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De studie van ons geheugen begon met de zoektocht naar het engram; de locatie in de 

cortex waar specifieke herinneringen waren opgeslagen. Deze vergeefse zoektocht 

resulteerde in de formatie van twee nieuwe principes; die van equipotentialiteit en die 

van mass action. Hoewel deze resultaten aanvankelijk impliceerden dat het geheugen 

op een diffuse wijze over de cortex verdeeld is, hebben latere studies wel evidentie 

gevonden voor neurale specialisatie. Dat gebeurde met name op basis van de 

bevindingen bij de beroemde geheugenpatiënt HM, wiens hippocampus was 

geamputeerd, en die daardoor niet meer in staat was om herinneringen vast te leggen 

in het langetermijngeheugen. Deze studies hebben geresulteerd in het traditionele 

onderscheid tussen het korte- en het langetermijngeheugen, waarbij het 

langetermijngeheugen weer onderverdeeld werd in een declaratief en een non-

declaratief geheugen.  

 

Het declaratieve geheugen wordt gekenmerkt doordat de herinneringen toegankelijk 

zijn voor het bewustzijn en dit type herinneringen kan vervolgens weer onderverdeeld 

worden in een episodisch en een semantisch geheugen. Studies bij amnesiepatiënten 

wijzen uit dat het semantisch geheugen robuuster is dan het episodisch geheugen. Het 

non-declaratieve geheugen omvat processen waaronder habituatie en sensitisatie, 

klassieke conditionering, priming en procedureel leren.  

 

Veel kennis over geheugensystemen is verkregen op basis van de studie van 

amnesiepatiënten. Omdat traumatisch hersenletsel vaak resulteert in bijkomende 

cognitieve problemen, wordt hierbij vaak gebruikgemaakt van de patiënten met het 

syndroom van Korsakoff, hoewel de studie van deze patiënten ook vaak niet volledig 

zonder bijkomende problemen is. Amnesie wordt vaak gekenmerkt door een retrograde 

en een anterograde component.  

 

Het episodisch geheugen wordt gekenmerkt door de opslag van persoonlijke 

herinneringen die vaak op basis van een eenmalige ervaring geleerd zijn, en daardoor 

gebonden zijn aan specifieke tijden en plaatsen. Mede hierdoor zijn episodische 

herinneringen vaak fragieler dan semantische. Doordat na verloop van tijd details van 

een herinnering verloren kunnen gaan, kunnen episodische herinneringen langzaam 

maar zeker veranderen in semantische herinneringen. Amnesiepatiënten worden vaak 

gekenmerkt door problemen met het episodisch geheugen, terwijl semantische-

dementiepatiënten juist gekenmerkt worden door problemen met het semantisch 

geheugen, waarbij hun episodisch geheugen nog relatief intact is. Voor het verloop van 

amnesie, en dan met name de relatieve mate waarin retrograde en anterograde 



amnesie optreedt, zijn verklaringen gevonden in de vorm van de consolidatietheorie, de 

episodic-to-semantic-shift-theorie en de multiple trace-theorie.  

 

Hoewel sommige onderzoekers veronderstellen dat informatie die in het episodisch 

geheugen is opgeslagen bijzonder robuust is, blijken deze herinneringen soms zeer 

gevoelig voor verval. Er zijn twee verschillende processen geïdentificeerd die betrokken 

zijn bij de ophaling van informatie uit het episodisch geheugen, namelijk herkenning en 

herinnering. Hierbij kan bij herkenning vervolgens weer een onderscheid gemaakt 

worden in recognitie en familiariteit. Bij recognitie is er sprake van een verbinding tussen 

items en de context van dit item.  

 

Het episodisch geheugen is constructief. Dat betekent dat herinneringen bij het ophalen 

opnieuw samengesteld worden uit de individuele geheugensporen. De functies die 

betrokken zijn bij deze reconstructie kunnen ook gebruikt worden voor het inbeelden van 

toekomstscenario’s. Daarnaast resulteren deze reconstructieve processen erin dat 

mensen gevoelig worden voor valse herinneringen. Deze gevoeligheid lijkt toe te nemen 

met leeftijd. Met name de hippocampus lijkt betrokken te zijn bij deze reconstructieve 

processen.  

 

Het semantisch geheugen wordt gevormd door een netwerk van onderling met elkaar 

verbonden concepten, waarbij de activatie van specifieke concepten resulteert in de 

activatie van gerelateerde concepten via de principes van spreading activation. 

Oorspronkelijk werd gedacht dat concepten op een hiërarchische wijze georganiseerd 

waren. Hoewel de oorspronkelijke modellen die deze hiërarchie probeerden te 

beschrijven, predicties genereerden die inconsistent waren met de empirie, wijzen latere 

resultaten erop dat er wel degelijk sprake is van een hiërarchische organisatie van 

concepten. Hierbij wordt een basisniveau, een subordinaat niveau en een superordinaat 

niveau onderscheiden. Hoewel de meeste concepten op het subordinate niveau 

worden benoemd, is dat niet altijd zo, bijvoorbeeld in het geval van experts, die vaak 

objecten in het domein van hun expertise op het subordinate niveau beschrijven.  

 

Aanvankelijk werd gedacht dat concepten in het semantisch geheugen op een 

abstracte, amodale wijze werden gerepresenteerd. Dit idee is echter achterhaald door 

een toenemende hoeveelheid studies die aangetoond hebben dat ook perceptuele en 

motorische codes in het semantisch geheugen gerepresenteerd zijn. Om deze reden is 

het tegenwoordig gangbaarder om over het semantisch geheugen na te denken in 

termen van een hub-en-spraakmodel.  

 

Een laatste organisatieprincipe dat we in het semantisch geheugen kunnen identificeren, 

bestaat uit schema’s en scripts. Deze kennisstructuren representeren de onderliggende 

organisatie van concepten. Scripts beschrijven hierbij met name de sequentie van acties. 

Neuropsychologische studies wijzen op een dubbele dissociatie tussen patiënten die een 

deficiëntie hebben in de representatie van semantische concepten en patiënten die 

een deficiëntie hebben in het sequentiëren van acties. Scripts bestaan vaak uit clusters 

van actiepatronen.  

 

Het non-declaratieve geheugen wordt traditioneel gekenmerkt door alle processen die 

niet toegankelijk zijn voor het bewustzijn. Hieronder vallen habituatie en sensitisatie, 



priming, klassieke conditionering en procedureel leren. Dit onderscheid is aanvankelijk 

geïdentificeerd op basis van studies bij amnesiepatiënten. Recentere neuroimaging-

studies impliceren echter dat de klassieke distinctie niet langer houdbaar is. Er lijkt bij 

sommige taken geen strikte scheiding te zijn tussen impliciete en expliciete taken en 

daarnaast is de betrokkenheid van de onderliggende neurale mechanismen ook 

afhankelijk van specifieke taakomstandigheden.  

 

Om deze resultaten te verklaren, hebben recente theoretische modellen het 

onderscheid tussen declaratief en non-declaratief verlaten voor een procesbenadering. 

Deze benadering identificeert de onderliggende neurale processen die bij verschillende 

vormen van geheugencodering en/of -ophaling betrokken zijn en is potentieel in staat 

om meer empirische resultaten te verklaren dan de traditionele benadering kan 

verklaren. Veel onderzoek op dit gebied is echter nog gaande.  

  



Samenvatting boek hoofdstuk 14  
 

Ons geheugen speelt een cruciale rol in een grote hoeveelheid cognitieve taken. Met 

name de vaardigheid om informatie tijdelijk te onthouden en te manipuleren is essentieel 

voor de meeste hogere cognitieve processen. Atkinson en Shiffrin ontwikkelden een 

invloedrijk multi-store-geheugenmodel dat gebaseerd was op de assumptie dat 

sensorische informatie vanuit een sensorische buffer via het kortetermijngeheugen 

uiteindelijk door herhaling in het langetermijngeheugen opslagen kon worden. Evidentie 

voor het bestaan van sensorische geheugens werd gevonden op basis van portial report 

studies. Het visuele sensorische geheugen staat bekend als het iconisch geheugen en het 

auditieve als het echoïsch geheugen.  

 

De capaciteit van het kortetermijngeheugen is beperkt. Oorspronkelijk werd die geschat 

op zeven plus of min twee items; latere schattingen zijn echter aanmerkelijk lager en 

variëren van vier items tot één item. Welke items het best onthouden worden in het 

kortetermijngeheugen is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de positie van 

het item in de lijst met te onthouden items. Met name de eerste en de laatste items 

worden het best onthouden. Voor het onthouden van items in het kortetermijngeheugen 

is een actief herhalingsproces nodig. Wanneer deze herhaling onderbroken wordt, 

worden de items snel vergeten. Oorspronkelijk werd gedacht dat dit het gevolg was van 

een snel verval van de geheugensporen. Het is echter waarschijnlijker dat 

interferentieprocessen hier een rol in spelen.  

 

Bij veel cognitieve taken moeten we meer doen dan alleen maar informatie tijdelijk 

onthouden. De onthouden informatie moet ook gemanipuleerd worden. Om deze 

activiteiten beter verklaren wordt tegenwoordig het kortetermijngeheugen vooral gezien 

als een werkgeheugen. Een invloedrijk werkgeheugenmodel is dat van de Britse 

psychologen Alan Baddeley en Graham Hitch. Dit modulaire werkgeheugenmodel 

bestaat uit twee slaafsystemen, te weten de fonologische buffer en het visuospatiale 

kladblok. De informatie die in deze systemen wordt opgeslagen, kan geïntegreerd 

worden met episodische informatie uit het langetermijngeheugen. Dat gebeurt volgens 

het model in de episodische buffer. Alle systemen staan volgens het model onder 

controle van een centrale executive, die de verschillende functies van de systemen 

coördineert.  

 

De capaciteit van het werkgeheugen kan met verschillende cognitieve taken worden 

geschat. Voorbeelden van deze taken zijn de leesspannetaak, de operatiespanne en de 

N-backtaak. Een lage werkgeheugencapaciteit houdt mogelijk verband met een relatief 

beperkte vaardigheid om irrelevante informatie weg te filteren. Daarnaast wordt de 

capaciteit van het werkgeheugen mogelijk ook nog beïnvloed door de noodzaak om 

detail te onthouden: hoe gedetailleerder stimuli moeten worden onthouden, hoe kleiner 

het aantal items dat onthouden kan worden.  

 

Ondanks de successen van het werkgeheugenmodel van Baddeley en Hitch zijn er 

recentelijk keen aantal resultaten gevonden die moeilijk door dit model verklaard kunnen 

worden. Om deze reden is gesuggereerd dat het werkgeheugen een emergente 

eigenschap van het brein is, dat wil zeggen dat het werkgeheugen ontstaan is doordat 



andere, reeds bestaande cognitieve functies, gebruikt kunnen worden om informatie te 

onthouden en te manipuleren. Vanuit dit idee gezien, kan het werkgeheugen 

beschouwd worden als een geactiveerd deel van het langetermijngeheugen, waarbij 

aandachtsprocessen een belangrijke rol spelen in het bepalen welke delen geactiveerd 

worden en hoe deze informatie gebruikt wordt.  

 

Leren speelt een cruciale rol in ons leven en de formatie van herinneringen is sterk 

verwant met leerprocessen. Craik en Lockhart veronderstellen aanvankelijk dat hoe 

dieper een stimulus verwerkt werd, hoe beter die opgeslagen wordt. Hoewel deze diepte 

van verwerking zeker een rol speelt, blijken ook een aantal andere factoren bij te dragen 

aan de efficiëntie van het leerproces. Een van de factoren is distinctiviteit. Distinctieve, 

unieke en onderscheidbare herinneringen worden relatief goed onthouden. Een andere 

factor die bijdraagt is de relevantie van de herinnering. Volgens de transfer-appropriate 

processing-theorie draagt de wijze waarop een stimulus geleerd is bij aan de manier 

waarop de stimulus later gebruikt kan worden. Hierdoor kan de verwerking van de relatief 

oppervlakkige kenmerken van een stimulus later resultaten in een betere verwerking 

wanneer juist deze oppervlakkige kenmerken relevant zijn.  

 

Ook het regelmatig ophalen van informatie draagt bij aan het beter onthouden ervan. 

Het testing-effect beschrijft hoe het testen van je eigen kennis na een initiële 

studieperiode resulteert in een betere geheugenprestatie. Een aantal factoren dragen 

mogelijk bij aan dit effect. Ten eerste resulteert een moeilijke, maar succesvolle ophaling 

uit het geheugen mogelijk in een sterkere activatie van de betrokken geheugensporen. 

Ten tweede kan het ophalen van informatie resulteren in het vormen van mediatoren, 

die als extra cue gebruikt kunnen worden om de relevante informatie op te halen. Ten 

slotte speelt de verwerking van predictiefouten waarschijnlijk ook een belangrijke rol.  

 

Naast het leren wordt ons geheugen gekenmerkt door het veelvuldig vergeten van 

informatie. Een van de eerste methoden om het vergeten in het langetermijngeheugen 

te bestuderen werd ontwikkeld door Hermann Ebbinghaus. Zijn spaarmethode bestond 

uit het bepalen hoeveel tijd bespaard kon worden bij het herleren van een lijst met 

lettergrepen, vergeleken met de tijd die initieel nodig was om de lijst te leren. De mate 

waarin informatie vergeten wordt in functie van de tijd kan worden beschreven door een 

vergeetcurve.  

 

Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor het vergeten van informatie in het 

langetermijngeheugen. Een van de meest simpele verklaringen is die van spoorverval. 

Daarnaast spelen ook een aantal andere processen een belangrijke rol; met name 

proactieve en retroactieve interferentieprocessen. Hoewel aanvankelijk werd gedacht 

dat vergeten vooral een passief proces was, begint er tegenwoordig meer evidentie te 

komen dat vergeten ook op een meer gecontroleerde wijze kan plaatsvinden. Een 

laatste factor die in een sterke mate bijdraagt aan het vergeten van informatie, wordt 

gevormd door de afwezigheid van cues die de juiste herinnering kunnen activeren. Het 

coderingsspecificiteitsprincipe beschrijft hoe de kans op het correct kunnen herinneren 

van een specifieke gebeurtenis afhankelijk is van de overlap in informatie die 

beschikbaar is in het geheugenspoor en de informatie die beschikbaar is tijdens het 

ophalen van de herinnering.  

 



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.  
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Typische geheugenstudies maken vaak gebruik van relatief triviale items die onthouden 

moeten worden, waarbij de focus van het onderzoek vooral ligt op de vraag hoeveel 

items mensen kunnen onthouden, hoelang die items onthouden kunnen worden en of er 

een onderscheid tussen de verschillende types items is. In de meeste gevallen hebben 

de gebruikte items weinig persoonlijke relevantie voor het individu. Onderzoeken naar 

het alledaagse geheugen richten zich daarentegen vooral op de persoonlijke relevante 

herinneringen, hoe die gedurende de levensloop worden opgeslagen en hoe deze 

herinneringen bijdragen aan het creëren van het zelfbeeld. Een belangrijke maat hierbij 

is dat de accuratesse van de persoonlijke herinneringen geverifieerd kan worden aan de 

hand van externe bronnen. Uit studies waarbij proefpersonen gevraagd werd om 

verhalen door te vertellen, blijkt dat deze doorvertellingen vaak significante 

vervormingen bevatten en dat deze vervormingen de daadwerkelijke herinneringen 

kunnen beïnvloeden.  

 

Wagenaar introduceerde een invloedrijke methode om het alledaagse geheugen te 

bestuderen door zijn herinneringen in een dagboek te noteren, samen met een aantal 

cues. Het aantal cues dat hij nodig had om een herinnering op te halen nam toe in 

functie van de tijd tussen de genoteerde gebeurtenis en de overvraging. Hoewel 

dagboekstudies hebben bijgedragen aan onze kennis over het dagelijks geheugen, zijn 

ze beperkt, omdat veel herinneringen aan grote gebeurtenissen niet beperkt zijn tot 

dagelijkse activiteiten, maar langere periodes omvatten. Meerdere kleine dagelijkse 

episodes fuseren na verloop tot grotere levensthema’s die tezamen het autobiografische 

geheugen vormen. Dit autobiografische geheugen vormt ons persoonlijke levensverhaal 

en speelt een belangrijke rol in het ontstaan van ons zelfbeeld.  

 

Conway en collega’s omschrijven dit autobiografische geheugen als het zelf-

geheugensysteem, waarin persoonlijke herinneringen gekoppeld worden aan 

persoonlijke levensdoelen. Autobiografische herinneringen kunnen via generatieve of via 

directe ophaling worden gegenereerd. Generatieve ophaling vindt plaats door een 

associatief proces, terwijl directe ophaling op een meer automatische wijze via een cue 

wordt getriggerd. Een goed voorbeeld van directe ophaling is de herinnering die voor 

specifieke geuren kan worden opgeroepen.  

 

Flashbulb memories worden gevormd door belangrijke dramatische en publieke 

gebeurtenissen. Volgens sommige onderzoekers zijn flashbulb memories een speciale 

vorm van herinnering, omdat studies aanvankelijk leken uit te wijzen dat ze bijzonder 

accuraat zijn en altijd als bijzonder saillant worden gerapporteerd. Latere studies hebben 

echter uitgewezen dat flashbulb memories gevoelig zijn voor hetzelfde type vervorming 

als gewone herinnering, maar dat ze vanwege een aantal specifieke redenen als 

bijzonder levendig worden herinnerd.  

 

 



Wanneer we bij ouderen de verdeling van hun herinnering over hun levensloop 

onderzoeken dan merken we dat die niet evenredig over het leven verdeeld zijn, maar 

gekenmerkt door enerzijds een volledig gebrek aan herinneringen van voor het tweede 

levensjaar en anderzijds door een grote concentratie aan herinneringen uit de periode 

tussen het tiende en het dertigste levensjaar. Een aantal mogelijke verklaringen voor de 

kinderamnesie en deze reminiscentiebult worden beschreven. Kinderamnesie wordt 

onder andere verklaard vanuit het idee dat er in de vroege levensfasen nog geen 

zelfbeeld is, terwijl het feit dat de hippocampus nog in ontwikkeling is mogelijk ook een 

rol speelt, omdat oude herinneringen overwoekerd kunnen worden door nieuwe neurale 

verbindingen en de formatie van nieuwe neuronen, die in de hippocampus nog tot een 

aantal jaren na de geboorte doorgaat.  

 

Voor de reminiscentiebult speelt het levensscript mogelijk een belangrijke rol in de 

toename van herinneringen in deze fase. Juist omdat er in deze periode veel unieke 

veranderingen in iemands persoonlijke leven plaatsvinden, is deze periode ook rijk aan 

unieke en saillante herinneringen, waardoor die ook beter geconsolideerd worden. Dat 

geldt met name voor vrijwillige, spontaan opgehaalde herinneringen die positief zijn.  

 

Cabeza en St. Jacques introduceren een invloedrijk neurobiologisch model voor het 

autobiografisch geheugen. In dit model worden zes belangrijke processen beschreven 

die betrokken zijn bij het zoeken in het geheugen, zelfreferentie, recollectie, emotie, 

visuele verwerking en monitoring op accuraatheid van de herinnering.  

 

Een belangrijke praktische toepassing van het alledaagse geheugen betreft 

ooggetuigenissen. Uit diverse studies is gebleken dat getuigenissen vaak bijzonder 

onnauwkeurig zijn. Er zijn een aantal mogelijke redenen voor deze onnauwkeurigheden, 

zoals valse herinneringen, confirmatiebias, intrusies van cognitieve schema’s, 

beïnvloeding door de ondervrager of door de situatie, of selectieve aandacht ten 

gevolge van het gevoel bedreig te kunnen worden.  

 

Naast deze problemen is gebleken dat veel getuigen problemen hebben met het 

identificeren van een potentiële dader. Een veelgebruikte methode om daders te 

identificeren maakt gebruikt van line-ups. De identificatie wordt vaak bemoeilijkt omdat 

we over het algemeen veel meer moeite hebben om onbekende gezichten te 

identificeren dan bekende gezichten. Daarnaast speelt he andere-raseffect, het 

fenomeen dat we over het algemeen beter in staat zijn om mensen van onze eigen 

etniciteit te herkennen dan die van een andere etniciteit, ook een belangrijke rol. Ten 

slotte speelt leeftijd een rol. De kans dat foutieve informatie in een false memory resulteert 

is bij ouderen veel groter dan bij jongeren, terwijl ouderen vaak juist meer vertrouwen in 

hun geheugen hebben.  

 

Een procedure om ooggetuigenissen te verbeteren is om gebruik te maken van een 

cognitief interview. Dit cognitieve interview omvat een aantal gestructureerde stappen 

die de getuige stimuleren om de plaats-delict vanuit een aantal verschillende 

perspectieven te bekijken. Daarnaast kunnen verbeteringen in de procedures die bij line-

ups worden gebruikt ook resulteren in een meer betrouwbare identificatie van de daders.  

 



Doordat het autobiografische geheugen gebaseerd is op reconstructieve processen 

kunnen we gemakkelijk herinneringen construeren op basis van foutieve informatie. Deze 

false memories zijn aanvankelijk door Loftus en collega’s beschreven uitgaande van hun 

Lost in the mall-experiment. Latere studies hebben aangetoond dat false memories ook 

kunnen optreden bij het leren van woordenlijsten. Sommige individuen worden 

gekenmerkt door een bijzonder goed autobiografisch geheugen. Deze mensen met een 

hyperthymistisch syndroom worden vaak gekenmerkt door een obsessie met een eigen 

verleden en zouden daardoor mogelijk minder gevoelig zijn voor false memories. Dat blijkt 

echter niet het geval te zijn.  

 

Het probleem van false memories is bijzonder belangrijk in de rechtspraak. Hoewel enkele 

spraakmakende zaken hierover controversieel blijven, is recentelijk wel evidentie 

gevonden die aantoont dat het relatief gemakkelijk is om mensen te overtuigen dat ze 

ooit een misdrijf hebben gepleegd.  

 

Een laatste aspect van het alledaags geheugen heeft betrekking op acties die nog in de 

toekomst uitgevoerd moeten worden. Het prospectieve geheugen is betrokken bij het 

onthouden van de actie die uitgevoerd moet worden en het monitoren van de 

omgeving op het moment waarop deze actie uitgevoerd kan of moet worden. Het 

prospectief geheugen kan ofwel tijdgebaseerd ofwel gebeurtenisgebaseerd zijn.  

 

Het prospectieve geheugen speelt een aanzienlijk belangrijke rol in veel dagelijkse taken 

en problemen hiermee kunnen soms tot levensbedreigende situaties leiden. De analyse 

van vliegtuigongelukken wijst erop dat fouten die door piloten worden gemaakt, vaak 

voortkomen uit problemen met het prospectieve geheugen. Deze fouten hebben vaak 

betrekking op het hervatten van een onderbroken taak, het ontbreken van cues die 

iemand aanzetten tot het uitvoeren van routinehandelingen, of juist het uitvoeren van 

een routinehandeling terwijl een atypische handeling vereist was. Daarnaast kan het 

vergeten om tussen meerder taken te wisselen ook tot problemen leiden.  

 

Twee theoretische benaderingen voor het prospectief geheugen verschillen van elkaar 

in de mate waarin ze een beroep doen op aandacht. Volgens de preparatory 

attentional and memory processes (PAM)-theorie moeten we continu de omgeving 

monitoren om een prospectieve taak te kunnen uitvoeren, terwijl we dat volgens de 

multiprocess-theorie vooral op basis van cues uit de omgeving kunnen afleiden. Er is nog 

geen eenduidige evidentie voor een van de twee perspectieven. Sommige studies 

worden beter door de PAM-theorie verklaard en andere beter door de multiprocess-

theorie.  
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Taal is een systeem van regels en symbolen dat ons in staat stelt om te communiceren. 

Dit systeem wordt gekenmerkt door semantiek en syntax. Mede door het ontbreken van 

een formele definitie van het begrip taal, is het nog onduidelijk of taal een uniek 

menselijke eigenschap is of dat taalvaardigheden ook -deels- met andere diersoorten 

worden gedeeld. Ook is er nog veel discussie over de vraag of taalvaardigheden 

aangeboren zijn. Chomsky stelt dat taalvaardigheid aangeboren is in de vorm van een 

universele grammatica, maar deze stellingname wordt betwist door evolutionair 

biologen.  

 

Een invloedrijke hypothese is dat taal ons denken beïnvloedt. In de meest sterke vorm 

stelt deze whorfiaanse hypothese dat de beperkingen van een taal onze gedachten 

beïnvloeden. Hoewel deze hypothese lang impopulair is geweest, is de laatste decennia 

het idee dat taal onze perceptie kan beïnvloeden weer actueel geworden. 

Categorisatieprocessen kunnen worden beïnvloed door de mate waarin een concept in 

een specifieke taal voorkomt. Het idee dat meertaligheid een positief effect op 

cognitieve controleprocessen kan hebben is rond het begin van de eeuwwisseling 

geopperd, maar dit idee blijkt nauwelijks door empirische evidentie ondersteund te 

worden.  

 

De psycholinguïstiek maakt gebruik van specifieke eigenschappen van een taal, zoals 

de woordfrequentie, de fonologie of het feit dat woorden meerdere betekenissen 

kunnen hebben, om de cognitieve processen van taalperceptie te onderzoeken. Ook 

wordt hierbij gebruikgemaakt van pseudowoorden en non-woorden. Bekende 

psycholinguïstische taken zijn onder andere de benoemingstaak, de lexicale 

beslissingstaak en de priming-taak.  

 

Een belangrijk aspect van taal is communicatie. Bij een gesprek is de interactie tussen 

spreker en luisteraar een zeer belangrijk proces. Om efficiënt informatie uit te wisselen 

moeten sprekers en luisteraars zich op elkaar afstemmen. Grice stelt dat sprekers en 

luisteraars hierbij uitgaan van een coöperatief principe en formuleert een aantal 

stelregels waaraan gesprekspartners idealiter zouden moeten voldoen. IN de praktijk 

worden deze regels echter regelmatig overtreden. 

 

Hoewel gesprekspartners er vaak naar streven om een gemeenschappelijke grond te 

vinden, is dat niet een automatisch proces. Vooral wanneer er sprake is van tijdsdruk 

vallen we vaak terug op een egocentrisch perspectief, dat in een later stadium wordt 

gecorrigeerd. Het gebruik van relatief simpele strategieën, zoals syntactische priming, kan 

echter voorkomen dat gesprekspartners de gemeenschappelijke grond kwijtraken.  

 

Ook bij het wisselen van rol van spreker en luisteraar spelen een groot aantal non-verbale 

processen een rol. De wisseling vindt bijvoorbeeld plaats door gebruik te maken van een 

adjacency pair, zoals een vraag gevolgd door een antwoord, of door non-verbale 

signalen, zoals handgebaren. Prosodische cues dragen bij aan de verstaanbaarheid van 

spraak. Dat is met name het geval wanneer zinnen ambigu zijn. Ogenschijnlijk inhoudsloze 



opmerkingen, de discoursmarkeringen, spelen een rol in het verhogen van taalbegrip, 

omdat ze specifieke structurele aspecten van een gesproken tekst markeren.  

 

De laatste jaren is er een toenemende interesse in de studie van gebarentaal. 

Gebarentalen kunnen zich onafhankelijk van gesproken of geschreven talen 

ontwikkelen. Een vergelijking tussen de verwerking van gebarentaal en reguliere taal 

impliceert dat de representatie van linguïstische informatie deels in een 

modaliteitsspecifiek format plaatsvindt en deels in een modaliteitsafhankelijk format.  

 

Taalperceptieprocessen kunnen worden verklaard vanuit het predictive coding-

raamwerk. Hierbij speelt self-monitoring een belangrijke rol. Er is sprake van selfmonitoring 

wanneer sprekers en luisteraars continu hun eigen spraak en die van de ander volgen en 

daarbij anticiperen op wat de ander zegt. Door deze anticipatie kan de luisteraar op 

basis van een covert spraakproductieproces de verstaanbaarheid van de 

gesprekspartner vergroten. Een uniek aspect van taal is dat het rechtstreeks abstracte 

concepten kan activeren. In dat opzicht, vanuit het predictive coding framework 

beschouwd, is taal een hulpmiddel dat concepten kan activeren, waardoor 

verwachtingen kunnen worden gevormd die onze perceptie beïnvloeden.  

 

Behalve door letterlijke betekenis wordt taal ook gekenmerkt door een veelheid aan niet-

letterlijke betekenissen. Pragmatiek houdt zich bezig met de studie van de praktische 

aspecten van taal; met name de interpretatie van figuurlijk taalgebruik. Voorbeelden 

van niet-letterlijk taalgebruik zijn metaforen, maar ook het gebruik van stijlfiguren zoals 

ironie, cynisme of het geven van ontwijkende antwoorden. Een bijzonder kenmerk van 

een metafoor is dat de letterlijke betekenis vaak niet correct is. Juist om deze reden 

worden metaforen vaak gebruikt in onderzoek naar pragmatiek.  

 

Volgens het standaard pragmatisch model wordt de figuurlijke betekenis van een 

uitspraak pas geïnterpreteerd nadat een poging is ondernomen om de letterlijke 

betekenis te interpreteren. Studies waarin proefpersonen gevraagd werden om de 

letterlijke betekenis van zinnen te interpreteren, hebben echter aangetoond dat deze 

aanname incorrect is. Empirische resultaten zijn daarom ook beter in overeenstemming 

met het graded salience-model, dat veronderstelt dat de relatieve saillantie van de 

letterlijke en de figuurlijke betekenissen van een metafoor bepalen of de letterlijke dan 

wel figuurlijke betekenis eerst wordt geactiveerd.  

 

Het predicatiemodel veronderstelt dat de interpretatie van metaforen in twee stadia 

plaatsvindt. Het eerste stadium omvat een semantische analyse en het tweede stadium 

een constructie- en integratiefase. In dit laatste stadium worden concepten die 

gerelateerd zijn aan de figuurlijke betekenis geactiveerd en concepten die gerelateerd 

zijn aan de letterlijke betekenis geïnhibeerd. 

 

Verhaalverwerking kan plaatsvinden doordat we informatie die in individuele zinnen 

gepresenteerd wordt, integreren en relateren aan een context die gegeven wordt door 

achtergrondkennis. Het vormen van inferenties speelt hier een belangrijke rol in. 

Inferenties vormen een overbrugging tussen verschillende zinnen en onze 

achtergrondkennis die impliciet gelaten informatie invult. We kunnen hierbij de volgende 

inferenties onderscheiden: logische inferenties worden afgeleid van de betekenis van 



een woord, terwijl overbruggende inferenties de samenhang tussen verschillende delen 

van een tekst vaststellen. Een speciale vorm van dit type inferentie bestaat uit 

anafoorresolutie. Uitgebreide inferenties verfgraaien de tekst op basis van informatie die 

impliciet wordt gelaten en die we vanuit onze achtergrondkennis invullen.   

 

Volgens de constructionistische benadering maken we bij het lezen automatisch veel 

uitgebreide inferenties, terwijl we volgens de minimalistische benadering alleen maar die 

inferenties maken die strikt nodig zijn voor tekstbegrip. Daarnaast wordt nog de 

geheugengebaseerde benadering en de search after meaning-benadering 

onderscheiden. Welk type inferentie we vormen is echter deels afhankelijk van het doel 

waarvoor we lezen. Daarnaast wordt het proces van inferentievorming ook mee bepaald 

door de context waarin informatie wordt aangeboden.  

 

Cognitieve schema’s spelen een sleutelrol bij het vormen van een cognitieve 

representatie van een tekst. Informatie die inconsistent is met een cognitief schema wordt 

minder goed onthouden dan informatie die wel consistent is. Daarnaast worden soms 

schemaconsistente details gerapporteerd die niet in het oorspronkelijke verhaal zaten. 

Het proces van inferentievorming treedt niet alleen tijdens het lezen op, maar ook tijdens 

het ophalen van een verhaal uit het geheugen. Naast het vormen van inferenties helpen 

cognitieve schema’s ook bij het begrijpen van teksten. Ambigue teksten kunnen beter 

geïnterpreteerd worden wanneer ze te koppelen zijn aan een specifiek schema.  

 

Twee alternatieve theoretische benaderingen proberen de processen te beschrijven die 

betrokken zijn bij het vormen van een mentale representatie van een geschreven tekst. 

Het constructie-integratiemodel probeert dat te doen door te beschrijven hoe informatie 

in een tekst opgeslagen wordt in de vorm van een reeks proposities die de tekst op 

verschillende niveaus van beschrijving representeert. Situatiemodellen beschrijven 

daarentegen vooral de processen die betrokken zijn bij het coderen van acties.  

 

Terwijl we bij het begrijpen van een verhaal juist gegeven informatie tot een mentale 

representatie omvormen, moeten we bij het schrijven van een verhaal precies het 

omgekeerde doen. Schrijfervaring resulteert in een transitie van een kennis-

vertelstrategie, via een kennis-transformatiestrategie naar een kennis-creatiestretegie. De 

kennis-vertelstrategie richt zich vooral op de inhoud. Bij de kennis-transformatiestrategie 

komt daar ook een focus op de retoriek bij, terwijl er bij de kennis-creatiestrategie ook 

nog eens rekening wordt gehouden met de kennis en de noden van de lezer.   
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De verwerking van taal is een van de meest complexe cognitieve vaardigheden die we 

bezitten. Taalperceptie heeft betrekking op zowel leesvaardigheden als op het 

verwerken van spraaksignalen. Zowel geschreven teksten als gesproken vormen van taal 

delen een aantal belangrijke eigenschappen. In allebei de gevallen is er sprake van een 

boodschap die gecommuniceerd wordt, maar de wijze waarop dat gebeurt verschilt 

aanzienlijk. De taalpsychologie maakt gebruik van een aantal basiseigenschappen van 

de taal om te onderzoeken welke factoren een rol spelen in de verwerking van taal. Niet 

alleen de woordfrequentie, maar ook de fonologie en de orthografie van woorden 

spelen een belangrijke rol in de verwerking van woorden.  

 

Er kan worden gebruikgemaakt van een aantal standaardmethoden om taalprocessen 

te onderzoeken, zoals de lexicale beslissingstaak, de benoemingstaak of de priming-taak. 

Daarnaast wordt er veel elektrofysiologisch onderzoek verricht naar de schendingen in 

de semantiek. Ambiguïteiten in gesproken taal kunnen vermeden worden door het 

gebruik van prosodie. In geschreven taal worden deze ambiguïteiten op een minder 

efficiënte manier vermeden door het gebruik van leestekens.  

 

Bij het lezen van losse woorden spelen de orthografie, de fonologie en de semantiek een 

belangrijke rol. Bij woordherkenning spelen top-downprocessen voorts een aanzienlijke 

rol, zoals blijkt uit het woordsuperioriteitseffect. Het interactief activatiemodel is een 

invloedrijk model om dit effect te verklaren, maar het kan de flexibiliteit in de positionele 

codering van individuele letters niet goed verklaren. Meer recente modellen, zoals het 

overlap-model, die een probabilistische positie aan iedere letter toekennen, zijn hier 

beter toe in staat. Betekenis en verwachting spelen daarnaast ook een aanzienlijke rol in 

woordherkenning, zoals blijkt uit de klassieke priming-effecten van Neely (1977). Bij de 

herkenning van geschreven woorden speelt ook de fonologie een rol, zelfs wanneer die 

niet relevant is voor de herkenning van het woord.  

 

Het hardop lezen van woorden wordt gekenmerkt door een aantal specifieke stoornissen 

die gevonden worden bij dyslexiepatiënten. Deze stoornissen wijzen op een selectieve 

deficiëntie om ofwel onbekende woorden ofwel onregelmatige woorden uit te spreken, 

wat wijst op twee verschillende manieren waarop orthografische informatie in een 

fonologische code omgezet kan worden: via een lexicaal systeem of via een 

regelgebaseerd systeem. Er worden twee modellen voorgesteld om deze effecten te 

verklaren. Het triangle-model is gebaseerd op een neurale netwerkarchitectuur en het 

dual-route cascade-model maakt expliciet gebruik van twee verschillende routes om de 

onregelmatige en onbekende woorden te verwerken. Recente ontwikkelingen tonen 

aan dat beide modellen mogelijk met elkaar verenigbaar zijn. Oogbewegingen spelen 

een belangrijke rol bij het lezen van zinnen. Oogbewegingsdata hebben aangetoond 

dat we alvast een saccade naar het volgende woord kunnen voorbereiden terwijl we 

nog bezig zijn om het huidige woord te lezen. Het easy-reader-model werd voorgesteld 

om de fixatietijden te verklaren.  

 

 



Het luisteren naar spraak vormt de tweede belangrijke mogelijkheid om taal waar te 

nemen. Het spraaksignaal is ambigu en de grote uitdaging voor 

spraakherkenningstheorieën bestaat eruit dat ze adequaat moeten kunnen verklaren 

hoe we in staat zijn de grote variatie aan spraaksignalen eenduidig te kunnen 

interpreteren. Het segmentatieproces bestaat uit het extraheren van individuele 

woorden uit een continu akoestisch signaal. Een aantal perceptuele fenomenen, zoals 

het fonemisch restauratie-effect en het Ganong-effect, impliceren dat top-

downprocessen een belangrijke rol spelen in de segmentatie van het spraaksignaal.  

 

De motortheorie van spraakherkenning stelt dat we het spraaksignaal proberen te 

desambigueren door dit subvocaal te herhalen. Hoewel deze theorie lang in de 

vergetelheid is geraakt, is er momenteel nieuwe interesse in dit idee vanuit het 

perspectief van predictive coding en het spiegelneuronensysteem. Het cohortmodel 

probeert spraakherkenning te beschrijven op basis van een selectie-en eliminatieproces, 

terwijl het trace-model gebaseerd is op connectionistische principes. In het afgelopen 

decennium is er meer aandacht gekomen voor de neurale basis van spraakherkenning, 

wat heeft geleid tot de ontwikkeling van een neurobiologisch model voor 

spraakherkenning, dat de rol van natuurlijke oscillaties in het spraaksignaal gebruikt om 

te beschrijven hoe de basiseenheden van taal in het spraaksignaal geïdentificeerd 

kunnen worden.  

 

Neuropsychologische studies op het gebied van spraakherkenning hebben eveneens 

een aantal specifieke problemen geïdentificeerd, zoals pure woorddoofheid, 

woordbetekenisdoofheid, transcorticale sensorische afasie of diepe dysfasie. Deze 

stoornissen wijzen ook op het bestaan van onafhankelijke systemen die betrokken zijn bij 

het converteren van auditieve signalen naar articulatoire bewegingen.  

 

Voor de verwerking van grotere eenheden informatie kijken we eerst naar het proces van 

zinsontleding. De wetenschappelijke studie van zinsontledingsprocessen maakt vaak 

gebruik van ambigue zinnen. Een invloedrijke theorie over zinsontleding is vernoemd naar 

dit type zinnen: het garden path-model. Dit model veronderstelt dat we zinnen proberen 

te ontleden op basis van de meest eenvoudige grammaticale structuur die mogelijk is. 

Nieuwe informatie die beschikbaar wordt tijdens het lezen of het luisteren zal indien 

mogelijk aan deze grammaticale structuur gekoppeld worden. Een heranalyse vindt 

plaats wanneer de gekozen grammaticale structuur niet meer past. Het garden path-

model veronderstelt bovendien dat semantische informatie pas verwerkt wordt nadat de 

syntactische analyse compleet is. Constraint-based theorieën, daarentegen, 

veronderstellen dat we semantische en syntactische analyses in parallel uitvoeren. Een 

uitbreiding op deze modellen wordt gevormd door het unrestricted race-model. De 

laatste jaren wordt het echter in toenemende mate duidelijk dat we geen volledig 

uitgebreide representatie van een zin vormen, maar dat onze interpretatie sterk 

afhankelijk is van het doel. Hierdoor vormen we vaak een representatie die ‘goed 

genoeg’ is.  
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Taalproductie vindt in essentie op twee manieren plaats: door te spreken of door te 

schrijven. Het meeste onderzoek naar taalproductie richt zich op de spraakprocessen. 

Spraak- en schrijfprocessen dienen een vergelijkbaar doel, namelijk communicatie, en 

maken allebei gebruik van dezelfde kennisbron. Met name in de planningsfase vertonen 

spraak- en schrijfprocessen dan ook sterke overeenkomsten. Toch zijn er ook een aantal 

belangrijke verschillen tussen spraak-en schrijfprocessen. Geschreven teksten bestaan 

over het algemeen uit langere en complexere zinnen dan gesproken teksten. Spraak is 

daarentegen eerder spontaan, minder volledig en meer afgestemd op het publiek, waar 

de spreker meestal rechtstreeks contact mee heeft en feedback van ontvangt.  

 

Een vloeiende spreker kan ongeveer honderdvijftig woorden per minuut produceren om 

op deze snelheid coherente taal te produceren, is veel cognitieve verwerkingskracht 

vereist en sprekers kunnen deze snelheid vasthouden door gebruik te maken van 

preformulatie en door op strategische momenten vooruit te plannen. Veel kennis over 

planning van spraak is verkregen door versprekingen te bestuderen, en door te bepalen 

wanneer sprekers pauzeren. Planning is flexibel en kan worden aangepast aan 

veranderende taakvereisten.  

 

Versprekingen vormen een belangrijke bron van informatie over spraakproductie. De 

meeste versprekingen kunnen als een van de volgende types worden geclassificeerd: 

woordverwisselingsfout, spoonerisme, morfeemverwisselingsfout, inconsistentie in het 

enkel- en meervoud of semantische substitutie. Een laatste categorie versprekingen 

wordt gevormd door de freudiaanse verspreking, maar diverse onderzoekers betwisten 

of dit type fout niet op basis van eenvoudiger principes te verklaren is. Aanvankelijk 

vonden onderzoekers dat proefpersonen onder druk gestimuleerd konden worden om 

meer freudiaanse versprekingen te produceren. Meer recent onderzoek wijst echter uit 

dat mensen intern hun spraak monitoren op taboewoorden en deze woorden juist minder 

vaak produceren.  

 

De 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.  

 

Veel versprekingen worden al door een intern monitoringsysteem gedetecteerd en 

gecorrigeerd voordat ze uitgesproken worden. Twee alternatieve theoretische 

benaderingen proberen te verklaren hoe dat gebeurt. Volgens de perceptual loop-

theorie luisteren we naar onze eigen spraak en detecteren we fouten door onze eigen 

spraak te interpreteren. Spraakbegrip speelt hier dus een centrale rol in. Volgens de 

conflictmonitoringtheorie worden versprekingen echter al in een veel eerder en lager 

niveau van verwerking gedetecteerd. Evidentie dat versprekingen al in een vroeg 

stadium gedetecteerd worden, is beter te verenigen met de conflictmonitoringtheorie 

dat met de perceptual loop-theorie.  



 

Het 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 de 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 parellelliteit 

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.  

 

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. Broca’s afasie wordt gekenmerkt door een niet-vloeiende vorm van 

spraak, waarbij taalbegrip nog grotendeels intact is, terwijl Wernickes afasie wordt 

gekenmerkt door een zeer vloeiende spraak, die echter grotendeels betekenisloos is.  

 

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 worden 

gemaakt tussen begripsproblemen en vormen van afasie waarbij taalbegrip niet 

verstoord is. Op basis van dit onderscheid worden afasiepatiënten tegenwoordig vaak 

geclassificeerd in een van de categorieën van agrammatisme, anomie of jargonfasie. 

Naast laesies in de gebieden van Broca en Wernicke kunnen specifieke vormen van 

afasie ook voorkomen doordat een of beide routes die deze gebieden met elkaar 

verbinden beschadigd zijn. Zowel schade aan de dorsale of aan de ventrale route kan 

resulteren in agrammatisme. Anomie wordt gekenmerkt door het onvermogen om 

objecten te benoemen. Jargonafasie, ten slotte, wordt gekenmerkt doordat patiënten 

weliswaar grammaticaal beschouwd nog relatief correcte zinnen weten te produceren, 

maar niet meer in staat zijn om de juiste inhoudswoorden te vinden. Ze vervangen die 

vaak door andere woorden, of produceren neologismen. Jargonafasiepatiënten 

hebben waarschijnlijk vooral veel problemen met het simultaan plannen en monitoren 

van hun spraak.  

 

Schrijven is naast spreken de tweede belangrijke manier om taal te produceren. Schrijven 

doet een beroep op bijna alle cognitieve processen, van de productie van complexe 

vinger- of handbewegingen, over complexe taalproductieprocessen, tot planning en 

controleprocessen die complexe ideeën structureren en vormgeven. Deels vanwege 

deze complexiteit is er nog maar relatief weinig bekend over schrijfprocessen.  

 

Het schrijfproces bestaat uit planning, zinsvorming en revisie, waarbij zinsvorming kan 

worden opgedeeld in een translatie- en een transcriptieproces. Veel kennis over 

schrijfprocessen is verkregen door gebruik te maken van de methode van gestuurde 

retrospectie. Bij deze methode wordt de schrijver op regelmatige momenten gevraagd 

om te rapporteren met welk aspect van het schrijfproces hij of zij op dat moment bezig 

is. Proefpersonen die expliciet gevraagd worden om eerst een outline te maken, 

produceren over het algemeen consistentere teksten die hogere ratings krijgen.  



 

Verschillende vormen van kennis zijn relevant voor een schrijver. Conceptuele kennis 

refereert aan de inhoud die de schrijver wil communiceren. Socio-culturele kennis omvat 

de sociale achtergrond of de context van een probleem en de metacognitieve kennis 

houdt verband met kennis over wat iemand over een onderwerp weet. Daarnaast wordt 

er ook nog strategische kennis geïdentificeerd. Strategische kennis heeft betrekking op 

de wijze waarop doelen en subdoelen in een tekst georganiseerd worden. Deze kennis 

speelt een belangrijke rol in het schrijfplan.  

 

De meeste tijd wordt doorgebracht in het zinsvormingsproces, maar schrijvers switchen 

regelmatig tussen de verschillende processen. Experts besteden echter relatief veel tijd 

aan revisie, vergeleken met niet-experts. De tijd die aan revisie wordt besteed wordt 

vooral gespendeerd aan de coherentie en de structuur van een argument. Het switchen 

tussen verschillende processen vindt plaats op basis van een interne monitor, die te 

vergelijken is met de central executive van het werkgeheugen.  

 

Het meest basale onderdeel van het schrijfproces wordt gevormd door de productie van 

letters en woorden. Dat kan op twee manieren gebeuren, door handschrijven of door 

typen. Voor beide vormen van schrijven is gevonden dat een serie motorcommando’s 

ter grootte van meerdere letters gelijktijdig wordt geproduceerd. Bij het handschrift wordt 

gevonden dat deze commando’s worden gegroepeerd in de vorm van een bigram of 

in de vorm van een lettergreep. Het fenomeen van motorequivalentie impliceert dat de 

motorcommando’s niet op effectorniveau worden gevormd, maar op een hoger, 

abstracter niveau. Voor typen is gevonden dat de programmering van de 

toetsaanslagen grotendeels een impliciet proces is, maar dat dit niet alleen maar op 

basis van feedforwardprocessen gebeurt. Diverse aspecten, zoals de tactiele feedback 

van een toetsenbord, spelen een belangrijke rol in de efficiëntie van het typproces.  

 

Veel onderzoek naar spellingsprocessen is uitgevoerd op basis van studies in verband met 

de conversie van gesproken naar geschreven woorden. Op basis van studies bij 

neuropsychologische patiënten is vastgesteld dat deze conversie kan plaatsvinden via 

twee routes: een lexicale route en een niet-lexicale route. Patiënten met een stoornis aan 

de lexicale route hebben vooral problemen om bekende woorden, en dan met name 

onregelmatige woorden, te spellen, terwijl proefpersonen met een stoornis aan de niet-

lexicale route vooral problemen hebben met het spellen van onbekende woorden en 

non-woorden. De routes zijn waarschijnlijk niet onafhankelijk: zowel studies bij patiënten 

als bij gezonde proefpersonen hebben aangetoond dat informatie van de lexicale route 

de werking van de lexicale route kan beïnvloeden. Daarnaast is gevonden dat conflicten 

tussen de lexicale en de niet-lexicale route resulteren in een vertraging van het 

spellingsproces.  

 

Er is lang een discussie geweest over de vraag of we één of twee orthografische lexicons 

hebben. Patiëntenstudies gaven in eerste instantie aanleiding om te vermoeden dat we 

twee lexicons hebben, maar meer recente resultaten pleiten eerder voor het bestaan 

van één orthografisch lexicon, dat gedeeld wordt door lees- en schrijfprocessen.  
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Interne mentale representaties spelen een essentiële rol in bijna alle vormen van hogere 

cognitie. Dit hoofdstuk bespreekt vier mogelijke vormen die deze representaties kunnen 

aannemen. Deze vormen kunnen onderverdeeld worden in modale en amodale 

systemen. Modale representaties kunnen de vorm aannemen van mentale beelden, of 

kenmerken. Amodale representaties kunnen de vorm aannemen van symbolen of 

statistische patronen in neurale netwerken. Deze mentale representaties worden 

verondersteld een belangrijke rol te spelen in het genereren van predicties over de 

toekomst, en in het evalueren van mogelijke alternatieve scenario’s, in de vorm van 

mentale stimulaties.  

 

Een invloedrijke theorie over redeneren is die van de mentale modellen. Mentale 

modellen beschrijven mogelijke alternatieve uitkomsten op basis van de 

probleembeschrijving, waarbij aangenomen wordt dat voor iedere mogelijke uitkomst 

een ander model gegenereerd wordt. Deze modellen kunnen ofwel ingebeeld worden 

ofwel overwogen worden. Johnson-Laird en collega’s veronderstellen dat op basis van 

de beschikbare informatie uit een probleembeschrijving een mentaal model wordt 

geconstrueerd, waarna mensen op zoek gaan naar tegenvoorbeelden om een 

voorlopige conclusie, die op grond van het model verkregen is, te weerleggen. 

Problemen die meerdere mentale modellen vereisen worden over het algemeen minder 

accuraat opgelost dan problemen die maar één model vereisen.  

 

Chater en Oakford beargumenteren dat er veel situaties zijn waarin mensen het nalaten 

om mentale modellen te genereren en gaan er daarom van uit dat veel 

redeneerproblemen aangepakt worden vanuit een probabilistische benadering, waarin 

op basis van de combinatie van de probleemstelling en onze achtergrondkennis een 

inschatting wordt gemaakt van de waarschijnlijkheid dat een stelling waar is.  

 

Duale systeemtheorieën vormen een hybride combinatie van de uitgangspunten van de 

mentale-modellentheorie en de probabilistische benadering. Volgens deze theorieën 

formuleren we in eerste instantie een intuïtief antwoord op een probleem, op basis van 

een systeem 1-proces. Pas wanneer er redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van 

dit antwoord zal het geverifieerd worden door een meer analytisch, formeel, systeem 2-

proces. Systeem 1 wordt hierbij geacht automatisch te zijn, te opereren op basis van 

associaties die gevormd zijn in het langetermijngeheugen, en vroeg in de evolutie 

ontstaan te zijn. Systeem 2 wordt verondersteld relatief laat in de evolutie ontstaan te zijn, 

te opereren op basis van bewuste processen, en analytisch en beperkt te zijn qua 

capaciteit.  

 

Theorieën over mentale representaties worden vaak getest door proefpersonen formele 

redeneerproblemen voor te leggen. Binnen de formele logica kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen inductieve en deductieve redeneerprocessen. Inductie vindt 

plaats wanneer we op basis van incomplete gegevens een algemeen geldend principe 

proberen af te leiden, terwijl er sprake is van deductie wanneer we een conclusie willen 

trekken die met zekerheid volgt uit de gegevens.  

 



Bij inductieve logica is het nooit mogelijk om evidentie te vinden voor de algemene 

geldigheid van een principe, terwijl discrepante bevindingen wel de ongeldigheid van 

een principe kunnen aantonen. Dit principe vormt ook een belangrijke hoeksteen voor 

wetenschappelijk onderzoek. Toch hebben veel mensen een sterke confirmatiebias. 

Deze confirmatiebias kan op basis van eenvoudige taken, zoals de 2-4-6 taak van Wason 

onderzocht worden. Daarnaast wordt veel onderzoek uitgevoerd op basis van 

gesimuleerde onderzoeksomgevingen.  

 

Onderzoek naar deductief redeneren vindt plaats op basis van drie verschillende 

logische problemen: conditionele logica, relationele logica en syllogistische logica. 

Binnen de conditionele logica kunnen twee redeneervormen worden onderscheiden die 

tot een valide conclusie leiden, te weten de modus ponens en de modus tollens. 

Daarnaast zijn er nog twee redeneervormen die niet noodzakelijk tot een valide conclusie 

leiden, namelijk de ontkenning van het antecedent en de bevestiging van de 

consequent.  

 

Schendingen van de logica komen vaak voor doordat mensen zich laten beïnvloeden 

door irrelevante context, bijkomende argumenten of achtergrondkennis.  

 

Een veelgebruikte taak om deductieve redeneerprocessen te onderzoeken is de 

kaartselectietaak van Wason. Veel mensen alten zich in deze taak leiden door irrelevante 

aspecten van de taak. Mogelijke verklaringen hiervoor worden gegeven door de 

matching bias, of het idee dat mensen niet goed met indicatieve regels kunnen omgaan. 

Een herformulering van de taak, die gebaseerd is op deontologische regels resulteert 

over het algemeen in een sterke toename van de redeneerprestatie.  

 

Syllogismen bestaan uit twee basisstatements, namelijk een majorpremisse en een 

minorpremisse, en een conclusie waarden de juistheid moet worden vastgesteld, onder 

de assumptie dat de premissen correct zijn. Vanwege deze eigenschap zijn syllogismen 

interessant gereedschap om deductieve redeneerprocessen te onderzoeken. Mensen 

blijken zich vaak te laten beïnvloeden door de geloofwaardigheid van de premissen. 

Naast deze geloofwaardigheidsbias is er ook een matching bias gevonden. Bovendien 

maken mensen ook veel fouten omdat er verwarring kan ontstaan over de precieze 

betekenis van de premissen, aangezien de definities van logische operatoren in de 

logica vaak een andere betekenis hebben dan wat door het dagelijks taalgebruik 

geïmpliceerd wordt.  

 

Van relationele redeneringen worden verondersteld dat dat die gebaseerd zijn op de 

constructie van mentale beelden waarin de onderliggende relaties een centrale rol 

spelen. In deze context kan een onderscheid worden gemaakt tussen beelden en 

overwegingen. Hoewel mentale beelden voordelig kunnen zijn bij relationele 

redeneringen, kunnen ze in sommige gevallen nadelig zijn, vanwege irrelevante details 

die gegenereerd worden.  

 

Een aantal factoren beperkt het menselijk redeneervermogen. Onze beperkte 

werkgeheugencapaciteit speelt hierin een belangrijke rol. Deze beperking resulteert 

vaak in het toepassen van het waarheidsprincipe, dat stelt dat we overwegend mentale 

modellen genereren voor condities die niet waar zijn. Daarnaast speelt de eerder 



genoemde geloofwaardigheidsbias hier ook een belangrijke rol in, omdat 

geloofwaardige premissen geassocieerd zijn met een sterk gevoel van correctheid, 

waardoor logische problemen via een intuïtief systeem 1-proces worden opgelost en een 

analytische check door systeem 2 uitblijft.  

 

Gedurende de afgelopen twee decennia is er veel progressie geweest in het 

identificeren van de neurale basis van formele redeneerprocessen. Met name de linker 

frontale en pariëtale gebieden zijn hier cruciaal. Hierbij lijken de verschillende 

hersengebieden elk een specifieke rol te spelen in relationele, categorische en 

conditionele operaties. Daarnaast is evidentie gevonden voor een differentiatie tussen 

de verschillende stadia van een redenatie. Er zijn voorts aanzienlijke individuele 

verschillen in redeneervaardigheden vastgesteld, die mogelijk gerelateerd kunnen 

worden aan verschillen in strategie die mensen gebruiken en die ook gereflecteerd 

worden in diverse neurale activatiepatronen.  

 

Onderzoek naar deductieve redeneerprocessen impliceert dat er weinig 

overeenkomsten zijn tussen de wijze waarop we in het dagelijks leven redeneren en de 

wijze waarop deductieve redeneerprocessen verlopen. Een meer recente benadering 

wordt om die reden gevormd door studies naar informele redeneerprocessen. Informele 

redeneringen zijn eerder gedreven vanuit een motivatie om iemand te overtuigen dan 

uit een motivatie om de waarheid te achterhalen en ze worden bovendien beter 

beschreven door de principe van bayesiaanse inferentie dan door de binaire logica die 

aan de klassiek redeneertheorieën ten grondslag ligt.  

 

Gezien de vele schendingen van logica die we vaak maken, kunnen we ons de vraag 

stellen of wij mensen rationeel zijn. In eerste instantie lijkt er een sterke discrepantie te zijn 

tussen rationaliteit in experimentele settings en rationaliteit in het dagelijkse leven. We 

moeten hier echter concluderen dat de klassieke normatieve definitie van rationaliteit, 

zoals die ontleed is aan de klassieke formele inferentiële logica, geen goed model is voor 

de menselijke rationaliteit, die veel sterker op probabiliteiten en onzekerheden 

gebaseerd is. Toch is de menselijke rationaliteit zeker wel beperkt. Het Drunning-Kruger-

effect beschrijft hoe mensen die slecht presteren op een bepaalde taak vaak ook niet 

het inzicht en de kennis hebben om zich te realiseren dat ze slecht presteren.  
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De vaardigheid om onze omgeving samen te vatten in numerieke eenheden en 

categorieën stelt ons in staat om de belasting op ons geheugen drastisch te verminderen 

en om abstracties te vormen op basis van concrete voorbeelden. De complexiteit van 

het categorisatieproces wordt vooral gekenmerkt door het feit dat we bij de formatie 

van categorieën vaak moeten omgaan met uitzonderingen. Factoren zoals 

representativiteit, typerendheid en diversiteit spelen een belangrijke rol in de effectiviteit 

waarmee we een stimulus kunnen classificeren. Het vermogen om aantallen te kunnen 

representeren is gebaseerd op een rudimentair aangeboren besef van grootte. Hoewel 

dit besef van grootte aangeboren lijkt, wordt finesse ervan door taalkundige en culturele 

factoren beïnvloed. Jonge baby’s hebben een rudimentair besef van grootte en 

statistische regelmatigheden; een gevoel voor verhoudingen en intuïtieve kansrekening 

is ook aanwezig bij culturen met een beperkt vocabulaire voor numerieke eenheden.  

 

Op basis van ontwikkelingsstudies is vastgesteld dat ons begrip voor aantallen 

waarschijnlijk bestaat uit een verbale (cijfers) en een non-verbale (mentale inbeelding) 

representatie. De verbale representatie is discreet en de non-verbale continu. De non-

verbale representatie is al vanaf jonge leeftijd beschikbaar en evolueert sterk in de eerste 

levensmaanden na de geboorte. Discrete getalsrepresentatie ontwikkelt zich pas later 

en is aanvankelijk beperkt tot drie eenheden. Diverse getallensystemen zijn in de 

menselijke geschiedenis opgezet om hoeveelheden te representeren. Het werken met 

getallen wordt gekenmerkt door een aantal specifieke effecten, waaronder het 

symbolischeafstandseffect en de apprehensiespan.  

 

Wanneer we vier of minder objecten waarnemen kunnen we de hoeveelheid hiervan 

onmiddellijk vaststellen, zonder te moeten tellen. We spreken dan over subiteren. Er zijn 

diverse verklaringen voor subiteren geformuleerd, waarvan de verklaring van 

objectindividuatie de meest plausibele is. Deze verklaring wordt ondersteund door 

neurobiologische correlaten: bij mensen in de vorm van een afvlakking van de toename 

van de Z2pc-componenten in functie van de toename van het aantal objecten en bij 

primaten in de vorm van neuronen die een vergelijkbaar patroon in vuurfrequentie laten 

zien. Wanneer subiteren niet meer volstaat moeten we tellen. Tellen gebeurt door 

objecten mentaal te overlopen en een rangordenummer te actualiseren in het 

werkgeheugen. Wanneer de te tellen objecten volgens een bepaalde regelmaat 

gerangschikt zijn, is het mogelijk om het telproces efficiënter te maken. Tellen gebeurt niet 

noodzakelijk subvocaal. Wanneer we niet meer in staat zijn om subvocaal te tellen, 

kunnen we bij benadering nog steeds het juiste aantal objecten vaststellen, al is het 

resultaat dan wel eerder probabilistisch dan exact. Wanneer tellen niet mogelijk is, kan 

het aantal worden vastgesteld door middel van schatting.  

 

Relatieve getalsgrootte wordt geassocieerd met een specifieke locatie. Het SNARC-

effect beschrijft hoe relatief kleine getallen geassocieerd worden met links en grote 

getallen met rechts. Diverse studies hebben aangetoond dat dit effect flexibel is en 

beïnvloed kan worden door taakinstructies. Deze resultaten hebben geleid tot de mental 

white board-hypothese, die stelt dat we geneigd zijn om informatie van links naar rechts 

in een imaginaire ruimte in ons werkgeheugen te ordenen.  



Veel studies op het gebied van rekenen zijn gebaseerd op het idee dat rekenvaardigheid 

begint met tellen. Uiteindelijk worden rekenresultaten als feit in het geheugen 

opgeslagen en de tijd die benodigd is om een rekensom op te lossen is onder andere 

afhankelijk van de tijd die nodig is om het resultaat uit het geheugen te halen. Het 

probleemgrootte-effect beschrijft hoe de tijd die nodig is om een rekensom op te lossen 

afhankelijk is van de grootte van de operanden. De uitdaging van cognitieve 

rekenmodellen is om dit effect te verklaren. Bij complex hoofdrekenen met overdracht 

speelt het werkgeheugen een voorname rol. Een belangrijke, nog deels onbeantwoorde 

vraag is hoe numerieke informatie gerepresenteerd wordt. Sommige theoretische 

modellen veronderstellen dat specifieke stadia van het proces elk hun eigen code 

hebben, terwijl andere modellen poneren dat de wijze waarop numerieke informatie 

gerepresenteerd word afhankelijk is van de aard van de taak.  

 

Sommige theoretici nemen aan dat rekenkundige vaardigheden ontwikkeld zijn vanuit 

andere cognitieve functies; vooral functies die gebruikt worden bij het inschatten van 

aantallen en hoeveelheden en functies die betrokken zijn bij het evalueren van 

verschillen. Neurowetenschappelijke evidentie suggereert inderdaad dat er overlap is 

tussen hersengebieden die betrokken zijn bij substractie en het schatten van verschillen 

alsook tussen hersengebieden die betrokken zijn bij additie en het schatten van 

aantallen.  

 

Van concepten werd aanvankelijk verondersteld dat ze op een hiërarchische wijze in het 

werkgeheugen waren gerepresenteerd, maar dit idee bleek problematisch, omdat het 

onderliggende model een aantal belangrijke effecten van atypische en infrequente 

exemplaren niet kan verklaren. Om deze reden kan worden geconcludeerd dat 

concepten worden gekenmerkt door een gegradieerde structuur, die beschrijft hoe 

sommige exemplaren als representatiever voor een categorie worden beschouwd dan 

andere. Deze gradatie treedt zelfs op voor goed gedefinieerde categorieën, waarbij 

exemplaren volgens een eenduidige regel wel of niet tot de categorie behoren.  

 

Een centrale vraag in het onderzoek naar conceptformatie is of dat gebeurt op basis van 

associatie of op basis van een meer concreet hypothesetoetsingsproces. Aanvankelijk 

werd verondersteld dat de classificatie van concepten vooral gebeurde op basis van 

een hypothesetoetsingsproces. De klassieke studies op dit gebied waren echter 

gelimiteerd in de zin dat ze vooral gebruikmaakten van goed gedefinieerde concepten, 

die gekenmerkt worden door bivariate eigenschappen. In het dagelijks leven hebben we 

echter meestal te maken met concepten die slecht gedefinieerd zijn. Met name voor 

deze concepten spelen typerendheidseffecten een belangrijke rol. Met name 

multidimensionale categorieën, categorieën met meer dan één definiërend kenmerk, 

zijn slecht gedefinieerd en de wijze waarop informatie over deze verschillende dimensies 

geïntegreerd kan worden, bepaalt de classificatie.  

 

 

 

 

 

 



Oorspronkelijk zijn er drie verschillende modellen voorgesteld die de 

classificatieprocessen beschrijven. Prototypemodellen veronderstellen dat we individuele 

exemplaren vergelijken met een prototype van een stimulus. Exemplaarmodellen 

veronderstellen daarentegen dat we individuele exemplaren vergelijken met een 

representatieve verzameling leden van de categorie in ons geheugen, terwijl 

beslissingsmodellen gebaseerd zijn op het idee dat we specifieke responsen toekennen 

aan een stimulus, op basis van de visuele eigenschappen hiervan.  

 

Meer recente modellen voor stimulusclassificatie zijn gebaseerd op het eenvoudsprincipe 

en combineren eigenschappen van de prototype- en exemplaarmodellen. Volgens dit 

eenvoudsprincipe zal de precieze representatie van de categorie een gewogen balans 

vormen tussen een algemene regel en de uitzonderingen op deze regel. Het minimale 

aantal noodzakelijke regels bepaalt hierbij hoe een concept precies gerepresenteerd 

gaat worden.  
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Beoordelings- en beslissingsprocessen zijn sterk aan elkaar gerelateerd, maar verschillen 

ook op één belangrijk aspect. Bij beoordelingen gaat het om het bepalen van de 

waarschijnlijkheid van een bepaalde gebeurtenis, op basis van incomplete gegevens, 

terwijl het bij beslissen gaat om het maken van een selectie uit verschillende opties. 

Beoordelingsprocessen zijn sterk gerelateerd aan onze intuïtieve noties van statistische 

waarschijnlijkheden. De gokkersmisvatting beschrijft bijvoorbeeld de intuïtieve misvatting 

dat kansen die gerelateerd zijn aan onafhankelijke gebeurtenissen afhankelijk van elkaar 

zijn.  

 

De kans dat een bepaalde gebeurtenis optreedt gegeven een specifieke a-priorikans 

wordt beschreven door het theorema van Bayes. Het taxiprobleem is een klassiek 

vraagstuk dat in veel studies gebruikt wordt om te onderzoeken in hoeverre mensen 

rekening houden met deze a-priorikans, oftewel de basisratio. Vaak houden mensen hier 

geen rekening mee, waardoor de kans op een relatief zeldzame gebeurtenis sterk 

overschat wordt. Ze laten zich bij het maken van waarschijnlijkheidsbeoordelingen eerder 

leiden door relatief simpele heuristieken. De representativiteitsheuristiek beschrijft hoe de 

mate waarin individuele voorbeelden representatief zijn voor een bepaalde categorie 

beoordelingen sterk kan beïnvloeden. Het gebruik van deze heuristiek kan resulteren in 

de conjunctiedwaling, oftewel de misvatting dat een beschrijving die bestaat uit een 

conjunctie van twee eigenschappen beter op een persoon van toepassing is dan een 

beschrijving die maar een van de twee eigenschappen omvat.  

 

Deze conjunctiedwaling kan mogelijk verklaard worden vanuit de 

beschikbaarheidsheuristiek. Die beschrijft hoe de 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. De 

beschikbaarheidsheuristiek kan ook verklaren waarom veel mensen een irreële angst 

hebben voor bijzonder infrequente gebeurtenissen, zoals aanvallen door haaien of 

terroristische aanslagen.  

 

De ondersteuningstheorie veronderstelt dat de wijze waarop gebeurtenissen beschreven 

worden een sterke invloed kunnen hebben op de ingeschatte waarschijnlijkheid ervan. 

De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de details in de beschrijving de aandacht op 

specifieke details richten en daardoor deze informatie in het geheugen activeren. 

Sommige studies laten zien dat ook experts beïnvloed worden door deze meer expliciete 

beschrijven, maar de resultaten zijn niet altijd even consequent. In zeer specifieke 

gevallen kan de meer expliciete beschrijving echter ook een negatief effect op het 

waarschijnlijkheidsoordeel hebben. Dat is vooral het geval wanneer de informatie 

betrekking heeft op bijzonder zeldzame gebeurtenissen.  

 

Over het algemeen tonen de meeste resultaten aan dat beoordelingen sterk beïnvloed 

worden door het gebruik van heuristieken. Hoewel heuristieken vaak tot onnauwkeurige 

beoordelingen kunnen leiden, zijn ze in de praktijk dikwijls bruikbaar omdat ze met weinig 

cognitieve moeite erg bruikbare resultaten opleveren. Een speciale klasse van 

heuristieken die bijzonder efficiënt zijn, wordt gevormd door de verzameling van snelle en 



zuinige heuristieken. Voorbeelden van deze categorie heuristieken zijn de ‘neem de 

beste’-strategie, de herkenningsheuristiek en de hiaatheuristiek. Welke heuristiek het 

meest efficiënt is, hangt af van de mate van redundantie in de aangeboden informatie 

en de aard van het probleem.  

 

Volgens Gigerenzer en Hoffrage treden vertekeningen in beoordelingen vaak op omdat 

we niet goed kunnen omgaan met proporties. Wanneer problemen in meer natuurlijke, 

concrete eenheden worden gerepresenteerd, blijken veel beoordelingsfouten plotseling 

aanzienlijk gereduceerd te worden. Als problemen op deze manier gerepresenteerd 

worden, kunnen we gebruikmaken van het proces van het natuurlijk bemonsteren. 

Hoewel natuurlijk bemonsteren kan resulteren in betere beoordelingen kan het ook 

resulteren in een bias, wanneer we zelf de keuze hebben welke gevallen we gaan 

beschouwen. Dit fenomeen staat bekend als biased sampling. Een tweede factor die 

beoordelingsfouten kan reduceren is de mate waarin de beoordelaar de beschikking 

heeft over causale informatie, dat wil zeggen achtergrondkennis heeft die relevant is 

voor de beoordeling.  

 

Beslissingen variëren van relatief triviale tot levensloopbepalende zaken. Bij alle 

beslissingsprocessen is er sprake van het accumuleren van evidentie en het uitvoeren van 

een handeling op basis van deze informatie. Een belangrijk probleem is dat de 

betrouwbaarheid van de informatie nogal kan variëren, waardoor iedere beslissing als 

het uitwerken van een statistisch probleem kan worden beschouwd.  

 

Beslissingsprocessen werden oorspronkelijk vooral bestudeerd vanuit normatieve 

gedragseconomische theorieën. Deze theorieën beschrijven beslissingsprocessen vanuit 

de speltheorie en beschouwen een beslissing als een inzet op een mogelijke uitkomst. De 

utiliteitstheorie veronderstelde dat mensen ernaar streven om deze uitkomt te 

maximaliseren. Uit diverse psychologische studies is echter gebleken dat mensen vaak 

beslissingen nemen die conflicteren met dit principe. De prospecttheorie van Kahneman 

en Tversky veronderstelt daarentegen dat mensen zowel potentiële winsten als potentiële 

verliezen in hun beslissingen meewegen en dat verliezen hierbij vaak een groter gewicht 

krijgen dan winsten. Dit laatste effect staat bekend als verliesaversie. Latere studies 

hebben aangetoond dat er grote individuele verschillen zijn in de mate van 

verliesaversie. Met name mensen met een laag zelfvertrouwen worden gekenmerkt door 

een hoge mate van verliesaversie.  

 

Naast verliesaversie worden beslissingen ook sterk beïnvloed door de wijze waarop 

informatie wordt gepresenteerd. Dit framingeffect beschrijft hoe mensen, wanneer de 

positieve aspecten van een optie worden genoemd, maar niet de negatieve, eerder 

geneigd zijn om deze optie te kiezen, terwijl een beschrijving van exact dezelfde optie 

waarin alleen de negatieve aspecten worden benoemd, juist resulteert in een neiging 

om de optie net niet te kiezen.  

 

Het verzonken-kosteneffect beschrijft de neiging van individuen om achter reeds 

gemaakte beslissingen te blijven staan, zelfs wanneer deze beslissingen suboptimaal zijn, 

omdat er al kostbare middelen in de beslissing zijn geïnvesteerd. Het verzonken-

kosteneffect treedt met name op wanneer beslissers verantwoording moeten afleggen 

voor hun keuzes. Hoewel de prospecttheorie een zeer groot aantal aspecten van het 



menselijk keuzegedrag goed kan verklaren, zijn er ook een aantal beperkingen aan de 

theorie. Een van deze beperkingen is het feit dat verliesaversie niet altijd voorkomt. 

Daarnaast houdt de theorie geen rekening met de specifieke omstandigheden 

waaronder winst of verlies verwacht kan worden.  

 

Emotionele factoren spelen een aanzienlijke rol in beslissingsprocessen. Deze processen 

vormen ook de basis voor verliesaversie. Vaak overschatten mensen echter de potentiële 

impact van een verlies op hun emoties. Ze vertonen met andere woorden een 

impactbias. Spijt is vaak gerelateerd aan verlies dat het gevolg is van een eigen 

beslissing, terwijl teleurstelling vaak gerelateerd is aan verliezen die het gevolg zijn van de 

keuzes van anderen. Hoewel prefrontaalschade vaak resulteert in een toename van 

risicogedrag dat meestal negatieve effecten heeft op het keuzegedrag, is in een beperkt 

aantal gevallen gevonden dat patiënten die geen negatieve emoties ervaarden voor 

een risicovolle keuze juist beter presteerden, omdat ze geen verliesaversie vertoonden.  

 

In het geval van keuzes waaraan een zeker risico verbonden is, hebben de meeste 

mensen de neiging om de huidige situatie niet te veranderen, of die pas te veranderen 

wanneer de baten hiervan duidelijk opwegen tegen de kosten. Er is in dat geval sprake 

van een omissievoorkeur of een status-quobias. De sociaal-functionalistische benadering 

veronderstelt dat de cognitieve functies die de basis vormen voor beslissingsprocessen 

ontstaan zijn vanuit de noodzaak om sociaal bedrog te herkennen.  

 

Complexe beslissingen worden vaak genomen door meerdere attributen van 

verschillende opties te beschouwen. Omdat we niet in staat zijn alle relevante attributen 

van alle opties te beschouwen, moeten we ons noodzakelijk inperken. Simon spreekt in 

dat geval van gebonden rationaliteit. De eliminatie-door-aspectentheorie beschrijft hoe 

beslissers proberen om complexe beslissingen te optimaliseren door opties te elimineren 

die niet aan een specifiek criterium voldoen. Complexe beslissingsprocessen zijn echter 

flexibel en kunnen zich aanpassen aan veranderde omstandigheden.  
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In de cognitieve psychologie wordt probleemoplossing vaak bestudeerd door gebruik te 

maken van situaties waarbij de probleemoplosser zich in de ene toestand bevindt en in 

de andere toestand wil raken. Hoewel de toegestane stappen vaak gedefinieerd zijn, is 

er pas sprake van probleemoplossing wanneer het niet onmiddellijk duidelijk is hoe het 

verschil tussen de twee toestanden overbrugd kan worden.  

 

Hoewel probleemoplossing door het verschil in toestanden gedefinieerd kan worden, 

bestaat er een aanzienlijke variatie in de aard van problemen. Enerzijds kunnen 

problemen goed of slecht gedefinieerd zijn, anderzijds kunnen problemen kennisrijk of 

kennisarm zijn. In het probleemoplossingsonderzoek wordt over het algemeen gewerkt 

met goed gedefinieerde kennisarme problemen, omdat die het best gecontroleerd zijn. 

Bij de studie van expertise wordt echter veel gewerkt met kennisrijke en slecht 

gedefinieerde problemen.  

 

Probleemoplossing doet een sterk beroep op productief denken, oftewel de 

denkprocessen die betrokken zijn bij het vinden van innovatieve nieuwe oplossingen. 

Historisch beschouwd is de studie van probleemoplossingsgedrag echter ontstaan vanuit 

de studie naar reproductieve denkprocessen. Reproductief denken heeft betrekking op 

het toepassen van eerder gevonden oplossingen en het onthouden van toevallig 

gevonden oplossingen.  

 

De gestaltpsychologie richtte zich met name op de processen die betrokken zijn bij 

inzicht. Inzicht is iedere vorm van begrip, realisatie of probleemoplossing waar de 

oplossing plotseling gevonden wordt door een reorganisatie van de 

probleemrepresentatie. Voorbeelden van taken om toezicht te bestuderen zijn onder 

andere het verminkte-dambordprobleem of de remote associates-taak. Inzicht gaat 

vaak gepaard met een plotseling doorzien van het probleem.  

 

Ervaring met eerdere oplossingen kan ons helpen om een probleem te doorzien, 

waardoor ervaring over het algemeen gunstig is voor het oplossen van 

inzichtsproblemen. Toch kan inzicht soms ook negatieve effecten hebben op onze 

oplossingsvaardigheden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij functionele gefixeerdheid of bij 

Einstellung. Functionele gefixeerdheid wil zeggen dat we een te sterke focus hebben op 

de bekende gebruiksmogelijkheden van objecten, waardoor alternatieve 

mogelijkheden niet herkend worden. Einstellung refereert aan de verwachte moeilijkheid 

van een probleem. Wanneer problemen gemakkelijker zijn dan verwacht, zijn we vaak 

minder goed in het vinden van een oplossing. Een hoge mate van cognitieve controle 

kan ook ongunstig zijn voor het verkrijgen van inzicht.  

 

De representationele veranderingstheorie probeert inzicht te verklaren op basis van 

cognitieve processen. Wanneer we een aantal keren vergeefs hebben geprobeerd om 

een probleem op te lossen, dan zal dit gebrek aan voortgang resulteren in de noodzaak 

om de representatie van het probleem aan te passen. Het monitoren van de voortgang 

speelt hierin een belangrijke rol. Zolang we in de waan zijn dat we dichter bij een oplossing 

komen, ervaren we geen noodzaak om het probleem anders te representeren. Hierdoor 



zijn problemen waarbij het lijkt alsof we dichter bij een oplossing komen, vaak moeilijker 

op te lossen dan problemen waarbij aanvankelijk geen vooruitgang geboekt kan 

worden. Een van de processen die belangrijk zijn bij het vinden van een nieuwe 

probleemrepresentatie is constraint relaxation, het loslaten van zelfopgelegde 

beperkingen. Een voorbeeld hiervan is het luciferprobleem. Hoewel inzicht sterk kan 

bijdragen aan het vinden van een oplossing, is er, na het veranderen van de 

probleemrepresentatie, vaak nog niet direct een oplossing voorhanden. Ook binnen de 

nieuwe representatie moet vaak nog gezocht worden naar de correcte oplossing.  

 

Incubatie heeft betrekking op het gegeven dat het even laten rusten van een probleem 

vaak resulteert in het efficiënter vinden van de oplossing. De effectiviteit van incubatie is 

mogelijk gerelateerd aan het vergeten van irrelevante aspecten van het probleem of 

het loslaten van ineffectieve oplossingsstrategieën.  

 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is een succesvolle onderzoekslijn naar het oplossen 

van goed gedefinieerde problemen gestart met de ontwikkeling van het 

computerprogramma general problem solver. Deze general problem solver was in staat 

om problemen op te lossen waarbij vanuit de probleemtoestand de doeltoestand via 

een aantal goed gedefinieerde stappen werd bereikt. De stappen die de general 

problem solver hierbij nam werden vergeleken met de stappen die mensen uitvoerden. 

Voorbeelden hiervan zijn de toren van Hanoi of diverse rivieroversteekpuzzels. Omdat een 

volledige uitwerking van het probleem vaak niet mogelijk is, wordt er bij de oplossing 

dikwijls gebruikgemaakt van een aantal vereenvoudigde heuristieken. Voorbeelden van 

dit soort heuristieken zijn de means-end-analyse en de hill climbing-strategie. Wanneer 

mensen weinig voortgang boeken zou dat moeten resulteren in een verandering van 

strategie.  

 

Deze problemen vereisen dat we in zeker mate vooruitplannen. Bij veel problemen wordt 

echter gevonden dat mensen vaak maar zeer beperkt vooruitplannen. Oorspronkelijk 

werd gedacht dat dit gebrek aan planning het resultaat was van een gebrek aan 

capaciteit. Meer recente studies schrijven het echter toe aan cognitieve zuinigheid: we 

kunnen wel meer vooruitplannen, maar vaak doen we dat vanwege cognitief-

economische motieven niet.  

 

Een factor die een zeer belangrijke rol speelt bij probleemoplossing wordt gevormd door 

de beschikbaarheid van een analogie Bij analogisch probleemoplossen kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen analogieën met oppervlakkige overeenkomsten, 

analogieën met structurele overeenkomsten en analogieën met procedurele 

overeenkomsten met het op te lossen probleem. Hoewel oppervlakkige overeenkomsten 

in principe irrelevant zijn voor de oplossing, kan het ontbreken van deze overeenkomsten 

soms wel verhinderen dat we in staat zijn om de structurele en procedurele overeenkomst 

tussen probleem en analogon te herkennen. Het actief zoeken naar een analogie is vaak 

effectiever dan het aangereikt krijgen van een analogie. Empirisch onderzoek naar 

analogieën vindt vaak plaats op basis van het vier-term-analogieprobleem.  

 

Onderzoek naar expertise richt zich op de cognitief psychologische factoren die 

bijdragen aan de levenslange ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Hierbij wordt 

vaak gebruikgemaakt van kennisrijke problemen. Studies op dit gebied die problemen 



uit de fysica hebben gebruikt, suggereren dat beginners problemen vaak classificeren 

op basis van oppervlakkige kenmerken, terwijl experts dat vooral doen op basis van de 

onderliggende structuur.  

 

Onderzoek naar schaakexpertise heeft zich vooral gericht op de vraag hoe ervaren 

schakers bordposities representeren. Simon en Chase veronderstelden dat schakers 

bordposities representeren in chunks en dat deze chunks voor experts groter zijn dan die 

van beginners. Ze veronderstellen voorts dat ervaren schakers zo goed zijn omdat ze een 

zeer grote hoeveelheid van dergelijke chunks in hun langetermijngeheugen hebben 

opgeslagen. Daarnaast gebruiken ervaren schakers echter ook nog andere strategieën 

die door de sjabloontheorieën worden beschreven.  

 

Behalve op schaakexpertise richten veel studies zich op de ontwikkeling van medische 

expertise. Een deel van deze onderzoekslijn is geïnspireerd op de originele studies naar 

schaakexpertise. Elstein probeerde topmedici te identificeren en trachtte te bepalen hoe 

de wijze waarop zij diagnoses stelden verschilde van die van reguliere artsen. Latere 

studies richtten zich meer op de ontwikkeling van expertise in functie van het aantal jaren 

ervaring. Bij ervaren medici is een groot deel van hun diagnostische vaardigheden 

impliciet en gebaseerd op patroonherkenning; vaardigheden die vooral door een 

Systeem 1-proces worden gedreven. Deze impliciet gevonden resultaten worden echter 

vaak gecontroleerd op basis van een Systeem 2-proces. Op grond van 

oogbewegingsstudies is vastgesteld dat medische experts zeer snel pathologieën op 

röntgenfoto’s of foto’s van huidaandoeningen kunnen identificeren.  

 

Deze toename is efficiëntie in het herkennen van pathologieën is een typisch voorbeeld 

van expertise die zich met de leeftijd ontwikkelt. We moeten echter een onderscheid 

maken tussen routineuze expertise en adaptieve expertise. Routineuze expertise 

ontwikkelt zich met ervaring, terwijl adaptieve expertise vooral geassocieerd is met een 

intrinsieke intentionele motivatie om continu te blijven ontwikkelen en innovatief bezig te 

zijn.  

 

Een belangrijke, maar ook enigszins controversiële factor die een rol speelt in de 

ontwikkeling van expertise, is het doelbewust oefenen. Oefenen is efficiënt wanneer er 

voldoende gelegenheid is om te oefenen, wanneer er in adequate feedback wordt 

voorzien en wanneer de oefeningen de juiste moeilijkheidsgraad hebben om uitdagend 

te blijven. Een van de redenen waarom oefening effectief kan zijn is dat het de limitaties 

van het werkgeheugen kan omzeilen. Oefening is echter een noodzakelijke, maar niet 

voldoende voorwaarde om te excelleren op een specifiek domein. Voor schakers werd 

bijvoorbeeld gevonden dat niet alleen het aantal uren oefening, maar ook hun 

aanvangsniveau bepalend was voor de rating die ze uiteindelijk konden behalen. Deze 

resultaten impliceren dat initieel talent ook een zeer grote rol van betekenis heeft in het 

bepalen van de latere taakprestatie.  

  



Samenvatting boek hoofdstuk 23  
 

Het vakgebied van de sociale cognitie bestudeert de cognitieve processen die 

betrokken zijn bij de interactie met anderen. Omdat veel sociaal cognitieve processen 

impliciet zijn, wordt de basis van dit vakgebied gevormd door het ontwikkelen van 

impliciete maten. Hiertoe wordt onder andere gebruikgemaakt van de 

affectmisattributieprocedure en van impliciete-associatietesten. Een nog relatief 

controversiële vraag binnen de studie van de impliciete sociale cognitie is in hoeverre 

impliciete sociale stereotypes het menselijk gedrag kunnen beïnvloeden. Sociale-

priming-studies claimen hier evidentie voor te hebben gevonden, maar deze resultaten 

blijken overwegend moeilijk te repliceren.  

 

Een cruciaal onderdeel van ons sociaal functioneren wordt gevormd door het ons 

kunnen inleven in een ander. Deze vaardigheid wordt omschreven met de term theory 

of mind, en omvat onder andere het vermogen om te kunnen beredeneren wat een 

ander wel of niet kan weten. Een sterk hieraan gerelateerd begrip is mind reading, 

oftewel het vermogen om de mentale staat van een ander te representeren. Deze 

vaardigheid is waarschijnlijk deels aangeboren, maar kan door oefening verder verfijnd 

worden.  

 

Veel sociaal-cognitieve functies zijn gerelateerd aan activatie van de frontale cortex. De 

ventromediale prefrontaalschors wordt verondersteld een belangrijke rol te spelen in het 

linken van emotionele ervaringen met complexe beslissingen op het sociale vlak. Veel 

kennis over sociale cognitie is verkregen door de resultaten van studies naar 

autismespectrumstoornissen te vergelijken met die van studies naar het syndroom van 

Williams. Patiënten met het syndroom van Williams zijn vaak nog bijzonder goed in staat 

om de emotionele toestand van iemand te lezen op basis van foto’s van diens gezicht. 

Deze vaardigheid om emotionele expressies van gezichten te lezen is waarschijnlijk 

geassocieerd met het functioneren van de amygdala. Dat geldt met name voor 

negatieve emoties, al blijkt uit een klein aantal studies dat de amygdala ook betrokken 

is bij het herkennen van positieve emoties. Behalve in het herkennen van emoties speelt 

de amygdala mogelijk ook een rol in het herkennen van sociale cues in 

bewegingspatronen.  

 

Bij sociaal redeneren en beslissen is de ventromediale prefrontale cortex belangrijk in het 

relateren van een perceptuele representatie van een stimulus aan zijn emotionele en 

sociale relevantie. Patiënten met een hersenbeschadiging aan dit gebied worden vaak 

gekenmerkt door een beperking in het scala aan sociale gedragingen dat ze 

tentoonspreiden, alsook een verminderde respons op straf, inadequate sociale 

manieren, en een gebrek aan empathie en interesse in het welzijn van anderen. Dit 

gebied speelt ook een belangrijke rol in sociaal redeneren.  

 

 

De somatosensorische cortex speelt ook een belangrijke rol bij sociaal-cognitieve 

processen; dit gebied lijkt met name een rol te spelen in empathie en het stimuleren van 

het vormen van een representatie van een ander. Het representeren van een ander vindt 

ook plaats op basis van het spiegelneuronensysteem. Het bestaan van dit systeem werd 



voor het eerst bij apen aangetoond en bestaat uit neuronen die zowel reageren wanneer 

de aap zelf een handeling moet uitvoeren als wanneer die deze actie bij een ander 

observeert. Een equivalent van dit systeem is ook bij mensen gevonden en vormt de basis 

van leren door imitatie en het begrijpen van de intenties van een ander. De emotionele 

toestand van een ander wordt mogelijk ook gecodeerd door het 

spiegelneuronensysteem. Het herkennen van walging bij anderen is in hoge mate 

gerelateerd aan het kunnen herkennen van walging bij het individu zelf en de verwerking 

van deze emotionele signalen is gerelateerd aan activatie van de insula. De werking van 

het spiegelneuronensysteem kan verklaard worden vanuit het predictive coding-

raamwerk. Interne generatieve modellen die op alle niveaus van de hiërarchie een 

predictiefout proberen te minimaliseren spelen hierin een belangrijke rol.  

 

Sociale perceptie beschrijft het fenomeen dat we conclusies kunnen trekken uit het non-

verbale gedrag van een ander. Ook deze vaardigheid lijkt gebaseerd te zijn op het 

hergebruik van cognitieve vaardigheden die we gebruiken om ons eigen gedrag te 

interpreteren. Evidentie voor deze conclusie is gevonden op basis van studies naar 

sociale uitsluiting en plaatsvervangende pijn. Dit laatste is de sensatie dat we zelf pijn 

voelen bij het observeren van een ander die pijn lijdt.  

 

Een van de belangrijkste aspecten van ons sociaal gedrag is dat we in staat moeten zijn 

om met een ander samen te werken. Deze vaardigheid wordt omschreven als joint 

action. Joint action speelt bijvoorbeeld een rol bij een conversatie, maar ook in veel 

situaties waarin verbale communicatie onmogelijk is. In dergelijke gevallen moeten acties 

op een non-verbale wijze op elkaar afgestemd worden. Dat gebeurt doordat 

deelnemers een gezamenlijke representatie delen, doordat ze de acties van een ander 

voorspellen en doordat ze de eigen acties en de acties van een ander met elkaar kunnen 

integreren.  

 

Sociale factoren spelen ook een belangrijke rol in beslissingsprocessen en mogelijk is ons 

rederneervormogen ontstaan vanuit een noodzaak om schendingen van sociale 

conventies te kunnen detecteren. Veel studies naar sociale beslissingsprocessen zijn 

gebaseerd op taken die gegrondvest zijn op de speltheorie. Bekende voorbeelden van 

veelgebruikte taken zijn het dictatorspel en het vertrouwensspel. Veel sociale 

beslissingsprocessen worden bestudeerd in de neuro-economie. Een specifiek geval van 

dit soort spellen wordt gevormd door sociale dilemma’s? Bij sociale dilemma’s is de 

uitkomst niet alleen maar afhankelijk van de eigen beslissing, maar ook van die van een 

ander. Hierbij geldt de algemene regel dat de beslissing die in eerste instantie gunstig lijkt 

voor het individu, dat niet is voor de groep, waardoor het individu op lange termijn hier 

ook nadeel van heeft.  

 

Morele dillema’s worden bestudeerd door gebruik te maken van artificiële situaties die 

een conflict oproepen tussen een rationele keuze en een intuïtieve emotionele keuze. 

Voorbeelden hiervan zijn het trolleydilemma en het voetbrugdilemma. Hoewel de 

resultaten die verkregen zijn op basis van deze dilemma’s impliceren dat beslissingen 

ofwel op basis van utilitaire regels ofwel op basis van deontologische regels genomen 

worden, moeten deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden omdat de 

gebruikte dilemma’s vaak weinig echte morele weerstand oproepen.  
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Het centrale thema van dit hoofdstuk was foutverwerking en de consequenties van het 

maken van fouten in het dagelijks leven. Fouten en de verwerking van fouten spelen een 

belangrijke rol in recente theoretische modellen van menselijke cognitie. Hoewel 

theoretische modellen die gebaseerd zijn op predictie en de correctie van 

predictiefouten, aanvankelijk ontstaan zijn vanuit de visuele perceptie, worden deze 

predictieve modellen tegenwoordig ook toegepast op een veelheid van domeinen 

binnen de cognitieve psychologie en speelt de interpretatie van signaleen uit het 

lichaam hier een belangrijke rol in. Recente theoretische modellen proberen verklaringen 

te vinden voor concepten zoals gebonden rationaliteit of irrationele angsten.  

 

Psychische stoornissen die gekenmerkt worden door een grote diversiteit van symptomen 

kunne mogelijk ook (deels) verklaard worden vanuit het perspectief van een predictive 

coding-mechanisme, waarbij een te groot gewicht aan ofwel de predicties ofwel aan 

de predictiefouten kan worden toegekend. Deze foutieve weging kan, eventueel in 

combinatie met een aberrante verwerking van de predictiefouten, resulteren in een 

scala aan cognitieve disfuncties die de basis kunnen vormen voor respectievelijk 

schizofrenie of autisme.  

 

In het dagelijks leven maken mensen vaak fouten en in kritieke omstandigheden kunnen 

menselijke fouten fatale gevolgen hebben en leiden tot grote rampen. Voorbeelden 

hiervan zijn vliegrampen, rampen op zee of grote medische blunders. Reason 

identificeert een onderverdeling in verschillende types fouten. Slips en lapses zijn niet 

intentioneel en het gevolg van het incorrect toepassen van een actieplan dat op zich 

wel correct is. Een vergissing is daarentegen het gevolg van het toepassen van een 

incorrect actieplan. Vergissingen zijn vaak het gevolg van een inschattingsfout in 

onzekere situaties. Daarnaast maakt Reason nog een onderscheid tussen fouten en 

schendingen. Schendingen worden gevormd door doelbewuste afwijkingen van een 

actieplan, bijvoorbeeld om werk te besparen of om tijd te winnen.  

 

Fouten of schendingen van procedures kunnen onmiddellijke of latente consequenties 

hebben. Er is sprake van een latente consequentie wanneer de consequenties van 

incorrecte procedures zich pas onder zeer specifieke omstandigheden manifesteren. 

Deze procedures zijn vaak op het niveau van de organisatie, de supervisie of in 

precondities te situeren. Acuut falen is vaak het directe gevolg van specifieke 

handelingen.  

 

In de laatste decennia is er sprake geweest van een verregaande automatisering van 

veel complexe taken. Deze ontwikkeling is vooral in de luchtvaart heel erg duidelijk 

aanwezig. Hoewel de automatisering in de meeste gevallen een positief effect op de 

veiligheid heeft gehad, heeft het ook geresulteerd in het feit dat bemanningen soms te 

veel vertrouwden op geautomatiseerde systemen, waardoor ze kritieke problemen niet 

meer opmerkten. Om optimaal te kunnen functioneren, moeten vliegtuigbemanningen 

te alle tijde situatiebesef hebben.  

 



Ook bij basale visuele zoektaken kunnen mensen fouten maken wanneer wat ze zoeken 

extreem zeldzaam is. Luchthavenbeveiligers moeten bijvoorbeeld koffers screenen op de 

aanwezigheid van wapens en wanneer deze doelstimuli extreem zeldzaam zijn, worden 

ze vaak gemist wanneer ze wel aanwezig zijn. Een mogelijke reden waarom doelstimuli 

gemist worden is dat beveiligers vaak naar meerdere doelen moeten zoeken, waardoor 

ze meerdere zoeksjablonen in hun werkgeheugen actief moeten houden. Omdat het 

rapporteren van de aanwezigheid van een wapen een relatief automatisch proces is, 

kan dat resulteren in een sterke responsbias, waardoor proefpersonen geneigd zijn om 

snel ‘nee’ te rapporteren. In studies waarin proefpersonen hun respons niet kunnen 

corrigeren, kan dat resulteren in een sterke onderschatting.  

 

De verregaande automatisering van het arbeidsproces in de twintigste eeuw heeft er 

ook in geresulteerd dat veel meer mensen cognitieve arbeid verrichten dan fysieke. 

Mentale vermoeidheid is geassocieerd met langdurige mentale arbeid, maar kan hier 

waarschijnlijk niet door verklaard worden. Er is eerder sprake van een relatie tussen 

mentale vermoeidheid, cognitieve controle en motivatie. Volgens deze opvatting is 

mentale vermoeidheid het gevolg van een disbalans tussen de geïnvesteerde 

inspanning en de mate waarin beoogde doelen worden bereikt. Met name in situaties 

waarin mensen er niet in slagen om hun doelen te bereiken, maar gedwongen worden 

door te gaan met hun werk, kan dit resulteren in chronische mentale vermoeidheid en 

een eventuele burn-out.  

 

Een andere consequentie van de verregaande automatisering is dat we tegenwoordig 

bijna dagelijks met computers werken. De software waarmee we dagelijks moeten 

omgaan moet afgestemd worden op de menselijke cognitie, waarbij een aantal 

eigenschappen van cruciaal belang zijn. Automatische handelingen mogen niet 

resulteren in fatale fouten, de gebruiker dient te allen tijde feedback te krijgen over de 

werking van het programma, moet keuzevrijheid hebben, maar tegelijkertijd moeten 

irrelevante opties zo veel mogelijk voor de gebruiker verborgen blijven. Indien mogelijk 

moet de software de gebruiker door de workflow leiden en de visuele presentatie van 

informatie moet overzichtelijk blijven, zodat visuele zoekprocessen geoptimaliseerd 

worden.  

 

Locked-inpatiënten kunnen tegenwoordig communiceren op basis van brein-

computerinterfaces. Deze systemen registreren diverse neurofysiologische signalen en 

proberen op basis hiervan de intentie van de patiënt af te leiden. Deze intenties kunnen 

omgezet worden naar een geschreven tekst of gebruikt worden om apparatuur te 

bedienen. EEG-metingen kunnen ook toegepast worden bij leugendetectie. Hierbij wordt 

de neurale respons gemeten terwijl objecten worden getoond waarvan de verdachte 

ontkent ze te kennen. Wanneer de verdachte deze voorwerpen wel herkent, kan dat 

gereflecteerd worden in een EEG P300-component of andere fysiologische markers. 

Cognitieve strategieën kunnen echter worden toegepast om de EEG-gebaseerde 

leugendetectietests om de tuin te leiden. Recente ontwikkelingen impliceren dat 

leugendetectie ook mogelijk is op basis van reactietijden.  

 

 

 



De wetenschappelijke studie naar menselijke cognitie is een doorlopend proces. Nieuwe 

ontwikkelingen in de komende decennia zullen zich mogelijk richten op het doorvoeren 

van nieuwe onderzoeksprotocollen, manieren om data uit te wisselen en de wijze waarop 

over de resultaten van deze studies gepubliceerd zal worden. Inhoudelijke 

ontwikkelingen zullen zich vooral richten op de vraag hoe de verschillende 

onderzoeksgebieden binnen de cognitieve psychologie verband met elkaar houden.  

 

 

 

 

 


