zin wordt 

afgeleid van saillantie/prominentie (eerdere ervaring met het 

(gelijkaardig) materiaal) en niet zo zeer door het type betekenis. 

- Saillantie o.b.v. vroegere informatie, context, … -> metafoor gaat in 

lexicon zitten 

- Niet-saillante boodschappen: betekenis afgeleid uit inferentieproces 

en aanvullende info uit context 

GSH evidentie: als de saillantie vd metaforische betekenis 

doorslaggevend is voor interpretatie, zou die niet door de context 

beïnvloed mogen w. 

- Opzet: bekende en minder bekende metaforen geven aan pp, na 

priming 

- Verwachting: priming zou geen effect mogen hebben op saillantie 

van de metaforische betekenis 

▪ Bekende metaforen: zowel figuurlijke als letterlijk betekenis 

oproepen/geactiveerd ongeacht context 

▪ Minder bekende: alleen letterlijke en afhankelijk van context ook 

figuurlijk 

➔ Resultaten komen overeen met de verwachting 

- N400-component die opgeroepen werd door doelwoorden geassocieerd met saillante 

metaforische betekenissen: 

▪ Amplitude kleiner bij saillante metaforische betekenissen dan die bij niet-saillante of 

letterlijke betekenissen 

▪ Saillante en niet-saillante betekenis even snel begrepen door pp 

➔ Steunt GSH 

Kintsch (2000): identificeerde processen betrokken bij betekenisbepaling van een metafoor 

- Volgens dit predicatiemodel w betekenis gevonden o.b.v. combinatie 2 

processen: 

1. Latente semantische analyse: betekenis van woorden achterhalen obv relatie die 

ieder woord heeft ten opzichte van 300-400 andere woorden en de relatie tussen 

die woorden 

2. Constructie-integratie-component: info uit latente semantische analyse 

omvormen/interpretaties te creëren in vorm van een ‘argument is als een 

predicaat’ structuur: bv. de chirurg is als een slager 
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▪ Relevante aspecten worden gebruikt bv. ‘snijden’, anderen worden 

geïnhibeerd 

 Metaforen zijn niet omkeerbaar: andere betekenis. Alleen die eigenschappen   vh predicaat 

w geselecteerd, die relevant zijn voor het argument, waardoor het omwisselen v deze twee 

resulteert id selectie v totaal andere eigenschappen. 

- De chirurg is als een slager <-> de slager is als een chirurg 

▪ Kintschs verklaring: er worden andere eigenschappen geselecteerd die relevant zijn 

voor het argument 

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

is een haai’ -> zou langer duren voordat we deze begrijpen volgens Klintsch model. We 

activeren de letterlijke eigenschappen van haai: vinnen, zwemmen, … -> betekenisverlening 

duurt langer Studie: pp primen met de letterlijke eigenschappen van haai 

▪ Resultaat: het duurde effectief langer voordat ze de metafoor begrepen 

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

eigenschappen vh predicaat werden benadrukt en vonden dat het daarna langer 

duurde om de metaforische betekenis te verwerken. 

▪ Onze vaardigheid metaforen te verwerken is grotendeels afhankelijk vh vermogen 

om de letterlijke eigenschappen vh predicaat/irrelevante info te inhiberen. 

- Meer inhibitievermogen zou een groter werkgeheugen hebben 

- Studie: evidentie gevonden! Zowel de snelheid als kwaliteit was beter bij mensen met meer 

werkgeheugen. Chiappe: mensen met een hogere werkgeheugencapaciteit waren gemiddeld 

23% sneller ih interpreteren v metaforen en de kwaliteit vd interpretaties was ook hoger. 

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

Mentale representatie = een fysieke weergave van informatie (bv. neurale sporen in het brein) 

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

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

de aangeboden informatie een situatiemodel gevormd w. 

10.1 Inferenties 
Stellen ons in staat zaken af te leiden die er niet letterlijk staan/ door de schrijver niet expliciet 

vermeld werd. Dit doen we dagelijks en volledig onbewust. Als elke tekst volledig uitgewerkt is tot in 

de details vervelen we ons dood -> inferentie zorgt voor ‘fun’ 

3 soorten inferenties:  

10.1.1 Logische inferenties 

Eenvoudigste. Volledig afhankelijk van de betekenis van woorden vb. we weten dat met een 

directrice een vrouw bedoeld wordt 

10.1.2 Overbruggende inferenties 

Worden gemaakt om de coherentie tussen het huidige deel ve tekst en het voorgaande deel vast te 

stellen = terugwaartse inferentie -> verbanden leggen tussen een huidig stuk tekst en een voorgaand 

deel vb. gevolgtrekking dat Marie haar zakgeld wilt gebruiken voor een ijsje te kopen) 

Specifieke vorm: anafoorresolutie waarbij een voornaamwoord of zelfstandig naamwoord wordt 

gekoppeld aan een vorig zelfstandig naamwoord 
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- bv. Fred verkocht zijn grasmaaier aan Jan en daarna verkocht hij hem zijn tuinslang  

▪ verwijzingen naar hem= Fred 

10.1.3 Uitgebreide inferenties 

Voegen details toe aan de letterlijk tekst d.m.v. achtergrondkennis over de situatie in kwestie 

bv. voorwaartse inferentie (voorspellen toekomstige gebeurtenissen) 

10.1.4 Complexe inferenties 

Vb. Jan reed gisteren naar Brussel – de auto raakte oververhit. 2 zinnen, gevolgtrekking maken -> 

volgens Garrod & Terras zijn er twee mogelijkheden waarop we deze gevolgtrekking/inferentie 

kunnen maken. 

1) Een woord (reed) activeert sleutelconcepten in het LTG gerelateerd aan een concept 

(autorijden) dat ook in de 2e zin staat (auto). hierdoor 

wordt de 2e zin met de 1e verbonden/automatisch 

geassocieerd 

- bv. jan reed gisteren naar Brussel + de auto raakte 

constant oververhit 

2) De 1e zin creëert een uitgebreide mentale 

representatie en de info uit de 2e zin wordt daarin 

geïnterpreteerd 

- Studie:  

▪ Pp kregen een zin bv. de juf schreef een brief/op het 

bord -> creëerden een context waarin andere zin moet 

wo geïnterpreteerd 

▪ Kregen 2e zin: bv. er was een harde knal en de pen 

viel uit de handen van de juf 

-> wanneer pen/woord onverwacht was (bij schrijven op 

een bord) keken ze vaker terug naar de 1e zin voor 

context 

▪ Eerst bonding: automatisch proces waarin sleutelwoorden geactiveerd worden 

▪ -> dan resolution: hogere-orde integratie waarin de 2e zin in de 1e wordt 

geïntegreerd op een zo consistent mogelijke manier met diens context 

10.2 Inferenties: theoretische benaderingen 

Essentiële stap ih integreren ve individuele zin bestaat uit de constructie ve mentale representatie. 

10.2.1 Constructionistische benadering 

Bransford: lezen tekst => mensen vormen een uitgebreide mentale representatie over de situatie en 

acties -> veel uitgebreide inferenties, zelfs wanneer de tekst duidelijk is (inferenties niet noodzakelijk 

zijn voor het begrip vd tekst) 

Studie: zinsherkenningsexperiment 

- Ze lazen en moesten deze onthouden  

- Later moesten ze aangeven welke ze gelezen hadden (de zinnen waren lichtjes anders). 

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

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

- -> ze kozen de juiste als de inhoud overeenkwam -> keuze o.b.v. inferentie 

10.2.2 Minimalistische benadering 

Mckoon&Ratcliff: inferenties worden in beperkte mate gemaakt: 2 types: 

1. Automatische inferenties: lokale coherentie -> informatie van de zin + algemene 

achtergrondkennis (integratie) → coherente interpretatie vd info ih WG. 

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

➔ Constructivistische benadering doet aan veel meer automatische inferentie dan de 

minimalistische benadering 

10.2.3 Geheugengebaseerde benadering 

Komt voort uit de minimalistische benadering. Verschil constructionistische benadering en 

minimalistische benadering: # inferenties dat automatisch gemaakt wordt -> bij minimalistische 

benadering veel lager aantal. 

Tekst geeft signalen die alle relevante geheugensporen activeren, zo betekenis geactiveerd. 

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

- Binnenkomende info heeft een signaalfunctie -> relevante geheugensporen in LTG activeren. 

Betekenis van de tekst wordt zo geactiveerd 

- Inferenties zijn afhankelijk van mate aandacht voor geactiveerde representaties; afhankelijk 

vh doel vd lezer. 

10.2.4 Search after meaning 

Geheugen-gebaseerd raamwerk=> Doelen van de lezer spelen een belangrijke rol bij vorming 

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

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

Weinig inferenties bij snellezen, checken op spel- en grammaticafouten, bij gebrek aan 

achtergrondkennis -> minimalistische visie 

Veel inferenties bij lezen voor plezier, kennis verwerven, zaken waar we achtergrondkennis van 

hebben 

➔ Ondersteund door empirie: pp moeten zinnen lezen en hierbij focussen op ofwel het 

begrijpen vd zin ofwel anticiperen op wat zou volgen. Bij anticiperend lezen meer inferenties 

vormen en ook sneller dan bij begrijpend lezen 

10.2.5 Individuele verschillen en werkgeheugencapaciteit 

Grote interindividuele variatie qua inferentievorming. Niet alleen doel heeft een invloed, ook 

individuele verschillen id mate waarin inferenties w gevonden. 

Calvo: relatie tussen werkgeheugencapaciteit en efficiëntie van inferentievorming 

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

- Pp met een grotere werkgeheugencapaciteit konden beter info uit contextzin koppelen met 

een vervolgzin, wanneer die voorspellend was voor de inhoud van de vervolgzin. 
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10.2.6 Integratie van zinsbetekenis en context 

Simultane integratie van verschillende informatiebronnen bij discoursverwerking. Contextuele 

informatie kan een zeer snelle impact hebben op verhaalbegrip en de verwerking van zinnen. 

Studie (Nieuwland): woorden die niet passen binnen de context 

(vb.salted) roepen een grotere N400-component op dan woorden 

die wel passen (vb love) -> contextuele informatie heeft een zeer 

snelle impact op verhaalbegrip en zinverwerking 

Studie (Van den Brink): tijdens vormen inferenties gebruiken we 

non-verbale achtergrond kennis 

- Pp kregen een zin te horen door een volwassene of een kind: 

‘I have a large tattoo on my back’ in een Brits upperclass-accent; ‘I have 

trouble sleeping without my teddy bear’ door volwassene; ‘Every night I 

go to sleep after drinking wine’ door kind 

▪ Deelwoorden roepen een N400-component op als de spreker 

niet bij de zin hoort -> mismatch tussen woordbetekenis en de 

stem vd spreker. bv. een kind dat zegt een glas wijn te drinken voor het slapen 

Verschil alleen bij vrouwen! 

10.3 Schematheorieën 
Bartlett: verhaalverwerking a.d.h.v. schema’s + nieuwe informatie (nieuwe informatie integreren met 

kennis die al in LTG aanwezig is) 

- Schema: gestructureerde eenheden die eerdere kennis/achtergrondkennis bevatten 

▪ Scripts: info over sequentie van acties in normale situaties bv. restaurantscript  

waardevol als richtlijn in eigen gedrag en om verhalen te begrijpen. 

▪ Frames: vaste kennisstructuren van de wereld 

- Top-downverwerkingsprocessen hebben een effect op verhaalverwerking 

Bartlett introduceerde onderzoek naar verhaalverwerking waarbij de verhalen tegen de 

achtergrondkennis ingaan. Geheugen w niet enkel beïnvloed door nieuwe aspecten verhaal, maar 

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

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

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

conflicterend met achtergrondkennis. Achtergrondkennis/stereotypische opvattingen vd pp 

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

herinnerden. 

➔ Identificeerde 3 soorten fouten: 

- Rationalisatiefouten: vervormingen die de herinnering rationeler en consistenter maken met 

de eigen culturele opvattingen 

▪ Komt het meest voor 

- Levelling: weglaten van onbekende details tijden het ophalen van het verhaal 

- Verscherping: details belichten en benadrukken  

Rationalisaties op 2 manieren: 

1. Schematische kennis vervormt/beïnvloedt het begrip van het verhaal 

2. Schematische kennis kan de herinnering vervormen bij het ophalen uit het geheugen 
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- Deze (2) vond Bartlett de belangrijkste verklarende factor -> herinneren van verhalen is een 

constructief proces 

- Invloed van schema’s zou groter worden over tijd 

▪ Tegenstrijdige resultaten gevonden, veel studies vonden dit effect niet 

➢ 1 studie had wel evidentie: 23% fouten na kort interval, 5% fouten na lang 

interval 

Studie Bartlett stevig bekritiseerd: 

- Pp kregen geen specifieke instructies om beïnvloeding tegen te gaan -> pp kunnen gissen 

i.p.v. proberen herinneren 

- Gauld en Stephenson replicatie, waarbij in instructies accuratesse werd benadrukt: als er wel 

instructies waren maakten ze 50% minder fouten dan bij instructies van Bartlett 

 

Invloed schema’s: 

- Inferenties zijn ook afhankelijk van doel van de lezer (strategische inferenties) 

- Niet zozeer gevormd tijdens het lezen, maar eerder tijdens het ophalen vd informatie uit het 

geheugen. 

Evidentie: 2 groepen: lazen beide hetzelfde verhaal maar andere naam 

(Adolf Hitler of Gerald Martin) 

▪ 2 testmomenten/geheugentesten: kregen zinnen zoals ‘Hij haatte 

Joden’ (typerend voor het naziregime van Hitler) die niet in de originele 

tekst stonden  

➢ Direct erna: beide groepen verwierpen de zinnen 

➢ 1 week later: groep Gerald verwierp, groep Adolf veel minder 

 

➔ Consistent met de hypothese van Bartlett. Inferentie wordt niet direct gemaakt, maar 

geleidelijke integratie van nieuwe informatie met bestaande cognitieve schema’s, die ons 

helpen info over onze omgeving te structureren. 

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

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

- Anderson&Pichert: het perspectief dat je inneemt bij het lezen zorgt dat je bepaalde zaken 

beter onthoudt dan anderen, maar aan andere zaken ook minder aandacht schenkt 

Bv. verhaal lezen over huis vanuit inbrekersperspectief of huizenkoper – details onthouden 

relevant binnen perspectief dat ze lazen. 

➔ Schema’s en scripts maken de wereld overzichtelijk 

- Belangrijk bij herinneren en begrip 

- Studie: “waar gaat de passage over?” – 5 groepen: 

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

▪ Andere groepen: cartoon die context geheel of gedeeltelijk schetste. Deze werden 

ofwel voor of na het verhaal getoond. 

➔ Pp wisten een verhaal beter te begrijpen & reproduceren als ze context hadden voor het 

lezen 
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10.4 Het constructie-integratiemodel (CIM) van Kintsch 
Gebaseerd op mentale-modellentheorie van Laird: tijdens het lezen converteren we naar proposities 

die de betekenis van de zin representeren 

- Proposities uit tekst worden onthouden (opgeslagen in geheugen) en gekoppeld met andere 

tekst geassocieerde proposities (-> vormen inferenties) 

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

- Oude + nieuwe proposities worden gekoppeld en de sterksten bepalen de representatie van 

de tekst 

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

geactiveerd worden -> vormen representatie tekst als geheel. Moeilijk onderscheid tussen 

proposities direct gevolg vd tekst of door inferenties. 3 niveaus van tekstrepresentatie: 

1. Oppervlakterepresentatie: gevormd door de tekst 

2. Proprositionele representatie: rechtstreeks afgeleid uit tekst 

3. Situatierepresentatie: gevormd door mentaal model dat de situatie beschrijft waar id 

tekst aan gerefereerd wordt (door integratieproces) 

Verschil tussen dit model en schematheorieën: 

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

Vooral actief tijdens de integratiefase. 

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

kennis basis vd lezer door tekst zelf. Voorspelt dat lezers/luisteraars 

onderscheid maken tussen expliciete informatie en inferenties o.b.v. die tekst 

▪ Empirisch bevestigd: moeite met onderscheid 

Evidentie predictie voor proposities op drie verschillende 

niveaus: 

- De vergeetcurves waren voor elk uniek 

▪ Oppervlakterepresentaties worden snel vergeten <-> 

situatierepresentaties nauwelijks tekenen v vergeten MAAR niet 

noodzakelijk s>o. Situatierepresentaties niet beter onthouden 

dan oppervlakterepresentaties 

- Mate waarin pp een situatierepresentatie vormen is 

afhankelijk v Interessante tekst vs niet-interessante tekst 

(interesse ~ integratiefase). 

- De mate van aandacht voor tekst hingen samen met zowel de constructie- (herinneren) en 

integratiefase (interesse) 

CIM denkt doel van de lezer vooral invloed op integratiefase en niet op constructiefase 

- Evidentie spreekt tegen: Niet plausibel dat dit id werkelijkheid altijd gebeurt; vaak op zoek 

naar specifieke info. Pp spenderen veel tijd aan het lezen vd relevante zinnen voor hun doel 

en weinig tijd aan de irrelevante zinnen. Doel vd lezer kan dus wel de constructiefase 

beïnvloeden. -> gericht een tekst lezen focust op andere zaken tijdens constructiefase 

Denkt ook dat tekstuele informatie wordt gekoppeld aan achtergrondkennis voordat ze gekoppeld 

wordt aan contextinformatie gegeven door rest vd tekst 
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- Evidentie (Cook&Myers): een tekst lezen die je context geeft die ingaat tegen je 

achtergrondinformatie wordt niet moeizaam gelezen, het wordt snel begrepen. Lezers 

maken onmiddellijk vd context gebruik. 

- Geen moeite met semantisch incongruente informatie te verwerken wanneer eerder 

gegeven context deze rechtvaardigt. 

Kritiek op CIM: 

- Kan veel verklaren, maar niet alles, heeft veel tegenevidentie 

- Constructiefase ≠ inefficiënte bottom-upprocessen, maar kan sterk beïnvloed w door 

selectieve aandacht voor specifieke informatie. 

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

emotionele respons op de tekst, visuele voorstellingsvermogen. 

- 2 extra representatieniveaus: 

1. Tekstgenreniveau: stijl van een tekst 

2. Communicatieniveau: hoe de schrijver communiceert met de lezer 

 

10.5 Situatiemodellen 

Beschrijven de rol van gebeurtenissen in de verwerking van verhalen 

Gebeurtenisindexeringsmodel: beschrijft de processen betrokken bij het verwerken van een 

verhalende tekst (bv. roman) 

- Gemeenschappelijk met CIM: lezers construeren situatiemodellen 

- Assumptie: ons cognitieve systeem beter afgestemd op detecteren van dynamische 

gebeurtenissen dan op statische informatie 

- 5 verschillende aspecten ve verhaal die bepalen op een situatiemodel moet worden 

aangepast: 

1. De protagonist: centrale karakter id huidige gebeurtenis (nu), vergeleken met de 

vorige (vroeger) 

2. De volgtijdelijkheid: relatie tussen tijd van huidige gebeurtenis en vroeger 

3. De causaliteit: causale relatie tussen vroeger en nu 

4. Ruimtelijkheid: relatie tussen locatie van huidige en vroegere gebeurtenis 

5. Intentionaliteit: relatie tussen doelen van een karakter en de huidige 

gebeurtenissen 

➔ Verandering/discontinuïteit in 1/5 aspecten -> aanpassing situatiemodel 

- Gesteund door evidentie: leessnelheden namen af wanneer 1 vd aspecten veranderde 

- Wat gebeurt er met oude info? 2 Twee alternatieve mogelijkheden over invloed verouderde 

situatie: 

1. Hier-en-nu visie: alleen actuele info in beschouwing nemen 

2. Resonantievisie: alle informatie, dus ook de verouderde, kan interfereren met de 

huidige situatiebeschrijving. 

➔ Niet genoeg eenduidigheid om onderscheid te maken tussen de 2  

- Tegenstrijdige resultaten:  

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

elaboraties in een verhaal interfereerden met situatiemodel 
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▪ Zwaan & Madden: deze resultaten komen vooral door het specifieke stimulus- 

materiaal dat gebruikt werd. 

Algemene beschrijving vd wijze waarop interne representaties gevormd w van situaties en 

gebeurtenissen. -> Gebeurtenissegmentatietheorie (Zacks et al): intern situatiemodel aanpassen 

o.b.v. 2 mogelijkheden 

1. Updaten van individuele aspecten 

2. Construeren volledig nieuw model 

➔ Evidentie beide mogelijkheden. Gebeurtenissen w gekenmerkt door discrete grenzen: 

- Globale update bij overgang 2 fasen: bv. tent opzetten 

- Nieuw model vormen bij grens tussen 2 fasen: bv. voorspellen wat er na 5 sec gaat gebeuren 

tijdens een film als deze stop gezet wordt 

▪ Predictie moeilijker bij stoppen vlak voor overgang dan middenin een scène 

- Ook bij lezen worden scènes gesegmenteerd in discrete episodes. Herinneringen die een 

frasegrens (nieuw stadium) overschreden, vragen meer tijd om opgehaald te worden, dan 

herinneringen die betrekking hebben op één specifieke frase. 

 

10.6 Evaluatie 
De modellen zijn complementair. Zowel het constructie-integratiemodel als situatiemodellen zijn 

succesvol ih verklaren vd processen, die betrokken zijn bij discoursverwerking. 

CIM: vooral verklaren hoe nieuwe informatie aan bestaande kennis w gelinkt bij de verwerking van 

non-fictie. 

Situatiemodellen: verwerking dynamische eigenschappen van narratieve verhalen 

11 Schrijven: het creëren van kennis 
Begrijpen ve narratief doet beroep op onze vaardigheid informatie die gegeven is in een tekst te 

relateren aan onze achtergrond kennis. <-> Vermogen om verhalen of teksten te produceren doet 

beroep op de vaardigheid noodzakelijke informatie te structureren en zo goed mogelijk te relateren 

aan verwachte achtergrondkennis vd lezer of luisteraar.  

Meeste onderzoek naar schrijfexpertise: Welke factoren zorgen ervoor dat de ene schrijver beter is 

dan de andere? 

- Hogere schrijfvaardigheid -> hogere leesvaardigheid/tekstbegrip: beter inzicht id structuur ve 

tekst + meer kennis en vocabulaire 

 

Bereiter&Scardamalia: 2 strategieën gebruikt door schrijvers 

1. Kennis-vertelstrategie: alles opschrijven wat je over iets weet, zonder structuur/een 

minimum aan planning. 

2. Kennis-transformatiestrategie: complexer, inhoud + retoriek (vb. hoe argumenten 

sterker maken) 

- Inhoud en retoriek beïnvloeden elkaar. Resulteert in consistentere teksten die de hoofdlijn 

ve argument op een consistentere wijze overbrengen <-> kennis-vertelstrategie 

- Meer gebruik van deze strategie bij ervaren schrijvers 
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Kellogg: 3e strategie 

 

- Kennis-creatiestrategie: inhoud + 

retoriek + perspectief van de lezer 

▪ Schrijfexperts proberen te anticiperen 

op alle mogelijke interpretaties van lezers -

> proberen zo alle ambiguïteiten uit tekst 

te verwijderen 

▪ Richt zich op de behoefte van de 

lezen <-> kenniseffect: het idee dat de 

lezer over dezelfde kennis beschikt als de 

schrijver 

➢ Mensen die bekend zijn met 

specifieke technische termen overschatten 

in hoge mate hoe bekend anderen met die termen zijn. 

H17 Taalperceptie en -begrip  
1. Inleiding 

Belang van verstaan en begrijpen van taal! In dit hoofdstuk cognitieve processen die hieraan ten 

grondslag liggen. 

2 meest gebruikelijke vormen van taalperceptie zijn lezen en luisteren naar spraak. -> zijn gebaseerd 

op visuele en auditieve perceptie en dus in principe modaliteitsspecifiek.  

Geen duidelijke grens tussen taalperceptie en taalbegrip maar de cognitieve processen betrokken bij 

taalbegrip zijn minder sterk gebonden aan een specifieke inputmodaliteit. 

2. Lezen en luisteren: verschillen en overeenkomsten 

Processen van het begrijpen zijn ongeveer 

hetzelfde. 

VERSCHILLEN: Doen elk een beroep op een 

andere sensorische modaliteit. Geschreven 

woorden/zinnen kunnen we in 1 opslag 

waarnemen terwijl gesproken woorden over 

tijd uitgespreid en transitief zijn (vervliegen na 

uitgesproken dus in geheugen actief gehouden moeten worden, dus geheugen meer belast dan bij 

lezen) 

 Luisteren naar spraak doet meer beroep op ons geheugen dan lezen.  

 Luisteren naar spraak doet zwaar beroep op ons segmentatieproces (=proces dat 

individuele woorden identificeert in het continue audiosignaal) 

Gesproken tekst is minder ambigu dan geschreven tekst door de prosodie/ritme, de nadruk en de 

intonatie. Leestekens minder effectief in oplossen ambiguïteit dan prosodie! 

3. Lezen van losse woorden 
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Bij lezen van losse woorden maken we gebruik van aantal versch eigenschappen van taal: orthografie 

(spelling), fonologie (klank), semantiek (betekenis woorden), syntax (regel structuur taal) en hogere-

ordediscoursintegratie. => Woordherkenning ligt aan basis vh lezen (automatisch proces) 

Naïeve bottom-up verklaring blijkt uit het woordsuperioriteitseffect niet te kloppen -> woorden nog 

herkend wanneer de aanbiedingstijd zo kort is dat individuele letters niet herkend kunnen worden. 

Letterherkenning beïnvloed door woorden. 

Experiment: letters identificeren die zeer kort aangeboden werden. Daarna uit 2 letters kiezen ofwel 

alleen/onderdeel ve woord/ onderdeel ve random reeks van 4 letters. Beter herkennen bij onderdeel 

ve woord => Context die het woord vormt kan de herkenning van de letter positief beïnvloeden 

Ook gebruik van pseudowoorden kan een facilitatie in herkenning teweeg brengen= 

pseudowoordsuperioriteitseffect -> orthografie speelt een rol in de herkenning van letters, zonder 

dat de betekenis noodzakelijk geactiveerd moet worden 

3.1 Het interactieve activatiemodel (top-down- en bottom-upprocessen interacteren met elkaar) 

Model om effecten van context te verklaren. Woordherkenning vindt plaats op 3 

niveaus met elk herkenninseenheden: 

- Woordniveau 

▪ Eenheden die hele woorden herkennen 

- Letterniveau 

▪ Eenheden die hele letters herkennen 

- Niveau vd eigenschappen van individuele letters 

▪ Eenheden die de samenstellende eigenschappen van letters herkennen zoals 

horziontale/verticale/gebogen lijnen 

=> Interactief model: activatie op hogere niveaus kan de activatie op lagere niveaus 

beïnvloeden. (activatie en inhibitie op versch niveaus) 

Verklaring woordsuperioriteitseffect: woordinformatie kan de herkenning van indivduele letters 

faciliteren dmv terugkoppeling 

Verklaring pseudowoordeffect (geen bestaande woorden op woordniveau die egactiveerd kunnen 

worden): overlap met bestaande woorden resulteert in aanvullende activatie vd letters in 

pseudowoord en daardoor ook herkenning woord gefaciliteerd. 

Predictie model:  

- Tijd die nodig is om een woord te herkennen is afhankelijk vd orthografische buren ve woord 

(alle woorden die gevormd kunnen wo door 1 letter in het woord te veranderen) -> wo ook 

geactiveerd en proberen elkaar & doelwoord te inhiberen. Hoe hoger # buren, hoe sterker de 

gecombineerde inhibitie= inhibitoire effect + hoe frequenter orthigrafische buur voorkomt in 

taal, hoe makkelijker geactiveerd (evidentie in aantal talen) 



76 
 

- Woordsuperioriteitseffect zou groter moeten zijn in functie vd woordfrequentie: woorden 

die veel gebruikt wo in taal wo gemakkelijker geactiveerd (geen evidentie) 

3.2 Positiecodering 

Interactieve activatiemodel veronderstelt dat letters een vaste 

positie in een woord moeten innemen (“lettervolgorde is vast”). 

We zijn echter veel flexibeler in het verwerken vd lettervolgorde! 

Vb. jugde(-judge) als bestaand woord herkennen. Voor IAM  

‘jugde’ even vergelijkbaar is met ‘jumpe’ (3 vd 5 letters matchen). 

Voor ons komt jugde echter sterker overeen met judge dan 

jumpe. (effecten van positiecodering) 

Modellen die beter in staat zijn om de positiecodering van letters 

te verklaren:  

 Overlapmodel: aan letters ve woord niet een vaste, maar een 

probalistische positie toekennen 

Recentere modellen voor woordherkenning gebaseerd op bayesiaanse inferentie: info over identiteit 

& positie van letters accumuleren met verstrijken vd tijd -> LTRS-model en Bayesian reader. Beide: 

statistische evidentie verklaren  voor verschillende kandidaat-woorden. Voor ieder woord in het 

lexicon een kans berekenen dat dit het woord is dat gezien is 

3.3 De invloed van betekenis en verwachting 

Spelen belangrijke rol in herkennen van woorden. Stroop: betekenis van woorden wordt automatisch 

verwerkt (experiment drukkleur en betekenis woord verschillen). 

3.4 Priming en verwachting 

Priming-effect: proefpersonen sneller in staat om te beslissen of ‘dokter’ het woord was, wanneer 

het voorafgegaan werd door een semantisch gerelateerd begrip zoals ‘verpleegster’ dan door een 

ongerelateerd begrip.  

=> is deze activatie van woorden volledig automatisch en bottom-up of zijn er gecontroleerde 

processen obv verwachting die de betekenis activeren? Experiment 

Neely: categorienamen als prime-stimulus die gevolgd worden 

door een letterreeks (doelstimulus). Tijd tss aanbieden prime 

en doelstimulus varieert. Pp beslissen of deze letterreeks al 

dan niet een woord vormde. 5 condities. 

Vond 2 verschillende priming-effecten:  

- Kortdurend faciliterend effect dat puur gedreven werd door 

de semantische relatie: (on)verwachte & semantisch 

gerelateerde combinaties snel verwerkt bij 250 ms 

- Effect van verwachting dat later ontstond en langer aanhield: verwachte combinaties bij 700 

ms sneller verwerkt dan onverwachte 

 Zowel semantiek als verwachting spelen een rol bij herkenning van woorden. 

Invloed van semantiek is snel & automatisch. Invloed van verwachting is 

langzaam & taakafhankelijk. 
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Veel evidentie dat we context als voorspeller gebruiken (context eerdere zin om te voorspellen wat 

volgende woord in zin gaat worden). => verwachting kan al in een relatief vroeg stadium van 

semantische verwerking een invloed uitoefenen op de verwerking ve woord. 

3.5 De rol van fonologie 

Speelt naast betekenis en verwachting ook de klank ve woord een rol in de herkenning van woorden 

tijdens het lezen? -> Subvocaal uitspreken tijdens het lezen. Relatie klank-betekenis essentieel tijdens 

leren lezen! 

Sterk (Frost) fonologisch model: 

- Verwerking fonologische info vindt automatisch plaats tijdens het lezen en speelt een 

belangrijke rol in herkennen van woorden -> fonologie speelt een belangrijke rol bij 

woordherkenning. 

▪ Van Orden: homofonen (woorden met zelfde uitspraak maar andere spelling en 

betekenis). Doelwoord lezen waarover ze vraag moeten beantwoorden. Is it a 

flower? ROWS (rose) of is it a flower? ROBS. Registratie oogbewegingen tijdens lezen 

homofonen. 

▪ Invloed van fonologische buren: alle woorden die slechts 1 foneem verschillen vh 

doelwoord vb. bumt, bulk, zult -> woorden met een groot # fonologische buren 

hebben voordeel bij herkenning omdat versch fonologische associaties bijdragen aan 

de herkenning. ALLEEN als buren relatief distinctief zijn anders interferentie (als ze 

sterk overeenkomen in uitspraak). 

▪ Woorden wo sneller verwerkt wnnr ze voorafgaan door fonologisch identieke non-

woord-primes vb. kliek en cliek, dan door niet-identieke controle-primes  

 Fonologie ve woord kan snel en automatisch geactiveerd worden 

▪ Fonologie woorden (innerlijke stem) representeert eigen stem/dialect 

➢ Versch effecten noord- en zuid-engelsen op rijmtaak 

Vs Zwak (Coltheart) fonologisch model: 

- Fonologische info is niet noodzakelijk voor woordherkenning. Verwerking van fonologische 

informatie is relatief langzaam en niet essentieel voor verwerking van gelezen woorden. 

▪ Evidentie obv neuropsychologische patiënten: spraakproductiestoornis. Patiënt PS: 

betekenis geschreven homofonen begrijpen als ze beiden expliciet gepresenteerd 

wo, niet in staat om alternatieve betekenis ve homofoon te geven wnnr er slechts 1 

getoond wordt + niet veel woorden correct uitspreken => volledige toegang tot alle 

woordbetekenissen. Vaardigheid om betekenis visueel gepresenteerde woorden te 

begrijpen intact MAAR  fonologische code op zich niet voldoende om betekenis te 

activeren 

▪ Vergelijkbaar resultaat met patiënt YGA in Mandarijn 

 Fonologie kan snel verwerkt worden en heeft sterke invloed op 

woordverwerking MAAR de toegang tot fonologie is echter niet noodzakelijk 

voor woordbegrip. 

4. Hardop lezen van geschreven woorden 

Conversie van geschreven naar gesproken woord. Fonologie speelt hier wel een rol van betekenis. 

Studie van hardop lezen kan ons veel leren over taalperceptieprocessen (ook taalproductieprocessen 

uiteraard).  We kunnen afwijkingen in de regelmaat vd uitspraakregels herkennen en ze 
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probleemloos verwerken -> we beschikken over een intern lexicon waarin specifieke informatie over 

de uitspraak van individuele woorden is opgeslagen. (Invloed lexicale effecten op lezen woorden en 

non-woorden.) Kan niet verklaren hoe we nieuwe woorden of non-woorden toch kunnen uitspreken 

dus eerder obv algemene uitspraakregels. 

=> Genereren uitspraak woord berust op opzoeken juiste uitspraak in lexicon en toepassen van een 

regel. (evidentie patiënten specifieke hersenbeschadigingen & dyslexiepatiënten) 

4.1 Dyslexie 

Klasse van leesproblemen. Selectief problemen met bestaande onregelmatige woorden (uitspraak 

komt niet overeen met uitspraakregels) of met nieuwe/niet-bestaande woorden. 

4.1.1 Oppervlaktedyslexie 

Vooral problemen met lezen onregelmatige woorden (hoge mate overregularisatie in spraak hierbij) 

Vaardigheid regelmatige woorden en non-woorden intact. 

 Vooral problemen met verwerken lexicale info, waar uitzonderingsregels voor 

specifieke woorden zijn opgeslagen, waardoor hun uitspraak noodgedwongen 

een algemene regel blijft volgen 

4.1.2 Fonologische dyslexie 

Moeite met lezen van non-woorden. Vaardigheid om vergelijkbare bestaande woorden te vormen 

normaal intact. 

 Stoornis in regelgebaseerde conversie van spelling naar uitspraak dus exlusief 

aangewezen op nog intacte lexicale informatie 

 Nog niet zeker of dit een specifieke beperking vh regelgebaseerde systeem is 

4.2 Theoretische benaderingen 

Relatie tussen gebruik lexicon en gebruik regelgebaseerd systeem. Verklaard vanuit 2 theoretische 

invalshoeken 

- Triangle-model 

▪ Gebaseerd op gedistribueerde connectionistische benadering: fonologie, lexicale info 

etc bepalen gezamenlijk de uiteindelijke uitspraak ve woord 

- Dual-route-cascade-model 

▪ Striktere scheiding tussen lexicale en regelgebaseerde systemen 

4.2.1 Analogiemodellen 

Woorden en non-woorden uitspreken obv analogieën met andere woorden. -> 1 proces dat uitspraak 

bepaalt obv activatie vergelijkbare woorden 

Niet in staat onderscheid lexicale en non-lexicale effecten te verklaren 

4.2.2 Het triangle-model 

Extensie van interactieve activatiemodel voor letter-en woordherkenning (# zelfde eigenschappen). 

Hoe we reeksen letters kunnen herkennen als woorden en die vervolgens kunnen uitspreken 
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- Oorspronkelijk model: conversie van orthografie (letters 

herkennen als woorden) naar fonologie (uitspreken). Lezen en 

spraak (lexicale verwerking) omvatten 3 types info: 

orthografie(spelling woorden)/fonologie (klank 

woorden)/betekenis verbonden via feedbackconnecties. 

Gewichten vd verbindingen tussen de knopen verkregen door 

netwerk te trainen. 

 Schiet tekort in verklaren # fundamentele aspecten 

vh hardop lezen (hoe non-woorden lezen, geen verklaring 

soorten dyslexie) 

- Gereviseerd model: PMSP model 

▪ Betere selectie van fonemen voor non-woorden 

▪ Simuleert ook enkel de relatie tussen orthografie & fonologie 

- Later invloed van betekenis uitgewerkt 

- Betekenis wordt via 2 routes geactiveerd 

▪ Directe route van orthografie naar semantiek (iets sneller) 

▪ Indirecte route van orthografie via fonologie naar semantiek (trager maar ook 

invloed op activatie betekenis) 

4.2.3 Dual-route cascade-model 

Gebaseerd op neuropsychologische data. Verklaring voor dyslexie. Er zijn minstens 2 verschillende 

manieren waarop de conversie ve grafemische (basiseenheid geschreven taal) naar fonologische 

(basiseenheid gesproken taal) code plaatsvindt.  

Cascadeprincipe: verwerking op volgend verwerkingsstadium kan al beginnen op moment dat 

verwerking op een eerder stadium nog bezig is. 

3 routes van grafemische info naar fonologische 

- Route 1: regelgebaseerde grafeem-

foneemconversieroute 

▪ Toegang lexicon niet vereist 

▪ Nog intact bij oppervlaktedyslexie 

▪ Patiënten met enkel route 1: ieder grafeem vertaald 

worden naar een foneem die hier het meest mee 

geassocieerd is dus geen problemen regelmatige en non-

woorden, andere woorden een probleem: woorden 

regulariseren (uitspraak conformeren aan de regel). = 

oppervlaktedyslexie 

Route 2 & 3 maken gebruik van info die opgeslagen is in 

een lexicon om de juiste uitspraak te bepalen -> lexicale 

route: faciliteert opzoeken grafeem-foneemrelaties 

bestaande woorden en bevat uitzonderingen 

Patiënten met enkel deze routes: moeite met non-

woorden omdat het niet in een lexicon opgeslagen is en 

onbekende woorden = fonologische dyslexie 

- Route 2: lexicaal & woordbetekenis 

▪ Nog intact bij fonologische dyslexie 
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▪ Opgedeeld in route die gebruik maakt vh semantische systeem & route die alleen 

fonologische en orthografische info in lexicon gebruikt 

- Route 3 

▪ Vergelijkbaar met route 2, maar geen betrokkenheid van semantisch systeem 

▪ Patiënten problemen semanthische verwerking: diepe dyslexie -> moeite uitspreken 

onbekende woorden & non-woorden + woorden vervangen door semantisch 

gerelateerd woord bv boot door schip 

Regelmaat is belangrijk: onregelmatige woorden duren langer om te verwerken want lexicale en niet-

lexicale (regelgebaseerde) routes leveren conflicterende fonologische codes op. 

# beperkingen model: 

- Resultaten ve diepe dyslexie niet kunnen verklaren. Precieze betrokkenheid semantiek is dus 

nog niet goed uitgewerkt in model terwijl vaak erg belangrijk is bij leerprocessen 

- Model kan niet leren dus kan ontstaan grafeem-foneemrelaties/hoe nieuwe info in lexicon 

kan opgenomen worden/hoe we woordenschat blijven uitbreiden niet verklaren 

- Model stelt dat fonologische verwerking slechts langzaam plaatsvindt en beperkte invloed 

heeft op woordherkenning & leerprestaties. Klopt niet met empirische evidentie: fonologie 

kan heel snel invloed op woordherkenning hebben 

- Model niet universeel. Enkel verwerking eenlettergrepige woorden verklaren 

- Het model is bijzonder complex 

4.2.4 Convergerende ideeën 

Meta-analyse 36 neuroimaging studies 

stelt dat triangle-model en dual-route 

cascade-model steeds beter 

convergeren. 

Voorspellen beiden dat versch 

processen betrokken zijn bij de 

verwerking van woorden en non-

woorden. Sommige hersengebieden (die 

te maken hebben met orthografisch 

lexicon/semantisch systeem/fonologisch 

lexicon) worden sterker geactiveerd 

door woorden dan non-woorden en 

omgekeerd (bij non-woorden 

hersengebieden ivm verwerking 

orthografische info). 

 Overlappende functionaliteit vh triangle-model en dual-route cascade-model 

5. Het lezen van zinnen 

Om zin te kunnen lezen moeten we ogen langs tekst bewegen. Patronen van oogbewegingen kunnen 

nieuwe inzichten bieden in wijze waarop we tekst kunnen verwerken 

5.1 Oogbewegingen 
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Saccades/oogsprongen: 20-30 ms, bij lezen maken we saccades ter grootte van acht letters of 

spaties, na iedere saccade een fixatie. Opnemen van informatie tijdens fixatie. 

Hoeveelheid info opgenomen tijdens fixatie wo bepaald door moving window techniek: te lezen tekst 

onleesbaar gemaakt, grootte venster rondom fixatie wat wel leesbaar is manipuleren. 

Tijdens fixatie: 3 à 4 letters links vh fixatiepunt en 15 letters rechts vh fixatiepunt kunnen verwerken 

Fixatietijd op woord afhankelijk van woord zelf EN frequentie voorafgaande woord= spill-overeffect 

(hoe lager frequentie vorig woord, hoe langer huidig woord fixeren) 

Model dat stelt dat we woord pas kunnen verwerken nadat we er op fixeren klopt niet. 

Invloedrijk model voor verklaren oogbewegingen: 

5.2 EZ-reader-model 

We programmeren een oogbeweging naar een volgend deel vd zin nadat we de info waarop we gaan 

fixeren al deels hebben verwerkt tijdens vorige fixatie -> hierdoor veel sneller lezen, want saccade 

naar volgende locatie kan al geprogrammeerd worden terwijl we info huidige fixatie nog verwerken. 

Tijdens fixatie aandacht richten op woord dat op dat moment gefixeerd wordt EN het volgende 

woord. Echter maar 1 woord per keer verwerkt obv volgende processen 

- Checken familiariteit gefixeerde woord 

- Frequentiecheck vh woord als 1e stap in opzoeken woord in lexicon. Afronden check vormt 

start programmeren ve volgende saccade 

- Toegang tot lexicon en semantische & fonologische codes vh woord in kwestie wo 

geactiveerd 

- Voltooien vorige stap initieert een switch van aandacht naar volgende (niet-gefixeerde) 

woord 

 Frequentiechecks en lexicale toegang verlopen sneller voor hoogfrequente 

woorden dan laagfrequente en voor verwachte woorden dan onverwachte -> 

dus bij deze woorden meer tijd om volgende, nog niet gefixeerde, woord te 

verwerken => fixatietijd woord afhankelijk van frequentie eerder gefixeerde 

woord 

 Korte functiewoorden overslaan omdat ze zo kort en frequent zijn dus al tijdens 

vorige fixatie verwerkt 

Op fovea wordt gefixeerde deel geprojecteerd. We maken gebruik van parafoveale info uit eerdere 

fixatie. Hb p.541 figuur EZ model 

5.2.1 Parallele vs seriële processen 

Aanname EZ-reader-model: woorden wo serieel verwerkt -> niet compatibel met parafoveale-op-

foveale effect= niet alleen eigenschappen van vorige woord, maar ook die van volgende woord 

beïnvloeden fixatietijd huidige woord. 

 Effect impliceert dat huidige woord & vorige woord parallel verwerkt kunnen worden 

SWIFT-model (saccade-generation with inhibition by foveal targets) veronderstelt parallelle verwerking en 

kan deze effecten dus beter verklaren. 
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- Verschilt van EZ-reader model want veronderstelt niet dat aandacht sequentieel tussen 2 

woorden switcht, maar dat aan alle woorden waargenomen tijdens fixatie zekere mate van 

aandacht wo geschonken -> allemaal in zekere zin parallel verwerkt 

- Woorden meer aandacht en dus met hogere prioriteit verwerkt naarmate ze dichter bij 

fixatiepunt zijn. Hoogfrequente, korte woorden ook snel verwerkt zelfs verder weg van 

fixatiepunt => Beinvloeden vh initiëren vd volgende saccade 

Belangrijkste parafoveale-op-foveale effecten gevonden voor orthografische info. Echter kleine 

effecten dus bijdrage parallelle processen aan leerproces relatief klein! 

5.2.2 Evaluatie 

EZ-reader-model kan ondanks aanname seriële verwerking, de meeste effecten saccadische 

oogbewegingen tijdens lezen verklaren. MAAR ook beperkingen 

- Stelt strikte volgorde verwerking voor, terwijl dit in praktijk niet zo is 

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

te verklaren zijn 

- Model specifiek ontwikkeld om oogbewegingseffecten te verklaren en benadrukt vooral 

vroege leesprocessen zoals lexicale toegang DUS zegt weinig over hogere-orde processen van 

lezen 

6. Luisteren naar spraak 

2e belangrijke wijze waarnemen taal. Spraakherkenning 1 vd kernfuncties auditieve systeem -> 

complex proces 

6.1 Spraakherkenningsprocessen: een overzicht 

Extraheren ve betekenisvolle boodschap in de mix van auditieve 

signalen die onze oren bereiken 

- Decodering: spraaksignaal onderscheiden 

achtergrondgeluiden, relevante spraakeenheden 

(fonemen/lettergrepen) uit spraaksignaal extraheren 

- Segmentatie: individuele woorden in spraaksignaal 

identificeren 

- Herkenning: spraakbegrip, interpretatie= coherente 

betekenis van iedere zin generen obvd individuele woorden & 

hun positie in de zin 

- Integratie: betekenis huidige zin integreren met die van 

vorige zinnen => coherente mentale representatie vd spreker 

 

 

6.2 Belangrijke perceptuele fenomenen  

Spraakherkenning complex, vaak aversiecondities (factor die resulteert in vermindering 

spraakverstaanbaarheid). 2 aversiecondities: 
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- Energetische maskering: afleidende geluiden interfereren met spraaksignaal en verminderen 

verstaanbaarheid er van. Bottom-up gedreven. Problemen in dagelijks leven vb. 

verkeerslawaai, mensen op achtergrond in gesprek 

- Informationele maskering: bij uitvoering ve 2e aandachtsbelastende taak. Top-down 

gestuurd.  

=> Ondanks problemen in staat om spraak snel & efficiënt te verwerken 

# problemen die we tegenkomen als luisteraar in dagelijks leven:  

6.2.1 Het segmentatieprobleem 

= extraheren vd relevante fonemen & woorden uit continue spraaksignaal 

Predicitve-coding processen dragen bij aan herkennen woorden obv verwachtingen uit 

motorsysteem & externe verwachting 

6.2.2 Contexteffecten 

Contextuele cues kunnen onze waarneming/interpretatie vh spraaksignaal sterk beïnvloeden vb. 

lipbewegingen vd spreker 

- Onderzoek invloed contextuele cues uit visuele info op interpretatie ve gesproken woord 

▪ 4 objecten, zo snel mogelijk op object klikken dat in gesproken zin genoemd werd 

▪ Manipulatie: soms zinnen die refereerden aan object dat niet getoond werd, maar 

fonetisch sterk overeenkwam met object dat wel getoond werd 

▪ Vb. zin ‘butter’ terwijl in display ‘button’ -> tijdens verwerken button maakten pp 

oogbewegingen naar boter door facilitatie fonologische similariteit -> ALLEEN wnnr 

de eerdere context door de zin gegeven het woord butter niet uitsloot 

➢ Goed: “alex chose the button” 

➢ Slecht: “alex fastened the button” 

6.2.3 Coarticulatie 

= fonemen worden op een contextafhankelijke wijze uitgesproken: hangt af van zowel voorgaande 

als volgende fonemen Bv foneem /b/ licht anders bij “boter”, “donkerbruin”,.. 

Motorsysteem kan spreeksnelheid niet bijhouden (niet voor elk foneem apart motorcommando) →  

motorcommando’s parallel geprogrammeerd => klank fonemen contextafhankelijk 

Doet variabiliteit spraaksignaal toenemen (nadeel & voordeel) 

6.2.4 Accenten en individuele verschillen 

Hoezo elkaar verstaan/spraak herkennen ondanks enorme verschillen?  

- 1) We identificeren akoestische invarianten (eigenschappen die ondanks variaties constant 

blijven in ieder spraaksignaal) 

- 2) We leren perceptueel via cognitieve processen= proces waarbij we door ervaring leren om 

ambiguïteiten in perceptuele input te herkennen. 

Verwachting speelt belangrijke rol in verstaan spraak. 
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6.3 Processen die spraakherkenning verbeteren 

Belangrijkste perceptuele fenomenen die optreden bij 

spraakherkenning: 

6.3.1 Segmentatie 

Volgens hiërarchisch model kunnen we de cues die het 

segmentatieproces (interpretatie spraaksignaal) 

beïnvloeden indelen in 3 categorieën: 

- 1) Lexicale cues: syntax, woorden of kennis -> wo 

geprefereerd 

- 2) Segmentale cues: vb. coarticulatie 

- 3) Metrische cues: nadruk, intonatie 

-> 1st lexicale gebruiken, indien niet beschikbaar andere 

6.3.2 Fonemisch restauratie-effect 

Onderzoek: in een zin foneem vervangen door zinloos geluid (kuch) rapporten pp zin als verstaanbaar 

en nemen verstorende geluid niet waar, zelfde foneem vervangen door stilte rapporten pp de 

verstoring wel 

- It was found that the *eel was on the axle. -> horen wheel 

- It was found that the *eel was on the shoe. -> horen heel 

- It was found that the *eel was on the table. -> horen meal 

- It was found that the *eel was on the orange. -> horen peel 

 Pp gebruiken mogelijk lexicale informatie om obv verwachtingen de ontbrekende info 

automatisch in te vullen 

 Ook perceptuele processen spelen een rol: succesvolle fonemische restauratie gaat gepaard 

met verminderde activatie vd auditieve cortex die samenvalt met verstorend geluid + 

topdown verwachtingen dragen bij aan automatisch invullen ontbrekende foneem 

6.3.3 Categorische perceptie en de lexicale identificatieshift (Ganong-effect) -> laatste fenomeen dat 

bijdraagt aan verstaanbaarheid van spraak 

Spraakperceptie is categorisch= Bij serie spraakklanken die variëren van /ba/ naar /da/ nemen we 

geen graduele overgang vh ene naar het andere foneem waar, maar abrupte overgang. → ofwel 

horen we /ba/ ofwel /da/ & tussenvormen worden als 1 vd 2 fonemen geclassificeerd. 

Lexicale identificatieshift/Ganong-effect: over de invloed van lexicale info op categorische perceptie 

- Spraakklanken die variëren van woord bv dash naar non-woord bv tash -> wnnr initiële 

foneem ambigu (meerdere betekenissen) was, werd de klank eerder als woord 

geclassificeerd dan als non-woord 

7. Gesproken-woordherkenning: theorieën 

7.1 Motortheorie (Liberman et al.) 

Spraakproductieprocessen spelen een essentiële rol in spraakperceptie.  

Grote uitdaging luisteraar is woorden accuraat herkennen te midden v enorme variëteit 

spraaksignalen. -> beperken door articulatorische bewegingen spreker te imiteren. Resulterende 
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motorsignaal is veel consistenter en kan verstaanbaarheid spraak faciliteren (subvocaal naspreken 

van spraaksignaal) 

Evidentie betrokkenheid articulatorisch systeem bij spraakherkenning: ‘sa’ geïnterpreteerd als ‘sta’ 

bij korte stilte vooraf het woord -> stilte indicatief voor t omdat het een limiet vh 

spraakproductiesysteem representeert (sluiten stembanden bij t). Invoegen van pauzes in 

spraaksignaal verandert interpretatie 

 Beperkingen van ons spraaksysteem beïnvloeden interpretatie ve zin 

Evidentie betrokkenheid motorsysteem bij spraakherkenning gevonden met TMS: spraaksysteem 

betrokken bij perceptie woorden want TMS stimulatie tijdens luisteren naar spraak activeert 

mondspieren. Ook bij fMRI: motorcortex niet alleen actief bij uitspreken, maar ook tijdens luisteren 

naar lettergrepen. 

Kritiek: niet duidelijk hoe motorcortex kan bijdragen aan decoderen vh spraaksignaal DUS theorie 

lang genegeerd tot ontdekking spiegelneuronen apen (mogelijk verklarend mechanisme) waardoor 

weer interesse in interacties tussen perceptie & motoriek  

Nu motorcortex eerder deel predictive-coding mechanisme samen met auditieve cortex: actief 

conversatie monitoren + op dynamische wijze voorspellen wat gesprekspartner zal zeggen 

Meer cognitieve modellen: 

7.2 Cohortmodel 

Woordherkenning verklaren obve selectiemechanisme.  

Stelt dat: Obvd beschikbare auditieve input vindt een selectie van kandidaat-woorden plaats. Deze 

intiële selectie vormt woord-initële cohort. Met meer auditieve info wo meer woorden uit cohort 

geëlimineerd vb. ‘school’ en ‘schoen’ onderdeel initiële cohort, maar school weg zodra /oe/ klank 

wordt gehoord. Dus eliminatie wanneer woorden niet meer consistent zijn met de beschikbare 

auditieve informatie of wanneer ze niet meer passen in de context. Eliminatie gaat door tot er 1 

kandidaat-woord over is => bereiken punt van uniekheid (door klank & context) 

Alle infobronnen worden volgens model parallel verwerkt en dragen gezamenlijk bij aan bereiken 

punt van uniekheid. 

- Studie belang punt van uniekheid adhv ERP: woorden & pseudowoorden die variëren in punt 

uniekheid, pp moeten zo snel mogelijk beslissen of woord is of niet 

▪ N400 component (signaleert semantische verwerking woorden): trad eerder op bij 

woorden met vroeg punt uniekheid => identificatie ve woord hangt af van punt van 

uniekheid 

De verschillende kandidaat-woorden in een cohort zijn met elkaar in competitie. Competitie heeft 

zelfs betrekking op meerdere talen. Het woord “panda” in het engels en afbeelding met panda, pen, 

kleedje,.. Nl-taligen keken naar een pen bij woord “panda”, door de uitspraak. 

Wijzigingen model: 

- Manier waarop woorden geselecteerd worden: oorspronkelijk wel of geen deel cohort, nu 

woorden variëren in activatieniveau dus lidmaatschap cohort is kwestie van gradatie 

- Rol vd context: oorspronkelijk context belangrijke rol in initiële selectie woorden, nu context 

vooral rol in integratie ve woord in de zin dus pas na punt van uniekheid een invloed 
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▪ Evidentie crossmodaal priming-paradigma -> gegeven context niet sterk genoeg om 

competitieve woord te deactiveren (zie hb idk of we details moeten kennen) 

▪ Evidentie ERP-metingen: betekeniseffect en vormeffect 

➢ Vormcompatibele woorden zijn in 1e instantie nog onderdeel vh cohort 

hoewel ze obv de context verworpen hadden kunnen worden 

▪ Tegenevidentie: contexteffecten kunnen wel optreden voordat het punt van 

uniekheid bereikt is wnnr deze context sterk genoeg is vb. ‘sir lancelot spared the 

man’s life who begged for _’ 

-  

7.3 Het trace-model (McClelland en Elman) 

Spraakherkenningsmodel gebaseerd op connectionistische principes. Auditieve tegenhanger vh 

interactieve activatiemodel voor geschreven woorden. 

Beschrijft hoe top-down en bottom-upprocessen op flexibele wijze interacteren tijdens de 

herkenning van woorden -> alle infobronnen worden gebruikt tijdens woordherkenningsproces 

Aantal theoretische aannames: 

- Er zijn individuele verwerkingseenheden (knopen) op 3 verschillende niveaus 

▪ Eigenschapsniveau- fonemisch niveau- woordniveau (- illustreert de verbinding) -> de 

verbindingen tussen deze niveaus opereren in beide richtingen & zijn faciliterend. 

▪ Ook inhiberende verbindingen tussen de knopen binnen 1 niveau: alle knopen 

beïnvloeden elkaar in functie van hun activatiewaarde & sterkte van hun bindingen 

▪ Bij verspreiden activatie of inhibitie over knopen ontstaat activatiepatroon/trace => 

uiteindelijk woord dat gehoord wordt is woord met hoogste activatiewaarde op 

woordniveau 

▪ >< cohortmodel want hier veronderstelling dat top-down- en bottom-upprocessen 

gedurende het gehele perceptieproces met elkaar blijven interacteren 

➢ Evidentie interactie: auditieve variant op woordsuperioriteitseffect -> 

gevraagde fonemen sneller gedetecteerd in woorden dan non-woorden 

- Kan lexicale identificatieshift verklaren: wordt volgens trace model veroorzaakt doordat 

activatie op het woordniveau de interpretatie in deze richting bijstuurt. 

- Kan categorische spraakperceptie-effect verklaren: volgens trace model zorgen meervoudige 

inhibitoire verbindingen dat grenzen tussen 2 fonemen scherper worden waardoor 1 foneem 

het hoogste activatieniveau zal halen & de ander geïnhibeerd wordt. 

▪ Evidentie idee dat foneemidentificatie beïnvloed kan worden door top-

downprocessen. 

8. Neuropsychologie: gesproken-woord herhaling 

Evidentie sterke wisselwerking auditieve cortex & spraakproductiesysteem ook gevonden in 

neuropsychologie -> bij herhalen van gesproken woorden. Veel neuropsychologische patiënten 

hebben hier moeite mee, ze vertonen geen gehoorproblemen dus hersenbeschadigingen 

beïnvloeden niet primaire auditieve verwerking maar eerder gebieden betrokken bij hogere-orde-

analyse van woordinfo 

8.1 Het drie-routeraamwerk 
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Om stoornissen in herhalen gesproken woorden te verklaren. Afhankelijk vd stoornis kan men 

problemen hebben met verwerking fonologie, betekenis woorden, herhalen onregelmatige woorden 

of non-woorden. 

 

3 routes: 

- 1) Regelgebaseerde akoestische naar 

fonologische conversie 

- 2 lexicale routes: 1 vd 2 betrekt semantiek 

van woorden in conversie van gehoorde 

naar gesproken woorden, andere slaat 

semantisch systeem over 

=> neuropsychologische tegenhanger van dual-

route cascade-model voor hardop lezen 

De belangrijkste neuropsychologische stoornissen 

die door dit model verklaard kunnen worden: 

Model bestaat uit diverse componenten: 

8.1.1 Auditieve analysesysteem 

Extraheert fonemen en andere geluiden vh spraaksignaal. Enige gelijkenissen met theoretische 

modellen spraakherkenning 

Pure woorddoofheid= patiënt met beschadiging auditieve analysesysteem heeft specifieke 

problemen met verwerking van fonemen, perceptie woorden & non-woorden is verstoord vooral 

met fonemen die moeilijk te onderscheiden zijn, geen probleem met waarnemen van andere niet-

spraakgerelateerde achtergrondgeluiden & intacte spraakproductie 

- Auditieve problemen gelimiteerd tot spraakherkenning dus geen betrekking op verwerking 

andere geluiden dus geen problemen met fijnere nuances van geluid 

=> Meeste patiënten hebben dissociatie MAAR vaak bij pure woorddoofheid toch ook sprake van 

milde problemen met de verwerking van niet-spraakgerelateerde stimuli 

8.1.2 Lexicons en semantische systeem 

Auditieve inputlexicon is een geheugen voor de klank van woorden (niet betekenis): bevat info over 

gesproken woorden die luisteraar kent. Is 1 vd spaken voor het spaak-en-hubmodel voor het 

semantisch geheugen (H13). Woordbetekenis opgeslagen in semantisch systeem.  

Spraakoutputlexicon is geheugensysteem  waar info over de gesproken vorm ve woord ligt 

opgeslagen. 

8.1.3 Fonemische responsbuffer 

Bevat info over de individuele uitspraakeenheden & hoe die omgezet moeten wo in 

motorcommando’s. 

8.1.4 Drie routes 

3 versch manieren waarop luisteraars gesproken woorden herkennen & omzetten in eigen spraak 
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- 1) Maakt gebruik drie onderdelen taalverwerkingssysteem: auditieve inputlexicon, 

semantisch systeem & spraakoutputlexicon 

- 2) Vergelijkbaar route 1, maakt geen gebruik van semantisch systeem → resulteren in 

correcte uitspraak maar niet betekenis van woord kennen 

 1 & 2 bij uitspraak van bekende woorden 

- 3) Maakt exclusief gebruik van regelgebaseerd systeem 

 3 bij onbekende woorden & non-woorden 

8.2 Stoornissen in het herhalen van woorden 

8.2.1 Woordbetekenisdoofheid 

Alleen bekende woorden kunnen nazeggen zonder weten wat ze betekenen. Alleen route 2 

beschikbaar (schade route 1 & 3). Problemen met reproduceren non-woorden & onbekende 

woorden want niet opgeslagen in inputlexicon, wel kunnen onderscheiden van elkaar. 

Evidentie gevonden. 

8.2.2 Transcorticale sensorische afasie 

Alleen route 3 beschikbaar. Goed in staat woorden & non-woorden te herhalen, maar weinig begrip 

van deze woorden. Ook verminderde leesvaardigheid en moeite met gesproken taal te begrijpen, dus 

schade aan semantisch systeem. 

Evidentie gevonden. 

8.2.3 Diepe dysfasie 

Ernstige problemen met spraakperceptie en -productie. Vb. veel semantische fouten bij herhalen 

woord (semantisch gerelateerde woorden produceren ipv het juiste) +  meer moeite met abstracte 

woorden dan concrete + beperkt vermogen om non-woorden te herhalen. 

Alle routes beschadigd 

Sleutelprobleem: algemeen probleem met verwerking fonologische info → resulteert in semantische 

fouten want doen groter beroep op woordbetekenis om obvd beperkt beschikbare fonologische info 

te kunnen converteren naar een uitspraak 

Patiënten presteren slecht op taken die beroep doen op manipulatie van fonemen 

9. Zinsontleding 

Na initiële perceptie is volgend stadium taalverwerking het integreren van individuele woorden tot 

zinnen, paragrafen, verhalen.-> minder afhankelijk van modaliteit vd waarneming (lezen of luisteren), 

prosodie taal speelt wel een rol. 

Als eerste moeten individuele woorden in een zin aan elkaar gelinkt worden obv de syntax en 

semantiek: 

9.1 De invloed van syntax en semantiek 

In welk stadium vd zinsverwerking worden de syntactische & semantische info gebruikt? 3 

mogelijkheden 

- Syntactische analyse gaat in algemeen vooraf aan analyse semantische info 

- Semantische analyse gaat vooraf aan syntactische analyse 
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- Beiden analyses vinden tegelijk plaats 

Groot probleem zinsontledingsproces is dat veel zinnen syntactisch gezien ambigu zijn vb. ‘ik 

ontmoette de dochter vd generaal op het balkon’ (ontmoet je dochter op balkon of is het de dochter 

vd generaal die op balkon staat?) -> Is globaal ambigu (na volledige ontleding blijft ambiguïteit 

bestaan) 

Zin kan ook ambigu zijn op lokaal niveau: zin is op een moment tijdens ontleding ambigu, maar 

ambiguïteit wordt opgelost naarmate meer info beschikbaar. 

=> Noodzaak tot disambiguatie via leestekens of prosodie vb. “Let’s eat grandma” 

9.2 Prosodie en leestekens 

Gesproken taal is over het algemeen veel minder ambigu dan geschreven taal want als luisteraar 

maak je gebruik vd prosodie (nadruk, intonatie, duur vd woorden) 

Vb. bij bovenstaande zin^ desambigueren door korte pauze voor ‘op het balkon’ of ‘van de generaal 

op het balkon’ 

Belang prosodie in zinsontleding aangetoond bij zinnen waarin ieder woord even zwaar werd 

gewogen & op monotone manier uitgesproken → veel moeite interpreteren spraak 

In geschreven teksten prosodische cues aangegeven via leestekens. (ERP’s bij verwerken 

frasegrenzen zijn vergelijkbaar voor leestekens en prosodische cues) 

Té simplistisch om te zeggen dat individuele prosodische cues effectief zijn: volledig patroon van cues 

over hele zin is van belang om syntactische ambiguïteiten op te lossen. 

Prosodiche cues wss effectief omdat ze de aandacht vd luisteraar op relevante details richten. 

9.3 Theorieën over zinsontleding 

Hoofdvraag: wanneer speelt semantische info een rol in de verwerking van grammaticale info 

Garden path-model: syntactische analyse gaat volledig vooraf aan semantische analyse 

Constraint-based model: alle infobronnen worden parallel verwerkt 

9.3.1 Het garden path-model 

Zegt dat zinsontleding plaats vindt in 2 stadia.  

Slechts 1 grammaticale structuur wordt aanvankelijk in beschouwing genomen en de semantiek 

speelt geen rol in de selectie van deze initiële grammaticale structuur. Eenvoudigste syntactische 

structuur wordt gekozen (semantiek speelt geen rol hier) obv 2 principes: 

- Minimal attachment: de syntactische structuur met de minste knopen wordt geprefereerd 

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

structuur toegevoegd zolang dit niet resulteert in conflict 

 Bij conflict 2 principes, wo dit opgelost ten gunste van minimal attachment 

 Als uiteindelijke syntactische structuur van deze analyse conflicteert met semantiek van zin 

dan 2e analysestap waar grammaticale structuur wordt geïnterpreteerd & gereviseerd 

9.3.2 Minimal attachment 

“the girl knew the answer by heart” -> the answer is LV van knew 
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“the girl knew the answer was wrong” -> hier niet the answer LV dus herinterpretatie vd 

grammaticale structuur nodig na lezen van ‘was wrong’ 

9.3.3 Late closure 

“Since Jay always jogs a mile seems like a short distance to him” -> volgens late closure principe zal ‘ 

a mile’ gekoppeld worden aan voorgaande frase, terwijl het start nieuwe frase markeert. Illustreet 

effectiviteit leestekens bij desambigueren van garden path-zinnen (komma tussen jogs & mile kan 

ambiguïteit verhelpen) 

DUS assumptie garden path-model: 

 Eerst syntactische analyse (initiële verwerking zin) dan pas semantiek (evidentie VOOR & 

TEGEN deze assumptie gevonden) 

Pp maken wel of niet vroeg gebruik van semantische info om zinnen te desmabigueren 

>< 

9.3.4 Constraint-based theorieën 

Een tweede, alternatieve theoretische benadering. Gaat er vanuit dat semantische info wel 

onmiddellijk verwerkt wordt.  

 Syntax en semantiek dragen gezamenlijk bij aan zinsontleding 

# verschillende theorieën die verschillen qua details, maar allemaal gebaseerd zijn op plaatsen van 

constraints (beperkingen) op mogelijke interpretatie ve zin. Alle mogelijke infobronnen dragen 

volgens deze theorieën bij aan de uiteindelijke interpretaties. 

- MacDonald et al.: gebaseerd op connectionistische netwerkachitectuur 

▪ Alle info direct beschikbaar voor zinsverwerkingsproces 

▪ Meerdere competitieve analyses van zin gelijktijdig opgestart & gerangschikt op 

volgorde activatiesterkte 

▪ Verwarring kan optreden wnnr de correcte syntactische structuur niet degene is die 

de hoogste activatiewaarde krijgt 

▪ 4 eigenschappen van taal die gebruikt kunnen worden om ambiguïteiten in taal op te 

lossen: 

➢ Kennis over grammatica beperkt mogelijke interpretaties 

➢ Versch vormen van info die met bepaald woord geassocieerd zijn, zijn vaak 

afhankelijk van elkaar 

➢ Ambiguïteit ve woord kan variëren voor versch types info die met dat woord 

geassocieerd zijn vb. woord is ambigu qua tijd, maar niet qua grammaticale 

categorie 

➢ Versch interpretaties mogelijk variëren vaak enorm in frequentie & 

waarschijnlijkheid, gebaseerd op eerdere ervaringen in verwerken 

vergelijkbare zinnen 

Invloed van semantiek op interpretatie vd syntactische structuur: the verb bias= associatie 

- “the ghost read the book during the plane journey” -> read geassocieerd met lijdend 

voorwerp 

- “the ghost read the book had been burned” -> read geassocieerd met zinsaanvulling 
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 We zullen zinsdelen die volgen op het woord read aanvankelijk proberen interpreteren als 

lijdend voorwerp 

 Als zinsstructuur consistent is met verb bias zijn lezers veel sneller in staat om synactische 

ambiguïteiten op te lossen 

 >< garden-path model want die veronderstelt geen invloed semantiek 

Vb. “she saw her duck and…” onduidelijk of het werkwoord of zelfstandig naamwoord is. “… stumble 

near the barn” (werkwoord), “… and chickens near the barn” (zelfstandig naamwoord) 

 Lezers creëeren bij een zin in 1e instantie een grammaticale structuur waarin homofoon 

consistent is met de meest gebruikt vorm (bij ‘duck’ werkwoordsvorm) 

 Meer moeite met verwerken zinnen waarin homofoon in minst frequente vorm werd 

gebruikt (vaker herlezen) 

Evidentie vroege invloed semantiek obve oogbewegingsstudie:  

- “As the women edited the magazine amused all the reporters” -> langer nodig om te 

interpreteren 

- “As the women sailed the magazine amused all the reporters” -> sterkere semantische 

beperkingen  

- Zijn allebei syntactisch identiek & bevatten lokale ambiguïteit die lezers verkeerde 

syntactische structuur doet kiezen.  

ERP’s voor begrip zinsontleding (N400): 

- Hebben assumptie van traditionele zinsontledingsmodellen, die zei dat woordbetekenis 

verwerkt werd voordat betekenis van de zin als een geheel werd geëvalueerd, weerlegd 

- Zowel semantische conflicten als schendingen van achtergrondkennis in een zin roepen een 

N400 component op 

- Conflicterende kennis en semantische fouten even snel verwerkt 

 Betekenis beïnvloedt zinsontleding 

 Tijdens lezen integreren we woordbetekenis en kennis over de wereld met elkaar 

 We maken indd gebruik van alle informatiebronnen zoals constraint-based model stelt 

9.3.5 Unrestricted race-model 

Veel kritiek op constraint-based theorieën vooral van aanhangers garden-path model DUS modellen 

ontwikkeld die aspecten constraint-based theorieën & garden path-model proberen verenigen => 

unrestricted race-model. 

- Alle infobronnen worden tegelijk gebruikt om een syntactische structuur op te bouwen 

(constraint-based) 

- Er wordt echter maar 1 structuur in beschouwing genomen die gehandhaafd wo zolang die 

consistent is met gelezen info. Bij inconsistentie gekozen structuur zal een uitgebreide 

analyse moeten plaatsvinden om nieuwe structuur te kiezen (garden-path) 

Onderzoek: ambigue zinnen sneller verwerkt dan niet-ambigue zinnen (botst met constraint-based: 

niet-ambigu sneller dan ambigu), geen verschil in verwerkingstijd tussen beide niet-ambigue zinnen 

(botst met garden-path: ene zin gemakkelijker dan andere want minder complexe syntactische 

structuur) => pp begonnen niet-ambigue zinnen te lezen & interpreteren obve initiële syntactische 

structuur die soms fout is dus beide types zinnen herinterpreteren bij inconsistentie zin & initiële 
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structuur. Bij ambigue zinnen niet nodig omdat beide syntactische structuren consistent zijn met 

initiële structuur dus geen herinterpretatie nodig 

9.4 Goed-genoegrepresentaties 

Tekortkoming vorige^ theorieën zinsontleding: assumptie dat taalverwerkingsprocessen een 

gedetailleerde & accurate representatie vd linguïstische output genereren. Zou inefficiënt verwerkt 

worden want té gedetailleerde representatie dus belast werkgeheugen. 

Alternatief model (Ferreira et al.): gebaseerd op aanname dat luisteraars & lezers een mentale 

representatie vormen die goed genoeg is voor het doel dat we willen bereiken => beperkte 

representatie 

- Vb Mozes-illusie: “hoeveel dieren vervoerde Mozes in de ark?” “twee” antwoord zou 0 zijn 

want is ark van Noah niet Mozes 

- Vaak worden zinnen onvolledig verwerkt, representatie ervan is incompleet  

- We maken gebruik van heuristieken/vuistregels bij het verwerken van zinnen 

▪ Vb. noun-verb-noun-strategie: onderwerp zin is agent die actie uitvoert, LV is 

ontvanger vd actie 

- “the mouse was eaten by the cheese” geïnterpreteerd als “the mouse ate the cheese” -> 

conflict syntactische structuur vd passieve zin & achtergrondkennis over muizen en kaas. 

Conflict oplossen door achtergrondkennis te laten prevaleren over syntactische structuur vd 

zin. Studie naar conflicterende rollen van grammatica & achtergrondkennis bij zinsbegrip: 

▪ Pp luisterden naar 

passieve zin, daarna 

begripsvraag over 

beantwoorden + 

ongerelateerde 

lijntekening benoemen. 

Vraag in hoeverre de pp 

ook hier gebruik zouden 

maken vd passieve 

vorm. Wanneer 

oorspronkelijke zin 

conflicteerde met 

achtergrondkennis pp schakelden ze relatief vaak over op actieve vorm bij 

beschrijven afbeelding, wat impliceert dat ze de oorspronkelijke zin als een actieve 

zin hadden geïnterpreteerd -> inversie passieve/actieve vorm 

➢ “The fish was caught by the angler” passief geïnterpreteerd dus passieve 

vorm beschrijvingen 

➢ “The angler was caught by the fish” is passief, maar wo actief 

geïnterpreteerd (“the angler caught the fish”) dus actieve vorm 

beschrijvingen 

Niet altijd zinnen oppervlakkig interpreteren. Wanneer we gedwongen worden tot een dieper begrip 

vb. gedetailleerde vragen kan dit leiden tot diepere verwerking => mate waarin we zin verwerken 

afhankelijk vh doel vd verwerking! >< andere studies zeggen dat pp moeilijk gedwongen kunnen 

worden om zinnen volledig te verwerken. Lezers vormen vaak een gebrekkige en heuristieke 

representatie die tot misinterpretatie vd zinnen kan leiden 
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10. Samenvatting 

Hb p. 558!! 

H18: Taalproductie 

1. Inleiding 

Zonder taalproductie is er geen efficiënte communicatie. Taalperceptie is even belangrijk als 

taalproductie maar over taalproductie veel minder geweten want beperkte onderzoekmogelijkheden 

: minder goed in staat spontane productieprocessen te manipuleren. Dus beperkt tot observatie vd 

spontane processen. 

Twee verschillende manieren waarop we taal produceren ; spreken en schrijven. We weten meer 

over spraakproductieprocessen dan over schrijven!  Als kind: moeilijker om te schrijven dan 

spreken=> impliceert grote verschillen tussen spreken en schrijven  

2. Spreken en schrijven: overeenkomsten en verschillen 

2.1 Overeenkomsten  

Beide vormen starten met beslissen welke info gecommuniceerd moet worden. Pas na algemene 

planningsfase vindt daadwerkelijke selectie v woorden en zinsproductie plaats: 

- Planning van individuele zinnen gebeurt van clausule tot clausule  

Evidentie voor overeenkomst: studie naar planningsgedrag van Eric Sotto 

- Academische brieven schrijven of dicteren. Dicteren kost vaak evenveel tijd als schrijven, ook 

al kunnen we 5/6 keer zo snel spreken als schrijven  

- Gedicteerde brieven waren nauwelijks verschillend qua leesbaarheid en grammaticale fouten  

--> Resultaat consistent met bevinding dat zelfs mensen die ervaren zijn in dicteren slecht  

35 % sneller dicteren dan ze schrijven  

--> Bij dicteren wordt een aanzienlijk deel van tijd gespendeerd aan planning waardoor 

verschil tussen schrijven en dicteren wordt geminimaliseerd ! 

2.2 Verschillen 

Geschreven teksten bestaan uit complexere zinconstructies, rijkere woordenschat. Sprekers kunnen 

boodschap aanpassen aan doelpubliek, krijgen instantaan feedback tijdens spreken  

Sprekers hebben minder tijd nodig om productie te plannen -> dus simpelere/kortere/informelere 

zinnen dan bij geschreven. Geschreven taal heeft voordeel dat ze directe toegang hebben tot 

productie en die kunnen reviseren voor communicatie. 

Belangrijke consequentie is dat taal vaak een stuk informeler is dan geschreven  

Neuropsychologie evidentie: patiënten die door schade wel nog kunnen spreken maar niet meer 

schrijven of omgekeerd !  Pp die ondanks deficiëntie in spraakproductie, normaal schrijven. Pp die 

vloeiend kunnen spreken, maar problemen hebben met schrijven. 

3. Spraakproductie  
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Omzetten van idee naar spraakklanken 

3.1 Basale eigenschappen van gesproken taal  

Produceren van coherente spraak vraag veel van onze cognitieve verwerkingskracht => om toch 

vloeiend te spreken maken we gebruik van verschillende strategieën  

--> doel; druk op cognitieve hulpbronnen verlagen  

Voorbeeld van strategie; preformulatie= tijdens een gesprek vaak woordcombinaties gebruiken die 

we al eerder gebruikt hebben zodat we minder cognitieve hulpbronnen moeten besteden aan 

planningsproces  

3.2 Planning van spraak 

Planning van spraak is zeer belangrijk en moet snel gebeuren! 

Vraag; hoe ver plannen we vooruit?  

- Sommige studies: planning op niveau van bijzin (= zinsdeel < ww & zn) 

- Andere studies: planning op niveau van frase (= groep woorden die één idee omvat, vaak 

kleinere eenheid dan bijzin) 

Evidentie voor planning niveau bijzin: studies naar versprekingen  Holmes 

- Verwisseling van woorden vindt vaak plaats binnen een bijzin, maar onderschrijven niveau vd 

fase: Sprekers pauzeren vaak even tijdens spontane spraak voordat ze beginnen aan een 

nieuwe bijzin alsof ze die bijzin nog moeten plannen  

Evidentie voor planning niveau frase:   

- Studie: Martin, Miller en Vu 

▪ Pp moet afbeeldingen benoemen, afbeeldingen zo gekozen dat sprekers een simpele 

initiële frase moesten uiten of een complexe beschrijving (frase) geven  

▪ Resultaat: bij uiten complexe frase pauzeerden pp langer dan bij simpele frase  

=> suggereert dat ze in die pauze de frase in plannen  

Mate waarin vooruit gepland wordt, is afhankelijk vd aard vh geplande aspect. Planning van spraak is 

zeer flexibel en kan sterk afhankelijk zijn van de doelen van de spreker.  

- Studie Ferreira en Swets;  

▪ Pp wiskundige problemen laten oplossen en vroegen hen om de antwoorden uit te 

spreken tijdens het oplossen 

▪ Resultaat; geen tijdsdruk = moeilijkheid van oplossing een effect op planning (langer 

wachten voor ze beginnen spreken) 

wel tijdsdruk = pp nam minder tijd om te plannen: spreken en plannen rest van 

antwoord terwijl ze al spraken  

- Studie Wagner, Jescheniak en Schriefers: identificeerden additionele factoren die de mate 

van planning beïnvloedden. Bevindingen:  

▪ Personen die relatief langzaam spraken plannen spraak meer dan snelle sprekers 

▪ Sprekers plannen meer bij simpele zinnen dan bij complexe 

▪ Er wordt meer gepland bij lage cognitieve belasting dan bij hoge  

 Deze resultaten suggereren dat planning een trade-off is tussen het voorkomen van fouten 

en de cognitieve belasting  
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--> wanneer een spreker fouten wil vermijden is de cognitieve belasting groot; als de spreker 

de cognitieve belasting wil verminderen dan gaat dat ten koste ve grotere hoeveelheid 

spreekfouten  

3.3 Versprekingen  

Versprekingen zijn relatief zeldzaam maar wel erg divers omdat ze op verschillende niveaus in het 

spraakproductiesysteem kunnen ontstaan 

Belangrijk voor psycholinguïsten omdat we via de versprekingen kunnen begrijpen hoe onze 

taalproductiesysteem werkt, door te weten te komen wat er mis kan gaan en waarom het mis kan 

gaan -> meeste spraakproductiefouten zijn niet random, maar volgen een zekere systematiek. 

In volgende stukken dus eerst bespreken wat voor type versprekingen kunnen voorkomen:  

3.3.1 Woordverwisselingsfouten 

= twee woorden in een zin omdraaien ‘ ik moet de lade nog in de handdoek opbergen ’ 

--> deze verspreking suggereert dat we een deel van de zin vooruitplannen en fouten maken in het 

planningsproces. 

 3.3.2 Spoonerisme 

=  vb. verwisselingsfout - systematisch verwisselen van de initiële letter van twee woorden  

‘ you have Hissed my Mystery lectures’  

Vernoemd naar Britse dominee  William Archibald Spooner Kader 18.1: Het leven en werk van William 

Archibald Spooner (p.564) – docent Oxford, maar vooral bekend geworden door zijn karakteristieke 

versprekingen, bestaande uit verwisseling van twee morfemen, die vaak resulteerden in humoristische 

uitspraken. Niet enkel orale expressies, maar ook begripsverwarring of foutieve handelingen. Mogelijke 

verklaringen: gevolg nerveuze trek; door albinisme een visuele beperking en daardoor last van dysgrafie.  

3.3.3 Morfeemverwisselingsfouten  

= Verbuiging van twee woorden op de juiste plaats in de zin blijven staan, terwijl de stammen van 

deze woorden verwisseld worden 

‘ mijn tuig bedanken’ in plaats van ‘ mijn dank betuigen’  

--> Suggereert dat de positionering van de woordstam plaatsvind voordat de verbuiging wordt 

gegenereerd en dat dit proces dat de verbuigingen genereerd onafhankelijk is van de positionering 

van de woordstam 

3.3.4 Inconsistenties in het gebruik van enkel- en meervoud 

Wanneer een enkelvoudig ww gerelateerd is aan een meervoudig zn of omgekeerd. Vooral gemaakt 

wanneer WG belast is. Vaker optreden wanneer de zin conflicterende informatie bevat. 

Bv; de regering hebben er een puinhoop van gemaakt ipv; de regering heeft er een puinhoop van 

gemaakt 

3.3.5 Semantische substituties 

=een woord in de zin verwisselen door een ander die semantisch gerelateerd is. Verwisselde woord 

altijd dezelfde categorie als bedoelde woord  ‘ waar is mijn tafeltennisracket’  ipv  ‘ waar is mijn batje’  
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--> suggereert dat we eerst altijd de grammaticale structuur van een zin plannen voordat we die 

invullen met de precieze woorden  

3.3.6 Freudiaanse versprekingen 

Beroemdste en meest controversiële versprekingen. Freud: versprekingen zouden kunnen dienen als 

een venster voor de ontoegankelijke, onbewuste verlangen van de mens  

Vraag; komen seksueel gerelateerde versprekingen meer voor dan andere types versprekingen ?  

Motley, Baars en Camden; evidentie voor seksueel gerelateerde/Freudiaanse versprekingen  

- Mannelijke pp moesten seksueel gerelateerde spoonerismen maken terwijl een provocatief 

geklede vrouwelijke proefleider hen probeerde te verleiden bv; ‘ fast luck’ ; ‘ tool kids’ of ‘ 

bine foddy’  

- Resultaat; pp produceerden meer spoonerismen  

- Kritiek: in normale situaties zijn de overgrote meerderheid van versprekingen niet 

freudiaans, deze situatie was extreem  

Evidentie tegen freudiaanse versprekingen: onderzoek omgang met taboewoorden  

- Een taak waarbij pp een object op een foto moet benoemen, tijdens 

uitvoering van de taak werden ze afgeleid door een woord Bv; woord ‘kat’ tonen 

bij een foto van een hond  OF woord ‘honk’ tonen bij foto van een hond 

- Benoemingstijd van een foto verlengd bij tonen van semantisch gerelateerd 

woord en verkort bij tonen van een fonetisch gelijk woord  

--> vraag: wat bij presenteren taboewoorden? Studie Dhooge en Hartsuiker: 

taboewoorden juist tegengestelde effect!  

=> benoemingstijden langer & minder versprekingen wat suggereert dat er een intern 

monitoringsysteem is dat extra alert is op dit soort situaties  

fMRI: Inhiberen van taboewoorden: activatie in rechter inferieure frontale gyrus. Consistent met 

ERP-bevindingen: taboewoorden resulteerden in negatieve ERP-component 600 ms na aanbieding – 

vergelijkbaar met component gevonden in studie waarin spoonerismen werden geïnduceerd 

→Reflecteert waarschijnlijk conflict tussen twee alternatieve spraakplannen die gelijktijdig 

gegenereerd worden. → Intern tijdens spraakplanningsproces regelmatig blunders maken, maar door 

spraakproductiesysteem meerderheid al gecorrigeerd voor uitspraak. 

Kader 18.2 the slip wars: Meringer en Mayer: -> wet van Grimm: beschrijving ‘p’ naar ‘f’ en ‘b’ naar ‘p’ (geen 

verklaring voor het waarom). M: spraakproductiesysteem is dynamisch orgaan dat zich probeert aan te passen 

aan de geldende uitspraakregels, maar af en toe een fout maakt, mogelijks gevolgd door lawine-effect. Geen 

evidentie voor hypothese gevonden, wel andere wetmatigheden 

- Verspreking geen mysterieuze achtergrond, maar eenvoudigweg gevolg vd systematiek waarmee we 

taal produceren -> versprekingen ~ motor veranderingen in taalproductie. 

- Gaf aanleiding tot onderscheid anticipatie- en perseveratiefouten. 

Freud: versprekingen leggen de ware verlangens van mensen bloot  (<> M. conflict) – misinterpretatie van 

Meringer’s resultaten. 

- Arbitraire, anekdotische en ad hoc interpretatie 

- Geen empirische basis voor ideeën F & versprekingen kunnen perfect verklaard worden vanuit fouten in 

taalproductiemechanismen.  
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4. Spraakproductietheorieen  

Belangrijke aanname: proces van idee naar uiting doorloopt een aantal verschillende stadia. Diverse 

theorieën over spraakproductie ontwikkeld:  

- Spreading activation theorie van Dell  

- WEAVER++ model van Levelt 

Twee belangrijkste spraakproductiemodellen 

4.1 Spreading activation- theorie  

Dell beargumenteerde dat spraakproductie zich op 4 verschillende niveaus afspeelt:  

1. Semantisch niveau; algemene planningsfase, betrekking op betekenis  

2. Syntactisch niveau ; woordvolgorde wordt bepaald en in structuur gezet  

3. Morfologisch niveau; specifieke morfemen (woord en woordvorm) selecteren 

4. Fonologisch niveau; morfemen omzetten naar fonologische code 

Dell veronderstelt dat woorden en concepten in LTG gerepresenteerd zijn in knopen in een netwerk 

=> activatie van een concept verspreidt zich vervolgens naar alle geassocieerde concepten  

Fonemische informatie is ook onderdeel vd netwerk; bij activatie concepten, ook bijhorende 

spraakklanken geactiveerd → Netwerken van woorden, concepten en spraakklanken =  LEXICON 

Dell veronderstelt dat:  

- Er categorische regels bestaan, die restricties opleggen aan welke items met elkaar 

gecombineerd kunnen worden  

- Er insertieregels bestaan die zorgen voor het selecteren en toevoegen van de juiste items in 

de zin die onder constructie is  

▪ = wanneer een zin in voorbereiding is zullen op basis van spreading activation-

principe alle relevante concepten in het lexicon geactiveerd worden en degene met 

hoogste activatiewaarde dat volgens de categorische regels in aanmerking komt zal 

geselecteerd worden door insertieregel  

- Bv; categorische regel stelt dat volgende woord een werkwoord moet zijn dan zal 

insertieregels kiezen voor werkwoord met hoogste activatiewaarde en daarna zal 

activatiewaarde van dat gekozen woord meteen NUL worden 

Versprekingen gebeuren volgens dit model dus omdat een incorrect item met een hogere 

activatiewaarde wordt gekozen. Door spreiding activatie ih lexicon zijn meerdere items actief en wat 

de kans op verwisseling vergroot. --> maar verwisselingen zijn niet random maar blijft binnen 

specifieke categorie! bv; werkwoord met ander werkwoord verwisselen 

= Categorische regels spelen groten rol maar daarnaast leren we ook deze fouten verminderen dus 

op basis van leerprocessen ontwikkelen we een inhibitiemechanisme!  

4.1.1 Evidentie  
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Model is consistent met groot aantal van de types versprekingen. Het model voorspelt ook meer 

specifieke versprekingen; Mixed-error effect = effect treedt op wanneer een incorrect woord zowel 

semantisch als fonemisch gerelateerd is aan het bedoelde woord  

--> bestaan van dit type fout impliceert dat: de verschillende verwerkingsniveaus op een flexibele 

wijze met elkaar interacteren + de semantische en fonologische niveaus allebei gelijktijdig het 

woordselectieproces beïnvloeden   

Evidentie hiervoor  ; Ferreire en Griffin: simultane beïnvloeding woordselectie door 

semantiek/fonologie 

- pp moesten plaatjes benoemen van een priester terwijl ze net daarvoor incomplete zinnen 

hadden gelezen die een concurrerend woord kon primen 

- 3 types priming; van het woord ‘nun’  

1. semantisch gerelateerd concept 

primen  

2. homofoon primen  

3. ongerelateerde concepten primen  

= eerste en tweede type priming 

induceerde meer benoemingsfouten 

waarbij pp plaatje ‘non’ noemde in plaats 

van ‘priester’ 

 

 

Lexical-bias-effect= het feit dat non-woorden weinig betrokken zijn bij versprekingen  

- Studie Corley; vonden dat wanneer bestaande woorden gebruikt werden bij tongbrekers er 

meer fouten/versprekingen gemaakt werden terwijl bij uitspreekbare non-woorden er 

minder foneemverwisselingen optraden!  => Spreading-activation kan dit verklaren omdat 

enkel bestaande woorden geactiveerd worden in lexicon maar ook mogelijk dat we intern 

onze spraak monitoren (editing proces) 

▪ Evidentie: wanneer sprekers op punt stonden verspreking te maken, vonden ze dat 

ze zichzelf vaak nog corrigeerden. 

- Spreading-activation model voorspelt ook dat sprekers veel anticipatiefouten zullen maken 

(spraakklank te vroeg in zin gevoegd)= anticipatiefouten zouden kunnen optreden omdat alle 

woorden geactiveerd worden tijdens de planning, waardoor er een kans is dat een woord dat 

later in de zin zou moeten worden geplaatst te vroeg wordt geselecteerd  

▪ Evidentie gevonden door Nooteboom en Quene 

- Laatste voorspelling van dit model: veel versprekingen bestaan uit verwisselingsfouten  

= Reden volgens Dell omdat na selectie van een woord de activatiewaarde meteen nul wordt 

dus de kans is dan heel klein dat het woord op de juiste plaats opnieuw wordt 

geactiveerd/geselecteerd  - ongeselecteerd, maar hoog geactiveerd woord id plaats selecteren 

▪ Maar wel enkel verwisselingen over korte afstand! Dit omdat woorden die op het 

punt staan geselecteerd te worden, vaak de hoogste activiteit hebben. 

▪ Evidentie gevonden door Nooteboom en Quene 
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4.1.2 Foutdetectiemechanismen 

Hoewel we ons verspreken blijft dit toch relatief beperkt. Hoe zijn we in staat onze spraak intern te 

monitoren en waar nodig te corrigeren? 

Levelt ; Perceptual loop-theorie 

- Sprekers detecteren hun eigen fouten door naar zichzelf te luisteren & te ontdekken dat wat 

ze zeggen soms anders is dan wat ze bedoelen. Sprekers maken dus gebruik van hun begrip 

om hun eigen fouten te ontdekken ~ vergelijkbaar met wijze waarop we fouten ontdekken in 

spraak van anderen. 

Nozari, Dell en Schwartz ; beargumenteerden dat begrip nauwelijks een rol speelt - foutdetectie vindt 

plaats op basis van een interne check in het spraakproductiesysteem: 

- Conflictmonitoring in spraakproductiesysteem obv tweestaps-woordproductiemodel van 

Kempen en Huijbers -> volgens dit model zijn semantische eenheden verbonden met 

lemma’s (=abstracte woorden die syntactische en semantische eigenschappen bevatten,  

maar GEEN fonologische!) Die lemma’s zijn dan verbonden met fonemen 

▪ Wanneer spraakbegrip betrokken is bij het detecteren van versprekingen dan zou 

een verzwakte verbinding tussen het semantisch niveau en het lemmaniveau moeten 

leiden tot een verminderde detectie 

▪ Wanneer spraakproductiesysteem is betrokken bij detecteren van versprekingen dan 

zou een verzwakking van de verbinding tussen het lemmaniveau en fonemisch niveau 

tot een verzwakking leiden van foutdetectie  

➢ Nozari ; bepalen of versprekingen bij afasie-patienten te wijten is aan 

spraakbegrip of productie? O.b.v. computationele modelleringsprocedure 

schattingen s- en f- gewichten. Geen significante correlatie s-gewicht en 

vaardigheid versprekingen detecteren, wel significante correlatie f-gewicht 

en vaardigheid. 

➢ Resultaat: versprekingen vinden vooral plaats op het niveau van 

foneemselectie 

➢ Conflicttheorie van Nozari voorspelt dat foutcorrectie snel, tijdens het 

uitspreken kan plaatsvinden 

4.2 Weaver++ 

Probeert te beschrijven hoe woordproductie van spraakklanken verloopt 

= computationeel model beschreven door Levelt. Een netwerkmodel obv principes 

SAM dat bestaat uit drie hoofdniveaus  

1. Knopen die lexicale concepten representeren 

2. Knopen die lemma’s representeren  

3. Knopen die morfemen en hun fonologische aspecten representeren  

=> Woordselectie op basis van competitief proces dat gebaseerd is op het aantal 

lexicale eenheden dat geactiveerd wordt daadwerkelijke productie o.b.v. aantal 

verschillende stadia (cf. afbeelding) 
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4.2.1 Evidentie: toegang tot grammaticale en fonologische informatie 

Evidentie dat sprekers toegang hebben tot semantische en syntactische info 

over woorden voordat ze toegang hebben tot hun fonologische informatie  

--> via ERP- studies. Studie Van Turennout, Hagoort en Brown:  

- Maken gebruik van het feit dat nederlandse zelfstandige 

naamwoorden een geslacht hebben  

- Opzet: pp krijgt afbeeldingen te zien van de volgende objecten; De 

beer, het boek , de  schoen en het schaap  

 

- Experimenteel design met twee factoren; geslacht ( de of het) en 

initieel foneem (s of b) 

- conditie 1; pp moet zo snel mogelijk een keuze maken die afhankelijk was van initieel foneem 

maar wel enkel voor een van de twee geslachten (go/no-go beslissing) 

bv: rechterhand opsteken als het begint met s en begint met de  

- conditie 2: instructies omgekeerd, keuze maken die afhankelijk was van geslacht maar enkel 

voor 1 bepaald initieel foneem (go/no-go beslissing) 

- Tijdens dit onderzoek werd EEG gemeten en interesse in Lateralized Readiness Potenial 

(LRP): potentiaal verschil verkrijgen door ERP’s boven L en R motorcortex te vergelijken. 

- Bevinding; kleine activatie LRP bij no-go beslissing (stimuli waarop niet gereageerd moest 

worden) wanneer de initiële letter bepaalde of ze wel/niet moesten reageren -> pp op basis 

van geslachtsinfo al bezig was een respons voor te bereiden die dan op zijn beurt werd 

afgebroken door de later beschikbare fonologische info  

4.4.2 Evidentie: puntje van de tong 

Evidentie voor bestaan lemma-stadium gevormd door ‘puntje van de tong’ fenomeen: perfect 

betekenis v woord weten, maar er niet opkomt hoe het moeten uitspreken  => betekent dat 

semantische verwerking van woord succesvol was maar de fonologische verwerking niet!  

- Harley & Brown; uniek klinkende woorden veel gevoeliger voor dit fenomeen dan woorden 

met grote fonologische buurt 

- Levelt: bij ervaren v fenomeen nog wel toegang tot geslacht v woorden. 

Het Weaver++ model voorspelt dat het geslacht wel toegankelijk is maar initiële foneem van woord 

niet tijdens dit fenomeen 

>< Biedermann: inconsistente resultaten gevonden  

- Opzet; Duitse pp moesten het geslacht en initiële foneem van zelfstandige naamwoorden 

raden wanneer ze ‘puntje-van-de tong’ fenomeen ervaarden  

- Bevindingen; zowel geslacht als initiële foneem werden significant vaker geraden dan we op 

basis van toeval zouden mogen verwachten → pp hadden een zekere mate van toegang tot 

de fonologische code hoewel ze het volledige woord niet konden reproduceren 

4.2.3 Evidentie: competitie  

Claim van Levelt dat woordselectie een competitief proces is voorspelt dat aanbieden afleidende 

woorden zou moeten interfereren met het benoemen van objecten -> evidentie voor gevonden: 

studie Piai, Roelofs en Schriefers ;  
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- Opzet: presenteren afbeeldingen van hond samen met semantisch afleidend woord zoals kat 

en een semantisch ongerelateerd woord zoals pin 

- Wanneer afleiders w gebruikt uit eenzelfde categorie als het object dat benoemd moet w, 

dan w de benoeming vertraagd. 

- Bevindingen consistent met Levelt: meer hersenactiviteit bij semantisch gerelateerd woord 

want competitie tussen kandidaat-woorden!  

4.2.4 Evidentie: lemmaselectie  

Predictie volgens Weaver++ model ; selectie lemma’s gaat vooraf aan fonologische code. Meeste 

empirische evidentie is INCONSISTENT! Studie Meyer en Damian;  

- Opzet : pp afbeeldingen laten zien en afleidende afbeeldingen die fonologisch gerelateerd of 

niet gerelateerd waren  

- Fonologisch gerelateerde afbeeldingen werden sneller benoemd dan de ongerelateerde 

>< normaal zouden pp volgens predictie van Weaver++ model niet afgeleid worden 

fonologische code na woordselectie dus geen interferentie bij fonologisch gerelateerde 

woorden, maar is ze zijn wel afgeleid !  

Andere studie zelfde resultaten ;  benoemingstijden van afbeeldingen waren vertraagd wanneer 

fonologisch vergelijkbare woorden als afleider werden gebruikt. o Enkel wanneer belasting van 

cognitieve controleprocessen laag was. 

4.2.5 Beperkingen  

Woordproductieprocessen verlopen veel minder serieel dan dat het WEAVER++ model voorspelt 

Bestaan van specifieke versprekingen zoals mixed-error effect impliceren een meer parallelle 

verwerking dan het WEAVER++ model voorspelt 

We kunnen ons ook afvragen of het noodzakelijk is lemma’s te introduceren want meeste evidentie 

voor onderscheid tussen semantisch en fonologisch niveau  -> mixed-error effect niet goed verklaren. 

WEAVER++ relatief beperkte score : model richt zich vooral op beschrijven van processen die 

betrokken zijn bij productie van losse woorden. Planning/productie van volledige zinnen vallen 

buiten de context van het model  

5. Spraakproductie: neuropsychologie  

Neuropsychologische studie van spraakproductieprocessen begon in 19e eeuw met identificatie 

aantal specifieke spraakproductieproblemen; afasieën  

Vroeger; dissociatie tussen afasieën die gekenmerkt werden door problemen met syntactische 

verwerking en afasieën die gekenmerkt worden door problemen met de verwerking van semantiek 

=> dit onderscheid klopt niet maar wel nog klinisch relevant!  

5.1 Broca’s afasie 

Niet vloeiende spraak. Kunnen niet in de juiste woordvolgorde plaatsen maar woordbegrip niet 

aangetast! Gekenmerkt door: langzame, moeizame articulatie met veel pauzes die weinig prosodie 

bevat. Linker inferieure frontale gyrus = gebied van Broca 

5.2 Wernickes afasie 

Productie van vloeiende maar betekenisloze spraak. Woordbegrip ook aangetast! Sensorische afasie  
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Laesie in linker superieure temporale gyrus (gebied van Wernicke). Zinnen zijn grammaticaal correct, 

maar betekenisloos – moeite met vinden vd juiste woorden 

5.3 Broca’s vs. wernickes afasie 

Kritiek op het klassieke Wernicke/Broca onderscheid  

Lijken elkaars spiegelbeeld maar FOUT! ; twee verschillen 

1. onderscheid tussen intact en verstoord begrip 

2. onderscheid tussen beschikbaarheid en onbeschikbaarheid van grammaticale informatie  

Tegenwoordig functioneel onderscheid o.b.v. onderliggende psycholinguïstisch modellen: 

- Vloeiende vs. niet vloeiende afasie 

- Afasieën gekenmerkt door begripsproblemen vs. geen verstoord taalbegrip. 

▪ BA: niet vloeiend, geen begripsproblemen >< WA: vloeiend, begripsproblemen 

=> !! Geen enkel classificatieschema is perfect – aard, extensie en complexiteit ve 

neuropathologische aandoening kan altijd resulteren in patroon symptomen dat niet past in dit 

schema !! 

5.4 Aggrammatisme 

= spraakproductie die gekenmerkt wordt door een gebrek aan een grammaticale structuur. Niet in 

staat om grammaticaal correcte zinnen te genereren   

Bestaat uit 3 componenten:  

1. Stoornis in zinsproductie = patienten moeite om woorden in juiste volgorde te plaatsen  

2. Selectieve preservatie van spraak= zinnen die ze produceren bestaan vooral uit 

inhoudswoorden terwijl functiewoorden (het, in ,…) en woordeindes ontbreken 

3. Moeite hebben met begrip van grammaticaal complexe zinnen  

= de term aggrammatisme impliceert dat deze 3 aspecten voorkomen als syndroom 

--> impliceert dat er 1 gemeenschappelijke oorzaak is 

Indirecte evidentie dat het gerelateerd is aan schade aan gebied van Broca. Maar niet beschouwd als 

syndroom want te veel individuele verschillen ! 1= VRAAG: is aggrammatisme specifiek voor 

taalproductie of een meer algemene deficiëntie in gebruik van procedurele kennis ?  

- Studie Christiansen, Kelly, Shillcock en Greenfield: bij sommige pp agrammatisme gerelateerd 

aan algemeen verminderde vaardigheid om sequenties te kunnen vormen. 

=> aggrammatismepatienten scoren ook slechter op een sequentieleertaak  

Grote diversiteit in symptomen te verklaren met het model voor syntactische verwerking van 

Grodzinsky en Friederici => identificeerden 3 stadia van syntactische verwerking  

1. Formatie van lokale frasestructuren op basis van info over woordcategorieën  
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2. Vaststellen van afhankelijkheidsrelaties van verschillende zinselementen  

--> gebied van Broca betrokken; activatie groter bij grammaticale complexe zinnen  

3. Lexicale en syntactische informatie geïntegreerd --> omvatten gebied van Wernicke 

Verbindingen tussen Wernicke en Brocka; twee routes; Dorsale & Ventrale ->  Zowel schade aan 

dorsale als ventrale route zorgen voor toename in syntactische fouten. 

Evidentie studie Griffiths, Marslen-Wilson, Stamatakis en Tyler:  

- Opzet: pp met schade aan een van deze routes moesten luisteren naar zinnen en dan juiste 

prent erbij selecteren  

bv; ‘de vrouw wordt omhelst door de man’ en de pp kiezen het plaatje waar vrouw man 

omhelst!  

- Resultaten impliceren dat syntactische verwerking voor begrip en zinsproductie afhankelijk is 

van zowel dorsale als het ventrale pad  

- Patiënten kunnen dus vaardigheid missen om grammaticaal correcte zinnen te vormen maar 

hoeft niet perse kan ook dat ze de vaardigheid nog hebben maar dat ze moeite hebben om 

deze toe te passen  

➔ Mogelijks accentueren de artificiële taken die neuropsychologen gebruiken de problemen. 

5.5 Vloeiende afasie: anomie 

= beperking in de vaardigheid om objecten te benoemen -> bijna alle afasiepatiënten hebben hier 

last van  

Volgens WEAVER++ model: anomie houdt verband met proces van lexicalisatie  

- Dit proces van woordselectie kan dus verstoord zijn op semantisch of fonologisch niveau  

▪ Semantisch niveau:  probleem met vinden van juiste lemma-> patiënt zal woord 

kiezen die qua betekenis overeenkomt maar niet het juiste object benoemt  

▪ Fonologisch niveau: een benoemingsfout zou moeten resulteren in een foutieve 

afspraak terwijl het wel het juiste woord is  

- Howard en Orchard-lisle: casestudie van JCU  ; vrouw met ernstige afasie 

= haar spraak was beperkt tot simpele uitingen en net meer in staat om zonder cues 

spontaan te spreken -> gaf vaak incorrect woord bij object benoemingstaak na initiële klank 

van het woord als cue te krijgen; probleem op semantisch niveau  

-> woordbegrip was wel intact 

- Kay en Ellis; casestudy patiënt met probleem op fonologisch niveau 

-> in staat om correcte lemma te selecteren maar niet de fonologische woordvorm 

-> deze patiënt vaak ‘punt van de tong’ fenomeen  

Vraag; is het mogelijk evidentie te vinden voor een onderscheid tussen semantische en fonologische 

problemen?  

- Studie Laganaro, Morand, Schnider; op basis van ERP’s onderzoek bij afasiepatiënten  

▪ Opzet; pp in twee groepen verdelen op basis van specifieke problemen die ze hadden 

beide groepen moest afbeelden benoemen :  

▪ Resultaten:  

➢ Groep met semantische problemen; ongebruikelijke ERP patroon die vroeg 

na tonen van afbeelding optrad  
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➢ Groep met fonologische problemen; relatief laat ERP patroon na tonen 

afbeelding 

  Resultaten dus consistent met het idee dat anomie kan veroorzaakt worden door zowel 

een vroege semantische deficiëntie als door een late fonologische deficiëntie  

Toch is het mogelijk dat er meer interactie is tussen semantische en fonologische niveau dan het 

WEAVER++ model veronderstelt!  

- Evidentie hiervoor: Maya Soni  

▪ Benoemingstaak; tonen van een leeuw 

een cue vooraf ; ofwel een L of een T (leeuw of tijger) 

=> volgens veronderstelling van WEAVER++ model zou die T niet mogen afleiden 

want semantisch info eerst vooraleer fonologische code wordt verwerkt  

-> volgens interactieve modellen daarentegen zou de fonologie wel een impact 

hebben op de semantische verwerking 

▪ Resultaat Soni: inderdaad incorrecte cue resulteerde in toename foutieve benoeming 

- Vervolgstudie : meer evidentie => fonologie speelt dus een belangrijke rol bij semantische 

selectie!!  

Dus WEAVER++ model helemaal niet serieel er is sterke wisselwerking tussen beide niveaus!  

5.6 Vloeiende afasie: jargonafasie 

= patiënten in staat om grammaticaal relatief correcte zinnen te produceren maar niet om de juiste 

inhoudswoorden te produceren  

Deze patiënten vervangen vaak één specifiek woord door een ander woord en ze produceren 

regelmatig neologismen -> beseffen niet dat ze fouten maken en raken geïrriteerd als men hen niet 

verstaat 

Waarom produceren deze patiënten zo veel neologismen ?  meerdere factoren;  

- Vaak produceren van neologismen die fonemen bevatten die ook in het gezochte woord 

zitten 

- Neiging om medeklinkers te produceren die vaak voorkomen in een taal 

- Neiging om recent gebruikte fonemen te verwerken in hun neologismen omdat die wss nog 

geactiveerd zijn  

Vraag: waarom zijn deze patiënten zo slecht in monitoren en corrigeren van de eigen spraak?  

= verschillende antwoorden mogelijk  

- Mogelijkheid 1: moeite om tegelijk te spreken en te monitoren  

evidentie: studie waarbij ze werden opgenomen en daarna luisteren en corrigeren 90 % 

correct corrigeren maar als ze moeten corrigeren tijdens spreken dan maar 6,7 % correct !! 

- Mogelijkheid 2: problemen met spraakmonitoring ontstaan wanneer de fonologie op basis 

van semantische informatie moet worden beoordeeld  

evidentie: studie Marshall  

= patiënt moet afbeeldingen benoemen en daarna de woorden die hij had geproduceerd 

herhalen ; tijdens het herhalen was hij veel beter in het herkennen van neologismen dan 

tijdens de benoemingstaak  
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6. Schrijven  

Schrijven is een van de meest complexe cognitieve vaardigheden want doet beroep op bijna het 

volledige arsenaal van cognitieve processen 

Veel minder bekend dan over spraakproductie  

6.1 Schrijfprocessen  

Hayes en Flower: invloedrijk model om processen te karakteriseren die ten grondslag liggen aan 

schrijven  

Consensus over hypothese dat schrijven vooral bestaat uit ; planning, zinsvorming en revisie 

Chenoweth en Hayes; verder uitwerken van model  

= zinsvorming hebben ze opgesplitst in ; translatie-  en transcriptieproces:  

- Translatie: het proces dat ideeën omzet in woordreeksen/concrete zinnen 

- Transcriptie: omzetten van woordreeksen in uitgetikte of uitgeschreven tekstfragmenten  

=> belangrijkste reden voor deze opsplitsen was omdat Hayes dacht dat uitwerken van een 

tekst geen cognitieve verwerkingskracht vroeg  --> maar bleek fout te zijn!  

Evidentie dat het fout is ; studie Chenoweth 

= pp moeten een andere taak uitvoeren tijdens het overschrijven van een tekst en bleek dus 

dat men vertraagt dus heeft effect  

Laatste revisie van het model ;  de 4 processen geïntegreerd met de generieke cognitieve functies op 

drie verschillende niveaus:  zie afbeelding pagina 579. Verschillende niveaus met het oorspronkelijke 

niveau (met 4 originele opsplitsingen),   

- Controleniveau; stellen van specifieke doelen ; motivatie en doelstelling  
= bevat schrijfschema’s 

- Procesniveau : 4 processen  
- Hulpbronniveau;    basale cognitieve  processen :  aandacht, geheugen en leesvaardigheid  

Veel kennis verkregen door gebruik te maken van ; gestuurde retrospectie  
=> proefpersonen krijgen een opdracht om een essay te schrijven waarbij ze op vaste tijden 
onderbroken worden om aan te geven wat ze op dat moment aan het doen zijn  

- Kellog ; pp die gevraagd werden eerst een outline te schrijven produceerden manuscripten 
die hogere ratings kregen dan pp die dat niet deden -> maakte niet uit of de outline fysiek of 
mentaal was!  

 Schrijfprocessen zijn zeer afhankelijk van de kennis van de schrijver:  

- Alexander, Schallert en Hare; drie soorten kennis ;  
1. Conceptuele kennis 

= info over concepten en schema’s die in LTG zijn opgeslagen 

2. Socio-culturele kennis 
= kennis over sociale achtergrond of context van een probleem 

3. Metacognitieve kennis 
= kennis over wat iemand weet 
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- Hayes en Flower; voegen ook strategische kennis toe  
= kennis over manier waarop doelen en subdoelen in een tekst worden georganiseerd  

Kaufer, Hayes en Flower;  

- Ervaren en gemiddelde schrijvers accepteerden ongeveer 75% van de zinsdelen die ze 
verbaliseerden  
ervaren schrijvers produceerden gemiddeld iets langere zinnen dan gemiddelde schrijvers  

Beauvais, Olive en Passerault;  

- Schrijvers switchen regelmatig tussen de verschillende processen ; 6 tot 8 keer per minuut 
= planning en revisie duurden iets minder lang dan zinsvorming proces 

Experts meer tijd besteden aan coherentie en structuur van argument , revisies hadden in hogere 
mate betrekking op een verandering in betekenis 

VRAAG: welke situaties leiden tot switchen van ene proces naar andere?  

- Volgens Flower en Hayes; schrijvers beschikken over interne monitor die alle activiteit 
controleert  
≈ central executive van werkgeheugen  

6.2 Schrijven vs typen 

Bij schrijven met de hand neigen we om letters samen te voegen tot chunks , de manier waarop ze 

gegroepeerd worden beïnvloedt de motorcommando’s die de schrijfbewegingen aansturen  

Schrijfproces kan ook beïnvloedt worden door bigramfrequentie 

= een bigram wordt gevormd door 2 naastliggende eenheden (letters, lettergrepen, woorden)  in een 

reeks letters bv; bigram in het Engels  ‘TH’ (lettergreep: tha nks ); 

Kandel ; zowel lettergrepen als bigrammen beïnvloeden het schrijfproces maar de effecten van 

bigrammen vooral aanwezig bij volwassen (langere transitie van bigram naar bigram) 

6.2.1 Handschrift en motorcommando’s 

Produceren van handgeschreven tekst vereist hoge mate van controle over fijne motoriek  

Handschriften zijn uniek en veel individuele verschillen MAAR 1 typische karakteristiek als men op 

een krijtbord schrijft komen ze qua vorm sterk overeen met die welke op papier worden geschreven  

-> impliceert hoge mate van motorequivalentie 

Handschriftproductie bestaat volgens Wing uit aantal stadia:  

1. Selectie van grafemen op basis van ophalen van info uit het lexicon of op basis van een regel 

gebaseerde fonologische naar grafemische conversie  

2. Effectoronafhankelijke allografen selecteren  

= allografen definiëren de basisvormen van letters  

-> Vanuit deze allografen effectorspecifieke motorcommando’s genereren die afhankelijk van 

de specifieke context resulteren in productie van een handschrift  

6.2.2 Typen 

Liu, Crump en Logan ; in hoeverre hebben we expliciete kennis over ons toetsenbord?  
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= pp verdelen in drie condities:  

1) Toetsenbord voorstellen  

2) Echt toestenbord voor hen  

3) Twee letters intypen 

= vragen wat de relatieve positie was tussen twee letters 

-> mensen in conditie 1 meeste fouten en langst nadenken dus betekent dat we eigenlijk 

zeer zwakke expliciete kennis hebben  

-> typen is dus vooral een motorische vaardigheid!  

Crump en Logan; worden we gehinderd als het toetsenbord verandert ?  

= pp laten typen op een regulier bord, bord met rubberlaag op en een door een laser 

geprojecteerd toetsenbord 

-> in vergelijking met regulier bord duidelijk vertraging in typesnelheid 

-> betekent dus dat we tactiele feedback nodig hebben  

Logan en Crump: aandacht voor details heeft negatieve impact op motorische vaardigheid  

- Opzet: pp krijgt woord te zien en mag enkel die letters intypen die ze met één hand zouden 

typen & responsen vn andere hand moest genegeerd worden 

= dramatisch effect op typesnelheid en hoeveelheid fouten  

-> dit effect trad wel enkel op als het rechtstreeks gevraagd werd  

Indirecte manier van vragen had dus geen effect;  

- Opzet: woord te zien met bepaalde letter in een kleur (corresponderend met ene hand) en 

vragen enkel de gekleurde letters te typen  

- => op basis van deze bevindingen concluderen ze dat het type proces door twee geneste 

controleprocessen wordt gestuurd  

1) Buitenste lus controleert wat er getypt wordt 

2) Binnenste lus controleert welke hand actie moet ondernemen 

6.2.3 Typen en taal 

Crump en Logan; onderzochten in hoeverre activatie van woorden effecten heeft op typesnelheid via 

priming-techniek  

- Opzet: pp kregen prime-woord te zien en moesten daarna zo snel mogelijk ofwel één woord 

of een letter intypen. De letter kon eentje zijn uit het prime-woord  of niet 

--> als het uit het primewoord kwam waren pp veel sneller met typen ongeacht of de prime 

visueel of auditief werd aangeboden !  

Vervolgstudie:  

- Opzet: pp laten typen en de gemaakte fouten automatisch laten corrigeren en juiste 

woorden automatisch laten ‘verminken’ 

- Bevinding; pp nam verantwoordelijkheid voor de fouten die ze eigenlijk niet hebben gemaakt 

en de automatisch gecorrigeerde echte fouten schreven ze toe aan hun typevaardigheid  
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MAAR gedrag liet een ander patroon zien : ze vertragen bij een daadwerkelijk gemaakte fout terwijl 

een kunstmatig toegevoegde fout geen effect had op hun typesnelheid  

Concusie: twee foutdetectiesystemen  

- Systeem dat gebaseerd is op visuele info op beeldscherm 

- Systeem dat gebaseerd is voor de toetsaanslagen 

7.Spelling 

7.1 Een neuropsychologisch spellingsmodel  

Rapp en Dufor: overzicht van belangrijkste processen die betrokken zijn bij spelling(fig 18.17) :  

Twee belangrijke routes tussen het horen van een woord en het spellen ervan;  

1) Lexicale route: bevat info die nodig is om fonologische, semantische en orthografische info 

aan elkaar te relateren  

= deze route vooral gebruiken om correcte spelling van bekende woorden te produceren  

2) Niet-lexicale route: gebaseerd op een regel gebaseerd systeem dat we gebruiken als we geen 

toegang hebben tot ons lexicon 

-> converteert fonologische info naar orthografische info op basis van regelgebaseerd 

systeem  

= deze route vooral gebruiken bij spellen van onbekende of  non-woorden  

= beide routes maken gebruik van het orthografisch werkgeheugen 

-> Grafemische buffer ; houdt tijdelijk grafemische representatie van letters vast voordat ze worden 

uitgeschreven of uitgetypt  

7.1.1 Fonologische dysgrafie 

= Schade aan niet-lexicale route ; patiënt heeft veel problemen met spellen van onbekende woorden 

en non-woorden maar spelling van bekende woorden nog grotendeels intact 

Mogelijke kunnen de problemen van fonologische dyslectici verklaard worden door de hypothese dat 

ze vooral problemen hebben met de fonologische verwerking 

-> volgens deze hypothese zouden deze patiënten dan ook veel problemen moeten 

ondervinden bij taken waarbij de fonologie is betrokken ook wanneer die geen betrekking 

hebben op de spelling 

Evidentie hiervoor: Studie van Cholewa  

7.1.2 Oppervlaktedysgrafie 

Patiënt LAT 

Alzheimer: Patiënten met stoornis aan lexicale route, niet-lexicale route in orde (goede spelling van 

non-woorden); gekenmerkt door veel spelfouten in bestaande woorden maar bijna geen problemen 

bij onbekende of non-woorden. Bij gezonde mensen ook invloed van de lexicale route op niet-

lexicale, schrijven van onregelmatige woorden duurt langer dan regelmatige 

Deze patiënten hebben dus vooral moeite met het verkrijgen van info over woorden  
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Deze personen zijn beter in het spellen van woorden waarvan ze toegang hebben tot  de semantiek  

evidentie hiervoor Macoir en Bernier 

In tegenstelling tot fonologische dysgrafie hebben deze dyslectici geen probleem met fonologische 

verwerking van woorden  

Evidentie hiervoor; studie van Cholewa 

7.1.3 Onafhankelijke verwerking? 

Evidentie ; lexicale route heeft zeker invloed op niet-lexicale route!  

7.2 Een of twee orthografische lexicons?  

Idee dat we twee lexicons hebben afkomstig van studie van neuropsychologische patiënten 

- Casestudy waarbij vaardigheid om te spellen ernstig was aangetast maar zijn leesvaardigheid 

nauwelijks  

= geen overtuigend bewijs  

Evidentie dat we één orthografisch lexicon hebben is ook afkomstig van patiëntenstudies: 

- Veel patiënten met een leesstoornis hebben vaak ook een verminderd vermogen om te 

schrijven en spellen 

-> er is dus een sterk verband tussen dyslexie en dysgrafie !  

Evidentie één orhografisch lexicon ook afkomstig van gezonde personen:  

Studie Holmes en Carruthers:  

- Opzet: pp krijgen 5 verschillende versies van woorden die ze niet correct konden spellen  

in die 5 versies zat ook de eerder door hen gespelde foute versie tussen 

- Pp moest de juiste versie aanduiden maar slaagde daar vaak niet in en prefereerde eigen 

spellingswijze van het woord  

Vraag is dus nog niet zeker beantwoord maar steeds meer evidentie voor het bestaan van 1 

orthografisch lexicon!  

THEMA 8: Hogere cognitie 

H19: Mentale representaties en redeneervaardigheid: 
 

1. Inleiding 

Redeneerprobleem: we maken een mentale representatie van de situatie die we in beschouwing 

nemen, maar zijn selectief in het evalueren van alle mogelijke condities die kunnen voorkomen 

2. De aard van een representatie 

Onze mentale vaardigheden stellen ons in staat om  

- Een interne mentale representatie van onze omgeving te maken 

- Deze representatie te manipuleren   
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Representatie= de fysieke weergave van info. Bestaan uit een specifieke vorm en uit inhoud 

Mentale representaties kunnen op 4 manieren beschreven worden: 

- Modaliteitsspecifiek= maken gebruik van perceptuele en motorsystemen  

- Amodaal= de externe werkelijkheid op een abstracte wijze weergeven 

2.1 Modaliteitsspecifieke representaties: beelden 

Representeert ons brein de info in termen van beelden?  

- H6: het maken van een mentale voorstelling => toename in activatie van visuele 

hersengebieden . Bij iets proberen inbeelden: informatie op dit niveau kan de vorm van de 

beelden aannemen. De neuronen ontvangen bottom-upinput vanuit het visuele systeem, 

maar ook top-downgestuurde input vanuit de hogere gebieden. 

- H14: het onthouden van visuele info => toename van visuele gebieden  

Is het mentale beeld gelijk aan een foto?  

- Onderzoek naar de retinotopische organisatie vd primaire visuele cortex suggereert dat de 

info op dit niveau de vorm van beelden kan aannemen  

- De neuronen in V1 ontvangen bottom-up input vanuit het visuele systeem & top-

downgestuurde input vanuit hogere gebieden 

Reddy: vonden actievatiepatronen in de ventrale temporale cortex die correspondeerden met 

categoriespecifieke info. 

Vetter: veronderstelt dat een predictive-coding mechanisme een abstracte representatie 

terugkoppelt naar de lagere visuele gebieden, waardoor vanuit een hogere-orde conceptuele 

representatie gaandeweg op de lagere niveaus in de visuele hiërarchie een representatie ontstaat die 

steeds concreter wordt  

2.2 Modaliteitsspecifieke representatie: kenmerken 

Betekenisvolle eenheid:  een object dat of gebeurtenis die een belangrijke rol speelt in het nastreven 

van doen van het organisme 

- Bv. een hongerige beer (een pixel van een foto is het niet) 

- We extraheren constant betekenisvolle eenheden  

Onze hogere gebieden bevatten niet meer een concreet beeld, maar interpreteren delen van de 

scène in termen van de aan- of afwezigheid van relevante kenmerken  

2.3 Amodale symbolen 

= representaties zijn abstract en symbolisch 

De laatste decennia meer ter discussie  

Amodale symbolen worden verondersteld onderdeel te zijn van ons semantische kennissysteem  

- Bv. zee(achter(rotsen(pinguïn(recht van(pinguïn)))))) 

Zijn amodale representaties dan woorden?  

- Neen, de woorden zijn in dit geval verwijzingen naar de amodale symbolen die de 

kenniseenheden representeren  
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Amodale symbolen vormen 2 verschillende types amodale representaties: 

- Frame= een structuur die een set relaties definieert die een object in de omgeving plaatst 

(bv. voor, achter) 

- Semantisch netwerk= representeert dezelfde info in de vorm van een diagram  

- Eigenschapslijst= beschrijft de eigenschappen van een object of de categorie (bv. gele snavel, 

veren)  

2.4 Statistische patronen in neurale netwerken 

Laatste vorm van representatie: neurale netwerk 

- Verschillende eig ve object worden als een gedistribueerd statistisch patroon in dit netwerk 

gepresenteerd  

Smolensky: 2 voordelen van deze representatie: 

- De elementen die gestalte geven aan het statistische patroon kunnen beschouwd worden als 

neuronen of populaties neuronen die wel of niet actief zijn  

- Verschillende patronen die elk dezelfde categorie kunnen representeren  

3. Mentale representatie als toekomstvoorspeller: 

Mentale modellen theorie: Johnson-Laird: voor het oplossen van redeneerproblemen maken we 

gebruik van mentale modellen 

- Representeren een mogelijke uitkomst van een bepaald scenario  

Activatie in de visuele cortex tijdens het redeneren over problemen die gemakkelijk visueel voor te 

stellen zijn  

Onderscheid gemaakt tussen inbeelden en overwegen 

In hoeverre een mentaal model modaal is, dat wil zeggen gebruikmaakt van visuele inbeelding, lijkt 

dan af te hangen van de aard van het probleem  

4. Mentale modellen:  

= Obv beschikbare info wordt eerst een mentaal model geconstrueerd en worden er conclusies 

gegenereerd die consistent zijn met dit model 

Dan wordt er gezocht naar tegenvoorbeelden die deze conclusie mogelijk kunnen verwerpen (andere 

modellen?). Hoe meer mentale modellen een probleem vereist, hoe moeilijker dit probleem zal 

worden. Ieder mentaal model zal een deel van onze beperkte werkgeheugencapaciteit vereisen 

Evidentie gevonden voor de aanname dat we soms meerdere mentale modellen creëren om een 

situatie te representeren 

2 concurrende theorieën mentale modellen theorie: 

Mogelijkheidsvragen (is het mogelijk om, sneller beantwoorden indien het antwoord ja is) en 

noodzakelijkheidsvragen (is het noodzakelijk om, sneller beantwoorden indien het antwoord nee is). 

5. Probabilistische benadering: 

1) Chater en Oaksford: onze alledaagse rationaliteit is veel meer gefundeerd op het werken met 

onzekerheden en probabiliteiten 
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We gaan eerder op basis van onze alledaagse ervaringen en intuïties problemen eerder in termen 

van waarschijnlijkheden aanpakken dan op basis van een fundamentele logische analyse van het 

probleem zelf. Probabiliteit is een betere manier om het menselijk redeneren te beschrijven     

6. Duale systeemtheorieën: systeem 1 vs. systeem 2: 

2) Duale systeemtheorieën: onderscheid tussen onbewuste, intuïtieve processen enerzijds (systeem 

1) en bewuste overwogen redeneerprocessen anderzijds (systeem 2). 

Systeem 1: 

- Vroeg in de evolutie 

- Onbewust 

- Parallelle verwerking  

- Onafhankelijk van algemene intelligentie 

Systeem 2: 

- Gevormd door bewuste deliberatieprocessen 

- Langzaam en serieel 

- Recent in de evolutie 

- Expliciete regels 

- Beperkt qua capaciteit 

- Gelinkt aan intelligentie 

Redeneerprobleem: systeem 2 kan tussenkomen om de gevonden oplossing in systeem 1 te 

evalueren  

- We kunnen systeem 2 processen niet gelijkaardig achten aan de logica 

Evans: menselijk redeneren is gebaseerd op het gebruik van 3 principes: 

- Het singulariteitsprincipe: 

▪ We nemen maar 1 mentaal model per keer in beschouwing 

- Het relevantieprincipe: 

▪ Het meest relevante, het meest plausibele of waarschijnlijke mentale model dat 

gebaseerd is op onze achtergrondkennis en de huidige context, wordt in overweging 

genomen 

- Het satisfactieprincipe: 

▪ Het huidige mentale model wordt geëvalueerd door systeem 2 en het wordt 

geaccepteerd wanneer het adequaat is. Het gebruikt van dit principe resulteert vaak 

in het accepteren van conclusies die waar kunnen zijn, maar die niet noodzakelijk 

waar moeten zijn  

 

≠ met de mentale modellentheorie van Johnson-Laird: 

- Deze gaat ervan uit dat we redeneerprocessen gebruiken die gebaseerd zijn op formele 

logica om het initiële mentale model te creëren, waarbij we ons door achtergrondkennis 

kunnen laten afleiden  

- Evans: we baseren ons net op achtergrondkennis  

7. Inductief redeneren: 
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= het proces van het vinden van generalisaties obv individuele observaties  

MAAR nooit sluitende conclusies mogelijk  

7.1 De kalkoen van Russell: 

7.2 Hypothesetoetsing en falsificatie: 

Onze progressie in het oplossen van inductieve redeneerproblemen is hoger wanneer we de 

hypothese proberen falsificeren (=zoeken naar tegenbewijs)  

- <-> de mens wilt confirmeren= confirmatiebias  

 

Popper: falsificeerbaarheid is een belangrijk kenmerk dat wetenschap onderscheidt van niet-

wetenschap  

7.3 De 2-4-6 taak: 

Wason: pp kregen de cijferreeks 2-4-6 en deze voldeed aan een simpele regel: 

- Wat is de regel?  

- “drie getallen in oplopende volgorde”  

- Slechts 21% vond het 

- Pp confirmeerden bij het opstellen van hypothesen en bijkomende getallen aan hun 

confirmatiebias, waardoor ze hypothesen bleven genereren die veel complexer waren dan 

noodzakelijk  

7.4 Gesimuleerde onderzoeksomgevingen:  

Studies bevestigen de confirmatiebias  

8. Deductief redeneren: conditionele logica: 

=het mentale proces van het vormen van inferenties die logische zijn  

8.1 Een korte introductie in de klassieke logica: 

8.1.1 Conditioneel redeneren: 

Ontstaan vanuit de propositionele logica, waarin logische operatoren zoals en, of, als, dan en als en 

alleen als worden gebruikt in zinnen of proposities  

Bv. Als P dan Q 

- P is ofwel waar of niet waar  

8.1.2. Conditionele redeneerproblemen: 

2 premissen + conclusie 

Modus ponens= uit "als p dan q" kan worden afgeleid dat wanneer q waar is, ook het antecedent p 

waar moet zijn. 

Modus tollens= uit "als p dan q" kan worden afgeleid dat wanneer q onwaar is, ook het antecedent p 

onwaar moet zijn. 

Ontkenning van het antecedent 
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Bevestiging van het consequent  

8.2 Beïnvloeding door irrelevante context: 

Probleem: het onderzoek naar conditioneel redeneren richt zich traditioneel op gedesinteresseerd 

redeneren  

- =doelen, voorkeuren van een ander zijn irrelevant en zou daarom de redenering niet mogen 

beïnvloeden  

- ≠onze dagelijkse ervaringen  

 

Wij betrekken bij redeneringen vaak semantische achtergrondkennis, die strikt genoeg geen invloed 

zou mogen hebben op de validiteit van de conclusie  

Studie: de bereidheid van de pp om de modus ponens te accepteren was veel lager in de 

standaardconditie, waarin geen additionele contextuele info was toegevoegd  

 

Studie: tegenvoorbeelden resulteerden in een afname van de bereidheid van pp om de modus 

ponens en de modus tollens te accepteren en een toename in de bereidheid om de ontkenning van 

het antecedent en de bevestiging van de consequent te accepteren   

- Pp met een hoge werkgeheugencapaciteit werden minder beïnvloed door deze 

tegenvoorbeelden 

 

Bonnefon: onze normale dagelijkse redeneringen zijn vaak niet consistent met het principe van 

gedesinteresseerd redeneren; onze interferenties zijn vaak gebaseerd op onderliggende 

achtergrondkennis, die we ook toeschrijven aan een ander  

Ook bij de bevestiging van de consequent laten we ons vaak leiden door irrelevante contextuele info  

Volgens Markovits kunnen we 2 verschillende strategieën gebruiken voor dit soort 

redeneerproblemen: 

- Gebaseerd op statistische intuïties waarbij de waarheid vd conclusie wordt gebaseerd op het 

maken van een inschatting van de waarschijnlijkheid ervan. Deze inschatting is gebaseerd op 

de achtergrondkennis die we hebben over een bepaald probleem  

=> systeem 1 benadering 

- Gebaseerd op genereren van tegenvoorbeelden en deze strategie is cognitief zwaarder 

belastend. De essentie van deze strategie bestaat uit het bedenken van situaties die de 

conclusie ongeldig zou laten worden.  

8.3 Conditioneel redeneren: strategieën: 

Er bestaan sterke individuele verschillen in redeneerstrategieën  

4 verschillende strategieën: 

- Pragmatische strategie: 

▪ Systeem 1 

▪ Bestaat uit het informeel verwerken van een probleem zoals het tijdens een 

conversatie gepresenteerd zou worden  

▪ Talloze fouten 

- Semantische strategie: 
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▪ Systeem 1 

▪ Maakt gebruik van achtergrondkennis, maar niet in de vorm van een formele analyse 

van het probleem 

▪ Redelijk aantal fouten 

- Inhibitoire strategie: 

▪ Systeem 2 

▪ Inhiberen van de impact van achtergrondkennis en de impact van de pragmatische 

strategie  

▪ Werkt goed bij sommige problemen   

- Generatieve strategie: 

▪ Systeem 2 

▪ Combinatie van de inhibitoire strategie met het gebruik van abstracte analytische 

processen 

▪ Consistente goede taakprestatie  

8.4 Wasons selectietaak: 

Kaartselectietaak. Een taak om hypothesetoetsingsprocessen op basis van een conditionele regel te 

bestuderen. In de standaardversie van de taak liggen er 4 kaarten op tafel met de symbolen R, G, 2, 7 

Aan proefpersonen wordt verteld dat er een regel voor de kaarten geldt, bv als er op de ene kant van 

de kaart een R staat, moet er aan de andere kant van de kaart een 2 staan => welke kaarten zou je 

kiezen? De taak van de proefpersoon is om vervolgens die kaarten te selecteren die omgedraaid 

moeten worden om te beslissen of er aan de regel voldaan is. 

Velen kozen R en 2 kaarten die mogelijk niet aan de regel voldoen checken, maar je moest eigenlijk R 

en 7 kiezen, als er 7 staat op de achterkant van een R, is de regel ontkracht (kaarten: R, G, 7, 2).. 

Slechts 5-10% kozen de juiste oplossing. Matching bias. 

8.4.1 Mogelijke oorzaken voor een lage prestatie: 

Een mogelijke oorzaak voor de reden waarom veel mensen de R en de 2 kiezen is dat we een 

matching bias vertonen  

- We hebben de neiging om die items te kiezen die in de probleemomschrijving worden 

genoemd  

Pp realiseerden zich vaak ook niet dat ze alle keuzes moesten maken voordat ze feedback kregen 

De wijze waarop we het kaartprobleem moeten oplossen conflicteert met de wijze waarop de in het 

dagelijks leven met dit soort problemen omgaan  

8.5 Sociaalcontracttheorie: 

Indicatieve regels beschrijven op een relatief abstract niveau aan welke voorwaarden voldaan moet 

zijn, wil de regel geldig zijn  

Deontologische regels hebben betrekking op de detectie van schendingen van regels die vaak in een 

sociale context voorkomen  

- Wnr deze worden gebruikt is de taakprestatie over het algemeen beter  

 

Cosmides: deze verbetering in de taakprestatie kan verklaard worden vanuit het idee dat mensen 

vooral een sterk ontwikkelde vaardigheid hebben ontplooid om doelen te bereiken in sociale 
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situaties en daarmee ook sociale contracten aan te gaan met anderen 

=> sociaalcontracttheorie  

- We zouden vooral goed moeten zijn in het vinden van de juiste regel wanneer Wasons 

kaartselectietaak zo geformuleerd wordt dat ze schendingen van sociale situaties reflecteert 

=> studie Sperber en Girotto toont aan dat dit zo is 

8.5.1 Relevantietheorie: 

Simpelere verklaring voor resultaten Sperber en Girotto: 

- De meeste mensen gebruiken bij het selectieproces een relatief eenvoudige strategie waarbij 

ze simpelweg de relevantie van iedere kaart voor de conditionele regel evalueren  

9. Deductief redeneren: syllogismen: 

= een redeneerprobleem dat bestaat uit 2 statements, te weten een major premisse en een minor 

premisse en een conclusie die al dan niet volgt uit premissen. 

Beoordelen of de conclusie noodzakelijk volgt uit de premissen, onder de aanname dat deze waar 

zijn  

De taak is dus om te verifiëren of de vorm van het syllogisme juist is, waarbij de eventuele 

onjuistheid van de premissen geen rol mag spelen in de evaluatie 

- Maar de betekenis zal in praktijk echter vaak interfereren  

Studies naar oplossen van syllogismen 

9.1 Syllogistische fouten: 

Geloofwaardigheidsbias  

Studie: helft van de conclusies was geloofwaardig of ongeloofwaardig, de helft van de syllogismen 

valide & helft niet. Proefpersonen kregen te horen dat een zesde van de syllogismen valide was, 

terwijl andere proefpersonen te horen kregen dat vijf zesde valide waren. 

- 3 belangrijke effecten: 

▪ Een effect van de basisratio: 2e  groep pp dachten dat veel meer conclusies juist 

waren, dan 1e groep 

▪ Effect van de geloofwaardigheidsbias: conclusies die aannemelijk klonken werden 

eerder geaccepteerd dan conclusies die onaannemelijk waren 

▪ Interactie tussen geloofwaardigheidsbias en logica: beoordelen van syllogismen met 

valide conclusies beter wanneer conclusies geloofwaardig waren. 

Pp laten zich vaak door andere factoren dan logica leiden  

Langere syllogismen verwerken die ongeloofwaardige premissen bevatten – pp ervaren een conflict 

tussen hun achtergrondkennis en wat ze moeten aannemen voor de oplossing. 

Pp zijn eerder bereid om de validiteit van een syllogisme te aanvaarden wanneer de oppervlakkige 

eigenschappen van de premissen vn een syllogisme overeenkomen met die van de conclusie  

- Itt de geloofwaardigheidsbias toont deze matching bias aan dat syllogistische redeneren ook 

beïnvloed kan worden door factoren die niet afh zijn van voorkennis of ervaring, maar vooral 

door de vorm van het syllogisme worden beïnvloed  
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Er ontstaat vaak verwarring over de precieze betekenis van een premisse 

10. Deductief redeneren: relationele problemen: 

10.1 Redeneren en mentale inbeeldingen: 

Deductieve redeneerprocessen waren langzamer wanneer er mentale inbeeldingsprocessen bij 

betrokken waren, omdat de pp irrelevante details genereerden, die het redeneerproces negatief 

beïnvloeden  

11. Deductief redeneren: beperkende factoren: 

11.1 Werkgeheugencapaciteit: 

Assumptie van de mentale-modellentheorie: het aantal mentale modellen dat geconstrueerd kan 

worden, wordt beperkt door de werkgeheugencapaciteit  

11.2 Het waarheidsprincipe: 

Assumptie van de mentale-modellentheorie: mensen houden vast aan het waarheidsprincipe; de 

neiging van mensen om werkgeheugenbelasting te minimaliseren door alleen mentale modellen te 

genereren die representeren wat waar is en dat na te laten voor situaties die representeren wat niet 

waar is  

11.3  Geloofwaardigheidsbias: 

We mogen verwachten dat deze bias groter is wanneer redeneringen vooral op systeem 1 processen 

zijn gebaseerd en kleiner wanneer redeneringen vooral op systeem 2 processen zijn gebaseerd  

Studie: onder tijdsdruk nam de bereidheid om valide maar ongeloofwaardige conclusies te 

accepteren af, terwijl de bereidheid om invalide maar geloofwaardige conclusies te accepteren 

toenam 

11.3.1 Feeling of rightness: 

Wanneer is er aanleiding om een intuïtief systeem 1 antwoord te verwerpen? Hoe krijgen we dat 

antwoord zonder dat systeem 2 wordt geactiveerd?  

Studie: 

- We bezitten een intern monitoringsysteem dat de output van het heuristische systeem 

evalueert. Lage feeling of rightness scores zouden dan resultaten in een meer uitgebreide 

deliberatie, terwijl hoge scores zouden moeten resulteren in een snelle acceptatie van het 

initiële antwoord  

11.3.2 Intuïtieve logica: 

2e mogelijke antwoord: we detecteren conflict, zonder dat we precies weten wat de aard van dit 

conflict is 

- Neys: gebeurt obv de toepassing van intuïtieve logica  

Studie Neys: conflict wordt wel geregistreerd, maar eerder in de vorm van een gutfeeling dan in de 

vorm van een sterke overtuiging dat de premissen een conflict bevatten  
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De Neys: een conflict kan gedetecteerd worden door aan te nemen dat we logische problemen in 

eerste instantie proberen op te lossen obv 2 parallel opererende processen die allebei intuïtief zijn: 

- Intuïtief heuristisch proces 

- Intuïtief logisch proces 

- Pas wnr er conflict wordt gedetecteerd tussen het heuristische en het logische proces volgt 

een deliberatie obv een analytisch proces  

3 verschillende modellen voor de relatie tussen intuïtieve en overwogen redeneerprocessen: 

1) Volgens het klassieke seriële model resulteert het signaleren van een conflict erin 

dat de intuïtieve systeem 1 oplossing geverifieerd wordt door een deliberate 

systeem 2 beredenering 

2) Volgens het parallelle model vinden de intuïtieve en delibarate redeneringen 

gelijktijdig plaats 

3) Volgens het logische-intuïtiemodel is er aanvankelijk sprake van 2 intuïtieve 

redeneerprocessen, waarvan de ene heuristisch is en de andere gebaseerd op 

logische intuïties. Deze 2 processen worden volgens het model gevolgd door een 

deliberaat redeneerproces   

12. Hersenprocessen en formeel redeneren:  

Hersengebieden in de linker frontale en pariëtale gebieden worden geactiveerd tijdens het oplossen 

van deductieve redeneerproblemen  

Linkerhemisferische dominantie bij redeneertaken  

Prado, Chadha: vonden dat de specifieke activatiepatronen deels afhankelijk waren van de specifieke 

taakvereisten (relationele coderingen, categorische argumenten, propositionele argumenten)  

- De relationele redeneringen waren meer geassocieerd met activatie in de pariëtaalschors  

- Inferieure frontale gyrus: categorische problemen 

- Linker precentrale gyrus: propositionele problemen  

12.1 Stadia: 

Er zijn 3 stadia in de verwerking van een redeneerprobleem: 

- De verwerking van de premissen  

▪ Temporo-occipitale gebieden 

▪ Reflecteert wss de activatie van visuospatiale verwerking 

- De integratie van de premissen  

▪ Anterieure prefrontale cortex 

▪ Reflecteert de betrokkenheid van executieve processen 

- De validatie van de conclusie  

▪ Pariëtale en frontale gebieden 

▪ Cognitief controleproces  

=>elk van deze stadia was geassocieerd met de activatie van specifieke hersengebieden  

12.2 Individuele verschillen: 

Er werden verschillen in activatie gevonden bij gebruik van de logische vorm van het probleem, 

validiteit van de conclusie en gebruik van heuristieken 
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Ook grote individuele verschillen in belief bias: de neiging om geloofwaardige maar incorrecte 

conclusies te accepteren  

- De rechter inferieure frontale cortex is betrokken bij het inhiberen van incorrecte responsen 

die door het heuristisch systeem 1 worden ingegeven  

Studie: in de hoge belastingsconditie werd een hogere belief bias gevonden dan in de lage 

belastingsconditie. In beide condities was er sprake van een correlatie tussen de accuratesse van de 

antwoorden en de mate van activatie van de rechter frontale cortex 

13. Informeel redeneren: 

= een vorm van redeneren waarbij kennis en ervaring wel een belangrijke rol spelen, en waarbij we 

meestal ernaar streven om op een overtuigende wijze een argument te maken ten gunste van een 

specifieke positie 

- Heeft weinig te maken met formele logica 

Verschil tussen informeel en formeel  

- bij informeel redeneren is de inhoud van het argument belangrijk, terwijl bij een formeel 

argument alleen de vorm van belang is 

- bij informeel redeneren is de context relevant (bv. expert vs. niet-expert)  

- onderzoek naar formeel redeneren is gericht op binaire logica (iedere propositie wordt 

verondersteld waar of niet waar te zijn), terwijl informele logica vooral gebaseerd is op 

waarschijnlijkheden => bayesiaans van aard  

▪ aan de waarheid van een argument kan een bepaalde waarschijnlijkheid worden 

toegekend en deze subjectieve waarschijnlijkheid kan veranderen obv nieuwe 

argumenten  

Gelijkenissen informeel & formeel redeneren -> Ricco: onderzocht in hoeverre er overeenkomsten 

zijn tussen de vaardigheden om formeel en informeel te redeneren, obv de analyse vn veelgebruikte 

drogredeneringen  

- Bv. argument van irrelevantie of slippery slope argument: de claim dat een onschuldige 

eerste stap zal resulteren in zeer kwalijke consequenties, zonder dat hiervoor een reden 

wordt gegeven (sterke correlatie informeel en formeel)  

- Hij vond dat de vaardigheid om deze drogredenen te herkennen sterk correleerde met 

deductieve redeneervaardigheden 

13.1 Motivatie: 

Motivatie bij informele redeneringen is anders dan bij formele -> motivatieverschil: bij formeel 

motivatie om zo veel mogelijk logica te gebruiken om een vraagstuk op te lossen, bij informeel 

andere motieven 

Mercier en Sperber: informele redenering staat vooral in dienst van de wens om een andere te 

kunnen overtuigen, niet om de waarheid te vinden  

- Kritiek van Evans: informele redeneringen worden ook gebruikt in allerlei denkprocessen, 

waaronder het anticiperen op, en het plannen van, de toekomst  

Bij veel mensen is hun informele redeneringen en gedachten gebrekkig  
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- Thagard: gemotiveerde inferentie: vindt plaats wanneer mensen hun beoordelingsvermogen 

vervormen vanwege onderliggende persoonlijke doelen 

▪ Het is gebaseerd op wensen en verlangens, ipv op feiten  

Het concept van gemotiveerde inferentie lijkt op dat van de my side bias 

- =de neiging om statements te evalueren obv onze eigen vooringenomen opvattingen, ipv op 

hun eigen kracht  

- Studie: de my side bias is niet afhankelijk van de vaardigheid om systeem 2 processen te 

gebruiken  

De motivatie om evidentie voor je eigen positie te vinden kan soms redeneervaardigheden op een 

positieve manier beïnvloeden  

13.2 Waarschijnlijkheid: 

Speelt een grotere rol bij informele redeneringen -> probabilistisch 

Hahn en Oaksford:  informele redeneringen volgen de principes van bayesiaanse inferentie-> 

informeel bayesiaanse inferentie 

- Volgende factoren kunnen de waargenomen kracht van een conclusie beïnvloeden 

▪ De sterkte van de oorspronkelijke overtuiging 

▪ De aard van het argument: + hadden een sterkere impact dan –  

▪ De sterkte van de evidentie 

Volgens de Bayesiaanse benadering is de overtuigingskracht van een argument eerder een functie 

van de sterkte ervan  

- We kunnen ieder argument classificeren in termen van de overtuigingskracht en mate waarin 

een argument een negatieve uitkomst impliceert  

Beperkingen aan de Bayesiaanse benadering: 

- Te flexibel, het is moeilijk om nog specifieke assumpties te falsificeren  

14. Besluit: zijn mensen rationeel? 

De vele studies die we hebben gezien impliceren een beperking van onze rationaliteit  

Waarom functioneren we goed in het dagelijks leven en falen we direct in labo’s? 

- Functioneren in het dagelijks leven is veel minder rationeel dan we meestal denken  

- meestal zijn onze prestaties in het labo ook minder slecht dan de studies die we zagen  

▪ het is een misvatting dat het gebruik van heuristieken als fout wordt beschouwd 

▪ bij een labo taak is het ook niet meteen duidelijk welke info belangrijk is  

▪ het labo onderzoek naar beslissing-, beoordelings- en probleemoplossingsgedrag 

onderschat de menselijke rationaliteit drastisch  

 

maar de menselijke rationaliteit is gelimiteerd  

14.1 Het Dunning-Kruger effect: 
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= Een belangrijke reden waarom veel mensen slecht presteren op complexe taken is dat juist mensen 

die slecht presteren geen inzicht hebben in het feit dat ze slecht presteren; zij die incompetent zijn 

hebben geen inzicht in hun incompetentie 

Het treedt op omdat de vaardigheid om de correctheid van een antwoord te kunnen verifiëren vaak 

juist dezelfde kennis vereist die nodig is om het probleem op te lossen  

14.2 Wat is rationaliteit?: 

Traditioneel werd in de cognitieve psychologie aangenomen dat rationeel denken geleid wordt door 

de principes van de klassieke logica => deductieve redeneerprocessen waren hier relevant voor  

Deze benadering is een vorm van normativisme, oftewel het idee dat het menselijke denken een 

normatief systeem reflecteert  

- Volgens deze visie is menselijk denken correct wanneer het overeenkomt met de klassieke 

logica en incorrect wanneer het niet zo is 

=> discutabel 

 

Alternatief: menselijke rationaliteit is gegrondvest op het bepalen van waarschijnlijkheden  

Chater & Oaksford: a-prioriopvattingen kunnen veranderen op basis van nieuwe info  

Conclusies: 

- De normatieve benadering, die rationaliteit gelijkstelt aan klassieke deductieve 

redeneringen, correspondeert slecht met de wijze waarop mensen in het dagelijks leven 

functioneren 

- Om de beperkingen in onze cognitieve verwerkingscapaciteit te compenseren maken we 

vaak gebruik van heuristieken, deze leveren niet enkel een bruikbare opl, ze zijn ook 

efficiënter  

H20: Getal en categorie 
1 Inleiding 

We kunnen de wereld representeren in discrete en abstracte eenheden 

- We onthouden niet alles maar zoeken naar de verschillen tussen dingen 

▪ vierkant – cirkel, rood – groen, … 

- Kleuren (oneindige mogelijkheden) vatten we ook in discrete eenheden 

Categoristatieproces: extraheer meest kenmerkende eigenschap voor een categorie 

Factoren zoals: typerendheid, beschikbaarheid, spreiding individuele soorten over een categorie, … 

bepalen de snelheid waarmee we kunnen classificeren 

We kunnen ook schatten en rekenen 

De belangrijkste voordelen die numerieke en categorisatievaardigheden ons bieden: Kleuren, vormen 

kunnen onderscheiden, mensen, dieren = categorisatie, Besef van grootte (tellen, inschatten) = 

numeriek 

2 Numerieke cognitie 

Rekenen: besef van grootte omzetten in een mentale representatie die symbolen koppelt aan de 

representatie die we dan systematisch kunnen manipuleren 

Rekenen en intuïtie voor grootte aangeboren of aangeleerd? 



122 
 

- Studie (Gordon): stam die enkel tot 3 kan tellen (1,2,3+ = veel) 

▪ Boven 3 zijn ze onnauwkeurig qua tellen 

➔ Taal en aantallen besef zijn afhankelijk 

Kahneman&Tversky: besef van orde van grootte, aantallen en verhoudingen al aanwezig bij 8 

maanden oude baby’s 

- Een doos met of voornamelijk rode/witte ballen en enkele tegenovergestelde kleur ballen 

- bv. doos met witte ballen en enkele rode -> -> aan baby laten zien -> 4 rode ballen eruit 

halen -> dan aan baby laten zien -> kan het niet begrijpen want de doos is voornamelijk wit 

➔ Baby’s kijken langer als het niet overeenkomt met de verwachtingen 

 

Maya-stammen: aanwijzingen voor intuïtieve kansberekening 

➔ Scoorden minder dan controlegroep, maar wel boven kansgemiddelde 

➔ Basisbesef van grootte en proportie wss aangeboren 

 

Hoe wordt grootte in ons cognitieve systeem gerepresenteerd? (Gallistel&Gelman) 

- Op een non-verbale en verbale manier 

▪ Verbale representatie: cijfers 

▪ Non-verbale representatie: visuele inbeelding 

- We kunnen zo op een non-verbale manier tellen: steeds cijfers (bepaalde grootte) toevoegen 

aan de visuele inbeelding 

▪ bv. grote kan (non-verbaal) waarbij je telkens een kopje water schenkt (verbaal) 

➔ Aangeboren + aanwezig bij andere diersoorten 

Kernsystemen voor grootterepresentatie: 

- Kernsysteem I: al vanaf jonge leeftijd, vergelijkbaar met Gallistel&Gelman, globaal 

▪ Kinderen (6 maanden) kunnen grote verschillen detecteren (ratio 1:2)  

➢ kleinere verhoudingen zijn moeilijker 

▪ Kinderen (10 maanden) kunnen verschillen van 2:3 herkennen 

- Kernsysteem II: preciezere getalrepresentatie, ook vanaf jonge leeftijd 

▪ Hebben een limiet van 3 individuele discrete items kunnen representeren 

▪ Gedrag niet bepaald door relatieve orde van grootte, maar door absolute aantal 

3 Getalrepresentatie 

Uniek menselijke eigenschap: representatie relateren aan een symbolische code 

Getalrepresentatiesystemen: basis van 10 (-> decimale stelsel 

- Decimale stelsel: 10 cijfers nodig om 0-9 te representeren + de rest mee te vormen 

- Computers: binaire (2), octale (8), hexadecimale (16) stelsels 

 

3.1 Basiseigenschappen 

3.1.1 Het verwerken van getallen 

Belangrijke effecten: 

- Grote getallen benoemen duurt langer omdat het meer cijfers zijn 

- Verwerkingstijd afhankelijk van frequentie (hoe vaker we een getal tegenkomen hoe sneller) 

- Grootte van een getal beïnvloed verwerkingssnelheid volgende getal 
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▪ Als ze even groot zijn, gaat de 2e sneller met benoemen 

 

3.1.2 Het symbolische-afstandseffect 

Beoordeling van de relatieve grootte van 2 getallen is afhankelijk van de absolute grootte van de 

getallen 

- 2 zou kleiner zijn afgebeeld dan een 4, en 3 & 5 zijn even groot -> 2&4 zou sneller gaan 

 

3.1.3 De apprehensiespan 

Hoeveel items kunnen we tegelijkertijd representeren? 

- William Stanley Jevons: 3-15 bonen en een random aantal gooien -> zo snel mogelijk zeggen 

hoeveel het er zijn 

▪ 3&4 bonen ging snel, >4 bonen duurde langer -> apprehensiespan tussen 4-5 bonen 

- Replicatie: <3 stippen onder 700 ms, >3 stippen: tijd nam lineair toe 

 

3.2 Subiteren 

= hoeveelheden <4 kunnen we in 1 oogopslag vaststellen 

Hieronder mogelijke verklaringen: 

 

3.2.1 Werkgeheugencapaciteit 

Theoretische denkkader: informatie in het werkgeheugen (WG) op een abstracte manier 

gerepresenteerd 

Klahr: abstracte representatie door elementen in een set te tellen bv. set 1: 1,2,3,4, set 2: 5,6,7,8, ... 

➔ We tellen nog steeds maar set 1 wordt als eerste geopend dus dit gaat sneller 

- Als we set 2 willen hebben, moeten het WG updaten en dit duurt eventjes 

 

➔ Verklaring is implausibel: taakprestatie zou verminderen als WG belast wordt met andere 

taken 

- Blijkt wel te zijn bij telprestaties, maar niet bij subiteerprestaties 

- Subiteren wordt niet beïnvloed door aandacht of WG-belasting 

 

3.2.2 De wet van Weber 

Hoe meer stippen er op beeld te zien zijn, hoe minder we daartussen kunnen differentiëren 

Wet: de kleinste verandering van een stimulus die we nog kunnen waarnemen hangt lineair samen 

met de grootte van de stimulus zelf 

- Als de stimulus 2x zo groot wordt, moet de verandering ook 2x groter worden om die te 

waarnemen 

Weber-fractie/just-noticeable difference: verhouding tussen mate verandering en mate stimulus 

- = kleinste verschil dat we in 50% van de gevallen nog kunnen waarnemen 
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Studie (van Oeffelen&Vos): bepalen of een getoond patroon overeenkomt met een 

referentiepatroon 

➔ Hoe kleiner het verschil tussen de referentiewaarde en het getoonde aantal stippen, hoe 

vaker men ‘nee’ zei 

➔ Verschil berekenen: 0,16 x referentiewaarde  

- tot 6 kunnen we dit dus nog bepalen want 7 x 0,16 + 6 ≈ 7,1... 

- voor getallen <6 gaat dit dus nog gemakkelijker 

- getallen >6 gaan moeilijker, want de verschillen zijn kleiner dan de weber-fractie 

 

Problemen: 

- Schat het aantal objecten te bepalen door subiteren te hoog in (6 ipv 3-5) 

- Subiteren zou een continu proces zijn waarbij het vermindert naarmate de cijfers toenemen 

▪ gaat in tegen reactietijdstudies die een discrete overgang tonen 

3.2.3 Patroonherkenning 

Kleine aantallen vormen goniometrische figuren: 1: punt, 2: lijn, 3: driehoek, 4: quadrilateraal 

- >4 zijn er te veel vrijheidsgraden en hebben we meer moeite met een patroon vaststellen 

Wender&Rothkegel: evidentie voor de hypothese 

- Canonische patronen (sterk herkenbare goniometrische patronen) worden sneller herkend 

dan random patronen 

- Een random patroon opdelen in canonische patronen bevorderd subiteren 

 

Piazza: subiteren is een discreet proces (gekoppeld aan algemene cognitieve vaardigheden) 

- Objectindividuatie: proces waarbij individuele objecten in een scène geïsoleerd worden 

▪ cfr. hfst 4: WG heeft een capaciteit voor ±4 objecten 

 

➔ Visuele waarneming als verklaringssysteem heeft problemen 

 

3.2.4 Biologische basis van subiteren 

N2pc-component (EEG-studie): ERP neemt toe van 1-4, >4: geen toename meer 

Single-cell-recordings (primaten): intrapariëtele sulcus 

- 1 soort neuronen actief voor aantal getoonde stippen -> hoe meer stippen, hoe minder 

sterke vuring (na 4 stippen, nam de vuring niet verder af) 

- Ander soort neuronen actief voor numerieke informatie -> hoe meer stippen, hoe meer 

vuring (na 4 stippen, nam de vuring niet verder toe) 

 

➔ Sterk verband tussen visuele werkgeheugen en subiteervermogen 

- Subiteervermogen beperkt door belastende visuele aandachtstaken 

 

3.3 Tellen 

= essentiële cognitieve basisfunctie 
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Bepalen van cardanaliteit (aantal elementen) van een verzameling 

Problemen bij telopdrachten:  

- Bijhouden welke elementen wel al overlopen hebben + welke nog moeten 

▪ Makkelijk bij geordende elementen, moeilijk bij ongeordende bewegende elementen 

bv. schapen 

- Rangnummer bijhouden: rangnummer na elke element verhogen (bv. n+1, n+2) 

▪ Rangnummer vasthouden in WG en constant updaten 

3.3.1 Strategieën 

bv. elementen in groepjes: groepjes tellen en dan uitkomsten optellen 

bv. een raster: bovenste rij vermenigvuldigen met de onderste 

 

3.3.2 Hardop tellen 

Subvocaal tellen = even snel als hardop tellen 

3e vorm van tellen: non-verbaal (het gaat te snel om daadwerkelijk te tellen) 

- Studie: pp moesten heel snel en herhaaldelijk op een knop drukken 

▪ Konden nooit de echte hoeveelheid kennen 

▪ Dierenstudies: kunnen bij benadering het juiste aantal knopdrukken geven 

▪ -> bij mensen is dit ook gebleken 

➔ Als je niet kan tellen, kunnen we terugvallen op mentale grootterepresentatie die 

proportioneel is t.o.v. de correcte hoeveelheden 

 

3.4 Schatten 

Verschillende strategieën: 

- bv. auditorium: eerste rij tellen en dan vermenigvuldigen met aantal rijen (basis x hoogte 

principe) 

- Gebruik maken van een bekend referentieobject: A4 blad de lengte willen weten -> 

vergelijken met een meetlat waar we de lengte van kennen (bv. 1,5x mijn geodriehoek) 

 

3.5 SNARC-effect 

Neveneffect van groottebesef: SNARC 

SNARC: Spatial-Numerical Association of Response Codes 

= Kleine getallen associëren met links, en relatief grote met rechts. 

Studie: pp moesten beslissen of een getal even (linkerhand) of oneven (rechterhand) was 

- Bij kleine getallen gebruikten ze meer hun L-hand <-> grote getallen, R-hand 

➔ Effect is relatief: bij 1-12 wordt 12 oneven (R) gedrukt/met rechts associëren, bij 12-23 als 

even (L)/met links associëren 

➔ Implicaties voor de organisatie van ons (werk)geheugen 

 

3.6 Getalrepresentatie in het werkgeheugen: de mental number line 

SNARC-effect verklaring: we zien cijfers op een denkbeeldige lijn van L naar R 

- Kleine getallen richten aandacht naar L <-> grote getallen, R 
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Evidentie: in hoeverre primen getallen de visuele cortex? -> fosfeenperceptie studie (Cattaneo) 

- Fosfeen: sensatie van het waarnemen van een visuele lichtflits als gevolg van druk op de 

oogbol of directe stimulatie van het visuele systeem 

- Fosfenen opgeroepen door TMS + voorafgaand priming met een getal 

➔ Stimulatie L-visuele cortex + priming klein getal: afname in waargenomen fosfenen <-> groot 

getal, zorgt voor toename 

➔ Stimulatie R-visuele cortex + priming klein getal: toename in waargenomen fosfenen <-> 

groot getal, zorgt voor afname 

- KEEP IN MIND: L-cortex verwerkt R-oog en vice versa 

 

➔ Resultaten zijn consistent met mental number line-hypothese: Getallen representeren op 

een denkbeeldige lijn van links naar rechts 

➔ Grote getallen stimuleren L-cortex, kleine getallen stimuleren R-cortex 

Studie: niet alles verklaard door voorgaande hypothese -> nieuwe hypothese 

- Kijken of een getal een grote of kleine afwijking had van 5 

▪ Gebruikte getallen 1,4,6,9 

- 1&9 vooral door R-hand, 4&6 vooral door L-hand 

➔ Verwerking vooral te maken met ‘groot’ en ‘klein’ en niet zozeer met de grootte van het 

getal 

➔ Nieuwe hypothese: mental-white-board-hypothese 

- We ordenen mentale representaties in ons WG op seriële wijze: eerste items links & de 

laatste rechts schrijven op een schoolbord. De volgorde van de stimuli van belang. 

 

3.7 Rekenen 

3.7.1 Eenvoudig hoofdrekenen 

Groen&Parkman: kinderen beginnen met het grootste cijfer en tellen de kleinere daarbij op 

- De tijd die kinderen nodig hebben voor een som, hangt af van het kleinste getal 

Resultaten niet te generaliseren: 

- Kinderen gebruiken tot 5 verschillen strategieën 

- Volwassenen halen het meestal uit hun LTG  

▪ De tijd die ze dan gebruiken is niet om te tellen, maar om op te halen 

➢ Duurt ook minder lang dan optellen 

 

3.7.2 Het probleemgrootte-effect 

= benodigde tijd om een eencijferig optel- of vermenigvuldigprobleem op te lossen toeneemt met de 

aantal operanden 

8x9 kan 200ms langer duren dan 2x3 

Uitzondering: tie-opgaven (4x4, 8+8, …) zitten bij volwassenen in een lexicon waardoor ze het 

gemakkelijk kunnen ophalen 

 

3.7.3 De rol van het werkgeheugen 

Ashcraft&Battaglia: verklaring probleemgrootte-effect 
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- Oplossingen in WG in een tabel  

- Oplossing zoeken: stapsgewijs (1 1e kolom, dan 2e kolom, …) 

- -> hoe groter het getal, hoe langer het zou duren 

➔ Implausibele theorie die ad hoc is gevonden 

Betere verklaring: 

- Rekenopgaven in de vorm van een associatief netwerk 

- Correcte en foute oplossingen worden onthouden 

▪ Inferentie zorgt voor tijdsduur tot antwoord 

▪ -> hoe groter de rekensom, hoe meer foute antwoorden, hoe meer inferentie, hoe 

langer het duurt 

 

3.7.4 Het COMP-model 

= cognitief voor eenvoudige opteloperaties 

Gebaseerd op hypothese dat kinderen tijdens het leren rekenen steeds nieuwe rekenfeiten opslaan 

in het geheugen (cfr. Groen&Parkman) 

Rekenproces heeft een aantal stadia: (som tijdsduur stadia = benodigde tijd) 

1. Identiteit van de getallen vaststellen 

2. Bepalen welke het grootst (max) en kleinst (min) is 

3. Uitkomst wordt uit geheugen gehaald + vertaald naar naam die je kan uitspreken 

 

Studie: probleemgrootte-effect (Butterworth)  

- Verschillende taken 

1. Benoemen getallen 0-18 -> meet benoemingstijd van ieder getal 

2. Eencijferige getallenparen en dan de grootste benoemen -> meet duratie 

vergelijkingsproces (d.m.v. substractiemethode: taak 2 - taak 1 = benodigde tijd) 

3. Cijferparen optellen + benoemen -> taak 3 – taak 2 – taak 1 = tijd voor deze stap 

➔ Taak 2: verschil bepaald door de grootte van de 2 cijfers 

- Bij 0 was er geen extra tijd nodig en bij tie-opdrachten ook niet 

➔ Taak 3: benoemingstijd is afhankelijk van de klank van de initiële foneem 

➔ Besluit: data ondersteund COMP-model (71% vd variantie wordt hierdoor verklaard!) 

 

3.7.5 Complex hoofdrekenen 

Opgave wordt onderverdeeld in kleinere deeltaken 

Optellen van posities: eerst eenheden, dan tientallen, dan honderdtallen, … 

- Overdracht: bv. eenheden vormen een 10 dan moet je het overdragen naar de tientallen 

(12+18 -> 8+2 = 10 en 10 +10 = 20 -> 30) 

▪ Rekenproblemen die overdracht hebben duren langen 

▪ Overdracht sla je op in het WG 

Studie (Logie) 

➔ Aantal fouten nam toe naarmate er additionele (auditieve) taken waren 

- Random-lettergenereertaak had de grootste invloed 

- Bij visuele taken was er ook invloed, maar minder 
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3.8 Hoofdrekenen: theoretische benaderingen 

Van de belangrijkste modellen van hoofdrekenen (triple code model, abstract code model, etc) hoef 

je alleen maar te weten dat ze verschillen qua interne code die gebruikt wordt om numerieke 

informatie te representeren. 

3.8.1 Het abstract code model 

McCloskey: numerieke input wordt vertaald naar 1 abstracte code 

Code: bevat semantische aspecten (grootte-informatie) -> wordt gebruikt om mentale berekeningen 

uit te voeren 

- Na de berekening -> code omzetten in geschikte output (schrijven, spreken) 

Implicaties: verschillende verwerkingsstadia onafhankelijk van elkaar (= codes hebben geen invloed 

op elkaar) 

 

3.8.2 Het triple code model 

Dehaene: code van de numerieke informatie hangt af van de aard van taak 

- Rekenkundige feiten door een auditief-verbale code 

- Vergelijken van getallen door een visuele code 

- -> specifieke taken met elk een eigen code 

 

3.8.3 Het encoding-complex model 

Campbell&Clark: verschillende interne codes kunnen actief worden afhankelijk van het formaat van 

de informatie + wat er mee gedaan moet worden 

- Interactie tussen inputformaat, taken en interne processen -> rekenkundige processen 

gebruiken verschillende codes afhankelijk van de context + taakvereisten 

 

Empirische evidentie: 

- Lee&Kang:  

▪ Vermenigvuldigingstaken beïnvloedt door fonologische taken/codes 

▪ Substractietaken beïnvloedt door visuospatiale taken/codes 

- Fürst&Hitch: fonologische representatie 

▪ Groep 1: kort een taak laten zien op scherm + dubbeltaak 

➢ veel inferentie (beide fonologisch omdat je de 1e taak in je WG moet 

houden) 

▪ Groep 2: taak blijft zichtbaar op scherm + dubbeltaak 

➢ veel minder inferentie (1e taak neemt geen fonologische plaats in WG) 

 

3.8.4 Neurale basis voor rekenvaardigheid 

Dehaene&Cohen: rekenkundige vaardigheden door recyclen van mentale functies 

- Zijn ontstaan uit een rudimentaire vaardigheid om aantallen en hoeveelheden te schatten 

- Hypothese correct? -> dan overlap tussen oorspronkelijke schattingstaak en nieuwe 

rekentaak 



129 
 

fMRI-studie: hypothese testen  

- Gebied in de hersenen betrokken bij aantallen en hoeveelheden sterker geactiveerd door 

substractietaken (hier moet je vergelijken) 

- Verbaal gebied sterk betrokken bij vermenigvuldigingstaak 

➔ Neurale mechanismes gedeeld met andere cognitieve processen 

- Evidentie: overlap tussen hersengebieden geactiveerd door rekentaken en een diversiteit 

aan andere taken 

 

Numerieke informatie: visuospatiaal of linguïstisch? 

- Studie: 

▪ 2 condities: 

1. feitentaak: bv. 2x3 oplossen 

2. rekentaak: bv. 23x49 oplossen 

➔ Netwerk van frontale en pariëtale gebieden + WG is betrokken 

➔ Evidentie voor visuospatiale oplossingsstrategie 

 

Baldo&Dronkers: evidentie voor linguïstische code 

- Bestudeerden mensen met een herseninfarct (lesie in L-hersenhelft) 

➔ Overeenkomst tussen taal en rekenvaardigheden 

- Sommige patiënten hadden een associatie tussen de 2 

➔ Rekenvaardigheid en taalbegrip gebruiken overeenkomende hersengebieden  

3.9 Dyscalculie 

= een beperking van ons rekenvermogen 

3.9.1 Verkregen dyscalculie 

Warrington: DRC had hersenletsel L-hemisfeer 

- Kon getallen lezen, schrijven, max/min identificeren, schatten, … 

- Kon rekensommen enigszins oplossen maar kwam nooit tot de exacte oplossing 

- Had begrip van wat optellen, aftrekken, … betekent 

➔ Onderscheid tussen getalsmatige en rekenkundige kennis  

- DRC’s rekenkundige kennis was aangetast 

➔ Onderscheid tussen kennis over rekenkundige feiten en rekenkundige operaties 

- DRC’s rekenkundige feiten waren aangetast 

- bv. 8+4 = 12 was moeilijk voor hem 

▪ Door letterlijk uit te tellen lukte het hem wel 

 

Benson&Denckla: 58-jarige man met L-hemisferische schade 

- Koos op MC-testen steeds de correcte antwoorden voor eenvoudige sommen 

▪ Getalsbegrip + begrip van rekenkundige feiten + rekenkundige operaties zijn intact 

- Had problemen met spreken en schrijven -> dissociatie tussen getalsbegrip en 

getalsproductie 

Singer&Low: 44-jarige man met hersenbeschadiging 

- Lexicale vaardigheden intact 

- Syntactische verwerking van getallen aangepast 
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- Had problemen met schrijven van getallen bv. 2400 schreef hij als 2000400 

- Specifiek probleem met getalsproductie want hij wist welke van de 2 groter was 

Ferro: 2 patiënten met selectieve deficiëntie voor +, -, x, / 

- Intact getalsbegrip, getalsproductie, begrip van rekenkundige procedures en correct 

uitvoeren daarvan 

- Probleem was enkel schriftelijk, verbaal konden ze het correct oplossen 

▪ Schriftelijk: 13+23 = 299 (ze zagen de + aan voor x) 

 

3.9.2 Ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie (OGD) 

Algemene beperking in de rekenvaardigheid 
Problemen met leren en herinneren van rekenkundige feiten, uitvoeren van rekenprocedures, 
onvoldoende ontwikkelde probleemoplossingsstrategieën, hoge foutenpercentages, … 
 

Geary&Hoard: semantische geheugen ten grondslag van OGD 
- Werkgeheugen speelt ook een rol 
- Dyslectische kinderen zouden er ook last van moeten hebben (is meestal niet zo) 
➔ Beperking van fonologische lus (evidentie niet eenduidig) 
- Mensen met dyscalculie scoren minder goed op taken die ook het fonologische 

werkgeheugen belasten 
 

Andere verklaring: dyscalculie = algemene stoornis in neurale mechanismen gespecialiseerd in 
numerieke verwerking 

- Recente evidentie: dyscalculie staat los van andere cognitieve functies 
- Vroegere gedachte: dyscalculie hangt samen met andere cognitieve functies 

▪ Zo zouden ze ook problemen moeten hebben met subiteren, benoemen van 
getallen, en vergelijken van relatieve groottes 
➢ Hier is enige evidentie voor (geen sterk bewijs) 

 

Russel&Ginsburg: dyscalculie verbonden met WG? 
- Kinderen met dyscalculie scoorden normaal -> niet verbonden 

Landerl: dyscalculie enkel verbonden aan numerieke vaardigheden? 
- Ja! -> WG en intelligentiecapaciteiten scoorden normaal 

4 Categorische representatie 
Categorisatie/conceptualisatie: de wereld in kwalitatieve kenmerken onderscheiden en opslaan in 

grote eenheden 

<-> individuatie: bv. grote groep fietsen: je eigen fiets herken je heel snel terwijl de anderen allemaal 

op elkaar lijken 

Ook samenhang tussen categorisatie en individuatie: 

- bv. een liedje: je kent direct het genre (categorisatie), maar ook unieke elementen van een 

lied (bepaalde riff, … -> individuatie) 

Belangrijkste eigenschappen van categorieën: 

4.1 De aard van concepten 

Collins&Quillian: semantische geheugen gestructueerd d.m.v. hiërarchische semantische netwerken 

met hoofdconcepten als knopen 



131 
 

- Hoe verder het concept en de eigenschap van elkaar liggen, hoe langer het duurt om te 

verifiëren of het klopt <-> hoe dichter, hoe sneller 

- Model kan ook dingen verklaren waar we geen expliciete kennis van hebben (had Obama 

een elleboog? -> Obama = mens = hebben ellebogen -> ja) 

Problemen model Collins&Quillian: 

1. Familiariteit: sommige zaken gebruik je meer dan anderen  

- Als je deze effecten weghaalt is er amper tijdsverschil tussen de afstanden concept en 

eigenschap 

2. Individuele leden van een categorie variëren enorm 

- dezelfde afstand tussen categorie en eigenschap zouden dezelfde tijd moeten hebben 

- -> klopt niet: sommige zaken zijn typerender dan andere 

▪ bv. pinguïn = vogel & kanarie = vogel -> duurt niet even lang om over na te denken 

want een pinguïn roept meer op 

 

Dale: competitie speelt een rol bij atypische exemplaren 

- Classificatie van typische exemplaren is recht <-> atypische, afwijkend 

Meer typische leden hebben meer eigenschappen geassocieerd met de categorie 

- Een roodborstje is meer vogel dan een pinguïn 

▪ Eet wormen, land op een twijgje, vliegt over daken, … 

Definitie van een categorie is vaag 

- Er bestaan interindividuele verschillen in wat behoort tot een bepaalde categorie 

▪ + variabel over tijd 

Barsalou: variaties in representativiteit van individuele leden kan beschreven worden door een 

continuüm van zeer representatief tot niet-representatief 

- bv. een stoel is duidelijk een niet-lid van vogels, dan een vlinder dat is 

- De meeste categorieën zijn zo’n continuüm (ook even cijfers, vierkanten, …) 

 

➔ Verklarend model! 

- Kan ook voorspellen welke zaken we vaker gaan noemen binnen een categorie 

 

Ad-hoc-categorisatie: ter plekke een categorie verzinnen die niet standaard in je semantisch 

geheugen zit bv. hoe ontsnappen van een sluitschutter = een klasse van categorieën die mensen 

spontaan kunnen genereren voor specifieke, tijdelijke doeleinden 

Gegradieerde structuur: structuur waarin er graden zijn vb. 1e graads woorden 

4.2 Concepten en categorieën 

Natuurlijke categorieën 

- Komen in de natuur voor: bomen, vogels, … 

Artefactcategorieën 

- Ontworpen door de mens voor specifieke doelen of functies: fietsen, keukengerei, … 

➔ Zijn over het algemeen stabiel over tijd + inhoudelijk 

- <-> concepten bv. ad-hoc-categorieën 
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Speciaal type categorie: nominale type 

- Willekeurige toewijzing van een label aan een exemplaar dat aan een of meerdere criteria 

voldoet bv. irritatie, geliefde, weduwe, … 

 

4.3 Conceptidentificatie -> eigenschappen van goed- en slechtgedefinieerde categorieën 

Goed gedefinieerd concept: gebaseerd op eenduidige regels 

- Classificatieregel te ontdekken 

Slecht gedefinieerd concept: slechts gedeeltelijk door regels te beschrijven. geen enkel eenduidig 

criterium dat we kunnen gebruiken voor een categorisatie; verschillende criteria gebruiken 

- Hoe specifieke informatiebronnen met elkaar combineren? 

(hieronder: STIMULI = CONCEPT) 

4.3.1 Associatievorming versus hypothesetoetsing 

Categoriseren o.b.v. associatieprocessen, patroonherkenning, actief hypothesen formuleren over de 

classificatieregels en deze toetsen, … 

Vaak gebruikte taak: 

- Je krijgt een stimulus die bestaat uit een aantal kenmerken bv. gele driehoek 

- Het behoort tot 1 van de 2 gegeven categorieën en de pp moet de juiste aanduiden 

 

4.3.2 Het effect van feedback 

Associatief leerproces: feedback alleen efficiënt direct na onze poging tot classificatie 

- Werkt als bekrachtiger in conditioneringsproces 

- Uitstel van feedback doet niks aan het leerproces 

➔ Conceptidentificatie eerder o.b.v. actieve hypothesetoetsende processen 

- Evidentie: aard van feedback manipuleren 

▪ Partiële feedback: in sommige trials feedback 

➢ Associatief leerproces: zowel + als – feedback belangrijk om te conditioneren 

➢ Hypothesetoetsend: alleen – feedback is belangrijk -> we hebben de 

classificatieregel dan nog niet gevonden dus nieuwe hypothese 

❖ Bevestigd win-stay, lose-shift principe 

 

➔ Pp die partiële feedback kregen deden langer over het vinden van de classificatieregel 

- Beide processen kregen dezelfde hoeveelheid – feedback -> die speelt een belangrijke rol 

➔ Hoe meer tijd tussen de trials, hoe beter bij hypothesetestend -> ze kregen tijd om hun 

feedback te verwerken 

➔ Het vinden van de regel is een alles-of-niets proces 

- Associatief leerproces: gradueel beter scoren 

- Hypothesetoetsend: pas beter scoren vanaf ontdekking regel 

- -> geen toename in score bij beide processen, totdat de regel gekend was (= tegenevidentie 

associatief leren) 

 

4.3.3 Het hypothesenbestand 
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Hoe formuleren we hypothesen en toetsen we die? 

Gumer&Levine: hypothesen met betrekking op dezelfde stimulusdimensie komen samen aan bod 

- bv. kleurhypothesen komen samen aan bod 

Fink: evidentie voor meerdere hypothesen tegelijkertijd 

- Stimulusmateriaal variërend op 4 dimensies  

- Pp in 3 groepen: 2 groepen konden informatie vragen over de stimulusdimensies, 1 groep 

kreeg per trial 1x alle informatie over de 4 dimensies 

- Groep 3 had meer trials nodig dan de andere 2 

➔ We toetsen meerdere hypothesen tegelijkertijd 

Reactietijd zou naarmate men verder gaat, moeten afnemen 

- Hoe meer hypothesen geëlimineerd, hoe minder er te overwegen is -> snellere reactie 

- Na het vinden van de regel, is er geen versnelling meer 

 

Hypothesetoetsing consistent met evidentie, toch in het dagelijkse leven andere principes  

- Onderzoek ’60-’70 o.b.v. bivariate concepten (of een kenmerk wel, of niet) 

- Eigenschap was conjunctief of disjunctief 

▪ Conjunctief: objecten behoren tot een categorie als ze aan beide regels voldoen 

▪ Disjunctief: objecten behoren tot een categorie als ze 1 vd 2 regels voldoen 

➔ Zeer artificieel  

5 Representatie van slecht gedefinieerde categorieën 

Slechte gedefinieerde categorie: geen eenduidig criterium aanwezig 

- bv. mannen&vrouwen onderscheiden o.b.v. kleding stijl, haar, stem, … maar deze kunnen 

allemaal variëren bv. man met lang haar, vrouw met lage stem, … 

Iets behoort tot zo’n categorie als het aan een combinatie van criteria voldoet 

- Hypothesetoetsend proces is hierbij ook niet geschikt 

5.1 Typerendheid 

Posner: studie a.d.h.v. stippenpatroon 

- Pp moesten beoordelen in welke mate een vorm overee kwam met 1) het originele 

prototype en 2) een ander vervormd exemplaar 

➔ Subjectieve beoordeling is lineair 

- Hoe zwaarder het referentieobject vervormd was, hoe minder de pp vonden dat het te 

beoordelen objecten hierop leek, en meer leek op het prototype 

- = De mate waarin een subjectieve/individuele stimulus aan een categorie wordt toegekend is 

afhankelijk van een algemene match tussen het prototype van een categorie en de 

individuele leden ervan 

 

5.2 Multidimensionale stimuli 

Posner’s studie is nog steeds unidimensionaal -> kan wel gebruikt worden bij multidimensionale 

stimuli 

Informatie van meerdere dimensies moeten we integreren 

- Belangrijke rol bij categorisatietaken 
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Ashby&Maddox: categorisatieregel moet aan 3 voorwaarden voldoen 

1. Semantisch label aan relevante eigenschappen geven 

2. Aandacht op iedere eigenschap kunnen richten 

3. De regel die individuele eigenschappen van een stimulus combineert moet te 

verbaliseren zijn 

 

Categorisatieprocessen bij hersenbeschadigingen zijn inconsistent 

- Behalve Wisconsin-card sorting-test:  

▪ Pp moeten een stapel kaarten sorteren volgens een specifiek maar onbekend 

criterium 

▪ De proefleider geeft feedback totdat de pp het geraden heeft 

▪ Dan moeten ze opnieuw sorteren want de categorisatieregel is veranderd 

▪ -> perseveratie treed op: oude regels toepassen die niet meer van toepassing zijn 

➢ Hangt samen met schade aan frontaalkwabben 

Parkinson-patiënten hebben ook last met categorisatieregels 

- Consistent met de hypothese dat categorisatie gemedieerd wordt door frontale-striatale 

circuits + neuro-imaging studies 

 

5.3 Theoretische benaderingen -> 1) Een beknopt historisch besef van het categorisatieonderzoek (bv: 

vroeger vooral focus op hypothesetoetsing vs associatief leren, discussie over prototype vs 

exemplaarmodellen, multidimensionele stimuli, latere doorbraak vanwege de meer formele beschrijving van 

comprimeerbaarheid die later beschikbaar kwam, etc) 

Exemplaar- of prototypegebaseerd 

Klassieke categorisatietheorie: iedere categorie wordt gerepresenteerd door een verzameling van 

voldoende en noodzakelijke eigenschappen 

- Stimulus -> checken a.d.h.v. mentale lijst of het past -> al dan niet verwerpen 

- Kan enkele eigenschappen van regelgebaseerde categorisatie verklaren 

- Problemen: 

▪ Classificatie van disjunctie moeilijk te verklaren 

➔ Nieuwe theorieën gegroeid die ook disjunctie verklaren 

- Tijdens uitvoeren processen zal WG regels op een conjunctieve/disjunctieve manier binden 

➔ Algemeen model ontstaan dat stimuli classificeert o.b.v. regels 

 

5.3.1 Integratie van informatie 

Werkelijke integratie wanneer een simpele combinatie van classificatieregels niet meer mogelijk is 

Parametrische modellen: categorieën of categoriegrenzen hebben een specifieke structuur  

Non-parametrische modellen: geen veronderstellingen over een onderliggende structuur 

 

Kloos&Sloutsky: statistische dichtheid speelt ook een rol 

- Hoge dichtheid: meerdere eigenschappen die indicatief zijn bv. hond: 4 poten, staart, vacht, 

kleuren, … 
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- Lage dichtheid: weinig tot enkele eigenschappen die indicatief zijn bv. acceleratie: 

bewegingsvector 

 

5.3.2 Prototypemodellen 

O.b.v. onze ervaring met individuele exemplaren van een specifieke categorie een mentale 

representatie vormen van een prototype van deze stimulus = parametrisch (veronderstellen een 

lineaire grens tussen categorieën) 

Een stimulus wordt vergeleken met protoypes van allerlei categorieën -> degene met de meeste 

match wint 

Probleem: kan niet verklaren hoe we niet-lineaire categoriegrenzen identificeren 

Eerst werd deze theorie ondersteund cfr. Posner 

- Prototype-effect: prototypes die als typerend worden ervaren ookal zijn ze nooit getoond 

Nosofsky: prototypes scoren laag op latere herkenningstesten 

- Informatie slaan we niet om in de vorm van prototypen maar in de vorm van een 

representatieve verzameling individuele exemplaren 

 

5.3.3 Exemplaarmodellen 

Categorieën zelf worden gerepresenteerd door een verzameling representatieve exemplaren 

(Nofosky)= non-parametrisch (modellen zijn opgeslagen + een categorietabel) omdat de individuele 

exemplaren die de categorie representeren in het geheugen zijn opgeslagen, tezamen met een 

categorielabel. 

Kan beter verklaren waarom pp categoriegrenzen identificeren (ookal zijn ze non-lineair) 

 

5.3.4 Beslissingsmodellen 

Ashby&Maddox: categorisatieprocessen gerelateerd aan beslissingsprocessen 

➔ Beslissingsgebonden categorisatiemodel 

- Pp leren specifieke responsen aan delen vd multidimensionale perceptuele ruimte die een 

object beschrijft 

➔ Categorisatie sterk verbonden met visuele herkenningsprocessen 

➔ Vergelijken het met de exemplaarmodellen (alleen verklaart deze het, volgens de auteurs, 

beter)  

 

5.3.5 De neurale basis van categorisatie 

Seger&Miller: bijzonder uitgebreid netwerk betrokken bij categorisatieprocessen 

- O.a.: sensorische gebieden, prefrontale cortex, pariëtale cortex, … 

- Ook subcorticale gebieden betrokken 

- Zowel perceptuele eigenschappen en beslissingsprocessen spelen een rol bij toewijzing van 

een stimulus aan een categorie 

- Categorie o.b.v. expliciete regels gebruikt andere systemen dan vervormde prototypes of het 

integreren van informatie 
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5.4 Het eenvoudigheidsprincipe (Feldman) 

Bovenstaande modellen schieten te kort in het dagelijkse leven 

- We gebruiken meer generalisatie van eigenschappen van individuele exemplaren  

Eenvoudigheidsprincipe probeert de exemplaarmodellen en prototypemodellen te verenigen 

Basisidee: altijd de eenvoudigste categorie selecteren die consistent is met een gegeven verzameling 

van objecten die we willen categoriseren 

- Makkelijk bij simpele categorieën 

- Moeilijk bij complexe categorieën -> verzameling categoriseren in een aantal losse gelabelde 

exemplaren  

Inefficiëntie exemplaarmodellen niet te verenigen met eenvoudigheidsprincipe 

- Exemplaarmodellen: onnodig complex, willen alles van een categorie vatten 

- Eenvoudigheidsprincipe: minimale set regelmatigheden vinden 

 

5.4.1 Complexiteit en comprimeerbaarheid 

Exemplaar- en prototypemodellen schieten te kort qua complexiteit 

- Maar in die jaren bestond daar nog geen wiskundige definitie van 

Definitie is later gekomen en complexiteit = comprimeerbaarheid 

- Complexiteit: de lengte van het kortste computerprogramma dat je kunt schrijven om de 

oorspronkelijke reeks symbolen te reproduceren 

- bv. ababababababab = 7x ab | asofbneqwovbos is niet te comprimeren 

Ook zo bij categorisatie 

- bv. grote en kleine appel = grootte | grote appel en kleine sinaasappel is niet te comprimeren 

(bestaat uit 4 variabelen) 

Feldman: accuratesse waarmee we stimuli classificeren neemt lineair af in functie van de formele 

complexiteit van de categorie 

➔ Individuele exemplaren willen we zo compact mogelijk hebben! 

 

5.4.2 Regels en uitzonderingen 

Eenvoudigheidsprincipe kan een goede verklaring zijn voor uitzonderingen 

- Sommige stimuli kunnen we niet vatten in makkelijke regels -> we moeten het representeren 

o.b.v. individuele exemplaren 

▪ 27x rood en 1x banaan -> disjunctieve formule: rood of banaan 

Hoe complexer een concept wordt, hoe sterker de formele beschrijving van het concept 

gedomineerd wordt door een beschrijving van de lijst met uitzonderingen 

 

Exemplaarmodellen zijn goed om complexe niet-comprimeerbare concepten te representeren en 

verklaren 

Prototypemodellen zijn goed om simpele concepten te representeren 

 

H21: Beoordelen en beslissen  
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1. Inleiding 

Dagelijks voorbeeld: Wat te doen bij een zeurende keelpijn…  

Beoordelen: Inschatten van de relatieve waarschijnlijkheid  

Beslissen: Uit verschillende opties één kiezen 

Onderscheid: intuïtieve systeem 1- en overwogen systeem 2-beoordelingen (Kahneman) 

=> Vaak beslissen en beoordelen obv vertekende mentale representaties door grote hoeveelheid 

perifere factoren 

2. Beoordeling en beslissing 

Hoewel beoordelings- en beslissingsprocessen sterk aan elkaar verwant zijn, zijn er ook een aantal 

duidelijke verschillen. Het belangrijkste verschil is dat het bij beoordelingen gaat om het bepalen van 

de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op basis van incomplete gegevens. Bij beslissingen 

daarentegen gaat het vooral om het maken van een selectie uit verschillende opties. 

3. Onderzoek naar beoordeling en intuïtieve statistiek 

Onderzoek beoordelingsprocessen= vraag hoe we de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten 

inschatten. -> evidentie primitieve aangeboren vaardigheid om deze waarschijnlijkheden in te 

schatten MAAR diverse studies doen blijken dat onze statistische intuïties op ≠ manieren conflicteren 

met objectief berekende waarschijnlijkheden omdat onze inschatting hiervan beïnvloed wordt door 

een groot aantal factoren 

Vb. Gokkersmisvatting: “na hele reeks muntworpen die kop resulteerden, zal volgende worp wel 

munt opleveren” -> klopt niet want uitkomst nieuwe worp is volledig onafhankelijk vd vorige worpen 

 Onze inschatting van kansen beïnvloed door onze beperkte realisatie dat onafhankelijke 

gebeurtenissen elkaars uitkomst niet beïnvloeden 

 Ook andere factoren die inschatting kansen beïnvloeden vb. overschatten kans 

vliegtuigcrash etc. 

Hoe je overweg moet gaan met dit soort kansen is uitgewerkt in Theorema van Bayes 

4. Het theorema van Bayes 

Wiskundig theorema dat beschrijft hoe je je overtuiging (schatting van conditionele kans) zou 

moeten bijstellen in het licht van nieuwe evidentie (‘de Appendix’) 

5. Het taxiprobleem 

85% van alle taxi’s zijn groen; 15% zijn blauw  

- Getuige ongeluk identificeert een taxi als blauw; maar ze is 80% accuraat  

- Wat is de kans dat de taxi ook daadwerkelijk blauw is? (Studie Kahneman en Tversky) 
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5. 1 Negeren van de basisratio 

Bv ziekte, 0,5% getroffen, de test is 99% juist: als we een willekeurige mens nemen en die testen, is 

de kans dat hij ziek is laag, ondanks hoge betrouwbaarheid van de test. Laag door lage basisratio van 

de ziekte in de populatie, waardoor de kans op een valspositieve toeneemt 

Mensen negeren vaak de basisratio en nemen alleen maar de betrouwbaarheid van de getuige in 

beschouwing dus schatten ze de kans dan ook op 80%. Echter nog talloze voorbeelden van incorrecte 

statische intuïties. (Studie Kahneman en Tversky) 

Tom W. : 

- Pp moesten reeks studierichtingen ordenen op waarschijnlijkheid dat Tom deze volgde. 

Rangorde hier volledig bepaald door de relatieve grootte vd studierichting. (obv basisratio) 
▪ Ze dachten dat deze student psychologie deed, omdat psychologie een van de 

grootste richtingen is 

- Andere pp kregen persoonsbeschrijving van hem en dan dezelfde taak doen. Nu meer kijken 

naar richtingen die hier bij aansluiten (is technisch en beetje saai dus zal wel informatica 

doen-> obv stereotypen) Op basis van de ratio zouden pp moeten kiezen voor psychologie 

(grote richtingen). 

- 3e groep pp krijgt aanvullende info dat de beschrijving 5 jaar geleden gemaakt is en nu weer 

richting inschatten. Ook bij deze inschattingen lieten ze zich echter volledig leiden door de 

stereotypen en dus de waarschijnlijkheid dat Tom informatica studeert veel hoger inschatten 

dan we obvd basisratio mogen verwachten (hier dus combinatie van beiden) 
 We laten ons volledig leiden door stereotypen 

Kader 21.1: kracht van simpele heuristieken, vaak veel betere oplossingen dan complexe algoritmes vb. 

interceptieheuristiek (succesvol doelen onderscheppen die intentioneel van koers kunnen veranderen om aan 

hun interceptor te ontsnappen vb. piloten tijdens oorlog). Is veel efficiënter dan complexe analytische 

vergelijkingen te maken. Heuristieken sterk geadapteerd aan domein waarop ze toegepast worden en voor 

versch domeinen hebben we andere heuristieken. 

6. Heuristieken en biases 

Heuristieken = vuistregels 

6.1 Jack en de representativiteitsheuristiek 
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2e voorbeeld studie Kahneman & Tversky: we baseren ons waarschijnlijkheidsoordeel bijna volledig 

op de representativiteit van individuele voorbeelden. 

At random persoonsbeschrijvingen van mensen uit een steekproef van 100 (30 ingenieurs en 70 

advocaten), waarschijnlijkheid toekennen dat het een ingenieur is. -> zonder info is dit 30% kans 

Jack is een man van 45. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is over het algemeen vrij 

conservatief, zorgvuldig en ambitieus. Hij heeft geen interesse in politieke en sociale zaken en hij 

spendeert het grootste deel van zijn vrije tijd met een van zijn vele hobby’s, waaronder klussen in 

huis, zeilen en het oplossen van wiskundige puzzels.  

Dick is een man van 30. Hij is getrouwd, maar heeft geen kinderen. Hij is een man met veel 

vaardigheden, is sterk gemotiveerd, en het ziet ernaar uit dat hij erg succesvol gaat worden in zijn 

beroep. Hij wordt goed gewaardeerd onder zijn collega’s -> gaven hier kans 50% (is niet-informatieve 

beschrijving) 

=> Volledig laten leiden door intuïtieve beslissing gebaseerd op vuistregels/heuristieken 

Hier representativiteitsheuristiek= de representativiteit vd individuele beschrijvingen is sterk 

bepalend bij het inschatten van waarschijnlijkheden (kan leiden tot systematische vertekening vd 

ingeschatte waarschijnlijkheid vb. vd student ^) 

Gebruik van de representativiteitsheuristiek kan leiden tot opmerkelijke logische dwalingen zoals de 

conjunctiedwaling↓ 

6.2 Linda en de conjunctiedwaling 

Persoonsbeschrijving Kahneman & Tversky: “Linda is 31 jaar, alleenstaand, openhartig en zeer slim. 

Ze is afgestudeerd in de filosofie. Als studente maakte ze zich druk over discriminatie en sociale 

onrechtvaardigheid en ze nam ook deel aan demonstraties tegen kernenergie.” 

Linda is: a) Linda is een bankmedewerkster b) Linda is een feministische bankmedewerkster (welke 

vd 2 is waarschijnlijker?) -> Meeste pp zeggen b omdat persoonsbeschrijving niet aan stereotype ve 

bankmedewerkster voldoet maar wel aan dat ve feministe. Is echter niet logisch want categorie 

‘bankmedewerkers’ is veel groter dan categorie ‘bankmedewerkers die ook actief zijn in de 

vrouwenbeweging’ 

 Meer specifieke categorieën waarschijnlijker achten dan de meer algemene categorieën omdat 

de meer specifieke beschrijving ons beter in staat stelt relevante info uit ons geheugen te halen= 

beschikbaarheidsheuristiek (= inschatting vd waarschijnlijkheid ve bepaalde gebeurtenis wo 

beïnvloed door het gemak waarmee we relevante info hierover uit ons geheugen kunnen halen) 
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6.3 Jaws en de beschikbaarheidsheuristiek 

Kans om door een haai gedood te woorden is 

enorm klein. Kans om te sterven als gevolg van 

roken is 1/3 en dus veeeeeeel groter. Toch is door 

media de angst voor haaien bij meeste mensen 

vele malen groter dan angst voor sigaretten. 

 Bij inschatten vd waarschijnlijkheid van 

verschillende doodsoorzaken gebruikt men vaak de 

beschikbaarheidsheuristiek: doodsoorzaken die 

veel publiciteit krijgen worden als waarschijnlijker 

ingeschat 

 

7. Ondersteuningstheorie 

Tversky & Koehler hebben deels obvd beschikbaarheidsheurstiek beschreven welke cognitieve 

processen ten grondslag liggen aan de beoordelingsprocessen. 

- Support theory: wijze waarop een gebeurtenis beschreven is, heeft een sterke invloed op de 

aannemelijkheid ervan => hoe explicieter een beschrijving ve mogelijke gebeurtenis is, hoe 

aannemelijker mensen het achten dat deze gebeurtenis ook daadwerkelijk zal plaatsvinden  

(toename vd geschatte waarschijnlijkheid) DUS beoordelingen beïnvloed door detail van 

beschrijving 

▪ Na de aanslag in sept 2001 in de vs vragen hoe waarschijnlijk het is dat er in de zes 

maanden na bevraging een terroristische aanval zal plaatsvinden. Andere pp een 

vraag: hoe waarschijnlijk het is dat er in de komende 6 maanden een terroristische 

aanslag zou worden gepleegd door al-qaeda of door een andere organisatie. 

Expliciete toevoeging, kans veel hoger ingeschat. 

- 2 principes hierbij: 

▪ Een meer expliciete beschrijving zal onze aandacht richten op details die minder voor 

de hand liggen in de algemene beschrijving  

▪ Beperkte toegankelijkheid van ons geheugen kan ertoe leiden dat we ons niet alle 

relevante info herinneren in de algemene beschrijving 

- OOK experts worden beïnvloed door de expliciteit vd beschrijving. Bij artsen kreeg de totale 

probabiliteit ve diagnosecategorie een hogere waarschijnlijkheid toegewezen als ze 

explicieter was MAAR andere gevoeligheid als beginners én geen evidentie gevonden bij 

neurowetenschappers 

MAAR ook inconsistente bevindingen met de theorie -> Een meer expliciete beschrijving kan de 

subjectieve probabiliteit ook doen afnemen wanneer er juist gefocust wordt op lage probabiliteiten 

(afname geschatte waarschijnlijkheid) 

8. Snelle en zuinige heuristieken 

Dus ook afname geschatte waarschijnlijkheid als gevolg ve meer expliciete beschrijving^.  

We laten ons bij beoordelingen vaak leiden door een veelheid van simpele vuistregels of 

heuristieken. Deze regels worden omschreven als ‘snel en zuinig’. Deze snelle en zuinige 
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heuristieken zijn zeer effectief omdat ze obv weinig info (zuinigheid) verrassend adequate 

beoordelingen opleveren. 

Voorbeelden snelle en zuinige heuristieken in geneeskunde & recht 

Voorbeelden snelle en zuinige heuristieken: 

8.1 Neem de beste 

Gebaseerd op herkenning diverse criteria. Bestaat uit 3 componenten 

1) Zoekregel die de belangrijkste cues in volgorde van validiteit in beschouwing neemt 

2) Stopregel die bepaalt of de gevonden regel tussen de 2 alternatieven discrimineert 

3) Beslissingsregel dit uitkomst vh oordeel formuleert 

Specifieker voorbeeld van ‘neem de beste’-strategie↓ 

8.2 Herkenningsheuristiek 

Uit 2 alternatieven degene kiezen die je herkend. Herkenning is vaak de enige cue die we gebruiken 

voor een beoordeling. Vb. uit 2 Duitse steden kiezen welke groter is (steden met voetbalteam zijn 

over het algemeen groter) -> pp kozen voor de stad die ze herkend hadden, zelfs wnnr deze geen 

voetbalteam had en negeerden dus de conflicterende info over de voetbalteams 

8.3 De hiaatheuristiek 

3e voorbeeld van zeer simpele heuristiek. Managers van winkels beoordelen op simpele & efficiënte 

manier welke klanten actief & passief zijn: klanten die recent iets gekocht hebben zijn actieve klanten  

=> Classificeert klanten beter dan een complexer model 

8.4 Redundantie van informatie 

Wanneer zijn simpele heuristieken het meest effectief? 

In gesimuleerd geologenexperiment: “neem de beste”-strategie is het meest effectief bij redundante 

(wat meer is dan je nodig hebt/overbodig) informatie 

9. Werken met concrete eenheden: natuurlijke-frequentiehypothese 
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Mogelijke reden voor onze beperkte vaardigheid om met basisratio-informatie om te gaan, is dat we 

vaak moeite hebben om met proporties te rekenen. 

Studie (Gigerenzer en Hoffrage) 

- Pp krijgen Linda-probleem, maar ook alternatieve versie: pp aanduiden hoeveel vd 100 

mogelijke personen die aan Linda’s beschrijving voldoen bankmedewerksters/feministische 

bankmedewerksters zijn -> label ‘feministische …’ veel minder toegekend dan label 

‘bankmedewerkster’ 

 Beoordelingen zouden accurater moeten worden wanneer problemen in natuurlijke eenheden 

gerepresenteerd/uitgedrukt worden 

= Natuurlijk bemonsteren 

=> Natuurlijke frequentierepresentaties hebben een effect op onze beoordelingsprocessen 

9.1 Het begrip frequentie 

Natuurlijke frequentie= absolute aantal leden vd populatie die aan een bepaald kenmerk voldoen. 

Wanneer we zowel frequentie als totale omvang vd populatie kennen, kunnen we frequenties 

eenvoudig omrekenen naar proporties. 

9.2 Evidentie 

Onderzoek effectiviteit van natuurlijke frequentierepresentaties via gevorderde 

geneeskundestudenten die moeten beoordelen hoe groot de kans is dat een vrouw bortskanker 

heeft. 

Voorbeeld van een mammogramprobleem uitgedrukt 

in natuurlijke frequenties. 

2 versies:  

- 1) heel ingewikkelde met kansen in % dus 

proportieversie 

- 2) natuurlijke frequentieversie 

- Pp presteerden veel beter bij 

frequentieversie!! 

MAAR↓ 

9.3 Biased sampling 

Hoewel representatie in natuurlijke frequenties over het algemeen bijdraagt tot reduceren biases 

sluit ze het effect er van niet volledig uit. 

Pp kregen iets eenvoudigere variant vh borstkankerprobleem en konden zelf info over het probleem 

verzamelen. => vertoonden gebiased gedrag in de richting van vrouwen met borstkanker (kans 

hierop wordt overschat) 

10. Causale modellen 

 Over het algemeen zijn we zeer inaccuraat in het maken van beoordelingen en, hoewel een 

representatie in termen van natuurlijke frequenties ons kan helpen, kunnen we systematisch 



143 
 

gevoelig blijven voor biases DUS hoe zijn we toch zo efficiënt en succesvol ondanks onze 

structurele biases? 

Krynski & Tenenbaum: De vertekening in de waarschijnlijkheidsbeoordelingen is deels toe te 

schrijven aan het feit dat we in normale alledaagse situaties gebruik maken van een grote 

hoeveelheid causale kennis bij beoordelingen (achtergrondkennis relevant voor oplossing probleem) 

-> beperkt in labosituaties vandaar reeds beschreven vertekeningen als resultaat 

- Maakten gebruik van zelfde scenario’s eerdere onderzoeken maar met alternatieve 

omschrijving want bij standaardwijze negeren pp vaak basisratio omdat de 

probleembeschrijving niet stimuleert om naar alternatieve oorzaken te zoeken. 

▪ In vraagstelling enkel borstkanker als oorzaak positief mammogram benadrukt MAAR 

ook andere oorzaken kunnen een positief mammogram opleveren . Bij 

herformulering heel andere resultaten  

➢ Pp nemen de basisratio een stuk meer in beschouwing 

➢ Beoordelingen liggen stuk dichter in de buurt vd werkelijke kans 

▪ Info toevoegen aan taxiprobleem. Een getuige is niet in staat om een taxi goed te 

identificeren, omdat onder de straatverlichting de kleuren vervagen. 

➢ Pp bij beoordelen nu veel nauwkeuriger schattingen 

11. Onderzoek naar beslissen 

Dagelijkse leven is gevuld met beslissingen. Keuze maken uit verschillende mogelijke alternatieven. 

Hoe maken we dit soort beslissingen? 

Vroeger: rationeel voor beste optie kiezen (normatieve theorieën) 

1 vd belangrijke processen bij nemen ve beslissing is accumuleren van evidentie vb. remmen werken 

niet 

- 1) Evidentie verzamelen vb. observeren andere auto’s 

- 2) Stoppen met verzamelen van deze evidentie vb. te lang wachten kan hier desastreuze 

gevolgen hebben 

- 3) Gepaste actie selecteren moeilijke want sensorische evidentie verandert continu & 

betrouwbaarheid ervan is niet gegarandeerd 

=> Hoe deze info optimaal accumuleren zodat deze resulteert in optimale beslissing? 

Neuraalnetwerkmodel obv bayesiaanse inferentie dat accumulatieproces simuleert. 

- Accumulatie vindt plaats obvd integratie van neurale activiteit. Accumulatie van 

bewegingsinformatie op basis van de coherentie van bewegende stippen: 
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- Kijken naar 

vuurpatronen van 

neuronen in laterale 

interpariëtale cortex 

bij apen. Moeten 

beslissen wat de 

bewegingsrichting ve 

random 

stippenpatroon is. 

Willekeurig # stippen 

dat in willekeurige 

richting beweegt, 

kleine proportie 

stippen beweegt 

consistent naar links of 

rechts (proportie 

hiervan variëren). Zo 

hoeveelheid evidentie 

over globale beweging vh patroon manipuleren: 

▪ Hoe hoger proportie consistente stippen, hoe hoger coherentie beweging en hoe 

sterker evidentie 

 Vuurfrequentie gesimuleerde neuronen nam toe ifvd geaccumuleerde evidentie DUS  

accumulatie vindt indd plaats obvd intergratie van neurale activatie en verloopt sneller naarmate 

coherentie vd beweging groter is 

12. Utiliteitstheorie 

Traditioneel werd menselijk beslissingsgedrag vooral onderzocht vanuit normatieve 

gedragseconomische theorieën zoals de utiliteitstheorie. 

 Beschrijft beslissingsprocessen vanuit principes vd speltheorie:  

- Beslissing wordt beschouwd als een inzet op een mogelijke uitkomst. Mensen 

nemen hun beslissingen zo dat de verwachte opbrengst, of utiliteit, maximaal is. 

- Utiliteit= subjectieve waarde die we aan een uitkomst hechten 

- Bij keuze tussen 2 simpele opties: bepalen verwachte uitkomst van elk vd opties door 

de kans op een gegeven uitkomst te vermenigvuldigen met de verwachte utiliteit van 

die uitkomst 

- Voor meer complexe beslissingen: verschillende utiliteiten of kosten (negatieve 

utiliteit) van elke variabele berekenen om de maximale uitkomst te bepalen/de 

totale verwachte utiliteit voor beide opties te verkrijgen 

MAAR in werkelijkheid maken we beslissingen heel vaak obv andere factoren dan de pure 

maximalisatie vd utiliteit 

>< 

13. Prospecttheorie  

Beslissingsproblemen:  
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- Iemand wil met je wedden met een muntworp: Bij kop krijg je 200 euro, bij munt 

moet je 100 euro betalen -> verwachte utiliteit vd weddenschap is 50% dus logischer 

weddenschap aan te gaan 

- 1) Je kan zowiezo 240 euro krijgen Of  Je hebt 85% kans om 1000 euro te winnen  en 

dus 15% kans niets te winnen-> Verwachte uitkomst 2e optie is groter dan de 1e dus 

logischer de 2e kiezen maar we kiezen 1e  

- 2) Je verliest 800 euro of een kans van 85% om 1000 euro te verliezen en 15% kans 

om niets te verliezen -> verwachte negatieve utiliteit is groter bij 2e optie dus 

logischer 1e optie kiezen maar we kiezen 2e  

 MAAR in geval van potentiële winsten zijn pp vaak niet bereid om te gokken, en kiezen vaak voor 

een uitkomst met een kleinere potentiële winst en een groter potentieel verlies 

Prospecttheorie om deze paradoxale bevindingen te verklaren: 

 

- Aanname: Personen nemen hun huidige 

toestand als referentie en evalueren de mogelijke 

uitkomst ve keuze als een potentieel verlies of 

potentiële winst tov de huidige situatie 
▪ Verliezen wegen zwaarder dan winsten= 

verliesaversie -> daarom niet graag 

weddenschappen aangaan met 50% kans om te 

verliezen tenzij potentiële winst 2x zo hoog is dan 

het potentiële verlies 
▪ Negatieve waarde geassocieerd met verliezen 

is stijler 
 Kan veel beter verklaren waarom we de irrationele keuzes maken op beslissingsproblemen:  

- 1e probleem: objectief hogere utiliteit weegt niet op tegen de onzekerheid om de winst te 

krijgen waardoor we op veilig spelen 

- 2e probleem: de zekerheid een verlies te lijden weegt zwaar door in de beslissing waardoor 

we vaak kiezen voor de optie die een kans biedt dit verlies te beperken 

Nog 2 voorspellingen prospecttheorie: 

- Bij beslissing nemen meer belang voor gebeurtenissen met lage waarschijnlijkheid dan 

gerechtvaardigd is obv hun werkelijke frequentie => Overschatting van lage probabiliteiten 

Vb. loterij veel deelnames ondanks mini kans hoofdprijs winnen en de objectief negatieve 

utiliteit ervan 

- Veel lager gewicht geven aan hoogfrequente gebeurtenissen dan ze obv hun frequentie 

verdienen 

13.1 Het dominantieprincipe 

= Bij voorkeur kiezen voor uitkomst met hoogste utiliteit (wanneer alle andere factoren gelijk zijn) 

Maar keuzegedrag schendt dit vaak. Individuele verschillen in gevoeligheid voor verliezen. Pp met 

laag zelfvertrouwen kiezen eerder voor zekere optie dan pp met hoog zelfvertrouwen die risicovoller 

durven zijn ( zeker kans 8 euro of 2/3 kans 12 euro) 
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Kader 21.2 beslissingsprocessen en MC-examen: voor ieder antwoordalternatief de verwachte utiliteit 

berekenen, antwoord waarvan je denkt dat het juist is krijgt hoge waarde en de andere geen. Bij twijfel krijgt 

antwoord dat je meest wss acht hoogste waarde & concurrerende alternatieven krijgen lagere waarde. Bij pure 

gok is verwachte utiliteit ¼ bij 4 keuzealternatieven -> gokken probleem dus bij bepalen cesuur (ondergrens 

voldoende) wordt rekening gehouden met de gokkans. Dus je moet boven gokkans zitten om punten te 

verdienen. Vanuit utilitair perspectief is gokken nog steeds voordelig. Examen giscorrectie slechter dan cesuur 

want angst punt verliezen is veel groter dan potentiële opbrengst ve goed antwoord waardoor ze vragen open 

laten 

13.2 Het framingeffect 

Naast verliesaversie voorspelt prospecttheorie ook dat beslissingen/keuzes sterk beïnvloed kunnen 

worden door wijze waarop probleem geformuleerd wordt = framingeffect 

Nadruk op positieve uitkomst resulteert in andere keuzes dan nadruk op negatieve: Aziatisch ziekte 

probleem: 

- Winstframeconditie: bij programma A 200 mensen gered, bij programma B kans 1/3 dat 600 

mensen gered worden en kans 2/3 dat niemand gered wordt -> 72% kiest programma A 

- Verliesframeconditie: bij programma A 400 mensen sterven, bij programma B kans 1/3 

niemand sterven en kans 2/3 600 mensen sterven -> 78% kiest programma B 

- Opmerkelijk resultaat want verwachte utiliteit beide programma’s is gelijk! Sterke voorkeur 

een programma wordt dus puur gedreven door de framing van het probleem. Programma A 

is ambigu geformuleerd. 

- Evidentie prospecttheorie MAAR kanttekening: de zekere/deterministische optie 

(programma A) is meer ambigu geformuleerd dan de probabilistische optie (programma B) 

dus kan voor andere interpretaties zorgen -> framingeffect verdween als ambiguïteit uit 

formulering werd gehaald 

- Pp keuze maken tussen deterministische visie (1/3 getroffenen overleeft ziekte) of 

probabilistische visie (1/3 kans dat iedereen overleeft en 2/3 kans dat niemand overleeft => 

manipulatie # personen op wie het betrekking heeft.  

▪ Voorkeur deterministische optie bij positief geformuleerde problemen 

▪ Voorkeur probabilistische optie bij negatief geformuleerde problemen 

- Deterministische optie 2/3 getroffenen overleeft, probabilistische versie kans van 1/3 dat 

iedereen overleeft en 2/3 dat iedereen sterft + variëren grootte groep -> deterministische 

optie heeft utiliteit die 2x zo groot is MAAR probabilistische optie lijkt eerlijker omdat 

iedereen hetzelfde lot treft (vooral bij kleine groepgrootte) 

▪ Het 

percentage keuzes 

voor een 

deterministisch vs 

probabilistisch 

programma voor 

een ziekte, ifvd 

framing vh 

probleem en het 

totale # personen 

op wie het 

probleem 

betrekking heeft. 
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(S= levensreddende framing, L= levensverliezende framing) 60, 600 etc.= grootte vd 

populatie waarop levens- of doodbelissing betrekking heeft 

=> Framingprobleem vermijden door zowel negatieve als positieve aspecten van verschillende 

keuzeopties te benoemen 

13.3 Het verzonken-kosteneffect 

Fenomeen sterk gerelateerd aan framingeffect 

= Onze neiging om door te gaan met een specifieke actie, zelfs wanneer die niet 

succesvol/suboptimaal is omdat er al kostbare middelen voor deze actie zijn ingezet. 

Gerelateerd aan mate van verantwoordelijkheidsbesef (Simonson en Staw) 

- Verzonken-kosteneffect was hoger naarmate proefpersonen meer verantwoordelijk voor 

hun beslissingen konden worden gehouden. Ze hadden een sterke neiging om hun eerdere 

ineffectieve beslissing te verantwoorden door te blijven investeren in een eerder onsuccesvol 

gebleken product. 

=> Voorkomen door beschikbaarheid van alle relevante informatie: minder sterke focus op de al 

gemaakte investeringen en minder gevoelig voor verzonken-kosteneffect 

Kader 21.3: gefaalde megaprojecten zoals de Space-Shuttle. Concorde-dwaling is verzonken-

kosteneffect bij dieren 

13.4 Neurale correlaten van winst, verlies en verwachting 

Via fMRI de neurale responsen onderzoeken die het gevolg zijn van verwachting, en de ervaring vh 

winnen of verliezen van geld.  

- Ronddraaiend wiel met geldbedragen. Goed wiel bevat 2 positieve bedragen en een neutraal 

bedrag. Neutraal wiel bevat neutrale bedragen. Slecht wiel bevat 2 negatieve bedragen en 

een neutraal bedrag. Er aan draaien en 1 bedrag winnen. Zo 2 aspecten vd verwerking van 

winst en verlies onderzoeken: 

▪ Verwachting of prospectfase (draaiende wiel) 

▪ Daadwerkelijke uitkomst 

a) Tijdens de eerste fase 

van het experiment werd 

een kanswiel getoond 

met overwegend 

gunstige, neutrale of 

negatieve uitkomsten. 

Nadat het wiel ging 

draaien kwam het tot 

stilstand op een van de 

mogelijke uitkomsten op 

het wiel. b) Overzicht van 

de negen mogelijke uitkomsten van iedere gok 

13.5 Verliesaversie in het dagelijks leven 

Verliesaversie speelt grote rol in veel dagelijkse beslissingsprocessen. Komt voor bij: 
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- Professionele golfers: zijn voorzichtiger na verlies 

- Pokerspelers: spelen agressiever na verlies 

- Financiële professionals: vertoonden in overeenstemming met de prospecttheorie 

risicoaversie bij potentiële verliezen en risicogedrag bij potentiële winsten. Minder dan 

studenten 

13.6 Beperkingen 

Prospecttheorie heeft aantal belangrijke, irrationele aspecten van ons beslissingsgedrag kunnen 

verklaren maar wel # fenomenen die niet goed door theorie verklaard kunnen worden zoals 

optreden van verliesneutraliteit (geen verliesaversie vertonen in bepaalde situaties) 

- Aandacht heeft belangrijke rol. Vooruitzicht mogelijk verlies heeft tijdelijke verhoging van 

arousal tot gevolg waardoor we gevoeliger worden voor potentiële bekrachtigers (potentiële 

verliezen én potentiële winsten). Wanneer deze allebei tegelijk optreden treedt er 

verliesneutraliteit op omdat we evenveel aandacht schenken aan de potentiële winsten als 

aan de potentiële verliezen. 

Nog # problemen met uitwerking vd theorie:  

- Houdt geen rekening met specifieke omstandigheden waaronder winst of verlies kan 

optreden. Vb. niets winnen veel erger bij 90% kans om een miljoen te winnen,  dan bij 1% 

kans op dit bedrag 

- Houdt weinig rekening met sociale en emotionele factoren die belangrijk kunnen zijn bij 

beslissingsprocessen 

14. Emotionele factoren 

14.1 Impactbias 

Emoties kunnen cognitieve processen beïnvloeden MAAR we overschatten de verwachte impact van 

emotie vaak.  

- Pp voorspelden dat mogelijk verlies van 3 euro een grotere impact op hun gemoed zou 

hebben dan een mogelijke winst van 5 euro => pp die daadwerkelijk verloren voelden zich 

echter veel minder slecht dan dat ze voorspeld hadden 

= Overschatten van de impact ve verlies op onze 

emotionele toestand. Komt ook voor in dagelijkse 

situaties zoals verliezen werk of breken met partner 

Verwachte en daadwerkelijke impact van verliezen en 

winsten 

Onderscheid anticipatoire emoties (emoties die we 

verwachten te ervaren ten gevolge van onze beslissing) 

en ervaren emotie (werkelijke emotie die optreedt na de 

beslissing) => beide types emoties zijn indicatief voor de 

risico’s die verbonden zijn aan een beslissing (je kan de 

risico’s eruit afleiden) 
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Ervaren emotie is sterk afhankelijk vd situatie dus relatie emotie en beslissingen is bijzonder 

complex. Experiment: goktaak -> keuze wordt ofwel door persoon, ofwel door computer gemaakt. 

- Spijt: ervaren bij verlies proefpersoon als deze de keuze zelf maakte -> werd meer gevolgd 

door risicovol gedrag.  

- Verheugenis: bij winnen proefpersoon door eigen keuze 

- Teleurstelling: ervaren bij verlies proefpersoon als deze keuze door computer werd gemaakt 

- Opgetogenheid: bij winnen proefpersoon door keuze computer 

=> Emotie kan impact hebben op beslissingsprocessen maar is dit een positieve of negatieve impact? 

Onderzoek patiënten met neurologische schade 

Sterke negatieve emoties kunnen een positief effect hebben op beslissingsprocessen. Onderzoek via 

verzonken-kosteneffect: een initieel ongunstige uitkomst ve investering resulteert in een negatief 

affect. Bij sterk genoeg negatief affect mondt dit uit in acties vh individu om dit gevoel te 

verminderen. -> Mensen met hoge score neuroticisme (hoge niveaus negatief affect) vertonen een 

veel minder sterk ontwikkeld verzonken-kosteneffect omdat ze zich uit situaties terugtrekken die het 

negatief affect hebben veroorzaakt. 

 Emoties kunnen een positief effect op beslissingsprocessen hebben omdat ze overmatig 

risicogedrag beperken of voorkomen dat mensen negatieve beslissingen blijven continueren 

MAAR emoties kunnen ook een negatief effect op keuzegedrag hebben. Patiënten met beschadiging 

emotionele verwerking presteren beter op goktaak. Controlegroep gaat na verlies minder geneigd 

zijn om opnieuw te investeren waardoor ze potentiële winsten mislopen. 

14.2 Omissievoorkeur 

Emoties kunnen ook onze bereidheid om actie te ondernemen beïnvloeden! 

= Wanneer bepaalde acties een zeker risico met zich meebrengen kan dat tot gevolg hebben dat we 

prefereren deze actie niet uit te voeren, zelfs wanneer de consequentie van deze passiviteit een 

negatievere utiliteit heeft dan het wel uitvoeren van deze actie. Tendens tot inactiviteit. = 

omissievoorkeur / bias (bv vaccineren of niet) 

Studie bereidwilligheid vaccineren: 

- Kinderen van pp 10 op 10 000 kans sterven aan ziekte zonder vaccinatie 

- Vaccin red kinderen met zekerheid maar # bijwerkingen die potentieel dodelijk zijn 

- 5 doden per 10 000 was de grens voor bereidwilligheid vaccineren 

- Veel pp dus niet bereid kind te laten vaccineren in situaties waarin de kans op overlijden ten 

gevolge van bijwerkingen kleiner was dan kans op overlijden door ziekte. Volgens utilitaire 

beslissing zou bereidwilligheid vaccineren pas moeten verdwijnen bij max risico van 10 

doden per 10 000 

=> Pp voelen zichzelf meer verantwoordelijk voor de dood van hun kind door het wel 

ondernemen van actie dan het nalaten hiervan -> gevoel van verantwoordelijkheid 

=> 2e verklaring: pavloviaans klassieke conditioneringsmechanisme dat automatische acties 

die gelinkt zijn aan aantrekkelijke stimuli stimuleert, en acties die gelinkt zijn aan 

onaantrekkelijke stimuli inhibeert 

14.3 Status-quobias 

2e voorbeeld van emotionele beïnvloeding van het beslissingsproces. 
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= Individuen prefereren soms de huidige toestand (status quo) boven een alternatieve, potentieel 

betere toestand.  

Moeilijke perceptuele beslissingstaak: beslissen bal binnen of 

buiten lijnen van gestimuleerd tennisveld valt 

- Pp steeds op hoogte gehouden van vorige beslissing en bij 

iedere trial keuze om deze beslissing te behouden (status quo) 

of te switchen naar andere beslissing 

- Manipulatie: 50% vd trials status quo handhaven (positie bal= 

positie bal vorige trial), andere 50% vd trials status quo verlaten 

(bal verandert van positie) 

- 60% vd fouten was het gevolg vh handhaven vd status quo 

- 40% vd fouten als gevolg van verlaten status quo 

- Rapporteerden spijt als belangrijkste reden voor het 

handhaven vd statusquo => spijt van verandering 

14.4 Rationeel-emotioneel model 

Om de effecten van beslissingsvermijding (zoals omissiebias en status-quobias etc.) te verklaren.  

Stelt dat beslissingen bepaald worden door rationele factoren (zoals interferenties en verwachte 

uitkomsten), alsook door de verwachte en ervaren emoties. Poogt effecten van beslissingsvermijding 

te verklaren obv angst en spijt (worden gereduceerd agvd beslissing om even geen beslissingen meer 

te nemen). 

Aannemelijk dat beide emoties een rol spelen MAAR # bevindingen die zich niet goed door model 

laten verklaren: 

- Genoemde effecten gelden enkel voor korte termijn 

- Ook in veel alledaagse situaties een status-quobias vb. wisselen van tv-kanaal of niet -> 

moeilijk voor te stellen dat deze keuze beïnvloed wo door angst of spijt 

14.5 Sociaal-functionalistische benadering 

Tetlock: beslissingsprocessen verklaren in termen van sociale factoren. Sociale consequenties van 

een beslissing spelen belangrijke rol in ons gedrag/sterke invloed op beslissingen. 

Basisidee: beslissingsprocessen evolutionair ontstaan vanuit noodzaak om sociaal bedrog te 

herkennen. Beslisvaardigheid is gerelateerd aan vaardigheid sociaal bedrog te herkennen! 
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Druk om verantwoording af te leggen (studie verzonken-kosteneffect, verantwoordelijk gehouden 

voor beslissing heeft grote invloed): keuze 

vermijden 

- De mate waarin artsen patiënten 

doorverwijzen ifvd mate waarin ze 

verantwoordelijk worden gehouden voor 

hun beslissingen en de conflictuerende 

keuzevrijheid (keuze uit 2 medicijnen om 

voor te schrijven ipv 1 -> in deze conditie 

keuze meer vermijden door patiënten enkel 

door te verwijzen) hebben. Artsen veel 

vaker patiënt enkel doorverwijzen wnnr ze 

verantwoordelijk gehouden werden voor 

beslissing 

Kader 21.4: feit of fictie: maak je onbewust betere beslissingen? -> Unconscious thought advantage-theorie stelt 

dat bewuste gedachten (beperkt door beperkte capaciteit van aandacht en bewustzijn) vooral voordelig zijn 

voor simpele beslissingen en onbewuste gedachten (beter geschikt om grote hoeveelheden info te integreren) 

voor complexe beslissingen. Idee van onbewuste invloed past bij intuïtieve/gevoelsmatige beslissingen MAAR 

kritiek op idee dat onbewuste gedachten effectiever zijn dan bewuste want moeilijke replicatie resultaten. Er 

moet aan 2 voorwaarden voldaan zijn voor er echt een voordeel is van onbewuste gedachten: 1) beslissingen in 

conditie waarin pp afgeleid is> beslissingen in conditie waarin pp bewust kan nadenken. 2) Beslissingen in 

afgeleide conditie> beslissingen conditie waarin pp meteen moet antwoorden en dus niet kan nadenken => dus 

3 condities ipv enkel een bewuste en onbewuste conditie. Studies over beslissingsprocessen in 3 condities 

vonden meestal geen effect maw onbewuste beslissing was niet beter dan onmiddellijke beslissing dus opzet 

experiment was zodanig dat de bewuste deliberatie aanleiding gaf tot verminderde prestatie. => Vinden ve 

optimale keuze is niet zozeer keuzeproces in studies maar eerder een spel om te achterhalen wat proefleiders 

als optimale keuze zien. Zonder deze factoren verdwijnt eventuele voordeel van onbewuste gedachten. Er zijn 

ook resultaten gevonden die in tegenspraak zijn met voorspellingen vd theorie. + claim grotere capaciteit tot 

integratie onbewuste processen is impausibel omdat 1 vd belangrijkste functies vh bewustzijn de integratie van 

info is + Taken die geautomatiseerd kunnen worden en geen aandacht vereisen zijn vaak simpele repetitieve 

taken. 

=> we maken onze beste beslissingen dus niet onbewust! 

15. Complexe beslissingen -> 1) De belangrijkste eigenschappen voor de modellen voor complexe 

beslissingen. Veronderstellen alle modellen eenzelfde rigide beslissingsproces? 

Tot nu toe behandelde beslissingsprocessen redelijk eenvoudig want betrekking op keuzes met 

beperkt aantal opties en voor iedere optie beperkt aantal eigenschappen om in overweging te 

nemen. Beslissingen in dagelijks leven echter veel versch opties en dus complexer. 

Sterke discrepantie tussen manier waarop je deze beslissingen zou moeten nemen & wijze waarop ze 

in praktijk genomen worden. 

15.1 De meervoudige-attributentheorie 

Ideale manier waarop we complexe beslissingen zouden moeten nemen. Volgens meervoudige-

attributen-utiliteitsheorie zouden we bij nemen complexe beslissing 5 stadia moeten doorlopen: 

Vb. auto kopen 
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- 1) Alle attributen identificeren die relevant zijn voor onze beslissing -design, 

brandstofverbruik, kostprijs, … 

- 2) Beslissen hoe zwaar deze attributen meewegen in de beslissing -afhankelijk van budget 

kunnen aankoopprijs en brandstofverbruik zwaarder doorwegen, ondernemer zal meer 

belang hechten aan grote koffer etc 

- 3) Lijst maken van alle opties die we in beschouwing nemen -ieder model dat overwogen 

wordt 

- 4) Voor iedere optie alle relevante attributen een rating geven/evalueren 

- 5) Voor iedere optie totale utiliteit bepalen en optie met hoogste utiliteit kiezen 

 Volgens deze strategie zullen we de beste beslissing nemen MAAR in werkelijkheid zelden op zo 

een manier een beslissing nemen WANT 

- Beslissingsproces te complex door alle opties in beschouwing te nemen 

- Vaak niet mogelijk alle relevante attributen voor een beslissing te bepalen 

- Vaak niet mogelijk om te bepalen of alle relevante attributen volledig onafhankelijk van 

elkaar zijn vb. bij auto’s is aankoopprijs sterk gerelateerd aan aantal extra 

opties/grootte/brandstofverbruik 

15.2 Gebonden rationaliteit 

Om bovenstaande redenen stelt Simon een alternatief beslissingsmodel voor.  

Onderscheid ongebonden en gebonden (= ingeperkte rationaliteit doordat de omgeving hier 

beperkingen aan oplegt) rationaliteit. In context van beslissingsprocessen 2 verschillende soorten 

beperkingen: 

- 1) Beperkingen uit de omgeving vb. kosten die verbonden zijn aan verzamelen van info 

- 2) Beperkingen in onze cognitieve vaardigheden vb. beperkingen in geheugencapaciteit of 

aandachtspanne 

- Gebonden rationaliteit => we zijn slechts zo rationeel als onze interne en externe omgeving 

toestaan. Resulteert vaak in satificeren: resulteert niet altijd in beste beslissing, maar wel 

vaak in een beslissing die goed genoeg is, vooral in situaties waarin niet alle opties gelijktijdig 

beschikbaar zijn 

- Beslissers kunnen opgedeeld worden in 

▪ Satisfiers= mensen die tevreden zijn met een redelijke beslissing -> zijn blijer en 

optimistischer over hun leven 

▪ Maximisers= perfectionisten 

=> Alleen bij Amerikaanse pp, verschillen niet bij Chinese pp (effecten van 

keuzestrategieën op welbevinden kunnen cultureel bepaald zijn) 

15.3 Eliminatie-door-aspectentheorie 

Tversky: een beslissingstheorie obv het gebonden-rationaliteitsprincipe 

=> Beschrijft hoe beslissers complexe beslissingen proberen optimaliseren (complexiteit beperken) 

door opties te elimineren. Dit doen ze door sequentieel de relevante attributen of aspecten te 

overlopen en opties te elimineren die niet aan een specifiek criterium voldoen. 

Vb. eerst aankoopprijs overwegen en alle opties buiten budget elimineren van lijst, daarna 

brandstofverbruik etc. 
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Efficiënte strategie maar probleem is dat uitkomst vd beslissing afhankelijk is vh attribuut waarmee 

begonnen werd. Wijze van optimalisatie volgens Tversky is te rigide. Studie studenten die kot 

zoeken: 

- Bij preselectie een eliminatieve strategie gebruiken volgens de eliminatie-door-

aspectentheorie (obv versch criteria zoals ‘locatie’ en ‘huurprijs’ opties elimineren). Daarna 

meer elaboratie/uitgebreide evaluatie volgens de meervoudige-attributen-utiliteitstheorie 

DUS gewijzigde versie eliminatie-door-aspectentheorie (Kaplan) met 2 stadia: 

▪ 1) Eliminatie alle opties die niet aan een criterium voldoen 

▪ 2) Meer gedetailleerde evaluatie van de overgebleven opties 

Vergelijking traditionele en aangepaste 

versie 

15.4 Beslissingstrategieën 

15.4.1 Veranderde voorkeuren en feiten 

Meeste vd besproken theorieën in dit hoofdstuk gaan ervan uit dat de waarde die we toekennen aan 

een specifiek attribuut constant blijft, maar klopt niet.  

Mensen kunnen hun voorkeuren wijzigen obv nieuwe gunstige attributen/informatie.  

Mensen hebben ook een selectief geheugen voor feiten (vervormd zodat ze consistent blijken met de 

genomen beslissing). 

15.4.2 Selectieve exposure 

Naast het selectieve geheugen is een selectieve exposure een belangrijk kenmerk van slechte 

besluitvorming. 

= fenomeen dat meeste mensen info die consistent is met hun overtuiging prefereren boven info die 

dat niet is 

Toename in selectieve exposure wanneer mensen de noodzaak voelen hun eigen positie te 

verdedigen. Kan ook optreden wanneer beslissers gemotiveerd zijn om een zo accuraat mogelijke 

beslissing te nemen maar ze alleen maar toegang hebben tot een beperkte hoeveelheid informatie. 
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Wanneer beslissers echter sterk gemotiveerd zijn en geïnstrueerd worden om de best mogelijke 

beslissing te nemen, treedt er vaak een reductie op van selectieve exposure. 

15.4.3 Flexibiliteit in de beslissingsstrategieën 

Tot nu toe besproken theorieën over complexe beslissingen gebaseerd op aanname dat beslissingen 

volgens een relatief specifiek vast patroon genomen worden, maar worden natuurlijke 

beslissingsprocessen ook op deze manier genomen? 

Galotti: aanzienlijke mate van flexibiliteit in de wijze waarop beslissingen genomen worden. Theorie 

over natuurlijke beslissingsprocessen veronderstelt dat een complexe beslissing uit 5 fases bestaat: 

- Beslissingsproces: 1) stellen van doelen 2) 

verzamelen van info 3) structureren vd beslissing 4) 

maken ve keuze 5) evalueren vd beslissing 

- Er is aanzienlijke flexibiliteit in de volgorde waarin 

deze fases doorlopen worden 

- Hoeveelheid info verzameld door beslissers wordt 

beperkt tot 4 opties en dit aantal neemt langzaam af met 

tijd 

- Voor iedere optie nemen beslissers 3 tot 6 attributen 

in beschouwing. Dit aantal blijft constant of neemt toe 

met tijd + is afhankelijk van vaardigheid of 

opleidingsniveau vd beslissers 

 Beslissingsproces is dynamisch (opties en criteria kunnen veranderen) 

16. Samenvatting 

p. 675-676 

H22: Probleemoplossing en ontwikkeling van expertise 

1. Inleiding 

Raadsel; is het mogelijk om alle delen van de stad (letters) te bezoeken als je 

elke brug maar 1 keer mag gebruiken ?  

Ingenieur Lenhard Euler; bewijs gevonden dat dit onmogelijk is  

= legt basis voor nieuwe vorm van wiskunde; de grafentheorie 

lees uitleg pagina 679 

Dit voorbeeld toont aan hoe verandering van de representatie van een probleem soms nodig is om 

een oplossing te vinden !  

2. Probleemoplossing 

Er is sprake van probleemoplossing wanneer voldaan wordt aan de volgende vier voorwaarden:  

1. Het gaat om twee verschillende toestanden  

2. De oplosser bevindt zich in de ene toestand en wil zich in de andere toestand bevinden 
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3. Het is niet direct duidelijk hoe het verschil tussen deze twee toestanden overbrugd moet 

worden 

4. Het overbruggen wordt onder bewuste controle in meerdere stappen uitgevoerd 

2.1 Kenmerken van probleemoplossing 

2.1.1 Goed gedefinieerde vs. slecht gedefinieerde problemen 

Bij goed gedefinieerde:  alle aspecten van het problemen zoals begintoestand, mogelijke stappen en 

strategieën en eindtoestand volledig gedefinieerd! = zijn dus gespecifieerd bv; doolhof, schaakspel  

Bij slecht gedefinieerde: ondergespecifieerd!  

bv; je gsm valt uit en je moet net iemand bellen; veel verschillende oplossing mogelijkheden maar 

hangen af van de situatie ; als er iemand in de buurt is gsm lenen, oplader vinden,…. 

Onderzoek met gedefinieerde problemen nochtans meeste problemen in ons leven slecht 

gedefinieerd 

2.1.2 Kennisarme vs. kennisrijke problemen 

Kennisarm = de oplossingsstrategie vraagt geen specifieke achtergrondkennis of alle relevante kennis 

is onderdeel van de probleembeschrijving 

bv; negenstippenprobleem 

Kennisrijk = kunnen alleen maar opgelost worden wanneer de oplosser over relevante kennis 

beschikt om het probleem te kunnen oplossen  

Onderzoek gericht op kennisarme maar dagelijks leven is vooral kennisrijke problemen! 

2.1.3 Doelgerichtheid  

Als probleemoplosser heb je altijd een doel voor ogen wat je wil bereiken en de oplosstrategieën 

zullen er altijd op gericht zijn om je bij dat doel te brengen  

2.1.4 Betrokkenheid van systeem 2-processen 

Deze processen zorgen ervoor dat automatische oplossingen die ontoereikend blijken te zijn, 

verworpen kunnen worden ten gunste van een nieuwe strategie  

Wanneer een oplossing op basis van een automatisch proces gevonden kan worden is er feitelijk 

geen sprake van probleemoplossing 

2.1.5 Onmiddellijke oplossing kan niet worden gevonden 

Een probleem is slechts een probleem zolang de oplosser niet bekend is met de te volgen strategie  

2.2 Productief vs. reproductief denken  

Eerste studies van probleemoplossing; Thorndike = puzzelbox met katten, ratten  

Observeerde dat de diertjes in de puzzelbox slecht voortgang maakten op basis van trial-and-error en 

zo dichter bij de oplossing kwamen  

=> formuleerde op basis van deze bevinding: law of effect:  

= gedrag dat een prettige uitkomst heeft een grotere kans heeft om herhaald te worden , terwijl 

gedrag dat een onplezierige uitkomst heeft minder grote kans heeft om herhaald te worden  
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Kritiek: is dit wel echt probleemoplossend gedrag? = dieren doen eerder beroep op reproductief 

denken dan productief denken  

- Reproductief denken = er wordt gebruik gemaakt van eerdere ervaringen zonder dat er actief 

naar een oplossing van een probleem wordt gezocht 

- Productief denken = heeft betrekking op het innovatief herstructureren van het probleem, 

op zodanige wijze dat de aard van het probleem doorzien kan worden  

3. Inzicht 

Gestaltpsychologen eerste die onderscheid maakte tussen productief en reproductief!  

Kritiek Thorndike; problemen die productief zijn vereisen inzicht  

= inzicht is het gevolg van een plotselinge herstructurering van een probleem;   

proces dat soms vergezeld wordt door een subjectieve aha-ervaring 

m.a.w ieder plotseling begrip, elke plotse realisatie  

Het verminkte dambord is een goed voorbeeld van een inzichtprobleem 

Doel taak: kan je dit dambord volledig bedekken met dominostenen maar twee 

zwarte vakjes weg 

=> meeste zullen tot inzicht komen dat 1 wit en 1 zwart overeenkomt met 1 

dominosteen en er moeten dus evenveel witte als zwarte vakjes zijn maar er zijn dus 2 zwarte weg 

dus kan niet bedekt worden  

Een tweede veel gebruikte methode om inzicht te onderzoeken: remote associates-taak (RAT) 

= drie woorden gepresenteerd zoals; roem, uitspansel en asterisk  

Doel: een woord vinden die geassocieerd is met de drie woorden  ( antwoord; ster )  

3.1 Inzicht: alles of niets? 

Het vinden van de oplossing van een inzichtsprobleem gaat vaak samen met de subjectieve ervaring 

dat je de oplossing gevonden hebt nog voordat de uitwerking van de oplossing beschikbaar is  

Evidentie onderzoek Metcalfe en Wiebe:  

- Vroegen pp om op regelmatige momenten aan te geven hoe sterk ze een gevoel van warmte 

ervaarden ( = hoe dicht ze bij de oplossing zaten) dit bij zowel inzicht problemen als bij het 

oplossen van non-inzichtsproblemen 

- Resultaten: bij inzicht problemen rapporteerden de pp vaak een sterke, plotselinge toename 

van dit gevoel net voor het vinden van de oplossing. Hoe kan dit ?  

=> Volgens Smith en Kounios; de transitie van een staat van geen oplossing naar wel een 

oplossing vindt volgens hen plaats in één discrete transitie 

3.2 De neurale basis van inzicht 

Welke neurale mechanismen zijn betrokken bij het verkrijgen van inzicht?  

Kounios en Beeman : remote associatie-test 

- Zelfrapportage van pp ; sommige vragen wel inzicht nodig andere niet 

- Rechterhemisfeer: Anterieure superieure temporale gyrus  

=  integratie van verre en zwakke associaties 
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- Anterieure cingulate gyrus  

= detectie van conflictsituaties  

=  doorbreken van bepaalde mindset 

3.3 Inzicht en ervaring 

Eerdere ervaring kan ons meestal helpen bij het oplossen van een nieuw, vergelijkbaar probleem 

MAAR toch is dat niet altijd het geval! :  

3.3.1 Functionele gefixeerdheid 

= een beperking in ons vermogen om problemen op te lossen vanwege een beperking in ons 

vermogen objecten voor andere doelen te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen 

waren 

Evidentie studie Karl Dunker:  

- Pp kregen een kaars, punaises een pakje lucifers en nog wat andere 

voorwerpen  

- Taak : de kaars aan de wand bevestigen zodat er geen kaarsvet op 

de tafel kan druppen 

- Oplossing; zie foto  

Evidentie Ye, Cardwell en Mark:  

- Pp kregen aantal voorwerpen en moesten beslissen of deze gebruikt 

konden worden tijdens een specifieke taak, daarna dezelfde voorwerpen bij een tweede taak 

vragen of die gebruikt kunnen worden 

--> bevinding: wanneer pp een object geschikt vinden voor eerste taak dan zijn ze minder 

goed in staat om een tweede gebruiksmogelijkheid voor dit object aan te duiden 

Hoe deze gefixeerdheid reduceren?  

- Volgens McCaffrey:  enerzijds een functievrije beschrijving van een voorwerp te geven en 

anderzijds door mensen te laten beoordelen of deze beschrijvingen een bepaald 

gebruiksdoel impliceren  

- McCaffrey probeert deze techniek bij het introduceren van voorwerpen bij kaarsexperiment:  

= 83 procent van pp slaagde erin oplossing van kaarsexperiment te vinden in tegenstelling tot 

49 procent in de normale kaarsexperiment-conditie  

Andere factor die rol speelt bij functionele gefixeerdheid; cognitieve controle 

- Chrysikou gebruikten een techniek ; transcranial direct current stimulation ( tDCS) terwijl pp 

gebruiksmogelijkheden van een voorwerp moeten bedenken  

tDCS geeft elektrische stroom en zorgt voor inhibitie  

- Wanneer stroom over linker prefrontaalschors werd toegediend: pp bedenkt ongebruikelijke 

mogelijkheden  

=> impliceert dat inhibitie van cognitieve controleprocessen een positief effect heeft op het 

vinden van creatieve oplossingen  

3.3.2 Einstellung 
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Een tweede manier waarop eerdere ervaringen negatief impact hebben = gebruik van mentale sets  

= worden gevormd door het persisteren in een oplossingsstrategie die eerder werkte, maar die niet 

meer adequaat is voor het huidige probleem 

Eistellung 

= fenomeen dat we relatief slecht zijn in het oplossen van eenvoudige problemen wanneer we ons 

ingesteld hebben op het oplossen van complexere problemen 

Luchins test dit met waterpottenprobleem ( zie boek pagina 685 )  

4. Representationele veranderingstheorie 

Ohlsson ; representationele veranderingstheorie. Kern; we komen in een impasse terecht bij het 

oplossen van een problemen omdat we het probleem op een verkeerde manier representeren  

Verminkte dambord: inzichtprobleem, schaakbord bedekt met dominostenen, zodat iedere 

dominosteen precies 2 vakken bedekt, dan worden er 2 witte vakken van de randen van het bord 

verwijderd, de vraag is nu of je het dambord nog steeds volledig kunt bedekken met dominostenen. 

+ Koningsberg probleem (7 bruggen probleem). 

Volgens Ohlsson drie verschillende mechanismen om deze impasse te doorbreken:  

1. Het verlagen van de beperking die we zelf aan het probleem opleggen (= constraint 

relaxation)  

2. Hercodering: een deel van de probleemrepresentatie opnieuw interpreteren 

3. Elaboratie: nieuwe info wordt toegevoegd aan de representatie van het probleem  

Mate van waargenomen vooruitgang is bepalend;  

4.1 Het monitoren van de voortgang 

MacGregor beargumenteerde dat we de mate waarin we voorgang boeken met het vinden van de 

oplossing als vuistregel gebruiken om te signaleren of we in een impasse zijn geraakt of niet 

- Voortgang negenstippenprobleem  

▪ Constraint relaxation bestaat uit de realisatie dat we 

buiten de het rasterpatroon mogen  
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▪ Rechts vanonder is meeste kans dat men 

uiteindelijk juist antwoord vind dan links vanonder 

4.2 Processen betrokken bij representationele verandering 

Ollinger, Jones en Knoblich ; theorie van Ohlsson verder 

uitgewerkt tot een model :  

- Probleemrepresentatie ontstaat door  beschrijving + achtergrondkennis 

- Zoeken binnen die representatie maar herhaaldelijk falen = impasse 

- Representatieverandering; verder zoeken naar nieuwe oplossing 

4.3 Evidentie  

Knoblich, Ohlsson, Haider ; aantonen belang constraint relaxation  

Studie: pp kregen rekenopgaven met lucifers voor hen en moeten die oplossen door maar 1 stokje te 

verplaatsen 

- Tweede opgave is veel moeilijker omdat men focust 

op de numerieke waarden maar je moet het stokje 

van de plus veranderen naar een gelijkheidsteken  

4.4 Zoeken na inzicht 

Fundamentele bijdrage van Ollinger; na een 

representatieverandering moet er nog steeds actief gezocht worden naar een oplossing 

evidentie door negenstippenprobleem  

= Wanneer inzicht tot oplossing zou leiden dan zouden we meteen na de realisatie de oplossing 

meteen zou volgen maar dat is niet zo vaak eerst nog wat zoeken en dan pas!  

5. Incubatie 

Wallas ; incubatie is belangrijk aspect bij het oplossen van een probleem 

= het tijdelijk los laten van een probleem  

--> veronderstelde dat onbewuste processen op de achtergrond bezig blijven met het probleem 

terwijl wij iets anders doen  

Belangrijk effect van incubatie; stimuleert het zoeken naar kennis en informatie  

Bevinding tijdens studie dat incubatie effect sterker waren naarmate mensen langer bezig waren aan 

een probleem 

Incubatie = “nachtje slapen over een probleem” ?  

- Wagner, Gais en Born ; deze hypothese testen door pp wiskundige problemen te laten 

oplossen  en moesten verborgen regel vinden bij reeks cijfers 

ene groep pp mag een nachtje slapen en andere groep niet 

=> de pp die sliepen vonden de verborgen regel meer dan de andere 
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- Simon: incubatie zorgt ervoor dat we de gefaalde oplossingsstrategieën vergeten  

Evidentie studie Calvillo: remote associates-taak  

- De helft van pp kreeg naast ieder woord een misleidend doelwoord zoals: water (faucet) , 

cube(root) en skate (board) = oplossing ice 

- De andere helft kreeg de normale associates taak  

- Na de eerste keer moesten beide groepen het nog eens doen (zonder afleiders) maar weer 

twee condities: de ene groep mocht pauze nemen de andere direct erna nog proberen 

- Degene met een pauze presteerden beter want tijd om misleidende info te vergeten  

6. Strategieen voor probleemoplossing 

6.1 De general problem solver 

Alan Newell en Herbert Simon; programma die goed gedefinieerde problemen moet oplossen  

Programma gebaseerd op assumptie dat informatieverwerking serieel is : één oplossingsstap per 

keer in beschouwing genomen. Daarnaast veronderstelt het dat mensen een beperkte WGcapaciteit 

hebben en dat ze relevante kennis ui het LTgeh kunnen ophalen. 

Newell en Simon; mensen vragen om tijden het oplossen van een probleem verbaal te rapporteren 

wat ze denken en dit gebruiken als basis voor dit programma  

Die verkregen strategieën werden vervolgens in detail uitgewerkt en werd geïmplementeerd in de 

probleemruimte => die bestaat uit begintoestand van het probleem, de doeltoestand en de 

toegestane mentale operaties  

6.2 Types van problemen 

Problemen die de ‘general problem solver’ kan oplossen bestaan over het algemeen uit puzzels 

waarin elementen in een specifieke volgorde van positie verplaats moeten worden ;  

Twee soorten problemen die we nader bekijken :  

6.2.1 Toren van hanoi 

Taak bestaat eruit dat je de gehele toren van deze pin naar een tweede pin moet verplaatsen maar je 

mag nooit een grotere schijf op een kleine zetten en telkens maar 1 schijf per keer  
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6.2.2 Rivieroversteekpuzzels 

Taak; er mag maar een paar keer heen en teruggevaren worden en waarbij soms een voorwerp of 

persoon terug moet worden genomen naar de oorsprong  

Bij beide problemen moeten wij een stap zetten die ons tijdelijk verder van de doeltoestand 

verwijdert 

Maar verschil tussen deze twee is de framing; door het achtergrondverhaal van de rivierpuzzel kan 

dit ons verhinderen  

6.3 Heuristieken en algoritmes 

Volgens Newell en Simon zorgt de complexiteit van meeste problemen ervoor dat we heuristieken 

gebruiken= vergelijkbaar met algoritmes: een complexe procedure of methode die gegarandeerd tot 

een oplossing komt maar is cognitief erg belastend 

Verschillende strategieën en heuristieken om een probleem op te lossen: 

6.3.1 Means-ends-analyse  

= een heuristiek en niet een algoritme want niet gegarandeerd dat we tot een oplossing komen  

Deze analyse bestaat eruit dat we beginnen met het waarnemen van het verschil tussen de huidige 

probleemtoestand en de doeltoestand => op basis van dit verschil formuleren we een subdoel dat 

beoogt het verschil tussen de huidige toestand en de doeltoestand te verkleinen. Hierna specificeren 

we de zetten die vereist zijn om het subdoel te bereiken. Dit proces wordt herhaald zolang er nog 

een discrepantie is tussen de huidige toestand en het doeltoestand. Geen garantie voor een 

oplossing: soms geen zetten meer mogelijk vanuit het subdoel die tot een oplossing zullen leiden. 

Een van de meest gebruikte heuristieken  

6.3.2 Hill climbing 

= de huidige toestand van het probleem altijd zo veranderen dat de volgende zet een stap dichter bij 

de doeltoestand brengt ≈ vergelijkbaar met het bergbeklimmen in het donker: het enige wat je weet 

is dat je omhoog moet 

Maar als er geen directe stap meer beschikbaar is die je dichter bij de doeltoestand brengt dan zit je 

vast dus erg simpel maar inefficiënt  

6.3.3 Voortgangsmonitoring 

Veronderstelling dat men verandert van heuristiek als ze geen voortgang maken  

Dus als we de illusie hebben dat we voortgang boeken dan weigeren we te veranderen van strategie 

6.4 Planning 

Waarom plannen mensen vaak niet vooruit bij het oplossen van problemen? Omdat we hier zelf 

bewust voor kiezen. 

Studie van Sweller en Levine: we plannen heel weinig vooruit bij het zoeken naar een oplossing  

Why? : 2 mogelijke verklaringen ;  

1. Newell & Simon: beperkte capaciteit kortetermijngeheugen 
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2. Planning kostbaar in termen van tijd en moeite  

6.4.1 Hoe ver plannen we vooruit?  

We kunnen vooruitplannen maar kiezen ervoor het gewoon niet te doen  

Evidentie: een groep pp kreeg de instructie de volledige oplossing uit te werken voordat ze de 

stappen daadwerkelijk uitvoerden  

Andere groep pp mochten zelf strategie bepalen en geen instructie  

-> pp in laatste groep plannen nauwelijks terwijl eerste groep proefpersonen de juiste oplossing 

vinden in minder stappen  

6.4.2 Cognitieve gierigheid 

Veel theoretici gaan ervan uit dat een onderscheid tussen intuïtieve en analytische processen een 

mogelijke verklaring kan bieden voor het gebrek aan planning bij het oplossen van een probleem  

Kahneman; onderscheid tussen  

- Systeem 1 denken: snel, moeiteloos en intuïtief 

- Systeem 2 denken: langzaam en moeizaam  

Meeste aanhangers van deze duale procesbenadering gaan ervan uit dat we cognitief gierig zijn:  

- We gaan economisch om met onze tijd en de moeite die we steken in de taken die veel 

denkwerk eisen  

Cognitieve reflectietest geeft indicatie van cognitieve gierigheid:  

- Bv: een racket en een bal kosten samen 1,10 euro. Het racket kost1 euro meer dan de bal. 

Hoeveel kost de bal? Veel mensen fout 

Hoge mate van overeenkomst tussen het idee van cognitieve gierigheid en het idee van Newell en 

Simon dat probleemoplossers veelvuldig gebruikmaken van heuristieken  

- Overeenkomst: in beide gevallen is er sprake van het terugvallen op simpele soms inaccurate 

strategieën  

- Verschil: volgens Newell & Simon maken we gebruik van heuristieken omdat we daartoe 

gedwongen worden vanwege onze beperkte verwerkingscapaciteit  

Maar het bestaan van cognitieve gierigheid impliceert daarentegen dat we heuristieken gebruiken 

omdat we terughoudend zijn in het inzetten van moeizame cognitieve processen en niet zozeer 

omdat we ertoe gedwongen worden  

7. Probleemoplossing op basis van analogieen  

Positieve transfer= als je in het verleden een probleem hebt moeten oplossen en daarna bij een 

ander probleem kan profiteren van die eerdere ervaring 

Negatieve transfer= als de ervaring van het oplossen van een probleem in het verleden verhindert 

dat je de oplossing van een nieuw probleem vindt 

=> veel analogieredeneringen zijn gebaseerd op dergelijke eerdere ervaringen en het ontdekken van 

overeenkomsten tussen huidig en vorig probleem !  
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- Voorbeelden (uit wetenschap):  

▪ Atoommodel van rutherford 

▪ Biljardbaldmodel voor gassen 

▪ Hydraulisch model voor bloeddruk 

▪ Computermetafoor voor cognitie 

▪ Rechtszaken; gelijkende rechtszaken gebruiken om te vergelijken  

7.1 Het stralingsprobleem van duncker 

Karl Duncker ; nieuw innovatief probleem om probleemoplossingsvaardigheden te onderzoeken ; 

stralingsprobleem= Hoe kun je een dodelijke dosis radioactieve straling op een 

tumor richten zonder het omringende gezonde weefsel te beschadigen?  

Gick en Holyoak ; slechts 10 procent van alle pp in staat zonder hints op te lossen  

- Andere groep pp kreeg drie verhalen met een gelijkende structurele 

oplossing en kregen de hint dat het leek op de vorige verhalen (analogie) 

en zo kon 80 procent komen tot de juiste oplossing bij het 

stralingsprobleem  

7.2 Overeenkomsten tussen de problemen  

Cruciale factor om analogieën te kunnen gebruiken bij andere problemen: overeenkomsten 

herkennen  

Chen; drie verschillende types overeenkomsten: 

1. Oppervlakkige overeenkomsten: : dat zijn, voor de oplossing vaak irrelevante, details die in 

beide problemen voorkomen 

2. Structurele: oplossingsprincipes die door beide problemen gedeeld worden  

3. Procedurele: de procedures die in het analogon 

gebruikt worden komen overeen met die welke 

nodig zijn om het huidige probleem op te lossen  

Chen illustreert deze types aan de hand van een probleem 

waarbij een olifant gewogen moet worden  

= weeg-olifant probleem 

- Een jongetje moet een olifant wegen maar geen 

grote weegschaal beschikbaar enkel een kleine 

weegschaal. Opl kleine objecten verzamelen die even 

veel als een olifant wegen en die dan apart wegen. 

- Twee mogelijke oplossingen; 

▪ Boot oplossing: vaststellen hoe diep de boot 

zakt als olifant er op staat 

▪ Boom-oplossing: een grote balans aan een boom hangen en dan de olifant in 

evenwicht proberen brengen met andere kleine objecten  

- Een oppervlakkige analogie ; een verhaal dat ook betrekking had op een olifant en jongen, 

verder niets relevant 
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- Een structurele analogie; introductie van vergelijkbare doelen, obstakels en beschikbare 

middelen 

- Een procedurele analogie; pp kregen pictogrammen te zien van een aantal oplossing 

procedures ( zie foto)  

- Bevinding; de oppervlakkige analogie is nodig anders kunnen proefpersoon niet inzien dat 

het een gelijkend verhaal is  

Dunbar en Blanchette: bestuderen het gebruik van analogieën bij moleculair biologen en 

immunologen  

- Bevinding; gebruikte analogie is afhankelijk van de aard van de taak  

▪ Problemen met experimenten= gebruiken oppervlakkige  

▪ Problemen waar hypothese genereren = gebruiken structurele  

Loewenstein; de efficiëntie waarmee we een analogie uit ons geheugen kunnen halen, is essentieel  

voor het effectief oplossen van problemen en deze wordt grotendeels bepaald door de mate waarin 

we de onderliggende structuur van een probleem doorzien  

- Evidentie: pp vragen om de onderliggende structuur van 2 problemen te bekijken  

▪ Ene groep ; twee problemen gelijktijdig bestuderen 

Andere groep; de twee problemen afzonderlijk  

▪ Groep die gelijktijdig bestudeerde was gemiddeld beter in het oplossen ! --> voordeel 

door efficiëntere ophaling  

7.3  De neurale basis voor analogisch probleemoplossen 

Actief een analogie zoeken is efficiënter dan er een gewoon te krijgen  want actief ophalen uit 

geheugen  

Onderzoek met vier-term-analogieprobleem om neurale basis te onderzoeken;  

- Pp krijgt vier woorden ( a;b;c;d ) en moeten dan antwoorden of a tot b is wat c tot d is  

bv; vlam; kaars; toren; kerk. Pp moeten aangeven of a:b 

dezelfde relatie tot elkaar hebben als c:d 

- Strikt seriële verwerking! 

- Knowlton identificeert 4 stadia:  

1. Ophaling 

2. Mapping 

3. Inferentie 

4. Inductie 

=> dit resulteert in een abstract schema waarin de 

structurele overeenkomsten tussen problemen en 

analogie gerepresenteerd is 

Morrison, Holyoak en Bao; werkgeheugen betrokken bij analogisch 

probleem oplossen  

8. De ontwikkeling van expertise 

Levenslang ervaring nodig 
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Onderzoek vaak gedaan met kennisarme probleemoplossing maar expertise is kennisrijk!  

Voorbeelden uit :  

- Fysica 

- Schaken 

- Medische wetenschappen 

Kader 22.1: DENK NIET DAT WE DIT MOETEN KENNEN MAAR CHECK TOCH LESWIJZER VOOR ZEKERHEID! 

8.1 Soorten expertise 

We gaan in dit hoofdstuk 2 soorten expertise in detail uitwerken;  

- Schaken 

- Medische expertise 

8.2 Schaakexpertise 

- Adriaan Dingeman de Groot was een van de eersten die zich bezighield met de cognitief 

psychologische aspecten van schaakspel. Hij onderzocht geheugen van schaakgrootmeesters:  

Liet schaakstellingen en willekeurige posities op schaakbord zien die de pp moesten 

reconstrueren  

=> Bevinding ; schaakmeester hadden het even moeilijk als beginners bij het reconstrueren van 

willekeurige posities maar ze waren vooral beter in het reconstrueren van echte stellingen  

8.2.1 Chunking-theorie 

Chase en Simon; schakers die bordposities onthouden delen dit op in 7 chunks  

- Onderzoek: pp moet stellingen reconstrueren en via oogstudiebewegingen  

= aantal geplaatste stukken tussen twee oogbewegingen indicatief  

▪ Experts: 2.5  

beginners: 1.9  

Gobet& Simon (1998): 14 –17 posities per chunk 

8.2.2 Sjabloontheorie 

Uitbreiding van chunking-theorie 

Gobet en Waters: chunking theorie kan twee belangrijke aspecten van schaken niet verklaren :  

1. Probleem om te verklaren hoe de individuele chunks worden geïntegreerd in de hogere orde 

presentaties die door schaakexperts worden gebruikt 

2. Het encoderen van de bordposities zou volgens de chunking-theorie veel meer tijd kosten 

dan in werkelijkheid het geval is 

Sjabloontheorie heeft deze beperkingen niet! 

= een computerprogramma die streeft de denkprocessen van een schaker te simuleren  

= netwerk dat bestaat uit een set van knopen (de chunks) die aan elkaar gelinkt zijn in de vorm van 

een boomstructuur. Iedere knop bestaat uit een aantal tests die gebruikt kunnen worden om een 

aantal eigenschappen van de externe stimuli te checken  
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Het resultaat van deze test zal bepalen welke link naar het volgende niveau in de boomstructuur 

gevolgd wordt  

Wanneer het einde van de boomstructuur bereikt is; de chunk op die positie vergeleken met 

daadwerkelijke positie op bord door middel van patroonherkenningsmechanisme 

Het associatieve netwerk groeit op basis van twee mechanismen;  

1. Familiarisatie  

2. Discriminatie  

Chunks die veel gebruikt worden zullen zich ontwikkelen tot sjablonen  

Die sjablonen bestaan uit een kern en uit slots= bevatten info over de posities van 10 tot 20 

schaakstukken 

Sjabloontheorie maakt predicties:  

- Voorspelt dat schaakposities opgeslagen worden in maximaal 3 sjablonen  

▪ Evidentie: pp moeten schaakbord reconstrueren dat ze te zien krijgen  

= dit gebeurt altijd in 3 of minder stappen en schaakmeester kunnen zelfs in 1 stap 

15 schaakstukken op de juiste plaats zetten 

- Voorspelt dat de beste schakers hun uitmuntende prestaties te danken hebben aan hun 

superieure sjabloon gebaseerde kennis en niet zozeer aan strategisch denk vermogen  

= als dit correct is dan zouden topschakers ook onder tijdsdruk even goed moeten blijven 

presteren  

▪ Evidentie ; vrij inconsistent !  lees pagina 698 voor bewijs 

8.3 Medische expertise 

De relatie tussen intuïtieve en deliberatie diagnoses-> welke zijn beter? 

Medische diagnose op basis van additionele discrepante bevindingen = beter (hogere accuratesse 

van de uiteindelijke diagnose) Medische diagnose op basis van additionele niet discrepante 

bevindingen = slechter Intuïtieve diagnose: welke is het van bovenstaande? Deliberatie diagnose: 

welke is het van bovenstaande? 

Complementair aan schaakexpertise;  medische diagnoses zijn 

- Slecht gedefinieerde problemen 

- Kennisrijke problemen 

Elstein : onderzoek naar medische expertise 

- Bracht top experten in een kamer en huurde acteurs in die patiënt speelde en wou zo zien 

hoe specialisten diagnoses stellen 

- -> conclusie: specialisten doen het niet veel beter dan gemiddelde artsen  

= zijn selectie van specialisten bleek dus ineffectief te zijn  

- Het aantal jaren ervaring bleek dus een effectieve indicator te zijn  

8.3.1 Impliciete vs. expliciete redeneringen 

Veel medische expertise is impliciet 
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Engel ; het belangrijkste verschil tussen experts en beginners is dat experts veel meer gebruik maken 

van Systeem-1 processen terwijl beginners meer Systeem-2 processen gebruiken 

Medische specialisten die beroep doen op visuele patroonherkenningsprocessen zoals pathologie, 

radiologie : gebruiken meer impliciete strategieën en minder bij technische specialiteiten zoals 

chirurgie  

Bevinding; zelfs wanneer medische specialisten impliciete strategieën gebruiken controleren ze dit 

aan de hand van expliciete redenering  

 Paul en Groen: patroonherkenning is een belangrijke determinant van expertise 

- Evidentie; studenten geneeskunde en specialisten moeten een paar minuten lang 

beschrijvingen van patiënten lezen en een diagnose formuleren  

=> focus lag vooral op de structuur van info die deelnemers in geheugen opgeslagen hebben  

Norman; medische probleemoplossingsstrategieën zijn gedeeltelijk gebaseerd op gelijkenissen van 

eerdere gevallen waar de medicus ervaring mee heeft  

Mamede ; vooral bij complexe diagnoses hebben medische experts voordeel bij het gebruiken van 

expliciete bewuste analyse  

Hoe kunnen we nu vaststellen of medische experts impliciete strategieën gebruiken?  

- Onderzoek Weinstien; specialisten naarmate ze ervaren worden besteden steeds minder tijd 

aan het inspecteren van de niet-diagnostische delen van een afbeelding  

Kundel: oogbewegingsstudie bij experts en mammogram 

= experts detecteren pathologisch weefsel veel sneller dan beginners 

= fixaties richten zich bijna onmiddellijk op tumor  

8.3.2 Efficiëntie van herkenningsprocessen 

Bij experts werd gevonden dat ze vergeleken met niet-experts  

1. Korter fixeerden 

2. Eerder fixeerden op taakrelevante info 

3. Vaker fixeerden op taakrelevante info 

4. Minder vaak fixeerden op taakirrelevante info 

5. Langere saccades maakten  

8.3.3 Patroonherkenning en beslissingsprocessen 

Soms moeten mensen dergelijke complexe beslissingen onder hoge tijdsdruk maken  
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Klein: patroonherkenningsprocessen spelen zeer belangrijke rol in dit 

proces  

- Volgens zijn Recognition-primed decision-model zullen 

experts proberen om een situatie met een eerdere situatie 

te vergelijken => wanneer hier een match is zal die eerdere 

oplossing gekozen worden ! Dit proces resulteert in het 

ophalen van 1 oplossing, op basis van patroonherkenning. 

Die oplossing zal in de vorm van een mentale simulatie 

toegepast worden en als die bevredigend is dan zal die 

daadwerkelijk toegepast worden !  

=> als er geen match is dan zullen we meer info gaan zoeken  

- Veel empirische evidentie voor dit model 

- Maar het recognition- primed decision- model contrasteert 

met Kahnemans Systeem-1 benadering!  

8.3.4 Ervaring vs. expertise 

= hangt vaak samen ; routineuze expertise. Maar NIET ALTIJD ; adaptieve expertise 

= individuen die blijven groeien in hun vakgebied door hun intentionele betrokkenheid om steeds  

weer op innovatieve manieren een probleem op te lossen  

= continu inzet van cognitieve processen  

8.3.5 Doelbewust oefenen  

Ericsson ; doelbewust oefenen van vaardigheden kan bijdragen aan het verkrijgen van een 

vaardigheid mits voldoen aan voorwaarden;  

- De taak heeft de juiste moeilijkheidsniveau  

- Bij het oefenen krijg je informatieve feedback over je prestatie 

- Je hebt voldoende gelegenheid om de taak te herhalen  

- Je hebt de gelegenheid om je fouten te corrigeren  

Ericsson en Chase: trainen van student SF in het onthouden van lange cijferreeksen  

≈≈> training langetermijngeheugen  

=> student slaagde erin want sloeg reeksen op door op te splitsen in chuncks en die te verbinden aan 

zijn hardloopwedstrijdkennis 

Campitelli en Gobet; doelbewust oefenen is weliswaar een noodzakelijke maar niet een voldoende 

waarde is om expertise te ontwikkelen  

- Volgens Ericsson en Towne’s theorie zouden er 3 predicties ontstaan;  

1. Iedereen die veelvuldig en doelbewust oefent zou uiteindelijk een zeer hoog 

prestatieniveau moeten bereiken  

2. Voor ieder individu zou de totale hoeveelheid oefentijd ongeveer even hoog moeten 

zijn om een bepaald niveau te bereiken  
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3. Ieders vaardigheid zou ongeveer in gelijke mate moeten profiteren van een bepaalde 

hoeveelheid oefening 

- Voor schaakexpertise concluderen ze dat geen enkel van die predicties kloppen 

Dus oefening heeft een positief effect maar de effectiviteit van doelbewust oefenen is beperkt!!  

H23: Sociale cognitie 

1. Inleiding: 

Essentiële aspecten van sociale cognitie; bv. je kunnen verplaatsen in het perspectief van een ander 

om diens beleving van de situatie te interpreteren of bv. iemand anders helpen  

Kritiek op cognitieve psychologie: het onderzoek naar menselijk functioneren vindt altijd plaats op 

individueel niveau, terwijl we sociale wezens zijn  

2. Impliciete sociale cognitie: 

Van deze sectie is het belangrijk dat je weet dat veel sociaal-cognitieve processen impliciet zijn en 

dus ook moeilijk te meten. Ook is het belangrijk dat je weet dat er methodes zijn ontwikkeld die 

dat kunnen meten. Ik verwacht dat je weet welke methodes er zijn en dat je de achterliggende 

gedachte van de twee in het boek beschreven methodes begrijpt. De precieze methodologische 

details hoef je niet te kennen. 

Probleem in het sociale-cognitieonderzoek is dat veel sociaal-cognitieve processen impliciet blijven = 

we zijn ons vaak niet bewust van de reden waarom we bepaalde sociale acties uitvoeren 

- Impliciete sociale cognitie: processen die buiten onze bewuste controle optreden en die 

gerelateerd zijn aan sociaalpsychologische constructen zoals attitudes, stereotypes en 

zelfconcepten  

- Impliciete maten om het te onderzoek; deze proberen de processen te identificeren die de 

basis vormen voor sociale perceptie, beoordelingen en acties, en die niet introspectief te 

beschrijven zijn of via zelfrapportage te meten zijn 

▪ Bv. priming, impliciete associatietesten 

Affectmisattributieprocedure: voorbeeld van een priming procedure 

- Pp krijgen zwarte of witte gezichten te zien als prime, dit voor de presentatie van een 

Chinees karakter 

- Pp moeten gezichten negeren en beoordelen of het Chinese karakter meer of minder 

aantrekkelijk is 

- Resultaat: de gezichten hadden een invloed 

Impliciete-associatietesten: raciale attitutes meten 

- Omdraaiing van de respons-mapping (emoties negatief/positief , Afro-Amerikaan/blanken). 

- Reeks eigennamen (Afro-Amerikanen-links vs. Europeanen-rechts)  

- Reeks emotioneel geladen woorden  (+ links vs. – rechts) 

- Reeksen werden samengevoegd & omgedraaid  

- Indien de pp al een impliciete associatie heeft met een emotionele valentie en een bepaalde 

bevolkingsgroep, dan zou moeten blijken uit het feit dat de pp deze omdraaiing efficiënter 

kan uitvoeren dan de andere  
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3. Sociale priming: 

Van belang hier is dat je op de hoogte bent van de discussie en de belangrijkste kritieken op de 

besproken sociale priming studies. Handig is om het verschil tussen sociale priming en andere 

vormen van priming te herkennen. 

In hoeverre beïnvloeden sociale situaties onbewust ons gedrag?  

- Veel onderzoek gebeurt met priming 

- Gewone priming: veranderingen in perceptie, beoordelingen en gedragingen, door een 

minimale blootstelling aan woorden, foto’s of andere stimuli. Komt door een associatief 

semantisch netwerk. 

- Sommige vormen van priming zijn robuust (perceptuele of semantische priming) 

▪ Mechanismen: de verhoogde accuratesse op een woordbenoemingstaak kan 

verklaard worden doordat activatie zich door een associatief semantische netwerk in 

het LTH verspreidt  

- Sociale priming is complexer dan dat. Relatie tussen prime en doelgedrag is complexer dan 

bij een woordherkenningstaak 

▪ Bv studie: mensen gaan trager wandelen na onbewuste blootstelling aan begrippen 

gerelateerd aan ouderdom -> onbewuste beïnvloeding van ons sociale gedrag door 

allerlei stereotypische opvattingen en onbewuste (voor)oordelen. 

Opmerkelijk verschil tussen perceptuele en sociale priming: de eerste zin talloze malen gerepliceerd, 

terwijl dat voor de laatste niet het geval is. De onbewust beïnvloeding van ons gedrag wordt daarom 

in vraag gesteld  

De priming studies gaan ervan uit dat al onze gedrag beïnvloed wordt door onbewuste factoren. 

Maar priming is slechts één mogelijke invloed. Indien je gedrag subtiel beïnvloed wordt en je net iets 

anders reageert (samen met een paar andere mensen) is het genoeg om deze effecten 

experimenteel te meten. 

Kanttekeningen: 1) De effecten zijn moeilijk te verklaren. 2) De relatie tussen prime en uitkomstmaat 

is vaak zo indirect dat het verwachte effect vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, a priori te voorspellen 

is. 3)De effecten zijn zeer moeilijk te repliceren. 

4. Theory of mind: 

Begrijpen waarom kleine Max het chocolaatje in de groene kast zal zoeken, kennis van het begrip 

mind reading: wat is het, aangeboren of niet 

= ons vermogen om ons in te leven in het perspectief van iemand anders 

- We zijn in staat om een theorie over de mentale representaties van iemand anders te 

vormen  

- Max legt chocolaatje in de groene kast, gaat buiten spelen. Mama verlegt da chocolaatje in 

een andere kast. Max komt terug en kijkt 1st in de groene kast. (Hij weet nog niet dat dat 

chocolaatje verplaatst is. 

Welke hersengebieden zijn erbij betrokken? Mediale frontale gyrus 

Gevonden dat theory of mind gevoelig is voor interferentie door executieve dubbeltaken 

- Dit suggereert dat theory of mind niet een automatisch, maar een gecontroleerd proces is, 

dat gebruikmaakt van aandacht eisende cognitieve hulpbronnen 
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Mind reading= het vermogen om de mentale staat van een ander te representeren  

- We kunnen het ook gebruiken om emotionele toestanden van onszelf te kunnen 

interpreteren  

- In hoeverre is deze vaardigheid aangeboren of aangeleerd?  

▪ Heyes&Frith: deels aangeboren en deels door training verfijnd; doordat we leren 

gezichtsexpressies, lichaamstaal en uitingen te interpreteren en te vertalen naar de 

mentale toestand van degene die we lezen  

- Ook in een niet-sociale context: 

▪ Bepaalde delen van de hersenen worden actief wanneer we denken over de mentale 

staat van anderen  

5. De neurale basis van sociale cognitie: 

Neurale basis: wat hebben we van patiënt B. geleerd/ welke emoties worden in dit deel 

beschreven en aan welke aspecten van sociale cognitie zijn deze emoties gerelateerd? Wat hebben 

Heider en Simmel geconcludeerd? Wat voor stimuli gebruiken ze? Wat zijn de belangrijkste 

eigenschappen van het spiegelneuronen systeem : Hoe is het ontdekt? Speelt het een rol bij 

actiebegrip of het begrijpen van intenties? Met welke theoretisch raamwerk is dit systeem 

verenigbaar en waarom? 

Laat ik proberen om de link tussen perceptie en motoriek nog eens proberen te illustreren aan de 

hand van een simpel voorbeeldje wat de link (hopelijk) wat concreter maakt. Stel je bent aan het 

wandelen in een natuurgebied en plotseling zie je een grizzly beer naderen, waardoor je weg wil 

vluchten (overigens is mij verteld dat je bij beren dat nu juist NIET moet doen, maar soit...). Wat 

speelt er zich op dat moment in je hersenen af?  

Het predictive coding model veronderstelt dat, om de visuele ervaringen te verklaren, in de hogere 

gebieden in de cortex de hypothese, "ik zie een beer" activeren. Als gevolg daarvan genereer je 

predicties over de mogelijk acties van de beer en deze acties genereren op de lagere delen van de 

cortex meer specifieke predicties: mentale beelden van aanvallende beer scenario's in de visuele 

cortex, dreigend gebulder in de auditieve cortex en UITERAARD, een sterke verwachting dat je 

lichaam zo ver mogelijk verwijderd is van de beer in kwestie.  Wanneer we de logica van de 

ideomotortheorie (en de predictive coding implementatie daarvan, zoals beschreven in hoofdstuk 3) 

volgen, zou deze verwachting, oftewel het denken aan de intentie om ver weg te zijn, in principe 

voldoende zijn om ons lichaam aan te sporen tot actie, om te vluchten met andere woorden. De 

reden hiervoor is natuurlijk dat de activatie van het concept "beer valt mij aan", niet alleen maar 

visuele en auditieve predicties genereert, maar ook de nodige predicties omtrent de gewenste 

toestand van ons lichaam.  

Voor de activatie van het spiegelneuronensysteem geldt dat er feitelijk een vergelijkbaar 

mechanisme actief is. Wanneer ik een ander hard zie wegrennen van deze beer kan deze actie ook de 

hypothese "beer valt aan" activeren, die resulteert in de activatie van hetzelfde concept als wat bij 

die ander actief is. Op deze manier genereert het predictive model ook de verwachting dat ons 

lichaam moet gaan rennen, met als gevolg dat we deze actie ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.  

Belangrijk is om je te realiseren dat oudere modellen voor het spiegelneuronensysteem niet 

gebaseerd waren op dit idee, waardoor ze moeilijk konden verklaren waarom het simpelweg 

observeren van een actie dezelfde neurale gebieden activeerde als het uitvoeren hiervan. 

Inzichten gekregen door de sociale beperkingen te bestuderen bij mensen met beschadigingen van 

de frontaalschors. Studie naar ASS: 
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- Autisme wordt gekenmerkt door een beperking van de vaardigheid om de mentale 

toestanden van een ander te herkennen  

- Resultaten van autisme vergelijking met die van het syndroom van Williams  

▪ Dit wordt gekenmerkt door kenmerken die bijna het complete tegenovergestelde 

zijn van autisme => hypersociaal 

- Resultaat: 

▪ Bij patiënten met het syndroom van Williams specifiek de vaardigheid intact is 

gebleven om de mentale toestand van mensen af te lezen uit foto’s van hun ogen; 

een vaardigheid waarover autisme niet beschikt  

▪ Bij gezonde pp: activatie van amygdala => dit is verstoord bij autisme  

5.1 De amygdala en de sociale beoordeling van gezichten: 

Fusiform face area => gezichtherkenning 

Een kleine proportie neuronen in de amygdala wordt gekenmerkt door de eigenschap dat hun 

activatie specifiek gemoduleerd wordt door de aanwezigheid van gezichten & dit gebied speelt een 

grote rol in het herkennen van emotie in de gelaatsuitdrukking  

- Vooral bij negatieve emoties, zoals angst of woede 

- Additioneel onderzoek wijst erop dat de amygdala ook betrokken is bij de herkenning van 

positieve emoties  

Deze resultaten wijzen erop dat de amygdala wss betrokken is bij het alloceren van cognitieve 

processen aan biologische saillante, maar ambigue stimuli  

- Deze vereisen additionele verwerking, ongeacht de emotionele valentie ervan  

Dus de rol van de amygdala is niet strikt sociaal  

Wat is de consequentie van een beschadiging aan de amygdala voor het sociale functioneren?  

- Vaak extreem vriendelijk tegen anderen, minder sociaal aberrant gedrag  

Amygdala speelt wss nog een rol in het detecteren van sociale cues uit bewegingspatronen 

- We herkennen biologische patronen meteen  

- Studie Heider en Simmel: pp kregen korte filmfragmenten te zien van drie geometrische 

figuren die zich over een witte achtergrond bewogen. Er was ook een groot vierkant, die kon 

openen als een deur. 

▪ Toeschrijven mentale eigenschappen (doelen, opvattingen, verlangens) aan de 

figuren op basis van hun bewegingen 

▪ Gezonde pp hadden geen enkele moeite om bewegingen toe te wijzen aan een 

sociale categorie. Er werden mentale eigenschappen, zoals doelen, opvattingen, 

verlangens en motivaties aan de figuren toegeschreven obv hun bewegingen 

▪ Pp met bilaterale schade aan de amygdala vertoonde dit niet, de automatische 

interpretatie in sociale termen ontbrak 

Functies amygdala: 

- Neurale verwerking van emoties en het bepalen van de saillantie ervan  

- Snelle en automatische evaluatie van biologisch relevante stimuli 

- Werkt samen met andere hersengebieden  

5.2 De ventromediale prefrontale cortex: sociaal redeneren en beslissen: 
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Deze speelt een belangrijke rol in het linken van perceptuele representaties van stimuli met 

representaties van hun emotionele en sociale significantie  

Verschillen met de amygdala: 

- VPC speelt een rol bij de verwerking van zowel belonende als aversieve stimuli  A reageert 

vooral op aversieve stimuli 

- De beloningsgerelateerde representaties in de VPC zijn minder stimulusgedreven dan bij de 

amygdala; ze kunnen ook het gevolg zijn van een meer complexe emotionele 

waardebepaling 

▪ De VPC speelt een rol in het mediëren van uitkomsten die het gevolg zijn van zowel 

belonende als bestraffende condities  

 

Beschadiging van VPC: 

- Onvermogen om te organiseren, toekomstige activiteiten te plannen, verminderend 

vermogen om op straf te reageren, stereotypische sociale manieren en gebrek aan zorg en 

interesse in anderen  

- Gebrek aan empathie  

 

Speelt ook een belangrijke rol bij sociaal redeneren: 

- Kaartselectietaak (Wason)  

▪ Wnr pp moeten verifiëren of er een deontologische regel geschonden is, zijn ze veel 

beter in deze taak dan wnr ze moeten verifiëren of er aan een indicatieve regel is 

voldaan  

▪ Zou evolutionair ontstaan zijn 

▪ Schade aan de VPC: presteren minder  

5.3 De somatosensorische cortex: empathie en simulatie:  

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe we een ander representeren moeten we eerst weten hoe 

we onszelf representeren 

We zouden kunnen beargumenteren dat we ons in een ander verplaatsen doordat we deze ander 

simuleren in ons eigen brein: we kunnen empathie voelen voor deze persoon doordat we een 

mentaal model genereren van diens gedachten en gevoelens  

Gevoel: de representatie van de emotionele staat van het lichaam, ongeacht of dat nu een eigen 

emotionele reactie betreft, of een empathische reactie op die van een ander  

 

3e neurale structuur die een rol speelt bij het genereren van een mentale representatie van een 

ander 

- Gelokaliseerd in delen van de rechter somatosensorische cortex  

- Schade: beperking in het vermogen om emoties af te leiden uit gezichten 

- De somatosensorische cortex stimuleert als het ware de gelaatsuitdrukking die de ander 

vertoont 

5.4 Het spiegelneuronensysteem: 

Neuronen in de ventrale premotorcortex => spiegelneuronen (onderzoek bij apen) 
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- Ze weerspiegelen de acties die iemand anders uitvoert teneinde deze actie zelf later te 

kunnen uitvoeren 

Speelt een belangrijke rol in het begrijpen van acties en intenties  

- Dit is de basisfunctie van het spiegelneuronensysteem  

- De vaardigheid om te leren door imitatie heeft zich volgens deze auteurs later in de evolutie 

vanuit de functie van het begrijpen van acties ontwikkeld 

Bij mensen wel evidentie gevonden voor de betrokkenheid van het spiegelneuronensysteem bij 

imitatie  

- Activatiepatronen in de hersenen worden veroorzaakt door een mechanisme, bestaande uit 

2 fases: 

▪ De te imiteren actie wordt in haar samenstellende elementen opgebroken en deze 

elementen worden in potentiële bewegingspatronen vertaald 

▪ Organisatie van deze bewegingspatronen in een spatiale en temporeel coherente 

sequentie van bewegingen, die herhaalt wat de imitator heeft getoond  

5.4.1 Spiegelneuronen: evidentie voor hun rol in het begrip van acties: 

Gallese: het spiegelneuronensysteem is een fundamenteel mechanisme dat de basis vormt voor ons 

vermogen om de intenties en acties van anderen te begrijpen  

- Dat gebeurt doordat we intern deze acties en intenties repliceren  

- De stimulatie vindt impliciet plaats  

- Een belangrijk verschil tussen het interpreteren van de niet-levende buitenwereld en het 

interpreteren van andere personen, is dat we niet alleen maar de acties van anderen kunnen 

interpreteren, maar ook dat we zelf vergelijkbare acties kunnen uitvoeren  

▪ We zijn in staat om directe connecties te maken tussen het eigen perspectief en het 

perspectief van een ander   

Evidentie gevonden bij dieren & ook bij mensen 

- Het menselijke spiegelneuronensysteem reageert op een meer subtiele manier en op een 

groter scala van acties dan het equivalente systeem bij apen  

▪ Bij apen: wordt alleen geactiveerd wnr het doel van de actie aanwezig is 

▪ Bij mensen: volstaat het al dat de actie wordt uitgebeeld  

5.4.2 Spiegelneuronen en actiebegrip: beperkingen: 

Maar er is nog geen consensus bereikt over deze conclusie  

In een studie werd gevonden dat de hersengebieden die traditioneel met het 

spiegelneuronensysteem worden geassocieerd, niet konden differentiëren tussen deze 2 types van 

acties  

Problemen: 

- Het is zeer wss dat ook andere neurale mechanismen betrokken zijn bij het begrijpen van 

acties en intenties 

- Het klassieke spiegelneuronensysteem is niet in staat om te differentiëren tussen 

betekenisvolle en betekenisloze acties 

- Er zijn indicaties voor een dissociatie tussen de uitvoering van een actie en het begrijpen van 

acties 
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- De evidentie voor overeenkomsten tussen het menselijke spiegelneuronensysteem en dat 

van andere primaten is zeer zwak 

5.4.3 Spiegelneuronen en emoties: 

Het is niet alleen betrokken bij het begrijpen van acties, maar ook emoties 

Apen: insula speelt rol bij emotiebegrip 

- Ontvangt ook connecties van interoceptieve projecties  

▪ Interoceptie= waarneming van de fysiologische toestand van het lichaam, vooral van 

de interne organen 

- Stimulatie van de insula resulteert in een variëteit van specifieke autonome 

visceromotorische responsen, zoals verandering van ademhaling of hartslag  

- De insula lijkt dus niet alleen de toestand van het lichaam te representeren, maar speelt ook 

een belangrijke rol in visceromotorische integratie 

Bij mensen lijkt de insula ook een belangrijke rol te spelen in de verwerking van walging 

De insula wordt ook geactiveerd door de gelaatsuitdrukking van een ander  

 

Patiënt NK: had een selectieve beperking in het herkennen van walging in gelaatsuitdrukkingen  

- Vermogen om andere emoties te herkennen was niet aangetast 

- Ook een beperking in zijn vermogen om auditieve signalen die geassocieerd zijn met walging 

te herkennen (niet zo bij andere emoties) 

- Ook een beperkt vermogen om zelf gevoelens van walging te ervaren  

 

Patiënt B: 

- Beperkingen in het kunnen herkennen van de gelaatsuitdrukkingen die geassocieerd zijn met 

walging, maar geen probleem in het kunnen herkennen van andere  

- Dit was ook multimodaal 

 

fMRI-studie: 

- De insula werd zowel geactiveerd door de eigen ervaring van walging alsook door het 

waarnemen van iemand anders die een expressie van walging uitdrukte  

Het lijkt er dus op dat het observeren van een actie, een intentie of een emotie bij iemand anders 

herkend wordt doordat dezelfde neurale circuits worden geactiveerd die betrokken zijn bij het 

ervaren van dezelfde acties, intenties of emoties bij onszelf 

Vergelijkbare resultaten gevonden voor empathie en pijn  

5.4.4 Spiegelneuronen en gebarentaal: 

Deze vaardigheid heeft wel beperkingen 

Onderzoek naar de betrokkenheid van spiegelneuronensysteem bij de verwerking van gebarentaal 

- In de ene taak: losse gebaren proberen te interpreteren 

- 2e taak: volledige zinnen 
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- Laesies in de LH: geen significant effect op de interpretatie van losse gebaren, maar het 

vermogen om volledige zinnen te interpreteren was aangetast  

- Laesies in gebieden die geassocieerd zijn met het spiegelneuronensysteem hadden geen 

invloed op taalbegrip, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat deze delen van het systeem 

betrokken waren bij het begrijpen van de geassocieerde acties  

5.4.5 Spiegelneuronen en predictive coding: 

Verklaring van het spiegelneuronensysteem: obv sensorische impressies zouden we specifieke 

motorcommando’s kunnen genereren  

De relatie tussen de voorwaartse modellen en de inverse modellen kan goed verklaard worden 

vanuit het predictive-coding raamwerk  

Voor het systeem betekent dit dat de hersengebieden die betrokken zijn bij de observatie van 

beweging ook een hiërarchische organisatie vertonen en dat de anatomische verbindingen tussen de 

verschillende niveaus ook reciproque zijn 

- Deze organisatie heeft een rechtstreekse connectie met het visuele systeem, waardoor de 

representaties op de hoogste niveaus van de hiërarchie zullen resulteren in predicties die 

zowel het visuele systeem informeren als het motorsysteem  

- Deze predicties worden via recurrente verbindingen teruggekoppeld naar de lagere niveaus 

en dat gebeurt zowel voor het visuele systeem als voor het motorsysteem  

Kilner: veronderstelt dat de voorwaartse modellen gebruikt worden om motorcommando’s te 

genereren obv de acties die bij anderen geobserveerd worden  

Gedachten-experiment: 

- 2 dokters met een scalpel; de ene gebruikt het om iemand te genezen en de ander om 

iemand te verwonden (maar net dezelfde beweging)  

- Ons systeem kan niet differentiëren tussen deze 2 situaties, dit is het geval als we het 

systeem proberen te verklaren obv een invers model, maar niet bij predictive coding 

▪ Daarbij zullen de geobserveerde bewegingspatronen verklaard moeten worden op 

een groot aantal niveaus in de hiërarchie, zoals de visuele representatie van de 

bewegingspatronen, de onderliggende motorsignalen, het onmiddellijke doel 

(grijpen van de scalpel) en de langetermijnintentie (genezen of verwonden)  

Pr coding voorspelt voor het intentionele niveau een doel 

- Dit voorspelt een kinematische representatie van de motorische acties 

- Op elk niveau wordt de voorspellende en de werkelijke activiteit vergeleken + predictiefout 

bij verschil  

Het pr coding mechanisme moet ook de sensorische info, gerelateerd aan de context, kunnen 

verklaren 

- Deze context zegt veel over de intentie van de actie 

- Bv. wanner de actie plaatsvond in een operatiekamer zou er een kleine predictiefout 

optreden voor de intentie genezen, maar een grote fout voor de intentie verwonden  

5.4.6 Mirror touch synesthesia: 

Verklaren van sociaal-cognitieve illusie via pr coding-raamwerk, nl. mirror touch synesthesia 
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- Deze synesthesie wordt gekenmerkt door het feit dat personen, die oberserven hoe iemand 

anders aangeraakt wordt, deze aanraking zelf ervaren 

- Deze zou optreden omdat de grens tussen de representatie va het eigen lichaam en dat van 

een ander vervaagt  

6. Sociale perceptie: 

= de studie van de wijze waarop we conclusies trekken uit het non-verbale gedrag van iemand anders  

6.1 Sociale uitsluiting: 

Studie: balspel waar pp buitengesloten werd  

- Toename in activatie in de anterieure cingulate cortex 

- Deze toename correspondeerde sterk met de door de proefpersonen zelfgerapporteerde 

mate van sociale nood die het gevolg was van deze uitsluiting 

- Deze vorm van uitsluiting representeert een vorm van sociale pijn die verwerkt wordt door 

dezelfde neurale mechanismen die ook betrokken zijn bij de verwerking van de affectieve 

component van fysieke pijn  

6.2 Plaatsvervangende pijn: 

= situatie waarin we een ander pijn zien lijden  

Dit resulteert in een toename van activatie van de anterieure cingulate gyrus  

Ondanks deze overeenkomsten is het onwaarschijnlijk dat somatische pijn en waargenomen pijn 

gelijk aan elkaar zijn 

- Verschillende hersengebieden betrokken 

6.3 Aanraking van een ander 

De secundaire somatosensorische cortex speelt een rol in het waarnemen van de somatosensorische 

perceptie van een ander  

Studie: aanraking aan benen + foto van anderen die aangeraakt werden 

- De aanraking activeerde de primaire en secundaire somatosensorische cortex, terwijl foto’s 

met name de secundaire cortex activeerden 

7. Joint action: 

Onze vaardigheid om onze motorische acties te kunnen coördineren met die van anderen is cruciaal 

voor ons succes; bv. voetbalwedstrijd 

= iedere vorm van sociale interactie waarbij 2 of meer individuen hun acties moeten coördineren in 

tijd en ruimte om een verandering in de omgeving teweeg te brengen  

Een succesvolle gemeenschappelijke actie hangt af van 3 voorwaarden: 

- Individuen zullen in staat moeten zijn om representaties te delen 

- Ze zullen in staat moeten zijn om de acties van anderen te voorspellen  

- Ze zullen in staat moeten zijn om de consequenties van de voorspelde eigen acties en die van 

de ander met elkaar te integreren  

7.1 Joint attention: gedeelde representaties: 
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Dezelfde intenties moeten gedeeld worden + er moet sprake zijn van gedeelde kennis  

- Je kan je eigen aandachtsprocessen en die van je partner op elkaar af stemmen, op zodanige 

wijze dat je allebei op dezelfde aspecten van de taak let 

- Deze gemeenschappelijke aandacht zou de basis vormen voor het creëren van een 

perceptuele gemeenschappelijke grond, die 2 doelen kan dienen 

▪ Het eerste wordt gevormd door het initiëren van de gecoördineerde actie 

▪ Het tweede wordt gevormd door het blijven coördineren, wanneer de actie eenmaal 

op gang is gebracht  

7.2 Actieobservaties: 

Er wordt verondersteld dat het spiegelneuronensysteem een belangrijke rol speelt in het delen van 

actierepresentaties en de onderliggende taakdoelen  

Het kunnen observeren van de acties van een ander is echter niet voldoende om succesvol te kunnen 

samenwerken 

- Je moet ook de acties van een ander kunnen voorspellen 

- De motorresonantie zou een cruciale rol spelen bij het voorspellen van de acties van een 

anders  

- Studie: hersengebieden die onderdeel zijn van het spiegelneuronensysteem werden sterker 

geactiveerd tijdens het uitvoeren van een actie die complementair was aan een actie van een 

acteur dan tijdens het imiteren van de acteur 

7.3 Taken delen: 

Weten wat de taak van de ander is; bv. in het verkeer  

EEG-metingen: de activatie in de motorcortex van de observatoren trad op voordat de actie door de 

actor werd uitgevoerd, wat suggereert dat de pp een representatie van de actie activeerden zodra de 

actor de instructie kreeg die uit te voeren  

- Wanneer de actor een fout maakte resulteerde dat bij de observator in een respons die 

vergelijkbaar was met de error-related negativity  

▪ Er zijn vergelijkbare mechanismen actief bij het monitoren van je eigen fouten en die 

van een ander  

Observatoren zijn in staat om op acties van een ander te anticiperen, obv taakinstructies, zelf wnr 

deze acties niet direct te observeren waren   

7.4 Actiecoördinatie: 

Hoe kun je acties aanpassen aan die van een ander?  

Experiment: planken kwamen op loopband op 2 pp af, van klein naar groot  

- Eerst kon de ene pp de planken alleen dragen en daarna zouden ze moeten samenwerken 

- Het punt waarop overgegaan werd op samenwerking varieerde als een functie van de 

gemiddelde armlengte van de 2 samenwerkende individuen: hoe langer de gemiddelde 

armlengte, hoe later overgegaan werd op samenwerken 

▪ Dit impliceert dat de waargenomen affordance van de objecten niet alleen maar 

afhankelijk is van de eigen capaciteit, maar ook van die van een ander 

7.5 Agency: 
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Er ontstaat soms verwarring over wie nu precies een actie heeft uitgevoerd 

Wanneer een verandering kort na onze eigen actie optreedt hebben we de neiging om deze 

consequentie aan onze eigen acties toe te schrijven; we hebben de indruk zelf de agent te zijn van 

onze acties 

Onderzoek bij ASS: 

- Deze paren gingen in veel sterkere mate hun acties van elkaar gaan scheiden, om problemen 

met agency te voorkomen 

8. Sociaal beslissen: 

Bij veel beslissingen spelen sociale factoren een rol 

Ons redeneervermogen is mogelijk ontwikkeld om schendingen van sociale conventies te kunnen 

detecteren 

Het nemen van sociale beslissingen omvat echter meer dan alleen maar het kunnen detecteren van 

dit soort schendingen, maar ook dat we ons een voorstelling kunnen maken van gedachten en 

emotionele reacties van een ander  

- De uitkomst van onze beslissingen wordt bepaald door hoe een ander consequenties van 

onze beslissing zal opvatten  

 Delen we met andere primaten 

Neurale basis van beslissingsprocessen 

- Onderzoek bij apen (dictatorspel)  

▪ 1 pp krijgt goederen, die te verdelen zijn tussen zichzelf en de andere 

▪ Activiteit van neuronen in de basolaterale amygdala en vonden hier neuronen die 

reageerden op de waarde van deze goederen, zowel de zelf toegekende waarde als 

de waarde voor de ander 

▪ Deze neuronen werden actief wnr de dictator besliste goederen wel of niet toe te 

wijzen aan de ander, maar niet wnr deze beslissing door een pc genomen werd  

 Neuronen spelen een belangrijke rol bij het beslissingsproces  

Mensen: fMRI 

- Er is een sterke overeenkomst met de wijze waarop mensen in een niet-sociale context 

beslissingen nemen 

- 1 belangrijk verschil tussen sociale en niet-sociale beslissingen 

▪ De sociale beslissing is niet alleen maar afhankelijk van de eigen intenties en acties, 

maar ook van de acties en mentale toestand van een ander 

- Neuroimaging-methodes: taken gebaseerd op de speltheorie  

▪ = de studie van mathematische modellen die conflict en coöperatie tussen 

intelligente rationele beslissers beschrijven 

- Andere taak: vertrouwensspel: 

▪ = één pp is de investeerder, die de andere een deel van zijn tegoeden kan geven  

▪ De andere ontvangt een veelvoud hiervan en kan ervoor kiezen alles te houden, een 

deel terug te geven of alles 

▪ Wnr de oorspronkelijke ontvanger het vertrouwen van de investeerder honoreert, 

kunnen beide spelers een opbrengst krijgen die hogen is dan de oorspronkelijke 
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inzet, maar wnr het vertrouwen geschonden wordt kan de geven een aanzienlijk 

verlies lijden  

8.1 Neuroeconomics: 

De neuro-economie streeft ernaar om neurale correlaten van deze concepten (zoals voorkeuren en 

overtuigingen) te identificeren en de hiermee geassocieerde neurale responsen tijden economische 

beslissingstaken te meten  

- Gebruik gemaakt van sociale dilemma’s, somatische markers die geassocieerd zijn met 

risicogedrag of onzeker keuzegedrag   

8.2 Sociale dilemma’s: 

Het vertrouwensspel is een vorm van een sociaal dilemma  

- = Dit wordt gevormd door situaties waarin beslissingen die gunstig zijn voor een individu 

uiteindelijk een zeer ongunstige uitkomst hebben voor de populatie of groep 

- Bv. Commons dilemma 

Het nemen van een beslissing in een sociaal dilemma vereist kennis over 3 aspecten: 

- De verwachte opbrengst van de beslissing voor onszelf 

- De intentie van de ander 

- De verwachte opbrengst van de ander 

Om de intentie van de ander te kunnen lezen is mentalisatie vereist  

- Onderzocht door apen te trainen op het prisoners’ dilemma game  

▪ Spel gebaseerd op ondervragingstechniek: verdachte kan strafvermindering krijgen 

in ruil voor een belastende verklaring over een andere verdachte.  

▪ Degene die de ander verraadt zal in vrijheid worden gesteld, terwijl degene die 

verraden is een zware straf krijgt (als 1 iemand verraad & ander zwijgt krijgt verrader 

niks van straf) 

▪ Als ze allebei elkaar verraden, krijgen ze een lichtere straf 

▪ Als ze elkaar niet verraden krijgen ze een zeer lichte straf 

- Resultaten onderzoek: 

▪ types neuronen:  

➢ Neuronen die vooral reageerden op de eigen keuze 

➢ Neuronen die reageerden op de keuze van de partner  

➢ Neuronen die reageerden op de voorspelde keuze van de partner => wss een 

belangrijke rol bij sociaal strategische beslissingen  

Vertrouwensspel en prisoners’ dilemma => reciproque uitwisseling; de uitkomst van een actie is afh 

van de eigen beslissing en die van een ander  

- Caudate-nucleus is hierbij betrokken  

- Er wordt veronderstel dat deze verband houdt met de verwerking van sociale 

predictiefouten  

Deze verhoogde caudate-activiteit werd niet gevonden wanneer spelers hun beslissingen baseren op 

info die niet door directe feedback over het daadwerkelijke gedrag van de ander wordt verkregen, 

maar door externe factoren, zoals reputatie van de ander  

- Reputaties resulteren in het verwerpen van feedback  
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- Zowel top-down als bottom-upprocessen spelen een rol in het maken van sociale 

beslissingen  

 

Andere bevinding: toename van activatie anterieure insula bij personen die niet meewerken of 

voordelen ontvangen zonder een prijs te betalen = profiteurs  

- De activatie is mogelijk een neuraal correlaat van de aversieve reactie tgn profiteurs  

8.3 Vertrouwen: 

Hoe kunnen we vertrouwen in iemand initiëren en aanhouden? 

Onderzoek: tijdens een vertrouwensspel intranasaal oxytocine toevoegen  

- Dit reduceert stress en angstgevoelens 

- Had als effect dat deelnemers meer bereid waren om grotere initiële geldbedragen te 

transfereren in een vertrouwensspel 

- Oxytocine kan dus vertrouwen induceren door de angst over het mogelijk uitblijven van een 

reciproque actie te reduceren 

In kader 23.3 worden een aantal opmerkelijke sociale dillema’s beschreven t.a.v. zelfrijdende 

voertuigen. Welke zijn dat en hoe worden deze dilemma’s beoordeeld? Welke sociale problemen 

komen we tegen wanneer autonoom rijdende auto’s en menselijke chauffeurs de weg moeten 

delen? Zelfstandig functionerende auto moet inzicht hebben in het sociaal gedrag van anderen. Vaak 

zijn de regels op de weg niet genoeg. Bv voorrang aan rechts: vaak hoffelijkheid. Het is ook vaak 

nodig om de intenties van de andere weggebruikers te interpreteren en het gedrag hierop aan te 

passen. Bv: een groep begint plots over te steken, wat doet de auto? Erop rijden of uitwijken en dan 

een andere voetganger omver rijden? 

9. Morele dilemma’s: 

= problemen waarbij een pp een keuze moet maken tussen twee verschillende scenario’s waarbij aan 

ieder van deze scenario’s een negatieve uitkomst gekoppeld is 

Greene: morele beoordelingen doen wss een beroep op beide vormen van verwerking: sommige 

morele problemen doen in het bijzonder een beroep op de rationele cognitieve processen, terwijl 

andere vooral een beroep doen op intuïtieve en emotionele processen 

Een morel schending kan als ‘persoonlijk’ worden beschouwd wnr aan 3 criteria voldaan: 

- De schending moet resulteren in ernstig lichamelijk letsel  

- Dit letsel moet van toepassing zijn op een specifieke persoon, of een groep personen  

- Dit letsel moet niet het gevolg zijn van de afwenteling van een bestaande dreiging op iemand 

anders  

 Wnr de eigen actie direct leed veroorzaakt voor iemand anders  

Agency: de uitgevoerde actie is intentioneel  

Onpersoonlijk dilemma: trolleydilemma  

- Een tram stevent af op vijf mensen, die zeker zullen omkomen als de tram niet gestopt 

wordt. De enige oplossing is om een schakelaar om te zetten, die ervoor zorgt dat de tram 

een andere spoor neemt, waar die maar 1 persoon zal doden. Omzetten of niet? 

Persoonlijk dilemma: voetbrugdilemma 
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- Een tram stevent af op vijf mensen, die zeker zullen omkomen als de tram niet gestopt 

wordt. Enige manier om 5 mensen op de rail te redden is als je de zware persoon die samen 

met je op de brug staat eraf duwt zal voor tram vallen & die stoppen met zijn gewicht. 

Duwen of niet? 

Persoonlijke morele dilemma’s roepen een sterke emotionele respons op  

- Enerzijds is er een sterk emotioneel argument om de andere persoon niet te vermoorden, 

terwijl anderzijds een sterk cognitief argument is om dat wel te doen  

Greene: duaal-procesmodel: 

- Systeem 1: snel , automatisch en affectief systeem 

▪ Deontologische beoordelingen obv morele regels  

- Systeem 2: langzamer, beredeneerd cognitief systeem  

▪ Praktische of utilitaire beoordelingen  

- Verschillende hersengebieden zijn hierbij betrokken  

Opmerkelijke bevinding: 

- De neiging van pp om ‘ja’ te antwoorden op het voetbrugdilemma is afh van de hoeveelheid 

alcohol die ze genuttigd hebben 

- Positieve correlatie gevonden 

Gebruik van morele dilemma’s de laatste jaren bekritiseerd  

- De dilemma’s zijn onrealistisch & lachwekkend  

- De validiteit is erg laag  

- De ontkoppeling met de werkelijkheid resulteert erin dat het ervaren van walging en woede 

die realistische sociale dillema’s wel oproepen uitblijft  

=> pleiten voor het gebruik van meer realistische scenario’s  

 

H24: Vergissen is menselijk 

1. Inleiding 

De aard van menselijke fouten varieert enorm -> Wordt heel vaak bestudeerd! 

Foutendetectie- en correctiemechanismen spelen een centrale rol in tegenwoordige theorieën bv. 

predictive-coding raamwerk 

Tegenwoordig: mens ≠ computer -> komt door de foutcorrectiemechanismes die mensen hebben. 

Nu steeds meer beroep op biologie en neurowetenschappen. Sluit aan bij de embodied cognition 

(lichaam in functie van cognitie) 

2 Terugblik: foutcorrectie als kernprincipe van menselijke cognitie 

= idee dat het brein predicties maakt die geïnformeerd worden door interne generatieve modellen 

van de omgeving die geactualiseerd worden door de verwerking van predictiefouten 

2.1 Predictie 

Invloedrijkste theorie afgelopen decennium. Zou een ‘grand unifying theory’ kunnen worden maar 

staat nog in kinderschoenen -> Kan veel verklaren, maar niet alles 
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2.2 Predictie en rationaliteit 

2.2.1 Predictive coding en bounded rationality 

Predictieve processen spelen een rol bij redeneer- en beslissingsprocessen 

Friston: gebonden rationaliteit (beperking in ons rationele keuzegedrag) 

- Generatieve modellen maken een representatie die optimaal past met de gegeven data 

- Beschikbare data gewogen a.d.h.v. bayesiaanse inferentie -> keuzegedrag dat overeenkomt 

met dat van mensen in complexe situaties 

Ortega&Braun: keuzegedrag verklaren door thermodynamische principes van informatieverwerking 

- Voor iedere optie wordt een model gegenereerd en de keuze is bepaald door het optimale 

model 

- Interne representaties door bayesiaanse wijze -> beste ‘fit’ wordt gekozen 

2.2.2 Predictive coding, angst en irrationaliteit 

Pezullo: interoceptieve en andere lichamelijke functies spelen een rol bij predictive-coding 

- Predictive-coding -> embodied-coding: sensorische + interoceptieve info bij inferentie 

bv. piepend raam horen (sensorisch) + verhoogde hartslag (interoceptief)  na een horrorfilm  

-> inbreker in je huis (vrij onrealistisch) 

Pezullo: normale omstandigheden 

- a-priorikennis voorspelt hypothese zoals piepend raam door wind 

- a-priorikennis kan geprimed worden door bv. weerbericht, film, … 

- + interoceptieve informatie: kans op inbreker is groter dan door de wind 

Bayesiaanse inferentie houdt ook rekening met onzekerheid van de data 

- Vooral ’s nachts: invloed van visuele en auditieve informatie is beperkt <-> interoceptieve 

informatie is duidelijk -> sneller hier beroep op doen 

3 De rol van foutcorrectiemechanisme in cognitief functioneren 

Predictiefouten kunnen tijdens dromen, maar ook overdag (hallucinaties) 

- Evidentie: verstoring tussen predictie en predictiefoutverwerking zorgen voor hallucinaties 

▪ Defecte neurale basis zou ook schizofrenie en autisme verklaren 

Neurale basis moet nog geïdentificeerd worden! 

Schizofrenie: abnormaal gedrag, aberrante spraak, verstoord beeld van de realiteit 

- Negatieve symptomen (normale mens heeft deze wel en patiënt mist deze) & positieve 

symptomen (<->) 

▪ Neg: vlak affect, beperkte spraak, onmogelijkheid om plezier te ervaren, gebrek aan 

motivatie 

▪ Pos: wanen, verstoorde gedachten, hallucinaties 
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Autisme (ASS): ontwikkelingsstoornis, problemen met sociale interactie, communicatie, repetitieve 

en restrictieve handelingen + disfuncties in sensorische integratie (= problemen met veranderingen 

in de omgeving) 

Welke aspecten van het predictive coding model kunnen ten grondslag liggen aan de symptomen 

van schizofrenie en autisme (denk aan het vermogen om predicties te genereren en de weging van 

de predictiefout) 

3.1 Schizofrenie 

Ebisch&Gallese: bij schizofrenie de distinctie tussen mentale representatie van individu zelf en de 

representatie van anderen vervaagt 

- Normaal gebeurt dat via predictive-coding mechanisme. Bij gezonde individuen is er een 

distinctie tussen de representatie van zichzelf en anderen 

- cfr. hfst 23: spiegelneuronensysteem met predictive coding zou gedeelde mechanismes 

gebruiken <-> er is een duidelijke distinctie bij gezonde personen 

- Evidentie: fMRI studie 

▪ Activatie ventrale premotorcortex hangt negatief samen met de ernst van 

schizofrenie 

➢ Hoe schizofrener, hoe minder activatie 

Seth,Suzuki&Critchley: subjectieve ervaring van presence kan verklaard worden door predictive-

coding-mechanisme dat betrokken is bij de verwerking va interoceptieve signalen 

- Presence; subjectieve ervaring van de omgeving + onze positie in die omgeving 

- Succesvolle surpressie van interoceptieve signalen zorgt voor ontstaan presence 

▪ Vergelijkbaar met 2.2.2: predictive coding dat verondersteld wordt van belang te 

zijn in het opwekken van irreële angsten => Dit mechanisme is verstoord bij 

schizofrenie 

Horga: gebreken in predictive coding zorgen voor hallucinaties 

- Gemeten a.d.h.v. auditieve modaliteiten en fMRI 

▪ Schizofreniepatiënten moesten zeggen of ze een stem hoorden of niet (werd 

afgewisseld, en als ze het hoorden zonder dat het er was -> hallucinatie) 

➢ Hallucinaties zorgden voor verhoogde activiteit in de auditieve cortex  

➢ + deficiëntie qua predictie correleert sterk met hallucinatie 

- Evidentie: EEG-studie 

▪ Bij schizofreniepatiënten waren de terugwaartse projecties van hogere-orde 

representaties naar lagere gebieden verstoord 

- Corlett: extreem sterke priors zijn de basis van hallucinaties 

Schmack et al.: correlatie tussen waanrapportage en consistentie rapportage bistabiele beelden 

- Schizofreniepatiënten hun subjectieve ervaring van bistabiele beelden wisselde sneller en 

onregelmatiger  

- De mate van die onregelmatigheid hangt samen met de mate van wanen 

3.2 Autisme 

Schizofrenie en autisme delen de deficiëntie om een onderscheid tussen zelf en anderen te maken 
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- Beuler: autisme = loskoppeling van de buitenwereld en een predominante focus op het 

innerlijke leven (komt voor binnen schizofrenie) 

Pellicano&Burr: autisme komt door een onderontwikkeld vermogen om top-downpredicties te 

genereren 

- Grotere nadruk op letterlijke informatie ipv generalisaties 

- bv. ruwe sensorische predictiefouten meer bij gezonde patiënten 

▪ Meer stress bij autismepersonen door de onverwachte en intense stimuli 

Van de Cruys: autisme patiënten wegen te zwaar/kennen te groot gewicht toe aan predictiefouten 

waardoor interne representaties die gevormd worden gekenmerkt worden door een te grote 

regelmatigheid en een hoge mate van inflexibiliteit in het gedrag.  

- Biasing-capaciteit van aandacht is gekoppeld aan het gewicht dat aan de predictiefouten 

wordt toegekend -> Toekennen ve te groot gewicht aan deze fouten kan resulteren in een  

te nauwe aandachtsfocus => Autisme = ontwikkelingsstoornis 

Zware weging van predictiefouten -> 2 gevolgen: 

- 1) Belemmerd exploratiegedrag 

▪ Jonge kinderen: extreem gelimiteerde aandacht 

▪ Jongeren gaan kijken welke predictiefouten het meest informatief zijn 

➢ Onderscheid tussen triviale, essentiële en onnuttige predictiefouten 

➢ Is nog niet rigide, want dan zou het kind niet meer ontwikkelen 

- 2) Aangeleerde informatie wordt exact vastgelegd 

▪ Voordelig bij exacte reproductie 

▪ Nadelig bij generalisatie (opofferen details) -> moeilijk omgaan met uitzonderingen 

op regels 

Vergelijking hypothesen schizofrenie en autisme: 

- Autisme door te zwakke predicties of sterke predictiefouten 

- Schizofrenie door maladaptieve predictiefouten of te sterke predicties 

4 Human factors: cognitieve psychologie op de werkvloer 

Fouten zijn vaak niet intentioneel en gebeuren door een gebrek aan training of een inschattingsfout 

bv. crash vliegtuig door verstoord situatiebesef (combinatie van vele cognitieve factoren) p744 

4.1 Medische blunders door softwareproblemen 

Röntgenmachine die niet makkelijk bestuurbaar was 

- x: röntgenmodus zonder ijzeren plaat 

- e: bestralingmodus met ijzeren plaat 

➔ 1x gebruikt en per ongeluk op x gedrukt ipv e -> dokter corrigeerde dit maar door 

softwarebug werkte dit niet (dokter had dat niet door) -> patiënt in de machine kreeg enorm 

veel straling en had zware brandwonden -> overleed 4 maanden later 

4.2 Verschillende types fouten 

James Reason: falen van een geplande actie om een doel te bereiken 
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- Slips/lapses: actieplan kan goed zijn, maar uitvoering niet (vaak bij automatische processen) 

▪ Slip: gebrek aan aandacht (extern)= observeerbare acties die niet correct worden 

uitgevoerd ten gevolge van aandachtsproblemen 

▪ Lapses= foutief herinneren van cruciale informatie (intern) 

▪ -> kan door onverwachte verandering in actieplan of omgeving 

▪ -> verschillende vormen: herkennings-, aandachts-, geheugen-, selectieprobleem  

- Mistake: niet-adequaat actieplan gebruiken 

▪ Kan kennis- en regelgebaseerd zijn 

➢ Regelgebaseerd: vaak bij bekende situaties 

❖ Op te lossen door training/ervaring 

❖ Verschillende vormen: juiste regel + verkeerde omstandigheden, 

foute/inadequate regel toepassen 

➢ Kennisgebaseerd: vaak bij nieuwe situatie -> ter plekke oplossing zoeken 

❖ Op te lossen door langzame gecontroleerde processen 

❖ Beslissing nemen o.b.v. incomplete mentale representatie 

❖ Verschillende biases kunnen meespelen bv. confirmatiebias 

4.3 Fouten vs. schendingen 

Schendingen = bron van grote rampen, bestaat uit 3 groepen 

- Routinematige schendingen (bv. tijd/werk besparen) 

- Schendingen door persoonlijke doelen uit te voeren (bv. voor de kick, verveling tegengaan) 

- Schendingen omdat het de enige optie lijkt in die situatie 

Bewuste schendingen ≠ fouten 

- Fouten:  

▪ Gebrek aan capaciteit in informatieverwerking of niet beschikbare informatie 

▪ Gevolg van acties van individu 

▪ Voorkomen door training en informatievoorziening verbeteren 

- Schendingen:  

▪ Motivationele aspecten bv. lage moraal, slecht toezicht, gebrek aan toewijding 

▪ Gevolg van problemen in de organisatie en context 

▪ Voorkomen door organisatiestructuur te verbeteren 

4.4 Latent vs. acuut falen 

Latent: fout pas na verloop van tijd 

- bv. boot die zinkt nadat de boegdeuren open zijn gelaten -> de boot is volgestroomd met 

water en zonk 

Acuut: fout heeft directe consequenties 

 

 

Zwitserse-kaasmodel: operationele procedures = gestapelde plakken kaas 

- Iedere laag kaas is een beschermingsmechanisme 

▪ Kans op slip/lapse verkleint per laag! 

- Alleen problematisch als na alle lagen er nog steeds een groot gat is -> kan fataal worden 
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4 domeinen van problemen: 

- Organisatie bv. mensen onder druk zetten op tijd te vertrekken 

- Supervisie bv. procedures laten om op tijd te kunnen vertrekken 

- Precondities bv. vermoeidheid, onduidelijke communicatie 

- Specifieke handelingen 

4.5 Vertrouwen op automatische systemen 

Overgang van uitvoerende naar monitorende functie 

Verhoogd blind vertrouwen in de computers (maar worden nog gesuperviseerd door mensen!) 

- Mensen gebruiken basale procedures om de machines te besturen die complexe 

routinematige zaken uitvoeren 

- bv. automatische piloot in een vliegtuig 

Endsley: blind vertrouwen leidt soms tot ongelukken bv. vliegtuigcrashes 

Endsley: automatisering zorgt voor een verminderd situatiebesef (3 redenen) 

- 1) Veranderingen in vigilantie en genoegzaamheid door het monitoren van automatische 

systemen 

- 2) Passieve rol aannemen 

- 3) Verandering van kwaliteit/vorm van feedback van machine naar mens 

Billings: routineuze vigilantie komt vaker voor bij redelijke, maar incorrecte waarden 

- -> afname van situatiebesef 

- -> als er veel false negatives zijn dan ga je er minder aandacht aan schenken 

4.6 Screening van bagage en visueel zoeken 

Bagage doorzoeken doet beroep op visueel zoeken 

2 factoren die een goede screening kunnen verhinderen: 

- 1) Veel te onderzoeken items 

▪ Verdachte items zijn niet altijd eenduidig 

▪ Menneer: mensen die naar >1 totaal verschillend objecten zoeken zijn minder 

accuraat 

➢ Als de gezochte objecten op elkaar lijken is er geen verschil! -> gebruik 

maken van zoeksjabloon 

- 2) Relevante items komen weinig voor  

▪ Wolfe: studie met 2 condities 

➢ 1: in 50% vd trials een slecht voorwerp -> 84% rapportage 

➢ 2: in 2% vd trials een slecht voorwerp -> 54% rapportage 

❖ a-prioriverwachting is laag dus je rapporteert minder snel 

❖ Hoe verbeteren?  

o Basisratio verdachte items verhogen door ze kunstmatig toe 

te voegen 

o -> verhoogt taakprestatie, inspectie duurt wel langer 

▪ Resultaten Wolfe minder significant na andere studie: 

➢ Zeldzame stimuli worden vaak gemist 
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➢ Foutieve responsstimuli: tendens om automatisch nee te antwoorden als het 

vaak niet is -> als ze van antwoord kunnen veranderen scoren ze veel beter! 

5 Actiecontrole en mentale vermoeidheid 

Van het stuk over mentale vermoeidheid hoef je niet zoveel te kennen, behalve dat mentale 

vermoeidheid vooral veroorzaakt lijkt te worden door een onbalans tussen mentale inspanning en 

het bereiken van langetermijndoelen 

Tegenwoordig meer mentale vermoeidheid i.p.v. fysieke vermoeidheid 

- Veel fouten door mentale vermoeidheid 

- Hernieuwde interesse in onderzoek 

Boksem&Tops: effecten van vermoeidheid door veranderingen in cognitieve controle 

- Problemen met focussen, verminder planvaardigheden, … 

- Moeite met voorbereiden respons, volgehouden aandacht 

Mentale vermoeidheid bouwt niet persé op doorheen de tijd 

- Kan ook al na een korte intensieve taak ervaren worden 

- Na lange tijd hoeft iemand niet vermoeid te zijn (vooral na een beloning (financieel of 

waardering)) 

Boksem&Tops: mentale vermoeidheid is gerelateerd aan 2 complementaire en interacterende 

motivationele mechanismen bij doelgericht gedrag 

- Motivatie om beloningen te krijgen 

- Motivatie om straf en kwaad te ontwijken 

- -> vermoeidheid komt door een proces dat energie bespaart/uitgeeft 

- -> energie spenderen aan taken met relatief lage kosten en < baten 

▪ Taak lang uitvoeren -> energie accumuleert -> kosten > baten 

Evidentie: mentale vermoeidheid & taak goed voltooien 

- Letterdiscriminatietaak (2u) om vermoeidheid te veroorzaken 

- Daarna 20 min effecten van vermoeidheid meten: error-related-negativity (ERP)  

➔ Amplitude ERN kleiner bij vermoeide pp, gemotiveerde groep had een hogere amplitude 

➔ Consistent met andere studies 

Mentale vermoeidheid door verminderd functioneren van dopaminerge systemen 

- Zou kunnen door ziekte (is gevaarlijk om te beweren) 

- Neerwaartse regulatie van deze systemen 

▪ Vermoeidheid heeft rechtstreeks gevolgen op cognitieve controleprocessen 

Mentale vermoeidheid zorgt voor:  

- Verminderde aandacht 

- Minder fouten corrigeren  

- Minder verwerken van feedback na een fout 

Waarom mentale vermoeidheid? 

- Boksem&Tops: vermoeidheid heeft een cruciale functie bij regulatie langetermijndoelen 
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▪ Als het veel energie kost -> dat LTdoel loslaten en focussen op andere KTdoelen die 

ook weer onderdeel zijn van LTdoelen 

Chronische vermoeidheid/burn-out 

- Werknemers kunnen niet onstnappen aan hun situatie -> vermoeidheid negeren om te 

presteren -> onbalans tussen mentale inspanningen en doelen -> adaptief proces, maar na 

lange tijd kan het resulteren in burn-out/chronische vermoeidheid 

6 Mentale belasting, software en gebruiksvriendelijkheid 

Computersystemen moeten arbeid verlichten, maar is niet altijd zo! 

bv. moeilijke interface, slechte feedback, … 

6.1 Feedback en situatiebesef 

Gebruiker van een programma moet een mentale representatie kunnen maken van wat het 

programma doet 

Een goed programma moet zeggen wat het aan het uitvoeren is 

- Soms reageert een programma niet omdat het bezig is, maar niet dit toont  

▪ Zou wel moeten = feedback 

▪ Als je moet wachten krijg je een draaiend symbool te zien 

▪ Als je langer dan 10 sec zou moeten wachten kunnen ze beter een voortgangsbalkje 

laten zien 

- Feedback: niet altijd adequaat omdat sommige processen lang duren en wij op random 

knoppen gaan duwen 

6.2 Visuele lay-out van de interface 

Lay-out a.d.h.v. gestaltprincipes (principes van nabijheid en similariteit) 

Goede lay-out maakt gebruik van herkenning en niet herinnering 

Pulldown menu’s: opzich handig, maar funties zijn altijd aanklikbaar bv. spellingchecker ookal is er 

geen tekst  

- Op te lossen door visueel de ene minder opvallend te maken als die niet van toepassing is 

▪ Zoekproces nog steeds trager omdat de functies er wel staan 

Vlakke menustructuur: weinig feedback over uitgevoerde processen 

- Vaak meerdere stadia die invloed hebben op elkaar bv. installatie programma 

- Ook bij ERP en fMRI: dataverwerkingspijplijn (sommige stappen zijn pas uit te voeren als er 

aan voorwaarden is gedaan) 

- Oplossing: gebruiker de stappen laten zien terwijl ze bezig zijn bv. installatie-wizards 

▪ Je moet telkens iets kiezen en kan terug naar vorige vragen -> minder belastend 

omdat we herkennen 

6.3 Routinematige handelingen 

Interface van programma’s ondersteund routinematige handelingen vaak niet 
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- Routinematig handelen kan te vaak gedaan worden bv. doorklikken bij selectie omdat je er 

veel moet hebben 

➔ Interfaces ontwerpen die routinematig handelen vermijden 

- Bv. items kunnen filteren zodat de relevante overblijven 

- Routinematig handelen moet ongedaan kunnen worden per selectie 

- Knoppen die tegenovergestelde dingen doen moeten niet naast elkaar staan bv. ja/nee 

6.4 Consistente protocollen 

Bv. elke keer bij het sluiten van een Word doc. wordt gevraagd of je het wilt opslaan 

- Belangrijk dat dit elke keer gevraagd wordt omdat we er automatisch vanuit gaan 

7 Brein-computerinterfaces en leugendetectie 

Locked-in syndroom: enkel controle over de oogspieren, de rest is ontoegankelijk 

- De-efferentie van efferente zenuwbanen 

- Somatosensorische systeem is nog wel intact: lichamelijke perceptuele signalen komen nog 

wel binnen 

- Komt door schade aan de hersenstam door bv. beroerte, ziekte, … 

- Soms ook volledige verlamming -> incl. oogspieren 

- Communiceren door bv. belletje, met de ogen aanduiden welke letters ze bedoelen op een 

blad, … 

7.1 Brein-computer interfaces -> hiervan moet je in hoofdlijn de achterliggende methodiek 

kennen: Hoe wordt een betekenisvol signaal uit het EEG gedistilleerd? 

Brein-computer interfaces zorgen dat locked-in patiënten nog kunnen communiceren door EEGs 

Traditioneel word de P300-component gebruikt. P300-component= positieve ERP-component en 

treed op bij relevante stimuli (bv. gewenste letter zien) voor pp. 

- De pp neemt hierbij een specifieke letter in gedachten, waarna een reeks letters wordt 

gepresenteerd.  Wanneer de letter getoond wordt die de pp in gedachten had, resulteert dat 

in een meetbare P300-component. De EEG-data wordt hierbij online geanalyseerd en 

wanneer de computer een vergrote P300-component detecteert, wordt de letter die deze 

component opriep gedetecteerd. 

Probleem:  

- Hoge ruis van ERP kan voor problemen zorgen 

▪ Door herhaling is de ruis te verminderen, maar is niet praktisch in deze context 

- Individuele verschillen qua decodeerbaarheid van neurale signalen 

- 1 letter per keer detecteren -> trage communicatie 

➔ Weinig gebruikt door problemen 

7.2 Leugendetectie en de verborgen-kennistest 

Relevante stimuli roepen P300-componenten op -> te gebruiken bij leugens 

- bv. foto’s laten zien aan een crimineel en relevante foto’s zouden zo’n component oproepen 

Is deze methode betrouwbaar? 
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- + Farwell&Smith: P300 is betrouwbaar: kan niet gemanipuleerd worden door cognitieve 

strategieën + betrouwbaarder dan vorige testen 

- - Rosenfeld: cognitieve strategieën kunnen wel degelijk de P300-component manipuleren 

Fysiologische informatie is niet nodig bij leugendetectie 

- Mensen reageren trager als ze iets herkennen en achter willen houden 

▪ Kan ook online worden toegepast! 

➢ Bv. valse identiteit aannemen en dan een vraag krijgen over de echte 

identiteit -> reactietijd neemt toe! 

8 Fouten in spatiale navigatie: wandelen en verdwaalde mensen echt in cirkels? 

Als we verdwaald zijn lopen we dan in cirkels? 

- Studie: kijken hoe lang men in onbekend gebied (Sahara of bosgebied) rechtdoor kan lopen  

▪ 6 pp moesten enkele uren achtereen  lopen in een dicht bosgebied. Moesten zo lang 

mogelijk rechtdoor blijven gaan (gemeten a.d.h.v. gps) 

▪ Bos: 

➢ Bewolkt weer: lopen sneller in cirkels, zonder zich ervan bewust te zijn 

➢ Zonnig weer: lopen rechtdoor 

▪ Woestijn: 

➢ Overdag: rechtdoor 

➢ ’s nachts + bewolkt: cirkels 

De verklaringen zijn deels gebaseerd op het idee dat mensen een impliciete tendens vertonen om af 

te wijken in 1 richting (biologische mechanismen). Hebben mensen een impliciete tendens om af te 

wijken in 1 richting?  

- Hypothese getest: geen biomechanische verschillen of verschillen in beenlengte 

➔ We hebben niet zo’n tendens! 

De zon is een bewegend referentiepunt waardoor we in een rechte lijn lopen. Bij geen externe 

referentiebron: cirkels. Cirkels of niet hangt af van de grootte van de afwijking. 

- Geblinddoekte mensen lopen in cirkels 

- Mensen die focussen op de zon lopen rechtdoor (ookal verplaatst de zon van stand) 

Random afwijkingen (zowel bij geblinddoekte als bosconditie) 

- Door random fouten in het gevoel voor richting  

- Iedere stap kent een waarde toe aan het component ‘recht vooruit’, waardoor het al dan niet 

kan afwijken 

▪ Afwijking dicht bij de werkelijke richting -> kleine afwijkingen naar L en R 

▪ Afwijkingen groot t.o.v. de werkelijke richting -> ronddwalen in een cirkel 

➔ Afwijking door ruis in de componenten van het somatosensorische systeem 

9 Toekomstperspectief 

Wanneer we tijdens een boswandeling iets achter een boom zien ritselen, vermoeden dat die een 

konijntje is, maar geconfronteerd worden met een agressieve beer, zal dit resulteren in  een sterke 

predictiefout en een bijkomende stressreactie. De gecombineerde stressreactie en predictiefout 

resulteert in een sterke verankering van de ervaring in het geheugen en een update van de predictie. 
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9.1 Een nieuwe ethiek en nieuwe methodes voor wetenschapsbeoefening 

Replicatiecrisis:  

- Vroeger bij hypothesetoetsend onderzoek vaak biasing 

- Aanpassen van methodologie a.d.h.v. resultaten 

- Resultaten vertekenen, … 

➔ Oplossing: preregistratie van hypothese, methodologie en onderzoeksvraag  

- -> discrepantie voorkomen 

Center for Open Science (COS) en open science framework (OSF) 

- COS: onderzoeksprojecten registreren + ruwe onderzoeksgegevens opslaan + exacte 

protocollen (scripts) gebruikt bij data-analyse opslaan 

▪ Anderen onderzoekers kunnen hierdoor verifiëren op de resultaten kloppen  

▪ Belangrijk: methoden moeten gepubliceerd worden voor data-analyse! (biasing 

voorkomen) 

➔ Bied veel mogelijkheden in te toekomst! 

- Wordt nu niet heel veel gebruikt omdat er veel moet aangepast worden, maar is bezig aan 

een opmars 

Griffiths: wilt nieuwe cognitieve revolutie 

- Niet alleen laboratiumonderzoek en computertaken maar ook kijken naar de 

zoekgeschiedenis van mensen 

▪ Inzicht in beslissings en beoordelingsprocessen die anders moeilijk meetbaar zijn 

Experimenten online afnemen: 

- + in een korte tijd veel data verzamelen 

- – controle proefleider is verloren (geen controle meer of de taak juist wordt uitgevoerd) 

▪ bias van proefpersonen of ongemotiveerde antwoorden 

- Niet makkelijk voor reactietijden (er is altijd wat vertraging door internet) 

1985-nu: gouden periode voor cognitieve psychologie 

- Vroeger reactietijden via speciale machines 

- Nu via computers 

▪ Probleem: reactietijden beïnvloedbaar door snelheid pc en hoeveel programma’s er 

open staan 

➢ In de toekomst misschien terug gespecialiseerde machines gebruiken? 

9.2 Perceptie, motoriek en integratie 

Veel onderzoek hiernaar en oude theorieën worden herbekeken in ‘nieuw’ licht 

- bv. klassieke rol motorcortex:: motorcortex onder invloed van andere systemen en staat niet 

zelf in voor aansturing 

- bv. lichaamsmodel van Brecht: controle over eigen lichaam speelt een rol in cognitieve 

processen (¬~embodied cognition) 

Toegenomen interesse in hoe we bedreigingen van ons lichaam signaleren 
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- Onderzoek naar peripersoonlijke ruimte en de grens met de extrapersoonlijke ruimte (= 

gradueel btw) 

9.3 Geheugen 

Onderscheid tussen procedurele en declaratieve geheugen in vraag getrokken -> onderscheid tussen 

KTG en LTG vervaagt -> meer onderzoek naar de hippocampus en consolidatie 

- bv. condolidatie verwerpen en vervangen door een theoretisch model dat recente 

herinneringen reconstrueert o.b.v. geheugensporen in de neocortex 

Striatum betrokken bij automatiseren van motorische processen, leren van sequenties en 

procedurele geheugen -> recent: speelt een rol bij adaptief gedrag 

➔ Het striatum is een hot topic de komende jaren 

9.4 Hogere en sociale cognitie 

Hogere cognitie: systeem 1 en systeem 2 (= overwogen of intuïtieve processen) 

- Neurale basis van deze systemen is nog niet gekend -> onderzoek daarnaar 

Ook: hoe beïnvloeden culturele factoren mentale representaties? 

Cultuur speelt een belangrijke rol bij sociale normen en conventies 

- Cognitieve psychologie heeft hier nog weinig onderzoek naar gedaan 

- bv. welke invloed heeft globale verbondenheid op de ontwikkeling? 

➔ Er zijn veel vragen die nog gesteld moeten worden 

9.5 Besluit 

De cognitieve psychologie is spannender dan ooit! 

- Ontzettend veel vragen, nog lang niet klaar met onderzoeken, … 

 

 

 


	H16: functies van taal
	1. Inleiding
	2 Wat is taal?
	2.1 Is taal een uniek menselijke eigenschap?
	2.2 Is taal aangeboren?
	2.3 Pidgintalen
	2.4 Genetisch onderzoek

	3 Beïnvloedt taal ons denken?
	4 Voor- en nadelen van meertaligheid
	5 Taalpsychologie als wetenschappelijke discipline
	5.1 Eigenschappen van taal die woordherkenning beïnvloeden
	5.2 Onderzoeksmethodes

	6 Spraak als communicatiemiddel
	6.1 Griceaanse stelregels
	6.2 Gemeenschappelijke grond
	Optimaal communiceren: sprekers en luisteraars elkaars behoeften op elkaar af te stemmen. Dit kan door te zoeken naar een gemeenschappelijke grond, waarbij de spreker zich moet inleven in het perspectief vd luisteraar en vice versa
	6.2.1 Audience design: het perspectief van de spreker
	6.2.2 Perspectief van de luisteraar

	6.3 Non-verbale aspecten van communicatie
	6.3.1 Het wisselen van sprekers
	6.3.2 Gebaren
	6.3.3 Prosodische cues
	6.3.4 Discoursmarkeringen


	7 Gebarentaal
	8 Selfmonitoring
	8.1 Taal en monitoring
	8.2 Taalperceptie en predictive coding

	9 Pragmatiek
	10 Verhaalverwerking
	10.1 Inferenties
	10.1.1 Logische inferenties
	10.1.2 Overbruggende inferenties
	10.1.3 Uitgebreide inferenties
	10.1.4 Complexe inferenties

	10.2 Inferenties: theoretische benaderingen
	10.2.1 Constructionistische benadering
	10.2.2 Minimalistische benadering
	10.2.3 Geheugengebaseerde benadering
	10.2.4 Search after meaning
	10.2.5 Individuele verschillen en werkgeheugencapaciteit
	10.2.6 Integratie van zinsbetekenis en context

	10.3 Schematheorieën
	10.4 Het constructie-integratiemodel (CIM) van Kintsch
	10.5 Situatiemodellen
	10.6 Evaluatie

	11 Schrijven: het creëren van kennis

	H20: Getal en categorie
	4 Categorische representatie


