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Hoofdstuk 13 

1 Van de case-studie van Henri Molaison verwacht ik dat je weet welke problemen hij na zijn 
operatie tegenkwam, wat hij niet meer kon, maar ook wat hij nog wel kon. 

Henry Molaison had vroeger veel last van epileptische aanvallen. De neurochirurg Scoville had een 
vermoeden dat de hippocampus betrokken was bij de aanvallen en verwijderde hem. De operatie was 
gedeeltelijk succesvol: de epileptische aanvallen waren veel minder, maar hij bleek niet meer in staat 
te zijn om nieuwe persoonlijke herinneringen te onthouden, om zich nieuwe feiten te herinneren en 
ook zijn herinneringen aan de periode tot enkele jaren voor de operatie waren in meer of mindere 
mate aangetast. Nieuwe informatie kon wel gedurende een korte tijd worden vastgehouden (enkele 
minuten), maar niet meer permanent in het geheugen worden opgeslagen.  

Echter kon H.M. wel nog nieuwe vaardigheden aanleren. Toen Milner hem vroeg om een stervormig 
patroon na te tekenen, waarbij Molaison zijn hand enkel kon zien via een spiegel, was zijn prestatie 
aanvankelijk zeer slecht. Na diverse dagen van oefening bleek Molaison echter enorm te verbeteren 
in deze taak.  

→ Door deze studie kon men een onderscheid maken tussen het kortetermijngeheugen en het 
langetermijngeheugen. 

2 Hoewel het kader over speelfilms en Amnesie op zich geen examenstof is (in de zin dat je alle 
genoemde films zou moeten kennen) is het wel belangrijk om te weten welke misvattingen er in 
fictie over amnesie worden gepresenteerd en hoe die zich verhouden tot de werkelijkheid 

Vaak hopeloos incorrect gerepresenteerd in films en stripverhalen (zie kader 13.2). 

• Vaak een focus op retrograde amnesie, terwijl het in het echt meer gaat om anterograde 
amnesie. Bv. veel filmhelden hebben na hun accident geen enkele moeite om nieuwe 
herinneringen vast te leggen, terwijl ze bijna hun volledige autobiografische geheugen en hun 
identiteit kwijt zijn.  

Extra info: anterograde amnesie = beperking in de vaardigheid om nieuwe herinneringen te vormen & 
retrograde amnesie = patiënten hebben problemen om zich gebeurtenissen te herinneren die voor de 
onset van de amnesie plaatsvonden. 

In werkelijkheid treedt amnesie het meest op ten gevolge van neurochirurgie, infectie, beroerte of 
alcoholmisbruik. In films wordt amnesie vaak veroorzaakt door een traumatisch hersenletsel door 
bijvoorbeeld auto-ongelukken, gewapende overvallen, klap op het hoofd.  

Hoewel er in de werkelijkheid sprake kan zijn van een tijdelijke amnesie die optreedt rond de periode 
van het ongeluk, is de algehele retrograde amnesie, die vaak in films wordt geportretteerd, uitermate 
onrealistisch.  

3 De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Lashley. 

Lashley was er oorspronkelijk van overtuigd dat geheugensporen op specifieke locaties in de hersenen 
zijn opgeslagen. 

• Engram: locatie van het geheugen in ons brein. 

Hij probeerde deze geheugensporen te lokaliseren door ratten te trainen in het vinden van een weg 
door een doolhof en vervolgens laesies aan te brengen in hun cortex. Lashley veronderstelde dat 
wanneer het deel van de cortex waar de herinneringen aan het doolhof zijn opgeslagen beschadigd 
was, de ratten een sterk verminderde prestatie op deze taak lieten zijn.  
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Conclusie 1: Echter vond hij hier geen evidentie voor en concludeerde dat herinneringen niet op 1 
specifieke locatie zijn opgeslagen, maar diffuus over heel de cortex verdeeld zijn.  

Conclusie 2: een laesie in een lokaal deel van de cortex had nauwelijks effect op de wijze waarop de 
ratten hun weg vonden. Maar de taakprestatie nam gradueel af naarmate grotere delen van de 
cortex beschadigd waren. Kan verklaard worden door twee theorieën: 

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

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

Conclusie 3 (gekoppeld aan 2): De vermindering van de taakprestatie was evenredig afhankelijk van de 
hoeveelheid cortex die beschadigd was, en niet zozeer de locatie.  

Conclusie 4: Vaardigheden konden opnieuw worden aangeleerd, maar de tijd die hiervoor nodig is was 
ook lineair met de hoeveelheid beschadigd corticaal weefsel. 

4 De belangrijkste onderdelen van het geheugen (c.f. Figuur 13.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het langetermijngeheugen kunnen we opdelen in een declaratief geheugensysteem, waarin onze 
bewuste herinneringen zijn opgeslagen en een non-declaratief of impliciet geheugen waar procedures 
en vaardigheden die we ons onbewust aangeleerd hebben opgeslagen zijn.  

Het declaratief geheugen kan op zijn beurt onderverdeeld worden in een episodisch geheugen voor 
persoonlijke herinneringen en een semantisch geheugen voor algemene feitenkennis.  

Het non-declaratieve geheugen wordt onderverdeeld in verschillende subtypes: habituatie, klassieke 
conditionering, priming en het procedureel geheugen.  

• Habituatie en klassieke conditionering → representeren relatief langdurige veranderingen in 
aangeleerde reflexen. 

• Priming → presentatie van een stimulus resulteert in de tijdelijke activatie van het semantisch 
netwerk, waardoor de toegang van gerelateerde concepten in het semantisch geheugen 
tijdelijk vergemakkelijkt worden. 

• Procedureel geheugen → we verschillende procedures opgeslagen zijn.  
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5 De verschillende vormen van dementie 

[Extra informatie SV Merel pg. 19-21]. 

Amnesie = geheugenverlies. 

• Anterograde amnesie: beperking in de vaardigheid om nieuwe herinneringen te vormen (zoals 
H.M.). 

• Retrogade amnesie: patiënten hebben problemen om zich gebeurtenissen te herinneren die 
voor de onset van de amnesie plaatsvonden.  

o Komt veel vaker voor bij episodische herinneringen dan bij semantische. 
o In boek pagina 421/422 (SV Merel pg 21-22) worden drie verschillende theorieën 

besproken (consolidatietheorie, semanticisatie, multiple trace-theorie) die retrograde 
amnesie proberen te verklaren, maar dit lijkt mij niet relevant voor deze vraag. 

• De kortetermijngeheugenfuncties zijn nog intact. 

• Het vermogen om vaardigheden te leren is ook nog relatief intact. 

• Sterke correlatie tussen de mate van anterograde en retrograde amnesie, wat suggereert dat 
dezelfde hersendelen betrokken zijn.  

o Wordt lager wanneer er extra hersengebieden bij de beschadiging betrokken waren.  

• Semantische dementie: ernstig verlies van conceptuele kennis, terwijl episodische 
herinneringen en de meeste van hun cognitieve functies nog redelijk intact zijn. Wordt 
gekenmerkt door een degeneratie van de anterieure temporaalkwabben.  
 

• Bij punt 7.3 in boek wordt er ook even kort gesproken over fronto-temporale 
dementiepatiënten. Zij merkten veel sequentiefouten niet op in vergelijking met semantische 
dementiepatiënten, terwijl ze weinig problemen hadden met het detecteren van de 
semantische fouten.  

6 Het onderscheid tussen episodisch en semantisch geheugen 

Endel Tulving (1972) beargumenteerde dat persoonlijke herinneringen en feitenkennis twee 
verschillende vormen van herinneringen zijn.  

Het episodisch geheugen = geheugen voor persoonlijke gebeurtenissen 

• Plaats- en tijdgebonden 

• Ontwikkelt zich relatief laat en takelt snel af 
• Gericht op het verleden 
• Stelt ons in staat om mentaal terug in de tijd te reizen 
• Is gevoelig voor hersenletsels (= neurale dysfuncties)  
• Vooral afhankelijk van de hippocampus  

 
Het semantisch geheugen = feitenkennis  

• Is niet aan tijd/plaats gebonden 
• Herinnering aan algemene feiten 
• Conceptueel: kennis losgekoppeld van persoonlijke ervaringen 
• Vooral afhankelijk van de entorhinale, perirhinale en parahippocampale cortices 

 

Ondanks de verschillen, zijn er ook gelijkenissen tussen beide geheugensystemen.  

Bv: als je feitenkennis over de cognitieve psychologie aan het verzamelen bent, zullen deze feiten in 
eerste instantie gerelateerd zijn aan je persoonlijke ervaringen in het volgen van specifieke colleges of 
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specifieke cursussen, maar naarmate je meer hierover leert, zal de opgedane kennis steeds meer 
onafhankelijk worden van deze specifieke ervaringen.  

Semantische kennis kan persoonlijke herinneringen beïnvloeden: bv. je spreekt met een vriend af om 
in de stad een koffie te gaan drinken, zal je herinnering ook beïnvloed worden door je algemene kennis 
over dit soort situaties.  

→ Je persoonlijke ervaring wordt beïnvloed door cognitieve schema’s die gedreven worden door 
semantische kennis over bepaalde situaties. 

7 Wat is een semantische dementie? 

Je spreekt over semantische dementie bij schade aan de frontale hersenen (entorhinale, perirhinale 
en parahippocampale cortices): je kunt bepaalde begrippen niet meer goed uit elkaar houden.  

• Semantische dementie wordt gekenmerkt door schade aan de anterieure temporaalkwabben, 
waardoor de grenzen tussen concepten vervagen.  

Bv. Zo kunnen patiënten met een semantische dementie op basis van een gegeven beschrijving (bv. 
‘een gestreept dier uit Afrika’) concepten niet meer identificeren of kunnen ze op basis van 
karakteristieke geluiden, bijvoorbeeld dat van een blaffende hond, objecten niet meer identificeren.  

Semantische dementie = ernstig verlies van conceptuele kennis, terwijl episodische herinneringen 
en de meeste van hun cognitieve functies nog redelijk intact zijn. Wordt gekenmerkt door een schade 
aan de anterieure temporaalkwabben.  

Specifieke problemen bij semantische dementie:  

• Moeite hebben met het identificeren van atypische leden van een categorie (bv. omdat een 
emoe een atypische vogel is)  

• Moeite met het identificeren van niet-leden van een categorie, die wel enkele visuele 
kenmerken met de categorie delen (bv. een vlinder die een aantal vogelachtige eigenschappen 
heeft) 

 Zowel wanneer concepten in woordvorm als wanneer ze in de vorm van afbeeldingen werden 
gepresenteerd, bleek dat de semantische-dementiepatiënten specifiek moeite hebben met de 
identificatie van atypische leden van een categorie en met de identificatie van pseudo typische leden. 

8 De belangrijkste argumenten die een onderscheid tussen het semantisch en het episodisch 
geheugen bepleiten 

Van het antwoord op deze vraag ben ik niet zeker… Staat volgens mij impliciet op pagina 419-422 in 
het handboek. 

Veel bewijs voor onderscheid door onderzoek bij patiënten met hersenbeschadiging. Meeste studies: 
wat is de aard en de omvang van de anterograde amnesie. Vaak problemen met episodisch geheugen, 
maar zelden met semantisch. Andere studie: patiënten gevonden met probleem met semantische 
geheugen: heeft te maken met de locatie van semantische/episodische geheugen en hersenletsel zelf. 

Drie theorieën om retrograde amnesie te verklaren: 

1. Consolidatietheorie: langdurend proces van consolidatie (=voortzetting) van episodische 
herinneringen in de hippocampus. Na enkele jaren worden herinneringen ergens anders 
opgeslagen, waardoor ze beschermd zijn tegen hippocampale schade. Maar dat het jarenlang 
duurt is onwaarschijnlijk.  

2. Episodic-to-semantic shift-theorie: episodische herinneringen worden langzaam omgevormd 
tot semantische herinneringen, waardoor ze robuuster worden tegen hersenbeschadigingen. 
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Wel verlies aan details. In sommige gevallen kunnen episodische herinneringen omgevormd 
worden tot semantische herinneringen.  

Bv: De dag na een activiteit herinner je u heel veel details, later weet je enkel nog de grote 
lijnen van waar je bent geweest. (episodische herinnering is een semantische geworden)  

→ Semanticisatie: er is geen scherp onderscheid tussen een episodische herinnering en een 
semantisch geheugenspoor.  

Evidentie door Harand en collega’s: Bv: proefpersonen kregen 192 foto’s te zien en daarna 
kregen ze zowel drie dagen later als drie maanden later een geheugentest. Voor sommige 
foto’s werd op beide momenten nog de contextuele informatie herinnerd, bij anderen was deze 

context enkel nog maar bij de 1e geheugentest beschikbaar.  

3. Multiple trace-theorie (Nadel & Moscovitch): veronderstelt dat de hippocampus altijd 
betrokken is bij het declaratieve geheugen. Zowel bij het vastleggen van de herinnering als het 
ophalen ervan. Het succes waarmee de herinnering kan worden opgehaald is afhankelijk van 
de sterkte van de connecties tussen de hippocampus en de temporaalkwabben waar de 
herinneringen worden opgeslagen. Hoe vaker deze index wordt geactiveerd, hoe sterker 
(robuuster) de connecties worden, tot op een gegeven moment de verbinding zo sterk wordt 
dat de indexatie via de hippocampus niet meer nodig is.  

→ Episodische herinneringen zijn vaak gebaseerd op losse, eenmalige leermomenten. 
Semantische geheugensporen zijn vaak het resultaat van verschillende leerervaringen, 
waardoor deze sneller op een robuuste wijze vastgelegd worden.  

9 Het idee achter de permastore en de belangrijkste kritiek hierop van Neisser 

Permastore = de erg stabiele episodische herinneringen die zeer goed gecodeerd zijn in het 
geheugen. (bevat stabiele langetermijnherinneringen)  

Studie Bahrick: de meeste episodische herinneringen worden na verloop van tijd in meerdere of 
mindere mate vergeten. 

Uitzondering op bovenstaande bevinding: Bv. de meeste deelnemers hadden nog opvallend goede 
herinneringen aan hun klasgenoten en andere jeugdherinneringen, zelfs wanneer ze er 25 jaar later 
over ondervraagd werden.  

Toch bleken veel van deze herinneringen niet perfect, er was namelijk sprake van enige vervorming. 
Vervormingen (meestal in de vorm van het overschatten van de eigen schoolprestaties) vonden plaats 
in de periode die onmiddellijk volgde op het afleggen van het examen, maar daarna bleven de 
herinneringen over de jaren redelijk stabiel. 

Ulric Neisser bekritiseerde het idee van de permastore. Volgens hem is er geen sprake van 
uitzonderlijk goed opgeslagen herinnering, maar eerder van de vorming van een cognitief schema. 
Schema’s vormen kennis structuren waarin individuele herinneringen ingebed kunnen worden. 

→ zelf wanneer de originele herinnering al vervaagd is, kan volgens Neisser de herinnering door 
middel van schema’s worden opgehaald.  

10 Het binding of item en context model in hoofdlijn. Wat veronderstelt het model. De precieze 
onderliggende neurale mechanismen hoef je niet te kennen. 

Tip: voor deze vraag eerst de volgende vraag studeren (verschil herinneren en herkennen). 
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Voor herinnering hebben we ook de 
cortex nodig (vb. vriendschap van vroeger 
herinneren, niet enkel persoon 
herinneren maar ook de gehele context 
van de vriendschap). Het is nodig voor het 
activeren van de herinnering dat we item 
x en context aan elkaar koppelen (heel 
belangrijke opgave van ons geheugen). 
Verschillende delen van de herinnering 
worden apart opgeslagen (een 
geheugenspoor aan x en een 
geheugenspoor aan de context). Deze 
twee geheugensporen koppelen we aan 
elkaar. Verschillende hersenpaden zijn 
verantwoordelijk voor het ophalen van de 
focusitem herinnering en context waarin 
de herinnering zich afspeelt. 

 

 

Extra kadering: Volgens het binding of item and context-model (Diana et al.) zijn er 3 specifieke 
processen die bijdragen aan herkenning van informatie. De perirhinale cortex ontvangt informatie over 
specifieke items, deze is voldoende voor een familiariteitsoordeel, maar niet voor recollectie. De 
parahippocampale cortex ontvangt informatie over de context waarin het item in kwestie eerder gezien 
is, die is noodzakelijk maar niet voldoende voor de recollectie. Het is noodzakelijk dat de informatie 
over het item en de informatie over de context met elkaar geïntegreerd worden, dat gebeurd in de 
hippocampus. 

11 De relatie tussen herinneren en herkennen 

Intro om te begrijpen: 

De kritiek van Neisser (zie vraag hierboven) brengt een onderscheid naar voren in de wijze waarop we 
episodische herinneringen ophalen, namelijk een onderscheid tussen een geheugen voor herkenning 
en een geheugen voor herinnering.  

• Herkenning = gebruikmaken van de presentatie van een serie items, waarbij de 
proefpersoon moet aangeven of het een nieuw item is, of al een keer eerder is 
gepresenteerd → wordt opgesplitst in twee deelprocessen 

1. Recollectie (herkennen van een item op basis van het ophalen van contextuele 
details uit het geheugen)  

a. Bv. proefpersonen geven aan dat ze zich herinneren dat ze het item eerder 
in de studie zijn tegengekomen. 

2. Familiariteit (proces van het herkennen van een item op basis van het waarnemen 
van de relatieve sterkte van de herinnering, maar zonder het ophalen van 
specifieke details die betrekking hebben op de context waarin het item 
aanvankelijk geleerd werd).  

a. Bv. proefpersonen geven aan dat ze weten dat ze dit item eerder hebben 
gezien. 

 
→ Onderscheid tussen beide a.d.h.v. herinner/weet-procedure 
→ Recollectie treedt later op dan familiariteit  
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• Herinnering → Drie methodes: 
1. Vrije herinnering (proberen een zo compleet mogelijke lijst van onthouden items 

te produceren, waarbij er geen grenzen zijn wat betreft de volgorde waarin de 
items opgenoemd kunnen worden)  

2. Seriële herinnering (een lijst met onthouden items produceren, waar er wel 
rekening gehouden wordt met de volgorde waarin ze oorspronkelijk werden 
geleerd) 

3. Gecuede herinnering (op basis van een cue een item produceren (bv. olifant – tafel 
→ olifant - ???)   

 

Studie Staresina & Davachi (2006): In hoeverre verschilt herinnering van herkenning? 

Proefpersonen krijgen drie geheugentesten: 1) itemherkenningstest 2) associatieve herkenningstest 
3) vrije herinneringstest → Tijdens de encoderingsfase kregen proefpersonen combinaties van kleuren 
en woorden gepresenteerd, waarbij ze geïnstrueerd werden om zich zo duidelijk mogelijk voor de 
stellen of het woord en de kleur plausibel (overeenkwamen?) waren of niet. Tijdens de 
daaropvolgende geheugentesten moesten ze ofwel zoveel mogelijk van de gepresenteerde woorden 
opnoemen (= vrije herinnering) ofwel beslissen of een gepresenteerd woord oud of nieuw was (= 
itemherkenning). De itemherkenningstaak werd gevolgd door een beslissing met welke kleur een 
woord was geassocieerd. 

Resultaat:  

fMRI data lieten een toename zien in activatie in de bilaterale hippocampus en de linker anterieure 
inferieure frontale gyrus voor associatieve herkenning vergeleken met familiariteit en een nog sterkere 
toename voor vrije herinnering.  

Daarnaast werd ook een effect gevonden in de dorsolaterale prefrontale cortex en de posterieure 
pariëtale cortex. Deze activatie was groter voor vrije herinnering. Deze toename in activatie is het 
resultaat van het vormen van associaties tussen de items die onthouden moesten worden en de 
gerelateerde kleuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede mogelijkheid om herinnering te onderzoeken is de herinner/weet-procedure 

Tweede mogelijkheid (= herinner/weet-procedure) was om deelnemers woorden te presenteren en zij 
moesten hierover ofwel een animaciteitsvraag beantwoorden (bv: levend of dood object?) of een 
vraag over de grootte. Daarna moesten ze voor ieder woord een herinner- of een weet-antwoord 
geven en vermelden welke vraag met ieder item geassocieerd was.  

Resultaat: 

Voor meer dan de helft van de woorden gaven ze een herinner-antwoord. De vragen die geassocieerd 
waren met de woorden die de proefpersonen aangaven als herinnerd werden beter gereproduceerd.  

Vraag uit proefexamen:  

Staresina & Davachi (2006) vonden op basis van hun scanned-encoding taak dat één specifieke vorm 

van informatie ophalen uit het geheugen resulteerde in een relatief sterke toename van activatie in 

de dorsolaterale prefrontale cortex en de posterieure pariëtale cortex. Welke vorm was dat?  

a. Associatieve herinnering 

b. Gecuede herinnering 

c. Item herkenning 

d. Vrije herinnering  
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!! Deze resultaten impliceren dat er zowel bij recollectie als bij herinnering sprake is van sterkere 
associaties tussen de items en de context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze hersengebieden zijn specifiek betrokken bij het ophalen van informatie: 

• De linker mid/dorsolaterale prefrontale cortex 

• De linker posteriore parietale cortex 

De linkergrafiek geeft het verloop van de doorbloeding door de hersenen weer: nadat de taak verricht 
werd zagen we een kortstondige toename in de doorbloeding van de hersenen en na de uitvoering van 
de taak daalde de doorbloeding weer -> bij de spontane ophaling uit het geheugen (vrije herinnering) 
is de toename een stuk groter. 

12 Wat wordt bedoeld met het constructieve geheugen en waarom is ons geheugen zo fragiel? 

Succesvolle herinneringen hangen sterk samen met 
associaties. Het episodische geheugen is fundamenteel 
constructief in plaats van reproductief, waardoor het 
gevoelig wordt voor diverse vormen van fouten en 
vertekeningen. Dit verklaart waarom er systematische 
vertekeningen kunnen optreden in de wijze waarop we 
verhalen onthouden of waarom ooggetuigenissen 
gevoelig zijn voor vertekeningen.  

Constructief: 

• Ophalen van herinnering impliceert een actief reconstructieproces.  

• Fragiel, maar flexibel en efficiënt 

• Mentaal tijdreizen naar de toekomst  

Waarom een fragiel geheugen?  

1. Het zou een enorme hoeveelheid verwerkingskracht vereisen om een semipermanente en 
volledige herinnering van iedere ervaring op te slaan. 

2. Evolutionair gezien zou het niet voordelig zijn om gedetailleerde herinneringen op te slaan, 
maar wel om de essentie van de herinnering te onthouden, waarbij triviale details niet van 
belang zijn  
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3. Het episodisch geheugen kan men ook gebruiken om toekomstscenario’s voor te stellen. Dit is 
enkel mogelijk als we op een flexibele manier herinneringen uit het verleden kunnen 
recombineren.  

Een van de consequenties van het constructieve episodische geheugen is dat vaardigheid om de 
essentie van een ervaring te herinneren, toeneemt gedurende de kindertijd. Er is ook een algemene 
toename in gevoeligheid voor valse herinneringen.  

Schade aan de hippocampus resulteert in een verminderd vermogen om toekomstscenario’s te 
generen. 

[Extra informatie is terug te vinden in boek pagina 426 of SV Merel pagina 26-27]  

13 De belangrijkste klassieke ideeën omtrent het semantische geheugen (Collins & Quillian / Collins 
& Loftus) 

Intro: Onze algemene kennis is opgeslagen in het semantisch geheugen in de vorm van concepten. De 
meeste theorieën over het semantisch geheugen zijn gebaseerd op het idee dat alle concepten die we 
ooit geleerd hebben een onderdeel vormen van een semantisch netwerk. Hierbinnen zijn gerelateerde 
concepten met elkaar verbonden, zodat de activatie van één concept ook resulteert in de activatie van 
gerelateerde concepten.  

Eén van de eerste modellen dat gebaseerd was op dit principe was het hiërarchisch-netwerkmodel 
van Collins en Quillian.  

• Concepten zijn op een hiërarchische wijze gepresenteerd in het semantische geheugen  

• MAAR dit model was moeilijk te verklaren 
 
Er kwam kritiek van Collins en Loftus op her bovenstaande model:  

• Niet flexibel genoeg 

• Netwerk van abstracte concepten  
→ Daarom introduceerden Collins en Loftus hun spreading-activation-theorie van het semantisch 
geheugen. 

Deze vertelt dat het semantisch geheugen georganiseerd is op basis van de semantische afstand tussen 
concepten. De afstand tussen 2 concepten geeft hierbij de sterkte aan waarmee deze concepten met 
elkaar geassocieerd zijn. Een concept zal geactiveerd worden zodra je dit concept ziet, hoort of eraan 
denkt. Deze activatie verspreidt zich naar gerelateerde concepten, waarbij de concepten die het 
sterkst geassocieerd zijn, het meest geactiveerd worden. 

Daarnaast is het spreading-activation-model goed in staat om priming-effecten te verklaren.  

14 Evidentie tegen deze klassieke ideeën (hiërarchie van concepten / encodering van perceptuele, 
sensorische codes) 

Hiërarchie van concepten: 

Intro: hoewel uit voorgaande vraag lijkt te volgen dat het associatieve spreading of activation-model 
beter in overeenstemming is met veel empirische data dan het hiërarchische model van Collins en 
Quillian, is uit recentere studies gebleken dat er toch een zekere hiërarchie in de organisatie van 
concepten te vinden is. Dit idee is consistent met het idee dat categorieën worden gekenmerkt door 
een gegradieerde structuur (Barsalou).  

1. Subordinaat niveau: bv. luie stoel / bv. Siamese kat 
2. Basisniveau: bv. de stoel / bv. hond of kat  
3. Superordinaat niveau: bv. meubelstukken / bv. dier 
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Bij het benoemen van een afbeelding wordt opgemerkt dat proefpersonen het meest namen 
gebruiken op basisniveau. Toch zullen we niet altijd een voorkeur hebben om het basisniveau te 
gebruiken.  

• Bv. hondenexpert zal binnen zijn expertise veel vaker gebruikmaken van het subordinaat 
niveau. 

• Bv. als proefpersonen labels krijgen die ze moeten relateren aan bekende zienswaardigheden, 
zoals de Eifeltoren.. vertonen ze hier een voorkeur voor subordinate labels. Dit is idem voor 
gezichten. 

→ Labelen op het basisniveau is niet eenvoudiger dan op het subordinaat niveau. Bijvoorbeeld 
afbeeldingen categoriseren op het subordinaat niveau (Siamese kat) is veel gedetailleerder en 
informatiever dan op het superordinaat niveau (dier).  

• Daarom presteren patiënten met een semantische dementie beter op het superordinate 
niveau dan op het basisniveau.  

De aard van concepten: 

Intro: Volgens de voorgaande theorieën zouden concepten in het semantische geheugen het karakter 
hebben van een abstracte encyclopedische beschrijving. Met andere woorden: het concept wordt door 
‘iedereen’ op een min of meer vergelijkbare manier gepresenteerd. Barsalou heeft kritiek op de 
uitgangspunten van de klassieke visie.  

Barsalou: in het dagelijks leven komen we bijna nooit losse concepten tegen, maar interpreteren we 
die in verschillende contexten, waardoor de representatie van een concept sterk van situatie tot 
situatie kan verschillen. We hebben niets aan de woordenboekdefinitie, want we willen de abstracte 
kennis in ons geheugen gaan activeren op het moment dat we het nodig hebben. Afhankelijk van ons 
doel willen we andere informatie van het concept aanspreken (vb. fiets in hb pagina 429). 

→ Daarom stelde Barsalou zijn simulatietheorie voor. 

Volgens deze theorie zijn de perceptuele en motorische systemen betrokken bij het verwerken van 
concepten.  

Proefpersonen moesten zo veel mogelijk eigenschappen noemen op basis van een gegeven zelfstandig 
naamwoord. De opgesomde eigenschappen waren sterk afhankelijk van het visuele beeld dat het 
woord ik kwestie opriep. Concrete concepten activeren de visuele gebieden van de cortex, terwijl 
abstracte concepten dat niet doen. 

Wanneer proefpersonen woorden aangeboden kregen die geassocieerd waren met bewegingen van 
deze lichaamsdelen werd gevonden dat ze de corresponderende delen van de motorcortex 
activeerden. [zie volgende vraag ‘studie van Pulvermüller] 

[Op encodering van perceptuele, sensorisch codes weet ik niet wat je moet antwoorden] 

Vraag: Hoe kunnen we de dynamiek die Barsalou zich voorstelt verenigen met een stabiel en abstract 
semantisch geheugen, zoals dat werd voorgesteld door de klassieke benadering (Collins & Loftus; 
Collins & Quillian). → a.d.h.v. het hub- en spaakmodel: 

• De spaken worden gevormd door diverse modaliteitsspecifieke representaties die 
geassocieerd zijn met de sensorische en motorische gebieden in de hersenen, terwijl de hubs 
worden gepresenteerd door een stabiele modaliteitsonafhankelijke representatie, waarin alle 
kennis over een concept is geïntegreerd.  

• Ons semantisch netwerk bestaat uit netwerk van abstracte begrippen maar abstracte 
begrippen zijn gekoppeld aan hele sensorische en motorische voorbeelden en deze kunnen 
verschillen van individu tot individu. De abstracte concepten zijn de hubs/knopen in het 
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netwerk en de specifieke gebruiksmogelijkheden zijn de spaken die zich vanuit de hubs in dat 
netwerk gaan uitstrekken. Hier is veel evidentie voor! 

15 Hoe kunnen motorische codes zich manifesteren (Studies van Pülvermüller) 

Intro: meer directe evidentie dat het motorsysteem betrokken is bij de verwerking van 
actiegerelateerde concepten is afkomstig van studies van Pulvermüller. 

Studie Shebani en Pulvermüller: Proefpersonen moesten armgerelateerde woorden zoals ‘grijpen’ of 
‘schillen’, of beengerelateerde woorden zoals ‘rennen’ of ‘trappen’ verwerken. Tegelijkertijd moesten 
proefpersonen een tiktaak uitvoeren met armen of benen. De mate waarin proefpersonen in staat 
waren de woorden later te rapporteren was afhankelijk van de taak en het type woorden dat ze 
moesten onthouden. 

Resultaat: De geheugenprestatie was lager als er een overeenkomst was tussen de woorden die ze 
moesten onthouden en het lichaamsdeel waarmee de tiktaak werd uitgevoerd. 

TMS-studie (transcraniële magnetische stimulatie) van Pulvermüller, Haul, Nikulin en Ilmoniemi: 

Proefpersonen moesten besluiten of letterreeksen een woord vormden of niet, terwijl verschillende 
delen van de motorcortex door middel van een TMS-puls gestimuleerd werden. Een deel van de 
aangeboden woorden waren arm- of beengerelateerd.  

Resultaat: De armgerelateerde woorden werden sneller verwerkt terwijl de armgerelateerde delen 
van de motorcortex werden gestimuleerd, terwijl de beengerelateerde woorden sneller werden 
verwerkt wanneer het beengerelateerde deel van de motorcortex werd gestimuleerd. 

Conclusie: Zowel perceptuele representaties als actiecodes vormen een deel van het semantische 
netwerk en de mate waarin concepten verwerkt worden, is afhankelijk van het doel waarvoor ze 
gebruikt worden.  

→ Deze aspecten van het semantisch geheugen zijn consistent met de theoretische benadering van 
Barsalou. Hoewel Barsalou het dynamische aspect van het semantisch geheugen benadrukt, moet wel 
opgemerkt worden dat deze benadering niet uitsluit dat er een stabiele abstracte kern van het 
semantisch geheugen bestaat, zoals voorgesteld door de klassieke benadering.  

16 De relatie tussen vervaging van concepten en Semantische dementie 

[Zie hub- en spaakmodel]. 

De hubs worden verondersteld in de anterieure temporaalkwabben gelokaliseerd te zijn. Patiënten 
met semantische dementie hebben vaak schade aan dit gebied en ze worden vaak gekenmerkt door 
een aanzienlijke verlies van conceptuele kennis.  

Bv. op basis van een gegeven beschrijving (“Gestreept door uit Afrika”) of een karakteristiek geluid 
(“blaffende hond”) kunnen ze de concepten niet meer identificeren.  

→ Semantische dementie is gerelateerd aan een progressieve degeneratie van hubgerelateerde 
informatie, waardoor de grenzen tussen concepten gaan vervagen.  

17 Welke rol spelen schema’s en scripts. 

Schema’s bestaan uit goed georganiseerde chuncks van kennis over de wereld, gebeurtenissen, 
mensen of acties. Veel van deze schema’s kunnen een vorm van een script aannemen (verschillende 
gebeurtenissen die elkaar opvolgen). Dergelijke scripts bevatten informatie over de sequentie van 
gebeurtenissen en acties (bv: op restaurant gaan → menu ontvangen, eten bestellen, nuttigen ervan, 
rekening betalen & restaurant verlaten). 
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• Sequentiefout = waarbij de volgorde van de acties niet kloppen (bv. eerst vis in emmer voordat 
de vislijn wordt uitgeworpen).  

Schema’s en scripts spelen een belangrijke rol in taalbegrip, aangezien we onze cognitieve schema’s 
kunnen gebruiken om inferenties te maken over die aspecten van verhalen die niet expliciet worden 
beschreven. 

Soms kunnen er vertekeningen ontstaan. Ambigue informatie wordt herinnerd op een wijze die 
consistent is met ons script en niet noodzakelijk met de wijze waarop een gebeurtenis daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden. [dit wordt verder besproken in hoofdstuk 15] 

Semantische dementie-patiënten hebben vooral problemen met het ophalen van conceptuele 
informatie, terwijl hun vaardigheden om zich doelgerichte acties voor te stellen nog redelijk intact zijn 
(dus sequentie gaat nog goed). 

Patiënten met prefrontale schade konden evenveel acties genereren als gezonde 
controleproefpersonen, maar ze hebben vooral problemen met het vinden van de juiste sequentie van 
acties. De patiënten misten de vaardigheid om de informatie in een script te vormen tot een optimale 
sequentie. 

Studie Cosentino: De fronto-temporale dementiepatiënten merkten veel sequentiefouten niet op 
(vergeleken met zowel de semantische-dementiepatiënten als de gezonde controles), terwijl ze weinig 
problemen hadden met het detecteren van de semantische fouten. 

→ Fronto-temporale patiënten hebben een selectieve deficiëntie die gerelateerd is aan het 
vormen van een sequentie.  

Farag en collega’s: Zowel patiënten met een semantische dementie als gezonde controle-
proefpersonen zijn beter in staat om de volgorde van gebeurtenissen binnen een cluster te beoordelen 
dan de volgorde tussen clusters, terwijl fronto-temporale dementie-patiënten zowel moeite hebben 
met het bepalen van de volgorde binnen clusters als tussen clusters.  

De patiënten die problemen hadden met het bepalen van de volgorde van gebeurtenissen in een script 
werden gekenmerkt door schade aan de inferieure en dorsolaterale prefrontale gebieden, terwijl bij 
patiënten die geen probleem hadden met sequentiëring, deze gebieden intact waren. 

18 De belangrijkste kenmerken van het non-declaratieve geheugen 

Het non-declaratieve geheugen of het impliciete geheugen manifesteert zich niet via bewuste 
herinneringen, maar via gedrag. Het gaat hierbij om impliciete vaardigheden. Deze zijn echter niet 
beperkt tot het motorsysteem en omvatten ook de vaardigheid om patronen in ruizige stimuli te 
ontdekken, om spiegelschrift te lezen of artificiële grammatica’s te leren verwerken.  

Uit studies blijkt dat er een duidelijke dissociatie is tussen het declaratieve en het non-declaratieve 
geheugen.  

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

Evidentie dat declaratieve processen mogelijk betrokken zijn bij impliciete leerprocessen is ook 
gevonden op basis van studies die gebruikmaakten van seriële reactietijdtaken. Bij amnesiepatiënten 
is de prestatie op deze taak vaak intact. Bij gezonde controle-proefpersonen is vaak gevonden dat ze 
toch enige bewuste kennis hebben over de verborgen sequentie. 

→ Deze resultaten impliceren dat er toch een zekere betrokkenheid van het declaratieve geheugen 
kan zijn bij het leren van impliciete vaardigheden. De betrokkenheid van het declaratieve geheugen 
kan afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden waaronder de taak wordt uitgevoerd. 
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In de enkeltaakconditie correleerde de taakprestatie met activatie van de mediale temporaalkwab 
(declaratief) terwijl in de dubbeltaakconditie de taakprestatie correleerde met activatie van het 
striatum (non-declaratief).  

 De mate waarin een taak beroep doet op het impliciete geheugen kan afhangen van zowel externe 
factoren zoals taakbelasting als interne factoren zoals stress. 

Deze resultaten impliceren dat het traditionele onderscheid tussen declaratief en non-declaratief 
geheugen waarschijnlijk te simplistisch is.  

19 Waarom is het onderscheid tussen declaratief en non-declaratief soms vaag (de belangrijkste 
argumenten hiervoor) 

1) Woordaanvullingstaak zou een expliciete geheugentaak zijn. Maar als proefpersonen een 
woordenlijst leerden en daarna in een andere taak woorden moesten aanvullen, dan blijkt er 
vaak een impliciet geheugeneffect op te treden. Want de proefpersonen vullen relatief vaak 
de woorden aan op basis van de woordparen die ze geleerd hebben. Omdat de proefpersonen 
niet geïnstrueerd waren om deze woorden te gebruiken, kan deze taak gekwalificeerd worden 
als een impliciete geheugentaak. Proefpersonen die zich bewust waren van de link tussen de 
geleerde woordparen en de te completeren woorden, presteerden beter. Dit impliceert dat 
bewuste geheugenprocessen hier ook een rol spelen.  
Herinneringen op zich zijn expliciet en toegankelijk, toch vindt de ophaling ervan plaats op 
een onvrijwillige en spontane wijze.  
→ Dew & Cabeza: expliciete geheugentaken kunnen latere ongerelateerde taken beïnvloeden. 
 

2) Ook de patronen van hersenactiviteit die geassocieerd zijn met impliciete en expliciete 
herinneringen zijn niet eenduidig. Het impliciete geheugen kan namelijk ook beroep doen op 
de hippocampus. Terwijl het episodische geheugen, onderdeel van expliciete declaratieve 
geheugen gerelateerd kan worden aan activatie van het striatum of interacties tussen het 
striatum en de hippocampus.  
 

3) Een laatste probleem met het definiëren van geheugensystemen op basis van het al dan niet 
toegankelijk zijn van de informatie voor het bewustzijn is dat deze definitie gebaseerd is op 
een eigenschap van de menselijke cognitie die waarschijnlijk per definitie niet empirisch te 
definiëren valt.  
→ Daarom stellen Ortu en Vaidya dat het baseren van een taxonomie van het geheugen op 
basis van criteria die het bewustzijn omvatten de wetenschappelijke vooruitgang eerder 
frustreren dan faciliteren. 

20 De nieuwere modellen voor geheugen die voorbij het klassieke declaratief / nondeclaratief 
onderscheid gaan: 

20.1 Henke’s procesmodel 

Procesmodel waarbij de belangrijkste verschillen tussen de individuele geheugensystemen 
onderscheiden worden op basis van de betrokken neurale processen, i.p.v. bewustwording. 

Drie verschillende geheugenprocessen: 

• Snelle codering van flexibele associaties  
o Dit proces is vooral betrokken bij het episodisch geheugen (maar kan ook bij het 

semantisch). 
o Afhankelijk van de hippocampus  
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• Langzame codering van rigide associaties 
o Vooral betrokken bij het procedureel geheugen, semantisch geheugen en bij klassieke 

conditioneringsprocessen.  
o Afhankelijk van de basale ganglia en cerebellum 

• Snelle codering van losse items  
o Vooral betrokken bij familiariteit en priming 
o Afhankelijk van de parahippocampale cortex  

Predicties (voorspellingen) van het model: 

• Dat de codering van flexibele associaties zowel bewust als onbewust kan plaatsvinden, 
waardoor patiënten met schade aan de hippocampus problemen zouden moeten hebben met 
beide vormen van codering van flexibele associaties.  

• De hippocampus is niet betrokken bij familiariteitsbeoordelingen.  

• Experiment Henke: verhoogde activatie van hippocampus tijdens de subliminale presentatie 
van de gezicht-beroepparen. En gevonden dat de hippocampus actief is bij de ophaling van 
deze informatie.  

[Extra uitleg en uitbreiding is terug te vinden op pagina 435, 436]. 

20.2 Cabeza’s componentenmodel 

In dit model worden de onderliggende neurale processen benadrukt in plaats van de klassieke 
taxonomie, dit is idem als bij het model van Henke. Maar de benadering van Cabeza is flexibeler, 
doordat het ervan uitgaat dat er een grote verscheidenheid aan neurale processen is (in tegenstelling 
tot de 3 processen van Henke), die op een flexibele wijze met elkaar gecombineerd kunnen worden 
afhankelijk van het specifieke doel.  

Hersengebieden geclassificeerd op basis van drie assen (Dew en Cabeza):  

• Perceptueel – Conceptueel; 

• Items – relationeel; 

• Automatisch – Gecontroleerd.  
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Hoofdstuk 14  

1 De belangrijkste eigenschappen van het Atkinson & Shiffrin (1968) multi-store geheugenmodel 

! Atkinson en Shiffrin: kortetermijngeheugenmodel met aantal specifieke eigenschappen: multi-
storegeheugenmodel: 

• Volgens dit model zou informatie eerst worden opgeslagen in sensorische buffer. Deze is 
modaliteitsspecifiek: 

o Aparte buffers voor visuele en auditieve modaliteiten; 
o Zij houden de informatie kort vast. 

• Informatie waar geen aandacht op gericht is, verdwijnt uit het sensorisch register. 

• Informatie waar aandacht op gericht is, zou worden overgebracht naar 
kortetermijnopslagplaats, waar deze informatie verder verwerkt wordt. 

• Deel van deze informatie zou vanuit de kortetermijnopslagplaats overgebracht worden naar 
de langetermijnopslagplaats. 

• Informatie in het kortetermijn zou moeten herhaald worden om te voorkomen dat deze 
informatie verloren gaat.  

• In de langetermijnopslagplaats is een oneindige opslagcapaciteit.  

2 De seriële positiecurve 

Uit experimenten waarin proefpersonen woorden moeten rapporteren die ze zich 
nog kunnen herinneren, blijkt dat de woorden die gerapporteerd worden vaak aan 
het begin of aan het einde van de lijst stonden.  

• Primacy effect  

o betekent de oververtegenwoordiging van woorden in het begin 
van de lijst.  

o Dit ontstaat doordat eerste items relatief vaak herhaald kunnen 
worden waardoor ze al geconsolideerd zijn in het LTG. 

• Recency effect  

o Betekent de oververtegenwoordiging van woorden aan het einde van de lijst.  

o De meest recente items zijn nog relatief sterk in het kortetermijngeheugen 
geactiveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag uit proefexamen:  

In de seriële positiecurve kun je twee relevante effecten vinden, namelijk het …….. en het ……. Effect:  

a. Consolidatie, herconsolidatie 

b. Primacy, recency 

c. Proactieve, retroactieve interferentie 

d. Relationele, item encoding 
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3 De belangrijkste componenten van Baddeley’s Werkgeheugenmodel + inclusief de latere 
uitbreiding ervan  

3.1 Welke dissociaties je kan onderscheiden (Articulatoir/Auditief vs Visueel/Spatiaal, etc.) 

Baddeley en Hitch hebben opgemerkt dat de informatie die 
in ons werkgeheugen kan worden opgeslagen, gesplitst 
kan worden in twee verschillende types: 

1. Fonologische informatie die in de vorm 
van een verbale (articulatoire) / auditieve 
code onthouden kan worden . 

2. Fonologische informatie die in de vorm 
van visueel / spatiaal onthouden kan 
worden.  

→ Het onderscheid tussen verbaal/auditief & 
visueel/spatiaal is gemaakt op basis van 
dubbeltaakstudies.  

(Bv. schakers moesten tijdens het schaken wiskundereeksen oplossen). 

3.2 De belangrijkste componenten + uitbreiding 

Op basis van de bovenstaande opsplitsing van het werkgeheugen, stelden Baddeley en Hitch een model 
voor dat oorspronkelijk bestond uit drie componenten: 

De central executive Dit systeem controleert de werking van de andere systemen en zorgt 
ervoor dat we de inhoud van het werkgeheugen kunnen manipuleren, 
vasthouden of actualiseren indien nodig.  

De fonologische buffer Dit systeem is betrokken bij het onthouden van auditieve informatie. 

Het visuospatiale kladblok Dit is het systeem dat het onthouden van visuele en/of ruimtelijke 
informatie verzorgt.  

 

Enige tijd later voegde Baddeley er nog een vierde component aan toe.  

Episodische buffer Dit systeem is betrokken bij de tijdelijke opslag van geïntegreerde 
stukken informatie, in het bijzonder informatie die betrekking heeft 
op persoonlijke gebeurtenissen.  

 

Fonologische buffer: 

De fonologische buffer wordt opgedeeld in twee subsystemen: 

1. Fonologische opslagplaats waar de te onthouden woorden worden opgeslagen  
2. Articulatorische lus waar de woorden door middel van een subvocale herhaling actief 

gehouden worden.  

Resultaat 1: fonologische similartiteitseffect (= suggereert dat we bij het onthouden van woorden 
gebruikmaken van ons (articulatoire) spraaksysteem.  

• Evidentie: experiment waarbij proefpersonen 25% minder woorden herinneren wanneer de 
lijst met fonologisch beschouwd vergelijkbare woorden op elkaar geleken, dan wanneer de 
items niet op elkaar gelijken. 
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Resultaat 2: woordlengte-effect (= beschrijft het verband tussen woordlengte en de hoeveelheid 
woorden die we kunnen onthouden: hoe langer, hoe minder we onthouden).  

• Dit suggereert dat de capaciteit van de fonologische buffer beperkt is door de tijd die nodig is 
om de onthouden woorden te herhalen 

Visuospatiale kladblok: 

De visuospatiale kladblok is ook beperkt qua capaciteit: in normale omstandigheden kunnen we 
ongeveer vier objecten onthouden. [Om een onderscheid te maken tussen het visueel geheugen en 
het spatiaal geheugen, werden twee taken geïntroduceerd; de Corsi Block tapping-taak en de 
patroonspannetaak. Deze worden in de vraag hieronder besproken] 

 

De episodische buffer en de central executive staat omschreven in de leerwijzer als ‘leesstof’: 

→ Pagina 450 boek. 

 

3.3 Op basis van welke taken kun je dissociatie vinden tussen visuele en spatiale geheugen 

Baddeley benadrukt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen een visueel geheugen enerzijds 
en een spatiaal geheugen anderzijds. Daarvoor kunnen twee taken gebruikt worden: 

1. De corsi block tapping-taak  

Reeks blokken getoond, waarvan de proefleider er 2 aantikt. 
De proefpersoon dient daarna deze sequentie te imiteren. 
De sequentie van blokken die de proefleider aantikt wordt 
daarna steeds langer tot de proefpersoon niet meer in staat 
is de sequentie correct te reproduceren. 

2. De patroonspannetaak 
 

Er wordt aan de proefpersoon een matrix van cellen 
getoond. Die voor de helft op een random wijze gevuld zijn. 
Daarna worden steeds grotere matrices getoond, tot dat de 
proefpersoon niet meer in staat is om ze correct te 
reproduceren. 

→ Conclusie: de corsi-taak werd beïnvloed door de spatiale interferentie, terwijl de 
patroonspannetaak vooral werd beïnvloed door visuele interferentie 

 

Daarnaast werd er hier ook een twee experiment naar uitgevoerd door Klauer en Zhao. 

→ Resultaat: De bewegingsdetectietaak interfereerde met het onthouden van de patronen en de 
kleurdetectietaak interfereerde met het onthouden van de Chinese karakters. 

→ Resultaat: De bewegingsdetectietaak interfereerde echter niet met het onthouden van de Chinese 
karakters en de kleurdetectietaak interfereerde ook niet met het onthouden van de patronen; wat 
impliceert dat er een dissociatie is tussen het visuele en het spatiale werkgeheugen. 
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4 De belangrijkste taken om werkgeheugencapaciteit te meten en hun belangrijkste principes 

Intro: Het werkgeheugen is meer dan alleen een passief kortetermijngeheugensysteem, dat niet alleen 
de opslag uitvoert, maar ook in staat is om informatie in het kortetermijngeheugen te manipuleren. 
Daarom houdt men niet alleen maar rekening met de grootte van de geheugenbuffers, maar ook met 
de mogelijke beperkingen in onze vaardigheid om informatie te manipuleren.  

Over het algemeen worden grote individuele verschillen gevonden in het werkgeheugencapaciteit en 
deze verschillen kunnen gerelateerd worden aan verschillen in een groot scala aan cognitieve functies, 
waaronder taal-, redeneer- en probleemoplossingsvaardigheden. 

Drie belangrijkste taken om de werkgeheugencapaciteit te meten: 

3. De leespanne 

Proefpersonen moesten telkens een zin begrijpend lezen en ze moesten het laatste woord van de zin 
onthouden. Proefpersonen moesten steeds een variabel aantal zinnen lezen en het grootste aantal 
waarvan ze alle eindwoorden nog op minstens 50% van alle trials konden herinneren was de 
leesspanne.  

Onderzoekers (Daneman en Carpenter) gingen er van uit dat een deel van de werkgeheugencapaciteit 
nodig is voor het begrijpend lezen, terwijl ze de rest van hun capaciteit konden gebruiken om de 
eindwoorden te onthouden. 

4. De operatiespanne  

Proefpersonen krijgen een serie items gepresenteerd die bestaan uit een eenvoudige rekenopgave en 
een woord. Ze moesten verifiëren of de rekensom correct is en het woord onthouden.  

Na een variabel aantal items krijgt de proefpersoon de taak de eindwoorden te reproduceren en de 
operatiespanne wordt dan bepaald als het grootste aantal items waarbij de proefpersonen alle items 
nog correct kan rapporteren. 

5. De N-backtaak  

Oorspronkelijk ontworpen om te testen hoe oudere medewerkers kunnen omgaan met snel 
veranderende informatie.  

Proefpersonen krijgen een reeks stimuli gepresenteerd (= geheel getal), van elk van deze stimuli moeten 
ze beslissen of deze gelijk is of niet aan een stimulus die N posities terug werd getoond, waarbij N een 
geheel getal representeert.  

Hoe groter N wordt, hoe zwaarder de geheugenbelasting: proefpersonen moeten namelijk niet alleen 
meer stimuli onthouden, ze moeten ook bijhouden hoeveel posities geleden iedere stimulus werd 
gepresenteerd en telkens wanneer er een nieuwe stimulus werd gepresenteerd moet deze informatie 
voor iedere onthouden stimulus worden geactualiseerd. 

5 Welke ERP component kun je gebruiken om werkgeheugencapaciteit te meten. Hoe kun je deze 
component meten? Hoe wordt werkgeheugenbelasting hierin gereflecteerd en hoe wordt de 
capaciteit van het werkgeheugen hierin gereflecteerd? 

Intro: ERP = event related potentionals → Proefpersonen kregen reeksen stimuli aangeboden die 
bestaat uit een verzameling gekleurde blokken, waarvan ze telkens alleen maarde reeks aan één zijde 
van het display moesten onthouden. Zo konden ze gebruik maken van de gelateraliseerd ERP-
component, die over de contralaterale posterieure schedel ontstaan in functie van het onthouden van 
een stimulus. 
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• Resultaat → ERP-component nam in amplitude toe naarmate het display meer stimuli bevatte. 
Deze toename correleerde sterk met de individuele geheugencapaciteit.  

Vervolgstudie: niet alleen het aantal stimuli in het display varieert, maar ook het aantal dat onthouden 
moest worden. Het aantal stimuli dat de proefpersonen moesten onthouden, werd gemanipuleerd door 
middel van een kleur: in een display met rode en blauwe stimuli moesten ze alleen de blauwe stimuli 
onthouden.  

• Resultaat → duidelijk verschil gevonden tussen mensen met een lage werkgeheugencapaciteit 
en mensen met een hoge.  

o Hoge → de amplitude van de ERP-component nam toe in functie van het aantal te 
onthouden stimuli  

o Lage → de amplitude van de ERP-component nam toe in functie van het aantal stimuli 
in het display , zelfs wanneer deze additionele stimuli niet onthouden hoefden te 
worden en dus alleen maar afleidden  

Conclusie: onze werkgeheugencapaciteit wordt vooral bepaald door de mate waarin we erin slagen 
irrelevante informatie te onderdrukken. 

Andere studie: 55 studenten werden getest op een werkgeheugencapaciteit door middel van een 
change detection-taak. Ze moesten zo snel mogelijk de oriëntatie van de lijn beslissen. Soms werden ze 
afgeleid door en hoog-saillante afleidende stimulus in de linker of rechterzijde van de display. Deze kan 
een ERP-component oproepen, waardoor men kan zien hoeveel aandacht die stimulus getrokken heeft. 
Een additionele ERP-component wordt geassocieerd met het onderdrukken van onze neiging om de 
aandacht op een dergelijke stimuli te richten (= distractor positivity). 

6 Welke factoren dragen bij aan het opslaan van nieuwe informatie in het langetermijngeheugen. 
Wat is de rol van diepte van verwerking (en zijn er uitzonderingen)? Welke manieren van herhalen 
kun je identificeren? 

[De antwoorden op deze vragen zijn echt vaag.. In het boek staat het ook niet duidelijk omschreven. 
Dus indien tijd over zou ik het boek pagina 458-460 doornemen of SV van Merel pagina 45-47]. 

• Craik en Lockhart beargumenteren dat perceptuele en aandachtsprocessen tijdens het leren 
mee bepalen welke info er in het LTG zal worden opgeslagen. Er zijn verschillende niveaus van 
verwerking, die kunnen variëren van een oppervlakkige (of fysieke) analyse van de stimulus, 
tot een diepe (of semantische) verwerking hiervan. 

o Hoe dieper de verwerking, hoe uitgebreider, sterker en robuuster het geheugenspoor 
zal worden → diepte van verwerking heeft zeer groot effect op de geheugenprestatie 

o Herhaling leidt niet automatisch tot verbeterde langetermijngeheugenprestaties: het 
automatisch herhalen van het resultaat van een eerdere verwerking van een stimulus 
wordt omschreven als maintenance rehearsal.  

• Oorspronkelijk dachten Carik en Lockhart dat de verwerking altijd op een seriële wijze, van 
oppervlakkig naar diep, verliep. Later nuanceren ze dit idee en beargumenteren dat 
verwerking vaak ook parallel kan verlopen.  

• Het idee van Craik en Tulving dat semantische verwerking dieper is dan visuele verwerking 
werd deels achterhaald door Wagner et al. Uit hun experiment bleek dat er geen eenduidige 
relatie bestaat tussen het succesvol ophalen van een woord en de wijze waarop het woord 
oorspronkelijk werd aangeboden.  

• Herinneren van woorden is niet alleen afhankelijk van het niveau van verwerking, maar ook 
van de distinctiviteit, ofwel de uniekheid, van het stimulusmateriaal. 

• Nieuwe theorie volgens Moris et al → Transfer-appropriate processing-theorie = 
verschillende vormen van leren resulteren erin dat specifieke aspecten van een stimulus 
worden gecodeerd in het geheugen op een wijze die afhankelijk is van de taak. Of deze 
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aspecten later opgehaald worden is afhankelijk van de relevantie van het opgeslagen 
materiaal.  

o → Mate waarin opgeslagen informatie daadwerkelijk herinnerd wordt, is afhankelijk 
van de relevantie van het materiaal tijdens de geheugentest. 

7 Welke vormen van interferentie kun je onderscheiden? 

Interferentie speelt een rol in het vergeten van informatie. We kunnen twee vormen onderscheiden 
namelijk proactieve interferentie en retroactieve interferentie.  

Proactieve interferentie = als eerdere informatie interfereert met het nieuw te leren materiaal 

Proactieve interferentie kan ontstaan wanneer bepaalde gewoontes veranderen, waardoor er nieuwe 
stimulusresponsassociaties ontstaan.  

Proactieve interferentie kan ontstaan doordat de correcte respons relatief zwak is, of de incorrecte 
respons relatief sterk.  

Bäuml en Kliegl beargumenteren dat proactieve interferentie vooral afhankelijk is van de ophaling van 
informatie en verwachtten dat proactieve interferentie sterk gereduceerd zou worden wanneer 
proefpersonen een deel van het geleerde materiaal zouden vergeten.  

Proefpersonen moesten 3 woordenlijsten leren. Eerste conditie: moesten proberen zoveel mogelijk 
woorden uit de laatste lijst te herinneren, normaal worden hier proactieve interferentie uit de eerste 
twee lijsten gevonden. Tweede conditie: er werd expliciet gezegd om de eerste twee lijsten te 
vergeten. Resultaat: De instructie om deze lijsten te vergeten verminderde significant de mate van 
proactieve interferentie. 

→ Proactieve interferentie zou sterk gereduceerd kunnen worden als personen een deel van het 
geleerde materiaal zouden vergeten. 

Proactieve interferentie wordt veroorzaakt door zowel automatische als gecontroleerde ophaling van 
informatie. De automatische processen waren gerelateerd aan een vroeger ERP-component, die 
gevolgd werd door latere ERP-activiteit die geassocieerd was met gecontroleerde activiteit.  

De vertrolaterale prefrontale cortex en de anterieure prefrontale cortex zijn betrokken bij de conflict 
verwerking die ten gevolge van proactieve interferentie ontstaat.  

Additionele evidentie dat proactieve interferentie deels kan worden gecontroleerd: Proefpersonen 
konden door oefening in toenemende mate bewust worden van de proactieve interferentie en 
daardoor meer tijd besteedden aan het leren van de items die gevoelig waren voor interferentie. Ze 
focusten zich ook meer op het actief ophalen van de informatie, waardoor de proactieve interferentie 
eveneens afnam. 

 
Retroactieve interferentie: als nieuw materiaal de reeds gevormde herinneringen aantast 

Retroactieve interferentie treedt op wanneer nieuwe informatie interfereert met oudere informatie.  

Over het algemeen wordt gevonden dat retroactieve interferentie het sterkst is wanneer nieuw te 
leren materiaal sterke overeenkomsten vertoont met het oude materiaal.  

Volgens Dewar kan retroactieve interferentie om twee verschillende redenen optreden:  

1. Er kan sprake zijn van een hoge mate van mentale inspanning tijdens het retentie-
interval; 

2. Er kan sprake zijn van interferentie door vergelijkbaar stimulusmateriaal. 

Eakin en Smith vonden dat retroactieve interferentie niet alleen maar in het declaratieve geheugen 
kan optreden, maar ook in het impliciete geheugen. 
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8 De belangrijkste beginselen van Ebbinghaus’ bespaarmethode 

Ebbinghaus creëerde lijsten met betekenisloze lettergrepen. Hij ging vervolgens de lijst studeren tot hij 
die van buiten kende. Daarna noteerde hij de tijd die hij nodig had om deze lijst volledig te kennen. 
Daarna wachtte hij een tijd, en studeerde de lijst opnieuw en meette de tijd die hij nodig had om deze 
te leren. Hij berekende het percentage tijd dat hij zichzelf bespaard had bij de tweede leerpoging, door 
de tijd die het herleren kostte te delen door de tijd die hij de eerste keer nodig had. Deze procedure 
heeft hij verschillende keren herhaald met verschillende lijsten en verschillende tussenperiodes.   

Resultaat 1: De belangrijkste bevinding was dat de proportie tijd die hij kon besparen, drastisch afnam 
wanneer er meer tijd tussen het leren en het herleren van de lijst verstreek. De afname was het grootst 
in het eerste uur na het oorspronkelijke leren.  

Omdat Ebbinghaus de tijdbesparing tijdens het herleren van de lijsten als belangrijskte afhankelijke 
maat beschouwde, staat de procedure die Ebbinghaus ontwikkelde bekend als de bespaarmethode. 

Wanneer we deze tijdsbesparing uitdrukken als een functie van het tijdsverloop tussen leren en 
herleren, krijgen we een vergeetcurve (opgesteld door Ebbinghaus). 

Resultaat 2: Hoe meer tijd er passeert, hoe lager het percentage tijdsbesparing bij herleren van de 
lijst.  Dus hoe meer tijd ertussen hoe meer tijd en moeite het kost om de lijst opnieuw te leren. Dit 
resultaat is natuurlijk slechts gebaseerd op één persoon, nl Ebbinghaus zelf, maar uit verschillende 
onderzoeken zijn gelijkaardige effecten terug te zien. 

Resultaat 3: Vergeten kan zowel in het declaratieve (expliciete) geheugen plaatsvinden als in het 
semantische (impliciete) geheugen. Echter verloopt het vergeten in het impliciete geheugen trager dan 
in het declaratieve geheugen. 

Verval: 

De waarschijnlijk eenvoudigste verklaring voor vergeten is dat de geheugensporen na verloop van tijd 
vervallen. Het spontane verval kan deze functies goed vervullen en dat zou vooral tijdens de slaap 
plaatsvinden. Het spoorverval zou vooral optreden in de hippocampus en deze assumptie wordt 
ondersteund door diverse neuroimaging-studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 De resultaten van Godden & Baddeley’s onderwater woordleer experiment. 

Volgens Tulving slaan we niet alleen informatie over een bepaalde gebeurtenis op, maar ook informatie 
over de context van die gebeurtenis. Volgens het coderingsspecificiteitsprincipe is het ophalen van 
informatie gemakkelijker wanneer dat plaatsvindt in dezelfde context als waar het geleerd werd. De 
context kan zowel intern (gemoedstoestand) als extern (omgeving) zijn.  

Godden en Baddeley toonden op een vrij drastische wijze de effectiviteit van een externe bron aan. 

Vraag uit proefexamen:  

Stel dat je een lijst met namen van hersengebieden net zolang hebt bestudeerd dat je die foutloos 

kan reproduceren. Een dag later merk je dat je een deel van de lijst opnieuw moet leren, maar nu 

gaat het veel sneller. De methode die je hebt gevolgd is equivalent aan:  

a. De bespaarmethode van Ebbinghaus 

b. De cue-afhankelijke leermethode van Baddeley en GOdden 

c. De levels of processing methode van Carik en Lockhart 

d. De proactieve interferentiemethode 
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In dit experiment moesten diepzeeduikers woordenlijsten leren, de helft aan land en de helft onder 
water. Daarna  kregen ze test die ofwel in dezelfde omgeving werd afgenomen, of in andere omgeving.  

Resultaten:  

De herinnering was veel beter wanneer de test in dezelfde omgeving werd afgenomen. 

• Dit effect werd alleen gevonden wanneer er gebruik werd gemaakt van een herinneringstest.  

• Wanneer er een herkenningstest werd gebruikt, werd geen verschil tussen de omgevingen 
gevonden.  

10 De meest recente inzichten in de dynamiek van het geheugen: Wat verstaan we onder 
consolidatie, herconsolidatie, fragiele toestand? Wat is volgens de huidige inzichten een engram? 
Welke rol speelt de hippocampus hierin? 

Consolidatieprocessen spelen een belangrijke rol in het vastleggen van een herinnering. Volgens 
recente inzichten is de hippocampus betrokken bij de formatie van netwerken van corticale neuronen, 
die uiteindelijk de geheugensporen vormen. Wanneer deze geheugensporen opnieuw geactiveerd 
worden, in een andere context, worden er nieuwe contextuele elementen aan het geheugenspoor 
toegevoegd. Volgens sommige theoretici resulteert de activatie van een geheugenspoor erin dat het 
weer in een fragiele toestand wordt gebracht, waardoor het noodzakelijk wordt dat het opnieuw 
geconsolideerd wordt. Deze fragiele toestand zou toestaan dat een bestaand geheugenspoor 
geactualiseerd kan worden op basis van nieuwe informatie. 

• Engram = de fysieke weergave van een herinnering in het brein 

• Consolidatie = de formatie van corticale geheugensporen onder hippocampale controle 

• Fragiele toestand = er kunnen meerdere gerelateerde geheugensporen ontstaan die het 
extraheren van feitelijke kennis faciliteren. Dit is integratie van de informatie in een groter 
semantisch netwerk, waardoor deze feitelijke kennis los komt te staan van de specifieke 
episode. Het basisidee is dat nieuwe herinneringen helder maar fragiel zijn en oude 
herinneringen vervaagd maar robuust zijn. 

o Een geheugenspoor is erg dus, fragiel. Het netwerk is heel dynamisch, maar in de loop 
der jaren wordt het steeds sterker. 

• Herconsolidatie = veronderstelling dat consolidatieprocessen continu actief blijven en dat het 
reactiveren van een herinnering het geheugenspoor opnieuw in een fragiele toestand brengt. 
Deze reactivatie zou resulteren in een proces van herconsolidatie, waarbij de fragiliteit van het 
geheugenspoor ons toestaan om herinneringen te actualiseren. 

  Vraag uit proefexamen:  

Volgens recente inzichten kan een geheugenspoor weer in een fragiele toestand worden gebracht. 

Dit zou gebeuren tijdens:  

a. De consolidatie van het geheugenspoor 

b. De transfer van informatie van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen 

c. Het activeren van het geheugenspoor 

d. Het manipuleren van informatie in het werkgeheugen 



Samenvatting samengesteld door Bo Bracke – Chanelle Van Elslande – Lisa Swinnen -  Marie Luyten  
23 

Hoofdstuk 15 

1 Vraag proefexamen en algemene theorie hierrond (kon niet worden teruggevonden in leeswijzer) 

De kneedbaarheid van ons langetermijngeheugen 

Bij de traditionele benadering is de accuratesse van de herinnering vaak de afhankelijke maat om 
geheugenprestaties te meten. Terwijl bij het alledaagse de mismatch tussen de herinnering en de 
feitelijke gang van zaken van een gebeurtenis vaak wordt beschouwd als een intrinsieke eigenschap 
van het geheugen.  
Marsh en Tversky onderzochten de accuratesse waarmee studenten verhalen aan elkaar 
doorvertelden.  

→ Ongeveer 42% van deze verhalen werd door de deelnemers zelf gerapporteerd als 
inaccuraat. Van de verhalen die als accuraat werden gelabeld bevatte 36% vervormingen in de 
vorm van overdrijvingen of minimalisaties van relevante details.  
 

Proefpersonen kregen een gewelddadig videofragment te zien. Na afloop kon 1 groep hun ervaren 
emoties delen met een ander. Een 2e groep werd bevraagd over de details van de scène op een manier 
die vergelijkbaar is met de wijze waarop de politie een getuige zou ondervragen. Een 3e groep kreeg 
na afloop een ongerelateerde taak uit te voeren.  

→ De groep die over zijn emoties kon spreken had gemiddeld een betere herinnering aan de 
ervaren emotie. Deze groep liet echter ook een grotere vervorming zien van zijn herinnering 
aan de feitelijke gebeurtenissen.  
 

→ Op een geheugentest die volgde op het vertellen van een verhaal, bleek dat diegene die het 

verhaal zo accuraat mogelijk moesten navertellen meer details konden herinneren dan diegene die 

het verhaal zo onderhoudend mogelijk moesten vertellen. 

 

 

 

 

 

 

2 Wat is een flashbulb memory en wat zijn de belangrijkste eigenschappen ervan? 

Meestal hebben we zeer levendige herinneringen aan belangrijke, dramatische  en publieke 
gebeurtenissen, of althans, dat denken we.  

(Voorbeelden: 9/11 in Amerika, de Space Shuttle Challenger in 1986, ongeluk van prinses Diana, 
terroristische aanslagen in Parijs in 2015, de aanslag op de Brusselse luchthaven Zaventem in 2016). 

Brown en Kulik (1977) introduceerden de term Flashbulb memories (= flitslampherinneringen) voor dit 
soort herinneringen. Zij veronderstelden dat herinneringen die mogelijks consequenties voor ons als 
individu hebben en die we als verrassend ervaren, een speciaal neuraal mechanisme activeren dat deze 
herinnering wegschrijft. Dit mechanisme zou er volgens Brown en Kulik voor zorgen dat de details van 
de gebeurtenis permanent als herinnering worden vastgelegd. Hierbij zouden details over de informatie 
(wie het nieuws bracht), de plaats waar het nieuws gehoord werd, de gebeurtenissen die zich afspeelden 

Vraag uit proefexamen:  

Wanneer ons ecpliciet gevraagd wordt om een gebeurtenis op een onderhoudende manier door te 

vertellen dan zal dit: 

a. De acuratesse van de herinnering relatief sterk aantasten 

b. De herinnering beter doen consolideren 

c. De herinnering doen omvormen tot een flashbulb memory 

d. Ervoor zorgen dat we de gebeurtenis minder goed gaan geloven 
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terwijl we het nieuws hoorden, onze eigen emotionele toestand en die van anderen, en de 
consequenties van de gebeurtenis voor ons als individu worden vastgelegd.  

Brown en Kulik benadrukken dat twee factoren een belangrijke rol spelen bij de formatie van flashbulb 
memories: 

• Verrassing  

• Potentiële consequenties voor het individu 

Zijn flashbulb memories speciaal?  

Finkenauer et al. (1998) stellen dat de formatie van een flashbulb memory afhankelijk is van een aantal 
factoren, waaronder de emotionele betrokkenheid van iemand bij de gebeurtenis in kwestie. Deze 
factoren spelen in principe echter een rol bij de formatie van iedere persoonlijke herinnering, waardoor 
het mogelijk is dat flashbulb-herinneringen intense varianten zijn van normale herinneringen.  

Een van de factoren die een belangrijke rol speelt is het feit dat flashbulb-herinneringen vaak herhaald 
worden.  

Bohannon (1988) vond bijvoorbeeld dat veel mensen zich nog de details van de ramp met de Space 
Shuttle Challenger konden herinneren omdat ze hun eigen herinnering vaak herhaalden. Een tweede 
factor die een rol speelt is dat media een belangrijke rol spelen in het in stand houden van de herinnering 
aan een flashbulb memory. De herhaalde blootstelling aan de media kan de herinnering actief 
vervormen.  

Zo rapporteerden maar liefst 73% van de Amrikaanse studenten die deelnamen aan een onderzoek van 
Pezdek (2003) dat ze op 11 september hadden gezien dat het eerste vliegtuig de WTC-toren binnen 
vloog. In werkelijkheid was dat niet mogelijk, omdat op de dag zelf alleen maar een video van de tweede 
inslag beschikbaar was.  

Levendigheid  

We kunnen ons dan ook afvragen of we ons flashbulb memories echt zo goed kunnen herinneren als we 
denken. Talarico en Rubin (2003) onderzochten deze vraag door de dag na de aanslagen van 9/11 aan 
54 studenten van Duke University te vragen om hun meest levendige herinneringen aan de aanslag te 
noteren. Daarnaast moesten ze dit ook doen voor een meer alledaagse gebeurtenis. Ze moesten 
bovendien elk van deze herinneringen een levendigheidsrating geven.  

Dezelfde studenten werden 7, 42 en 224 dagen daarna nog eens getest. De belangrijkste resultaten van 
deze studie waren dat de levendigheid van de flashbulb memories hoog bleef, terwijl die van normale 
dagelijkse herinneringen na verloop van tijd afnam. De consistentie van die flashbulb memories nam 
echter systematisch af na verloop van tijd. Dit laatste suggereert dat flashbulb memories niet wezenlijk 
verschillen van normale herinneringen. De uniekheid van de gebeurtenissen zorgt ervoor dat we ze 
levendig, maar niet noodzakelijk accuraat herinneren.  
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3 Waarom zijn geurcues zo effectief? Welk type herinnering activeren ze en hoe gebeurt dat? 

Korte achtergrondschets / omkadering: Volgens het zelf-geheugensysteem kunnen autobiografische 
herinneringen op twee verschillende manieren opgehaald worden: ofwel door generatieve ophaling 
ofwel door directe ophaling.  

Een bekend voorbeeld van directe ophaling vinden we vaak bij geuren. De kracht waarmee geuren in 
staat zijn om herinneringen op te roepen staat bekend als het Proust-fenomeen (Franse 
romanschrijver Marcel Proust die in de roman beschrijft hoe de geur en de smaak van in thee gedipte 
cakes sterke herinneringen aan zijn kindertijd terugbracht die hij ogenschijnlijk verloren was). Of het 
mogelijk is om totaal verloren herinneringen ook daadwerkelijk terug te brengen, wordt verderop 
besproken (hoofdstuk 15). Het is wel een feit dat geurcues vaak enorm krachtig zijn in het oproepen 
van herinneringen. 

Maylor, Carter en Hallett (2002) vonden dat geurcues 
bijzonder effectief waren in het oproepen van 
autobiografische herinneringen bij zowel jongeren als 
ouderen. Met geurcues konden beide groepen 
ongeveer een kwart zoveel herinneringen rapporteren 
dan zonder deze cues.  

Een van de specifieke eigenschappen van het Proust-
fenomeen is dat geurcues zeer oude herinneringen 
zouden triggeren. Chu en Downes (2004) vonden dat de 
herinneringen die door deze cures werden getriggerd, 
vaak kwamen uit de periode waar de proefpersonen zes 
tot tien jaar ouder waren. Deze herinneringen waren ouder dan die welke door verbale cues werden 
getriggerd.  

De vraag is waarom geurcues zo een sterk effect op ons geheugen hebben.  

• Een mogelijke reden hiervoor is dat geur-en smaak informatie met elkaar wordt geïntegreerd 
in de orbitofrontale cortex, wat kan bijdragen aan de formatie van sterk autobiografische 
herinneringen.  

• Een tweede reden is dat we meestal relatief weinig geurgerelateerde autobiografische 
herinneringen hebben, waardoor de herinneringen die er zijn veel distinctieve zijn dan die in 
andere modaliteiten.  

• Een derde reden is dat de geurherinneringen minder goed in woorden te omschrijven zijn, 
waardoor ze minder aan interferentie onderhevig zijn.  

4 De belangrijkste eigenschappen van de verdeling van herinneringen over onze levensloop: 
reminiscentiebult, kinderamnesie. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze twee 
fenomenen en hoe kunnen we ze verklaren. Welke eventuele verklaringen mogen we verwerpen 
en waarom? 

Ons autobiografische geheugen bestaat uit herinneringen die gedurende onze levensloop vastgelegd 
zijn. Als we deze herinneringen echter nader bekijken dan zien we dat ze vaak niet evenredig verdeeld 
zijn over ons leven. Wanneer we mensen vragen hun herinneringen te noteren kunnen we vaststellen 
dat er in de periode van voor de derde verjaardag bijna geen enkele herinneringen wordt 
gerapporteerd, en dat een groot deel van de herinneringen die gerapporteerd worden afkomstig zijn 
uit de periode van ons tiende tot dertigste levensjaar.  
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We spreken in het eerste geval van kinderamnsesie en in het tweede geval van reminiscentiebult. 
Volgens onderzoek van Conway, Wang, Hanyu en Haque (2005) zou dit een universeel verschijnsel 
zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderamnesie 

Voor de meesten van ons zal de oudste persoonlijke herinnering die men nog heeft, teruggaan tot het 
vierde, hooguit het einde van ons derde levensjaar (leeftijd 2-3 jaar).  

Hoe kan het dat we ons voor die leeftijd niets meer kunnen herinneren? Zijn episodes uit deze fase 
van ons leven nooit opgeslagen, of is er misschien iets anders aan de hand?  

 

Mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel:  

1. Een onvolgroeid brein  

Ons brein is bij de geboorte bij lange na nog niet volgroeid en delen van de prefrontale schors blijven 
zich zelfs tot ons twintigste levensjaar ontwikkelen. Met name in de eerste jaren na de geboorte vinden 
er nog belangrijke veranderingen plaats in het brein. De hippocampus is heel belangrijk voor de 
consolidatie van herinneringen. De hippocampus is een van de hersengebieden die zich nog sterk 
ontwikkelt na de geboorte. Een deel van de hippocampus, de dendate gyrus, ontwikkelt zich pas tot 
een jaar na de geboorte. Het feit dat de hippocampus nog niet volgroeid is, zou dus kunnen verklaren 
waarom we in onze eerste levensjaren geen herinneringen kunnen opslaan.  

Fivush, Gray en Fromhoff (1987) rapporteren echter dat kinderen in de leeftijd van 29 tot 35 maanden 
wel degelijk in staat zijn om vroege herinneringen te rapporteren. Zij interviewden deze kinderen over 
hun recente (< 3 maanden) en minder recente (> maanden) herinneringen en vonden dat jonge 
kinderen met gemak over deze ervaringen konden vertellen en dat - op basis van interviews met de 
ouders- de herinneringen van deze kinderen bijzonder accuraat waren. Op basis van deze bevinding 
moeten we dus concluderen dat we als jong kind wel degelijk in staat zijn om autobiografische 
herinneringen te vormen, maar dat deze herinneringen op de een of andere wijze tijdens een latere 
levensfase weer verloren gaan.  

2. Repressie  

Een van de vroegste ideeën over kinderamnesie is afkomstig van de Oostenrijkse psychiater, en 
grondlegger van de psychoanalyse, Sigmund Freud. Volgens Freud zou kinderamnesie het gevolg zijn 
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van de repressie van bedreigende gedachten die naar het onbewuste zouden worden verbannen en 
bijgevolg naar minder schadelijke herinneringen getransformeerd zouden worden: zogenaamde 
screen memories. Er zijn echter wel 2 grote problemen met dit idee:  

• Het is niet te falsificeren. 

• Het kan niet verklaren waarom we als volwassene ook niet in staat zijn om positieve of neutrale 
gebeurtenissen uit onze jeugd te herinneren.  

3. Het cognitieve zelf 

Volgens Howe en Courage (1997) kunnen kidneren pas autobiografische herinneringen vormen nadat 
hun zelfbeeld is ontwikkeld. Omdat autobiografische herinneringen per definitie aan de ontwikkeling 
van een identiteit gekoppeld zijn, zou dit zelfbeeld, het cognitieve zelf, kunnen dienen als een 
raamwerk waarin de autobiografische herinneringen georganiseerd kunnen worden.  

4. Sociaal-culturele ontwikkeling  

Taal is belangrijk omdat het een middel is om onze autobiografische herinneringen over te dragen. 
Herinneringen die gevormd worden voordat onze taalvaardigheden ontwikkeld zijn, zijn volgens Fivush 
(2010) dan ook later veel moeilijker om te zetten in een verbale expressie.  

Een tweede aspect dat volgens Fivush sterk bijdraagt aan de vorming van vroege herinneringen, is de 
reminiscentie stijl van de moeder.  

5. Twee-stadiatheorie 

De meeste theorieën veronderstellen een graduele afname van de herinnering uit de kindertijd 
gedurende de eerste levensjaren. Volgens Jack en Hayne (2010) is deze aanname echter incorrect: zijn 
vonden bij jongvolwassenen van 19 jaar dat zij geen herinneringen meer hadden van voor hun 23ste 
maand, en maar een paar losse herinneringen hadden aan hun eerste vier tot zes jaar. Op basis hiervan 
concludeerden ze dat het gaat om een twee-stadiumproces, waarin sprake is van absolute amnesie 
voor de eerste twee levensjaren en een graduele amnesie voor de resterende periode tot het zesde 
levensjaar. De auteurs veronderstelden dat het einde van de periode van absolute amnesie 
overeenkomt met de ontwikkeling van het cognitieve zelf, terwijl de graduele afname van de amnesie 
samenhangt met de ontwikkeling van taalvaardigheden.  

6. Neurogenesis 

Akers et al. (2014) verklaren kinderamnesie vanuit de onvolgroeide ontwikkeling van het brein. De 
continue formatie van nieuwe neuronen in de hippocampus zou kunnen verklaren waarom jonge 
kinderen aanvankelijk wel autobiografische herinneringen kunnen opslaan, maar die later weer 
kwijtraken. Volgens deze visie zouden de vroege herinneringen gecodeerd liggen in de prille neurale 
netwerken die aanvankelijk door de reeds gevormde neuronen werden gevormd. Naarmate er zich 
echter meer neuronen ontwikkelen tijdens de eerste jaren van de kindertijd zouden ze ieuwe 
netwerken vormen, die vervolgens de vroege geheugensporen overwoekeren.  

Reminiscentiebult  

Het tweede opvallende gegeven ten aanzien van de verdeling van onze herinneringen over de 
levensloop betreft de reminiscentiebult. Wanneer we ouderen vragen om persoonlijke herinneringen 
op te halen dan kunnen we opmerken dat een aanzienlijk deel van deze herinneringen afkomstig is uit 
de periode tussen het begin van de adolescentie en de vroege volwassenheid, tussen ongeveer ons 
tiende en dertigste levensjaar.  

1. Het levensscript 

Volgens Rubin en Bernsten (2003) kunnen we de hoge basis van herinneringen uit die periode 
verklaren op basis van het concept levensscript. Het levensscript omvat de essentiële stadia die we in 
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ons leven verwachten te doorlopen, gegegeven de cultuur waarin we leven. Het levensscgript geeft de 
structuur aan van ons levensverhaal. Het kan worden beschouwd als een index voor de levensfasen 
waarin belangrijke veranderingen in onze levens zullen plaatsvinden. (Voorbeelden: huwelijk, 
studeren, verliefd worden,...).  

Een belangrijke predictie van Ruben en Bernsten is dat de reminiscentiebult vooral voor positieve, 
spontane herinneringen gevonden zou worden, omdat het ophalen van deze herinneringen vooral 
gefaciliteerd zou worden door het levensscript.  

2. Onverwachtheid en het gevoel van controle  

Naast het levensscript spelen nog een tweetal andere factoren een rol bij het ontstaan van de 
reminiscentiebult.  

• De onverwachtheid van de gebeurtenis. Herinneringen aan onverwachte gebeurtenissen laten 
vaak een reminiscentiebult zien. Dit kan verklaard worden vanuit het idee dat sterke 
autobiografische herinneringen gekoppeld zijn 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.  

• De mate van controle die we hebben over een bepaalde gebeurtenis.  

5 De belangrijkste factoren die een ooggetuigenis kunnen beïnvloedden. 

1. Beïnvloeding door de ondervrager  

Een ooggetuige kan gemakkelijk beïnvloed worden door een ondervrager. Ons fragiele geheugen kan 
worden vervormd door maar één woord te veranderen.  

2. Beïnvloeding door de situatie  

Een eerste mogelijke reden waarom vervorming kan optreden is dat we een herinnering aan de 
verkeerde bron attribueren. Een specifieke cure, bijvoorbeeld een vraag, kan meerder 
geheugensporen activeren, die overlappen wat betreft informatie die ze bevatten. De kans dat dit 
gebeurt is het grootst wanneer de herinneringen die van verschillende bronnen afkomstig zijn sterk 
overeenkomen. Deze misattributie kan echter voorkomen worden wanneer getuigen expliciet moeten 
proberen aan te geven wat de bron is van hun herinnering. Uit de studie van Prull en Yockelson (2013) 
was de cruciale bevinding dat de vervorming echter beperkt bleef wanneer de proefpersonen expliciet 
gevraagd werd om aan te geven wat de bron was, wanneer ze hun herinnering rapporteerden. Het is 
overigens wel belangrijk op te merken dat deze studies de feilbaarheid van ons dagelijks geheugen 
mogelijk overdrijven. Veel studies richtten zich namelijk op de herinnering aan details en het is juist in 
deze details waar de vervorming van het geheugen kan optreden.  

3. Verwachting en bedreiging 

Een andere factor die meespeelt in de vervorming van ooggetuigenverslagen wordt gevormd door de 
emotionele valentie van de situatie. Veel onderzoek heeft zich in dit verband gericht op het fenomeen 
van wapenfocus, de observatie dat getuigen hun aandacht vaak richten op wapens die gebruikt 
worden, waardoor andere details vaak niet opgemerkt worden.  

In onderzoek van Pickel (1999) werden proefpersonen video’s getoond waarin een man een vrouw 
benaderde, terwijl hij een handwapen vasthield. De video’s waren zo opgezet dat zowel het 
dreigingsniveau als de verwachting werden gemanipuleerd. De scène vong ofwel plaats op een 
schietbaan (verwacht) ofwel op een baseballveld (onverwacht). Daarnaast kon de man de vrouw 
benaderen terwijl hij hij het wapen naar beneden had gericht ( laag bedreigingsniveau) of hij kon haar 
naderen met het wapen op haar gericht, terwijl zij zich angstig terugtrok (hoog bedreigingsniveau). De 
resultaten van het experiment waren overduidelijk: in de schietbaansetting, waar het waren verwacht 
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werd, beschrijven ppn veel beter de man dan in de baseballsetting. Het dreigingsniveau had hier echter 
geen effect op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress en angst kunnen overigens wel een rol spelen in de accuraatheid van een getuigenis. Peters 
(1988) maakte op ingenieuze wijze gebruik van een situatie waarin studenten een inenting kregen. 
Twee minuten na de inenting werd hun hartslag gemeten en werden ze op basis hiervan ingedeeld in 
twee groepen: een groep bij wie de hartslag aanzienlijk verhoogd was ten gevolge van de inenting (de 
hoog-reactieve groep) en een groep die hier nauwelijks door beïnvloed werd (de laag-reactieve groep). 
Hierna moesten ze proberen de verpleger te identificeren die de injectie had toegediend. De laag-
reactieve groep was hier veel beter in toe in staat (59% correct) vergeleken met de hoog-reactieve 
groep (31%). De groep die de inenting als stressvol beschouwde, leverde dus ook een veel lagere 
geheugenprestatie. Deze resultaten zijn consistent met die van een meta-analyse van Deffenbacher, 
Bornstein, Penrod en McGorty (2004). Stress en angst hebben dus over het algemeen een negatief 
effect op onze geheugenprestaties.  

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

Een consequentie van het feit dat het autobiografisch geheugen een constructie is, is dat 
herinneringen gevoelig voor suggestie zijn. In de meest extreme gevallen kunnen dergelijke suggesties 
resulteren in een valse herinnering (false memory).  

Geheugen en veroudering 

Ooggetuigenissen van ouderen blijken minder betrouwbaar dan die van jongeren (Dodson en Krueger, 
2006). Bij hun onderzoek met vragenlijsten ontstonden er veel meer false memories bij oudere ppn 
dan bij jonge ppn. Zorgwekkend was dat de observatie dat de ouderen veel meer vertrouwen in deze 
valse herinneringen hadden dan jongeren.  

7 De essentiële kenmerken van het prospectieve geheugen. 

• Retrospectieve geheugen duidt op de geheugensystemen die betrekking hebben op het 
verleden.  

• Het 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.  

• Het prospectieve geheugen is cruciaal voor talloze dagelijkse handelingen en het falen ervan 
kan dramatische consequenties hebben.  
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• Fouten worden volgens Graf (2012) vaak toegeschreven aan een gebrekkige motivatie of aan 
onbetrouwbaarheid, terwijl problemen met het retrospectieve geheugen eerder worden 
toegeschreven aan een gebrekkig geheugen.  

• Het prospectieve geheugen is eerder informatiearm.  

 

 

  

Vraag uit proefexamen:  

Het prospectieve geheugen: 

a. Is betrokken bij het onthouden van acties die je nog moet uitvoeren 

b. Is betrokken bij het voorstellen van toekomstige situaties  

c. Vormt de basis van het semantisch geheugen 

d. Vormt een belangrijk onderdeel van het consolideren van episodische herinneringen  
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Hoofdstuk 16  

1 Meertaligheid: Waarom werd aanvankelijk gedacht dat dit voordelig was en welke kritiek is op 
het bilingual advantage effect gegeven? 

Veel mensen beheersen tegenwoordig twee of meer talen. Hoewel de meeste studies die we binnen 
het de taalpsychologie bespreken, betrekking hebben op de verwerking van één specifieke taal, is het 
een interessante vraag wat de effecten zijn van meertaligheid op ons cognitief functioneren.  

Voordelen van bilinguïsme:  

Op sociaal vlak is meertaligheid een voordeel.  

Wanneer we meer dan één taal beheersen, moeten we selecteren welke daal we gebruiken en moeten 
we potentiële intrusies van een tweede taal inhiberen. Om deze reden werd verwacht dat bilinguïsme 
een positief effect zou hebben op cognitieve controleprocessen.  

Hoewel een aantal studies aanvankelijk evidentie voor een bilinguaal-voordeeleffect opleverde in een 
scala van taken, variërend van het fonologische bewustzijn tot taakwisseling, is meer recent gebleken 
dat niet alleen de theoretische basis voor een tweetaligheidsvoordeel zeer zwak is, maar blijkt ook dat 
de oorspronkelijke resultaten zeer moeilijk te repliceren zijn.  

In een uitgebreide literatuur-review beargumenteren Paap en Greenberg dan ook dzt de empirische 
studies naar het tweetaligheidsvoordeel zeer tegenstrijdige en incoherente resultaten opleveren.  

Marton en Harper vonden bijvoorbeeld dat het tweetaligheidsvoordeel verdween wanneer 
gecontroleerd werd voor factoren zoals SES.  

Op basis van een literatuurreview wordt geconcludeerd dat het switchen tussen twee talen op zich 
een proces is dat weinig mentale inspanning kost, waardoor het beroep dat meertaligen op cognitieve 
controleprocessen moeten doen, eveneens zeer beperkt is.  

2 In hoofdlijn de ideeën van Grice over optimale communicatie (de Griceaanse stelregels hoef je op 
zich niet in detail te kennen, de hoofdpunten volstaan), en de belangrijkste redenen waarom 
mensen deze redenen soms schenden. 

Grice beschreef als een van de eersten aan welke voorwaarden gesproken taal moest voldoen om als 
efficiënt communicatiemiddel te dienen. Grice ging hierbij uit van het coöperatieve principe, waarbij 
sprekers en luisteraars proberen zoveel mogelijk samen te werken om elkaar te verstaan. Vanuit dit 
principe formuleerde Grice 9 stelregels. Deze stelregels worden ingedeeld in 4 groepen: kwantiteit, 
kwaliteit, relatie en gemanierdheid.  

Kwantiteit 

1. Maak je bijdrage zo informatief als noodzakelijk is 
2. Maak je bijdrage niet informatiever dan noodzakelijk. 

Kwaliteit 

3. Zeg niets waarvan je denkt dat het niet klopt.  
4. Zeg niets waar je geen evidentie voor hebt.  

Relatie  

5. Wees relevant.  

Gemanierdheid 

6. Vermijd obscure uitdrukkingen 
7. Vermijd ambiguïteiten 
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8. Wees kort (vermijd onnodige uitvoerigheid) 
9. Wees ordelijk. 

In de praktijk worden deze regels echter regelmatige overtreden door sprekers. Sommige sprekers, 
zoals politici en tweedehandsautoverkopers, worden bijvoorbeeld geleid door zelfinteresse en zullen 
daardoor vaak een of meer van deze stelregels negeren, aldus volgens Faulkner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Welke non-verbale aspecten van communicatie spelen verbeteren/faciliteren de communicatie 
tijdens een dialoog 

Hoewel communicatie in eerste instantie verbaal is, is het gemakkelijk om je voor te stellen hoe snel 
een eindeloze reeks worden zonder intonatie of pauze op een machinale wijze wordt gelezen al snel 
dodelijk saai zou zijn. Om de communicatie en het begrip van gesproken taal te vergroten, spelen dan 
ook een groot aantal non-verbale aspecten een rol die het begrip en de communicatie verbeteren.  

Het wisselen van sprekers 

Sprekers wisselen elkaar met opvallend gemak af, waarbij over het algemeen de pauze tussen de twee 
sprekers niet langer is dan 500ms. De spreker kan door te kijken naar de luisteraar die uitnodigen om 
van rol te wisselen. Ook handgebaren of betekenisloze geluiden hebben een belangrijke signaalfunctie 
die de gesprekswissel faciliteren.  

Adjacency pair: conversatie-eenheid die een rolwissel impliceert (bv: een groet naar elkaar of een 
vraag die gevolgd zal worden door een antwoord.)  

Gebaren  

Gebaren kunnen de communicatie faciliteren, doordat de spreker visuele cues geeft aan de luisteraar 
die de verstaanbaarheid vergroten. Ook wanneer we de luisteraar niet kunnen zien, zullen we nog 
steeds vrij vaak gebaren gebruiken.  

Onderzoek Bavelas, Gerwing, Sutton en Prevost (2008): De gebaren die proefpersonen maakten waren 
groter en expressiever in de face-tot-faceconversatie. De gebaren waren ook meer verweven in de 
communicatie: ze bevatten informatie waar soms in de verbale communicatie naar verwezen werd. 
Wanneer de proefpersonen via de telefoon communiceerden, maakten ze meer gebaren dan wanneer 
ze hun beschrijving via een monoloog op tape vastlegden, maar deze gebaren waren minder 
betekenisvol. 

Prosodische cues  

Prosodische cues worden gevormd door ritme, nadruk en intonatie. Ze zorgen ervoor dat een 
boodschap voor de luisteraar makkelijker te begrijpen is. Dit is vooral in een spontane communicatie.  

 

Vraag uit proefexamen:  

Volgens Faulkner bepaalt één specifieke factor in een belangrijke mate wanneer sprekers afwijken 

van de Griceaanse stelregels, welke?  

a. Een gebrek aan ordelijkheid 

b. Onbekendheid met het onderwerp 

c. Vooringenomenheid 

d. Zelfinteresse 
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Volgens Snedeker en Trueswell is de kans op prosodische cues te gebruiken veel groter wanneer de 
context er niet in slaagt om de betekenis van een ambigue zin te verduidelijken.  

Hoewel prosodische cues syntactische ambiguïteiten kunnen oplossen, suggereren Kraljic en Brennan 
dat sprekers hun spreekstijl niet aanpassen om tegemoet te komen aan de behoefte van een luisteraar. 
Bij het produceren van spontane spraak produceren sprekers prosodische cues in overvloed, maar 
deze productie is eerder spontaan dan dat het in een specifieke behoefte van de luisteraar voorziet. 

Discoursmarkeringen  

Discoursmarkeringen: betekenisloze uitingen ‘dus’, ‘maar goed’,… ze dragen niet direct bij aan de 
inhoud van een conversatie.  

Onderzoek Fuller (2003): Proefpersonen begrepen een video-opname van een les beter wanneer de 
discoursmarkeringen erin gelaten werden dan wanneer ze eruit geknipt waren.  

Voor Engelse taal specifieke 
discoursmarkeringen dienden ook 
specifieke doelen en het gebruik van 
deze discoursmarkeringen hangt af van 
de context. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Wat verstaan we onder pragmatiek? 

Pragmatiek houdt zich bezig met de praktische aspecten van taalverwerking en taalbegrip; met name 
die aspecten van taalbegrip die voorbijgaan aan de letterlijke interpretatie van taal. In het dagelijkse 
leven maken we veelvuldig gebruik van metaforische stijlfiguren die niet letterlijk geïnterpreteerd 
moeten worden. Denk bijvoorbeeld eens aan het volgende fragment, dat enkele jaren geleden op de 
Nederlandse televisie werd getoond, waarin een jongen van middelbare schoolleeftijd een dag gevolgd 
werd terwijl hij een dagje meedraaide met het personeel van de Nederlandse spoorwegen.  (zie 
voorbeeld boek)  

Voorbeelden van pragmatiek zijn: metaforische stijlfiguren, cynisme, ironie, situaties waarin we een 
indirect en ogenschijnlijk irrelevant antwoord geven op een vraag,…  

Naast pragmatiek is er ook de figuurlijke taal. Figuurlijke taal is een vorm van taal die niet bedoeld is 
om letterlijk genomen te worden.  

Bijvoorbeeld: ‘Het bureau is als een zwijnenstal’.  

5 De belangrijkste theorieën over metafoorverwerking en de belangrijkste evidentie voor of tegen 
deze theorieën. 

De belangrijkste theorieën over metafoorverwerking en de belangrijkste evidentie voor of tegen 
deze theorieën. 
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Veel onderzoek naar niet-letterlijke taal heeft zich gericht op figuratieve taal, en op het gebruik van 
metaforen in het bijzonder. Volgens het standaard pragmatische model van Grice (1975) vindt de 
extractie van de niet-letterlijke betekenis plaats in drie stadia.  

1. De letterlijke betekenis wordt geactiveerd 
2. De luisteraar evalueert of deze letterlijke betekenis zinnig is binnen de context waarin de zin 

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

gaan naar een niet letterlijke betekenis. 
 

In het eerste stadium wordt de letterlijke betekenis geactiveerd. Hierna evalueert de luisteraar of deze 
letterlijke betekenis zinnig is binnen de context waarin de zin werd uitgesproken. Pas wanneer de 
letterlijke betekenis niet zinvol is, zullen we in het laatste stadium op zoek gaan naar een niet letterlijke 
betekenis. Een van de predicties van dit model is dus dat de letterlijke betekenis automatisch en 
onmiddellijk geactiveerd wordt, terwijl de activatie van de niet-letterlijke betekenis optioneel is.  

Het standaard pragmatisch model is op veel punten echter niet compatibel met de empirie. Het model 
veronderstelt met name dat de letterlijke betekenis wel en de figuurlijke betekenis niet automatisch 
geactiveerd wordt. 

Evidentie dat precies het tegenovergestelde plaatsvindt, werd echter gevonden door Glucksberg 
(2003). Proefpersonen kregen zinnen te horen waarvan ze moesten beslissen of de letterlijke betekenis 
correct was. Voor deze taak is het daarom niet nodig om de figuurlijke betekenis te verwerken. 
Proefpersonen deden er bij metaforen langer over om te bepalen of dat de letterlijke betekenis van 
een zin onjuist is. Daarnaast werd vaak gevonden dat de niet-letterlijke betekenis van een zin sneller 
verwerkt wordt dan de letterlijke betekenis.  

→ Glucksberg beargumenteert dat de activatie van de niet-
letterlijke betekenis eerder parallel verloopt met die van de 
letterlijke betekenis en dat de dezelfde processen hierbij 
betrokken zijn.  

Arzouan, Goldstein en Faust maakten gebruik van ERP’s en 
reactietijden om te bepalen hoe snel de betekenis achterhaald 
kon worden. Ze gaven proefpersonen conventionele 
metaforen zoals ‘een heldere geest’ of letterlijke betekenissen 
zoals ‘een brandend vuur’. De beslissingen of de frases 
betekenisvol waren, waren ongeveer even snel voor beide 
types zinnen. 

Ze vonden echter dat de amplitude van de N400-component 
wel groter was voor de metaforen dan voor de letterlijke 
uitdrukkingen. Dit resultaat impliceert dat dezelfde 
mechanismen zij betrokken bij de interpretatie van letterlijke 
uitdrukkingen en conventionele metaforen, maar de 
interpretatie van de metaforen is moeilijker en daardoor 
vereist het de inzet van meer neurale verwerkingskracht.  

Voor nieuwe metaforen waren de reactietijden langer. Bovendien was bij dit type metafoor de N400-
amplitude het grootst. Voor deze nieuwe metaforen werd gevonden dat de N400 in het ERP werd 
gevolgd door een additionele negatieve golf, die niet bij de andere types uitdrukkingen werd 
gevonden. 
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De graded-salience-hypothese van Giora stelt dat de initiële betekenis van een zin vooral bepaald 
wordt door de saillantie of prominentie en niet zo zeer door het type betekenis. Deze saillantie wordt 
bepaald op basis van eerdere ervaringen met het materiaal, de context of vergelijkbaar materiaal.  

 

Giora en Fein testten deze hypothese door bekende metaforen te 
gebruiken, die saillante letterlijke en metaforische betekenissen 
hebben, en minder bekende metaforen, waarvan alleen de 
letterlijke betekenis saillant is. Ze stellen dat als de saillantie van de 
metaforische betekenis doorslaggevend is voor de interpretatie, die 
dan niet door de context beïnvloed zou mogen worden. Ze vinden 
dat voor de bekende metaforen zowel de letterlijke als de figuurlijke 
betekenis geactiveerd worden, ongeacht de context, maar dat voor 
de onbekende metaforen de context wel een rol zal spelen in de 
activatie van de figuurlijke betekenis.  

 

De N400-component die opgeroepen werd door doelwoorden die 
geassocieerd waren met saillante metaforische betekenissen was 
kleiner dan die opgeroepen door niet-saillante metaforische 
betekenissen of letterlijke betekenissen. Proefpersonen begrepen 
zowel de saillante metaforische betekenis als de letterlijke 
betekenis van niet-saillante metaforen relatief snel.  

 

 

 

Knitsch heeft een predicatiemodel geformuleerd dat de processen beschrijft die mogelijk betroken 
zijn bij het bepalen van de betekenis van een metafoor:  

1. Eerste proces bestaat uit een latente semantische analyse. Deze analyse bepaalt de betekenis 
van woorden op basis van de relatie die ieder woord heeft ten opzichte van drie- tot 
vierhonderd andere woorden en de onderlinge relatie tussen die woorden. 

2. Het tweede proces omvat een constructie-integratie-component. Dat wil zeggen dat de 
informatie die verkregen is uit de latente semantische analyse gebruikt wordt om 
interpretaties te creëren in de vorm van een ‘argument is als een predicaat’-structuur. 

 

Een belangrijk aspect van metaforen is dat ze niet omkeerbaar zijn. Volgens dit model worden alleen 
die eigenschappen van het predicaat geselecteerd die relevant zijn voor het argument, waardoor het 
omwisselen van deze twee resulteert in de selectie van totaal andere eigenschappen.  

McGlone en Manfredi lieten metaforen vooraf gaan door een contextzin waarin de letterlijke 
eigenschappen van het predicaat werden benadrukt en vonden dat het daarna langer duurde om de 
metaforische betekenis te verwerken. Dit wijst erop dat onze vaardigheid om metaforen te verwerken 
grotendeels afhankelijk is van het vermogen om de letterlijke eigenschappen van het predicaat te 
inhiberen.  

 

→ Chiappe vond dat mensen met een hogere werkgeheugencapaciteit gemiddeld 23% sneller waren 
in het interpreteren van metaforen en dat de kwaliteit van hun interpretaties ook hoger was. 



Samenvatting samengesteld door Bo Bracke – Chanelle Van Elslande – Lisa Swinnen -  Marie Luyten  
36 

6 De N400 en de belangrijkste eigenschappen ervan 

KADER 12.1 PATAT MET HOND: DE ROL VAN DE N400 IN PSYCHOLINGUÏSTISCH ONDERZOEK. 

De zin: ‘zij at patat met…’, werd in een experiment van Kutas en Hillyard (1980) woord voor woord 
aangeboden op een beeldscherm, terwijl het EEG gemeten werd. Na deze woordenreeks kon de zin 
worden afgesloten met het woord ‘mayonaise’, dat zo standaard is dat onze hersenen hier niet 
specifiek op reageerden, of met het woord ‘hond’. In het laatste geval was er sprake van een schending 
van de semantische verwachting, die ongeveer 
400ms na de aanbieding van het woord wordt 
gedetecteerd in de vorm van een negatieve 
ERP-component, N400.  

(!) Nu wordt de N400 vooral gezien als een 
component die een veelheid van schendingen 
kan signaleren die betrekking hebben op de 
betekenis van concepten. Daarnaast kan de 
N400 worden gebruikt bij onderzoek naar 
figuurlijk taalgebruik, maar ook bij rekentaken 
of bij het herkennen van informatie. De N400 
is sinds de ontdekking in de late jaren zeventig 
uitgegroeid tot een van de meest gebruikte 
fysiologische markers van het cognitief 
psychologisch hersenonderzoek. 

 

7 De verschillende types inferenties die in het boek beschreven staan (in hoofdlijn) 

Referenties stellen ons in staat om iets af te leiden dat door de schrijver niet expliciet werd vermeld. 
We maken dit soort interferenties dagelijks wanneer we luisteren naar iemand of wanneer we teksten 
lezen en we doen dat over het algemeen volledig onbewust. Het maken van interferenties is dan ook 
essentieel onderdeel van taalverwerking: wanneer we verhalen zouden lezen waarin alle 
gevolgtrekkingen in detail uitgewerkt zijn, dan zouden we ons waarschijnlijk doodvervelen! We komen 
over het algemeen drie types interferenties tegen: logische, overbruggende en uitgebreide 
interferenties.  

1. Logische interferenties 

Logische interferenties zijn de meest eenvoudige interferenties en zijn volledig afhankelijk van de 
betekenis van woorden. We leiden bijvoorbeeld af at de directrice een vrouw is, vanwege de betekenis 
van het woord. 

2. Overbruggende interferenties 

Overbruggende interferenties worden gemaakt om de coherentie tussen het huidige deel van een 
tekst en het voorgaande deel vast te stellen. Deze interferenties staan ook bekend als terugwaartse 
interferenties. Een speciale vorm van overbruggende interferenties wordt gevormd door de 
anafoorresolutie, waarbij een voornaamwoord of een zelfstandig naamwoord moet worden 
gekoppeld aan een vorig zelfstandig naamwoord, zoals in de zin ‘Fred verkocht zijn grasmaaier aan Jan 
en daarna verkocht hij hem zijn tuinslang’. We moeten hier een overbruggende interferentie maken 
om ons te realiseren dat ‘hij’ refereert aan Fred en niet aan Jan.  
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3. Uitgebreide interferenties  

Uitgebreide interferenties hebben als doel om details aan de letterlijke tekst toe te voegen. Deze 
details worden toegevoegd op basis van onze achtergrondkennis over de situatie in kwestie. Een 
voorbeeld van dit type interferentie is de voorwaartse interferentie, die we gebruiken om te 
voorspellen wat er in de toekomst nog gaat gebeuren.  

4. Complexe interferenties 

De vraag is nu hoe we in staat zijn om dit soort interverenties te maken. Stel dat we de volgende twee 
zinnen aanbieden:  

- Jan reed gisteren naar Brussel.  
- De auto raakte constant oververhit.  

Je zult waarschijnlijk zonder moeite hebben afgeleid dat Jan naar Brussel reed in een auto die  
oververhit raakte.  

Volgens Garrod en Terras zijn er twee mogelijkheden waarop we deze gevolgtrekking kunnen maken:  

1. Het werkwoord ‘reed’ activeert sleutelconcepten in het langetermijngeheugen die gerelateerd 
zijn aan autorijden, waardoor het woord ‘auto’ uit de tweede zin automatisch geassocieerd 
wordt met de eerste zin.  

2. We vormen een uitgebreide mentale representatie op basis van de eerste zin en de informatie 
uit de tweede zin wordt geïnterpreteerd in deze context.  
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Gerrod en Terras observeerden oogbewegingen om te achterhalen hoe we dit soort interferenties 
maken. Proefpersonen kregen zinnen te lezen. Deze zinnen creëerden een context waarin een andere 
zin moest worden geïnterpreteerd. Wanneer een woord onverwacht was, keken proefpersonen vaker 
terug naar de eerdere context.  

In eerste instantie is er dus sprake van een automatisch proces waarin sleutelwoorden geactiveerd 
worden. Daarna is er een hogere-orde-integratie waarin de zin zo wordt geïnterpreteerd dat die zo 
goed mogelijk consistent is met de gegeven context (=resolution). 

8 De belangrijkste eigenschappen van de in het boek beschreven theorieën over 
inferentieprocessen en de evidentie voor of tegen deze theorieën 

De essentiële stap in het integreren van een individuele zin bestaat uit de constructie van een mentale 
representatie. De vraag is nog hoe uitgebreid deze mentale representatie is en de verschillende 
theoretische standpunten hierover lopen flink uiteen. 

Aan de ene kant van het spectrum stellen Bransford, Barclay en Franks dat we een relatief complete 
representatie vormen, terwijl McKoon en Ratcliff stellen dat we alleen maar de meest minimalistische 
representatie die mogelijk is vormen.  

De constructionistische benadering  

Het lezen van een tekst resulteert over het algemeen in de vorming van een grote hoeveelheid 
uitgebreide inferenties, zelfs wanneer deze inferenties niet noodzakelijk zijn voor het begrip van de 
tekst.  

Brasford liet proefpersonen een reeks zinnen horen die ze moesten onthouden: 

1. Three turtles rested beside a floating log and a fish swam beneath them.  
2. Three turtles rested on a floating log and a fish swam beneath them.  

Het verschil tussen deze twee zinnen is dat de tweede zin impliceert dat de vis ook onder de drijvende 
boomstam doorzwemt, terwijl de eerste zin dat niet doet. Deze interferentie kunnen we maken op 
basis van onze algemene kennis over spatiale relaties.  

Nadat de proefpersonen deze zinnen hadden gehoord, werden ze onderworpen aan een 
geheugentest. In deze geheugentest werden ook zinnen zoals de volgende aangeboden:  

3. Three turtles rested beside a floating log and a fish swam beneath it.  
4. Three turtles rested on a floating log and a fish swam beneath it. 

Wanneer zin 2 was aangeboden, gaven proefpersonen aan dat ze zin 4 ook hadden gehoord. Hoewel 
proefpersonen deze zin niet letterlijk hadden gezien, komt de inhoud ervan overeen met de inferentie 
die de proefpersonen hadden gemaakt op basis van de informatie die gegeven werd in zin 2. 

→ De zin werd dus herkend op basis van de inferentie 

Minimalistische benadering 

McKoon en Ratcliff stelden daarentegen dat interferenties alleen maar in beperkte mate worden 
gevormd. Ze onderscheiden hierbij twee verschillende types:  

- Automatische interferenties 
- Strategische (doelgerichte) interferenties 

Automatische interferenties bewerkstelligen hierbij lokale coherentie. Hierbij wordt de informatie die 
gegeven is in de zin, en die gemakkelijk beschikbaar is, geïntegreerd met onze algemene 
achtergrondkennis. Op deze manier wordt volgens Ratcliff en McKoon getracht om een coherente 
interpretatie te vinden van de informatie uit de zinnen die zich op dat moment in het werkgeheugen 
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bevinden. Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van de informatie die expliciet in de tekst gegeven 
is.  

Geheugen gebaseerde benadering  

Het grootste verschil tussen de constructionistische benadering en de minimalistische hypothese 
betreft het aantal inferenties dat automatisch gemaakt wordt (bij de minimalistische benadering is dat 
veel lager).  

De minimalistische benadering is later uitgewerkt tot een geheugengebaseerd raamwerk waarin de 
onderliggende cognitieve processen duidelijker gespecifieerd werden. Volgens dit raamwerk heeft de 
binnenkomende tekst een signaalfunctie die alle relevante geheugensporen in het 
langetermijngeheugen activeert. Hierdoor wordt de betekenis van de tekst die op dat moment gelezen 
wordt geactiveerd. De inferenties die gevormd werden zijn hierbij afhankelijk van de mate van 
aandacht die aan de geactiveerde representaties wordt geschonken. 

Search after meaning  

Het geheugengebaseerde raamwerk impliceert al dat doelen van de lezer een belangrijke rol kunnen 
spelen bij het vormen van inferenties, omdat die gevormd worden als gevolg van het richten van de 
aandacht op specifieke aspecten van de informatie.  

Calvo, Castillo en Schmalhofer instrueerden proefpersonen om zinnen te lezen en hierbij ofwel te 
focussen op het begrijpen van de zin ofwel te anticiperen op wat zou volgen. De proefpersonen die 
anticiperend lazen vormden meer inferenties en deden dat bovendien sneller dan de proefpersonen 
die begrijpend lazen. 

Individuele verschillen en werkgeheugencapaciteit  

De mate waarin interferenties gevormd worden is niet alleen afhankelijk van het doel van de lezer; er 
zijn ook grote individuele verschillen in de mate waarin interferenties worden gevonden. Calvo vond 
een verband tussen werkgeheugencapaciteit en de efficiëntie waarmee interferenties kunnen worden 
gevormd. Proefpersonen moesten zinnen lezen die voorafgegaan werden door een contextzin. Deze 
contextzin was wel of niet voorspellend voor de informatie die in de vervolgzin werd gegeven. 
Proefpersonen met een hoge werkgeheugencapaciteit bleken beter in staat te zijn om de informatie 
uit de contextzin te integreren met de vervolgzin, wanneer die voorspellend was voor de inhoud van 
de vervolgzin.  

Integratie van zinsbetekenis en context 

Meer evidentie voor een simultane integratie van verschillende informatiebronnen bij 
discoursverwerking werd verkregen door Nieuwland en Van Berkum (2006). Deze auteurs gebruikten 
stimulusmateriaal zoals het volgende:  

‘A woman saw a dancing peanut who had a big smile on his face. The peanut was singing about a girl 
he had just met. And judging from the song, the peanut was totally crazy about her. The woman 
thought it was really cute to see the peanut singing and dancing like that. The peanut was [salted/in 
love], and by the sound of it, this was definitely mutual.’  

Een N400-component die opgeroepen werd door ‘salted’ was groter dan welke opgeroepen werd door 
‘in love’, omdat de eerstgenoemde niet paste binnen het verhaal.  
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→ Contextuele informatie kan een zeer snelle impact hebben op verhaalbegrip en de verwerking van 
zinnen.  

 

Brink et al. Presenteerden zinnen zoals ‘I have a large tattoo on my back’ in een Brits upperclassaccent, 
‘I have trouble sleeping without my teddy bear’ uitgesproken door een volwassene, of ‘Every night I 
go to sleep after drinking a glass of wine’ uitgesproken door een kind. In deze gevallen werd gevonden 
dat de doelwoorden werden gevolgd door een N400, wanneer een mismatch was tussen de 
woordbetekenis en de stem van de spreker. Opmerkelijk genoeg werd dit verschil wel bij vrouwen 
gevonden, maar niet bij mannen. 

9 De drie stadia van schrijfvaardigheid 

Terwijl het begrijpen van een narratief een beroep doet op de vaardigheid om de informatie die 
gegeven is in een tekst te relateren aan onze achtergrondkennis, doet ons vermogen om verhalen of 
teksten te produceren vooral een beroep op de vaardigheid om de noodzakelijke informatie te 
structureren en die zo goed mogelijk te relateren aan de verwachte achtergrondkennis van de lezer of 
luisteraar.  

Daane rapporteerde dat studenten met een betere schrijfvaardigheid ook hoger scoorden op 
tekstbegriptesten. Veel leeservaring resulteert waarschijnlijk in een beter inzicht in de structuur van 
een tekst en het draagt bij aan de vocabulaire en kennis van de schrijver.  

(!) Bereiter en Scardamalia identificeren twee strategieën:  

1. Kennis-vertelstrategie: schrijvers schrijven alles op wat ze over een bepaald onderwerp 
weten, met een minimum aan planning.  

2. Kennis-transformatietheorie: is complexer en houdt niet alleen rekening met het onderwerp, 
maar ook met de retoriek (bv: hoe je een argument sterker kan maken). 

Bij een goed gebruik van de kennis-transformatiestrategie beïnvloeden de retorische en inhoudelijke 
aspecten elkaar wederzijds. Dit resulteert in teksten die consistenter zijn en die de hoofdlijn van een 
argument op een consistentere wijze overbrengen, vergeleken met de kennis-vertelstrategie.  

(!) Volgens Kellogg maken zeer ervaren schrijvers gebruik van de kennis-creatiestrategie.  

3. Kennis-creatiestrategie: houdt niet alleen rekening met de inhoudelijke en retorische 
aspecten, maar ook met het perspectief van de lezer.  

Het resulteert erin dat schrijfexperts proberen te anticiperen op alle mogelijke interpretaties die de 
lezer aan een tekst kan geven en ze streven ernaar om alle mogelijke ambiguïteiten uit een tekst te 
verwijderen tijdens de revisie. Deze strategie richt zich daarmee op de behoeften van de lezer.  
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Kenniseffect: veel schrijvers gaan er van uit dat de lezers al een groot deel van de kennis van de 
schrijver bezitten.  

Hayes en Bajzek vonden dat mensen die bekend zijn met specifieke technische termen in hoge mate 
overschatten hoe bekend anderen met deze termen zijn. 

10 Vraag proefexamen en algemene theorie hierrond (kon niet worden teruggevonden in leeswijzer) 

(SV MEREL P. 84-86 HET CONSTRUCTIE-INTEGRATIEMODEL VAN KINTSCH) 

Antwoord eveneens op p. 522 in het boek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek p. 515: “Het maken van inferenties is een essentieel onderdeel van taalverwerking. Wanneer we 
verhalen zouden lezen waarin alle gevolgtrekkingen in detail uitgewerkt zijn, dan zouden we ons 
waarschijnlijk doodvervelen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag uit proefexamen:  

Kaakinen en Hyona registreerden hoe lang proefpersonen fixeerden op woorden tijdens het herlezen 

van een tekst. Hierbij fixeerden ze _____ op relevante woorden dan op irrelevante tijdens het 

herlezen. 

a. Even lang 

b. Korter 

c. Langer 

d. Vaker  

 

Vraag uit proefexamen:  

Welk proces speelt een belangrijke rol bij verhaalverwerking? 

a. Anticipatie 

b. Identificeren van sleutelmomenten 

c. Inferentieproces (= stellen ons in staat om iets af te leiden dat door de schrijver niet 

expliciet werd vermeld) 

d. Inhiberen van relevante achtergrondkenmerken 
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Hoofdstuk 17  

1 De belangrijkste verschillen tussen lezen en luisteren en hun overeenkomsten. 

Hoewel luistern en lezen elk een beroep doen op een andere sensorische modaliteit zijn er een aantal 
belangrijke overeenkomsten. Zo zijn de processen die betrokken zijn bij het begrijpen van een zin 
ongeveer hetzelfde, ongeacht of je die zin nu leest of hoort.  

Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen te identificeren.  

Geschreven woorden kunnen we in één oogopslag waarnemen, terwijl gesproken woorden over de 
tijd uitgespreid en transitief zijn, dat wil zeggen dat woorden nadat ze eenmaal zijn uitgesproken, 
vervliegen en daardoor in ons geheugen actief gehouden moeten worden, terwijl we geschreven 
woorden, zinnen of zelfs gehele passages nog eens terug kunnen lezen. Luisteren naar spraak doet 
daarom ook een groter beroep op ons geheugen dan lezen.  

Niet alleen is het auditieve spraaksignaal vluchtig, het is ook nog eens ambigu. De grenzen tussen 
woorden zijn niet duidelijk te onderscheiden, wat betekent dat luisteren naar spraak een zwaar beroep 
doet op ons segmentatieproces.  

Segmentatieproces: het proces dat individuele woorden identificeert in het continue audiosignaal.  

Ondanks deze problemen is gesproken tekst over het algemeen veel minder ambigu dan geschreven 
tekst. Een belangrijk kenmerk van gesproken tekst is de prosodie.  

Prosodie (= ritme): de nadruk en de intonatie die door de spreker worden geproduceerd. Prosodie is 
effectief in het oplossen van ambiguïteiten in een zin. Bij geschreven teksten wordt dit soort 
ambiguïteiten vaak opgelost door leestekens. Leestekens zijn echter veel minder effectief in het 
oplossen van ambiguïteiten, zeker wanneer het gaat om de weergave van subtiele stijlvormen, zoals 
ironie of cynisme.  

Lezen van losse woorden  

Tijdens het lezen maken we gebruik van:  

• Orthografie: spelling van woorden  

• Fonologie: klank van woorden 

• Semantiek: betekenis van woorden  

• Syntax: regels die de structuur van een taal beschrijven  

• Hogere orde-discoursintegratie  

→ Woordherkenning ligt aan de basis van het lezen en verloopt behoorlijk automatisch.  

Bottom-up verklaring: Ons visueel systeem detecteert de individuele elementen waaruit letters 
samengesteld zijn en genereert op basis van deze elementen objectrepresentaties van de individuele 
letters. De geïdentificeerde letters worden vervolgens sequentieel vergeleken met een intern lexicon, 
tot er een match optreedt met het geschreven woord.  

MAAR het woordsuperioriteitseffect stelt dat Cattell al in 1885 had gevonden dat woorden nog 
herkend konden worden wanneer de aanbiedingstijd zo kort was dat individuele letters niet herkend 
konden worden. 

Meer dan 80 jaar later vond Reicher een vergelijkbaar resultaat. De context die het woord vormt kan 
de herkenning van de letter positief beïnvloeden.  

Later is gebleken dat het niet eens noodzakelijk is om echte woorden te gebruiken om deze verbetering 
in herkenning te bewerkstelligen.  
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Pseudowoordsuperioriteitseffect: het gebruik van pseudowoorden ook een facilitatie in herkenning 
teweeg brengt. Dit suggereert dat de orthografie een rol speelt in de herkenning van letters, zonder 
dat de betekenis van woorden noodzakelijk geactiveerd moet worden. 

2 De belangrijkste kenmerken van het interactieve activatiemodel, welke effecten het kan verklaren 
en de beperkingen van het model. 

Om de effecten van context te kunnen verklaren, hebben McClelland en Rumelhard (1981) een 
neutraal netwerkmodel ontwikkeld, waarin woordherkenning plaatsvindt op drie niveaus: 

- Het woordniveau 
- Het letterniveau  
- Het niveau van eigenschappen van individuele letters.  

Dit model is gebaseerd op de assumptie dat top-down- en bottom-upprocessen met elkaar 
interacteren. Het model bestaat uit herkenningseenheden op alle drie niveaus. 

 

Het onderste niveau bestaat uit eenheden die de samenstellende eigenschappen van letters 
herkennen, zoals horizontale, verticale of gebogen lijnen.  

Het tweede, middelste niveau bevat eenheden die hele woorden herkennen. Het model is interactief 
omdat activatie op hogere niveaus de activatieniveaus op de lagere niveaus kan beïnvloeden.  

Dat gaat als volgt: stel dat we een vierletterig woord zien. Wanneer een eigenschap van een letter 
ontdekt is, bijvoorbeeld een ventrale verticale lijn, worden alle lettereenheden geactiveerd die deze 
eigenschap bevatten, zoals de ‘E’, de ‘F’ of de ‘H’, terwijl alle andere letters geïnhibeerd worden. De 
geactiveerde letters activeren vervolgens alle woordrepresentaties die deze letter bevatten, terwijl 
alle woorden die deze letter niet bevatten geïnhibeerd worden. Dit proces vindt plaats voor iedere 
eigenschap en letter in het woord, waardoor uiteindelijk alle vierletterige woorden worden 
geactiveerd die bestaan uit de herkende letters en lettereigenschappen.  

Top-downinvloeden vinden plaats doordat de geactiveerde kandidaat-woorden vervolgens ook weer 
de kandidaat-letters activeren die wel in deze woorden voorkomen, terwijl ze de kandidaat-letters 
inhiberen die niet in deze kandidaat-woorden voorkomen. De versterking van de kandidaat-letters 
resulteert vervolgens weer in een versterking van de activatie van de relevante kandidaat-
basiseenheden en inhibitie van de irrelevante.  
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Deze top-downinvloeden versterkt het contrast tussen geactiveerde en geïnhibeerde eenheden weer, 
dat vervolgens weer de activatie op het letter- en het woordniveau beïnvloedt.  

Het woord superioriteitseffect kan dus worden verklaard vanuit het gegeven dat de woordinformatie 
de herkenning van individuele letters kan faciliteren door middel van deze terugkoppeling.  

Wanneer letters ingebed zijn in uitspreekbare non-woorden zal er echter altijd enige overlap zijn met 
bestaande woorden. Deze overlap kan ook resulteren in aanvullende activatie van de letters in het 
pseudowoord en daardoor ook de herkenning van dit woord faciliteren. 

Het voorspelt dat de tijd die nodig is om een woord te herkennen onder andere afhankelijk is van de 
orthografische buren van een woord. De orthografische buren worden gevormd door alle woorden 
die gevormd kunnen worden door slechts één letter in het woord te veranderen. Wanneer een woord 
aangeboden wordt zullen alle orthografische buren ook geactiveerd worden, die ieder proberen om 
elkaar en het doelwoord te inhiberen. Hoe hoger het aantal buren, hoe sterker de gecombineerde 
inhibitie zal zijn. In theorie zou het inhibitoire effect ook moeten afhangen van de frequentie van de 
buren. Hoe frequenter een orthografische buur voorkomt in de taal, hoe gemakkelijker die geactiveerd 
wordt. 

3 Modellen die beter in staat zijn om de positiecodering van letters te verklaren 

Positiecodering  

Een verdere predictie die het interactieve activatiemodel maakt is dat letters een vaste positie in een 
woord moeten innemen. Lettervolgorde is zeker belangrijk, omdat we anders niet in staat zouden zijn 
anagrammen zoals ‘laken’, ‘kalen’ of ‘alken’ van elkaar te onderscheiden. Toch zijn we flexibeler in het 
verwerken van de volgorde van letters dan het interactieve 
activatiemodel veronderstelt. Gomez er al. Merken op dat 
non-woorden waarin twee leteers verwisseld zijn ten 
opzichte van een bestaand woord (bv. ‘jugde’) vaak als een 
bestaand woord worden herkend. Voor het interactieve 
activatiemodel is het non-woord ‘jugde’ even vergelijkbaar 
met ‘judge’ als met ‘jumpe’, omdat het op die van de vijf 
letters matcht. Dat klopt echter niet met onze intuïtieve 
ervaring dat ‘jugde’ sterker overeenkomt met ‘judge’ dan 
‘jumpe’.  

Om deze effecten van positiecodering beter te kunnen 
verklaren, zijn een aantal alternatieve modellen 
geformuleerd. In het overlapmodel van Gomez et al. Wordt 
aan de letters van een woord niet een vaste, maar een 
probabilistische positie toegekend.  

In het woord ‘detail’ wordt bijvoorbeeld de letter t 
geassocieerd met de derde positie, maar ook in zeker mate 
met de tweede en de vierde positie, waardoor het model in 
staat is om waarschijnlijkheden aan verschillende kandidaat-woorden toe te kennen die van elkaar 
verschillen qua letterposities. Hoewel de letterposities probabilistisch zijn, is het overlapmodel in 
essentie nog steeds een variant op het interactieve activatiemodel.  

Recentere modellen voor woordherkenning zijn gebaseerd op bayesiaanse inferentie.. Deze modellen 
veronderstellen dat informatie over de identiteit en de positie van letters accumuleren met het 
verstrijken van de tijd.  
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Twee belangrijke modellen die in deze categorie vallen zijn: 

- Het letter in time and retinotopic space model (LTRS) 
- De Bayesian Reader (BR) 

Beide modellen  zijn gespecificeerd op een relatief abstract niveau en maken geen veronderstellingen 
(=assumpties) omtrent de specifieke opbouw (=implementatie) ervan. Ze proberen te verklaren hoe 
tijdens het lezen statistische evidentie voor verschillende kandidaat-woorden opstapelt. Het model 
berekent voor ieder woord in het lexicon een mogelijkheid dat dit het woord is dat gezien is. Er wordt 
rekening gehouden met de woordfrequentie, de betekenis en de verwachting. 

4 Belangrijkste kenmerken van het triangle model en het dual-route cascade model 

Het triangle-model  

Het originele triangle-model, ook bekend als het 
Seidenberg-McClelland-model, deelt een aantal 
eigenschappen met het interactieve activatiemodel voor 
letter- en woordherkenning.  

In hun oorspronkelijke formulering beschreven Seidenberg 
en McClelland een model dat kon bepalen hoe we reeksen 
letters kunnen herkennen als woorden en die vervolgens 
kunnen uitspreken. Lezen en spraak omvatten drie 
verschillende types informatie: naast de orthografische en 
de fonologische codes speelt betekenis namelijk ook nog 
een belangrijke rol. Deze drie types informatie zijn via 
feedbackconnecties met elkaar verbonden.  

Zij simuleerden oorspronkelijk alleen maar de 
rechtstreekse conversie van orthografische naar 
fonologische met behulp van een connectionistisch 
netwerk. Deze simulatie bestond uit een netwerk met een inputlaag, een tussenlaag en een outputlaag 
die fonologische eenheden representeerde. De gewichten van de verbindingen tussen knopen werden 
verkregen door het netwerk te trainen. Na deze training bleek het netwerk zeer adequaat in staat te 
zijn om de correcte fonemen te selecteren voor zowel regelmatige woorden als voor 
uitzonderingswoorden.  

Het model zou tekort schieten in het bepalen hoe mensen non-woorden kunnen lezen en het zou ook 
geen verklaring kunnen bieden voor het ontstaan van oppervlakte- en fonologische dyslexie. Plaut et 
al. hebben het model gereviseerd (=PMSP). Het maakte gebruik van meer realistische input-en 
outputrepresentaties, waardoor het veel beter in staat was om de juiste fonemen te selecteren voor 
non-woorden. Ook dit model simuleerde echter nog steeds alleen maar de relatie tussen orthografie 
en fonologie. De invloed van betekenis werd later uitgewerkt door Harm en Seidenberg.  

Alle onderdelen van het model dragen bij aan de activatie van betekenis. Je hebt een directe route van 
orthografie naar semantiek en een indirecte route van orthografie via fonologie naar semantiek. 
Wanneer het model volledig getraind is, wordt de woordbetekenis over het algemeen iets sneller via 
de directe route geactiveerd dan via de indirecte route. Vanwege de interactieve verbindingen 
activeren de betekeniseenheden ook weer de fonologische eenheden, waardoor de semantiek ook 
een rol speelt in de selectie van de fonologische outputeenheden. 
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Het Dual-route cascade-model 

• Grafeem: basiseenheid van een geschreven taal, kan 
bestaan uit individuele letters of een combinatie van 
letters, die correspondeert met een specifieke 
spraakklank.  

• Foneem: basiseenheid van gesproken taal. 

De basisassumptie is dat er twee hoofdroutes zijn waarlangs 
grafemische informatie geconverteerd kan worden naar 
fonologische: een regelgebaseerde en een lexicale route. De 
lexicale route is onderverdeeld in een route die 
gebruikmaakt van het semantische systeem en een route die 
alleen van de fonologische en orthografische informatie in 
het lexicon gebruikmaakt. 

Cascadeprincipe: verwerking kan op een volgend 
verwerkingsstadium beginnen op het moment dat de 
verwerking op een eerder stadium nog gaande is.  

Het model is in staat om de effecten van lexicale 
beslissingstaken en benoemingstaken adequaat te 
simuleren en het kan effecten van woordfrequentie, de 
regelmaat van pseudohomofonen, orthografische en 
fonologische buren, alsook diverse priming-effecten 
adequaat reproduceren.  

Onregelmatige woorden duren langer om te verwerken, 
aangezien de lexicale en niet-lexicale routes conflicterende fonologische codes opleveren.  

(!) Het model kan oppervlaktedyslexie verklaren door het lexicon minder toegankelijk te maken, en 
fonologische dyslexie door de grafeemfoneemconversieroute te beschadigen. 

5 De belangrijkste predicties van het dual route cascade model; met name de symptomen die op 
zouden treden wanneer één of meerdere routes beschadigd zijn 

Grafeem-foneemconversie (route 1) 

Route 1 onderscheidt zich van de andere twee routes in de zin dat ze op basis van een regelegebaseerd 
systeem grafemen naar fonemen kan converteren, zonder dat daarvoor toegang tot een lexicon is 
vereist. Wanneer een patiënt ten gevolge van een hersenbeschadiging alleen nog maar in staat is om 
route 1 te gebruiken, zouden we vinden dat ieder grafeem zou worden vertaald naar een foneem dat 
hier het meest mee geassocieerd is. We zouden in dit geval dus verwachten dat deze patiënten nog 
accuraat zijn in het uitspreken van woorden met een regelmatige spelling-geluidsrelatie. Ze zouden 
echter problemen moeten ondervinden met het uitspreken van woorden die niet conformeren aan 
deze regels: in dit geval zouden ze de woorden regulariseren, dat wil zeggen dat de uitspraak zou 
conformeren aan de regel. Deze patiënten zouden echter geen problemen moeten hebben met de 
uitspraak van non-woorden, omdat die op basis van de conversieregels gewoon uitgesproken kunnen 
worden. Deze symptomen worden gevonden bij patiënten met oppervlaktedyslexie. (Bijvoorbeeld KT).  

 

De lexicale routes (route 2 en 3) 

Routes 2 en 3 maken gebruik van informatie die opgeslagen is in een lexicon om de juiste uitspraak te 
bepalen. De aanwezigheid van het lexicon faciliteert het opzoeken van grafeem-foneemrelaties voor 
bestaande woorden. Daarnaast liggen hier ook de uitzonderingen opgeslagen.  
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(!) Wanneer patiënten alleen nog beschikken over de lexicale routes, dan zal die niet meer in staat zijn 
om non-woorden correct uit te spreken, want die zijn niet in het lexicon opgeslagen. Ze zullen meer 
moeite hebben met woorden waar ze minder goed bekend mee zijn, omdat die niet sterk 
gepresenteerd zijn in het lexicon. 

➔  Fonologische dyslexie. 

Het belangrijkste verschil tussen route 2 en 3 is dat 3 het semantische systeem niet betrekt bij de 
verwerking. Problemen met semantische verwerking worden vooral gevonden bij patiënten die last 
hebben van diepe dyslexie. Ze hebben ook vaak moeite met het uitspreken van onbekende en non-
woorden. Bij diepe dyslexie is ook een semantische systeem beschadigd. Symptomen van een diepe 
dyslexie zijn vaak te complex om volledig verklaard te worden door het dual-route cascade-model. 
Hoewel er hierbij sprake lijkt te zijn van een ernstige vorm van fonologische dyslexie, is er ook een 
evidentie dat de symptomen het gevolg zijn van het feit dat de taalfuncties bij deze patiënten 
overgenomen zijn door de rechterhemisfeer.  

Beperkingen van het dual-route cascade-model:  

1. Het kan de resultaten van een diepe dyslexie niet goed verklaren. Dit wijst er op dat de 
precieze betrokkenheid van semantiek nog niet goed is uitgewerkt in het model.  

2. Het model kan niet leren, het kan niet verklaren hoe de grafeem-foneemrelaties ontstaan of 
hoe nieuwe informatie in het lexicon opgenomen kan worden terwijl we lezen als kind, of op 
latere leeftijd onze woordenschat blijven uitbreiden.  

3. Het model gaat ervan uit dat de fonologische verwerking slechts langzaam plaatsvindt en maar 
een beperkt invloed heeft op woordherkenning en leesprestaties. → Vele empirische studies 
hebben aangetoond dat de fonologie wel degelijk heel erg snel een invloed kan hebben op 
woordherkenning.  

4. Het model is niet universeel, het is alleen geschikt om de verwerking van eenlettergrepige 
woorden te verklaren.  

5. Het model is complex. Wanneer twee modellen ongeveer dezelfde data kunnen verklaren, zal 
het meest eenvoudige altijd worden verkozen. De complexiteit van een model kan uitgedrukt 
worden in de hoeveelheid vrije parameters die een model bevat. Met 30 vrije parameters is 
het dual-route cascade-model bepaald niet een zuinig model, waardoor het ook niet 
verrassend is dat het goed past op een grote hoeveelheid data. 

Convergerende ideeën 

Het dual-route cascade-model en het triangle-model convergeren steeds beter.  
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Sommige hersengebieden zouden sterker geactiveerd moeten worden door woorden dan door non-
woorden, terwijl dat voor andere hersengebieden precies omgekeerd zou moeten zijn.  

• Woorden roepen meer activatie op in de anterieure fusiforme gyrus. Wordt in verband 
gebracht met het orthografische lexicon en of het semantische systeem.  

• Woorden roepen meer activatie op in de angulaire en middel-temporale gyri. Ze zijn 
geassocieerd aan het fonologisch lexicon en/of het semantische systeem.  

• Non-woorden riepen meer activatie op in de posterieure fusiforme en de occipito-temporale 
cortex. Ze zijn vooral betrokken bij de verwerking van orthografische informatie.  

• Non-woorden roepen ook meer activatie op in de inferieure pariëtale cortex en de inferieure 
frontale gyrus. Ze zijn vooral betrokken bij het converteren van orthografische informatie naar 
geluid.  

• De inferieure frontale gyrus werd ook meer geactiveerd door onregelmatige woorden dan 
door regelmatige woorden. 

6 De belangrijkste eigenschappen van het EZ-Reader model en waarom het kan verklaren waarom 
eerder gefixeerde woorden de huidige fixatieduur beïnvloedden. Wat is het belangrijkste verschil 
met het shift model? 

In de praktijk komt het zelden voor dat we losse woorden zullen lezen. Veruit de meeste tekst die we 
lezen bestaat uit een of meer zinnen. Om een zin te kunnen lezen moeten we onze ogen langs de tekst 
bewegen en de patronen van onze oogbewegingen kunnen nieuwe inzichten bieden in de wijze 
waarop we teksten verwerken.  

Oogbewegingen  

Iedere dag maken we duizenden oogbewegingen, meestal zonder dat we daar bewust iets van merken. 
In de meeste gevallen verplaatsen onze ogen zich met snelle sprongen van de ene locatie naar de 
andere. Deze oogsprongen noemen we saccades. Saccades zijn ballistisch, dat wil zeggen dat wanneer 
er eenmaal geïnitieerd zin ze niet meer qua richting aangepast kunnen worden. Een saccade neemt 
ongeveer 20-30ms in beslag. Wanneer we lezen maken we saccades ter grootte van ongeveer acht 
letters of spaties. Na iedere saccade volgt een fixatie die ongeveer 200-250 ms duurt. Tijdens een 
saccade kunnen onze ogen geen informatie opnemen. Dat gebeurt alleen tijdens de fixaties.  

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

Door de grootte van dit venster te manipuleren, 
kunnen we vaststellen onder welke 
omstandigheden de leesprestatie aangetast 
wordt. Hierdoor is vastgesteld dat we tijdens de 
fixatie ongeveer 3 à 4 letters links voorbij het 
fixatiepunt kunnen verwerken en tot maximaal 
15 letters rechts van het fixatiepunt. Voor talen 
die van rechts naar links worden geschreven is dit 
omgekeerd.  

In 80% van de gevallen fixeren we ons op 
inhoudswoorden, in 20% van de gevallen fixeren 
we ons op functiewoorden. De fixatietijd op een woord is niet alleen afhankelijk van het woord in 
kwestie zelf, maar ook van de frequentie van het voorafgaande woord.  

Spill-overeffect: hoe lager de frequentie van dat woord is, hoe langer we op het huidige woord blijven 
fixeren. 
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EZ-Reader  

Wanneer we een naïef model voor oogbeweingen zouden moeten opstellen, zouden we beginnen 
vanuit het idee dat we ieder woord afzonderlijk fixeren en dat we pas een saccade naar het volgende 
woord uitvoeren wanneer we het huidige woord volledig hebben verwerkt. Er zijn echter een aantal 
aanzienlijke problemen met een dergelijk naïef model.  

Ten eerste duurt het ongeveer 85-200 ms voordat we een oogbeweging hebben gepland en 
uitgevoerd, wat zou betekenen dat we veel tijd verliezen tussen het verwerken van twee woorden als 
we deze oogbeweging pas konden initiëren nadat we een woord hebben verwerkt. Ten tweede hebben 
we al gezien dat we soms woorden overslaan bij het fixeren. Ook dat zouden we moeilijk kunnen 
verklaren door middel van een model dat ervan uitgaat dat we een woord pas kunnen verwerken nadat 
we erop fixeren.  

Een invloedrijk model voor het verklaren van oogbewegingen is het EZ-reader-model van de 
Amerikaalse taalpsychologen Reichle, Rayner en Pollatsek. Volgens dit model programmeren we een 
oogbeweging naar een volgend deel van de zin nadat we informatie waarop we gaan fixeren al deels 
hebben verwerkt tijdens een vorige fixatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdoor kunnen we veel sneller lezen, omdat een saccade naar een volgende locatie al 
geprogrammeerd kan worden terwijl we de informatie van de huidige fixatie nog aan het verwerken 
zijn. Volgens het model kunnen lezers tijdens een fixatie hun aandacht richten op twee woorden: het 
woord dat op dat moment gefixeerd wordt en het volgende woord. Volgens het model kan er echter 
maar één woord per keer worden verwerkt. Dat gebeurt volgens het EZ-reader-model op basis van de 
volgende processen: 
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1. Lezers checken de familiariteit van het woord waarop gefixeerd wordt. 
2. Er vindt een frequentiecheck plaats als eerste stap in het opzoeken van het woord in het 

lexicon. Het afronden van deze check vormt tevens de start van het programmeren van een 
volgende saccade.  

3. Er wordt toegang verkregen tot het lexicon en de semantische en fonologische codes van het 
woord in kwestie worden hier geactiveerd.  

4. Het voltooien van stap 3 initieert een switch van aandacht naar het volgende (niet-gefixeerde) 
woord.  

Een belangrijke assumptie in het model is dat de frequentiechecks en de lexicale toegang sneller 
verlopen voor hoogfrequente woorden dan voor laagfrequente. Dat geldt vooral voor de lexicale 
toegang. Daarnaast veronderstelt het model ook dat deze processen sneller verlopen voor verwachte 
woorden dan voor onverwachte woorden. Eén implicatie van dit model is dat er een zekere tijd 
beschikbaar is voor de verwerking van het niet-gefixeerde woord. Dat is de tijd tussen het afronden 
van de verwerking van het gefixeerde woord en het moment waarop de saccade daadwerkelijk 
uitgevoerd kan worden. Aangezien de verwerking van hoogfrequente en verwachte woorden relatief 
snel kan verlopen, blijft er voor deze woorden meer tijd over om alvast het volgende, nog niet 
gefixeerde, woord te verwerken. Om deze reden is de fixatietijd van een woord ook afhankelijk van de 
frequentie van het eerder gefixeerde woord. Wanneer het vorige woord relatief infrequent of 
onverwacht is, was er bij de vorige fixatie weinig tijd beschikbaar om het huidige woord te verwerken 
en moeten we bijgevolg langer fixeren om dit woord volledig te verwerken.  

We slaan korte functiewoorden vaak over omdat ze frequent, kort en verwacht zijn, waardoor we ze 
al tijdens de vorige fixatie volledig hebben kunnen verwerken, waardoor er geen noodzaak meer is om 
ze te fixeren.  

Het deel van de zin waar de lezer op fixeert wordt geprojecteerd op de fovea. 

Parafoveale informatie: lezers maken informatie die buiten de fovea valt.  

‘I was told that the table was made out of expensive wood.’ Terwijl proefpersonen deze zin lazen werd 
het woord ‘table’ op sommige trials vervangen door het woord ‘banjo’, op het moment dat ze een 
saccade gingen maken naar ‘table’. Wanneer dat gebeurde bleek de fixatietijd veel langer te zijn dan 
bij trials waar het woord niet was veranderd.  

Deze verlengde fixatietijd kan verklaard worden doordat de verwerking van ‘banjo’ niet kon profiteren 
van de parafoveale verwerking tijdens de eerdere fixatie. 

 

Parallelle vs. Seriële processen 

EZ-reader-model neemt aan dat woorden serieel worden verwerkt.  

Parafoveale-op-foveale effect: niet alleen de eigenschappen van het vorige woord, maar ook die van 
het volgende woord beïnvloeden de fixatietijd op het huidige woord.  

Dit impliceert dat het huidige woord en het vorige woord parallel verwerkt kunnen worden. Modellen 
die parallelle verwerking veronderstellen, zoals het saccade-generation with inhibition by foveal 
targets-model (=SHIFT-model) kunnen deze effecten beter verklaren.  
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Het belangrijkste verschil met het EZ-reader-model is dat het 
SHIFT-model niet veronderstelt dat aandacht sequentieel 
tussen de twee woorden switcht, maar dat er aan alle 
woorden die tijdens de fixatie waargenomen worden, een 
zekere mate van aandacht wordt geschonken. De woorden in 
kwestie zouden dus ook allemaal in zeker zin parallel worden 
verwerkt. Woorden krijgen meer aandacht, en worden met 
een hogere prioriteit verwerkt, naarmate ze zich dichter bij 
het fixatiepunt bevinden. Wanneer deze woorden volledig 
verwerkt zijn, terwijl de verwerking van het huidige woord 
nog gaande is, kunnen de verwerkte woorden overgeslagen 
worden.  

Pynte, Kennedy en Ducrot vonden dat spelfouten in een 
parafoveaal woord resulteerden in een kortere fixatieduur 
op het foveale woord. Ook woordfrequenties van 
parafoveale woorden lijken een invloed te hebben op de 
huidige fixatie. De effecten zijn echter over het algemeen vrij 
klein, waardoor de bijdrage van parallele processen aan het 
leerproces relatief beperkt lijken te zijn. 

Beperkingen: 

1. Het model stelt een strikte volgorde van verwerking 
voor, terwijl lezers in de praktijk vaak van deze volgorde 
afwijken.  

2. Woordfrequentie en voorspelbaarheid blijken soms te resulteren in effecten die niet goed door 
het model te verklaren zijn: soms zijn deze effecten additief en soms interactief.  

3. Het model is specifiek ontwikkeld om oogbewegingseffecten te verklaren en het benadrukt 
daarom vooral de vroege leesprocessen. Bijgevolg zegt het weinig over de hogere-ordeprocessen 
van lezen. 

7 De belangrijkste perceptuele fenomenen (categorische perceptie, lexicale identificatie shift, …) 
die optreden bij spraakherkenning. 

Aversieconditie: iedere factor die resulteert in een vermindering van de spraakverstaanbaarheid, 
vergeleken met het niveau van verstaanbaarheid in optimale condities.  

1. Energetische maskering: wanneer afleidende geluiden interfereren met het spraaksignaal en 
als gevolg daarvan de verstaanbaarheid daarvan verminderen. Vooral bottom-up gedreven en 
zorgt voor problemen in het dagelijks leven. 

2. Informationele maskering: treedt vooral op vanwege de uitvoering van een tweede, aandacht 
belastende taak. Deze vorm van maskering is vooral top-down gestuurd.  

Onze gemiddelde spreeksnelheid is ongeveer tien fonemen per seconde en op deze snelheid kunnen 
we eveneens met gemak een spraaksignaal analyseren. 

8 Wat is het segmentatieprobleem? 

Er zijn bij onze spraak vaak geen noemenswaardige pauzes tussen individuele woorden, terwijl 
sommige fonemen juist bestaan uit relatief stille formanten. De meeste worden in onze taal zijn 
samengesteld uit een zeer beperkte set van ongeveer 35 fonemen. Daardoor lijken veel gesproken 
woorden sterk op elkaar, waardoor de kans groot is dat een klankreeks fout geïnterpreteerd wordt, 
zeker wanneer het spraaksignaal ambigu is.  
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Predicitve coding-processen: er worden verwachtingen gecreëerd vanuit het motorsysteem, doordat 
we tijdens het luisteren van spraak de gehoorde spraaksignalen subvocaal mee articuleren en vanuit 
deze motorprocessen een verwachting creëren. Deze kunnen ook gevormd worden vanuit een externe 
verwachting. 

9 Idem voor co-articulatie? 

Coarticulatie: het fenomeen dat fonemen op een contextafhankelijke wijze uitgesproken worden. De 
klank van een specifiek foneem hangt namelijk af van zowel de voorafgaande als van de volgende 
fonemen.  

Ons motorsysteem kan onze spreeksnelheid niet bijhouden, tenminste niet als het voor alle individuele 
fonemen aparte motorcommando’s zou moeten generen. Daardoor worden een deel van deze 
motorcommando’s parallel geprogrammeerd , met als gevolg dat de klank van de individuele fonemen 
contextafhankelijk wordt. Het kan problematisch zijn, omdat die de variabiliteit van het spraaksignaal 
doet toenemen. Maar dit kan ook een voordeel zijn, omdat de individuele verschillen tussen de 
fonemen eveneens als cue kunnen gebruikt worden om het volgende foneem te voorspellen. 

10 Wat probeert de motortheorie voor spraakherkenning te verklaren, wat was de kritiek en waarom 
is er tegenwoordig hernieuwde interesse in dit fenomeen? 

De motortheorie stelt dat spraakproductieprocessen een essentiële rol spelen in spraakperceptie. 
Motorische processen spelen een rol in de predictie van spraaksignalen.  
Volgens Liberman et al. kunnen luisteraars dit probleem (woorden accuraat herkennen) beperken door 
de articulatorische bewegingen van de spreker te imiteren. Het resulterende motorsignaal is veel 
consistenter en daarmee kan het de verstaanbaarheid van de spraak faciliteren.  

Bijvoorbeeld: het woord ‘sa’ werd geïnterpreteerd als ‘sta’ wanneer een korte stilte voor de onset van 
het woord werd gemonteerd. Dorman et al. beargumenteren dat dit effect veroorzaakt wordt doordat 
een spreker niet in staat is om een ‘t’-klank te produceren zonder de stembanden te sluiten en dat het 
eveneens onmogelijk is om de stembanden te sluiten zonder een ‘t’-klank te produceren. De stilte is 
indicatief voor een ‘t’, omdat het een limiet van het spraakproductiesysteem representeert.  

Bijvoorbeeld: ‘Please say shop’ werd aangeboden. Wanneer in deze zinnen een pauze van 50 ms tussen 
‘say’ en ‘shop’ werd gemonteerd, werd gevonden dat proefpersonen ‘please say chop’ verstonden. 
Onze gelaatsspieren dwingen ons om pauze in te lassen tussen ‘say’ en ‘chop’, terwijl dat niet het geval 
is voor ‘say’ en ‘shop’. 

De beperking van ons spraaksysteem beïnvloeden dus onze interpretatie van een zin.  

Fadiga et al. gebruikten TMS om het gebied in de motorcortex te stimuleren dat onze tongspieren 
controleert, waardoor de activatiedrempel van de tong werd verlaagd. Italiaanse proefpersonen 
kregen woorden aangeboden die sterke tongbewegingen vereisten tegen de uitspraak (bv: ‘terra’) en 
andere woorden die dat niet vereisten (bv: ‘baffo’). Wanneer de proefpersonen woorden uit de eerste 
categorie hoorden, resulteerde dat inderdaad in sterkere tongbewegingen dan wanneer woorden uit 
de tweede categorie werden aangeboden, wat suggereert dat het spraaksysteem betrokken was bij de 
perceptie van deze woorden.  

Consistent met de motortheorie werd gevonden dat de motorcortex niet alleen maar actief werd 
tijdens het uitspreken, maar ook wanneer proefpersonen moesten luisteren naar deze lettergrepen.  

Een belangrijke kritiek op de motortheorie is altijd geweest dat het niet duidelijk is hoe de motorcortex 
kan bijdragen aan het decoderen van het spraaksignaal. Het is lang impopulair geweest, maar er 
groeide opnieuw interesse. Sinds de ontdekking van een speciaal type neuronen bij apen, die zowel 
actief zijn bij het uitvoeren van een eigen actie als bij het observeren van een actie van een ander, is 
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er echter zicht op een mogelijk verklarend mechanisme, waardoor de interesse in interacties tussen 
perceptie en motoriek weer actueel geworden is.  

De motorcortex wordt beschouwd als een onderdeel van een predictive coding-mechanisme. Dit 
mechanisme wordt verondersteld actief een conversatie te monitoren en op dynamische wijze te 
voorspellen wat de gesprekspartner zal gaan zeggen. Zowel de auditieve cortex als de motorcortex 
zouden een actieve rol spelen in dit predictieve mechanisme. 

11 De belangrijkste assumpties van het Cohort model en de kernbevindingen die evidentie voor het 
model leveren. Beperkt de competitie zich tot één taal? 

Volgens Marslen-Wilon en Tyler hun cohortmodel za er op basis van de beschikbare auditieve input 
een selectie van kandidaat-woorden plaatsvinden. Deze initiële selectie vormt het woord-initiële 
cohort.  

Naarmate er meer auditieve informatie beschikbaar komt zullen steeds meer woorden uit dit cohort 
worden geëlimineerd.  

Eliminatie vindt plaats wanneer woorden niet meer consistent zijn met de beschikbare auditieve 
informatie of wanneer ze niet meer passen in de context. De eliminatie op basis van nieuwe informatie 
gaat door totdat er nog maar één kandidaat-woord overgebleven is. De stadium wordt bereikt op het 
punt van uniekheid. Alle mogelijke informatie bronnen worden volgens het model parallel verwerkt en 
dragen gezamenlijk bij aan het bereiken van het punt van uniekheid.  

O’Rourke en Holcomb: Proefpersonen kregen woorden en pseudowoorden aangeboden en moesten 
zo snel mogelijk beslissen of de stimulus een woord was of niet. De gebruikte woorden varieerden wat 
betreft hun punt van uniekheid. De N400 component ( = signaleert de semantische verwerking van een 
woord) trad ongeveer 100 ms eerder op bij woorden met een vroeg punt van uniekheid dan bij 
woorden met een laat punt van uniekheid. Dit suggereert dat de indicatie van een woord afhangt van 
dit punt van uniekheid.  

 

 

 

 

Een tweede belangrijk aspect van het cohortmodel is dat verschillende kandidaat-woorden in een 
cohort met elkaar in competitie zijn. Weber en Cutler lieten Nederlandse proefpersonen met een 
goede beheersing van de Engelse taal plaatsjes selecteren die correspondeerden met een Engels 
woord. Proefpersonen kregen bv het Engelse woord ‘panda’ en moesten dit plaatje selecteren op het 
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bord. De uitspraak van het Engelse woord ‘panda’ vertoont overeenkomsten met het Nederlandse 
woord ‘pen’. Wanneer de Nederlandse studenten het doelwoord te horen kregen, maakten ze 
aanvankelijk een significante hoeveelheid oogbewegingen naar het concurrerende object ‘pen’, dat 
zich ook op het bord bevond.  

Een van de belangrijkste wijzigingen in het cohortmodel had betrekking op de manier waarop woorden 
worden geselecteerd. In het vernieuwde model konden de woorden variëren qua activatieniveau, 
waardoor het lidmaatschap van de cohort eerder een kwestie van gradatie is. Hierdoor stond het 
model ook toe dat woorden met kleine variaties in het initiële foneem nog lid konden blijven van de 
cohort.  

Een tweede belangrijke wijziging betreft de rol van de context. In het gereviseerde model speelt 
context vooral een rol in de integratie van een woord in de zin. Terwijl proefpersonen een woord te 
horen kregen moesten ze beslissen of een visueel gepresenteerde reeks letters die samen met het 
woord gepresenteerd werd een woord vormde of niet. Het auditieve materiaal bestond uit fragmenten 
zoals:  

1. Het volgende woord heet kapitein.  
2. Ze treurden om het verlies van hun kapitein.  
3. In bedrukte stemming stonden de mannen rond het graf, ze treurden om het verlies van hun 

kapitein.  

De eerste twee fragmenten zijn neutraal in die zin dat ze geen context geven die voorspellend is voor 
kapitein of een gerelateerd woord, zoals kapitaal. Het derde fragment geeft wel een context vooraf. 
Bij elk van deze zinnen werd het woord kapitein maar gedeeltelijk uitgesproken en volgde er een 
visuele doelstimulus, waarvan de proefpersoon moest beslissen of dat een woord was of niet. Als 
doelstimulus kon ofwel een woord worden aangeboden dat sterk geassocieerd was met het eindwoord 
van de gehoorde zin, of dat geassocieerd was met een competitief woord. Wanneer kapitein maar 
gedeeltelijk werd uitgesproken, waren de lexicale beslissingen sneller tegenover niet-gerelateerde 
woorden.  

→ Zowel de woorden kapitein als kapitaal waren geactiveerd in het cohort. Ook voor zinnen waar een 
context aan vooraf ging, werd gevonden dat de competitieve woorden in de cohort nog steeds 
geactiveerd werden, wat impliceert dat de gegeven context niet sterk genoeg was mo het competitieve 
woord te deactiveren.  

Dat effect werd enkel gevonden wanneer beide interpretaties van het woord nog mogelijk waren. 
Wanneer een groter deel werd uitgesproken, konden de proefpersoon de identiteit van het woord al 
raden, werd gevonden dat context wel een effect had. In dit geval werden voor de contextzinnen alleen 
nog maar priming-effecten gevonden voor het doelwoord dat compatibel was met ‘kapitein’.  

Friederich en Kotz presenteerden gesproken zinnen die eindigden met een incompleet woord. Bv: ‘To 
light up the dark, she needed her can ___’. Direct na deze zin werd een visueel woord gepresenteerd 
dat paste qua vorm en betekenis (‘candle’), qua vorm maar niet qua betekenis (‘candy’), qua betekenis 
maar niet qua vorm (‘lantern’) of een totaal ongerelateerd woord (‘number’).  

Een effect van betekenis rond 220 ms en een effect van vorm rond 250 ms na de presentatie van een 
visueel woord. De aanwezigheid van een vormeffect impliceert dat vorm compatibele woorden in 
eerste instantie nog onderdeel van het cohort zijn, hoewel ze op basis van de context verworpen 
hadden kunnen worden.  

Van Petten, Coulson, Rubin, Plante en Parks presenteerden zinnen zoals ‘Sir Lancelot spared the man’s 
life when he begged for __’ wat later gevolgd werd door een woord dat congruent (‘mercy’) of 
incongruent (‘mermaid’) was. Ook in deze studie werden ERP’s gebruikt om de verwerking van deze 
woorden te meten. Er werden significant verschillen gevonden in de N400-component, die 200 ms 
voor het bereiken van het punt van uniekheid optraden.  
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Dit suggereert dus dat contexteffecten wel kunnen optreden voordat het punt van uniekheid bereikt 
is wanneer deze context sterk genoeg is. 

12 De belangrijkste aspecten van het drie-route model van Ellis en Young en de belangrijkste 
neuropsychologische stoornissen die door dit model verklaard kunnen worden (denk aan pure 
woorddoofheid, woordbetekenisdoofheid en de verschillende dysfasieën). 

Ellis en Young introduceerden een invloedrijk theoretisch raamwerk om de verschillende stoornissen 
in het herhalen van gesproken woorden te kunnen verklaren. Het drie-routeraamwerk bestaat uit drie 
verschillende routes, waarvan één route bestaat uit een regelgebaseerde akoestische naar 
fonologische conversie en twee lexicale routes. Het onderscheid tussen deze twee laatste routes 
bestaat eruit dat een van de twee routes de semantiek van woorden betrekt in de conversie van 
gehoorde naar gesproken woorden, terwijl de andere route het semantische systeem overslaat. 

 

Auditieve analysesysteem 

Het auditieve analysesysteem 
extraheert fonemen en andere geluiden 
van het spraaksignaal. Als een patiënt 
specifiek een beschadiging aan het 
auditieve analysesysteem zou hebben, 
zouden we verwachten dat dit resulteert 
in specifieke problemen met de 
verwerking van fonemen. (!) De 
perceptie van woorden en non-woorden 
zou verstoord zijn, vooral wanneer ze 
fonemen bevatten die moeilijk van 
elkaar te onderscheiden zijn. De patiënt 
zou echter geen problemen mogen 
ondervinden met het waarnemen van 
andere, niet-spraak-gerelateerde 
achtergrondgeluiden en de spraakproductie zou ook intact moeten zijn. Indien een patiënt aan deze 
criteria voldoet spreken we van pure woorddoofheid.  

Een cruciale aanname voor pure woorddoofheid is dat de auditieve problemen expliciet gelimiteerd 
zijn tot spraakherkenning en dus geen betrekking hebben op de verwerking van andere geluiden. 
Pincard, Chertkow, Black en Peretz merkten op dat van de 63 patiënten met pure woorddoofheid die 
tot dan toe in de literatuur gerapporteerd werden er in 57 gevallen toch sprake is van milde problemen 
met de verwerking van niet-spraak)gerelateerde stimuli. In de meeste gevallen betrof het problemen 
met het discrimineren van muzikale stimuli of omgevingsgeluiden. Ze maakten enkele kanttekeningen 
aan het criterium voor een dissociatie. 

 

Lexicons en semantische systemen  

• Auditieve inputlexicon: bevat informatie over gesproken woorden die de luisteraar kent, bestaat 
enkel uit een geheugen voor de klank van woorden. Kan beschouwd worden als een van de spaken 
van het spaak-en-hubmodel voor het semantische geheugen.  

• Semantische systeem: woordbetekenis is hier opgeslagen. Kan gezien worden als de hub in het 
semantische geheugen.  

• Spraakoutputlexicon: geheugensysteem waar informatie over de gesproken vorm van een woord 
ligt opgeslagen. 
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Fonemische responsbuffer 

De fonemische repsonsbuffer bevat informatie over individuele uitspraakeenheden en hoe die 
omgezet moeten worden in motorcommando’s.  

Drie routes 

Volgens het drie-routeraamwerk zijn er drie verschillende manieren waarop luisteraars gesproken 
woorden kunnen herkennen en omzetten in eigen spraak.  

• Route 1: maakt gebruik van 3 aanvullende onderdelen van het taalverwerkingssysteem, te weten 
het auditieve inputlexicon, het semantische systeem en het spraakoutputlexicon. Wordt ingezet 
bij de uitspraak van bekende woorden.  

• Route 2: vergelijkbaar met route 1, maakt geen gebruik van het semantische systeem. Wordt 
vooral ingezet bij de uitspraak van bekende woorden. Van deze route gebruikmaken resulteert in 
een correcte uitspraak, maar zonder de betekenis van het woord te kennen.  

• Route 3: maakt exclusief gebruik van een regelgebaseerd systeem. Wordt vooral gebruikt voor 
onbekende en non-woorden. 

Stoornissen in het herhalen van woorden  

Woordbetekenisdoofheid  

Wanneer een patiënt beschadiging heeft aan routes 1 en 3, en enkel over route 2 beschikt, dan zou 
die de bekende woorden moeten kunnen herkennen, zonder te weten wat ze betekenen. Daarnaast 
zou de patiënt problemen moeten hebben met het reproduceren van non-woorden en onbekende 
woorden, aangezien die niet in het inputlexicon opgeslagen liggen. Hij/zij zou woorden echter wel van 
non-woorden moeten kunnen onderscheiden. Patiënten met woordbetekenisdoofheid lijken aan 
deze beschrijving te voldoen.  

Bijvoorbeeld: Dr. O had een beperkt auditief taalbegrip, maar een intact begrip voor geschreven taal 
en zijn vaardigheid om woorden te herhalen was aanzienlijk beter dan zijn vaardigheid om non-
woorden te herhalen. Hij scoorde zeer goed op het discrimineren tussen woorden en non-woorden. 
Maar hij heeft mogelijk ook problemen in een eerder verwerkingsstadium op het niveau van auditieve 
analysesysteem, en dus niet enkel in route 1 en 3. Wanneer hem gevraagd werd om zo snel mogelijk 
woorden te herhalen, maakte hij daar fouten in, hij had dus problemen met onder tijdsdruk de precieze 
fonologische eigenschappen uit het spraaksignaal te extraheren. 

Transcorticale sensorische afasie  

Patiënten die alleen maar gebruik kunnen maken van route 3, zouden relatief goed in staat moeten 
zijn om zowel woorden als non-woorden te herhalen, maar ze zouden weinig begrip van deze woorden 
moeten hebben. Dit patroon wordt vertoond bij sommige patiënten met transcorticale sensorische 
afasie. Patiënten worden gekenmerkt door een sterk verminderde leesvaardigheid, bovenop ene 
sterke vermindering in hun vermogen om gesproken taal te begrijpen, wat impliceert dat ze een 
beschadiging hebben aan het semantische systeem. 

Diepe dysfasie 

Diepe dysfasie: ernstige problemen met spraakperceptie en spraakproductie. Patiënten met diepe 
afasie maken veel semantische fouten als ze woorden herhalen, ze hebben meer moeite met abstracte 
woorden dan met concrete woorden en hebben een zeer beperkt vermogen om non-woorden te 
herhalen.  
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Vanuit het drie-routeraamwerk kunnen we diepe dysfasie op verschillende manieren verklaren:  

1. Alle drie de routes zijn beschadigd  
2. Vooral route 3 is ernstig beschadigd, in combinatie met een beschadiging van het semantische 

systeem  
3. Algemeen probleem met de verwerking van fonologische informatie  

Dit probleem zou kunnen resulteren in semantische fouten, omdat de patiënt een groter 
beroep moet doen op woordbetekenis om op basis van de beperkt beschikbare fonologische 
informatie te kunnen converteren naar een uitspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 De rol van prosodie in zinsontleding 

Gesproken taal is over het algemeen veel minder ambigu dan geschreven taal. Als luisteraar kun je 
over het algemeen gebruik maken van de prosodie: de nadruk, de intonatie en de duur van woorden 
bevat een rijke hoeveelheid aanwijzingen die we kunnen gebruiken om de bedoelde syntactische 
structuur te achterhalen.  

Bijvoorbeeld: ‘Ik ontmoette de dochter van de generaal op het balkon.’: die zal in gesproken vorm 
gedesambigueerd kunnen worden door een korte pauze te plaatsen voor ‘op het balkon’ (de 
ontmoeting vond plaats op het balkon) of ‘van de generaal op het balkon’ (het betreft de generaal op 
het balkon). 

Het belang van prosodie werd aangetoond door zinnen te construeren waarin ieder woord even zwaar 
werd gewogen en op een monotone manier werd uitgesproken. Onder deze omstandigheden blijken 
mensen veel moeite te hebben met het interpreteren van spraak.  

In geschreven teksten worden de prosodische cues impliciet aangegeven door het gebruik van 
leestekens. ERP’s die opgeroepen werden door de verwerking van deze frasegrens waren vergelijkbaar 
voor de leestekens en de prosodische cues. Het is eerder het volledige patroon van cues over de hele 
zin, dat van belang is om syntactische ambiguïteit op te lossen.  

Bijvoorbeeld: ‘Ik ontmoette de dochter (#1) van de generaal (#2) op het balkon’.  

Wanneer op beide gemarkeerde posities een frasegrens wordt aangebracht, is de relatieve duur van 
deze grenzen van belang. De interpretatie van de zin werd vooral bepaald door de relatieve lengte van 
deze pauzes. Wanneer de pauze op #1 relatief lang was, dachten de meeste luisteraars dat de generaal 
op het balkon was, terwijl ze deze interpretatie minder hadden als de eerste pauze relatief kort was.  

Vraag uit proefexamen:  

Ellis & Young (1988) beschrijven op basis van studies bij neuropsychologische patiënten een drie-

route raamwerk voor:  

a. Hardop lezen 

b. Het verwerken en herhalen van gesproken woorden 

c. Verhaalverwerking 

d. zinsontleding 
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Prosodische cues zijn waarschijnlijk effectief omdat ze de 
aandacht van de luisteraar richten op relevante details.  

Proefpersonen in de studie van Snedeker en Trueswell kregen 
een aantal speelgoeditems, die ze zelf mochten rangschikken 
en ze moesten een corresponderende opdracht uitvoeren. 
Deze opdracht werd voorgelezen door een andere deelnemer, 
die de beschikking had over dezelfde items.  

De reden hiervoor was dat de spreker zich bewust werd van de 
potentiële ambiguïteiten in de instructies. Bv: ‘Tap the frog 
with the flower’. De spreker wist welke actie uitgevoerd moest worden, maar moest de gegeven 
opdracht letterlijk doorgeven zoals geïnstrueerd. 

Resultaten toonden dat de prosodische cues die de spreker gaf effectief waren in het desambigueren 
van de zinnen, al maakten de luisteraars nog steeds 30% fouten, doordat de aandacht van de 
luisteraars al in een vroeg stadium van de zinsverwerking werd gericht op de relevante objecten. 

14 De kernassumpties van het garden-path model en de constraint-based theorieën 

Het garden path-model veronderstelt dat syntactische analyse volledig voorafgaat aan semantische 
analyse, terwijl de constraint-based modellen veronderstellen dat alle informatiebronnen parallel 
worden verwerkt.  

Het garden path-model is gebaseerd op de volgende assumptie: slechts één grammaticale structuur 
wordt aanvankelijk in beschouwing genomen en de semantiek speelt geen rol in de selectie van deze 
initiële grammaticale structuur. De eenvoudigste syntactische structuur wordt gekozen, op basis van 
twee algemene principes.  

1. Principe van minimal attachment: stelt dat de syntactische structuur die de minste knopen 
bevat, geprefereerd wordt.  

2. Principe van late closure: stelt dat nieuwe woorden die verwerkt worden aan de bestaande 
syntactische structuur worden toegevoegd, zolang dat niet resulteert in een conflict.  

Als er een conflict optreedt tussen deze twee principes dan zal dat opgelost worden ten gunste van 
het principe van minimal attachment. Wanneer de uiteindelijke syntactische structuur die deze analyse 
heeft opgeleverd, conflicteert met de semantiek van de zin, zal er een tweede analysestap 
plaatsvinden, waarin de grammaticale structuur opnieuw wordt geïnterpreteerd en gereviseerd. 

15 Vraag proefexamen en algemene theorie hierrond (kon niet worden teruggevonden in leeswijzer) 

SV MEREL P. 116: “Zonder taalproductie is er geen efficiënte communicatie mogelijk. In onderzoek naar 

taalproductie zijn we erg beperkt in onze mogelijkheden. Bij taalproductie zijn we veel minder goed in staat om 
de spontane productieprocessen te manipuleren. Hierdoor zijn we dan ook meer beperkt tot het observeren van 
deze spontane processen.” 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag uit proefexamen:  

Waarom weten we minder over taalproductie dan over taalperceptie? 

a. Om taal te kunnen produceren moet het eerst gepercipieerd worden 

b. Spontane spraak is over het algemeen veel minder goed experimenteel te manipuleren dan 

het stimulus materiaal wat voor taalperceptieonderzoek gebruikt wordt 

c. Taalperceptie werd vroeger belangrijker geacht dan taalproductie 

d. Studies naar taalproductieprocessen hebben moeilijk te interpreteren resultaten opgeleverd 
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Hoofdstuk 18  

1 De belangrijkste methodes die we kunnen gebruiken om spraakproductieprocessen te 
bestuderen (Zei ‘Discussies’ Ufora) 

Prof.: Het gaat hier met name om het onderscheid tussen versprekingen (die de basis vormen voor 
de spreading activationtheorie) en de timing van het woordproductieproces (wat de basis vormt 
voor het WEAVER++ model). (Zie volgende vragen voor uitleg beide modellen). 
 

2 Hoe ver plannen we een zin vooruit en hoe kunnen we dat meten?  

De planning van spraak is belangrijk en deze moet op een beperkte tijdsspanne plaatsvinden. 

• Planning op het niveau van de bijzin: een zinsdeel dat een werkwoord en een zelfstandig 
naamwoord omvat 

• Planning op het niveau van de Frase: groep woorden die één idee omvat, wat vaak een kleinere 
eenheid is dan een bijzin 

Evidentie dat planning op het niveau van een bijzin plaatsvindt is afkomstig van studies naar 
versprekingen. Holmes vond dat woorden soms worden verwisseld tijdens de spraak, wat plaatsvindt 
binnen een bijzin. Hij vond ook dat tijdens de spontane spraak, vaak even gepauzeerd wordt voordat 
ze beginnen aan een nieuwe bijzin, precies alsof ze die nieuwe bijzin eerst moeten plannen. 

Martin, Miller en Vu vonden evidentie voor planning op fraseniveau. Proefpersonen moesten 
afbeeldingen benoemen, deze afbeeldingen waren zo gekozen dat de sprekers een simpele initiële 
frase moesten uiten, of een complexe, om een adequate beschrijving te geven. Wanneer ze een 
complexe initiële frase uitten, wat suggereert dat ze in die pauze de frase in kwestie planden.  

De mate waarin vooruit gepland wordt, is afhankelijk van de aard van het geplande aspect. De planning 
van woorden gebeurt over een grotere afstand dan de keuze van de individuele geluiden van de 
woorden.  

→ De planning van spraak is zeer flexibel, en kan sterk afhankelijk zijn van de doelen van de sprekers 
en de actuele situatie. 

Ferreira en Swets lieten proefpersonen wiskundige problemen oplossen en vroegen om de 
antwoorden tijdens het oplossen uit te spreken. Wanneer er geen tijdsdruk was, had de moeilijkheid 
van de oplossing een effect op de planning (PP wachten langer naarmate het moeilijker was). Wanneer 
er wel tijdsdruk was, namen de proefpersonen minder tijd om te plannen. Ze planden de rest van de 
zin terwijl ze spraken.  

Onderzoeksresultaten van Wagner, Jescheniak en Schriefers: 

• PP die relatief langzaam spreken, plannen meer dan snelle sprekers.  

• Sprekers planden meer bij simpele zinnen dan bij complexe.  

• Sprekers plannen meer bij een lage cognitieve belasting dan bij een hoge.  

→ Deze resultaten suggereren dat planning een trade-off is tussen het voorkomen van fouten en de 
cognitieve belasting: wanneer een spreker fouten wil vermijden, is de belasting zeer erg hoog. Maar 
wanneer hij de cognitieve belasting wil minimaliseren, is er een grotere hoeveelheid spreekfouten. 
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3 Welke versprekingen kennen we? 

1. Woordverwisselingsfout  

• Twee woorden in een zin omdraaien.  

• Bv. “Ik moet de lade nog in de handdoek opbergen”.  

• Deze verspreking suggereert dat we een deel van de zin vooruitplannen en fouten 
kunnen maken in dat planningsproces.  

2. Spoonerisme 

• Het systematisch verwisselen van de initiële letter van twee woorden.  

• Bv. “zeetakje” 
3. Morfeemverwisselingsfout 

• De verbuigingen van twee woorden blijven op de juiste plaats in de zin staan, terwijl 
de stammen van deze woorden verwisselend worden. 

• Bv. “Mijn tuig bedanken” → “Mijn dank betuigen” 

• Het suggereert dat de positionering van de woordstam plaatsvindt voordat de 
verbuiging wordt gegenereerd en dat het proces dat deze verbuigingen genereert 
onafhankelijk is van de positionering van de woordstam.  

4. Inconsistentie in het enkel- en meervoud  

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

• Bv. “De regering hebben er een puinhoop van gemaakt” 

• Wordt vooral gemaakt wanneer het werkgeheugen belast is. Het probleem treedt ook 
vaker op wanneer de zin conflicterende informatie bevat. 

5. Semantische substitutie 

• Wanneer een woord in de zin verwisseld wordt door een ander, maar semantisch 
gerelateerd is. Het verwisselende woord is altijd van dezelfde categorie als het 
bedoelde woord.  

• Bv. “Waar is mijn tafeltennisracket?” → “Waar is mijn batje?” 

• Dit suggereert dat we eerst altijd de grammaticale structuur van een zin plannen, 
voordat we die invullen met de precieze woorden. 

6. Freudiaanse verspreking  

• Versprekingen dienen als een venster op de, voor het overige ontoegankelijke, 
onbewuste verlangens van een mens.  

• De resultaten hiernaar suggereren dat we intern, tijdens het spraakplanningsproces, 
regelmatig blunders maken, maar dat ons spraakproductiesysteem de overgrote 
meerderheid van deze blunders al corrigeert voordat we ze uitspreken.  

4 Wat zijn de twee belangrijkste spraakproductiemodellen en door welke evidentie worden deze 
modellen ondersteund? 

1. Spreading activation-theorie  

• Probeert spraakproductieprocessen te beschrijven op basis van de analyse van 
versprekingen. Het model is gebaseerd op het idee dat concepten in een associatief 
semantisch netwerk gerepresenteerd zijn en dat de concepten met de hoogste 
activatiewaarde geselecteerd worden voor inclusie in de zin. Fouten in de 
activatiewaarden resulteren in een foutieve insertie in de zin, met een verspreking als 
gevolg. 

o Woorden, concepten en spraakklanken zijn in ons langetermijngeheugen 
gerepresenteerd als knopen in een netwerk (het lexicon). Wanneer een 
concept geactiveerd wordt, zal deze activatie vervolgens verspreiden naar alle 
geassocieerde concepten.  
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Evidentie:  

Mixed error-effect treedt op wanneer een incorrect woord zowel semantisch als fonemisch 
gerelateerd is aan het bedoelde woord. Dit impliceert dat de verschillende verwerkingsniveaus op een 
flexibele wijze met elkaar interacteren en suggereert dat de semantische en fonologische niveaus 
allebei gelijktijdig het woordselectieproces beïnvloeden. 

Ferreira en Griffin lieten proefpersonen plaatjes benoemen, terwijl ze net daarvoor incomplete zinnen 
hadden gelezen die een concurrerend woord konden primen.  

1. De eerste kon een semantisch gerelateerd concept primen.  

2. Het tweede type zin kon een homofoon primen.  

3. In de derde zin, werden ongerelateerde concepten geprimed.  

→ Zowel de eerste als de tweede type zin induceerde meer benoemingsfouten. 

• Lexical bias-effect: Het gebeurt relatief weinig dat non-woorden betrokken zijn bij versprekingen. 
o Non woorden = random reeksen die niet uitspreekbaar zijn  

• Tongue twisters: complexe zinnen die foneemverwisseling uitlokken. 

Corley et al. vonden dat wanneer echte woorden werden gebruikt in dit soort zinnen er aanzienlijk 
aantal versprekingen werden gemaakt, maar wanneer woorden werden vervangen door uitspreekbare 
non-woorden, er veel minder foneemverwisselingen optraden.  

Het spreading activation-model kan dit effect verklaren doordat alleen woorden in het lexicon 
geactiveerd kunnen worden. Het is echter ook mogelijk dat we onze spraak intern monitoren (= 
editing-proces). Het spreading activation-model voorspelt ook dat sprekers veel anticipatiefouten 
zullen maken. Anticipatiefouten kunnen optreden omdat alle woorden in een zin 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. 

• Anticipatiefout: een spraakklank wordt te vroeg in een zin toegevoegd.  

Een laatste voorspelling is dat veel besprekingen bestaan uit verwisselingsfouten. De reden voor een 
verwisselingsfout is volgens Dell dat de activatie van een woord onmiddellijk tot nul wordt 
gereduceerd na de selectie, waardoor de kans heel klein is dat het woord op de juiste plaats opnieuw 
geselecteerd kan worden. Hierdoor kan een ongeselecteerd, maar sterk geactiveerd woord in plaats 
daarvan geselecteerd worden. Belangrijk is wel dat het model voorspelt dat de verwisselingen over 
het algemeen maar over korte afstanden zullen plaatsvinden. De woorden die op het punt staan 
geselecteerd te worden, zijn over het algemeen ook die woorden die de hoogste activiteit hebben 
(eerste woorden van een zin). 

2. Het WEAVER++-model  

• Is een netwerkmodel dat gebaseerd is op de principes van spreading activation en het 
bestaat in hoofdlijn uit drie hoofdniveaus 

1. Het hoogste niveau bestaat uit knopen die lexicale concepten 
representeren. 

2. Op het tweede niveau vinden we knopen die lemma’s representeren.  
3. Het laagste niveau bestaat uit knopen die morfemen en hun fonologische 

aspecten representeren.  

• Woordselectie vindt volgens dit model plaats op basis van een competitief proces, dat 
gebaseerd is op het aantal lexicale eenheden dat geactiveerd wordt. De 
daadwerkelijke woordproductie vindt vervolgens plaats op basis van een aantal 
verschillende stadia. Het WEAVER++ probeert te beschrijven hoe woordproductie van 
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het globale conceptuele niveau naar de specifieke productie van spraakklanken 
verloopt. 

Evidentie: toegang tot grammaticale en fonologische informatie 

Evidentie dat sprekers toegang hebben tot semantische en syntactische informatie over woorden 
voordat ze toegang hebben tot hun fonologische informatie is gevonden op basis van ERP-studies. 

Van turennout, Hagoort en Brown maakten hierbij gebruik van het feit dat Nederlandse zelfstandige 
naamwoorden een geslacht hebben. Er is in dit geval dus sprake van een experimenteel design met 
twee factoren: geslacht (de of het) en initieel foneem (s en b). in één conditie moesten proefpersonen 
zo snel mogelijk een keuze maken die afhankelijk was van een initiële foneem. Ze moesten dat echter 
alleen maar doen voor een van de twee geslachten; op het andere geslacht moesten ze niet reageren 
(= go/no-gobeslissing). 

In een tweede conditie moesten de proefpersonen een keuze maken die afhankelijk was van het 
geslacht, maar ze moesten de do/no-gobeslissing maken op basis van het initiële foneem. 

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

LRP-activiteit werd gevonden na stimuli waarop de proefpersonen niet moesten reageren. Er werd een 
kleine activiteit gevonden die er op wees dat de proefpersoon op basis van de geslachtsinformatie al 
bezig was om een respons voor te bereiden, die op basis van de pas later beschikbare fonologische 
informatie werd afgebroken 

Evidentie: puntje van de tong 

Evidentie voor het bestaan van het lemmastadium wordt gevormd door het bekende ‘puntje van de 
tong’- fenomeen, waarbij je een woord wil uitspreken, perfect de betekenis van het woord weet, maar 
er niet op komt hoe je het moet uitspreken. Dit fenomeen impliceert dat de semantische verwerking 
van het woord succesvol was, maar dat de fonologische verwerking dat niet was, waardoor we het niet 
kunnen uitspreken. Hier werd evidentie voor gevonden.  

Volgens Levelt zouden proefpersonen die het ‘puntje van de tong’- fenomeen ervaren nog wel toegang 
moeten hebben tot het geslacht van woorden, hier is evidentie voor gevonden.  

Biedermann, Ruh, Nickels en Coltheart vonden op basis van het ‘puntje van de tong’-fenomeen echter 
resultaten die inconsistent waren met de voorgenoemde resultaten van Van Turennout et al.. 
Biedermann et al. vonden dat zowel het geslacht als het initiële foneem significant vaker werden 
geraden dan we op basis van het toeval zouden mogen verwachten, wat impliceert dat de 
proefpersonen een zekere mate van toegang tot de fonologische code hadden, hoewel ze het volledige 
woord niet konden reproduceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag uit proefexamen:  

Biedermann et al. (2008) vroegen proefpersonen om te proberen het initiële foneem te raden van 

woorden die op het puntje van hun tong lagen. Welke van de onderstaande alternatieven vat hun 

resultaten het best samen?  

a. De accuratesse van de proefpersonen verschilde niet van kansniveau  

b. De accuratesse van de proefpersonen was significant lager dan kansniveau  

c. Proefpersonen slaagden hier alleen maar in wanneer ze een omschrijving van het woord 

konden geven 

d. Proefpersonen wisten dit boven kansniveau te doen 
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Evidentie: competitie 

De claim van Levelt et al. dat woordselectie gebaseerd is op een competitief proces voorspelt dat het 
aanbieden van afleidende woorden zou moeten interfereren met het benoemen van objecten die op 
afbeeldingen getoond werden. Er is evidentie voor deze predictie: wanneer afleiders werden gebruikt 
uit eenzelfde categorie als het object dat benoemd moet worden, werd gevonden dat de benoeming 
vertraagd werd. Volgens Levelt et al. worden in eerste instantie mogelijke kandidaat-woorden 
geselecteerd, waarna een competitief woordselectieproces volgt, waarbij de frontale cortex betrokken 
is. 

• Piai et al. vonden dat activiteit in de frontaalkwab het hoogst was wanneer semantisch 
gerelateerde woorden werden gepresenteerd en het laagst wanneer identieke woorden 
werden gepresenteerd. → Deze bevinding is consistent met de hypothese dat de verwerking 
van gerelateerde woorden resulteert in een sterke competitie kandidaat-woorden. 

• Piai et al. vonden ook een activatie in de temporaalschors, die groter was bij de aanbieding 
van ongerelateerde en gerelateerde woorden dan bij de aanbieding van identieke woorden. 
→ Deze bevinding is consistent met het idee dat bij de aanbieding van een identiek woord 
maar één kandidaat-woord wordt geactiveerd, terwijl er in de andere condities meerdere 
woorden worden geactiveerd. 

Evidentie: lemmaselectie 

WEAVER++ veronderstelt dat de selectie van lemma’s voorafgaat aan de selectie van de fonologische 
code. De meeste empirische resultaten zijn echter inconsistent met deze predictie. Meyer en Damian 
vroegen proefpersonen om afbeeldingen te benoemen, terwijl er gelijktijdig afleidende afbeeldingen 
werden gepresenteerd. De getoonde afbeeldingen ware ofwel fonologisch gerelateerd of 
ongerelateerd. Volgens het WEAVER++-model zou de activatie van de fonologische code pas 
plaatsvinden nadat het woordselectieproces is voltooid. De fonologisch gerelateerde afbeeldingen 
werden sneller benoemd dan de ongerelateerde.  

Madebach, Oppermann, Hantsch, Curda en Jescheniak vonden dat benoemingstijden van afbeeldingen 
vertraagd waren wanneer fonologisch vergelijkbare woorden als afleider werden gebruikt. Ze vonden 
dit effect echter alleen maar wanneer de belasting van cognitieve controleprocessen laag was. In de 
experimenten waarin van taak gewisseld moest worden, werd echter geen interferentie-effect 
gevonden. 

Korte samenvatting WEAVER++-model: Probeert spraakproductieprocessen te verklaren op basis van 
spraakproductietijden. Diverse empirische resultaten zijn consistent met het model, zoals het gegeven 
dat grammaticale informatie eerder beschikbaar is dan fonologische informatie, het ‘puntje van het 
tong’-fenomeen of de effecten van competitie op woordselectie. Het WEAVER++-model veronderstelt 
echter een strikt seriële verwerking van woorden, terwijl veel evidentie erop wijst dat er een hoge 
mate van parallelliteit optreedt bij de woordproductieprocessen. Het model is bovendien alleen maar 
gericht op het beschrijven van de productie van losse woorden en zegt weinig over zinsproductie.  

5 Wat is het puntje van de tong fenomeen en hoe wordt dit fenomeen in studies gebruikt?  

Zie vraag hierboven → Evidentie: “Puntje van de tong-fenomeen”  

= Waarbij je een woord wil uitspreken, perfect de betekenis van het woord weet, maar er niet op komt 
hoe je het moet uitspreken. Dit fenomeen impliceert dat de semantische verwerking van het woord 
succesvol was, maar dat de fonologische verwerking dat niet was, waardoor we het niet kunnen 
uitspreken. 
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6 Spraakproductie: Broca en Wernicke  

In de neuropsychologie worden traditioneel twee belangrijke spraakstoornissen, of afasieën 
onderscheiden: Broca’s afasie en Wernickes afasie. Hoewel dit onderscheid op theoretische gronden 
niet meer houdbaar is, wordt het in de praktijk nog veel gehanteerd omdat de oorspronkelijke 
bevindingen van Broca en Wernicke nog steeds klinisch relevant zijn.  

Tegenwoordig wordt er echter veel meer een onderscheid gemaakt tussen vloeiende en niet-vloeiende 
vormen van afasie en daarnaast kan er ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen 
begripsproblemen en vormen van afasie waarbij taalbegrip niet verstoord is.  

6.1 Hoe kenmerken deze afasieën zich? 

Broca’s afasie: 

Patiënten met Broca afasie worden gekenmerkt door een niet-vloeiende spraak:  

• Deze spraak wordt gekenmerkt door een langzame, moeizame articulatie, waar veel 
pauzes in zitten en die weinig prosodie bevat. 

• Moeite met het produceren van de juiste woordvolgorde. 

• Broca’s afasie hangt vaak samen met laesies in de linker inferieure frontale gyrus; ook 
wel het gebied van Broca genoemd. 

Wernickes afasie: 

• Wernickes afasie is vaak geassocieerd met een laesie in de linker superieure temporale 
gyrus.  

• Deze afasie resulteert vaak in de productie van vloeiende, maar betekenisloze spraak. 

• Ze hebben moeite met het vinden van de juiste woorden, wat erin resulteert dat 
verschillende woorden ter plekke verzonnen worden. 

• Patiënten hadden moeite om het meeste familiaire woord te selecteren uit triades van 
gepresenteerde woorden. 

• Kan ook als sensorische afasie omschreven worden 

6.2 Wat is de belangrijkste kritiek op het klassieke Wernicke / Broca onderscheid 

1. Onderscheid tussen intact en verstoord begrip 
2. Onderscheid tussen de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van grammaticale 

woorden. 
3. Het onderscheid lijkt eerder gebaseerd op de schade aan de onderliggende 

hersengebieden, terwijl tegenwoordig veel sterker de nadruk ligt op het maken van 
een functioneel onderscheid, dat gebaseerd is op de onderliggende 
psycholinguïstische modellen.  

6.3 Welke afasieën kunnen we tegenwoordig onderscheiden? 

Door de hierboven omschreven kritieken, is het tegenwoordig veel gangbaarder een onderscheid te 
maken tussen vloeiende en niet-vloeiende afasie. Daarnaast is het ook mogelijk om een onderscheid 
te maken tussen afasieën die gekenmerkt worden door begripsproblemen en afasieën waarin 
taalbegrip niet verstoord is.  

• Traditionele Broca-patiënten zijn niet vloeiend, maar hebben geen begripsprobleem, terwijl 
klassieke Wernicke-patiënten vloeiend zijn, maar wel begripsproblemen hebben.  

• Agrammatisme (problemen om grammaticaal correcte zinnen te genereren) is een kenmerk 
van niet-vloeiende afasie.  
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• Anomie (beperking in de vaardigheid om objecten te benoemen) is een kenmerk van bijna alle 
afasiepatiënten.  

• Jargonafasie (in staat om grammaticaal relatief correcte zinnen te produceren, maar niet om 
de juiste inhoudswoorden te produceren); vervangen vaak één specifiek woord door een 
ander woord en ze produceren vaak neologismen.   

Extra uitleg over agrammatisme, anomie en jargonafasie  is terug te vinden in boek pagina 575-576-
577 en 578.  

6.4 Hoe kunnen we ERPs gebruiken om afasie te onderzoeken? 

Intro nodig om de rest te begrijpen: Volgens WEAVER++ houdt anomie verband met het proces van 
lexicalisatie; oftewel het vertalen van woordbetekenis naar geluid. Bij anomie kan dit verstoord zijn 
doordat woordselectie op het semantisch of op het fonologisch niveau verstoord is. Bij een stoornis 
op het semantisch niveau in het proces is er sprake van een probleem met het vinden van het juiste 
lemma. In geval van een fout op het fonologische niveau zou een benoemingsfout moeten resulteren 
in een foutieve uitspraak, terwijl wel het correcte woord bedoeld wordt. 

Morand en Schnider probeerden de vraag “Is het mogelijk om directe evidentie te vinden voor een 
onderscheid tussen semantische en fonologische problemen” te beantwoorden met behulp van ERP’s.  

Experiment: ze deelden de afasiepatiënten op in twee groepen op basis van de specifieke problemen 
die ze hadden. Beide groepen moesten afbeeldingen benoemen. De groep die semantische problemen 
had, liet een ongebruikelijk ERP-patroon zien dat relatief vroeg na aanbieding van de afbeelding 
optrad. De groep met fonologische problemen vertoonde daarentegen relatief laat een afwijking in 
het ERP-patroon.  

→ Deze resultaten zijn conclusies met het idee dat anomie veroorzaakt kan worden door zowel een 
vroege semantische deficiëntie als door een late fonologische deficiëntie.  

7 Wat zijn de belangrijkste schrijfprocessen die we kunnen onderscheiden  

Hayes en Flower hebben een model ontwikkeld om de processen te karakteriseren die ten grondslag 
liggen aan schrijven. Discussie over details van het model, maar consensus over de hypothese dat 
schrijven vooral bestaat uit planning, zinsvorming en revisie. In het vernieuwde model van Chenoweth 
en Hayes wordt het zinsvormingsproces opgesplitst in een translatie- en een transcriptieproces.  

Het schrijfproces bestaat uit planning, zinsvorming en revisie, waarbij zinsvorming kan worden 
opgedeeld in translatie- en een transcriptieproces.  

Dus volgens Hayes en Chenoweth zijn er vier schrijfprocessen: 

1. Het planningsproces 
2. Het translatieproces 

• het proces dat de ideeën omzet in woordreeksen, oftewel 
concrete zinnen  

3. Het transcriptieproces  

• Het omzetten van deze woordreeksen in daadwerkelijk 
uitgetikte of uitgeschreven tekstfragmenten 

4. Het revisieproces  

→ Hayes dacht oorspronkelijk dat het uitwerken van een tekst geen cognitieve verwerkingskracht 
vroeg, maar deze assumptie bleek incorrect te zijn. (belangrijkste reden voor opsplitsing zinvorming) 

In de vraag staat letterlijk “Wat zijn de belangrijkste schrijfprocessen”, dus extra uitleg over 
bijvoorbeeld de verschillende niveaus van de schrijfprocessen staan hier niet in. Als je meer context wil, 
kan je die vinden in het boek pagina 579. Maar over bv het revisieproces zelf, staat er niets omschreven. 

  

  
Vormen samen het 

zinsvormingsproces 
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8 Het onderscheid tussen bigrammen en lettergrepen en hun invloed op schrijfprocessen  

Bij het schrijven met de hand neigen we ernaar om groepen letters samen te voegen tot chunks. De 
manier waarop letters gegroepeerd worden, beïnvloedt de motorcommando’s die de 
schrijfbewegingen aansturen. 

Voor het Spaans en Frans werd gevonden dat schrijvers deze letters groeperen in eenheden die 
ruwweg overeenkomen met lettergrepen. 

Het schrijfproces kan echter ook door bigramfrequentie worden beïnvloed.  

• Bigram = wordt gevormd door twee naastliggende eenheden in een reeks letters. Deze 
eenheden kunnen bestaan uit letters, lettergrepen of woorden (bv. in het Engels de 
lettercombinatie ‘th’) 

Er wordt verwacht dat de frequentie van dit soort bigrammen (bv. zeker → EK) van invloed zou zijn op 
de schrijftijd. Wanneer de chunks in ons handschrift gegroepeerd worden op basis van lettergrepen 
zouden we geen effecten van de bigramfrequentie mogen verwachten, maar wanneer bigrammen wel 
een invloed hebben, zouden we met name langere transitietijden van het ene naar het andere bigram 
mogen verwachten wanneer de bigramfrequentie in kwestie laag is.  

Kandel et al. vonden dat zowel lettergrepen als bigrammen het schrijfproces beïnvloeden, maar dat de 
effecten van bigrammen vooral aanwezig zijn bij volwassenen.  

9 Wat kunnen we leren van de spelfouten die patiënt LAT maakte? 

De vraag: zijn de lexicale en niet-lexicale routes onafhankelijk van elkaar?  

Rapp, Epstein en Tainturier rapporteerden de casestudy van patiënt LAT, een 78-jarige man die leed 
aan de ziekte van Alzheimer. LAT maakte veel spelfouten, maar zijn niet-lexicale route functioneerde 
nog redelijk goed, zoals bleek uit het feit dat hij non-woorden nog redelijk accuraat spelde. Sommige 
van zijn incorrecte spellingen suggereerden echter dat hij de informatie van de lexicale en niet-lexicale 
routes met elkaar integreerde. Zo schreef hij ‘bouquet’ bijvoorbeeld als ‘bouket’ en ‘knowledge’ als 
‘knolige’. Deze spellingen suggereren een zekere invloed van de niet-lexicale route, omdat een deel 
van de spelling gedreven lijkt te zijn door een regel. Hij kon echter alleen maar op basis van het 
lexicale systeem hebben geweten dat ‘bouquet’ met een ‘t’ eindigt of dat ‘knowledge’ begint met een 
‘k’.  

Ook bij gezonde mensen kan een zekere invloed van de lexicale route op de niet-lexicale verwerking 
worden gevonden. Engelse proefpersonen zouden het non-woord /vi:m/ kunnen schrijven als ‘veam’ 
of als ‘veme’. Welke versie zou je kiezen? Martin en Barry vonden dat proefpersonen die vlak daarvoor 
het woord ‘dream’ hadden gehoord eerder voor ‘veam’ kozen. Dit resultaat impliceert dat de lexicale 
route een zekere invloed op de niet-lexicale route heeft. Ten slotte is gevonden dat het schrijven van 
onregelmatige woorden langer duurt dan het schrijven van regelmatige. Dit effect kan verklaard 
worden wanneer we aannemen dat er bij onregelmatige woorden een conflict optreedt tussen de 
lexicale en de niet-lexicale routes.  
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Hoofdstuk 19  

1 De relatie tussen mentale representaties en beelden; hoe zouden we de verschillende filosofische 
posities over een mentale representatie met elkaar kunnen verenigen in een predictive coding 
model (let op dit laatste punt is vooral een denkoefening die je zou kunnen helpen; het staat niet 
letterlijk in het boek, maar is wel even in de les genoemd). 

Een predictive coding-mechanisme koppelt een abstracte representatie terug naar de lagere visuele 
gebieden, waardoor vanuit een hogere-orde conceptuele representatie gaandeweg op de lagere 
niveaus in de visuele hiërarchie een representatie ontstaat die steeds concreter wordt. 

Reconstructieve proces stelt ons in staat om mogelijke toekomstige scenario’s te genereren die 
gebruikt kunnen worden voor bv. planning. 

Voor het oplossen van redeneerproblemen, maken we gebruik van mentale modellen. 

→ Deze modellen representeren een mogelijke uitkomst van een bepaald scenario. 

Dirk is groter dan Tom en Rob is groter dan Dirk. Is Rob groter dan Tom? 

→ Dit kunnen we ons inbeelden (visualize) 

→ Dit soort mentale representaties wordt opgeroepen door activatie van de visuele cortex op 
basis van een intern generatief proces, waardoor ze de vorm van een visuele representatie 
aannemen. 

Wim is slimmer dan Maarten en Erik is slimmer dan Wim. Is Erik slimmer dan Maarten? 

→ Lastiger om een mentale representatie te maken van het probleem; 

→ Overwegen (envisage). 

In hoeverre een mentaal model modaal is (gebruikt maakt van visuele inbeelding) lijkt dan ook af te 
hangen van de aard van het voorgelegde probleem. 

2 Wat is een mentale representatie? 

We maken klaarblijkelijk een mentale representatie van de situatie die we in beschouwing nemen, 
maar zijn selectief in het evalueren van alle mogelijke condities die kunnen voorkomen (voorbeeld van 
redeneerprobleem). 

Een van de evolutionaire voordelen die mentale representatie geeft, is dat ze ons niet alleen in staat 
stellen om een interne mentale representatie van onze omgeving te construeren, maar ook om deze 
representatie te manipuleren om op deze manier hypothetische toekomstscenario’s uit te werken en 
om abstracte problemen op hun validiteit te beoordelen. 

• Representatie: hebben een specifieke vorm en inhoud, de vorm refereert niet alleen maar aan 
de elementen die gebruikt worden om informatie te representeren en aan de ordening van 
deze elementen, maar ook aan de eigenschappen van de processen die op basis van deze 
elementen kunnen opereren.  

• Modaliteit specifieke representaties: maken gebruik van de perceptuele en motorsystemen.  

• Amodale representaties: geven de externe werkelijkheid op een abstracte wijze weer.  

We hebben vaak gesproken over het idee dat mensen een mentale representatie van de omgeving 
vormen. In de filosofie is al jaren geprobeerd om een antwoord op de vraag te geven wat nu juist een 
representatie is. 
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• Aristoteles: vermoed dat de representatie van de werkelijkheid een equivalent van de 
werkelijkheid zelf is (Bv: een kat in de werkelijkheid staat gelijk aan de kat in onze 
representatie).  

→ Het denkbeeld en de werkelijkheid zijn gelijk aan elkaar.  

• David Hume: Hij ging er van uit dat een mentale representatie een beeld is van de 
werkelijkheid; het is dus niet hetzelfde als de werkelijkheid. Het beeld van de vormen van de 
werkelijkheid deelt eigenschappen van de werkelijkheid. Een mentale representatie is een 
soort picturale afbeelding van wat we met onze zintuigen waarnemen.  

• Thomas Hobbes: Representatie manifesteren zich in de vorm van een abstracte representatie 
die wordt uitgedrukt in symbolen of woorden (bv: beeld van de kat wordt weergegeven in een 
formeel kernschema).  

• Donald Hebb: veronderstelt dat kenners representaties vormen op basis van een 
activatiepatroon van verschillende knopen in een netwerk. Neuronen die met elkaar 
communiceren en de mentale representatie van de buitenwereld dragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Wason’s kaartselectietaak: Waarom mensen vaak de oplossing niet vinden en de varianten van 
het experiment waarbij mensen de oplossing vaak wel vinden. 

Wason heeft een eenvoudige kaartselectietaak ontwikkelt om deductieve redeneerprocessen mee te 
bestuderen. Het is een taak om hypothesetoetsingsprocessen op basis van een conditionele regel te 
bestuderen. In de standaardversie liggen er vier kaarten op tafel: R, G, 2 en 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 een 2 staan). De proefpersoon moet de kaarten selecteren die omgedraaid 
moeten worden om te beslissen of er aan de regel voldaan is. R en 2 kiezen is fout (de meeste mensen 
doen dit). Men moet de kaarten die mogelijk niet aan de regel voldoen checken. De R en de 7 moeten 
geselecteerd worden (= correct: als er immers een R op de achterkant van de 7 staat, is de regel 
ontkracht. De R moet je kiezen, want als daar geen 2 zou staan, is de regel definitief niet geldig. Als er 
7 staat op de achterkant van een R, is de regel met andere woorden ontkracht. Slechts 5-10% kozen 
de juiste oplossing.  

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR EEN LAGE PRESTATIE: 

We vertonen matching bias: we hebben de neiging om die items te kiezen die in de 
probleemomschirjving worden genoemd. 

Wanneer proefpersonen expliciet geïnstrueerd werden dat ze alle keuzes moesten maken voordat ze 
feedback kregen, nam het percentage proefpersonen dat het juiste antwoord vond toe van 3,7% naar 
18%. 

Vraag uit proefexamen:  

Hoe zou  je het best een mentale representatie definiëren?  

a. Een abstracte symbolische code die op een abstracte wijze de buitenwereld representeert 

en die door mentale processen gemanipuleerd kan worden 

b. Een afspiegeling van de buitenwereld in de vorm van mentale beelden die ontstaan in de 

visuele gebieden van ons brein 

c. Een cognitief systeem wat gebruikt wordt bij mentale redeneerprocessen 

d. Een hypothetisch intern cognitief symbool dat de buitenwereld representeert of een mentaal 

proces dat gebruik maakt van dit symbool  
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Oaksford beargumenteert dat de wijze waarop we het kaartselectieprobleem moeten oplossen, 
conflicteert met de wijze waarop we in het dagelijks leven met dit soort problemen omgaan.  Dit kan 
geïllustreerd worden aan de hand van het voorbeeld hoe mensen de stelling “Alle zwanen zijn wit” 
verifiëren. Formeel kunnen we deze regel herschrijven als “Als zwaan dan wit” of “Als P dan Q”. 
Volgens de formele logica zouden we hiervoor zwanen en niet-witte vogels moeten proberen te 
vinden. In werkelijkheid is echter maar een kleine minderheid van alle vogels zwaan en is de 
meerderheid van alle vogels niet wit waardoor het een extreem suboptimale strategie wordt om van 
al deze vogels vast te stellen dat het niet een zwaan is. Het is veel efficiënter om alleen maar naar witte 
vogels te zoeken en vast te stellen of het zwanen zijn. We kiezen er met andere woorden voor om een 
probabilistische strategie te gebruiken.  

De regel die met de kaartselectietaak moet worden getest, is ook in de vorm van ‘Als P dan Q’. Volgens 
de probabilistische benadering zouden we Q-kaarten kiezen wanneer de verwachte probabiliteit van 
Q laag is, maar niet-Q-kaarten wanneer de probabiliteit van Q hoog is.  

Variant: Reduced array selection task: proefpersonen kregen twee pakken met 25 kaarten. Het ene 
pak bevatte kaarten die bestonden uit rode cirkels aan één zijde en het andere pak bevatte kaarten 
met blauwe driehoeken. De zijde die de proefpersonen aanvankelijk zagen was blank. Proefpersonen 
kregen de regel: ‘alle driehoeken zijn blauw’ en kregen daarna twee stapels kaarten, waarvan de ene 
getrokken werd uit het rode pak en de andere uit het blauwe.  

→ Hoewel de proefpersonen de kaarten aanvankelijk niet zagen, waren de stapels gelabeld als 
‘rode vormen’ en ‘blauwe kaarten’. Het percentage Q-kaarten werd gevarieerd: 17%, 50% of 
83%. Wanneer het percentage Q-kaarten laag was, werden er ook veel minder geselecteerd.  

De motivatie om evidentie voor je eigen positie te vinden kan soms redeneervaardigheden juist op een 
positieve manier beïnvloeden. Dawson et al. vonden dat de prestatie op Wasons kaartselectietaak 
verbeterde wanneer proefpersonen sterk gemotiveerd waren om de regel te ontkrachten. 

3.1 Waarom kiezen mensen vaak niet de juiste representatie? 

Zie hierboven (vetgedrukte termen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 De basisassumpties van de mentale modellen theorie, alsook die van de concurrerende theorieën  

De mentale modellen theorie speelt een sleutelrol in het verklaren van menselijke 
redeneervaardigheden. 

 Volgens Johnson-Laird wordt op basis van de beschikbare informatie in eerste instantie een mentaal 
model geconstrueerd en worden er conclusies gegenereerd die consistent zijn met dit model. 
Vervolgens wordt er gezocht naar tegenvoorbeelden die deze conclusie mogelijk kunnen verwerpen.  

 

Vraag uit proefexamen:  

Welke van de onderstaande alternatieven is NIET als mogelijke verklaring genoemd voor het feit dat 

veel mensen niet de juiste kaarten kiezen bij Wason’s kaartselectieprobleem? 

a. De matching bias 

b. Het gebruik van indicatieve regels 

c. Het ontbreken van een formeel inzicht in de klassieke conditionele logica 

d. Mensen evalueren de relevantie van iedere kaart voor het probleem 
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Voorbeeld: Stel je hebt volgende informatie: 
1. De lamp staat links van het blok; 
2. Het boek ligt rechts van het blok; 
3. De klok staat voor het boek; 
4. De vaas staat voor de lamp. 
→ Conclusie: Er is maar één ruimtelijke organisatie mogelijk. 

Hoe meer mentale modellen een probleem vereist, hoe moeilijker dit probleem zal worden. 
Voorbeeld: 

1. De Porsche staat rechts van de Ferrari; 
2. De Volkswagen staat links van de Porsche; 
3. De Citroën staat voor de Volkswagen; 
4. De Tesla staat voor de Porsche 
→ Conclusie: Er zijn twee ruimtelijke organisaties mogelijk, wat het ingewikkelder maakt. Ieder 
mentaal model zal het gebruik van een deel van onze beperkte werkgeheugencapaciteit 
vereisen. Hoe meer mentale modellen een probleem vereist, hoe moeilijker dit probleem zal 
worden. 

Bell & Johnson-Laird vonden de volgende evidentie voor de aanname dat we soms meerdere mentale 
modellen creëren om een situatie te representeren. Ze maken hiervoor een onderscheid tussen 
mogelijkheidsvragen en noodzakelijkheidsvragen. 

Mogelijkheidsvraag: is het mogelijk om een bib te passeren terwijl je van de bank naar de kerk loopt? 

→ Veronderstellen dat dit sneller beantwoord kan worden wanneer het antwoord hierop ‘ja’ is. Je 
moet hiervoor een aantal mentale modellen maken van verschillende routes om de vraag te kunnen 
beantwoorden, je kan hier mee stoppen als er een bib in de route voorkomt. Wanneer het antwoord 
‘nee’ is, zou je alle mogelijke routes moeten zijn nagegaan. 

Noodzakelijkheidsvraag: moet je noodzakelijk een bib passeren wanneer je van de bank naar de kerk 
loopt? 

→ Hier is het sneller wanneer je ‘nee’ moet antwoorden. Je kan al ‘nee’ antwoorden van zodra je een 
mentaal model van een route hebt geconstrueerd die je niet langs een bib leidt. Je kan de vraag pas 
met ‘ja’ beantwoorden wanneer je alle routes in beschouwing hebt genomen en moet concluderen 
dat iedere mogelijke route je langs een bib zal leiden. 

 

Concurrerende theorieën:  

• Probabilistische benadering: 

In veel situaties is het onwaarschijnlijk dat we op zoek gaan naar tegenvoorbeelden, waardoor in veel 
situaties de pogingen om onze mentale representatie te falsificeren vaak afwezig is. Daarnaast 
betrekken we achtergrondkennis en eerdere ervaringen vaak bij het oplossen van redeneerproblemen, 
zelfs wanneer die kennis irrelevant is. We pakken problemen eerder in termen van waarschijnlijkheid 
aan dan op basis van een fundamentele logische analyse van het probleem zelf. Probabiliteit is volgens 
deze visie dan ook een betere manier om het menselijk redeneren te beschrijven dan de formele logica 
die de basis vormt voor de mentale- modellentheorie. 

Chater stelt dat we 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 ook een betere manier om menselijk redeneren te beschrijven. 
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• Duale systeemtheorieën: 

Veel van deze theoriëen, hebben gemeenschappelijk dat ze veronderstellen dat er een onderscheid is 
russen onbewuste en intuïtieve processen enerzijds (Systeem 1) en bewuste overwogen 
redeneerprocessen anderzijds (Systeem 2). 

Evans stelt een heuristisch-analytische theorie voor die gebaseerd is op het onderscheid tussen 
systeem 1 en systeem 2. 

Systeem 1 Systeem 2 

o Vroeg in de evolutie ontstaan O Evolutionair beschowd recent ontwikkeld 

o In hoge mate onbewust o Bewuste deliberatieprocessen 

o Hoge mate van parallelle verwerking o Langzaam en serieel 

o Onafhankelijk van algemene intelligentie o Gelinkt aan intelligente 
 

o Beperkt qua capaciteit 
 

o Gebaseerd op werken met expliciete regels 

Als we een redeneerprobleem moeten oplossen, zullen de heuristische processen van systeem 1 
gebruikmaken van taakeigenschappen, het doel van het probleem en achtergrondkennis om één 
mentaal model te maken van de mogelijke oplossing. Maar kan beïnvloed worden door irrelevantie 
informatie. De gevonden oplossing kan geëvalueerd worden door een tijdrovend en inspannend 
verificatieproces, door de processen in systeem 2. Deze evaluatie kan resulteren in de verwerping van 
het oorspronkelijke mentale model en de oplossing. 

Meest waarschijnlijk wanneer: 

1. De taakinstructies expliciet vermelden dat je abstracte of logische redeneervaardigheden 
moet gebruiken. 

2. Je hoogst intelligent bent. 

3. Er voldoende tijd beschikbaar is om een inspannend analytisch proces uit te voeren. 

We moeten er niet van uitgaan dat er automatisch gebruik wordt gemaakt van abstracte logica om de 
mentale modellen te evalueren. De systeem 2-processen staan dus niet gelijk met de logica. De 
betrokkenheid van systeem 2-processen resulteert vaak in een verbetering van een oplossing, maar 
het is geen garantie dat de voorgestelde oplossing ook daadwerkelijk correct is. 

Drie algemene principes vn menselijk redeneren en hypotherisch denken: 

1. Singulariteitsprincipe: we nemen maar één mentaal model per keer in beschouwing. 

2. Relevantieprincipe: het meest relevante, meest plausibele of waarschijnlijke mentale model 
dat gebaseerd is op onze achtergrondkennis en de huidige context, wordt in overweging 
genomen. 

3. Satisfactieprincipe: het huidige mentale model wordt geëvalueerd door systeem 2 en 
geaccepteerd wanneer het adequaat is. Het gebruik van dit principe resulteert vaak in het 
accepteren van conclusies die waar kunnen zijn, maar die niet noodzakelijk waar moeten zijn. 

Onze vaardigheid om te redeneren wordt waarschijnlijk het meest beïnvloed door onze vaardigheid 
om complexe mentale representaties te vormen en die te evalueren in formele redeneringen. We 
kunnen een onderscheid maken tussen inductief en deductief redeneren. 



Samenvatting samengesteld door Bo Bracke – Chanelle Van Elslande – Lisa Swinnen -  Marie Luyten  
72 

5 De belangrijkste resultaten die gevonden zijn in studies naar het oplossen van syllogismen (wat is 
de basisratio, geloofwaardigheidsbias, etc) 

Een syllogisme is een redeneerprobleem dat bestaat uit twee statements, te weten een 
majorpremissen en een minorpremisse en een conclusie die al dan niet logisch volgt uit de premissen. 

 

• Alle mensen zijn sterfelijk   (major); 

• Socrates is een mens    (minor); 

• Socrates is sterfelijk    (conclusie). 
Een belangrijke taak bij het beoordelen van een syllogisme is of de conclusie noodzakelijk uit de 
premissen volgt, onder de aanname dat de premissen 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 ervan.  

De betekenis van de premissen zal in de praktijk vaak interfereren met het evalueren van de vorm.  

• Alle kinderen zijn gehoorzaam.  (major)   Alle A zijn B; 

• Alle wolven zijn kinderen.   (minor)   Alle C zijn A; 

• Alle wolven zijn gehoorzaam.  (conclusie)  Alle C zijn B. 
Deze conclusie is valide, onder de aanname dat de premissen juist zijn. In het voorbeeld met de letters 
kunnen we eenvoudig zien dat A een deelverzameling is van B, en dat C een deelverzameling is van A, 
waardoor ook logisch volgt dat C een deelverzameling van B moet zijn. 

Klauer et al. identificeren een geloofwaardigheidsbias. De helft van de conclusies die ze presenteerden 
was geloofwaardig of ongeloofwaardig, de helft van de syllogismen was valide of invalide. Sommige 
proefpersonen kregen te horen dat maar 1/6 van de syllogismen valide was, terwijl andere 
proefpersonen te horen kregen dat 5/6 van de syllogismen valide waren. 

Klauer et al. vonden drie effecten: 

1. Effect van de basisratio: proefpersonen die te horen hadden gekregen dat 5/6 van de 
syllogismen correct waren, waren bereid om meer conclusies te accepteren tegenover 
proefpersonen die 1/6 te horen kregen. 

2. Effect van de geloofwaardigheidsbias: conclusies die aannemelijk klonken werden eerder 
geaccepteerd dan conclusies die onaannemelijk waren. 

3. Interactie tussen de geloofwaardigheidsbias en logica: de prestatie in het beoordelen van 
syllogismen met valide conclusie was beter wanneer conclusies geloofwaardig waren, terwijl 
de prestatie bij invalide conclusies juist slechter was wanneer de conclusies geloofwaardig 
waren. 

→ Deze resultaten impliceren dat proefpersonen zich vaak door andere factoren dan logica laten 
leiden. Proefpersonen ervaren een conflict tussen hun achtergrondkennis en wat ze moeten 
aannemen voor de oplossing. 

Vanuit het perspectief van de logica is het niet relevant of deze oppervlakkige overeenkomsten van de 
premissen en de conclusies al dan niet overeenkomen. Stupple et al. vonden echter dat proefpersonen 
eerder bereid waren om de validiteit van een syllogisme te aanvaarden wanneer de oppervlakkige 
eigenschappen van de premissen van een syllogisme overeenkomen met die van de conclusie.  

→ Deze matching bias toont aan dat syllogistisch redeneren ook beïnvloed kan worden door 
factoren die niet afhankelijk 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. We gaan er vaak vanuit dat 
de premisse ‘Alle A zijn B’ in het dagelijks leven ook ‘Alle B zijn A’. Ceraso en Provitera wilden deze 
verwarring wegnemen door premissen expliciet te desambigueren: ‘Alle A zijn B, maar sommige B zijn 
niet A’.  

→ Resulteerde in een substantiële verbetering in de redeneerprestatie.  

Het begrip ‘sommige’ heeft in de formele logica een andere betekenis dan in het dagelijks taalgebruik: 
in de formele logica betekent het ‘minimaal één en mogelijk allemaal’, terwijl het in het dagelijks 
taalgebruik eerder ‘sommige, maar niet allemaal’ betekent. Wanneer deze ambiguïteit expliciet werd 
gemaakt verbeterde de prestatie op syllogistische redeneerproblemen ook aanmerkelijk. 

6 Informeel redeneren: verschillen en overeenkomsten met formeel redeneren (probabilistisch, 
bayesiaans, overtuigingskracht, niet-binair, etc) 

Informeel redeneren: vorm van redeneren waarbij kennis en ervaring een belangrijke rol spelen, 
waarbij we meestal streven naar een overtuigende wijze een argument te maken ten gunste van een 
specifieke positie, heeft weinig met formele logica te maken <-> Deductieve redeneerprocessen 
gebaseerd op formele logica: achtergrondkennis speelt geen rol, zeer beperkte scope aangezien het 
weinig relevantie lijkt te hebben voor de alledaagse informele redeneerprocessen. 

 

Rico onderzocht in hoeverre er overeenkomsten zijn tussen de vaardigheid om formeel en informeel 
te redeneren, op basis van de analyse van veel gebruikte drogredenen. 

• Argument van irrelevantie: proberen argument te ondersteunen op basis van een irrelevante 
reden 

• Slippery slope-argument: onschuldige eerste stap zal resulteren in kwalijke consequenties, 
zonder er een reden wordt gegeven. 

 
→ De vaardigheid om drogredenen te herkennen correleerde sterk met deductieve 
redeneervaardigheden. 

 

  

Vraag uit proefexamen:  

Wat is een belangrijk kenmerk van een informele redenering?  

a. Bij een informele redenering speelt achtergrondkennis vaak geen rol  

b. Bij informele redeneringen streven we er naar om op een overtuigende wijze een argument 

te maken ten gunste van een specifieke positie 

c. Informele redeneringen zijn eerder binair dan Bayesiaans 

d. Informele redeneringen zijn sterk gebaseerd op de klassieke inferentiële logica  
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Hoofdstuk 20  

1 De belangrijkste voordelen die numerieke en categorisatievaardigheden ons bieden 

Een van de uniek menselijke cognitieve vaardigheden is dat we de wereld om ons heen kunnen 
representeren in discrete en abstracte eenheden. We abstraheren uit onze dagelijkse waarneming de 
kenmerkende eigenschappen van bepaalde objecten en genereren categorieën op basis van de 
belangrijkste onderscheidende kenmerken (abstracte geometrische kenmerken kunnen we 
bijvoorbeeld onderverdelen in onder meer vierkanten, cirkels,… (grenzen zijn hier duidelijk 
gedefinieerd)). Soms zijn deze grenzen ook minder duidelijk, bijvoorbeeld bij kleuren, het feit dat we 
ook dit soort continue eenheden waarnemen en opdelen in discrete categorieën geeft aan dat we op 
de een of andere wijze abstracte en discrete representaties kunnen maken van onze omgeving.  

Factoren zoals typerendheid, beschikbaarheid, maar ook de spreiding van verschillende individuele 
soorten over een categorie, bepalen de efficiëntie en de accuraatheid waarmee we een object kunnen 
classificeren (bijvoorbeeld hond en kat kunnen we makkelijk indelen in een klasse in het dierenrijk, 
voor lynxen en guanaco’s gaat dit moeilijker omdat deze dieren niet in onze directe omgeving aanwezig 
zijn).  

We zijn ook in staat om de objecten in onze omgeving te tellen, of in het geval van grote hoeveelheden, 
een schatting te maken van aantallen of hoeveelheid, we hebben een besef van grootte. Dit besef van 
grootte kunnen we ook manipuleren: we kunnen ermee rekenen. 

2 Het SNARC effect en de implicaties hiervan voor de organisatie van ons (werk)geheugen 

SNARC = een opmerkelijk neveneffext van ons besef van grootte die voor het eerst gerapporteerd werd 
door Dehaene et al. 

Dehaene et al. vroegen hun proefpersonen om te beslissen of een getal even of oneven was. Hiertoe 
moesten ze zo snel mogelijk een beslissing nemen door met hun linker- of rechterhand een knop in te 
drukken. Voor de kleinste getallen relatief sneller waren met hun linkerhand, terwijl ze voor relatief 
grote getallen uit de reeks relatief snel waren met hun rechterhand.  

➢ Spatial-numerical association of response codes (SNARC) impliceert dat we relatief kleine 
getallen met links associëren (dus rechter hersenhelft) en relatief grote getallen met rechts. 
Het effect is echter wel relatief. 
Relatief omdat:  

o 1 tot 12 => 12 wordt met rechts geassocieerd; 
o 12 tot 23 => 12 wordt met links geassocieerd. 

Implicaties hiervan voor de organisatie van ons (werk)geheugen: 

Volgens Schwarz en Keus representeren we getallen op een denkbeeldige lijn van links naar rechts. Er 
is inderdaad evidentie voor dit idee. Deze wordt vervolgens besproken. 

• Ranzini et al. vonden op basis van een symbolisch cue-experiment dat relatief kleine getallen 
de aandacht naar links kunnen richten en relatief grote getallen de aandacht naar rechts.  

• Cattaneo et al. onderzochten in hoeverre getallen in staat waren om activatie in de visuele 
cortex te primen. Hiertoe werd gebruikgemaakt van fosfeenperceptie. 

o Fosfeenperceptie: is de sensatie van het waarnemen van een visuele lichtflits, die het 
gevolg is van druk op de oogbol of van directe stimulatie van het visuele systeem.  
De intensiteit van de TMS-puls werd zodanig ingesteld dat fosfenen in de helft van alle 
gevallen werden waargenomen. Voorafgaande aan de aanbieding van de TMS-puls 
werden proefpersonen geprimed met een getal. Priming met een relatief klein getal 
resulteerde hier in een afname van de proportie fosfenen die de proefpersonen 
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rapporteerden, terwijl priming met een relatief groot getal resulteerde in de toename 
van de proportie fosfenen die gerapporteerde werd. Een toename van de proportie 
fosfenen ten gevolge van priming met een klein getal en een afname van de proportie 
fosfenen ten gevolge van priming met een groot getal. Deze resultaten zijn ook 
consistent met de mental number line-hypothese. 

o Mental number line-hypothese: kleine getallen stimuleren de gevoeligheid van onze 
visuele cortex voor informatie in ons linker visuele veld en grote getallen voor 
informatie die rechts gepresenteerd wordt.  

Toch kunnen niet alle resultaten verklaard worden aan de hand van een simpele mentale getallenlijn. 

• Santens en Gevers vroegen proefpersonen om te beoordelen of een gegeven cijfer meer of 
minder afweek van het doelcijfer 5. De kleine afwijking werd verwerkt door de linkerhand 
terwijl de grote afwijking sneller door de rechterhand werd gerapporteerd.  

→ Dit suggereert dat het eerder de taakinstructies (= grote of kleine afwijking) zijn die 
geassocieerd worden met de specifieke locatie dan de relatieve grootte van het cijfer zelf. 
Dit is consistent met de mental white board-hypothese: 

o FMental white board-hypothese: we ordenen mentale representaties in ons 
werkgeheugen op een seriële wijze. De eerste items worden links geplaatst en de 
laatste items rechts (bv: schrijven). De volgorde waarin we taakrelevante stimuli 
moeten onthouden bepaalt of we een associatie met links of rechts maken (en dus 
niet de numerieke grootte).  

3 De belangrijkste kenmerken van dyscalculie 

Definitie: 

• Dyscalculie: beperking van ons rekenvermogen; 

• Verkregen dyscalculie: wanneer de numerieke vaardigheden aangetast zijn ten gevolge van 
een hersenletsel; 

• Ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie: stoornis in de normale ontwikkeling van de 
vaardigheden om numerieke informatie te verwerken.  

Warrington bespreekt DRC, een arts die problemen kreeg met het uitvoeren van simpele 
rekensommen, na een hersenbloeding in zijn linke pariëtale-occipitale gebieden. Wanneer DRC 
gevraagd werd naar zijn problemen, vertelde hij dat hij vaak het antwoord op rekensommen bij 
benadering wist, maar moeite had om de exacte oplossing te vinden. Door expliciet te tellen kon hij 
de juiste oplossing van een gegeven probleem vinden. Zijn begrip van de rekenkundige operaties was 
niet verstoord en desgevraagd kon hij redelijke definities geven van de basale rekenkundige operaties.  

Warrington interpreteerde deze resultaten als evidentie voor een onderscheid tussen getalsmatige 
kennis en rekenkundige kennis. Hij veronderstelde ook nog een onderscheid tussen kennis over 
rekenkundige feiten en rekenkundige operaties en het zou DRC’s kennis over rekenkundige feiten zin 
die aangetast was. Zijn problemen zouden verklaard kunnen worden vanuit het feit dat zijn geheugen 
voor rekenfeiten aangetast werd.  

Benson en Denckla rapporteerden het geval van een man met linkerhemisferische schade ten gevolge 
van een cardiovasculair accident. Wanneer deze patiënt gevraagd werd om zelf getallen te benoemen, 
bleek dat zijn vermogen om dit te doen aanzienlijk beperkt was. Bv: 4 +5 → verbaal zei hij 8 → hij 
schreef 5 → maar koos het correcte antwoord 9 op de multiplechoicetest. Ook wanneer de patiënt 
werd gevraagd om gedicteerde getallen op te schrijven, maakte hij aanzienlijk numerieke fouten.  

→ Sterke dissociatie tussen getalsbegrip en getalsproductie. 
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Singer en Low onderzochten een man met een hersenbeschadiging ten gevolge van 
koolmonoxidevergiftiging. De lexicale vaardigheden van deze patiënt waren intact. Zijn syntactische 
verwerking van getallen was aangetast. Voor grotere getallen bleek dat zijn verwerking van alle cijfers 
die ongelijk aan nul waren over het algemeen correct waren, maar dat hij getallen noteerde op een 
wijze die vaak een orde van grootte incorrect waren. Deze deficiëntie was specifiek gerelateerd aan 
getalsproductie, dat bleek uit het feit dat de patiënt perfect in staat was om te beslissen welke van 
twee getallen groter was.  

Wanneer twee Portugese patiënten met een selectieve deficiëntie om de symbolen te verwerken de 
opgave 721 + 36 kregen, gaven ze als antwoord het (correcte) product 25 x 956. Het feit dat de 
incorrecte operatie correct werd uitgevoerd, suggereert dat ze een intact getalsbegrip hadden, ze 
getallen correct konden produceren, begrip hadden van deze rekenkundige procedures en die correct 
konden uitvoeren.  

→ Deze deficiëntie was beperkt tot de geschreven representatie van de operatoren. Wanneer 
de rekenopgaven verbaal werden gepresenteerd hadden de patiënten geen problemen met 
toepassen van de juiste operatoren.  

Bij ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie is er eerder sprake van een algemene beperking in de 
rekenvaardigheid van een kind. Er zijn hiervoor een aantal specifieke eigenschappen: 

• Problemen met leren en het zich kunnen herinneren van rekenkundige feiten; 

• Problemen met het uitvoeren van rekenprocedures, onvoldoende ontwikkelde 
probleemoplossingsstrategieën, lange uitvoeringstijden en hoge foutenpercentages; 

• Geen duidelijke dissociatie tussen feitenkennis en procedurele kennis.  

Geary en Hoard hebben gesuggereerd dat problemen met het semantische geheugen mogelijk ten 
grondslag liggen aan ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie en mogelijk ook met de comorbide 
leesproblemen die vaak bij dyscalculiekinderen aangetroffen worden. Ook werkgeheugenproblemen 
zijn geassocieerd met ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie. Deze problemen zouden niet alleen de 
vaardigheid om rekenfeiten te leren beperken, maar ook de vaardigheid om complexe procedures uit 
te voeren. Kinderen met dyscalculie presteren over het algemeen minder goed op taken die het 
fonologische werkgeheugen belasten en hun capaciteit is voor numerieke informatie kleiner dan die 
van controle-kinderen.  

Een andere verklaring is dat dyscalculie voortkomt uit een algemene stoornis in neurale mechanismen 
die gespecialiseerd zijn in numerieke verwerking. Recentere evidentie suggereert namelijk dat onze 
vaardigheid met getallen dissociabel is van andere cognitieve functies. Onze rekenvaardigheid zou 
volgens dit idee ontstaan vanuit een aangeboren vaardigheid om numerieke informatie te verwerken 
en het zouden juist deze functies zijn die bij dyscalculie aangetast zijn. Zo zouden kinderen niet alleen 
problemen moeten hebben met de meer complexe numerieke vaardigheden maar ook met basale 
taken.  

Er is enige evidentie voor deze hypothese:  

• Ook bij kleinere verzamelingen ging de kinderen met dyscalculie de cardanaliteit bepalen door 
te tellen in plaats van te subiteren; 

• Deze kinderen zijn trager in het benoemen van getallen;  

• Kleine verschillen op het vlak van het benoemen en schrijven van getallen en het maken van 
numerieke vergelijkingen; 

• Minder goed in staat om telfouten te detecteren; 

• Ze lijken een ontwikkelingsachterstand te hebben in hun vaardigheid om het principe van 
tellen te leren; 

• Problemen van kinderen met dyscalculie waren specifiek gerelateerd aan het werkgeheugen; 

• Ze hebben specifieke problemen met numerieke vaardigheden. 
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4 De belangrijkste eigenschappen van categorieën (bijvoorbeeld: typerendheid, adhoccategorieën, 
gegradieerde structuur, etc). 

Naast het samenvatten van onze omgeving in kwantitatieve eenheden zijn we ook in staat om 
kwalitatieve eigenschappen van individuele objecten samen te vatten, door categorisatie of 
conceptualisatie.  

Definitie: Categorisatie: proces waarmee we exemplaren van een groep stimuli als equivalent kunnen 
beschouwen. 

- De meeste theorieën over het semantisch geheugen veronderstellen dat kennis op de een of 

andere wijze gerepresenteerd is als een netwerk van concepten. 

- Collins & Quillian: 

➢ Semantisch geheugen is georganiseerd in hiërarchische semantische netwerken waarin 

hoofdconcepten zoals ‘dier’, ‘vogel’ en ‘kanarie’ gepresenteerd worden als knopen. Iedere 

knoop representeert specifieke eigenschappen die geassocieerd zijn met een concept. 

(essentie: hiërarchische organisatie op drie niveaus). 

➔ Beslissingstijd afhankelijk van afstand in de hiërarchie (het duurt langer naarmate de 

afstand tussen het concept en de eigenschappen in de hiërarchie groter wordt). 

➔ Beslissingen binnen eenzelfde niveau duren even lang. 

➢ Aantal problemen: 

➔ Niet alleen de hiërarchische afstand wordt groter, maar ook de familiariteit: de kans dat je 

ooit hebt moeten beslissen of een kanarie een huid heeft is zeer klein. 

➔ Representativiteit speelt een rol: individuele leden van een categorie variëren enorm in de 

mate waarin ze typerend zijn voor de categorie en deze typerendheid heeft een invloed 

op de beslissingstijd: verificatietijden zijn sneller voor representatieve leden van een 

categorie. 

- Competitie speelt een belangrijke rol bij classificatie van atypische exemplaren: 

➢ De classificatie van typerende exemplaren is relatief recht, maar classificatie van atypische 

objecten wordt gekenmerkt door een afwijking in de richting van de knop die de 

concurrerende categorie representeert. 

➢ Meer typische leden van een categorie bevatten ook meer eigenschappen die geassocieerd 

zijn met een categorie minder typerende leden van de categorie. 

➔ Implicatie: concepten die we gebruiken zijn niet op een rigide wijze gedefinieerd, maar de 

definitie van een categorie is relatief vaag. 

➔ Aanzienlijke individuele verschillen in de representatie van concepten. 

- Barsalou: vanwege de vaagheid in de grenzen tussen categorieën stelt hij dat de variaties in 

representativiteit van de individuele leden van een categorie beschreven kunnen worden door 

middel van een gegradieerde structuur, dat wil zeggen een structuur waarin individuele 

exemplaren op een continuüm van zeer representatieve leden tot zeer niet-representatieve niet-

leden kunnen worden geordend. 

Vraag uit proefexamen:  

Op basis van studies bij aangeboren dyscalculie is gevonden dat rekenkundige vaardigheden: 

a. Gerelateerd zijn aan cognitieve controle functies  

b. Indicatief zijn voor een onderliggende aandachtsstoornis 

c. Sterk correleren met dyslexie  

d. Waarschijnlijk gebaseerd zijn op aangeboren dissociabele numerieke cognitieve modules  



Samenvatting samengesteld door Bo Bracke – Chanelle Van Elslande – Lisa Swinnen -  Marie Luyten  
78 

➢ Ad-hoccategorie: gradiënten dat niet echt duidelijk in het semantisch geheugen 

gerepresenteerd is, maar dat we ter plekke kunnen genereren om een nieuw uitgevonden doel 

te representeren: Bv: ‘manieren om te ontsnappen aan een moordaanslag van de maffia’ of 

‘dingen die op ons hoofd kunnen vallen’ of ‘dingen die we moeten opschrijven’. 

➢ Een gradiënt is een belangrijke eigenschap die een groot scala aan categoriegerelateerde 

effecten kan verklaren. Niet alleen worden typerende exemplaren van een categorie over het 

algemeen sneller geïdentificeerd dan niet-typerende exemplaren, ook kan de gradiënt 

voorspellen welke leden van een categorie we vaker zullen noemen. 

➢ Ook voor het leren van categorieën is typerendheid zeer belangrijk: we leren over het 

algemeen veel sneller een categorie te identificeren op basis van typische exemplaren dan op 

basis van atypische (= speelt een invloed op de beslissingstijd: verificatietijden zijn sneller voor 

representatieve leden van een categorie dan voor niet-representatieve leden). Dit voorspelt 

welke leden van een categorie we vaker zullen noemen. 

➢ Nominale type: willekeurige toewijzing van een label aan een exemplaar dat aan 1 of meer 

specifieke criteria voldoet. 

5 Een beknopt historisch besef van het categorisatieonderzoek (bijv. 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). 

1. Associatief proces: herhaalde blootstelling aan verschillende stimuli waardoor we langzaam de 
essentie van de verschillen tussen de categorieën leren onderscheiden (patroonherkenning kan 
een belangrijke rol spelen) 
<-> Hypothesetoetsing: actieve manier om verschillende stimuli leren te onderscheiden, 
door actief hypotheses te formuleren over de classificatieregel en deze hypothesen te toetsen aan 
de praktijk 
 
=> Studies naar conceptidentificatie maken gebruik van een taak waarbij je een stimulus krijgt 
aangeboden die bestaat uit een aantal kenmerken die op verschillende dimensies kunnen variëren. 
Na iedere stimulus geef je aan of deze tot categorie 1 of 2 behoort en na je beslissing krijg je 
feedback of deze beslissing al dan niet juist was. 
 
Feedback is zeer belangrijk, bij een associatief leerproces zou men verwachten dat feedback enkel 
handig is ONMIDDELLIJK na onze poging tot classificatie 
=> Uitstel van de feedback heeft geen effect op de efficiëntie van het leerproces, wat impliceert 
dat conceptidentificatie eerder gebaseerd is op een actief hypothesetoetstand proces dan op een 
associatief leerproces. 
 
Negatieve feedback: foute classificatie (juiste regel nog niet gevonden) 
Positieve feedback: gevormde associaties bekrachtigen, terwijl de negatieve feedback deze 
associaties verzwakt (foute classificatie, vermoeden hypoythese incorrect) 
= win-stay, lose-shift-principe 
 
Het vergroten van het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende trials een positief effect heeft op de 
leerprestatie pleit voor hypothesetoetsend leren. De extra tijd die de verlenging tot gevolg heeft, 
stelt de proefpersoon namelijk beter in staat om de feedback efficiënt te verwerken en een nieuwe 
hypothese te genereren. 
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PROBLEEM: het conceptidentificatieonderzoek had betrekking op bivariate concepten (concepten 
die gekenmerkt worden door ofwel de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap ofwel de 
afwezigheid hiervan) 
=> Beperkte relevantie voor categorisatieprocessen van het dagelijks leven WANT die zijn eerder 
slecht gedifferentieerd. 
 

2. Later ging men specifiek kijken naar slecht gedefinieerde categorieën d.m.v. typerendheid. Er 
werd gebruikt gemaakt van stippenpatronen, patronen met variaties (door iedere stip at random 
te plaatsen).  
=> De subjectieve beoordeling vertoonde een lineair verband dat afhing van de grootste 
vervorming. (t.o.v. het prototype of ander vervormd exemplaar) 
=> De mate waarin een individuele stimulus aan een categorie kan worden toegekend, is 
afhankelijk van een algemene match tussen het prototype (originele basispatroon) van een 
categorie en de individuele leden ervan. 
 

3. Prototype vs exemplaarmodellen zijn nog steeds eendimensionaal. 
=> de match wordt namelijk enkel bepaald door de mate van vervorming van het prototype 
 

4. Specifiëren naar toepassen op stimuli met meerdere dimensies: multidimensionale stimuli 
=> Wanneer we informatie van meerdere dimensies moeten meewegen, is er sprake van 
integratie van informatie, dit speelt een belangrijke rol in een grote hoeveelheid van 
categorisatietaken. 
 
Categoriesatieregels moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, wil de regel te verbaliseren 
zijn: 

A. Het moet mogelijk zijn om een semantisch label aan de relevante eigenschappen te geven 
(bv. breedte). 

B. We moeten in staat zijn om onze aandacht op iedere individuele eigenschap te richten 
(onafhankelijk van elkaar zijn). 

C. De regel die de individuele eigenschappen van een stimulus combineert, moet men ook 
kunnen verbaliseren. 
 

5. De eerste theorie die probeerde regelgebaseerde classificatieprocessen te beschrijven, staat 
bekend als de klassieke categorisatietheorie = iedere categorie wordt gepresenteerd door een 
verzameling van voldoende en noodzakelijke eigenschappen 
=> lijst van relevante eigenschappen ophalen uit ons geheugen en checken of de gegeven stimulus 
op al deze eigenschappen overeenkomt met die op de lijst 
=> Maar deze theorie kan de classificatie van disjunctieve categorieën moeilijk verklaren. 
=> Aanpassingen gebeurd naar een meer algemeen model = tijdens het uitvoeren van complexe 
classificatieprocessen activeren we meerdere regels in het werkgeheugen en deze regels kunnen 
we op een conjunctieve of disjunctieve manier combineren. 
 
Categorieën worden gekenmerkt door een hoge statistische dichtheid wanneer meerdere 
gerelateerde eigenschappen allemaal indicatief zijn voor lidmaatschap van een categorie. 
 

6. Prototypemodellen: o.b.v. onze ervaring met individuele exemplaren van een specifieke categorie 
vormen we een mentale representatie van een prototype van deze stimulus.  
=> Parametrisch omdat ze een lineaire grens tussen categorieën veronderstellen 
=> Individuele exemplaren worden vergeleken met de prototypes van verschillende categorieën 
en de categorie die het meest overeenkomt met het te classificeren exemplaar van een stimulus 
is de categorie waaraan een stimulus wordt toegekend 
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=> MAAR de theorie kan niet verklaren hoe we in staat zijn om niet-lineaire categoriegrenzen te 
identificeren 
=> Bij het beoordelen van ene verzameling stimuli zijn we gevoelig voor de centrale tendens in de 
verzameling. Hoewel dit prototype-effect impliceert dat we categorieprototypes vormen tijdens 
het leren van de categorieën, deze prototypes scoren laag op een latere herkenningstest.  
=> Dit impliceert dat we informatie over categorieën niet in de vorm van een prototype 
representeren, maar eerder in de vorm van een representatieve verzameling individuele 
exemplaren. 
 

7. Exemplaarmodellen: categorieën worden zelf gerepresenteerd op basis van een verzameling 
representatieve exemplaren.  
=> Non-parametrisch omdat de individuele exemplaren die de categorie representeren in het 
geheugen zijn opgeslagen, tezamen met een categorielabel. Doordat een categorie 
gerepresenteerd wordt op basis van een grote hoeveelheid exemplaren, die individueel sterk 
kunnen verschillen qua representativiteit van de categorie, verklaren beter waarom 
proefpersonen in staat zijn om categoriegrenzen, zelfs wanneer ze non- lineair zijn, leren te 
identificeren. 
 

8. Beslissingsmodellen: proefpersonen leren specifieke responsen toekennen aan delen van de 
multidimensionale perceptuele ruimte die een object beschrijft. Categorisatie is sterk verbonden 
met visuele herkenningsprocessen en doet het in veel mindere mate een beroep op de retentie 
van een prototype of een match met in het geheugen opgeslagen exemplaren. 
 

9. De neurale basis van categorisatie: uitgebreid netwerk van hersengebieden is betrokken bij 
categorisatieprocessen 
=> Zowel de perceptuele eigenschappen van een object als de beslissingsprocessen die bepalen 
of een stimulus tot een categorie behoort of niet, spelen een belangrijke rol.  
=> De specifieke interactie tussen de hersengebieden die betrokken zijn bij categorisatie 
afhankelijk van de specifieke aard van de categorie. 
 

10. Prototype,- exemplaar- en beslissingsmodel schieten tekort om categorisatieprocessen te 
verklaren. 
 

11. Eenvoudsprincipe: altijd proberen om de eenvoudigste categorie te introduceren die consistent 
is met een gegeven verzameling van objecten die we proberen te categoriseren. Bij het 
definiëren van een categorie proberen we hierbij een representatie te genereren die consistent is 
met de basiseigenschappen van een aantal voorbeelden. 
=> Als de verzameling incoherent is => geen regelmatigheden te ontdekken => de verzameling is 
niet tot een enkelvoudige categorie te comprimeren => de laatste verzameling categoriseren in de 
vorm van een aantal losse exemplaren die we van een label voorzien. 

Terwijl modellen die voldoen aan het eenvoudsprincipe proberen een minimale set 
regelmatigheden te extraheren, slaan exemplaarmodellen alle instanties van een categorie 
op, zonder te pogen de gemeenschappelijke kenmerken te extraheren, waardoor de 
representatie onnodig complex wordt. 

12. Comprimeerbaarheid: Abababababababababababab, kan ook weergegeven worden als 13 
x ab, dit zijn maar 5 symbolen in plaats van 24. Nqadigxojbpzrwkysvhufr kunnen we niet 
gemakkelijk op een kortere manier weergeven (niet comprimeerbaar).  
=> Dit principe toepassen op het aantal eigenschappen bij het categoriseren.  
=> De accuratesse/nauwkeurigheid waarmee we stimuli classificeren neemt lineair af i.f.v. 
de formele complexiteit van de categorie.  
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=> Individuele exemplaren bestuderen: streven we om op een zo compact mogelijke manier 
te coderen => minimale verzameling van eigenschappen die we hiervoor kunnen 
identificeren. Hoe beter de relevante dimensies zich laten comprimeren, hoe beter we 
daarin slagen.  
 

Hoe complexer een concept wordt => hoe sterker de formele beschrijving van het concept 
gedomineerd wordt door een beschrijving van de lijst met uitzonderingen. Bijzonder complexe 
concepten worden gepresenteerd als een lijst van individuele exemplaren. De formule die het 
concept beschrijft bestaat louter uit een lijst met uitzonderingen.  
De exemplaarmodellen verklaren de wijze waarop we complexe niet-comprimeerbare 
concepten beschrijven. Ze schieten te kort in hun verklaring van de wijze waarop we simpele 
concepten representeren, deze worden beter beschreven door prototypemodellen. 

 

KORTER ANTWOORD OP DEZE VRAAG  

- Associatievorming vs. hypothesetoetsing 

➢ Associatief proces: door herhaalde blootstelling aan verschillende stimuli langzaam maar 

steeds beter de essentie van de verschillen tussen de categorieën leren onderscheiden 

➔ Essentie: langzame accumulatie 

➢ Hypothetisch proces: op een meer actieve manier verschillende categorieën stimuli leren 

onderscheiden door actief hypothesen te formuleren over de classificatieregel en door 

vervolgens deze hypothesen te toetsen aan de praktijk 

➔ Essentie: alles of niets 

 

- Prototypemodellen 

➢ Gebaseerd op de assumptie dat we op basis van onze ervaring met individuele exemplaren 

van een specifieke categorie een mentale representatie vormen van een prototype van deze 

stimulus 

➢ Parametrisch omdat ze een lineaire grens tussen categorieën veronderstellen 

➢ Theorie kan niet verklaren hoe we in staat zijn om niet-lineaire categoriegrenzen te 

identificeren 

➢ Prototype-effect: prototypes worden door proefpersonen als zeer typerend ervaren, zelfs 

wanneer ze prototypes tijdens een eerdere trainingsfase nooit gezien hebben 

➔ We representeren categorieën niet in de vorm van een prototype, maar eerder in de vorm 

van een representatieve verzameling individuele exemplaren 

 

- Exemplaarmodellen 

➢ Veronderstellen dat categorieën zelf gerepresenteerd worden op basis van een verzameling 

representatieve exemplaren 

➢ Non-parametrisch omdat de individuele exemplaren die de categorie representeren in het 

geheugen zijn opgeslagen, tezamen met een categorielabel 

➢ Doordat een categorie gerepresenteerd wordt op basis van een grote hoeveelheid 

exemplaren, die individueel sterk kunnen verschillen qua representativiteit van de categorie, 

verklaren exemplaarmodellen veel beter waarom proefpersonen uiteindelijk in staat zijn om 

categoriegrenzen, zelfs wanneer ze non-lineair zijn, te leren identificeren 
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- Beslissingsmodellen 

➢ Categorieprocessen vooral gerelateerd aan beslissingsprocessen 

➢ Beslissingsgebonden categorisatiemodel: proefpersonen leren specifieke responsen toe te 

kennen aan delen van de multidimensionale perceptuele ruimte die een object beschrijft 

➢ Categorisatie is sterk verbonden met visuele herkenningsprocessen en het doet in veel 

mindere mate een beroep op de retentie van een prototype of een match met in het geheugen 

opgeslagen exemplaren 

 

- Multidimensionele stimuli 

➢ Wanneer we informatie van meerdere dimensies moeten meewegen, is er sprake van de 

integratie van informatie 

➢ Een categorisatieregel moet aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen, wil de regel te 

verbaliseren zijn 

➔ Het moet mogelijk zijn om een semantisch label aan de relevante eigenschappen te geven 

➔ We moeten in staat zijn om onze aandacht op iedere individuele eigenschap te richten 

➔ We moeten de regel die de individuele eigenschappen van een stimulus combineert ook 

kunnen verbaliseren 

➢ Wisconsincard sorting-test: bij deze test krijgen proefpersonen een stapel kaarten die ze 

volgens een specifiek, maar onbekend, criterium moeten sorteren. Ze moeten de juiste 

sorteerregel ontdekken op basis van de feedback die de proefleider geeft. Wanneer de 

proefpersoon de juiste regel gevonden heeft, verandert deze feedback en moet de 

proefpersoon opnieuw de juiste sorteerregel proberen te achterhalen. 

 

- Complexiteit en comprimeerbaarheid 

➢ Definitie complexiteit gerelateerd aan comprimeerbaarheid: complexiteit is formeel 

gedefinieerd als de lengte van het kortste computerprogramma dat je kunt schrijven om de 

oorspronkelijke reeks symbolen te reproduceren 

➢ De accuratesse waarmee we stimuli kunnen classificeren, neemt min of meer lineair af in 

functie van de formele complexiteit van de categorie 

➢ Aard van de representatie afhankelijk van de comprimeerbaarheid van de regel 

6 Van de belangrijkste modellen voor 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. 

Abstract code model Numerieke input vertaald in 1 abstracte code: 

o De code representeert de semantische aspecten van de input 
(grootte-informatie); 

o Code wordt gebruikt om mentale berekeningen uit te voeren 
o Abstracte code weer omgezet naar outputcode, afhankelijk vd 

gebruikte outputmodaliteit (geschreven/verbale rapportage); 
o Verschillende verwerkingsstadia (encodering, berekening, 

respons genereren) onafhankelijk v elkaar; code in een vd stadia 
heeft geen invloed op code in volgend stadium. 
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Triple code model Een drievoudig codemodel waarin de code die gebruikt wordt om de 
numerieke informatie te verwerken afhangt van de aard van de taak: 

o Toegang tot rekenkundige feiten via auditief verbale code; 
o Andere operaties via groottecode of visuele code (vb. bepalen 

getal even of oneven); 
 Specifieke taken spreken elk hun specifieke code aan. 

Encoding complex model Versch. interne codes kunnen actief worden (afh. van het formaat 
waarin informatie gepresenteerd wordt en wat ermee gedaan wordt): 

o Interactie tss inputformaat, taken en interne processen  
rekenkundige processen maken gebruik ve verscheidenheid aan 
verschillende codes en activatie hiervan hangt af vd specifieke 
context en taakvereisten. 

o Evidentie voor gebruik verschillende codes: 
✓ Prestatie op vermenigvuldigingstaak w beïnvloed door 

tweede taak die beroep deed op fonologische codes, 
prestatie op substractieprobleem w beïnvloed door 
visuospatiale taak. 

✓ Korte presentatietijden beïnvloeden activatie ve 
fonologische representatie – subvocaal blijven herhalen 
– tweede WG-taak die beroep doet op fonologische 
processen heeft sterke invloed op prestatie. 

 

7 De eigenschappen van goed- en slechtgedefinieerde categorieën 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed Slecht 

• Classificeren o.b.v. eenduidige regels 
=> exemplaren behoren zo via 1 regel wel 
of niet tot een bepaalde categorie; 

• Bivariate eigenschappen; 

• Artificieel. 

• Classificatie minder eenduidig  
=> Geen enkel eenduidig criterium dat we 
kunnen gebruiken voor een categorisatie; 

• O.b.v. verschillende criteria beslissen tot 
welke categorie een specifieke stimulus 
behoort; 

• Typerendheidseffecten spelen een rol 
=> Multidimensionale categorieën: data 
hieruit verkregen: vrij inconsistent. 
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Hoofdstuk 21 

1 De basisratio en de effecten op onze beoordelingen wanneer we die negeren 

HET TAXIPROBLEEM  

85% van alle taxi’s is van het ‘groene’ bedrijf. De resterende 15% is van de taxi’s van het concurrerende 
‘blauwe’ bedrijf. Een van de taxi’s is betrokken bij een ongeluk. Toen de getuige werd getest op haar 
vermogen om de kleur van een taxi te beoordelen, bleek dat ze er in 20% van de gevallen naast zat.  

P(blauw|BLAUW) = 0,80 x 0,15 / O,80 x 0,15 + 0,20 x 0,85 = 0,41  

P(blauw|BLAUW) reflecteert de kans dat de getuige blauw rapporteert onder de voorwaarde dat de 
betrokken taxi ook inderdaad blauw is. Deze kans os ongeveer 41%.  

➔ Veel mensen negeren basisratio en namen enkel betrouwbaarheid in beschouwing. 

Een basisratio is eigenlijk de relatieve frequentie dat een bepaalde uitkomst in een bepaalde populatie 
voorkomt. 

Een voorbeeld wat er dan gebeurt: In een vervolgstudie gaven ze een groep proefpersonen een reeks 
studierichtingen en ze moesten deze richtingen ordenen op de waarschijnlijkheid dat een willekeurige 
student deze richting volgde. Aan een tweede groep proefpersonen werd een beschrijving van de 
student in kwestie gegeven (intelligent, competitief, beperkt inlevingsvermogen…). Uit de resultaten 
bleek dat proefpersonen de technische richtingen beter bij de student vonden passen dan psychologie, 
geesteswetenschappen of rechten. Een derde groep kreeg nog meer aanvullende informatie 
(doctoraatsstudent). Het probleem dat aan de laatste groep proefpersonen werd voorgelegd is anders, 
omdat we ervan moeten uitgaan dat de student een willekeurig gekozen student is en de a-priorikans 
dus veel hoger is dat de student een doctoraatstudent aflegt bij een grote studierichting, dan bij een 
kleine studierichting. 

→ Uit de inschatting van de proefpersonen bleek dat ze zich volledig door de stereotypen lieten leiden, 
waardoor ze de waarschijnlijkheid dat de student een doctoraat aflegde in de informatica veel hoger 
inschatten dan we op basis van de basisratio zouden mogen verwachten. 

2 Mogelijke redenen waarom we die basisratio negeren 

Krynski en Tenenbaum stellen dat de vertekening in de waarschijnlijkheidsbeoordelingen deels toe te 
schrijven is aan het feit dat we in normale, alledaagse situaties gebruik kunnen maken van een 
aanzienlijke hoeveelheid causale kennis, achtergrondkennis die relevant is voor de oplossing van een 
probleem. In de meeste laboratoriumsituaties is deze kennis echter maar zeer beperkt bruikbaar, met 
de reeds beschreven vertekeningen als resultaat.  

Ze maakten gebruik van scenario’s. Wanneer deze scenario’s op de standaardwijze werden 
aangeboden, vonden ze dat proefpersonen de basisratio vaak negeerden. De reden waarom dat 
gebeurt, is gelegen in het feit dat de probleembeschrijving ons niet stimuleert om naar alternatieve 
oorzaken te zoeken.  

Als we echter het probleem herformuleren, zodat alternatieve oorzaken voor een positief 
mammogram expliciet worden benoemd, zullen we een heel ander resultaat kunnen vinden. Bv: ‘Er is 
een kans van 6% dat een vrouw zonder borstkanker een dichte, maar onschadelijke cyste heeft, die op 
een tumor lijkt en die op een mammogram een positief resultaat geeft. Wanneer het probleem op deze 
wijze geformuleerd werd, namen proefpersonen plotseling de basisratio een stuk meer in 
beschouwing en lagen de beoordelingen een stuk dichter in de buurt van de werkelijke kans. 



Samenvatting samengesteld door Bo Bracke – Chanelle Van Elslande – Lisa Swinnen -  Marie Luyten  
85 

3 De belangrijkste biases die in dit hoofdstuk beschreven staan 

HEURISTIEKEN BIASES  

JACK EN DE REPRESENTATIVITEITSHEURISTIEK  

We baseren ons waarschijnlijkheidsoordeel bijna volledig op de representativiteit van individuele 
voorbeelden. Uit een studie concludeerden Kahneman en Tversky dat mensen zich in situaties volledig 
laten leiden door een intuïtieve beslissing die gebaseerd is op vuistregels (= heuristieken).  

Representativiteitsheuristiek: de representativiteit van de individuele beschrijvingen in sterk 
bepalend bij het inschatten van waarschijnlijkheden. Kan leiden tot een systematische vertekening van 
de ingeschatte waarschijnlijkheid. Het feit dat het gebruik van de representativiteitsheuristiek kan 
leiden tot opmerkelijke logische dwalingen wordt geïllustreerd door de conjunctiedwaling (boek p. 
652). 

LINDA EN DE CONJUNCTIEDWALING  

Kahneman en Tversky presenteerden persoonlijkheidsbeschrijvingen aan proefpersonen. Linda is 
openhartig, slim, een filosoof, maakte zich druk om discriminatie en sociale onrechtvaardigheid. 
Deelnemers moesten beantwoorden welke van de twee uitspraken waarschijnlijker was:  

1. Linda is een bankmedewerkster  

2. Linda is een bankmedewerkster die ook actief is in de vrouwenbeweging  

Omdat deze persoonsbeschrijving niet aan het stereotype van een bankmedewerker voldoet, maar 
wel aan dat van een feministe achtten de meeste deelnemers het tweede als waarschijnlijker.  

→ Dit resultaat conflicteert met de logica, omdat de meer algemene categorie ‘bankmedewerker’ de 
smallere categorie ‘bankmedewerkers die ook actief zijn in de vrouwenbeweging’ volledig omsluit. 
Uitspraak 2 bestaat echter uit de conjunctie van de categorieën ‘bankmedewerker’ en 
‘vrouwenactiviste’.  

Ook wanneer proefpersonen een aantal verschillende scenario’s op waarschijnlijkheid moesten 
beoordelen naar aanleiding van deze persoonsbeschrijving, kwam een vergelijkbaar resultaat naar 
voren. De categorie ‘bankmedewerker die actief is in de vrouwenbeweging’ werd bijna altijd als 
waarschijnlijker gezien dan de categorieën ‘bankmedewerker’ of ‘actief in de vrouwenbeweging’.  

Een van de redenen waarom we deze meer specifieke categorieën waarschijnlijker achten dan de meer 
algemene categorieën is dat de meer specifieke beschrijving ons beter in staat stelt om relevante 
informatie uit ons geheugen te halen.  

Beschikbaarheidsheuristiek: beschrijft hoe onze inschatting van de waarschijnlijkheid van een 
bepaalde gebeurtenis beïnvloed wordt door het gemak waarmee we relevante informatie over dit 
soort gebeurtenissen uit ons geheugen kunnen halen.  

JAWS EN DE BESCHIKBAARHEIDSHEURISTIEK  

In totaal zijn er wereldwijd naar schatting ongeveer 23 miljoen surfers, wat de kans dat een surfer te 
maken krijgt met een haaienincident kleiner dan 1 op 3,6 miljoen maakt en de kans op een dodelijk 
ongeval zelfs kleiner dan 1 op 20 miljoen. De kans om te overlijden als gevolg van roken is 1 op 3. 
Vanwege de uitgebreide media-aandacht en ook door het stigma dat haaien hebben gekregen door 
films zoals Jaws is de angst voor haaien bij de meeste mensen echter vele malen groter dan de angst 
voor sigaretten.  

Lichtenstein et al. vonden evidentie dat mensen gebruikmaken van de beschikbaarheidsheuristiek 
door hen te vragen de waarschijnlijkheid van verschillende doodsoorzaken in te schatten. Ze vonden 
dat oorzaken die veel in de publiciteit komen, als waarschijnlijker werden ingeschat dan oorzaken die 
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weinig in de publiciteit kwamen, zelfs wanneer in werkelijkheid deze waarschijnlijkheden omgekeerd 
waren.  

1. We kunnen gebruikmaken van een mechanisme van directe herinnering, waarbij we in de 
eigen omgeving voorbeelden proberen te bedenken van verschillende oorzaken, de 
beschikbaarheid door herinnering.  

2. Abstracter, we proberen ons voor te stellen hoe gemakkelijk het zou zijn om voorbeelden van 
elk van de verschillende oorzaken voor te stellen, zonder dat we deze voorbeelden 
rechtstreeks uit ons geheugen ophalen.  

Omdat het over het algemeen gemakkelijker is om woorden uit ons geheugen te halen die beginnen 
met een R dan woorden waar de R op de derde plaats staat, rapporteerden de meeste mensen dat het 
eerste vaker voorkomt. Terwijl in werkelijkheid de laatste categorie veel vaker voorkomt. Mamede et 
al. vonden dat diagnoses die door geneeskunde studenten werden gesteld ook beïnvloed werden door 
de beschikbaarheidsheuristiek.  

Vooral in situaties waarin het bekend is dat gemakkelijk beschikbare voorbeelden relatief weinig 
voorkomen, zullen we vaak niet gebruikmaken van deze heuristiek, of in ieder geval die gebruiken om 
een tegenovergesteld antwoord te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

4 De supporttheorie en enkele voorbeelden die je zou kunnen toepassen 

Tversky en Koehler hun support theory/ ondersteuningstheorie stelt dat de wijze waarop een 
gebeurtenis beschreven is, een sterke invloed heeft op de aannemelijkheid ervan: hoe explicieter een 
beschrijving van een mogelijke gebeurtenis is, hoe aannemelijker mensen het achten dat deze 
gebeurtenis ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.  

1. Een meer expliciete beschrijving zal onze aandacht richten op details die minder voor de hand 
liggen in de meer algemene beschrijving.  

2. De beperkte toegankelijkheid van ons geheugen leiden ertoe dat we ons niet alle relevante 
informatie herinneren in de meer algemene beschrijving.  

Deze verklaring zou voorspellen dat experts minder beïnvloed worden door de aard van de 
beschrijving, omdat het aannemelijk is dat experts de leegte in hun kennis gemakkelijker kunnen 
opvullen dan niet-experts. Weisberg et al. vonden echter dat experts niet altijd even gevoelig zijn voor 
de vorm van een beschrijving als beginners.  

Experiment:  

Proefpersonen moesten verklaringen lezen van psychologische fenomenen, die op juistheid moesten 
worden beoordeeld. Aan de helft van deze verklaringen werd irrelevante neurowetenschappelijke 
informatie toegevoegd, terwijl de andere helft beperkt bleef tot een verklaring in termen van 
psychologische mechanismen. Zowel de leken als de studenten beoordeelden de verklaringen waaraan 
neurowetenschappelijke terminologie toegevoegd was als aannemelijker dan de pure psychologische 
verklaringen.  

Vraag uit proefexamen:  

Kahneman en Tversky vonden dat mensen de kans dat een willikeurig gekozen persoon een integieur 

was vaak veel te hoog inschatten o.b.v. representativiteitsheuristiek. Dit is een vb. van: 

a. Confirmatiebias 

b. Conjunctiedwaling 

c. Een systeem 2 beslissingen 

d. Negeren van basisratio 
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Alleen de ervaren neurowetenschappers lieten zich niet door deze informatie misleiden. Overigens 
zijn er ook bevindingen gerapporteerd die volledig inconsistent zijn met de ondersteuningstheorie. Een 
meer expliciete beschrijving kan de subjectieve probabiliteit ook doen afnemen wanneer er juist 
gefocust wordt op lage probabiliteiten. 

5 De belangrijkste heuristieken die besproken worden 

− Onderscheppingsheuristiek: illustreert hoe een simpele vuistregel kan resulteren in een 
taakprestatie die veel efficiënter is dan wat mogelijk zou zijn met een complexe serie 
analytische processen. 
 

− Representativiteitsheuristiek: de representativiteit van de individuele beschrijvingen is sterk 
bepalend bij het inschatten van waarschijnlijkheden. Kan leiden tot een systematische 
vertekening van de ingeschatte waarschijnlijkheid. 
 

− Beschikbaarheidsheuristiek: beschrijft hoe onze inschatting van de waarschijnlijkheid van een 
bepaalde gebeurtenis beïnvloed wordt door het gemak waarmee we relevante informatie over 
dit soort gebeurtenissen uit ons geheugen kunnen halen. 
Bv. Linda is openhartig, slim, een filosoof, maakte zich druk om discriminatie en sociale 
onrechtvaardigheid. Deelnemers moesten beantwoorden welke van de twee uitspraken 
waarschijnlijker was: 1) Linda is een bankmedewerkster of 2) Linda is een bankmedewerkster 
die ook actief is in de vrouwenbeweging 
 

− Herkenningsheuristiek: Deze heuristiek bestaat eruit dat je van de twee alternatieven die je 
gepresenteerd krijgt simpelweg degene kiest die je herkent.  
Bv. Bij iedere stad werd gezegd of ze een voetbalploeg hebben of niet, want men zou denken 
dat de steden met een voetbalploeg groter zijn dan steden zonder voetbalploeg. In de meeste 
gevallen kozen de proefpersonen voor de stad die ze herkend hadden, zelfs wanneer deze stad 
geen voetbalteam had. Ze negeerden hierbij dus klaarblijkelijk de conflicterende informatie 
over de voetbalteams 
 

− Hiaatheuristiek: Dit beschrijft hoe managers uit kledingwinkels vaak op een bijzonder simpele 
en efficiënte manier beoordelen welke klanten actief en welke passief zijn. De hiaatheuristiek 
stelt dat klanten die recentelijk iets gekocht hebben actieve klanten zijn en in de toekomst 
waarschijnlijk nog eens iets gaan kopen. Dit classificeerde de klanten beter dan een complexer 
model. 
 

− Redunantie van informatie: Proefpersonen werden gevraagd om zich voor te stellen dat ze 
geologen waren die door een oliemaatschappij waren ingehuurd. Hun taak was om te 
besluiten welke van twee mogelijke testsites meer olie zou opleveren op basis van een groot 
aantal tests die ze konden laten uitvoeren. Bij de helft van de proefpersonen waren de 
testresultaten in hoge mate redundant, terwijl voor de andere proefpersonen de 
testresultaten telkens individueel geïnterpreteerd moesten worden om een overwogen 
beslissing te maken. Wanneer de testresultaten in hoge mate redundant waren, gingen 
proefpersonen aanzienlijk vaker over op het gebruik van de ‘neem de beste’-regel dan 
wanneer de tests minder redundant waren. Proefpersonen vertrouwden in geval van 
redundantie vaak op het gebruik van één enkele test die ze als de beste beschouwden.  
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− Neem de beste: Je moet bijvoorbeeld kiezen tussen Groningen en Utrecht, welke van de twee 
steden het meeste inwoners heeft, dan kan je nagaan welke naam je herkent, als je ze beiden 
kent kan je bijvoorbeeld nadenken of je in een van beide steden een grote toren kent, dat kan 
ook instaan voor meer inwoners... Zo kan je steeds op zoek gaan naar een volgend criterium.  

De ‘neem de beste’-heuristiek bestaat uit drie componenten:  
1. Een zoekregel die de belangrijkste cues in volgorde van validiteit in beschouwing neemt.  
2. Een stopregel die bepaalt of de gevonden regel tussen de twee alternatieven discrimineert.  
3. Een beslissingsregel die de uitkomst van het oordeel formuleert.  

 

6 De natuurlijke frequentie-hypothese en het verschil tussen proporties en natuurlijke frequenties  

Een mogelijke reden voor onze beperkte vaardigheid om met basisratio-informatie om te gaan, is dat 
we vaak moeite hebben om met proporties te rekenen. Gigerenzer en Hoffrage stellen dat 
beoordelingen accurater zouden moeten worden wanneer problemen in natuurlijke eenheden 
worden gepresenteerd. Zij stellen dat beoordelingen in het dagelijks leven vaak gebaseerd zijn op het 
proces van het sequentieel tegenkomen van natuurlijke voorbeelden (=natuurlijk bemonsteren).  

Stel, je bent huisarts in een dorp waar precies duizend mensen wonen. Door een bevolkingsonderzoek 
is bij vijf mensen vastgesteld dat ze getroffen zijn door een nieuwe onbekende ziekte. Je hebt net de 
test ontvangen en je neemt die af bij één dorpsbewoner die toevallig op dat moment jouw praktijk 
bezoekt, het preparaat kleurt zwart. De test zelf heeft een sensitiviteit van 99%, dus op een populatie 
van duizend inwoners zal dat naar verwachting resulteren in 0,99 x 5, oftewel ongeveer vijf positieve 
uitslagen ten gevolge van het aantal werkelijke zieken. De test heeft echter ook een kans van 1% om 
een vals alarm op te leveren. Aangezien er 995 mensen niet ziek zijn, hebben we 995 keer een kans dat 
1% (ofwel 995 x 0,01) op een vals alarm. We mogen dus ongeveer tien keer een vals alarm verwachten. 
Het gevolg is dat we in het dorp dus ongeveer 15 positieve testresultaten verwachten, waarvan slechts 
5 door de ziekte veroorzaakt. Hieruit volgt dan ook dat slechts 1/3 kans is dat de random persoon die 
je positief getest hebt ook daadwerkelijk ziek is. Veel mensen vinden deze uitleg veel gemakkelijker te 
volgen vanwege het feit dat we nu met concrete eenheden werken.  

HET BEGRIP FREQUENTIE  

In de volgende voorbeelden wordt de natuurlijke frequentie gelijkgesteld aan het absolute aantal 
leden van de populatie die aan een bepaald kenmerk voldoen, bijvoorbeeld 995 gezonde of 5 zieke 
bewoners. Wanneer we zowel de frequentie kennen als de totale omvang van de populatie kunnen 
we frequenties eenvoudig omrekenen naar proporties.  

EVIDENTIE  

In probabiliteit versie was de omschrijving: De kans op borstkanker is 1% voor een 40-jarige vrouw die 
deelneemt aan een routineonderzoek. Als de vrouw borstkanker heeft, dat is de kans dat ze een 
positief mammogram heeft 80%. Als de vrouw geen borstkanker heeft, is er een kans van 9,6% dat ze 
ook een positief mammogram heeft. Als de vrouw borstkanker heeft, is er een kans van 95% dat ze 
een positief echogram heeft. Als de vrouw geen borstkanker heeft, is er een kans van 4% dat ze ook 
een positief echogram heeft.  

In de natuurlijke frequentie versie was de omschrijving als volgt: 100 op de 10.000 vrouwen van 40 
jaar, die deelnemen aan een routineonderzoek hebben borstkanker. 80 van de 100 vrouwen met 
borstkanker zullen een positief mammogram krijgen. 950 van de 9900 vrouwen zonder borstkanker 
zullen ook een positief mammogram krijgen. 76 van de 80 vrouwen die een positief mammogram 
krijgen en die borstkanker hebben, krijgen eveneens een positief echogram, 38 van de 950 vrouwen 
die ook een positief mammogram hebben maar geen kanker hebben, krijgen een positief 
mammogram.  
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→ Het correcte resultaat is 2/3, oftewel 76 op 114. Hoffrage et al. vonden dat proefpersonen 
overwegend veel beter presteerden wanneer ze het probleem in de frequentieversie voorgelegd 
kregen, vergeleken met de proportieversie.  

BIASED SAMPLING  

Fiedler et al. waren vooral geïnteresseerd in de vraag wat er zou gebeuren wanneer de proefpersonen 
zelf informatie over het probleem konden verzamelen. Om deze reden gaven ze een deel van de 
proefpersonen beschrijvingen van individuele testresultaten die op losse indexkaarten gedrukt waren. 
Deze kaarten waren apart gegroepeerd voor vrouwen met en vrouwen zonder borstkanker. De 
proefpersonen moesten in dit geval kaarten selecteren die aangaven of het testresultaat positief dan 
wel negatief was.  

→ Wanneer proefpersonen deze keuze hadden bleek dat hun samplinggedrag in hoge mate gebiased 
was in de richting van de vrouwen met borstkanker, met als resultaat dat proefpersonen de kans op 
borstkanker sterk overschatten.  

7 Het verzonken kosteneffect 

Dit effect beschrijft onze neiging om door te gaan met een specifieke actie, zelfs wanneer die 
suboptimaal is, omdat er al kostbare middelen voor deze actie zijn ingezet.  

Anders verwoord: We blijven investeren in iets, ook al zijn er nog enkel negatieve uitkomsten, omdat 
we er al zoveel voor hebben ingezet.  

Experiment: Simonson en Staw vonden dat de mate waarin je verantwoordelijk gehouden kunt worden 
voor je acties in belangrijke mate kan bijdragen aan het verzonken-kosteneffect.  

Proefpersonen werden ingedeeld in een hoog-verantwoordelijke en een laag-verantwoordelijke 
conditie.  

1) In de hoog-verantwoordelijke conditie werden ze geïnformeerd dat hun beslissing over de 
verdeling van deze marketinggelden gedeeld zou worden met andere studenten en met hun 
docenten. Hun toestemming werd gevraagd om na afloop een toelichting te geven over hun 
beslissing.  

2) In de laag-verantwoordelijke conditie werd de proefpersoon verteld dat hun beslissingen 
vertrouwelijk zouden worden behandeld en dat er geen verband was tussen hun beslissingen 
op deze taak en hun managementvaardigheden.  

3) In de intermediaire groep werd gezegd dat de informatie die ze kregen voldoende zou moeten 
zijn om een adequate beslissing te nemen.  

→ Het verzonken-kosteneffect was hoger naarmate proefpersonen meer verantwoordelijk voor hun 
beslissingen konden worden gehouden. De proefpersonen in de hoog-verantwoordelijke groep 
voelden waarschijnlijk een sterke neiging om hun eerder ineffectieve beslissing te verantwoorden door 
te blijven investeren in een eerder onsuccesvol gebleken product.  

Economiestudenten die een investeringsprobleem moesten oplossen en alle relevante informatie 
beschikbaar hadden, vertoonden een minder sterke focus op de al gemaakte investeringen en waren 
minder gevoelig voor het verzonken-kosten effect. 

8 Het framing effect en het Aziatische ziekteprobleem 

Framing-effect: Beslissingen kunnen zeer sterk beïnvloed worden door de wijze waarop een probleem 
geformuleerd wordt.  

De helft van de proefpersonen kreeg de volgende beschrijving:  

− Als programma A wordt gekozen zullen 200 mensen gered worden.  
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− Als programma B wordt gekozen, dan is er een kans van 1 op 3 dat 600 mensen gered worden 
en een kans van 2 op 3 dat niemand gered wordt.  

De andere helft van de proefpersonen kreeg een iets andere beschrijving:  

− Als programma A wordt gekozen zullen 400 mensen sterven.  

− Als programma B wordt gekozen zullen is er een kans van 1 op 3 dat niemand zal sterven en 
een kans van 2 op 3 dat 600 mensen zullen sterven.  

Een opmerkelijk resultaat van deze studie was dat in de winstframeconditie 72% van de deelnemers 
koos voor programma A, terwijl in de verliesframeconditie 78% van de deelnemers voor programma B 
koos. De verwachte utiliteit is voor beide programma’s gelijk, wanneer ze meerdere malen zouden 
worden toegepast. De sterke voorkeur voor een van de twee programma’s wordt dus puur gedreven 
door de framing van het probleem.  

De zekere optie (A) is meer ambigu geformuleerd dan de probabilistische optie (B). Hierdoor is het 
mogelijk dat in ieder geval een aantal proefpersonen de winstframeconditie geïnterpreteerd hebben 
als zijnde dat ten minste 200 mensen zouden worden gered. Op dezelfde wijze kunnen proefpersonen 
in de winstverliesconditie de formulering hebben geïnterpreteerd als zijnde dat ten minste 400 
mensen zullen sterven. Wanneer deze ambiguïteit uit de framing werd gehaald, verdween het 
framing-effect.  

Proefpersonen moesten een keuze maken tussen een deterministische versie waarin 1/3 van alle 
zieken de ziekte met zekerheid overleeft, en een 
probabilistische versie waarin er 1/3 kans is dat alle 
getroffenen het overleven en 2/3 kans dat niemand het 
overleeft. Wang manipuleerde echter het aantal 
personen op wie het probleem betrekking had. Hij vond 
in deze studie dat proefpersonen in positief 
geformuleerde problemen een sterke voorkeur hadden 
voor de deterministische optie, en een voorkeur voor 
de probabilistische optie bij negatief geformuleerde 
problemen.  

In een vervolgstudie varieerde Wang de proporties in de keuzeopties. De deterministische optie heeft 
een utiliteit die twee keer zo groot is als de probabilistische optie. De probabilistische optie lijkt echter 
eerlijker, omdat alle patiënten hetzelfde lot treft. Wanneer het probleem betrekking had op 
onbekende patiënten prefereerden de meeste proefpersonen de deterministische optie. Wanneer 
het probleem betrekking had op zes naaste familieleden verkozen de meeste proefpersonen de 
probabilistische optie, omdat de keuzes van de proefpersonen in dat geval sterker door eerlijkheid 
werden gedreven.  

Om framingproblemen te vermijden, is het belangrijk om zowel de positieve als de negatieve aspecten 
van verschillende keuzeopties te benoemen. 

9 Utiliteitstheorie vs. de prospecttheorie 

Utiliteitstheorie:  

Deze beschrijft beslissingsprocessen vanuit de principes van de speltheorie waarbij een beslissing 
wordt beschouwd als een inzet op een mogelijke uitkomst. Volgens Von Neumann en Morgenstern 
zullen mensen hun beslissingen namelijk zo nemen dat de verwachte opbrengst, of utiliteit, maximaal 
is.  

− De utiliteit: de subjectieve waarde die we aan een uitkomst hechten.  



Samenvatting samengesteld door Bo Bracke – Chanelle Van Elslande – Lisa Swinnen -  Marie Luyten  
91 

Wanneer we nu een keuze moeten maken tussen twee simpele opties, bepalen we de verwachte 
uitkomst van elk van de opties door de kans op een gegeven uitkomst te vermenigvuldigen met de 
verwachte utiliteit van die uitkomst.  

Voor meer complexe beslissingen zouden we de verschillende utiliteiten van elke variabele moeten 
berekenen om de maximale uitkomst te bepalen. In een situatie waar we bv kiezen naar waar we op 
reis gaan, zouden we voor ieder aspect de utiliteit of de kosten (negatieve utiliteit) moeten berekenen 
om de totale verwachte utiliteit voor beide opties te verkrijgen. In werkelijkheid maken we onze 
beslissingen echter heel vaak op basis van andere factoren dan de pure maximalisatie van de utiliteit. 

Prospecttheorie:  

De prospecttheorie is gebaseerd op de volgende aanname: proefpersonen nemen hun huidige 
toestand als referentie en evalueren de mogelijke uitkomst van een keuze als een potentieel verlies of 
een potentiële winst ten opzichte van de huidige situatie. We zijn hierbij gevoeliger voor potentiële 
verliezen dan voor potentiële winsten (=verliesaversie).  

 

VERLIESAVERSIE IN HET DAGELIJKS LEVEN 

• Professionele golfers zijn voorzichter na verlies 

• Pokerspelers spelen agressiever na verlies 

• Professionals in de financiële sector vertoonden risicoaversie bij potentiële verliezen en 
risicozoekend bij potentiële winsten tijdens een taak waarin beslissingen over financiële 
transacties moesten worden gemaakt. Hun risicogedrag bij winsten was vergelijkbaar met dat 
van een controlegroep, maar voor verliezen was dat kleiner.  

 

De referentiewaarde bevindt zich op het snijpunt van de twee assen (verlies-winst vs. waarde). De 
positieve waarde die geassocieerd is met winsten stijgt steeds langzamer naarmate de objectieve winst 
groter wordt. Om deze reden is de subjectieve waarde van een winst van 2000 euro niet dubbel zo 
groot als die van een winst van 1000 euro. De negatieve waarde die geassocieerd is met verliezen, 

stijgt echter relatief snel naarmate de verliezen groter worden.  

De objectief hogere utiliteit weegt niet op tegen de onzekerheid om de 
winst te krijgen waardoor we op veilig spelen. Op vergelijkbare wijze 
weegt de zekerheid een verlies te lijden zwaar door in de beslissing, 
waardoor we in dit geval vaak kiezen voor de optie die een kans biedt dit 
verlies te beperken.  

Wanneer we beslissingen nemen, hechten we meer gewicht aan 
gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid dan gerechtvaardigd is 

op basis van hun werkelijke frequentie. 

Volgens het dominantieprincipe zouden, wanneer alle andere factoren gelijk zijn, mensen bij voorkeur 
moeten kiezen voor de uitkomst met de hoogste utiliteit.  

Hoewel de prospecttheorie op zich niets zegt over individuele verschillen, is gebleken dat sommige 
personen meer gevoelig zijn voor verliezen dan anderen. De proefpersonen met een laag 
zelfvertrouwen kozen eerder voor de zekere optie dan proefpersonen met een hoog zelfvertrouwen. 
Proefpersonen met een hoog zelfvertrouwen kozen aanmerkelijk vaker de meest risicovolle gok dan 
de proefpersonen met een laag zelfvertrouwen.  
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Beperkingen prospecttheorie: 

Volgens de prospecttheorie hebben mensen een sterke aversie tegen verlies, daarom zouden we liever 
voor optie 1 (50% kans op winnen of verliezen van 1 euro) kiezen dan voor optie 2 (50% kans op winnen 
of verliezen van 6 euro). In veel studies is echter gevonden dat de meeste proefpersonen, zolang er 
niet extreem veel op het spel staat, geen specifieke voorkeur hebben. → Het vooruitzicht van een 
mogelijk verlies zou volgens deze verklaring een tijdelijke verhoging in arousal tot gevolg hebben, 
waardoor we gevoeliger worden voor de beide potentiële bekrachtigers in de taak. Wanneer ze allebei 
gelijktijdig optreden zou er volgens Yechiam en Hochman verliesneutraliteit optreden omdat we 
evenveel aandacht schenken aan de potentiële winsten als aan de potentiële verliezen.  

• Houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden waaronder winst of verlies kan 
optreden. 

• Wordt weinig rekening gehouden met de sociale en emotionele factoren die in 
beslissingsprocessen een belangrijke rol kunnen spelen. 
 

 

 

 

 

 

 

10 Ommissiebias en de Status Quo bias 

− Omissiebias: wanneer bepaalde acties een zeker risico met zich meebrengen kan dat tot 
gevolg hebben dat we prefereren om deze actie niet uit te voeren, zelfs wanneer de 
consequentie van deze passiviteit een negatievere utiliteit heeft dan het wel uitvoeren van 
deze actie.  
 
Bv. Ritov en Baron vonden omissiebias in een studie naar de bereidwilligheid om te vaccineren. 
Veel proefpersonen waren niet bereid om hun kind te laten vaccineren in situaties waarin de 
kans op overlijden ten gevolge van bijwerkingen kleiner was, dan de kans op overlijden ten 
gevolge van de ziekte waartegen het vaccin werkte. Proefpersonen in deze studie 
beargumenteerden dat ze zichzelf veel meer verantwoordelijk zouden voelen voor de dood van 
hun kind wanneer dat het gevolg was van het wel ondernemen van een actie dan van het 
nalaten ervan. 
 

− Status-quobias: beschrijft hoe individuen soms de huidige toestand (de status quo) prefereren 
boven een alternatieve, potentieel betere toestand. 
 
Bv. Proefpersonen in deze studie moesten beslissen of een bal binnen of buiten de lijnen van 
een gesimuleerd tennisveld viel. Ze werden hierbij op de hoogte gehouden van hun vorige 
beslissing en kregen bij iedere trial de keuze om deze beslissing te behouden of om te switchen 
naar de andere beslissing. In 50% van de gevallen zouden ze de statusquo moeten behouden 
en in 50% verwerpen. Wanneer de proefpersonen fouten maakten was dat in 62,7% van alle 
gevallen het gevolg van het handhaven van de status quo en in slechts 37,3% het gevolg van 
het verlaten van de status quo. Proefpersonen rapporteerden spijt als belangrijkste reden voor 
het handhaven van de status quo. 

Vraag uit proefexamen:  

Waarom doen we vaak mee aan loterijen, terwijl de verwachte utiliteit daarvan negatief is?  

e. Omdat de meeste mensen de geleidelijke verliezen vaak niet opmerken 

f. Vanwege de omissie-bias 

g. Vanwege het feit dat de meeste mensen kleine kansen vaak sterk overschatten 

h. Vanwege het fenomeen van verliesaversie 
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11 Impact bias 

Emotie speelt een rol bij de verwerking van verliezen, al blijkt dat we de verwachte impact van emotie 
vaak overschatten. Zo vonden Kermer et al. dat proefpersonen voorspelden dat een mogelijk verlies 
van 3 dollar een grotere impact op hun gemoed zou hebben dan een mogelijke winst van 5 dollar. 
Proefpersonen die daadwerkelijk verloren, voelden zich in werkelijkheid echter veel minder slecht dat 
ze zelf eerder voorspeld hadden. Dit overschatten van een verlies op onze emotionele toestand staat 
bekend als de impactbias.  

De risico’s die inherent zijn aan een beslissing kunnen goed afgeleid worden uit de ervaren emoties.  

Anticipatoire emoties: emoties die we verwachten te ervaren ten gevolge van onze beslissing 

Ervaren emoties: werkelijke emotie die optreedt na de beslissing  

→ Beide types emoties zijn indicatief voor de risico’s die verbonden zijn aan een beslissing.  

Welke emotie ervaren wordt is sterk afhankelijk van de situatie, waardoor de relatie tussen emoties 
en beslissingen bijzonder complex wordt. Giorgetta et al. vonden dat wanneer de proefpersoon verloor 
werd er spijt ervaren als de keuze zelf werd gemaakt, maar teleurstelling wanneer de keuze door de 
computer werd gemaakt. Spijt werd eerder gevolgd door meer risicovol gedrag dan teleurstelling. 
Wanneer de proefpersoon won werd dit ervaren als verheugenis indien de keuze zelf werd gemaakt 
en als opgetogenheid wanneer de keuze door de computer werd gemaakt.  

Weller et al. vonden dat patiënten met schade aan de ventromediale frontale cortex een verhoogde 
mate van risicovol gedrag vertoonden. Zowel wat betreft potentiële winsten als verliezen. Patiënten 
met schade aan de amygdala worden gekenmerkt door een beperkte mate van verliesaversie. Een 
normaal functionerende amygdala kan daarom als een rem op ons gedrag worden beschouwd, die ons 
aanzet tot voorzichtigheid.  

Wong, Yik en Kwong vonden eveneens dat sterke negatieve emoties een positief effect op 
beslissingsprocessen kunnen hebben. Individuen die hoog scoren op neuroticisme vertonen een veel 
minder sterk ontwikkeld verzonken-kosteneffect.  

Emoties kunnen een positief effect hebben op beslissingsprocessen, omdat ze overmatig risicogedrag 
beperken of voorkomen dat mensen negatieve beslissingen blijven continueren. Loewenstein et al. 
rapporteerden data die suggereren dat emoties ook een negatief effect kunnen hebben op 
keuzegedrag.  

12 De belangrijkste eigenschappen voor de modellen voor complexe beslissingen. Veronderstellen 
alle modellen eenzelfde rigide beslissingsproces? 

− Meervoudige-attributen-utiliteitstheorie: 

Volgens deze theorie zouden we bij het nemen van complexe beslissingen vijf stadia moeten 
doorlopen:  

1) We moeten alle attributen identificeren die relevant zijn voor onze beslissing  
2) We beslissen hoe deze attributen meewegen in onze beslissing 
3) We maken een lijst van alle opties die we in beschouwing nemen  
4) Voor iedere optie geven we alle attributen een rating  
5) Voor iedere optie bepalen we de totale utiliteit en kiezen we de optie met de hoogste utiliteit 
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=> Beslissingsproces gebeurt in werkelijkheid zelden.  

1. Het beslissingsproces wordt complex wanneer we alle relevantie opties in beschouwing 
moeten nemen.  

2. Vaak niet mogelijk om alle attributen te bepalen die relevant zijn voor de beslissing.  

3. Vaak niet mogelijk om te bepalen of alle relevante attributen volledig onafhankelijk van elkaar 
zijn.  

− Gebonden rationaliteit:  

Onze rationaliteit is volgens Simon gebonden, ingeperkt doordat de omgeving hier beperkingen aan 
oplegt (bv: kosten die verbonden zijn aan het verzamelen van informatie) en beperkingen in onze 
cognitieve vaardigheden (bv: beperkingen in onze aandachtspanne). 

We zijn volgens Simon slechts rationaal als onze interne en externe omgeving dit toestaan. Satificeren 
resulteert niet altijd in de beste beslissing, maar vaak wel in een beslissing die goed genoeg is, vooral 
in situaties waarin niet alle opties gelijktijdig beschikbaar zijn.  

Beslissers kunnen volgens Schwartz et al. ook onderverdeeld worden in satisfiers (tevreden met een 
redelijke beslissing) en maximisers (perfectionisme). Effecten van keuzestrategieën op het 
psychosociaal welbevinden zijn mogelijk cultureel bepaald.  

− Eliminatie-door-aspectentheorie: 

Deze theorie beschrijft hoe beslissers proberen complexe beslissingen te optimaliseren door opties te 
elimineren die niet aan een specifiek criterium voldoen. Hoewel deze strategie efficiënt is, is één 
probleem dat de uitkomst van de beslissing afhankelijk is van het attribuut waarmee begonnen werd. 
Menselijke beslissers proberen vaak de complexiteit van beslissingen te beperken door opties te 
elimineren, maar de wijze die Tversky beschrijft is waarschijnlijk te rigide.  

Payne vond bij studenten die een woonruimte zochten dat ze, wanneer ze veel opties hadden, in eerste 
instantie een eliminatieve strategie gingen volgen, die overeenkwam met de eliminatie-
dooraspectentheorie. Wanneer er nog maar een paar 
flats overbleven, gingen ze echter een meer 
elaboratieve vergelijking uitvoeren, die meer 
overeenkwam met de eerder beschreven 
meervoudige-attributenutiliteitstheorie.  

Kaplan et al. zorgde daarom voor een gewijzigde 
versie met twee stadia:  

1) Eliminatie van alle opties die niet aan een 
criterium voldoen  

2) Gedetailleerde evaluatie van de overgebleven 
opties  

Studenten selecteerden een appartement, nadat ze 
toegang hadden gekregen tot informatie over 600 
verschillende appartementen. In eerste instantie selecteerden ze op basis van de criteria ‘locatie’, 
‘loopafstand tot universiteit’ en ‘huurprijs’. Daarna volgde een meer uitgebreide evaluatie van de 
overgebleven kandidaatappartementen.  

Lenton en Stewart vonden vergelijkbare resultaten in het datinggedrag van alleenstaande vrouwen, 
op basis van hun keuzegedrag op reallife datingsites. 
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Beslissingsstrategieën: 

VERANDERDE VOORKEUREN EN FEITEN  

De meeste theorieën gaan uit van de assumptie dat de waarde die we toekennen aan een specifiek 
attribuut constant blijft, Simon et al. vonden echter dat dit niet het geval was. (bv: De gunstige 
attributen van de gekozen job werden sterker gewaardeerd en de ongunstige attributen minder sterk.)  

Mensen hebben ook een selectief geheugen voor feiten. In de studie van Svenson et al. werd gevonden 
dat nadat de proefpersonen de beslissing hadden genomen, bleek dat een herinnering aan de 
objectieve feiten (bv: levensverwachting en kans om de operatie te overleven) sterk vervormd waren, 
zodat ze consistent bleven met de genomen beslissing.  

SELECTIEVE EXPOSURE  

Beschrijft het fenomeen dat de meeste mensen informatie die consistent is met hun overtuiging 
prefereren boven informatie die dat niet is. Er is een toename in selectieve exposure wanneer mensen 
de noodzaak voelen hun eigen positie te verdedigen. 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.  

FLEXIBILITEIT IN DE BESLISSINGSSTRATEGIEËN  

Galotti haar theorie over natuurlijke beslissingsprocessen veronderstelt dat een complexe beslissing 
uit vijf fases bestaat:  

1. Het stellen van doelen  
2. Verzamelen van informatie  
3. Structureren van de beslissing  
4. Maken van een keuze  
5. Evalueren van de beslissing  

Ze veronderstelt dat er een aanzienlijke flexibiliteit is in de volgorde waarin deze fases doorlopen 
worden. Ze vond dat beslissers de hoeveelheid informatie verzamelden over het algemeen beperkten 
tot ongeveer vier opties en dat het aantal opties langzaam afnam met het verstrijken van de tijd. Voor 
iedere optie namen de beslissers drie tot zes attributen in beschouwing. Dit aantal nam echter niet af, 
het bleef ofwel constant of nam toe met de tijd. Het aantal attributen dat de beslissers in beschouwing 
namen was afhankelijk van hun vaardigheid of opleidingsniveau.  

Galotti en Tinkelenberg vinden in hun studie (waar ouders werden gevolgd die een lagere school voor 
hun kind moesten kiezen) dat het beslissingsproces dynamisch was. Over een periode van zes maanden 
veranderde er ongeveer een derde van de opties en meer dan de helft van de criteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag uit proefexamen:  

Galotti (2007) identificeerde vijf belangrijke stadia bij het nemen van complexe beslissingen. Wat was 

een belangrijke bevinding van haar? 

a. De opties die in beschouwing worden genomen liggen zelfs bij langdurige 

beslissingsprocessen vast en veranderen niet tot nauwelijks over tijd 

b. Deze stadia worden altijd in dezelfde volgorde doorlopen 

c. Er is een aanzienlijke mate van flexibiliteit in de volgorde waarin deze stadia doorlopen 

worden 

d. Het aantal attributen wat in beschouwing wordt genomen is niet afhankelijk van waardigheid 

of opleidingsniveau  



Samenvatting samengesteld door Bo Bracke – Chanelle Van Elslande – Lisa Swinnen -  Marie Luyten  
96 

Hoofdstuk 22  

1 De representationele veranderingstheorie. Kun je deze theorie toepassen op het Koningsberg 
probleem of op andere problemen? 

Koningsberg-probleem: 

“Is het mogelijk om een wandelroute uit te stippelen langs alle delen van Königsberg, waarbij je iedere 
brug slechts eenmaal moet oversteken?”. 

Representationele veranderingstheorie: 

De kern van Ohlssons representationele veranderingstheorie is dat we vaak in een impasse 
terechtkomen bij het oplossen van een probleem, omdat we het probleem op de verkeerde manier 
representeren.  

Oplossing bekomen door impasse te doorbreken door het probleem op een andere manier te 
representeren:  

1. Constraint relaxation: Het verlagen van de beperkingen die we zelf aan het probleem 
opleggen; 

2. Hercodering: een deel van de probleem representatie moet opnieuw geïntegreerd 
worden; 

3. Elaboratie: nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de representatie van het probleem.   
4. De oplossing bij het koningsberg probleem (7 bruggen probleem) was het probleem op 

een andere manier representeren 

→ De oplossing bij het koningsberg probleem (7 bruggen probleem) was het probleem op een 

andere manier representeren. 

2 De verschillende strategieën en heuristieken om een probleem op te lossen (meanends, hill-
climbing). Wat zijn de beperkingen van deze heuristieken?  

Volgens Newell en Simon zorgt complexiteit van de meeste problemen ervoor dat we gebruikmaken 
van vuistregels of heuristieken.  

→ Algoritme: complexe procedure of methode die gegarandeerd tot een oplossing leidt. Ze 
zijn cognitief zwaar belastend, waardoor de meeste probleemoplossers terugvallen op 
cognitief zuinigere procedures.  

De afwijkingen tussen de menselijke oplossingen en de oplossingen die voorgesteld werden door de 
general problem solver wijzen op het gebruik van een aantal specifieke heuristieken. 

Mean-ends analyse: 

Deze analyse bestaat eruit dat we beginnen met het waarnemen van het verschil tussen de huidige 
probleem toestand 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. Means-ends-analyse is een heuristiek en niet 
een algoritme, omdat het niet gegarandeerd tot een oplossing zal leiden.  

Sweller en Levine hadden een studie waarin proefpersonen een weg moesten vinden door een 
doolhof. Het grootste deel van het doolhof was iet zichtbaar voor de proefpersonen, ze zagen alleen 
het deel dat de huidige probleemstaat representeerde. Sommige proefpersonen konden daarnaast het 
doel zien, andere proefpersonen konden dat niet. Alleen de proefpersonen die het doel konden zien, 
waren in staat om means-end-analyse uit te voeren. Iedere stap die moest worden gezet was een stap 
die je verder bracht van de doelstaat, waardoor een means-ends-analyse zinloos was.  
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→ Proefpersonen die het doel konden zien presteerden erg slecht. Slechts 10% van hen vond 
de oplossing en ze hadden er minstens 298 zetten voor nodig. De proefpersonen die het niet 
zagen vonden de oplossing al in ongeveer 38 stappen. 

Hill climbing: 

Hierbij wordt de huidige toestand van het probleem altijd zo veranderd dat de volgende zet ons een 
stap dichter bij de doeltoestand brengt. Het probleem met hill climbing is wanneer er geen discrete 
stap meer beschikbaar is die je dichter bij de doeltoestand brengt. Zo kan het bij het oplossen van 
problemen ook vaak voorkomen dat je soms een stap terug moet doen om uiteindelijk dichter bij het 
doel te komen (bijvoorbeeld: hobbits en orks moesten samen in een bood een rivier oversteken).  

→ Menselijke proefpersonen vonden hierbij problemen wanneer ze een stap terug moesten 
doen. Daarnaast vond Thomas dat mensen ook vaak subdoelen genereren. Proefpersonen 
losten over het algemeen het probleem op in drie of vier subdoelen. 

Vooruitgangsmonitoring: 

Newell en Simon veronderstelden dat mensen van strategie of heuristiek zouden wisselen wanneer de 
gebruikte strategie inefficiënt blijkt te zijn. MacGregor et al. toonden aan dat de initiële keuze van een 
relatief inefficiënte strategie resulteert in een snellere switch naar een nieuwe strategie  

Ook Payne en Duggan vonden dat de illusie dat we voortgang boeken kan leiden tot een weerstand 
om van strategie te veranderen. 

3 De general problem solver; met name de aannames hiervan. 

Newell & Simon ontwikkelden de general problem solver. Dit is een programma dat ontwikkeld was 
om verschillende goed gedefinieerde problemen te kunnen oplossen. Programma is gebaseerd op 
assumptie dat informatieverwerking serieel is: m.a.w. dat één oplossingsstap per keer in beschouwing 
wordt genomen. Daarnaast is er de assumptie dat mensen een beperkte WG-capaciteit hebben en 
relevante kennis uit LTG kunnen ophalen. 

De probleemruimte bestaat uit de begintoestand van het probleem, de doeltoestand en de toegestane 
mentale operaties die op een bepaalde toestand kunnen worden toegepast om de probleemruimte 
van één toestand in een andere te transformeren. 

Types van problemen: 

→ Problemen die door middel van de general problem solver opgelost kunnen worden, bestaan over 
het algemeen uit puzzels waarin elementen in een specifieke volgorden van positie verplaatst moeten 
worden. 

→ Toren van Hanoi, rivieroversteekpuzzels,… 

4 Waarom plannen mensen vaak niet vooruit bij het oplossen van problemen? 

De studie van Sweller en Levine illustreert ook dat we over het algemeen maar heel weinig 
vooruitplannen bij het zoeken naar een oplossing. Volgens Newell en Simon komt dat vooral door de 
beperkte capaciteit van ons kortetermijngeheugen. Planning is kostbaar in termen van tijd en 
moeite, het is vaak ook onnodig omdat simpele heuristieken in veel dagelijkse situaties volstaan. We 
plannen vaak niet vooruit om onze mentale processen niet excessief hoog te belasten. 
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Delaney et al. vonden evidentie voor het idee dat we vaak veel 
minder ver vooruitplannen dan we kunnen. Een groep 
proefpersonen kreeg de instructie de volledige oplossing uit te 
werken voordat ze de stappen daadwerkelijk uitvoerden, terwijl 
een andere groep geen specifieke instructies kreeg en zelf hun 
strategie mocht bepalen. Ze rapporteerden dat de proefpersonen 
in de laatste groep nauwelijks planden. De proefpersonen uit de 
eerste groep vertoonden planningsgedrag en vonden de juiste 
oplossing in veel minder stappen.  

→ We kunnen veel meer plannen dan Newell en Simon dachten, 
maar we kiezen er vaak voor om dat niet te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 De cognitieve reflectietest. Waarom geven veel mensen hier zoveel foute antwoorden?  

Veel theoretici gaan ervan uit dat een onderscheid tussen intuïtieve en analytische processen een 
mogelijke verklaring kan bieden voor het relatieve gebrek aan planning bij het oplossen van 
problemen. Systeem 2 denken (langzaam en moeizaam) houdt de functies van systeem 1 denken (snel, 
intuïtief) in de gaten en checkt de antwoorden. Maar proces faalt regelmatig, zelfs wanneer het 
antwoord van systeem 1 incorrect is. De meeste aanhangers van deze duale procesbenadering gaan 
ervan uit dat mensen cognitief gierig zijn. 

= Cognitieve gierigheid: we gaan economisch om met onze tijd en de moeite die we steken in 
taken die veel denkbaar werk vereisen).  

De cognitieve reflectietest geeft een indicatie van de mate waarin we cognitieve gierigaards zijn 
(bijvoorbeeld: Een racket en een bal kosten samen 1,10 euro. Het racket kost 1 euro meer dan de bal. 
Hoeveel kost de bal? 5 cent). Als je dit fout hebt, heb je last van cognitieve gierigheid. De meeste geven 
10 cent als antwoord. Zelfs op uitstekende universiteiten worden dit soort vragen niet altijd juist 
beantwoord.  

Mensen die laag scoren op de cognitieve reflection-test presteren over het algemeen ook laag op een 
groot scala aan beoordelings- en redeneertaken. Mensen die laag scoren zijn cognitieve gierigaards, 
maar ook gedeeltelijk uit het feit dat de prestatie op deze test positief correleert met intelligentie. Er 
is een overeenkomst tussen het idee van cognitieve gierigheid en het idee van Newell en Simon dat 
probleemoplossers veelvuldig gebruikmaken van heuristieken of vuistregels. Er is sprake van 
terugvallen op simpele en soms inaccurate strategieën. Maar er is ook een verschil. Volgens Newell en 
Simon maken we gebruik van heuristieken omdat we daartoe gedwongen worden vanwege onze 

Vraag uit proefexamen:  

Delaney et al. (2004) onderzochten in hoeverre we vooruit kunnen plannen tijdens het oplossen van 

een probleem, waarbij ze gebruik maakten van het waterpottenprobleem. Welke van de 

onderstaande alternatieven beschrijft hun resultaten het best? 

a. Expliciete instructies om vooruit te plannen had geen effect op het gemiddeld aantal stappen 

wat nodig was om het probleem op te lossen 

b. Expliciete instructies om vooruit te plannen reduceerde het gemiddelde aantal stappen wat 

nodig was om het probleem op te lossen 

c. Expliciete instructies om vooruit te plannen vergrootte het gemiddelde aantal stappen wat 

nodig was om het probleem op te lossen 

d. Expliciete instructies hadden vooral een effect op de totale oplossingstijd; deze werd kleiner 
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beperkte verwerkingscapaciteit. Het bestaan van cognitieve gierigheid impliceert dat we heuristieken 
gebruiken omdat we terughouden zijn in het inzetten van moeizame cognitieve processen en niet 
zozeer omdat we ertoe gedwongen worden. 

6 Analogieredeneringen: Chen’s drie types van overeenkomsten + voorbeelden daarvan 

We kunnen analogieën in tal van situaties gebruiken, maar het gebruik van een analogie is niet 
automatisch. Een cruciale factor is dat we overeenkomsten herkennen tussen het huidige probleem 
en een eerder probleem.  

1. Oppervlakkige overeenkomsten: voor de oplossing vaak irrelevante details die in beide 
problemen voorkomen.  

2. Structurele overeenkomsten: oplossingsprincipes die door beide problemen gedeeld 
worden.  

3. Procedurele overeenkomsten: procedures die in de analogon gebruikt worden komen 
overeen met die welke nodig zijn om het huidige probleem op te lossen.  
 

Voorbeeld: “Weeg de olifant”-probleem 
Chen illustreert deze drie types overeenkomsten aan de hand van een probleem waarbij een olifant 
gewogen moet worden. Volgens het verhaal moet een jongetje een olifant wegen, maar er is geen 
weegschaal beschikbaar die groot genoeg is. Er is wel een kleine weegschaal beschikbaar. Men zou als 
oplossing kleinere objecten moeten verzamelen die gezamenlijk evenveel wegen als de olifant en die 
moet men afzonderlijk wegen. Men moet dus het gewicht van de olifant en dat van de kleinere 
objecten aan elkaar gelijk krijgen. Hierbij wordt het probleem teruggebracht tot het vinden van een 
methode om het gewicht van de olifant en dat van de kleinere objecten aan elkaar gelijk te krijgen. 

Er waren hier twee oplossingen beschikbaar.  

- De boot-oplossing (vaststellen hoe diep de boot het water inzakt wanneer de olifant erin gaat 
staan); 

- Boom-oplossing (balans aan boom hangen waarop de olifant en de objecten in balans moeten 
worden gebracht).  

Een oppervlakkige analogie bestond uit een verhaal dat ook betrekking had op een nieuwsgierig 
jongetje en een olifant, maar voor het overige waren er geen overeenkomsten. De structurele analogie 
bestond uit de introductie van vergelijkbare doelen, obstakels en beschikbare middelen. Chen 
introduceerde daarnaast de procedurele overeenkomst door proefpersonen te vragen het ‘weeg de 
olifant-probleem’ op te lossen en hen een aantal oplossingsprocedures aan te bieden in de vorm van 
pictogrammen. 

Hoewel deze resultaten impliceren dat de oppervlakkige kenmerken van een analogie geen rol 
spelen in het vinden van een oplossing van een probleem, is wel gevonden dat het ontbreken van 
deze oppervlakkig overeenkomsten verhindert dat proefpersonen de relevantie van een analogie 
doorzien en dat ze als gevolg daarvan ook minder geneigd zijn om een analogon te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag uit proefexamen:  

Welke rol spelen oppervlakkige overeenkomsten tussen probleem en analogie bij het vinden van de 

juiste oplossing 

a. Strikt genomen spelen ze geen rol, maar zonder deze overeenkomsten slagen mensen er 

vaak niet in om de relevantie van het probleem te herkennen 

b. Ze spelen een belangrijke rol bij het uitwerken van de details van de oplossing 

c. Ze vormen de link tussen de structurele en procedurele overeenkomsten tussen probleem 

en analoog 

d. Ze zijn cruciaal voor het vinden van de juiste oplossing 
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7 Het vier-term-analogieprobleem 

Vier-term-analogieproblemen nemen vaak de vorm aan van a:b::c:d (bijvoorbeeld 
vlam:kaars::toren:kerk). Proefpersonen moeten aangeven of a:b dezelfde relatie tot elkaar hebben als 
c:d. Een voordeel van het gebruik van dergelijke problemen is dat ze goed gecontroleerd kunnen 
worden. Alle relevante informatie wordt in de probleemstelling gegeven en er is in principe maar één 
correct antwoord. 

Knowlton et al. concludeerden dat de processen die hierbij betrokken zijn strikt serieel moeten verlopen, 
vanwege de hoeveelheid verwerking die nodig is. Knowlton et al. identificeerden hierbij de stadia van 
ophaling, mapping, inferentie en inductie. Inductie resulteert in een abstract schema, waarin de 
structurele overeenkomst tussen probleem en analogie gepresenteerd is.  

Het coderen van een probleem is sterk gerelateerd aan activatie van diverse fronatale hersengebieden, 
waaronder de inferieure frontale gyrus, de dorsolaterale prefrontale cortex en de rostrolaterale cortex. 
Vergelijkbare hersengebieden zijn geassocieerd met het mapping-stadium.  

Morrison et al. vonden dat het werkgeheugen betrokken is bij analogisch probleemoplossen. De 
prestatie op de taken daalde wanneer proefpersonen simultaan een taak moesten uitvoeren die een 
beroep deed op executieve processen, wat impliceert dat analogieverificatie een beroep doet op de 
beperkte capaciteit van het werkgeheugen. De prestatie op de verbale taak interfereerde met een 
tweede taak die een beroep deed op de fonologische lus, terwijl de visuele taak interfereerde met een 
tweede taak die een beroep deed op het visuospatiale kladblok. 

8 Medische expertise: de relatie tussen intuïtieve en deliberate diagnoses. Welke zijn beter? 

Medische diagnoses zijn kennisrijke problemen. Een foute diagnose kan het welzijn van een patiënt 
aanzienlijk negatief beïnvloeden, of in het meest extreme geval, zelfs diens leven bedreigen. Vandaar 
dat het ook maatschappelijk belangrijk is.  

Elstein ontwierp taken die representatief waren voor situaties die een medische specialist in het 
dagelijks leven kon tegenkomen. De deelnemende experts werden in een kamer geplaatst die een 
medische praktijk nabootste en acteurs werden ingehuurd om patiënten te spelen. Echter scoorden 
de beste experts niet beter dan de gemiddelde artsen. Zijn methode om topexperts te identificeren 
bleek ineffectief te zijn. Hij had deze experts gerekruteerd op basis van nominaties van collega-artsen 
en Elstein moest concluderen dat de meeste artsen te weinig wisten over hun collega’s om effectieve 
nominaties te formuleren.  

De conclusie dat medische expertise zich geleidelijk ontwikkelt impliceert dat het niet nodig is om 
actief de beste expert te selecteren, maar dat het volstaat om medische beslissingsprocessen te 
bestuderen in functie van het aantal jaren ervaring. 

Impliciete versus expliciete redeneringen: 

Veel medische kennis is impliciet. 

Het belangrijkste verschil tussen medische experts en beginners zou zijn dat experts veel meer 
gebruikmaken van snelle, intuïtieve Systeem 1-processen, terwijl beginners meer expliciete 
doelbewuste redeneerstrategieën gebruiken die geassocieerd zijn met Systeem 2-processen. Engel 
merkte op dat deze impliciete strategieën vooral gebruikt worden in medische specialismen die een 
sterk beroep doen op visuele patroonherkenningsprocessen en in mindere mate op specialisaties die 
betrekking hebben op technische specialiteiten.  

Zelfs wanneer medische specialisten gebruikmaken van een impliciete strategie, controleren ze hun 
resultaten aan de hand van een expliciete redenering.  

→ Dergelijke controles hebben een positief effect op de kwaliteit van de diagnose. 
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De focus van Patel en Groen lag vooral op de structuur van de informatie die de deelnemers in hun 
geheugen opgeslagen hadden nadat ze een diagnose hadden geformuleerd. Ze veronderstelden dat 
patroonherkenning een belangrijke determinant van expertise is.  

Norman et al. beargumenteren dat medische probleemoplossingsstrategieën, in ieder geval 
gedeeltelijk zijn gebaseerd op gelijkenissen met een eerder specifiek exemplaar waar de diagnosticus 
ervaring mee heeft gehad. Dat geldt volgens de onderzoekers voor zowel beginners als voor experts 
en deze vergelijking doet een beroep op niet-analytische redeneerprocessen.  

De studies die uitgevoerd worden door Norman et al. tonen aan dat de specifieke eigenschappen van 
voorbeelden van een diagnose (bv: foto’s van huidaandoeningen) die initieel aan deelnemers 
worden gepresenteerd, een sterke bias in een diagnose kunnen introduceren. Specialisten waren 
minder gevoelig voor deze biases, omdat ze voor moeilijke gevallen waarschijnlijk wel gebruikmaken 
van een analytisch redeneerproces.  

→ Eva et al. vonden bij psychologiestudenten dat deze biases gereduceerd konden worden 
wanneer ze expliciet gevraagd werden om zowel niet-analytische als analytische 
redeneervaardigheden te gebruiken. Mamede en Schmidt vonden dat vooral bij complexe 
diagnoses medische experts voordeel hadden bij het gebruik van een expliciete bewuste 
analyse. De niet-experts hadden geen voordeel van additionele bewuste analyse. De resultaten 
zijn inconsistent met het idee dat onbewuste beslissingen beter zouden zijn dan bewuste.  

Krupinski et al. voerden een longitudinaal onderzoek uit bij pathologen die borstbiopsieën 
detecteerden aan het begin van hun eerste, tweede, derde en vierde jaar van de start van hun praktijk. 
Deze specialisten, naarmate ze meer ervaren worden, besteden steeds minder tijd aan het inspecteren 
van de niet-diagnostische delen van een afbeelding.  

Kundel et al. maakten gebruik van oogbewegingsregistraties om te bepalen hoe ervaren artsen 
mamogrammen inspecteerden. Er werd een sterke negatieve correlatie (-0,9) gevonden tussen de tijd 
van de eerste fixatie op het gezwel e de accuratesse waarmee de diagnose werd gesteld. Een snelle 
detectie was een zeer goede predictor voor diagnostische accuratesse.  

→ De artsen met de grootste expertise fixeerden bijna direct op de tumor, wat impliceert dat 
ze een holistische of globale strategie gebruikten. De artsen met de minste expertise 
vertrouwden echter op een langzamere en meer overwogen verwerkingsstrategie. 

9 Het recognition-primed decision model 

→ Bij veel beroepen, zoals de brandweer, moeten soms complexe beslissingen onder hoge tijdsdruk 

worden gemaakt. 

Volgens Klein zijn recognition-primed decision-model zullen experts proberen om een situatie te 
vergelijken met eerdere situaties. Wanneer hier een match is, zal een eerder gekozen oplossing 
worden gebruikt. Dit proces resulteert in het ophalen van één oplossing, op basis van 
patroonherkenning. Deze oplossing wordt volgens Klein daarna eerst in de vorm van een mentale 
simulatie toegepast en wanneer het resultaat van deze simulatie bevredigend is, wordt de oplossing 
daadwerkelijk toegepast. Pas wanneer de situatie niet bekend is, of wanneer de geselecteerde 
oplossing niet verwacht wordt het beoogde effect te hebben, zal een vervolgstap nodig zijn. Experts 
slagen er over het algemeen snel in om zelfs een nieuwe situatie te interpreteren als een voorbeeld 
van een bekend type probleem.  

→ Over het algemeen empirische ondersteuning voor dit idee. 

→ Contrasteert vrij sterk met het heuristische Systeem 1-benadering. De reden hiervoor is dat het 

recognition-primed decision-model zich vooral richt op het beslissingsgedrag van experts, terwijl 

Kahnemans Systeem 1-benadering er vooral naar streeft om menselijke fouten te verklaren. 
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Hoofdstuk 23 

1 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 wel 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.  

Definitie impliciete sociale cognitie: beschrijft de processen die buiten onze bewuste controle 
optreden en die gerelateerd zijn aan sociaalpsychologische constructen, zoals attitudes, stereotypes 
en zelfconcepten. (we zijn ons vaak niet bewust van de reden waarom we bepaalde sociale acties 
uitvoeren)  

• Om sociaal-cognitieve processen te onderzoeken → gebruikmaken van impliciete maten 

Definitie impliciete maten: 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 
gemeten kunnen worden.  

Twee methodes die de sociaal-cognitieve impliciete processen kunnen meten 

1. Affectmisattributieprocedure (voorbeeld van priming-procedure)  
 
EXPERIMENT: Proefpersonen krijgen zwarte of witte gezichten te zien als prime stimulus, die 
kort voor de presentatie van een onbekend Chinees karakter worden gepresenteerd. De 
proefpersonen krijgen hierbij de instructie om de gezichten te negeren en te beoordelen of 
het Chinees karakter meer of minder aantrekkelijk is dan een gemiddeld karakter. Conclusie: 
de gezichten blijken de ratings van het karakter wel te beïnvloeden ook al zijn ze irrelevant.  

 

2. Impliciete-associatietesten (voor het meten van raciale attitudes)  
 
EXPERIMENT: Bij deze test krijgen de proefpersonen in eerste instantie een reeks eigennamen 
te zien, die representatief zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep. De proefpersonen krijgen 
de instructie om bij het zien van een Afro-Amerikaanse naam zo snel mogelijk met hun 
linkerhand te reageren en bij het zien van een Europese naam zo snel mogelijk met hun 
rechterhand. Hierna krijgen ze een reeks emotioneel geladen woorden te zien, waarbij ze zo 
snel mogelijk met hun linkerhand op positieve woorden moeten reageren en met hun 
rechterhand op negatieve woorden. Dan volgt er een blok waar de twee categorieën worden 
samengevoegd. De proefpersonen moeten nu bij zowel de Afro-Amerikaanse namen als bij de 
positieve woorden met hun linkerhand reageren en bij Europese en negatieve woorden met 
hun rechterhand.  
 
Vervolgens krijgen ze de opdracht om hun respons op de namen om te draaien. Ze krijgen nu 
een reeks met alleen maar namen en moeten bij het zien van een Afro-Amerikaanse naam 
reageren met hun rechterhand en bij het zien van een Europese naam met hun linkerhand. Na 
het uitvoeren van dit blok krijgen ze ten slotte weer een gecombineerd blok, waarin ze zowel 
op namen als op emotiewoorden moeten reageren: linkerhand op Europese namen en op 
positieve emotiewoorden en rechterhand op Afro-Amerikaanse en negatieve emotiewoorden.  
 
→ De essentie van de taak zit in de omdraaiing van de respons-mapping op deze laatste taak. 
De redenering is dat indien de proefpersoon al een impliciete associatie heeft met een 
emotionele valentie en een bepaalde bevolkingsgroep (zoals een negatieve associatie met 
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Afro-Amerikanen), dat zou moeten blijken uit het feit dat de proefpersoon deze mapping 
efficiënter kan uitvoeren dan de andere mapping, waardoor ze minder hinder hebben van de 
omdraaiing dan proefpersonen die deze impliciete associatie niet hebben. (= achterliggende 
gedachte). 

10 Sociale priming (zowel sectie 3 als kader 23.1). 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.   

Sectie 3: 

Definitie sociale priming: het vakgebied dat zich bezighoudt met de studie van de onbewuste 
beïnvloeding van ons sociale gedrag door allerlei stereotypische opvattingen en onbewuste 
(voor)oordelen.  

Experiment sociale priming: In Bargh zijn studie werden proefpersonen, zonder dat ze zich daar 
klaarblijkelijk van bewust waren, geprimed met een aantal stereotypes van een bepaald concept. In 
het tweede experiment van deze studie ging het over het stereotype van veroudering. Proefpersonen 
kregen een taak waarbij ze op basis van een aantal gegeven woorden een grammaticaal correcte zin 
moesten produceren. De helft van de proefpersonen kreeg hiervoor een serie woorden, die gelinkt zijn 
aan het concept ouderdom, terwijl de andere helft een neutrale set woorden kreeg. De proefpersonen 
die geprimed waren met de stereotypische concepten over veroudering deden er ongeveer een 
seconde langer over om de 10 meter naar de lift te overbruggen dan de proefpersonen de dat niet 
waren. (korte samenvatting: aantal studies hebben gerapporteerd dat proefpersonen langzamer 
wandelen na onbewuste blootstelling aan begrippen gerelateerd aan ouderdom).  

• Nog andere soortgelijke studies vind je terug op pagina 714 (groen kader boek) waarbij 
blootstelling aan gerelateerde woorden, lijden tot bepaalde acties.  

Probleem met deze studies: de grote verscheidenheid aan oorzaak-gevolgrelaties in deze sociale-
priming-studies veronderstelt een veel complexer mechanisme van indirecte associaties; een 
mechanisme dat zo complex is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat eenvoudige blootstelling aan de 
primes de gerapporteerde robuuste gedragsveranderingen kunnen teweegbrengen.  

Er is dan ook een opmerkelijk verschil tussen perceptuele en sociale-piming-effecten: de eerste zijn 
talloze maken gerepliceerd, terwijl dat voor de laatste niet het geval is. Zonder een duidelijk 
theoretisch kader is er het gevaar van te ver doorgetrokken conclusies die feitelijk niet door de date 
ondersteund worden. 

Kader 23.1: 

Nuance: Dat ons gedrag bepaald wordt door allerlei onbewuste invloeden en omgevingsfactoren waar 
we zelf geen invloed op hebben, moet genuanceerd worden. De eventuele priming zal slechts één 
mogelijke invloed zijn op je gedrag en zeker niet een allesbepalende factor (bv. wanneer je een cartoon 
echt niet leuk vindt, ga je door een onbewuste invloed echt niet lachen). Indien echter alle factoren 
gelijk zijn, zou je in theorie je gedrag net zo beïnvloed kunnen worden dat je net iets anders reageert 
en wanneer deze subtiele gedragsverandering ook maar bij een paar mensen plaatsvindt, zou het net 
voldoende kunnen zijn om deze effecten experimenteel te meten. 

Hoewel er sindsdien talloze studies gepubliceerd zijn die effecten van sociale priming rapporteren, zijn 
er drie belangrijke kanttekeningen te maken bij dit fenomeen.  

Belangrijkste kritieken op sociale priming studies: 

1. Effecten zijn theoretisch beschouwd moeilijk te verklaren. → Volgens Schroder en Thagard 
roepen de geprimede concepten interne mentale representaties op die geassocieerd zijn met 
de prime. Deze interne representaties hebben psychologische, biologische en culturele 
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componenten, die elkaar beperkingen zouden kunnen opleggen waardoor uiteindelijk ons 
gedrag beïnvloed zou kunnen worden.  

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. (bv. waarom zou het denken aan 
ouderen ons trager doen wandelen en niet ons zin doen hebben om eens flink door te 
stappen?)  

3. De effecten zijn zeer moeilijk te repliceren. Dit gebrek aan replicatie is des te opmerkelijker, 
omdat effecten die gerapporteerd worden in de gepubliceerde studies vaak zeer groot zijn, 
waardoor we ons moeten afvragen waarom deze effecten zo moeilijk te repliceren zijn. 

Verschillende soorten priming (Heb ik opgezocht op internet, want ik vond het niet onmiddellijk terug 
in de cursus, dus geen idee of het volledig is) 

1. Sociale priming = het vakgebied dat zich bezighoudt met de studie van de onbewuste 
beïnvloeding van ons sociale gedrag door allerlei stereotypische opvattingen en onbewuste 
(voor)oordelen. 

2. Perceptuele priming = gebaseerd op de vorm van de stimulus en wordt versterkt door de 
match tussen de vroege en latere stimuli. Bv. identificatie van een onvolledig woord in een 
woord-voltooiingstest 

3. Conceptuele priming = gebaseerd op de betekenis van een stimulus en wordt versterkt door 
semantische taken. Bv. de tafel laat priming-effecten zien op de stoel, omdat tafel en stoel tot 
dezelfde categorie horen. 

4. Semantische priming = de prime en het doel komen uit dezelfde semantische categorie en 
delen kenmerken (activering van associatieve netwerken). Bv. Hond is semantisch voor wolf, 
omdat de twee vergelijkbare dieren zijn. 

5. Associatieve priming = associatie met woord, maar geen semantische kenmerken (bv. bij het 
denken aan een hond → kat) 

6. Affectieve priming  
 

11 Theory of Mind:   

Definitie theory of mind: ons vermogen om ons in te leven in het perspectief van iemand anders 

11.1 Begrijpen waarom kleine Max het chocolaatje in de groene kast zal zoeken. 😊  

Voorbeeld: stel dat kleine Max net een stukje chocolade heeft gepakt. Hij eet de helft ervan op, legt 
het overige in de keukenla (groene kast) en gaat daarna buiten spelen. Terwijl Max buiten aan het 
spelen is, komt zijn moeder de keuken binnen en vindt de chocolade in de la. Ze legt de chocolade in 
de frigo. Max komt daarna weer de keuken binnen en wil het andere stuk verder op eten. Waar zou 
Max het eerste kijken?  

→ Als je op deze vraag hebt geantwoord ‘in de keukenla’, beschik je over een Theory of mind, want je 
hebt je in de positie van Max gesteld en gerealiseerd dat Max niet kon weten dat zijn moeder het 
chocolaatje op een andere locatie heeft gelegd. 

11.2 Kennis van het begrip mind reading: Wat is het, is het aangeboren of niet? 

Definitie mind reading: het vermogen om de mentale staat van een ander te representeren. We 
attribueren vaak perspectieven, gevoelens, doelen, intenties, kennis en overtuigingen aan anderen en 
vormen verwachtingen op basis hiervan.  

Volgens Heyes en Frith is deze vaardigheid deels aangeboren en deels door training verfijnd. De mind-
reading-vaardigheid kan ontwikkeld worden doordat we gezichtsexpressies, lichaamstaal en uitingen 
leren te interpreteren en te vertalen naar de mentale toestand van degene die we lezen. Het kan 
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echter niet volledig uitgesloten worden dat deze mechanismen ook opereren in een niet-sociale 
context. Op basis van neuroimaging-studies is gevonden dat naast de mediale prefrontale cortex ook 
de temporopariëtale junctie en de precuneus actief worden wanneer we denken over mentale staat 
van anderen. 

 

 

 

 

 

 

 

12 Neurale basis:  

12.1 Wat hebben we van Patient B. geleerd / welke emoties worden in dit deel beschreven en aan 
welke aspecten van sociale cognitie zijn deze emoties gerelateerd?  

Onderzoekers veronderstellen dat spiegelneuronen ook gerelateerd zijn bij het begrijpen van emoties. 
Bij apen is gevonden dat de insula een rol lijkt te spelen bij emotiebegrip; in het bijzonder in het 
begrijpen van walging. De insula ontvangt connecties van het reuk- en smaaksysteem en ook van de 
superieure temporale sulcus. In de sulcus zijn neuronen gevonden die reageren op het waarnemen 
van gezichten.  

Daarnaast is gevonden dat de insula connecties ontvangt van interoceptieve projecties. De insula is 
om deze reden een belangrijke kandidaat voor het representeren van de interne toestand van het 
lichaam.  

• Interoceptie = de waarneming van de fysiologische toestand van het lichaam: in het bijzonder 
de interne organen.  

Anders dan bij de stimulatie van de klassieke motorgebieden, resulteert de stimulatie van de insula 
echter ook in een variëteit aan specifieke autonome visceromotorische responsen, zoals 
veranderingen in ademhaling of hartslag. Om deze reden lijkt de insula ook een belangrijke rol te 
spelen in de visceromotorische integratie.  

• Net als bij apen resulteert elektrische stimulatie van de insula in visceromotorische reacties.  

Bij mensen lijkt de insula ook een belangrijke rol te spelen in de verwerking van walging: geurstimuli 
die als walgelijk worden ervaren, roepen een sterke activatie van de linker insula. De insula kan ook 
geactiveerd worden door de gelaatsuitdrukkingen van een ander.  

Experimenten:  

Calder et al. beschrijven een patiënt NK, die ten gevolge van een laesie in de linker insula een selectieve 
beperking had in het herkennen van walging in gelaatsuitdrukkingen. Zijn vermogen om andere 
emoties te herkennen was niet aangetast. Interessant genoeg bleef de beperking van NK om walging 
te herkennen niet beperkt tot gelaatsuitdrukkingen, maar had ook een beperking in zijn vermogen om 
auditieve signalen die geassocieerd zijn met andere emoties. NK had daarnaast ook een beperkt 
vermogen om gevoelens van walging zelf te ervaren. 

→ De insula speelt een belangrijke rol in het ervaren van negatieve emoties en het verwerken van 
motorische responsen die gerelateerd zijn aan die emotie. 

Vraag uit proefexamen:  

Wat bedoelen we met de term “mind reading?” 

a. De ontwikkeling van een zesde zintuig 

b. Een leugendetectietechniek 

c. Een techniek om door middel van fMRI te achterhalen waar proefpersonen aan denken 

d. Het vermogen om de mentale staat van een ander te representeren. 
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Adolphs et al. rapporteerden het geval van patiënt B, die ten gevolge van een bilaterale schade aan de 
insula substantiële beperkingen vertoonde in het kunnen herkennen van de gelaatsuitdrukkingen en 
andere handelingen (bv. kokhalzen) die geassocieerd zijn met walging, maar geen probleem had in het 
kunnen herkennen van andere gelaatsuitdrukkingen. B’s onvermogen om walging te herkennen drukte 
zich daarnaast ook nog uit in het feit dat hij op een aselectieve wijze voedsel tot zich nam, waaronder 
items die niet eetbaar waren. Daarnaast vertoonde hij geen tekenen van walging bij items die de 
meeste mensen wel als walgelijk zouden ervaren, bijvoorbeeld foto’s van voedsel dat bedolven was 
onder kakkerlakken. 

→ Samengevat lijkt het 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. Naast de visuele representatie 
van acties, activeren we ook een mentale representatie die vergelijkbaar is met de wijze waarop we 
zelf de emotie, de intentie of de actie zouden ervaren.  

→ Het herkennen van emoties bij anderen kan in ieder geval gedeeltelijk plaatsvinden door middel van 
een simulatiemechanismen dat bijdraagt aan het zelf ervaren van deze emoties. 

12.2 Wat hebben Heider en Simmel (1944) geconcludeerd? Wat voor stimuli gebruikten ze?  

In één opmerkelijke studie (Heider & Simmel) kregen proefpersonen korte filmfragmenten te zien van 
drie geometrische figuren die zich over een puur witte achtergrond bewogen. Naast de drie figuren 
bevond zich nog één groot vierkant op het scherm waarvan een deel zich kon openen alsof het een 
deur was. Hoewel beweging de enige cue was in deze studie, hadden gezonde proefpersonen geen 
enkele moeite om de bewegingen toe te wijzen aan een sociale categorie. Er werden mentale 
eigenschappen, zoals doelen, opvattingen, verlangens en motivaties aan de figuren toegeschreven op 
basis van hun relatieve bewegingen. Een proefpersoon met bilaterale schade aan de amygdala 
vertoonde dit gedrag echter niet. Haar beschrijvingen bleven beperkt tot pure geometrische termen, 
wat impliceert dat bij haar de automatische interpretatie in sociale termen ontbrak.  

Conclusie: alle onderzoeken wijzen erop dat de amygdala een belangrijke rol speelt in de neurale 
verwerking van emoties en het bepalen van de saillantie van deze emoties. De amygdala is naar alle 
waarschijnlijkheid specifiek betrokken bij de relatief snelle en automatische evaluatie van biologisch 
relevante stimuli. Deze functies worden echter uitgevoerd in samenwerking met andere 
hersengebieden. In het bijzonder lijkt het erop dat de amygdala en de prefrontale cortex samenwerken 
om de belonende aspecten van emotioneel saillante stimuli te verwerken. Waarschijnlijk functioneren 
deze twee hersengebieden ook als eenheid in een sociale context.  

12.3 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van het spiegelneuronen systeem 

o Hoe is het ontdekt?  

Het idee dat we acties van een ander kunnen simuleren is consistent met een belangrijk inzicht in de 
neurale basis van sociale cognitie, dat bij toeval werd gevonden. Medewerkers van Rizzolatti vonden 
dat sommige neuronen in de ventrale premotorcortex van apen zowel actief werden wanneer de aap 
een bepaalde handeling moest uitvoeren als wanneer die observeerde hoe de proefleider de uit te 
voeren handeling zelf uitvoerde. Deze neuronen werden omschreven met de term spiegelneuronen, 
omdat ze zowel acties die iemand anders uitvoert weerspiegelen teneinde deze actie zelf later te 
kunnen uitvoeren.  

Hoewel er bij dieren weinig evidentie is voor imitatieleren, hebben neurowetenschappelijke studies bij 
mensen juist wel evidentie gevonden voor de betrokkenheid van het spiegelneuronensysteem bij 
imitatie. 
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Experiment: Buccino et al. voerden een fMRI-studie uit waarbij proefpersonen moesten observeren 
hoe gitaristen akkoorden vormden. De proefpersonen bespeelden zelf geen instrument. In één 
conditie moesten ze alleen observeren, terwijl ze in een tweede conditie moesten proberen de 
vingerposities te imiteren. Wanneer ze de beweging moesten imiteren, kregen ze na het observeren 
een paar seconden de tijd om de greep zelf te oefenen. Tijdens deze periode werd een sterke overlap 
gevonden met het netwerk van hersengebieden dat actief werd tijdens het observeren van acties. In 
de eerste fase wordt de te imiteren actie in haar samenstellende elementen opgebroken en deze 
elementen worden in potentiële bewegingspatronen vertaald. Dan volgt de organisatie van deze 
bewegingspatronen in een spatiale en temporeel coherente sequentie van bewegingen, die herhaalt 
wat de imitator heeft getoond. 

o Speelt het een rol bij actiebegrip of het begrijpen van intenties?  

Gallesse et al. stellen dat het spiegelneuronensysteem een fundamenteel mechanisme is dat de basis 
vormt voor ons vermogen om de intenties en acties van anderen te begrijpen. Volgens hen gebeurt 
dat doordat we intern deze acties en intenties repliceren. Ze veronderstellen dat deze simulatie 
impliciet plaatsvindt. 

We kunnen niet enkel de acties van anderen interpreteren, we kunnen zelf vergelijkbare acties 
uitvoeren. Volgens Galesse et al. zou een belangrijk verklarend mechanisme voor sociale cognitie zijn 
dat we in staat zijn om directe connecties te maken tussen het eigen perspectief en het perspectief 
van een ander. 

Umilta et al. registreerden de activiteit van spiegelneuronen onder twee verschillende condities. In de 
eerste conditie werd een sequentie van acties getoond waarin een hand een object greep. In de 
tweede conditie was de sequentie identiek, behalve dat het object in kwestie verborgen was achter 
een scherm, waardoor de hand-objectinteractie alleen maar afgeleid kon worden. → Ze vonden dat 
meer dan de helft van de onderzochte spiegelneuronen ook reageerden in de verborgen conditie.  

In de studie van Kohler et al. werden handelingen gepresenteerd die gepaard gingen met geluid (bv. 
verscheuren van papier). De spiegelneuronen in deze studie vuurden niet alleen maar tijdens het 
uitvoeren van deze acties, maar ook bij het observeren ervan. Een deel van deze neuronen vuurde ook 
wanneer alleen maar het geluid van de actie werd gepresenteerd.  Wat volgens Gallese et al. impliceert 
dat deze neuronen betrokken zijn bij het begrijpen van de acties, omdat ze de motorrepresentatie van 
de geobserveerde acties activeren. 

Ook bij mensen is evidentie gevonden dat het spiegelneuronensysteem betrokken kan zijn bij het 
begrijpen van de intenties en acties van anderen. Gallesse et al. stellen dat het menselijke 
spiegelneuronensysteem op een meer subtiele manier en op een groter scala van acties reageert dan 
het equivalente systeem bij apen. Bij mensen volstaat het al dat een actie wordt uitgebeeld. Daarnaast 
is bij mensen gevonden dat de toediening van TMS-pulsen resulteert in een vergroting van de 
motorpotentialen die door spieren worden gegenereerd wanneer iemand een actie observeert. 

Geen idee of het relevant is, maar Hickok identificeert acht problemen die gerelateerd zijn aan het idee 
dat spiegelneuronen betrokken zijn bij het begrip van acties (nalezen in boek pagina 721).  

o Met welke theoretisch raamwerk is dit systeem verenigbaar en waarom? (Note: 
Details hierover hoef je niet te kennen; zie discussie op het ufora forum). (Dit deel is 
echt chinees voor mij, dus als je meer context en details wil, lees je het best na op 
pagina 723-724) 
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Volgens Kilner et al. kan het spiegelneuronensysteem goed verklaard worden vanuit het predictive 
coding-raamwerk. (= stelt ons in staat om de sensorische input te vergelijken met meerdere 
alternatieve oplossingen)  

Iemand stelde de vraag op het discussieforum: “Zou het mogelijk zijn om de link tussen spiegelneuronen 
en de predictieve coding nog eens te verduidelijken”. En dit was de prof zijn antwoord:  

Dit is inderdaad waarschijnlijk één van de lastigere delen van het boek. Het is wellicht handig om het 
laatste deel van hoofdstuk 2 en sectie 7 van hoofdstuk 3 nog een keer terug te lezen om je kennis van 
het predictive coding mechanisme nog eens op te frissen.  

Laat ik proberen om de link tussen perceptie en motoriek nog eens 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.  

Voor extra uitleg en details (om het beter te begrijpen) zou ik het boek erbij nemen. Maar de prof heeft 
in zjin antwoord wel de essentie toegelicht. 

Vraag uit proefexamen:  

Kilner et al. (2007) veronderstellen dat de werking van het spiegelneuronen systeem verklaard kan 

worden vanuit het:  

a. Biased competitiemodel voor aandacht 

b. Motorsysteem 

c. Predictive coding raamwerk 

d. Working memory model 
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13 Wat zijn morele dilemma’s en wat zijn sociale dilemma’s? kun je de belangrijkste voorbeelden 
hiervan herkennen? 

Definitie sociaal dilemma: wordt gevormd door situaties waarin beslissingen die gunstig zijn voor 
een individu uiteindelijk een zéér ongunstige uitkomst hebben voor de populatie of groep.  

• Bijvoorbeeld het commons dilemma 
o Dilemma waarbij Britse boeren vrijelijk de gemeenschappelijke gronden konden 

gebruiken om hun dieren te laten grazen. Voor iedere individuele boer is het gunstig 
om de dieren op gemeenschappelijke grond te laten grazen, omdat ze zonder kosten 
de melk- of vleesproductie van hun bedrijf kunnen maximaliseren. Er ontstaat echter 
een probleem wanneer iedereen zijn dieren op de gemeenschappelijke gronden laat 
grazen, omdat er dan sprake is van overbeweiding.    

o Andere voorbeelden in de moderne samenleving: vandalisme van openbare ruimtes, 
spammail, overbevissing van de oceanen, overmatige bosbouw…  

 

• Het nemen van een sociaal dilemma vereist kennis over drie aspecten: 
o De verwachte opbrengst van de beslissing voor onszelf 
o De intentie van de ander 
o De verwachte opbrengt van de ander  

 

• HET VERTROUWENSSPEL EN HET PRISONERS’ DILEMMA ZIJN VOORBEELDEN VAN SOCIALE 
DILEMMA’S waarbij er sprake is van reciproque uitwisseling (= de uitkomst van een actie is 
niet alleen afhankelijk van de eigen beslissing, maar ook van die van de ander) 
 
Vertrouwensspel: in dit spel neemt een van de deelnemers de rol van investeerder op, die de 
andere deelnemer een deel van zijn tegoeden kan geven. De andere deelnemer ontvangt 
vervolgens een veelvoud hiervan en heeft de keuze om alles, niets of een deel hiervan terug 
te geven. Wanneer de oorspronkelijke ontvanger het vertrouwen van de investeerder 
honoreert, kunnen beide spelers een opbrengt krijgen die hoger is dan de oorspronkelijke 
inzet, maar wanneer het vertrouwen geschonden wordt kan de gever een aanzienlijk verlies 
lijden.  
 
Haroush en Williams onderzochten mentalisatie bij resusapen door ze te trainen op een 
variant van een ander sociaal dilemma: het prisoners’ dilemma game 

o Origineel: een 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 gevangenisstraf krijgt. 
Wanneer beide verdachten elkaar verraden krijgen ze elk een lichtere straf, en 
wanneer ze elkaar niet verraden zullen ze allebei wegens gebrek aan bewijs maar een 
zeer lichte straf krijgen. Het is dus voordelig om de ander niet te verraden, maar enkel 
als de ander jou ook niet verraadt.  

o Experiment met de apen: reusapen werden getraind; ze konden samenwerken om een 
grote, maar onbekende beloning in de wacht te slepen of ze konden gaan voor een 
kleinere onmiddellijke beloning. De onderzoekers identificeerden tijdens het 
onderzoek drie types neuronen: 

▪ 1. Neuronen die vooral reageren op de eigen keuze 
▪ 2. Neuronen die reageerden op de keuze van de partner 
▪ 3. Neuronen die vooral reageerden op de voorspelde keuze van de partner 

(speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in het maken van sociaal strategische 
beslissingen)  
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o Voor het prisoners’ dilemma is gevonden dat coöperatieve acties die niet met een 
reciproque actie beantwoord worden, resulteren in een toename in activatie van de 
anterieure insula. 
 

• Uit vele studies is gebleken dat mensen een algemene hekel aan profiteurs hebben, zoals blijkt 
uit het feit dat mensen bereid zijn hen te straffen ten koste van persoonlijk ongemak. De 
insula-activatie is mogelijk een neuraal correlaat van deze aversieve reactie, aangezien dit 
gebied niet alleen maar reageert op fysieke pijn, maar ook op een veelheid van negatieve 
sociale interacties. 

Definitie moreel dilemma: probleem waarbij een proefpersoon een keuze moet maken tussen twee 
verschillende scenario’s waarbij aan ieder van deze scenario’s een negatieve uitkomst gekoppeld is.  

• Greene et al. beargumenteren dat sommige morele problemen beroep doen op de rationale 
cognitieve processen, terwijl andere vormen van morele problemen vooral een beroep doen 
op intuïtieve en emotionele processen. 

• De interactie tussen cognitieve en intuïtieve, emotionele verwerking komt het sterkt naar 
voren bij de schending van persoonlijke morele waarden. Een morele schending kan als 
‘persoonlijk’ worden beschouwd wanneer aan drie criteria is voldaan: 

o De schending moet resulteren in ernstig lichamelijk letsel  
o Dit letsel moet van toepassing zijn op een specifiek persoon of groep personen 
o Dit letsel moet niet het gevolg zijn van de afwenteling van een bestaande dreiging op 

iemand anders  
 

→ Er is sprake van een moreel dilemma als een eigen actie direct leed veroorzaakt voor 
iemand anders  

o Kan worden samengevat als in de Engelse uitdrukking “Me hurt you”: het hurt-
criterium representeert de negatieve consequentie van de actie, you staat voor het 
feit dat het slachtoffer duidelijk gerepresenteerd wordt als een individu, me 
representeert het criterium van agency, het feit dat de uitgevoerde actie intentioneel 
is. (voldoet het niet aan deze criteria? = onpersoonlijk)  
 

• Voorbeeld onpersoonlijke dilemma 
o Trolleydilemma: een tram rijdt op 5 mensen in, tenzij de persoon aan de hendel trekt 

zodat de trein maar 1 iemand doodrijdt. → De meesten zeggen dat ze de hendel zullen 
omtrekken. 

• Voorbeeld persoonlijk sociaal dilemma 
o Voetbrugdilemma: opnieuw rijdt de trein in op 5 mensen, tenzij je de dikke man van 

de brug duwt, deze zal de trein stoppen zodat de andere 5 mensen blijven leven. → In 
dit geval zeiden de meeste mensen dat ze de man niet van de brug zouden duwen. 
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14 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? 

Ondanks de potentie die autonome voertuigen bieden om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn er 
in de afgelopen jaren een aantal spraakmakende ongevallen geweest waarbij autonoom rijdende 
voertuigen betrokken waren. De introductie van autonome auto’s creëert een interessante nieuwe set 
van sociale problemen.  

Een moreel dilemma dat zich aftekent is de vraag of het aantal dodelijke ongelukken dat autopilot-
systemen kunnen voorkomen opweegt tegen het beperkte aantal doden dat ze mogelijk veroorzaken.  

Wil een autonoom opererende auto zelfstandig kunnen functioneren, dan moet die inzicht hebben in 
het sociaal gedrag van anderen. Hoewel autonome voertuigen zich in principe op basis van de 
verkeersregels zouden moeten gedragen, zijn er tal van situaties waarin de logica van deze regels 
tekortschiet om een daadwerkelijke beslissing te nemen. (bv. voorrang van rechts op kruispunt, maar 
er staan 4 auto’s tegelijk)  

Simpele regels volstaan niet meer om een deadlock te doorbreken wanneer menselijke chauffeurs en 
autonome voertuigen de weg delen.   

Een goed autonoom systeem moet op de een of andere manier intenties kunnen interpreteren (Bv: 
Wat is de intentie van een chauffeur die met zijn koplampen knippert?). Mogelijk kunnen inzichten 
vanuit de sociale cognitieve neurowetenschappen bijdragen aan het oplossen van deze problemen. 
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Hoofdstuk 24 

1 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)  

Ik kan het niet korter formuleren, want echt heel dit deel is belangrijk voor deze vraag → moeilijke 
leerstof!  

Schizofrenie: 

Wanneer de correctie door sensorische feedback nog verder verzwakt, bijvoorbeeld tijdens de slaap, 
kan dat resulteren in extreme perceptuele ervaringen, die zich dan manifesteren in de vorm van 
dromen. Recente evidentie suggereert dat ook in wakende toestand verstoringen in de balans tussen 
predictie en predictiefoutverwerking kunnen optreden, die zich manifesteren in de vorm van 
hallucinaties. Deze verstoringen zouden de neurale basis voor psychosen kunnen vormen en daarmee 
zich onder meer kunnen manifesteren in schizofreniepatiënten.  

Schizofrenie is een mentale stoornis die wordt gekenmerkt door abnormaal gedrag, aberrante spraak 
en een verstoord beeld van de realiteit. De stoornis wordt gekenmerkt door negatieve en positieve 
symptomen. 

• Negatieve = afwezigheid van gedragspatronen die bij gezonde mensen wel aanwezig zijn 
o Bv. vlak affect, beperkte spraak, onmogelijkheid plezier te ervaren, gebrek motivatie 

• positieve = gedragspatronen die bij schizofreniepatiënten wel aanwezig zijn, maar niet bij 
gezonde personen.  

o Bv. wanen, verstoorde gedachten en hallucinaties. 

! Link schizofrenie en predictive coding model: 

Ebisch en Galesse veronderstellen dat bij schizofrenie de distinctie tussen mentale representatie van 
het individu zelf en de representatie van de anderen vervaagt. Ze vroegen aan proefpersonen, bij wie 
niet de eerste manifestatie van schizofrenie was geobserveerd, om een sociale herkenningstaak uit te 
voeren. Hierbij moesten ze videofragmenten observeren waarin anderen levenloze objecten of 
lichamen aanraakten, of waarin ze deze objecten zelf moesten aanraken.  

→ Bij gezonde controle proefpersonen werd voor de observatie van de aanraking van lichamen 
activatie gevonden in de ventrale premotorcortex. Bij de schizofreniepatiënten was deze activiteit 
verminderd en bovendien correleerde deze activatie negatief met de ernst van de symptomen. 

Volgens Seth et al. speelt de succesvolle suppressie van interoceptieve signalen een belangrijke rol in 
het ontstaan van presence. Dit idee is vergelijkbaar met het predictive coding-mechanisme dat 
verondersteld wordt van belang te zijn in het opwekken van irreële angsten. 

• Presence = beschrijft de subjectieve ervaring van onze omgeving, en met name onze eigen 
positie in deze omgeving 

→ Deze mechanismen worden verondersteld verstoord te zijn bij schizofrenie. 

Horga et al. beargumenteren ook dat deficiënties in het predictive coding-mechanisme de neurale 
basis vormen voor hallucinaties. De patiënten die auditieve hallucinaties ervaarden moesten op iedere 
trial aangeven of ze een spraakstimulus hadden gehoord of niet. Hierbij werd de verwachting dat er 
een spraaksignaal te horen zou zijn systematisch gemanipuleerd. Trials waarbij de patiënten aangaven 
een stem te hebben gehoord, terwijl er geen werd gepresenteerd, werden geclassificeerd als trials 
waarop de patiënten een auditieve verbale hallucinatie hadden ervaren. → Deze hallucinaties 
correspondeerden met een toename van activatie in de auditieve cortex. 
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Daarnaast werden de patiënten gekenmerkt door een deficiënte predictiefout, betreffende de 
verwachting van het spraaksignaal. De mate waarin deze predictiefout deficiënt was correleerde sterk 
met de sterkte van de auditieve cortexactivatie ten gevolge van de hallucinatie.  

Litvak et al. vonden dat bij schizofreniepatiënten de terugwaartse projecties van hogere-orde 
representationele hersengebieden naar de lagere perceptuele gebieden verstoord was. Corlett et al. 
beargumenteren dat extreem sterke priors, ofwel predicties die door de generatieve modellen 
gecreëerd worden, de basis vormen van deze hallucinaties.  

Schmack et al. rapporteren een correlatie tussen de mate waarin schizofreniepatiënten wanen 
rapporteren en waarin ze in staat zijn om bistabiele beelden op een consistente wijze waar te nemen. 
Bij schizofreniepatiënten wisselt de subjectieve ervaring tussen de twee mogelijke interpretaties veel 
sneller en onregelmatiger dan bij gezonde controles het geval was en de mate waarin deze wisselingen 
plaatsvond, hangt sterk af van de mate waarin deze patiënten wanen rapporteren. 

Autisme: 

De autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door 
problemen met sociale interactie, communicatie, alsmede repetitieve en restrictieve handelingen. 
Daarnaast wordt het ook geassocieerd met disfuncties in sensorische integratie.  

! Link autisme en predictive coding model: 

Ebisch en Galesse omschreven dat zowel autisme als schizofrenie gekenmerkt worden door een 
deficiëntie om een onderscheid tussen zelf en anderen te maken. 

Pellicano en Burr beargumenteren dat een onderontwikkeld vermogen om top-downpredicties te 
genereren een belangrijk verklarend mechanisme is voor autisme. Doordat de top-downpredicties 
verminderen, worden in de hogere-ordenetwerken van het brein minder duidelijke generalisaties 
gevormd, waardoor er een veel grotere nadruk komt te ligen op de letterlijke betekenis van informatie. 
Bovendien resulteren de ruwe sensorische inputs in predictiefouten die veel groter zijn dan bij gezonde 
individuen. 

Van de Cruys et al. veronderstellen dat individuen met autisme een te groot gewicht toekennen aan 
predictiefouten, waardoor de interne representaties die gevormd worden gekenmerkt worden 
dooreen te grote regelmatigheid en een hoge mate van inflexibiliteit in het gedrag. Deze overmatige 
weging van predictiefouten kan resulteren in een groot scala aan gedrag dat consistent is met klinische 
symptomen. 

Het rigoureuze toekennen van een zwaar gewicht aan predictiefouten kan verhinderen dat we kunnen 
leren door te exploreren. Dit mechanisme zou daarom ook kunnen verklaren waarom autisme een 
ontwikkelingsgerelateerde stoornis is. Wanneer het gewicht aan predictiefouten te rigide is, en te 
sterk, zal het mechanisme verhinderen dat het kind een volgende ontwikkelingsfase in kan gaan. 

Een tweede gevolg van het toekennen van een te groot gewicht aan een predictiefout is dat informatie 
die aangeleerd is op een extreem exacte wordt vastgelegd. Dat kan voordelig zijn wanneer een exacte 
reproductie van deze informatie wordt gevraagd, maar nadelig wanneer een deel van de details 
opgeofferd moet worden voor een generalisatie (hierdoor kan er moeilijk omgegaan worden met 
uitzonderingen op een regel).  

Terwijl de symptomen van autisme mogelijk verklaard kunnen worden vanuit het perspectief van 
zwakke predicties of extreem sterke predictiefouten, geldt voor schizofrenie mogelijk het omgekeerde: 
hoewel het onderzoek op dit gebied nog niet volledig is, lijkt het erop dat extreem sterke predicties of 
maladaptieve predictiefouten de basis vormen voor schizofrenie. 

Conclusie dit zijn twee syndromen waarvan mogelijk een groot aantal eigenschappen op basis van 
verstoringen in het predictive coding-mechanisme verklaard kunnen worden. 
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2 De verschillende types fouten die door Reason zijn geïdentificeerd. Denk hierbij aan het 
onderscheid tussen opzettelijke fouten en onopzettelijke  

Reason definieert een fout als het falen van een geplande actie om het beoogde doel te bereiken. 

Enerzijds kan het actieplan op zich adequaat zijn, maar kunnen er toch problemen optreden met de 
uitvoering ervan, hij spreekt in dit geval van een slip of een lapse. 

• Slips: zijn gerelateerd aan observeerbare acties die niet correct worden uitgevoerd ten gevolge 
van aandachtsproblemen 

• Lapses: zijn vooral geassocieerd met interne gebeurtenissen en het foutief herinneren van 
cruciale informatie.  
 
→ Deze types fouten komen vaak voor tijdens de uitvoering van een sterk geautomatiseerde, 
routinematige taken. 
→ Het optreden van dit type fout kan gefaciliteerd worden door onverwachte veranderingen, 
die ofwel in het actieplan ofwel in de externe omstandigheden kunnen optreden. Deze slips 
en lapses kunnen op zich weer onderverdeeld worden in meer specifieke problemen, zoals 
problemen met herkenning, aandacht, herinnering of selectie van relevante aspecten van een 
taak.  

Anderzijds kan het actieplan inadequaat zijn. Dan spreekt hij over mistakes (= vergissingen). 
Vergissingen kunnen optreden nadat een probleem wordt gedetecteerd. Probleem is iedere 
omstandigheid die een verandering of aanpassing van het huidige actieplan vereist.  

• Kennisgebaseerde vergissingen: treden vooral op wanneer een operator geconfronteerd 
wordt met een nieuwe situatie, waarvoor ter plekke een oplossing gevonden moet worden. 
Hierdoor wordt er vaak een beroep gedaan op de langzame gecontroleerde vormen van 
taakverwerking die de beperkte capaciteit van de aandachts- en cognitieve controleprocessen 
sterk belasten. 

o Om problemen op te lossen moet hierbij vaak een beslissing genomen worden op basis 
van een onvolledige interne mentale representatie van dit probleem. Hierdoor kunnen 
diverse cognitieve biases interfereren met het vinden van de correcte oplossing.  

▪ Confirmatiebias: manifesteert zich vooral wanneer we proberen te 
achterhalen wat er is misgegaan met een bepaald systeem.  

• Regelgebaseerde vergissingen: treden op bij de problemen die de operator door training of 
ervaring in principe kan oplossen. 

o Er kan sprake zijn van de toepassing van een goede regel onder de foute 
omstandigheden, bijvoorbeeld doordat de operator bepaalde contra-indicaties niet 
heeft opgemerkt. 

o Een vergissing kan ook het gevolg zijn van het toepassen van een inadequate regel, of 
het nalaten van het toepassen van de correcte regel. Bijvoorbeeld wanneer je besluit 
om geen regenkleding mee te nemen op een dagje uit, terwijl de weersverwachting 
aangaf dat het zeer waarschijnlijk wel zou gaan regenen. 

In het blokje 4.3 (pg 746) heeft Reason het ook over het verschil tussen fouten en schendingen. Maar 
dit wordt niet expliciet gevraagd hier, dus lijkt met irrelevant.  

Drie verschillende groepen schendingen: 

1) Routinematige schendingen, die als doel hebben om werk of tijd te besparen, bv. door 

veiligheidsprocedures over te slaan 

2) Schendingen die ontstaan vanuit een wens om persoonlijke in plaats van taakgerelateerde doelen 

uit te voeren, bv. acties die voor een persoonlijke kick worden uitgevoerd, of om verveling te 

verdrijven 
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3) Schendingen die worden uitgevoerd omdat het op die manier, gegeven de huidige situatie, de 

enige optie lijkt om de taak tot een goed einde te brengen. Deze schendingen vinden vooral plaats 

wanneer de regels in een specifieke situatie inadequaat lijken te zijn 

Fouten zijn vooral het resultaat van capaciteitsproblemen in de informatieverwerking of het feit dat 

informatie niet beschikbaar is. Schendingen zijn daarentegen vooral gerelateerd aan motivationele 

aspecten, zoals een lage moraal, slecht toezicht, een gebrek aan toewijding en een gebrek aan 

mogelijkheden om compliance te belonen. Daarnaast treden fouten vaak op ten gevolge van de acties 

van een individu, terwijl schendingen eerder gelinkt zijn aan problemen in de organisatie en een sociale 

context. 

3 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 

Boksem en Tops beargumenteren dat, ondanks de ogenschijnlijk negatieve consequenties, mentale 
vermoeidheid mogelijk een cruciale functie vervult in de regulatie van lange termijn doelen. Volgens 
deze visie signaleert mentale vermoeidheid dat de huidige taakdoelen niet meer adequaat zijn, 
aangezien ze – ondanks de investering van veel inspanning in het verleden – niet bereikt lijken te 
worden. 

→ Hierbij signaleert de mentale vermoeidheid met name de noodzaak om in minder sterke mate de 
bestaande lange termijn doelen na te streven, ten faveure van korte termijn doelen die uiteindelijk 
ook een noodzakelijk onderdeel vormen van nastreven van lange termijn doelen. 

Het gebrek aan controle dwingt de werknemers om de signalen van vermoeidheid te negeren, 
waardoor de onbalans tussen mentale inspanningen en het bereiken van doelen intact blijft. Hoewel 
de mogelijkheid om deze balans tussen kosten en baten te negeren op zich een adaptief proces is, dat 
in noodsituaties gedurende langere periodes volgehouden kan worden, kan het langdurig blijven 
negeren van deze onbalans resulteren in langdurig volgehouden stressniveaus. 

4 Brein computer-interfaces: hiervan moet je in hoofdlijn de achterliggende methodiek kennen: 
Hoe wordt een betekenisvol signaal uit het EEG gedistilleerd? 

Wordt toegepast bij bijvoorbeeld Locked-inpatiënten (bv. alleen controle over de oogspieren). Door 
middel van brein-computerinterfaces kunnen deze patiënten ook communiceren. 

Neurofysiologische markers uit het EEG worden gebruikt om te bepalen welke letter de patiënt wil 
selecteren. De P300 is een positieve ERP-component, die vooral optreedt wanneer een stimulus 
relevant is voor een proefpersoon. De proefpersoon neemt hierbij een specifieke letter in gedachten, 
waarna een reeks letters wordt gepresenteerd. Wanneer de letter getoond wordt die de proefpersoon 
in gedachten had, resulteert dat in een meetbare P300- component. De EEG-data worden hierbij online 
geanalyseerd en wanneer de computer een vergrote P300-component detecteert, wordt de letter die 
deze component opriep geselecteerd.  

Hoewel methodes die op de P300-component gebaseerd zijn, redelijk effectief blijken te werken, kan 
het hoge ruisniveau van de ERP-componenten een probleem vormen. Er wordt geprobeerd om door 
middel van geavanceerde signaalanalysetechnieken voor elke individuele trial zo goed mogelijk te 
schatten of de letter in kwestie een P300-component oproept. Uiteraard is deze methode gevoelig 
voor ruis, en bovendien zijn er aanzienlijke individuele verschillen qua decodeerbaarheid van neurale 
signalen. Methodes, die gebaseerd zijn op de P300-component, kunnen vaak maar één letter per keer 
detecteren, waardoor de communicatiesnelheid drastisch beperkt blijft. 
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5 Lopen we echt rond in cirkels wanneer we verdwaald zijn? Ja/nee/of misschien iets anders. Hoe 
zouden we dit gedrag kunnen verklaren?  

 Een interessant resultaat uit deze studie (experiment wordt in boek besproken, maar is vooral 
bedoeld om context te geven pg. 756) is dat wanneer we geen externe referentiebron hebben, we 
inderdaad neigen in cirkels te lopen, maar wanneer we ons op een extern referentiepunt kunnen 
oriënteren, lopen we in een relatief rechte lijn. Wanneer proefpersonen zich gedurende enkele uren 
op de zon konden blijven oriënteren, bleven ze in een relatief rechte lijn lopen, terwijl de positie van 
de zon gedurende de tijd van de wandeling aanzienlijk veranderde. Dit impliceert dat we in staat zijn 
om te corrigeren voor de verandering in positie. 

Souman et al. verklaren afwijkingen vanuit het idee dat er random fouten in het gevoel voor richting 
optreden, die het gevoel van ‘recht vooruit’ van de proefpersonen sterk beïnvloeden. Deze verklaring 
is gebaseerd op het idee dat bij iedere stap een random component aan het gevoel van rechtuit wordt 
toegevoegd, waardoor dit gevoel steeds in meerdere of mindere mate gaat afwijken van de 
daadwerkelijke richting.  

Zolang de afwijking dicht bij de werkelijke richting blijft, zullen proefpersonen kleine afwijkingen 
vertonen die random naar links of recht zijn. Wanneer de afwijkingen echter groot worden kan dat 
resulteren in het rondwandelen in een cirkel. Ze veronderstellen dat deze afwijking het resultaat kan 
zijn van de accumulatie van ruis in alle componenten van het sensomotorische systeem. Campos et al. 
vonden dat het bepalen van een gewandelde afstand kan plaatsvinden op basis van de integratie van 
proprioceptieve en vetibulaire cues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Over het laatste deel, de vooruitblik, heb ik één kandidaat vraag kunnen bedenken, die betrekking 
heeft op Figuur 24.11. Zie ook toelichting in de les.  

Deze vraag is heel vaag, dus je bekijkt best dit deel ook nog eens voor de volledigheid. 

Uitleg figuur 24.11: de relatie tussen perceptie, predictie, stress en leren volgens Trapp et. al (2018). 
Wanneer we bijvoorbeeld tijdens een boswandeling iets achter een boom zien ritselen, vermoeden 
dat dit een onschuldig konijntje is, maar geconfronteerd worden met aan agressieve beer, zal dit 
resulteren in een sterke predictiefout en een bijkomende stressreactie. De gecombineerde 
stressreactie en predictiefout resulteert in een sterke verandering van de ervaring in het geheugen en 
een update van de predictie (formeel weergegeven als een deltafunctie).  

Extra uitleg punt 9.2 Perceptie, motoriek en integratie: 

Kao en Hennequin rapporteren resultaten die suggereren dat de motorcortex niet de primaire 
controller van motorische functies is, maar dat dit hersengebied een dynamisch systeem is, dat zelf 
onder controle staat van andere neurale structuren. Dit idee is consistent met andere observaties die 
impliceren dat sensorische hersengebieden ook een belangrijke rol spelen in de initiatie van acties. 

Vraag uit proefexamen:  

Wanneer we verdwaald rondlopen in een bos of woestijn, zonder visueel referentiepunt: 

a. Blijven we vaak doorlopen in een rechte lijn 

b. Lopen we vaak rond in min of meer perfecte cirkels 

c. Wijken we vaak af in één richting; welke richting dat is wordt bepaald door subtiele fysieke 

verschillen tussen onze linker en rechter lichaamshelft 

d. Wijken we vaak op een volstrekt willekeurige wijze af van de rechte lijn 
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Het lichaamsmodel van Brecht past in recente theoretische raamwerken die stellen dat de controle 
van het eigen lichaam een cruciale rol speelt in cognitieve processen. In het afgelopen decennium 
heeft veel onderzoek zich gericht op hoe de interactie tussen perceptie, motoriek, aandacht, 
cognitieve controle, emotie, motivatie en leerprocessen plaatsvinden. 

Door de toegenomen interesse in de rol die het lichaam speelt in cognitieve functies, richt veel 
onderzoek zich momenteel op de vraag hoe we bedreigingen van ons lichaam signaleren. Bufacchi en 
Iannetti beargumenteren dat de peripersoonlijke ruimte niet een duidelijk afgebakend gebied met een 
ondubbelzinnige grens is, maar dat de overgang tussen de peripersoonlijke ruimte en de 
extrapersoonlijke ruimte gradueel is. De vorm van de peripersoonlijke ruimte beïnvloed kan worden 
door een veelheid van factoren.  

 

 

 


