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DE ARCHITECTUUR VAN ONS GEHEUGEN  
1 INLEIDING  

Ons geheugen is modulair en reconstructief  

 

Klassiek onderscheid: declaratief versus non-declaratief  

• declaratief: expliciete kennis  
o semantisch (feitenkennis)  
o episodisch (persoonlijke herinneringen)  

• non-declaratief: geen bewuste toegang  
o vaardigheden  
o detectie van regelmaat  

 

Kennis van het verleden nuttig voor “voorspellen” van de toekomst:  

• stelt ons in staat om mentaal te “tijdreizen”  

 

Het succes van Henry Molaisons gefaalde hersenoperatie:  

• hippocampus verwijderd na schedelfractuur, zware epileptische aanvallen 
• bleek niet meer in staat 

o om nieuwe persoonlijke herinneringen vast te houden  
o om zich nieuwe feiten te herinneren  
o herinneringen aan periode tot enkele jaren voor de operatie aangetast  

• wel nog in staat om  
o informatie gedurende een aantal minuten vast te houden  
o nieuwe vaardigheden te leren  

 

2 DE ARCHITECTUUR VAN ONS GEHEUGEN  

Karl Lashley: zoektocht naar engram  

• oorspronkelijk: overtuiging dat geheugensporen op specifieke locaties in 
de hersenen zijn opgeslagen  

• lokaliseren door ratten te trainen in het vinden van een weg door een 
doolhof en vervolgens laesies aan te brengen in hun cortex  

• veronderstelling dat wanneer het deel van de cortex waar de herinnering 
aan het doolhof lag opgeslagen beschadigd was, de ratten een sterk 
verminderde prestatie op deze taak lieten zien  

• geen evidentie  

 

Conclusie: herinneringen zijn niet op één specifieke locatie opgeslagen  

• laesi in lokaal deel cortex heeft nauwelijks effect  
• taakprestatie nam gradueel af naarmate grotere delen van de cortex 

beschadigd werden  
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Twee nieuwe theorieën:  

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

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

 

Vermindering taakprestatie is evenredig afhankelijk van de hoeveelheid cortex die beschadigd was  

 

Verloren vaardigheden kunnen opnieuw aangeleerd worden, maar de benodigde tijs hangt ook lineair samen 
met de hoeveelheid beschadiging  

 

2.1 ARCHITECTUUR VS. PROCESSEN  

Probleem met Lashley: experimenten vooral gebaseerd op doolhoftaken: taken die mogelijk een beroep deden 
op een combinatie van expliciete herinneringen en impliciet aangeleerde vaardigheden  

 

Hippocampus betrokken bij formatie van nieuwe geheugensporen  

 

Architectuur: wijze waarop informatie in het geheugen opgeslagen is en de hersengebieden die ermee 
geassocieerd zijn 

 

Geheugenprocessen: cognitieve processen die betrokken zijn bij de vorming van deze geheugensporen, het 
ophalen van informatie uit het geheugen, alsook aan het manipuleren van informatie die we tijdelijk moeten 
onthouden voor de uitvoering van een veelheid aan cognitieve taken  

 

2.1.1 DE ARCHITECTUUR VAN HET GEHEUGEN  

Waar wordt informatie opgeslagen?  

 

Onderscheid lange- en kortetermijnopslag  

 

Langetermijngeheugen: 

• informatie waar we bewust toegang toe hebben (algemene feiten en persoonlijke herinneringen) 
• informatie die we ons onbewust hebben aangeleerd op basis van de vorming van associaties en van het 

oefenen van bepaalde vaardigheden  

 

2.1.2 GEHEUGENPROCESSEN  

Welke cognitieve en neurale processen zijn hierbij betrokken?  

 

Ophaling, opslag en manipulatie van informatie  
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Opslaan, vasthouden en evalueren van taakdoelen  

 

3 OVERZICHT VAN LANGETERMIJNGEHEUGENSYSTEEM  

 

 

4 AMNESIE  

Geheugenverlies veroorzaakt door:  

• traumatisch hersenletsel  
• bilaterale beroerte  
• chronisch alcoholmisbruik  

 

Onderscheid tussen:  

• anterograde amnesie  
• retrograde amnesie  

 

Vaak hopeloos incorrect gerepresenteerd in films en stripverhalen  

 

Syndroom van Korsakoff: gevolg van een vitamine B-deficiëntie  

• vier problemen die de studie naar amnesie bemoeilijken 
o thiaminedeficiëntie ontwikkelt zich langzaam, waardoor de onset van de amnesie gradueel is 

à moeilijk vast te stellen of specifieke gebeurtenissen plaatsvonden voor de onset van de 
amnesie of niet  

o de schade aan het brein is zeer diffuus à resultaten niet op eenduidige wijze te interpreteren  



 4 

o er kunnen aanzienlijke individuele verschillen optreden in de aard van de schade à veel 
variatie in de precieze aard van de amnesie à moeilijk om de resultaten over patiënten heen 
te generaliseren  

o studies zijn niet in staat om rechtstreeks de impact van hersenbeschadigingen op het LTG vast 
te stellen  

• amnesiesyndroom gekenmerkt door  
o anterograde amnesie: beperking in de vaardigheid om nieuwe herinneringen te vormen  
o retrograde amnesie: problemen om zich gebeurtenissen te herinneren die voor de onset van 

de amnesie plaatsvonden  
o functies KTG nog relatief intact  
o vermogen om (motorische) vaardigheden te leren ook nog relatief intact  

 

Dezelfde hersengebieden zijn betrokken bij anterograde en retrograde amnesie (mediale temporaalkwabben), 
maar correlatie wordt wel lager wanneer additionele hersengebieden betrokken zijn  

 

Studie van amnesiepatiënten hebben basis gelegd voor:  

• onderscheid tussen korte- en langetermijngeheugen  
• onderscheid tussen declaratieve en niet-declaratieve geheugen   

 

5 HET DECLARATIEF GEHEUGEN  

Endel Tulving: episodisch versus semantisch geheugen  

 

Episodisch geheugen:  

• laat ontwikkelend en snel aftakelend  
• op het verleden gericht  
• relatief gevoelig voor neurale dysfuncties  
• mentaal terug in de tijd reizen  
• stelt ons in staat om te bepalen waar en wanneer specifieke persoonlijke gebeurtenissen in ons leven 

plaatsvonden  
• van relatief beperkte omvang  

 

Semantisch geheugen:  

• niet aan tijd of plaats gebonden  
• abstractie op basis van meerdere persoonlijke ervaringen  
• feitenkennis  
• conceptueel  

 

Evidentie op basis van dubbele dissociaties:  

• gebaseerd op vermogen van patiënten om na de aanvang van amnesie nog nieuwe informatie op te 
slaan  

• dubbele dissociatie: problemen met episodisch geheugen, semantisch geheugen wel in orde  

 

Semantische verwerking: abstractie van kennis uit persoonlijke ervaringen  
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Hersenbeschadigingen:   

• hippocampus of fornix: vooral problemen met het episodisch geheugen  
• semantische dementie: vooral problemen met het semantisch geheugen (vervaging van begrippen)  

 

Schade aan hippocampus: effect op episodisch geheugen  

 

Episodisch geheugen afhankelijk van hippocampus  

 

Semantisch geheugen afhankelijk van entorhinale, perirhinale en parahippocampale cortices  

 

Vroege onset amnesie: hippocampale functies kunnen overgenomen worden  

 

Semantische dementie: ernstig verlies van conceptuele kennis, terwijl episodische herinneringen en meeste 
cognitieve functies nog intact zijn  

 

Retrograde amnesie problemen verklaren:  

• consolidatietheorie: langdurig proces van consolidatie van episodische 
herinneringen in de hippocampus à na aantal jaren ergens ander 
opgeslagen waardoor ze beschermd zijn tegen hippocampale schade  

• geleidelijke shift van episodisch naar semantische herinnering: episodic 
to semantic shift-theorie à episodische herinneringen omgevormd tot 
semantische herinneringen, waardoor ze robuuster worden  

o verlies van detail, maar robuust tegen hippocampale schade  
o semantisatie  

• multiple trace theorie  
o hoe groter het aantal connecties tussen hippocampus en 

temporaalkwab, hoe robuuster de herinnering  
o zowel vastleggen als ophalen versterkt/vergroot deze 

connecties  
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6 EPISODISCH GEHEUGEN  

6.1 DE PERMASTORE  

Opmerkelijk accurate episodische herinneringen aan klasgenoten en andere jeugdherinneringen, maar niet 
perfect  

 

Permastore = stabiele episodische herinneringen die zeer goed gecodeerd zijn in het geheugen  

 

 

 

6.2 HERKENNING VS. HERINNERING  

Kritiek op permastore op permastore: geen sprake van een uitzonderlijk goed opgeslagen herinnering, maar van 
de vorming van een cognitief schema  

 

Schema’s = kennisstructuren waarin individuele herinneringen ingebed kunnen worden  

 

Bij onderzoek naar episodisch geheugen: onderscheid tussen herkenning en herinnering:  

• herkenning: presentatie van een serie items, waarbij proefpersoon moet aangeven of een item nieuw 
is of al eerder is gepresenteerd  

• herinnering  
o vrije herinnering: proefpersoon moet een zo compleet mogelijke lijst van onthouden items 

produceren, waarbij er geen restricties zijn wat betreft de volgorde waarin de items 
opgenoemd kunnen worden  

o seriële herinnering: iedm maar opnoemen in dezelfde volgorde waarin ze ook oorspronkelijk 
geleerd werden  

o gecuede herinnering: proefpersonen moeten op basis van een cue een item produceren  

 

Opdeling herkenning: 

• recollectie: het herkennen van een item op basis van het ophalen van contextuele details uit het 
geheugen  

• familiariteit: het proces van het herkennen van een item op basis van het waarnemen van de relatieve 
sterkte van de herinnering, maar zonder het ophalen van specifieke details die betrekking hebben op 
de context waarin het item aanvankelijk geleerd werd  



 7 

Duidelijk onderscheid maken tussen recollectie en familiariteit: herinner/weet-procedure  

• aangeven of een gepresenteerd item nieuw is of al een keer eerder is gepresenteerd  
• herinneren dat ze eerder zij tegengekomen à recollectie  
• weten à familiariteit  

 

Vormen van herkenning zijn resultaat van een verschil in sterkte van de herinneringen  

 

6.3 HERINNERING  

Verschil tussen herinnering en herkenning  

 

Drie verschillende geheugentesten  

o itemherkenningstest die sensitief is voor familiariteit  
o associatieve herkenningstest die sensitief is voor recollectie  
o vrije herinneringstest  

 

Herinner/weet-procedure  

 

Bij herkenning is er sprake van sterkere associaties tussen de items en de context 

 

 

 

7 HET SEMANTISCH GEHEUGEN  

Algemene kennis opgeslagen in semantisch geheugen in de vorm van concepten  

 

Meeste theorieën gebaseerd op het idee dat alle concepten die we ooit geleerd hebben een onderdeel vormen 
van het semantisch netwerk  
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In semantische netwerk: gerelateerde concepten met elkaar verbonden  

 

Klassieke benadering (Collins & Quillian, 1969): 

• netwerk van abstracte concepten  
• hiërarchisch georganiseerd  
• aantal assumpties bleken niet correct: hiërarchische organisatiestructuur  

 

Later (Collins & Loftus, 1976): 

• originele hiërarchische organisatie Collins en Quillian niet flexibel genoeg  
• “spreading activation”-modellen: het semantisch geheugen is georganiseerd op basis van de 

semantische gerelateerdheid  
o afstand tussen twee concepten geeft de sterkte aan waarmee deze concepten met elkaar 

gerelateerd zijn  
o concept zal geactiveerd worden zodra je dit concept ziet, hoort of eraan denkt  

• goed in staat om priming-effecten te verklaren  

 

7.1 HIËRARCHIE VAN CONCEPTEN  

Uit recentere studies toch gebleken dat er een zekere hiërarchie is in de organisatie van concepten à consistent 
met het idee dat categorieën worden gekenmerkt door een gegradieerde structuur  

 

Latere evidentie voor een hiërarchische organisatie:  

• subordinaat 
• basis 
• superordinaat 

 

Studie van Rosch et al. (1976): proefpersonen moeten zoveel mogelijk eigenschappen van concepten genereren  

• subordinate niveau: relatief weinig eigenschappen genoemd, omdat dit niveau redelijk abstract is  
• basisniveau: veel dinstinctieve eigenschappen, individuele eigenschappen veel minder gedeeld met die 

van andere leden van de categorie  
• superordinaat niveau: veel vergelijkbare eigenschappen gegeven voor de verschillende objecten op het 

laagste niveau  
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Basisniveau: 

• distinctiviteit  
• alle leden gekenmerkt doordat ze bepaalde motorische acties met elkaar delen  

 

Classificatie meestal op basisniveau:  

• maar niet altijd, bv. experts à subordinaat niveau  
• beschrijving van gezichten à subordinaat niveau  

 

Classificatie op subordinaat niveau trager en minder accuraat:  

• taakprestatie hoogst op superordinaat niveau, laagst op subordinaat niveau  
•  categorisatie op een gedetailleerder niveau is informatiever en vereist gedetailleerde verwerking  

 

7.2 DE AARD VAN CONCEPTEN  

Klassieke theorieën: concepten in het semantische geheugen worden gekenmerkt door een aantal specifieke 
eigenschappen  

• abstract: ontkoppeld van sensorische en motorische representaties  
• stabiel: ieder individu zou dezelfde representatie van een concept bij verschillende gelegenheden 

gebruiken  
• consistent over individuen  
• visie problematisch omdat die ver afstaat van de wijze waarop we in het dagelijks leven concepten 

hanteren  

 

Barsalou (2009): 

• in het dagelijkse leven komen we bijna nooit losse concepten tegen, maar 
interpreteren we die in verschillende contexten, waardoor de representatie sterk 
van situatie tot situatie kan verschillen  

• simulatietheorie: perceptuele en motorische systemen zijn betrokken bij het 
verwerken van concepten  

• betrokkenheid van perceptuele en motorsystemen  
o proefpersonen moeten zo veel mogelijk eigenschappen noemen op basis 

van een gegeven zelfstandig naamwoord à opgesomde eigenschappen 
sterk afhankelijk van het visuele beeld dat het woord in kwestie opriep  

o concrete concepten activeren de visuele gebieden van de cortex, terwijl 
abstracte concepten dat niet doen  

o verschillende lichaamsdelen produceren specifieke activatiepatronen in 
de motorcortex wanneer we ze bewegen  
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Tegenwoordig: Hub- en spraakmodel  

• spaken worden gevormd door diverse modaliteitsspecifieke representaties die geassocieerd zijn met de 
sensorische en motorische gebieden in de hersenen  

• hubs worden gerepresenteerd door een stabiele modaliteitsonafhankelijke representatie, waarin alle 
kennis over een concept is geïntegreerd  

• hubs worden verondersteld in de anterieure temporaalkwabben gelokaliseerd te zijn  
• evidentie voor het bestaan van spaken is afkomstig van patiënten met categoriespecifieke deficiënties  

o op basis van klassieke interpretatie is dit moeilijk te verklaren  
o we kunnen veronderstellen dat patiënten die problemen hebben met het identificeren van 

levende objecten, vooral problemen hebben met de identificatie van deze 
modaliteitsspecifieke eigenschappen  

 

Pulvermüller at al (2005):  

• motorsysteem betrokken bij verwerking van concepten  
• proefpersonen  moesten armgerelateerde woorden verwerken of beengerelateerde woorden 

verwerken  
• tegelijkertijd moesten ze een tiktaak uitvoeren met armen of benen  
• geheugenprestatie lager wanneer er een overeenkomst was tussen de woorden die ze moesten 

onthouden en het lichaamsdeel waarmee ze de tiktaak moesten uitvoeren  
• TMS-evidentie: armgerelateerde woorden werden sneller verwerkt terwijl de armgerelateerde delen 

van de motorcortex werden gestimuleerd  
• Resultaten impliceren dat zowel perceptuele representaties als actiecodes een deel vormen van het 

semantisch netwerk en dat de mate waarin concepten verwerkt worden afhankelijk is van het doel 
waarvoor ze gebruikt worden  
 

 

 

Schade aan Hubs: 

• semantische dementie 
o aanzienlijk verlies van conceptuele kennis  
o gerelateerd aan een progressieve degeneratie van hubgerelateerde informatie, waardoor de 

grenzen tussen concepten gaan vervagen  
• vervaging tussen categorieën  
• problemen met classificatie van  

o atypische leden  
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o pseudotypische niet-leden  
 

 

 

7.3 SCHEMA’S EN SCRIPTS  

Schema’s: georganiseerde chunks van kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen of acties  

 

Scripts: 

• informatie over de sequentie van gebeurtenissen  
• vaak gekenmerkt door een hiërarchische clustering  

 

Patiënten met een atrofie van de frontaalkwabben hadden relatief veel moeite met de sequentiëring van acties 
binnen een script  

 

Spelen belangrijke rol in taalbegrip, aangezien we onze cogniteve schema’s kunnen gebruiken om inferenties te 
maken over die aspecten van verhalen die niet expliciet worden beschreven  

 

Scripts kunnen ook tot vertekeningen in onze herinneringen leiden, omdat ambigue informatie wordt herinnerd 
op een wijze die consistent is met ons script en niet noodzakelijk met de wijze waarop een gebeurtenis 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden  

 

Semantische-dementiepatiënten hebben vooral problemen met het ophalen van conceptuele informatie, terwijl 
hun vaardigheden om zich doelgerichte acties voor te stellen nog redelijk intact zijn  

 

Scripts gekenmerkt door clusters: zowel patiënten met semantische dementie als gezonde proefpersonen zijn 
beter in staat om de volgorde van gebeurtenissen binnen een cluster te beoordelen dan de volgorde tussen 
clusters, terwijl fronto-temporele dementiepatiënten zowel moeite hadden met het bepalen van de volgorde 
binnen clusters als tussen clusters  
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8 HET NON-DECLARATIEVE GEHEUGEN  

Manifesteert zich via gedrag  

 

Dissociabel van het declaratieve geheugen: 

• op basis van patiëntstudies  
• vaardigheidstaken  
• resultaten blijven overeind, ondanks gebruik van weinig ecologisch 

valide taken  

 

Echter, misschien toch niet volledig afhankelijk:  

• zekere mate van bewuste kennis van impliciete sequenties  
• uitvoering van expliciete taken kunnen taakuitvoering beïnvloeden  
• motorische taken kunnen ook interfereren met expliciete 

geheugentaken  

 

Relatie tussen impliciete taken en activatie van striatum, maar taakafhankelijk:  

• enkeltaak: prestatie correleert met activatie mediale temporale lob  
• dubbeltaak: correlatie met activatie van putamen  

 

9 VOORBIJ HET ONDERSCHEID TUSSEN DECLARATIEF EN NON-DECLARATIEF  

9.1 EEN VAGE GRENS TUSSEN IMPLICIETE EN EXPLICIETE GEHEUGENPROCESSEN  

Dew & Cabeza (2011): expliciete geheugentalen kunnen latere ongerelateerde taken beïnvloedden  

 

Ophaling van autobiografische herinneringen vindt vaak spontaan en onvrijwillig plaats  

 

Geen éénduidig onderscheid in de hersenactiviteit:  

• hippocampus soms ook betrokken bij impliciete processen  
• striatum soms ook betrokken bij expliciete (episodische) geheugenprocessen  

 

9.2 PROCESMODELLEN  

Classificatie niet gebaseerd op bewustwording, maar op betrokken neurale processen  

 

9.2.1 HENKES PROCESMODEL  

Identificatie van drie belangrijke processen:  

• snelle codering van flexibele associaties  
o vooral betrokken bij het episodisch geheugen  
o afhankelijk van de hippocampus  
o ook semantisch geheugen kan afhankelijk zijn van dit proces  



 13 

• langzame codering van rigide associaties  
o vooral betrokken bij het procedurele geheugen, bij het semantisch geheugen en bij klassieke 

conditioneringsprocessen  
o basale ganglia en cerebellum zijn betrokken bij dit proces  

• snelle codering van losse eenheden  
o betrokken bij familiariteit en priming  
o afhankelijk van de parahippocampale cortex  

 

 
 

In staat om te verklaren waarom patiënten met schade aan de hippocampus vooral problemen hebben met hun 
episodische geheugen  

 

Maakt een aantal specifieke predicties die niet consistent zijn met traditionele benadering:  

• de codering van flexibele associaties kan zowel bewust als onbewust plaatsvinden, waardoor patiënten 
met hippocampale problemen zouden moeten hebben met beide vormen van codering van flexibele 
associaties  

• de hippocampus is niet betrokken bij familiariteitsbeoordelingen  

 

Relationeel leren kan onbewust plaatsvinden  

 

Hippocampus is niet noodzakelijk betrokken bij het maken van familiariteitsoordelen  

 

9.2.2 HET COMPONENTENMODEL VAN CABEZA EN MOSCOVITCH  

De dimensionale benadering volgens Cabeza en collega’s: gaat ervan uit dat er een grote verscheidenhed aan 
neurale processen is, die op een flexibele wijze met elkaar gecombineerd kunnen worden  

 

 

Hersengebieden geclassificeerd op basis van drie assen  
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• perceptueel – conceptueel  
• items – relationeel  
• automatisch – gecontroleerd  
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DE DYNAMIEK VAN ONS GEHEUGEN  
1 INLEIDING  

Voorbeelden van gebruik geheugen:   

• leren van namen hersengebieden  
• toepassen van statistische informatie  
• vergeten van geleerde informatie  
• onthouden van tussenresultaten  
• bijhouden van taakdoelen  
• het leren van nieuwe informatie is een geleidelijk proces van waarnemen, herhalen en testen  

 

2 HET MULTI-STORE-GEHEUGENMODEL  

Atkinson & Shiffrin (1968): 

• drie buffers  
o sensorisch register: iconisch/echoïsch, modaliteitsspecifiek  
o kortetermijnbuffer: herhaling, beperkte capaciteit 
o langetermijnopslag: onderhevig aan verval en interferentie, nagenoeg oneindige 

opslagcapaciteit  
• sensorische informatie opgeslagen in sensorische buffers à informatie waar aandacht op gericht is naar 

kortetermijnopslagplaats à herhaling à langzame codering in langetermijngeheugen  
 

 

 

2.1 SENSORISCHE OPSLAGPLAATSEN  

Visueel: iconisch geheugen: 

• kortdurende opslag (500 – 1500 ms)  
• actieve representatie in sensorisch systeem  
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Auditief: echoïsch geheugen  

• tijdelijke “terug te spelen echo” van wat je net gehoord hebt  

 

2.1.1 SPERLINGS PARTIAL REPORT STUDIES  

Veronderstelde dat sensorische informatie na ongeveer 500 ms vervalt  

 

Presenteerde reeks letters, variërend van drie tot twaalf, die de proefpersonen moesten onthouden  

 

Over het algemeen: niet meer dan gemiddeld 4,5 letters onthouden en accuraat benoemen  

 

Wel rapporteren dat ze er meer gezien hadden dan degene die ze nog correct konden onthouden  

 

Aangepaste versie experiment om te achterhalen of vergeten letters nog toegankelijk waren:  

• letters verdeeld in rijen en kolommen  
• nadat displays niet meer zichtbaar waren: door middel van toon instructie om alleen letter uit specifieke 

kolom te rapporteren  
• wanneer toon snel volgde op weghalen display: zeer accuraat de juiste letters rapporteren  

 

Conclusie: visuele informatie is nog gedurende korte tijd beschikbaar nadat originele displays als verdwenen zijn  

 

 

 

 

2.1.2 VISUEEL-SENSORISCH  

Visuele informatie opgeslagen in iconisch/visueel-sensorisch geheugen  
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A&S veronderstelden dat iconisch geheugen = preattentief (hangt niet af of wordt niet beïnvloed door aandacht)  

 

Landman et al. (2003): 

• representaties in het iconisch geheugen blijven nog gedurende 1500 ms intact  
• display gevuld met 8 rasterpatronen gedurende 1500 ms onthouden en vergelijken met nieuw display  
• manipulatie: tijdstip cue 

o tijdens de aanbieding van het eerste display à accuratesse bijna 100%  
o pas tijdens de aanbieding van het tweede display à accuratesse iets hoger dan 60%  
o op een willekeurig moment tussen de twee displays à ongeveer 80% accuratesse  

 

2.1.3 AUDITIEF-SENSORISCH  

Auditieve informatie opgeslagen in echoïsch/auditief-sensorisch geheugen  

 

Speelt belangrijke rol in het tijdelijk vasthouden van informatie voordat onze aandacht de kans heeft gekregen 
deze informatie vast te houden in het kortetermijngeheugen  

 

2.2 HET KORTETERMIJNGEHEUGEN  

Tijdelijke opslag van informatie  

 

Volgens Atkinson & Shiffrin (1968) noodzakelijk voor permanente opslag  

 

Geen aandacht is verval  

 

Instanthouding door herhaling  

 

Begrip tegenwoordig deels in onbruik geraakt  

 

2.2.1 DE GEHEUGENSPANNE  

George Miller (1956): 7 ± 2 items  

 

Maar: veel discussie  

• chunking  
• complexiteit van figuren  
• context  
• categoriseerbaarheid  

Cowan (2000): gevaar van overschatting wanneer je alleen maar kijkt naar losse eenheden in plaats van 
betekenisvolle eenheden à losse eenheden zijn veel gemakkelijker te onthouden wanneer je ze kunt 
samenvoegen (chunken) tot een betekenisvolle eenheid  
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Mathy en Feldman (2012): proefpersonen onthouden items door ze te comprimeren tot de kleinst mogelijke 
hoeveelheid items  

 

Bij het onthouden van visuele objecten hebben we vaak te maken met objecten die kunnen variëren qua 
complexiteit of abstractieniveau  

• Gao et al. (2009): we zijn beter in staat om simpele figuren te onthouden dan complexe  
• Olsson en Poom (2005): de classificeerbaarheid van een stimulus speelt een belangrijke rol in het 

kunnen onthouden hiervan  

 

2.2.2 DE SERIËLE POSITIECURVE  

Aanbieding van een reeks woorden à welke woorden onthou je het beste  

 

Primacy en recency effect: 

• primacy effect = oververtegenwoordiging van woorden uit het begin van de lijst: de eerste items konden 
al relatief vaak herhaald worden en zijn dus al relatief goed geconsolideerd  

• recency effect = oververtegenwoordiging van woorden uit het einde van de lijst: de meeste recente 
items zijn nog relatief sterk in het kortetermijngeheugen geactiveerd  

 

 
 

Seriële positie curve  

 

2.2.3 GEHEUGENVERLIES  

Vaak intact kortetermijngeheugen  
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Maar, soms ook specifieke kortetermijngeheugendeficiënties:  

• bijvoorbeeld KF 
• schedelfractuur boven pariëto-occipitaalkwab  
• normale prestaties op langetermijngeheugentaken  
• kortetermijngeheugenspanne van slechts 2  

 

2.2.4 VERGETEN IN HET KORTETERMIJNGEHEUGEN  

Peterson en Peterson (1959): hoe verder de proefpersonen terug moesten tellen, hoe minder goed ze in staat 
waren om de letters correct te rapporteren  

 

 

 

Brown (1958): de interferentie die veroorzaakt werd door het hardop voorlezen van de tweede set interfereerde 
met het onthouden van de letters  

 

Brown-Petersontaak:  

• letters onthouden en terugtellen  
• afname geheugenprestatie in functie van tijd  

 

Nairne (2002): vergeten in het kortetermijngeheugen treedt niet zozeer op omdat de geheugensporen mettertijd 
verzwakken, maar door interferentie  

• proefpersonen woorden later herinneren in plaats van letters  
• aan het einde van de trial: volgorde woorden laten construeren  
• stimuli onthouden terwijl ze gedurende 2 tot 32 seconden een cijferbenoemingstaak moesten uitvoeren  
• conclusie: minder sterk spoorverval  

 

 

 



 20 

3 HET WERKGEHEUGEN  

Baddeley & Hitch (1972): 

 

 

 

Niet alleen onthouden, maar ook gebruiken van informatie in taken:  

• onthouden taakdoelen  
• manipuleren van informatie  

 

Dissociatie tussen visuospatiale en auditief-fonologische informatie:  

• fonologische informatie: kan in de vorm van een verbale/auditieve code onthouden worden  
• visuele en spatiale informatie  

 

Robbins et al. (1996): welke factoren een invloed hebben op het bepalen van schaakzetten  

• schakers moeten een volgende zet voorbereiden, terwijl ze daarnaast een van de volgende taken 
moesten uitvoeren  

o de frase ‘see-saw’ herhalen: een taak die andere fonologische processen onderdrukt  
o herhaaldelijk nummertoetsen in een vaste volgorde indrukken: een taak die beroep doet op 

visuospatiale vaardigheden  
o random getallen genereren: een taak die beroep doet op executieve processen  

• zowel de nummertoetstaak als de random nummergeneratietaak beïnvloedde de schaakprestatie à 
impliceert dat schaakvaardigheden een sterk beroep doen op zowel visuospatiale geheugenprocessen 
als op executieve controleprocessen  

 

Model B&H: 

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

• de fonologische buffer: betrokken bij het onthouden van auditieve informatie  
• het visuospatiale kladblok: verzorgt het onthuden van visuele en/ of ruimtelijke informatie  
• de episodische buffer: betrokken bij de tijdelijke opslag van geïntegreerde stukken informatie, in het 

bijzonder informatie die betrekking heeft op persoonlijke gebeurtenissen  

 

Episodische 
buffer 
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3.1 COMPONENTEN VAN HET WERKGEHEUGEN  

3.1.1 FONOLOGISCHE BUFFER  

Samengesteld uit twee subsystemen:  

• fonologische opslagplaats waar de te onthouden woorden worden opgeslagen  
• articulatorische lus waar de woorden door middel van een subvocale herhaling actief gehouden worden  

 

 

 

Fonologie heeft invloed op het onthouden van reeksen woorden: herinnering was 25% minder wanneer 
proefpersonen een lijst met fonologisch beschouwd vergelijkbare woorden of letters moesten onthouden dan 
wanneer deze items niet op elkaar leken = fonologische similariteitseffect à we maken bij het onthouden van 
woorden gebruik van ons (articulatoire) spraaksysteem  

 

Woordlengte-effect = het verband tussen woordlengte en de hoeveelheid woorden die we kunnen onthouden: 
hoe langer de woorden, hoe minder we er kunnen onthouden à capaciteit fonologische buffer beperkt door tijd 
die nodig is om de te onthouden woorden te herhalen  

 

3.1.2 VISUOSPATIALE KLADBLOK  

Beperkt qua capaciteit: onder normale omstandigheden kunnen we ongeveer 4 objecten onthouden  

 

Individuele objecten kunnen onthouden worden doordat aandacht de individuele eigenschappen van objecten 
samenbindt en deze figuren op die wijze vasthoudt  

 

Onthouden visuospatiale informatie à dissociatie tussen:  

• visueel geheugen  
• spatiaal geheugen  
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Corsi bloktest: capaciteit spatiale geheugen meten  

• reeks blokken getoond, waarvan de proefleider er twee aantikt  
• proefpersoon dient daarna deze sequentie te imiteren  
• sequentie wordt steeds langer, totdat de proefpersoon niet meer in staat is de sequentie te 

reproduceren  
 

 

 

Patroonspannetaak: capaciteit visuele geheugen meten  

• proefpersoon wordt een matrix van cellen getoond, die voor de helft op een random wijze gevuld zijn  
• steeds grotere matrices getoond totdat de proefpersoon niet meer in staat is om deze te reproduceren  

 

 

 

Dissociatie tussen visuele en spatiale taken: Corsi-taak werd beïnvloed door spatiale interferentie, terwijl de 
patroonspannetaak vooral werd beïnvloed door visuele interferentie  

 

 

 

Baddeley (2003): er moet een onderscheid gemaakt worden tussen spatiaal geheugen en visueel geheugen 

 

Klauer en Zao (2004): vergelijkbare resultaten  

• proefpersonen moesten spatiale informatie (bestaande uit de geometrische configuratie van 
stippenpatronen) ofwel niet-spatiale informatie (bestaande uit Chinese karakters) onthouden  

• daarnaast moesten de proefpersonen als secundaire taak een bewegingsdiscriminatietaak uitvoeren 
ofwel een kleurdiscriminatietaak  

• de bewegingsdetectietaak interfereerde met het onthouden van de patronen en de kleurdetectietaak 
interfereerde met het onthouden van de Chinese karakters  
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Om onderscheid tussen visuele en spatiale geheugen te kunnen verklaren: twee verschillende onderdelen  

• visual cache: wordt verondersteld informatie over individuele eigenschappen stimulus vast te houden  
• inner scribe: mechanisme dat betrokken is bij de verwerking van spatiale informatie en het herhalen 

van de informatie in de visuele cache  

 

Herhaling doordat aandacht zich constant verplaatst tussen de verschillende objecten die we moeten onthouden 
à continu opnieuw attenderen van deze stimuli zorgt ervoor dat ze actief worden gehouden in ons geheugen  

 

Neurale basis van het visuele werkgeheugen: 

• negatieve component in het ERP die over de occipitale cortex, contralateraal ten opzichte van de te 
onthouden stimulus, geactiveerd werd à bleef actief zolang de figuur onthouden moest worden  

• onthouden van objecten vindt waarschijnlijk plaats doordat in de visuele gebieden van de hersenen een 
representatie van deze objecten actief gehouden wordt  
 

 

 

3.1.3 DE EPISODISCHE BUFFER  

Originele model had moeite om het gedrag van patiënten met kortetermijngeheugenproblemen te verklaren à 
gedrag wees erop dat er nog een additionele back-upopslagplaats was  

 

Bij patiënten werden kleine, significante effecten van visuele similariteit op verbaal onthouden geconstateerd + 
sterke effecten van betekenis informatie gevonden op onthouden van zinnen en tekstfragmenten  

 

Gekenmerkt door beperkte capaciteit, waar informatie van verschillende bronnen in geïntegreerd kan worden  

 

Episodisch, want wordt verondersteld geïntegreerde episodes op te slaan die beperkt zijn tot een specifieke tijd 
en tot specifieke locaties  

 

Speelt belangrijke rol in de transfer van informatie naar het langetermijngeheugen alsook bij het ophalen van 
informatie uit het langetermijngeheugen  
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3.1.4 CENTRAL EXECUTIVE  

Controleert de aan- en afvoer van informatie naar het werkgeheugen  

 

Zorgt ervoor dat de inhoud van het werkgeheugen gemanipuleerd kan worden  

 

Oorspronkelijke formulering: module waar oorspronkelijk alle functies ingestopt konden worden die 
noodzakelijk waren om de informatiestroom van en naar het werkgeheugen te reguleren, afhankelijk van de 
vereisten die de cognitieve taken stelden  

 

Aanvankelijk vier verschillende processen:  

• het focussen van aandacht, ofwel concentratie  
• het verdelen van de aandacht tussen twee informatiestromen  
• het switchen van aandacht tussen taken  
• het tot stand brengen van een connectie met het langetermijngeheugen  

 

Dysexecutief syndroom  

 

Functies Baddeley komen deels overeen met de classificatie van executieve functies door Miyake et al. (2000): 
inhibitie, shifting en updating   

 

3.2 WERKGEHEUGEN EN BEWUSTE ERVARING  

Bewuste ervaringen spelen een belangrijke rol in de interactie tussen korte- en langetermijngeheugenprocessen  

 

De executieve processen reguleren welke bronnen van informatie worden geïntegreerd in de episodische buffer: 

• perceptueel  
• betrekking hebben op de andere twee slaafsystemen van het werkgeheugen  
• betrekking hebben op het langetermijngeheugen  

 

3.3 WERKGEHEUGENCAPACITEIT  

Hoe te meten: aantal items/chunks? 

 

Effect van mentale operaties?  

• leesspanne  
• operatiespanne 
• N-backtaak  

 

Werkgeheugencapaciteit en efficiëntie van filtering  
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3.3.1 DE LEESSPANNE  

Begrijpend lezen van zinnen  

 

Onthouden laatste woord  

 

Aantal onthouden eindwoorden bepalend  

 

Proefpersonen moeten steeds een variabel aantal zinnenlezen en het grootste aantal waarvan ze alle 
eindwoorden nog op minstens 50% van alle trials konden herinneren was de leesspanne  

 

Deel van werkgeheugencapaciteit moest worden aangewend voor het begrijpend lezen, terwijl ze de rest van 
hun capaciteit konden gebruiken om de eindwoorden te onthouden  

 

3.3.2 DE OPERATIESPANNE  

Serie items gepresenteerd die bestaan uit een eenvoudige rekenopgave en een woord  

 

Rekenopgave verifiëren  

 

Woord onthouden  

 

Reproduceren van de woorden na een variabel aantal items  

 

Operatiespanne = het grootste aantal items waarbij de proefpersoon alle items nog correct kan rapporteren  

 

3.3.3 DE N-BACKTAAK  

Test voor snel veranderende informatie (Kirchner, 1958): 

 

 

 

Vergelijken of letter gelijk is aan die van N posities terug à hoe groter N wordt, hoe zwaarder de 
geheugenbelasting: proefpersonen moeten niet alleen meer stimuli onthouden, maar ook bijhouden hoeveel 
posities geleden iedere stimulus werd gepresenteerd  
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3.3.4 WERKGEHEUGENCAPACITEIT EN SUPPRESSIE VAN IRRELEVANTE 
INFORMATIE  

Vogel en Machizawa (2004): 

• proefpersonen kregen reeksen stimuli aangeboden die bestonden uit een verzameling gekleurde 
blokken, waarvan ze telkens alleen maar de reeks aan één zijde van het display moesten onthouden à 
gebruik maken van gelateraliseerde ERP-component  

• de ERP-component nam in amplitude toe naarmate het display meer stimuli bevatte  
• toename correleerde sterk met de individuele geheugencapaciteit en bereikte plafond wanneer de 

werkgeheugencapaciteit overschreden werd  

 

 

 

Vervolgstudie: 

• vergelijkbare taak gebruikt, maar niet alleen het aantal stimuli in het display gevarieerd, ook het aantal 
dat onthouden moest worden  

• het aantal stimuli dat de proefpersonen moesten onthouden werd gemanipuleerd door middel van een 
kleur  

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

• bij mensen met hoge werkgeheugencapaciteit: amplitude van de ERP-component nam toe in functie 
van het aantal te onthouden stimuli, terwijl bij mensen met lage werkgeheugencapaciteit de amplitude 
vooral toenam in functie van het aantal stiimuli in het display  

 

Conclusie Vogel et al. (2005): werkgeheugencapaciteit wordt vooral bepaald door de mate waarin we erin slagen 
irrelevante informatie te onderdrukken  

 

N2pc = ERP-component voor de mate waarin de aandacht wordt getrokken  

 

Distractor positivity (Pd): ERP geassocieerd met het onderdrukken van onze neiging om de aandacht op een 
dergelijke stimulus te richten   
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4 LEREN EN VERGETEN 

4.1 NIVEAUS VAN VERWERKING  

Craik & Lockhart (1972): perceptuele en aandachtsprocessen tijdens het leren bepalen mee welke informatie in 
het langetermijngeheugen wordt opgeslagen  

• drie niveaus van verwerking variërend van oppervlakkige (of fysieke) analyse van de stimulus tot een 
diepe (of semantische) verwerking  

• hoe dieper de verwerking, hoe beter stimuli onthouden worden  
• verwerking kan ook parallel verlopen  
• beargumenteerden dat herhaling niet automatisch leidt tot een verbeterde 

langetermijngeheugenrepresentatie  
• maitenance rehearsal = het automatisch herhalen van het resultaat van een eerdere verwerking van 

een stimulus  
• herkenning van woorden is afhankelijk van de taak die moet worden uitgevoerd tijdens het leren  

o proefpersonen kregen reeks woorden aangeboden waar ze één van volgende taken mee 
moesten uitvoeren  

§ bepalen of het woord in klein letters of in hoofdletters was gedrukt (oppervlakkige 
grafemische taak)  

§ bepalen of het aangeboden woord rijmde met een gegeven doelwoord (gemiddelde 
fonemische taak) 

§ bepalen of het aangeboden woord paste op een lege positie in een gegeven zin (diepe 
semantische taak)  

o onverwachte herkenningstaak, omdat ze de effecten van de diepte wilden bestuderen  
 

 

 

Evidentie voor Craik en Tulving niet volledig consistent: 

• semantische verwerking resulteert in grotere activatie van linker inferieure frontaalkwab en linker 
laterale en mediale temporaalkwabben tijdens semantische verwerking dan tijdens perceptuele  

• vergelijkbare resultaten bij geheugentaak: succesvol ophalen van woord is geassocieerd met activatie 
van de linker ventrolaterale cortex, ongeacht de conditie waarin het woord werd gepresenteerd  

 

Maar: 

• sterk taakafhankelijk  
o distinctiviteit (Eysenk & Eysenk, 1980)  
o relevantie (Morris, Bransford & Franks, 1977)  

• transfer-appropriate processing (Morris et al., 1977)  
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4.1.1 DISTINCTIVITEIT  

Hypothese Eysenck en Eysenck (1980): het herinneren van woorden is niet alleen maar afhankelijk van het niveau 
van verwerking, maar ook van de distinctiviteit van het stimulusmateriaal  

• sommige Engelse woorden worden gekenmerkt door onregelmatige correspondentie tussen de wijze 
waarop ze gespeld worden en de wijze waarop ze uitgesproken worden  

• proefpersonen moesten woorden die visueel gepresenteerd werden uitspreken à verschillende 
condities  

• opdracht om onregelmatige woorden uit te spreken alsof ze regelmatig waren à veel distinctievere 
herinnering  

 

4.1.2 HET EFFECT VAN RELEVANTIE  

Morris, Bransford en Franks (1977): mate waarin opgeslagen informatie daadwerkelijk herinnerd wordt is 
afhankelijk van de relevantie van het materiaal tijdens de geheugentest  

• proefpersonen kregen lijsten woorden 
• ofwel vragen over de semantische eigenschappen, ofwel beslissen of de woorden rijmen  
• ofwel standaardherkenningstest waarin woorden werden gebruikt die wel of niet uit de eerdere lijsten 

afkomstig waren, ofwel rijmherkenningstaak (woorden uit een lijst selecteren die rijmden met de 
woorden die eerder in het experiment gebruikt waren  

• voor standaardherkenningstaak: klassieke effect gevonden dat diepe semantische verwerkig 
resulteerde in betere herkenning  

• bij rijmherkenningstaak: tegenovergestelde resultaat à rijmtaak resulteerde in betere 
geheugenprestatie  

• resultaten zijn consistent met de transfer-appropriate processing-theory (verschillende vormen van 
leren resulteren erin dat specifieke aspecten van een stimulus worden gecodeerd in het geheugen op 
een wijze die afhankelijk is van de taak  

• bij rijmtaak: fonologische informatie van woorden opgeslagen en meest efficiënt weer terug opgehaald 
wanneer nieuwe taak ook beroep doet op fonologische informatie  

 

Plausibel om te veronderstellen dat diepte van verwerking ook een impact kan hebben op het impliciete 
geheugen à Challis, Velichkovsky en Craik (1996)  

• lieten proefpersonen woordenlijsten leren, waarbij ze verschillende taken moesten uitvoeren  
o beoordelen of het woord betrekking op henzelf had (zelfbeoordelingen)  
o het intentioneel leren van de woorden  
o beoordelen of een woord betrekking had op een levend organisme  
o het aantal lettergrepen tellen  
o het aantal letters van een specifiek type tellen  

• teken vereisen progressief minder diep niveau van verwerking  
• voor vier expliciete geheugentaken: prestatie nam over het algemeen toe in functie van de diepte van 

verwerking  
• algemene kennistest: licht effect van diepte verwerking  

 

4.2 LEREN DOOR OPHALING  

Het testing effect: Roediger en Karpicke  

• studie-studieconditie en studie-testconditie  
• proefpersonen in studie-studieconditie konden aanvankelijk het materiaal beter onthouden, maar 

studie-testconditie resulteerde in betere geheugenprestatie op langere termijn  
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Retrieval-effort hypothese  

 

Gebruik van mediatoren  

 

Effect van predictiefouten  

 

4.2.1 HET TESTING-EFFECT  

Retrieval effort-hypothese: moeilijke, maar succesvolle ophaling uit het geheugen resulteert in een betere 
prestatie dan een gemakkelijke ophaling  

• woordparen Engels – Swahili  
• initiële studiefase: proefpersonen krijgen een aantal woordparen aangeboden, die ze moeten 

bestuderen  
• testfase: aantal woorden aangeboden waarvan ze de correcte vertaling moesten reproduceren  
• moeilijkheid gemanipuleerd bij zowel de lengte van het tijdsvenster waarin een item moest worden 

opgehaald als het aantal items dat correct gereproduceerd moest worden  
• hogere taakmoeilijkheid resulteert in een hogere geheugenprestatie  

 

Gebruik van mediatoren: 

• associaties tussen de te leren items, waarbij de associaties tijdens het testen versterkt kunnen worden  
• mediatoren vormen vaak een connectie tussen de fonologie van een woord in de ene taal en de 

semantiek van een woord in de tweede  
• mediatoren zijn effectief omdat een gegeven cue tijdens het testen de mediator kan activeren, waarna 

de mediator weer het doelwoord activeert  
• evidentie: Swahili-Engelse woordleerexperiment  

o proefpersonen expliciet gevraagd om mediatoren te genereren en te rapporteren welke 
mediatoren ze hadden gegenereerd  

o tijdens testfase ofwel alleen een cue aangeboden, ofwel een mediator, ofwel een combinatie  
o proefpersonen presteerden beter in de studie-plus-testconditie  
o uiteindelijke geheugenprestatie sterk beïnvloed door de mate waarin proefpersonen in staat 

waren om mediatoren op te halen  
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4.2.2 LEREN EN PREDICTIEFOUTEN  

De Loof et al. (2018): predictiefouten als mogelijke verklaring voor effectiviteit testing-effect  

• volgens predictive coding-raamwerk: meeste informatieverwerking wanneer het brein een 
predictiefout maakt en die tracht te corrigeren  

• meerkeuze en Nederlandstalige variant van Swahili-Engels leerexperiment  
o proefpersonen kregen Nederlandstalig woord en vier mogelijke Swahili-kandidaat-woorden  
o op helft trials: proefpersonen kiezen uit vier opties, op andere helft trials: aantal opties 

gehalveerd doordat via een cue werd aangegeven welke twee opties de mogelijke vertaling 
waren  

o juiste keuze werd beloond, foute keuze niet  
o met ieder Nederlands woord meerdere Swahili-woorden geassocieerd à proefpersonen leren 

feitelijk niet echte Swahili-woorden  
o onderscheid in predictiefouten  

§ getekende predictiefouten: geven aan of de uitkomst van een keuze beter of slechter 
was dan verwacht  

§ ongetekende predictiefouten: geven aan dat de uitkomst anders was dan verwacht  
o hoe groter de getekende predictiefouten waren, hoe beter de proefpersonen de geleerde 

woordassociaties later konden reproduceren  

 

4.3 VERGETEN  

4.3.1 EBBINGHAUS’ BESPAARMETHODE  

Creëerde lijsten met betekenisloze lettergrepen  

• lijst bestuderen tot hij die van buiten kende, waarna hij de tijd noteerde die hij nodig had gehad om de 
lijst volledig te kennen  

• daarna tijd wachten voor hij lijst opnieuw bestudeerde, noteerde weer hoeveel tijd hij nodig had  
• berekende het percentage tijd dat hij zich bespaard had bij de tweede leerpoging  

 

De proportie tijd die hij kon besparen, nam drastisch af naarmate er meer tijd tussen het leren en het herleren 
van de lijst verstreek, en deze afname was het grootst in het eerste uur na het oorspronkelijke leren  

 

4.3.2 VERGEETCURVES  

Vergeetcurve = reductie in tijdsbesparing op het herleren uitgedrukt als een functie van het tijdsverloop tussen 
leren en herleren  
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Informatie vergeten is wenselijk: informatie actualiseren en oude informatie vergeten  

 

Vergeten kan zowel in het expliciete, declaratieve geheugen als in het impliciete geheugen  

 

Vergeten in het impliciete geheugen verloopt trager  

 

Mitchell (2006): proefpersonen die zeventien jaar eerder aan een studie van Mitchell hadden deelgenomen à 
aanzienlijk beter in het herkennen van de afbeeldingen die in de originele studie waren gebruikt, maar weinig 
expliciete herinnering  

 

4.3.3 VERVAL  

Geheugensporen vervallen na verloop van tijd  

 

We vormen iedere dag een grote hoeveelheid triviale herinnering, waardoor er ook een proces nodig is dat deze 
herinneringen weer doet verdwijnen  

 

Vooral in hippocampus  

 

4.4 INTERFERENTIETHEORIE  

Proactieve interferentie: oude herinneringen interfereren met een nieuwe situatie  

 

Retroactieve interferentie: nieuwe informatie interfereert met oudere herinneringen of kennis, vooral wanneer 
er sterke overeenkomsten zijn  

 

4.4.1 PROACTIEVE INTERFERENTIE  

Kan ontstaan wanneer bepaalde gewoontes veranderen, waardoor er nieuwe stimulus-responsassociaties 
ontstaan  

 

Jacoby, Debner en Hay (2001): proactieve interferentie kan ontstaan doordat de correcte respons relatief zwak 
is, of de incorrecte respons relatief sterk  

 

Bäuml en Kliegl (2013): proactieve interferentie is vooral afhankelijk van de ophaling van informatie en zal sterk 
gereduceerd worden wanneer proefpersonen een deel van het geleerde materiaal zouden vergeten  

• drie woordenlijsten leren, waarna proefpersonen moeten proberen om zich nog zoveel mogelijk 
woorden uit de laatste lijst te herinneren  

• onder normale omstandigheden: bij deze methode effecten van proactieve interferentie gevonden  
• in één conditie: opdracht om de eerste twee lijsten actief te vergeten à significante afname van de 

hoeveelheid proactieve interferentie  
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Bergstrom, O’Connor, Li en Simons (2012): proactieve interferentie wordt veroorzaakt door zowel automatische 
als gecontroleerde ophaling van informatie  

• automatische processen gerelateerd aan een vroege ERP-component 
• latere ERP-component gerelateerd aan gecontroleerde activiteit  

 

Nee, Jonides en Berman (2007): de ventrolaterale prefrontale cortex en de anterieure prefrontale cortex zijn 
betrokken bij de conflictverwerking die ten gevolge van proactieve interferentie ontstaat  

 

 

 

Wahlheim en Jacoby (2013): proefpersonen kunnen zich door oefening in toenemende mate bewust worden van 
de proactieve interferentie en daardoor meer tijd besteden aan het leren van de items die gevoelig zijn voor 
interferentie  
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4.4.2 RETROACTIEVE INTERFERENTIE  

Wanneer nieuwe informatie interfereert met oudere informatie  

 

Misra, Guo, Bobb en Kroll (2012): tweetalige proefpersonene bestuderen die Chineels als moedertaal en Engels 
als tweede taal hebben  

• afbeeldingen benoemen in hun eigen taal ging trager wanneer ze dezelfde afbeeldingen eerder in hun 
tweede taal hadden benoemd  

• ERP-evidentie: ze inhiberen woorden in hun tweede taal, wanneer ze de afbeeldingen in het Chinees 
benoemen  

 

Retroactieve interferentie is het sterkst wanneer nieuw te leren materiaal sterke overeenkomsten vertoont met 
het oude materiaal  

 

Dewar, Cowan en Sala (2007): bovenstaande is niet noodzakelijk het geval  

• proefpersonen moesten woorden leren, waarna ze tijdens het retentie-interval blootgesteld werden 
aan diverse taken  

• geheugentest: taken in kwestie induceerden een sterke mate van retroactieve interferentie  
• interferentie om twee verschillende redenen 

o hoge mate van mentale inspanning tijdens het retentie-interval  
o interferentie door vergelijkbaar stimulusmateriaal  

 

Eakin en Smith (2012): retroactieve interferentie kan ook optreden in het impliciete geheugen  

 

4.5 GEMOTIVEERD VERGETEN  

In veel gevallen: niet meer relevant om verouderde informatie te onthouden à zekere mate van controle over 
de informatie die we willen vergeten, zou evolutionair voordeel kunnen hebben  

 

Gericht vergeten = het fenomeen dat informatie in het langetermijngeheugen vergeten kan worden door middel 
van instructies  

 

Itemmethode: 

• woord gepresenteerd, onmiddellijk gevolgd door een instructie om dit item ofwel te onthouden, ofwel 
om het te vergeten  

• vergeet-instructie resulteert in het selectief repeteren van items die wel onthouden moeten worden  

 

Think/no-think-paradigma: 

• proefpersonen leren een lijst met woordparen 
• wanneer ze een van de woorden als cue aangeboden krijgen, moeten ze ofwel zo veel mogelijk aan het 

geassocieerde woord te denken, of het te onderdrukken  
• latere herinnering van de onderdrukte woorden is lager 
• actieve onderdrukking zou moeten resulteren in een nog lagere mate van herinnering dan wanneer de 

proefpersonen de woorden passief hadden geleerd  
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4.6 CUE-AFHANKELIJK VERGETEN  

In veel gevallen kunnen we ons iets niet meer herinneren omdat de relevante cues die nodig zijn om de 
herinnering op te halen niet meer aanwezig zijn  

 

Tulving en Thompson (1973):  

• vergeten t.g.v. slechte overeenkomst tussen de inhoud van het geheugenspoor en relevantie cues  
• coderingsspecificiteitsprincipe: de waarschijnlijkheid dat een herinnering kan worden opgehaald neemt 

toe in functie van de overlap tussen de informatie die tijdens het ophalen beschikbaar is en de 
informatie die in ons geheugen opgeslagen is  

• vergelijkbaar met transfer-appropriate processing-theorie van Morris et al. (1977), maar deze focust 
meer op de processen in het geheugen, terwijl Tulving focust op welke informatie in het geheugen 
gecodeerd wordt  

• we slaan niet alleen informatie over een bepaalde gebeurtenis op, maar ook informatie over de context 
van die gebeurtenis  

 

Godden en Baddeley (1975): 

• effectiviteit van externe context  
o proefpersonen waren diepzeeduikers die woordenlijsten moesten leren  
o helft proefpersonen moest de woorden aan land leren, de andere helt onder water  
o test die ofwel in dezelfde omgeving werd afgenomen als waar de woorden geleerd werden of 

in de andere omgeving  
o herinnering beter wanneer de test in dezelfde omgeving werd afgenomen, maar alleen 

wanneer er gebruik werd gemaakt van een herinneringstest  

 

5 BESLUIT: DYNAMISCHE ENGRAMMEN, CONSOLIDATIE EN HERCONSOLIDATIE  

Engrammen: de fysieke weergave van een herinnering in het brein   

 

Nadel en Moscovitch (1997): 

• hippocampus betrokken bij de snelle codering van episodische herinneringen  
• informatie op een spaarzame wijze gecodeerd in een gedistribueerd netwerk van 

hippocampale neuronen = consolidatie  

 

Murre (1996): trace-link voor consolidatieprocessen  

• omdat het geheugenspoor in diverse contexten opnieuw geactiveerd wordt, zal dat 
resulteren in nieuwe geheugensporen die worden toegevoegd  

• resultaat = meerdere geheugensporen die allemaal een deel van het initiële geheugenspoor 
delen  

• na verloop van tijd kunnen meerdere gerelateerde geheugensporen ontstaan, die het 
extraheren van feitelijke kennis faciliteren à integratie van de informatie in een groter 
semantisch netwerk  

 

Eeactiveren resulteert in een proces van herconsolidatie, waarbij de fragiliteit van het 
geheugenspoor ons toestaat om herinneringen te actualiseren  
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HET ALLEDAAGS GEHEUGEN  
1 INLEIDING  

Autobiografisch geheugen en het zelf:  

• accumulatie van herinneringen gedurende onze levensloop 
• ophaling en reconstructive  

 

Ooggetuigenissen  

 

Prospectief geheugen  

 

2 VERSCHILLENDE BENADERINGEN VOOR GEHEUGENONDERZOEK  

2.1 DE TRADITIONELE BENADERING  

Geheugencapaciteit: de hoeveelheid informatie en de aard van de informatie die opgeslagen of geleerd kan 
worden  

 

Arbitrair stimulusmateriaal, zoals woordenlijsten of cijferreeksen  

 

Intentioneel: proefpersoon wordt expliciet gevraagd het materiaal te leren à intrinsieke motivatie speelt 
ondergeschikte rol  

 

Aantal items onthouden  

 

Lengte van de retentie  

 

2.2 ALLEDAAGSE-GEHEUGENBENADERING  

Relevantie van de herinnering 

 

Studiemateriaal: oudere herinneringen die reeds in het LTG geconsolideerd zijn à motivatie sterk gekoppeld 
aan persoonlijke doelen   

 

Incidenteel  

 

Vervorming/relevantie  

 

Fit tussen herinnering en actuele gebeurtenissen  
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3 DE KNEEDBAARHEID VAN ONS LANGETERMIJNGEHEUGEN  

Belangrijk onderscheid tussen traditionele en alledaagse benadering: nadruk op accuratesse  

• traditonele benadering: accuratesse van een herinnering is vaak de afhankelijke maat om 
geheugenprestaties te meten  

• alledaagse geheugenbenadering: mismatch tussen herinnering en feitelijke gang van zaken als 
intrinsieke eigenschap van geheugen  

 

Ons geheugen is vaak constructief en interferentie met andere gebeurtenissen kan resulteren in vervorming van 
een herinnering  

 

Marsh en Tversky (2004): accuratesse waarmee studenten verhalen aan elkaar doorvertelden  

• studenten namen gedurende 4 eken vrijwillig verhalen op die ze doorvertelden  
• ongeveer 42% van de verhalen werd door deelnemers zelf gerapporteerd als inaccuraat  
• van de verhalen die als accuraat gelabeld werden, bevatte 36% vervormingen  

 

Marsh, Tversky en Hutson (2005): studie naar herinnering aan emoties  

• proefpersonen krijgen gewelddadig videofragment te zien  
• één groep kon na afloop hun ervaren emoties delen met een ander  
• een tweede groep werd bevraagd over de details van de scène op een manier die vergelijkbaar is met 

de wijze waarop de politie een getuige zou ondervragen  
• derde groep kreeg na afloop een ongerelateerde taak  
• groep die over emoties moest spreken had gemiddeld een betere herinnering aan de ervaren emotie, 

maar ook grotere vervorming van de herinnering aan de feitelijke gebeurtenissen  
 

 

 

Dudukovic, Marsh en Tversky (2004):  

• proefpersonen moesten een verhaal lezen en het vervolgens drie keer doorvertellen  
• het navertellen moest ofwel zo accuraat mogelijk gebeuren ofwel zo onderhoudend mogelijk  
• proefpersonen die zo accuraat mogelijk moesten navertellen, herinnerden zich meer details  
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4 HET AUTOBIOGRAFISCH GEHEUGEN  

Het volledige spectrum van persoonlijke herinneringen: 

• samengesteld uit episodische herinneringen  
• grotere thema’s gerelateerd aan  

o vriendschappen  
o carrière  
o levensfasen  

• belangrijk voor ontwikkeling van identiteit en zelfbeeld  
• het zelf-geheugensysteem  

o autobiografische kennisdatabase  
o het werkende zelf  
o generatieve versus directe ophaling  

 

4.1 AUTOBIOGRAFISCH VERSUS EPISODISCH GEHEUGEN  

Autobiografisch geheugen: 

• alle persoonlijke herinneringen die we hebben  
• gevormd door ons persoonlijke levensverhaal  
• grote gebeurtenissen die langere periodes kunnen omvatten  
• kunnen jaren of zelfs decennia omspannen  

 

Episodische geheugen: 

• gevormd door individuele gebeurtenissen die gebonden zijn aan specifieke locaties en tijden  
• eerder relatief triviale dagelijkse gebeurtenissen  
• vervagen na verloop van tijd en versmelten tot een autobiografische herinnering  
• gaan niet ver terug in de tijd  

 

Gilboa (2004): meta-analyse over studies naar autobiografisch en episodisch geheugen  

• episodisch geheugen vooral geassocieerd met activatie in de rechter midden-dorsolaterale prefrontale 
cortex à doet sterker beroep op bewust monitoren om fouten te vermijden 

• autobiografisch geheugen geassocieerd met activatie in de linker ventromediale prefrontale cortex à 
doet sterker beroep op vergelijken van opgehaalde informatie in vergelijking tot het zelfbeeld  

 

4.2 HET ZELF-GEHEUGENSYSTEEM  

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

 

Zelf-geheugensysteem bestaat uit een autobiografische kennisdatabase en het werkende zelf  
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4.2.1 AUTOBIOGRAFISCHE KENNISDATABASE  

Persoonlijke informatie die op drie verschillende niveaus van specificiteit geclassificeerd kan worden: 

• eerste niveau: periodes die onze levensloop beslaan à worden gedefinieerd door langdurige 
aanhoudende situaties  

• tweede niveau: herhaalde gebeurtenissen of grotere opzichzelfstaande gebeurtenissen  
• derde niveau: gebeurtenisspecifieke kennis à gerelateerd aan losse gebeurtenissen en correspondeert 

met episodische herinneringen  

 

4.2.2 HET WERKENDE ZELF  

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

 

Doelen van het werkende zelf beïnvloeden autobiografische herinneringen die opgeslagen worden 

 

Autobiografische herinneringen kunnen op twee verschillende manieren opgehaald worden:  

• generatieve ophaling  
o wanneer we herinneringen ophalen door de functies van het werkende zelf te combineren met 

kennis uit de autobiografische kennisdatabase  
o genereert autobiografische herinneringen  die verband houden met interne doelen 
o actief iteratief proces  
o wanneer we gecued worden om een autobiografische herinnering op te halen, zullen we eerst 

proberen om de cue te relateren aan een object of situatie uit onze persoonlijke omgeving  
• directe ophaling  

o gevolg van onvrijwillige ophaling die getriggerd wordt door een externe stimulus  
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4.3 REUKZIN EN GEHEUGEN  

Het Proust-fenomeen  

 

Geurcues effectief voor directe ophaling  

 

Met geurcues kunnen mensen ongeveer twee keer zoveel autobiografische herinneringen rapporteren  

 

 

 

Geurcues zouden zeer oude herinneringen triggeren: vaak uit periode dat proefpersoon 6 tot 10 jaar oud is  

 

Geur- en smaakinformatie wordt met elkaar geïntegreerd in orbitofrontale cortex, wat kan bijdragen aan de 
formatie van sterke autobiografische herinneringen  

 

We hebben meestal relatief weinig geurgerelateerde autobiografische herinneringen, waardoor deze veel 
distinctiever zijn  

 

Geurherinneringen zijn minder goed in woorden te omschrijven, waardoor ze minder aan interferentie 
onderhevig zijn  

 

4.4 FLASHBULB MEMORIES  

Zeer levendige herinneringen aan dramatische, publieke gebeurtenissen  

 

Brown en Kulik (1977): flashbulb memories  

• veronderstelden dat herinneringen die mogelijke consequenties voor ons als individu hebben en die we 
als verrassend ervaren een neuraal mechanisme activeren dat deze herinnering wegschrijft  

• bepaalde eigenschappen vastgelegd  
o details over de informant  
o de plaats waar het nieuws gehoord werd 
o de gebeurtenissen die zich afspeelden terwijl we het nieuws hoorden  
o onze eigen emotionele toestand en die van anderen  
o de consequenties van de gebeurtenis voor ons als individu 
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Twee factoren spelen belangrijke rol bij formatie van flashbulb memories: verrassing en potentiële 
consequenties voor het individu  

 

Conway et al. (1994) gebruikten een onverwachte wening in Britse politiek:  

• 86% van de ondervraagden rapporteerden 11 maanden na de gebeurtenis nog steeds een flashbulb 
memory  

• 26 maanden na de gebeurtenis waren de herinneringen nog altijd consistent  

 

4.4.1 ZIJN FLASHBULB MEMORIES SPECIAAL?  

Finkenauer et al. (1998) stellen dat formatie flashbulb memory afhankelijk is van aantal factoren, waaronder 
emotionele betrokkenheid à flashbulb memories als intense varianten van normale herinneringen  

 

Zelf herhalen van de herinnering – Bohannon (1988)  

 

Herhaling van de gebeurtenissen in de media ofzo – Pezdek (2003)  

 

4.4.2 LEVENDIGHEID  

Herinnering is levendig, maar wel gevoelig voor vervorming – Talarico en Rubin (2003)  

• dag na aanslagen 9/11 aan 54 studenten gevraagd om hun meest levendige herinneringen aan de 
aanslag te noteren 

• hetzelfde voor een meer alledaagse gebeurtenis  
• elk van deze herinneringen kreeg een levendigheidsrating 
• na 7, 42 en 224 dagen nog eens getest  
• levendigheid van flashbulb memories bleef hoog, terwijl die van normale dagelijkse herinneringen na 

verloop van tijd afnam  
• de consistentie van flashbulb-herinneringen nam systematisch af na verloop van tijd  

 

 

 

4.5 HERINNERINGEN EN LEVENSLOOP  

Autobiografische herinneringen niet evenredig verdeeld over ons leven: 

• kinderamnesie: in de periode voor de derde verjaardig bijna geen enkele herinnering  
• reminescentiebult: groot deel herinneringen uit de periode van 10 tot 30 jaar  
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Universeel verschijnsel: 

 

 

 

4.6 KINDERAMNESIE  

4.6.1 EEN ONVOLGROEID BREIN  

In de eerste jaren na de geboorte vinden er nog belangrijke veranderingen plaats in het brein  

 

Deel van de hippocampus (dendate gyrus) ontwikkelt zich pas tot een jaar na de geboorte  

 

Ook in ander delen van de hippocampus kunnen we nog ontwikkeling waarnemen tot zelfs 8 jaar na de geboorte  

 

We zijn als jong kind wel degelijk in staat om autobiografische herinneringen te vormen, maar deze 
herinneringen gaan op de een of andere wijze tijdens een latere levensfase weer verloren  

 

4.6.2 REPRESSIE  

Volgens Freud: kinderamnesie is gevolg van repressie van bedreigende gedachten die naar onbewuste zouden 
worden verbannen en dus naar minder schadelijke herinneringen getransformeerd worden à screen memories  

 

Twee grote problemen met dit idee:  

• niet falsificeerbaar  
• kan niet verklaren waarom we als volwassene ook niet in staat zijn om positieve of neutrale 

gebeurtenissen uit onze jeugd te herinneren  

 

4.6.3 HET COGNITIEVE ZELF  

Kinderen kunnen pas herinneringen vormen nadat hun zelfbeeld is ontwikkeld  

 

Autobiografische herinneringen zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van een identiteit à cognitieve zelf zou 
kunnen dienen als een raamwerk waarin de herinneringen georganiseerd kunnen worden  
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4.6.4 SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELING  

Taal- en culturele ontwikkeling spelen een belangrijke rol  

 

Taal is middel om onze autobiografische herinneringen over te brengen  

 

Herinneringen die gevormd worden voor taalvaardigheden volledig ontwikkeld zijn, zijn later veel moeilijker om 
te zetten in verbale expressie  

 

Reminiscentiestijl van moeder draagt ook sterk bij aan vorming vroege herinneringen: kinderen met een moeder 
die uitgebreider herinneringen ophaalde, hebben gemiddeld meer toegang tot vroegere herinneringen  

 

4.6.5 TWEE-STADIATHEORIE  

Meeste theorieën veronderstellen graduele afname van herinnering uit kindertijd gedurende eerste levensjaren  

 

Twee-stadiumproces: 

• absolute amnesie voor de eerste twee levensjaren  
• graduele amnesie voor de resterende periode tot het zesde levensjaar  

 

Einde periode van absolute amnesie komt overeen met de ontwikkeling van het cognitieve zelf  

 

Graduele afname van amnesie hangt samen met de ontwikkeling van taalvaardigheden  

 

4.6.6 NEUROGENESIS  

Hersenen blijven tot na de geboorte nog nieuwe neuronen ontwikkelen = neurogenesis  

 

Aantal gebieden in de hersenen, waaronder hippocampus, waar deze formatie og enkele jaren doorgaat  

 

Relatie tussen mate van neurogenesis en de mate waarin muizen achteraf nog reageren op vooraf 
geconditioneerde stimulus  

 

Continue formatie van nieuwe neuronen in hippocampus zou kunnen verklaren waarom jonge kinderen 
aanvankelijk wel autobiografische herinneringen kunnen opslaan, maar die later weer kwijtraken: vorming 
nieuwe netwerken zorgt voor overwoekering van vroege geheugensporen  

 

4.7 REMINESCENTIEBULT  

Spontane herinneringen: meestal 10 – 30ste levensjaar  
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Levensscript: adolescentie – jonge volwassenheid  

 

Overgang naar stabiliteit en zelfstandigheid  

 

Veel velangrijke levensgebeurtenissen  

 

Vooral positieve gebeurtenissen en sterk gevoel van controle  

 

4.7.1 HET LEVENSSCRIPT  

Levensscript omvat essentiële stadia die we in ons leven verwachten te doorlopen, gegeven de cultuur waarin 
we leven  

 

De structuur die het levensscript biedt, samen met de uniekheid van de herinneringen die bij het begin van een 
nieuwe levensfase horen, zorgen ervoor dat deze herinneringen gemakkelijker boven te halen zouden zijn 

 

Reminiscentiebult zou vooral voor positieve, spontane herinneringen gevonden worden omdat het ophalen van 
deze herinneringen vooral gefaciliteerd zou worden door het levensscript  

 

4.7.2 ONVERWACHTHEID EN HET GEVOEL VAN CONTROLE  

Onverwachtheid van de gebeurtenis: sterke autobiografische herinneringen zijn gekoppeld aan de ontwikkeling 
van onze identiteit  

 

Mate van controle die we hebben over bepaalde situaties: alleen positieve herinneringen met een hoog gevoel 
van controle vertoonden een reminiscentiebult  

 

Drie factoren dragen bij aan het ontstaan van de reminiscentiebult: 

• de ontwikkeling van een eigen identiteit 
• de nieuwheid van ervaringen of verwachte grote veranderingen in een levensfase  
• het gevoel van controle  
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4.8 DE NEURALE BASIS VOOR HET OPHALEN VAN AUTOBIOGRAFISCHE 
HERINNERINGEN   

Mediale en ventromediale prefrontale cortex is bijna altijd actief tijdens autobiografische ophaling, samen met 
de laterale temporale cortex  

 

Zowel echte als fictieve herinneringen zorgen voor activatie in specifieke gebieden in de dorsale en ventrale 
mediale prefrontale cortex, de retrospinale cortex en delen van de pariëte-occipitale sulcus 

 

Ophalen van echte autobiografische herinneringen resulteerde in sterkere activatie van de ventromediale 
prefrontale cortex en de posterieure cingulate cortex  

 

4.9 HET MODEL VAN CABEZA EN ST. JACQUES  

Autobiografische ophaling op basis van:  

• zoeken en gecontroleerde verwerking  
o generatieve ophaling  
o laterale prefrontale cortex  

• zelfreferentiële processen  
o checken of herinnering gerelateerd aan zelf is  
o mediale prefrontale cortex  

• recollectie  
o hippocampus  

• emotionele verwerking 
o link herinnering – emotie   
o activatie amygdala  

• visuele inbeelding  
o inbeelding en heractivatie van de eigen inbeelding  

• monitoring op accuratesse  
o ventrolaterale prefrontale cortex  

 

 

 

4.9.1 ZOEKEN EN GECONTROLEERDE VERWERKING  

Processen betrokken bij het zoeken zijn geassocieerd met generatieve ophaling  
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Meer activatie in laterale prefrontale cortex tijdens ophalen van autobiografische herinneringen dan tijdens het 
ophalen van een semantische herinnering  

 

Gebieden bleven sterker geactiveerd gedurende volledige periode waarin proefpersonen herinnering aan het 
ophalen waren  

 

Het construeren van autobiografische herinnering vereist de continue betrokkenheid van een actief zoekproces  

 

4.9.2 ZELFREFERENTIËLE PROCESSEN  

Proefpersonen gevraagd om zelf foto’s te maken van de universiteitscampus 

 

Tijdens fMRI-experiment werden deze foto’s gebruikt, samen met foto’s van vergelijkbare locaties genomen door 
andere studenten  

 

Wanneer deelnemers eigen foto’s terugzagen, ging dat gepaard met toename activiteit in mediale prefrontale 
cortex  

 

4.9.3 RECOLLECTIE  

Hippocampus is betrokken bij ophalen van basale autobiografische herinneringen  

 

Verlies autobiografische herinneringen bij alzheimerpatiënten hangt samen met schade aan hippocampus en 
mediale temporale gebieden  

 

4.9.4 EMOTIONELE VERWERKING  

Autobiografische herinneringen zijn meer geassocieerd met emoties dan andere herinneringen à sterker 
geassocieerd met activatie van de amygdala  

 

Mensen met hersenbeschadiging aan amygdala en mediale temporaalkwabben meer beperkt in het ophalen van 
autobiografische herinneringen dan mensen met enkel schade aan de mediale temporaalkwabben  

 

Ophalen van herinnering resulteert aanvankelijk in activatie in de amygdala à mate van activatie gecorreleerd 
met emotionele intensiteit herinnering  

 

4.9.5 VISUELE INBEELDING  

Autobiografische herinneringen zijn vaak bijzonder levendig vanwege de beelden die geassocieerd zijn met deze 
herinnering  
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Na aanvankelijke amygdala-activatie volgde activatie van de visuele cortex à correleerde met gerapporteerde 
levendigheidsratings  

 

4.9.6 MONITORING OP ACCURAATHEID 

Snel en onbewust proces dat de accuratesse van de opgehaalde autobiografische herinneringen checkt  

 

Patiënten met hersenbeschadiging aan ventrolaterale prefrontale cortex produceren spontaan valse 
autobiografische herinneringen à probleem in het monitoringsysteem  

 

Latere uitbreiding van het model: vier specifieke hersennetwerken die betrokken zijn bij het genereren van 
emotionele autobiografische herinneringen: 

• model voor generatieve ophaling  
o frontopariëtaal netwerk: constructie van autobiografische herinneringen en controleren van 

zoekproces  
o cingulo-operculair netwerk: constructie van de herinnering en vasthouden van het doel 
o mediaal prefrontaal netwerk: construeren van de herinnering en elaboratie  
o mediaal temporaal netwerk: construeren en elaboreren van autobiografische herinneringen   

 

 

 

5 OOGGETUIGENVERKLARINGEN  

Vaak bijzonder onbetrouwbaar vanwege  

• aandachtsbeperkingen  
• valse herinneringen  
• confirmatiebias/inpassing in cognitieve schema’s  
• beïnvloeding door de ondervrager  

o Loftus “car smash”-experiment  
• beïnvloeding door de situatie  

o video inbraak in museum; interferentie met gelijkaardig verhaal  
o source confusion  
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Bronverwarring t.g.v. twee verhalen (gelijkaardig of verschillend) bij suggestieve bevraging:  

 

 

 

5.1 DE FEILBAARHEID VAN HET GEHEUGEN  

Geheugen is reconstructief en gevoelig voor vervorming  

 

Vooral belangrijk bij ooggetuigenverklaringen: vragenlijst voor rechters, juryleden en experten à rechters zijn 
het op 60% van de vragen oneens met de experts en juryleden zelfs op 87% 

 

Confirmatiebias: herinnering vervormd door onze eigen doelen of verwachtingen  

 

Volgens Bartlett (1932): we proberen nieuwe informatie in te passen in bestaande cognitieve schema’s à 
herinneringen passen zich aan  

 

Getuigen interpreteren ambigue informatie op een manier die consistent was met hun schema 

 

5.1.1 BEÏNVLOEDING DOOR DE ONDERVRAGER  

Loftus en Palmer (1974):  

• film van verkeersongeluk  
• geschatte snelheid was ongeveer 41 mijl/uur wanneer het woord ‘knalden’ werd gebruikt, terwijl de 

geschatte snelheid ongeveer 34 mijl/uur was wanneer een neutraler omschrijving werd gebruikt  
• na een week: 32% van de proefpersonen die de niet-neutrale snelheidsvraag had gekregen, antwoordde 

dat ze wel glas hadden gezien, voor de neutrale conditie was dat 14%  

 

5.1.2 BEÏNVLOEDING DOOR DE SITUATIE  

Video’s van een inbraak in een museum  

• dag voordat de films getoond werden, luisterden proefpersonene naar een verhaal dat qua thematiek 
vergelijkbaar was met de inbraak of niet vergelijkbaar was  

• wanneer de film en het verhaal qua thematiek overeenkwamen, maakten de proefpersonen meer 
fouten bij het rapporteren van de details van de film  
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Mogelijke reden voor vervorming: we attribueren een herinnering aan de verkeerde bron 

• kans is grootst wanneer herinneringen van verschillende bronnen afkomstig zijn sterk overeenkomen  
• misattributie kan voorkomen worden wanneer getuigen expliciet moeten proberen aan te geven wat 

de bron is van hun herinnering  

 

Prull en Yockelson (2013): geheugen proefpersonen duidelijk vervormd wanneer ze misleidende informatie 
aanboden  

• proefpersonen kregen eerst serie foto’s te zien die een verhaal vertelden  
• in de foto’s werden objecten getoond die we gewoonlijk in een keuken aantreffen, maar ook objecten 

die we doorgaans in een werkplaats aantreffen  
• daarna kregen ze verhaal te horen dat in essentie gelijk was aan de serie foto’s maar waar op 

strategische plaatsen gerefereerd werd aan een ander object  
• proefpersonen beïnvloed door deze misinformatie  
• vervorming beperkt wanneer proefpersonen expliciet gevraagd werden om aan te geven wat bron was  

 

5.1.3 VERWACHTING EN BEDREIGING  

Het wapenfocuseffect: getuigen richten hun aandacht vaak op wapens die gebruikt worden, waardoor andere 
details vaak niet opgemerkt worden  

 

Loftus, Loftus en Messo (1987): twee filmfragmenten  

• in eerste fragment: persoon richt geweer op kassier en ontving geldbedrag  
• in tweede fragment: persoon geeft cheque aan kassier en ontvangt geldbedrag  
• eerste groep keek meer naar het geweer dan de tweede groep naar de cheque keek  
• proefperosnen ondervraags over details die niet gerelateerd waren aan het geweer dan wel de cheque 

à prestatie eerste groep gemiddeld lager  

 

In sterke mate gedreven door de verwachting  

 

Pickel (1999): serie video’s waarin een man een vrouw benaderde, terwijl hij een handwapen vasthield  

• zowel het dreigingsniveau als de verwachting werden gemanipuleerd  
• scène ofwel op een schietbaan (verwacht) als op een baseballveld (onverwacht)  
• man benaderde de vrouw terwijl hij het wapen naar beneden had gericht (laag bedreigingsniveau) of 

met het wapen op haar gericht (hoog dreigingsniveau)  
• na afloop moesten proefpersonen een beschrijving geven van de man  
• in de schietbaansetting waren proefpersonen beter in staat om de man te beschrijven, dreigingsniveau 

had geen enkel effect  
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Peters (1988): situatie waarin studenten een inenting kregen  

• twee minuten na het toedienen werd hartslag gemeten à indeling in hoog-reactieve en laag-reactieve 
groep  

• hierna moesten ze verpleger identificeren  
• laag-reactieve groep was 59% correct en hoog-reactieve groep 31%  

 

5.2 PROBLEMEN BIJ DADERIDENTIFICATIE 

Line-ups: beperkte identificatie en false alarms  

 

Onterechte herkenning van onschuldige omstander  

 

Het andere-raseffect  

 

Slechte herkenning onbekende personen à Jenkins et al. (2011): Britse proefpersonen en bekende Nederlanders  

 

5.2.1 GEZICHTSHERKENNING EN LINE-UPS  

Politie vraagt een getuige om een persoon te identificeren op basis van een groep mensen die aan de getuige 
wordt getoond of op basis van een reeks foto’s à bijzonder feilbaar  

 

Valentine, Pickering en Darling (2003): onderzochten resultaten van 640 ooggetuigen in 314 echte line-ups  

• ongeveer 20% identificeerde niet-verdachte  
• van de overige 80% slaagde slechts de helft erin de verdachte te identificeren  

 

Odinot, Wolters en van Koppen (2009): geheugen van 14 ooggetuigen die als medewerker van een supermarkt 
een overval hadden meegemaakt à ooggetuigen die erg veel vertrouwen hebben in hun identificatie zijn over 
het algemeen iets accurater 

 

Identificeren van een dader doet sterk beroep op gezichtsherkenning à probleem: ze kunnen gezicht wel 
herkennen, maar zich niet herinneren in wwelke context ze dit gezien hebben  

 

Ross, Ceci, Dunning en Toglia (1994): film van een gebeurtenis observeren waar ofwel een onschuldige 
omstander in beeld kwam ofwel de dader van een misdrijf à wanneer onschuldige omstander in beeld was 
gekomen, werd die vaker geïdentificeerd in een line-up = onbewuste overdracht  

 

5.2.2 HET ANDERE-RASEFFECT  

Effect beschrijft hoe we gezichten van onze eigen etniciteit beter identificeren dan gezichten van een andere 
etniciteit  
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We vinden het moeilijker om de eigenschappen van gezichten van een andere etniciteit te onthouden à 
incomplete verklaring:  

• perceptuele processen spelen ook rol, niet alleen geheugenprocessen  
• effect ook gevonden voor groepen waarmee we ons wel of niet identificeren  

 

5.2.3 HERKENNING EN FAMILIARITEIT  

Herkenning van onbekende personen relatief slecht  

 

In veel onderzoek wordt dit aspect geminimaliseerd doordat gezichtsherkenning wordt bestudeerd op basis van 
foto’s die vaak op dezelfde dag zijn genomen  

 

Problematisch bij identificatie van foto’s: 

• vaak veel variatie tussen foto’s van één persoon  
• studie Jenkins met bekende Nederlanders  

o aan Britse proefpersonen gevraagd om foto’s van twee bekende Nederlanders te sorteren in 
stapels 

o proefpersonen dachten dat de foto’s afkomstig waren van gemiddeld 7,5 unieke personen  

 

Jenkins en Burton (2011): abstractie van gemeenschappelijke kenmerken  

• informatie uit verschillende foto’s zou moeten gecombineerd worden  
• computeralgoritmes veel accurater wanneer er gebruik werd gemaakt van gemiddelde gezichten dan 

van individuele foto’s  

 

5.2.4 GEHEUGEN EN VEROUDERING  

Dodson en Kreuger (2006): 

• vertoonden videofragmenten aan jongere en oudere proefpersonen  
• vragen beantwoorden op basis van suggestieve en misleidende vragenlijst  
• ouderen rapporteerden meer false memories en waren meer overtuigd van hun gelijk  

 

5.3 VERBETEREN VAN OOGGETUIGENVERSLAGEN  

5.3.1 AANPASSING IN LINE-UPPROCEDURES  

Twee gangbare procedures: 

• simultane line-up: getuige ziet iedereen gelijktijdig  
• sequentiële line-up: getuige ziet één persoon per keer  

 

Steblay, Dysart en Wells (2011) 

• wanneer dader aanwezig  
o simultane line-up: 52% identificatie  
o sequentiële line-up: 44% identificatie  
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• wanneer dader afwezig  
o simultane line-up: 54% verkeerde identificatie 
o sequentiële line-up: 32% verkeerde identificatie  

• ooggetuigen hanteren een conservatiever criterium bij sequentiële line-ups  

 

5.3.2 VERBETEREN VAN DE ONDERVRAGINGSPROCEDURES  

Cognitief interview: gestructureerde procedure gebaseerd op vier regels om een herinnering zo accuraatmogelijk 
terug te halen  

• mentale herstelling van de omgeving en alle persoonlijke contacten die beleefd werden ten tijde van de 
misdaad  

• aanmoediging om alle details te rapporteren, inclusief de minder belangrijke  
• het beschrijven van het incident in verschillende volgordes, waaronder het voorbeeld in omgekeerde 

chronologische volgorde  
• het beschrijven van het incident vanuit verschillende perspectieven, waaronder die van andere 

ooggetuigen  

 

Effectief omdat het gebaseerd os op onze kennis over het menselijke geheugen:  

• eerste twee regels gebaseerd op het coderingsspecificiteitsprincipe: herinnering is afhankelijk van de 
overlap tussen de context waarin een gebeurtenis werd waargenomen en waarin die herinnerd wordt 

• derde en vierde regel gaan uit van de assumptie dat het geheugen complex en associatief is en 
gebaseerd is op diverse bronnen van informatie  

 

Sinds eerste jaren van introductie al verder ontwikkeld: het tot stand brengen van een verstandhouding tussen 
de interviewer en de getuige  

• afleiding minimaliseren 
• getuige langzaam laten vertellen  
• voldoende pauzes inlassen tussen het antwoord en de volgende vraag  
• het taalgebruik aanpassen aan dat van de individuele getuige 
• antwoorden opvolgen met interpretatieve commentaren  
• proberen de angst van de getuige weg te nemen  
• veroordelende en persoonlijke commentaren achterwege laten  

 

In de praktijk richt de politie zich vaak op de eerste twee regels  

 

6 FALSE MEMORIES  

Herinneringen zijn gevoelig voor suggestie  

 

Loftus, Coan & Pickrell (1996): Lost in the mall-experiment  

• probeerden een 14-jarig kind zich te laten herinneren dat hij ooit in een winkelcentrum verdwaald was  
• gaven hem beschrijvingen van drie gebeurtenissen die tijdens zijn kindertijd hadden plaatsgevonden, 

waarbij zijn oudere broer en moeder ook betrokken waren  
• oudere broer ook betrokken bij het construeren van één gebeurtenis die niet had plaatsgevonden  
• gevraagd om gedurende 5 dagen iedere dag feiten die verband hielden met deze gebeurtenissen op te 

schrijven  
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• valse herinnering werd in een korte paragraaf geïntroduceerd 
• gedurende de 5 dagen begon hij zich steeds meer te herinneren over dit voorval 
• na afloop moest hij iedere herinnering een rating geven die varieerde van 1 (helemaal niet duidelijk) tot 

11 (heel duidelijk) à valse herinnering kreeg een 8  
• gevraagd welke herinnering vals was à hij selecteerde één van de werkelijke gebeurtenissen  

 

Roediger en McDermott (1995): 

• ook bij het leren van woordenlijsten  
• reeksen van 12 woorden aangeboden  
• ieder woord in de lijst was geassocieerd met één woord dat niet aangeboden was  
• tijdens onmiddelijke vrije herinnering: geassocieerde woord in 40% van alle gevallen wel genoemd  
• geassocieerde woorden tijdens een latere test met hoge mate van vertrouwen herkend  
• tweede studie met grotere set woorden: 55% van de gevallen werd geassocieerde woord genoemd  
• spontane herinneringstest faciliteert de consolidatie van het ten onrechte herinnerde woord   

 

Belangrijk in rechtspraak: 

• Paul Ingram (aangeklaagd voor seksueel misbruik, fabricage van “herinnering” door 
geheugendeskundige)  

• “repressie” of (psycho-analytische) therapeutische wanpraktijken  
• Shaw en Porter (2015): valse herinnering aan misdrijf gemakkelijk te implementeren bij jongeren  

o aan jongvolwassenen gesuggereerd dat ze tussen hun elfde en veertiende een misdrijf hadden 
gepleegd  

o door suggestieve interviewtechnieken valse emotionele herinnering geïnduceerd  
o bij 70% van proefpersonen, na drie interviews, vastgesteld dat ze een valse herinnering hadden 

aan een misdrijf  

 

Ook mensen met een superieur autobiografisch geheugen zijn gevoelig voor false memories  

 

Pathitis et al. (2013): in hoeverre individuen met een superieur autobiografisch geheugen gevoelig zijn voor false 
memories  

• hypothese: minder gevoelig voor intrusies van valse herinneringen  
• methode gebaseerd op die van Roediger en McDermott (1995)  
• foutieve informatie ook gepresenteerd in de vorm van foto’s en valse nieuwsberichten  
• mensen met een superieur autobiografisch geheugen zijn juist gevoeliger voor valse herinneringen  
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7 PROSPECTIEF GEHEUGEN  

De cognitieve functies die we gebruiken bij het formuleren van plannen en beloftes, voor het opslaan hiervan, 
en het herinneren wanneer ofwel de tijd is aangebroken om ze uit te voeren ofwel de juiste gelegenheid zich 
voordoet  

 

Prospectief geheugen: 

• fouten vaak toegeschreven aan gebrekkige motivatie of aan onbetrouwbaarheid  
• vooral betrokken bij de herinnering aan het feit dat we in de toekomst nog iets moeten doen  
• informatiearm 

 

Retrospectieve geheugen: 

• problemen vaak toegeschreven aan gebrekkig geheugen  
• heeft betrekking op het herinneren van feiten  
• informatierijk  
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FUNCTIES VAN TAAL 
1 INLEIDING  

Een wereld zonder taal? 

 

Taal als communicatiemiddel  

 

Monoloog versus dialoog  

 

Niet-letterlijke betekenis  

 

Vormen van (en integreren in) een mentale representatie  

 

2 WAT IS TAAL?  

Harley (2014): “een systeem van symbolen en regels dat ons in staat stelt om te communiceren” 

• semantiek: betekenis van woorden  
• syntax: regels die de ordening van de woorden bevat  

 

Formele definitie ontbreekt à bemoeilijkt taalonderzoek: 

• of taal aangeboren is  
• of taal een uniek menselijke eigenschap is  

 

Speelt rol in:  

• communicatie/denken/opslaan informatie/expressie van emoties 
• imitatie/identificatie met een groep  

 

2.1 IS TAAL EEN UNIEK MENSELIJKE EIGENSCHAP?  

Noam Chomsky: ja, aangeboren en uniek menselijk  

• taalcentrum dat ons in staat stelt om op basis van een beperkte set regels een 
oneindig aantal zinnen te genereren zijn  

• als dieren aanleg hadden voor taal zou het onwaarschijnlijk zijn dat ze deze 
taalvaardigheden niet zouden gebruiken  

 

Evolutionair biologen: nee, onwaarschijnlijk dat taal “zomaar” ontstaan is  

• plotselinge ontstaan van een complexe cognitieve functie als taal is zeer 
onwaarschijnlijk 

• enorme anatomische en fysiologische overeenkomsten tussen menselijke 
hersenenen en die van andere diersoorten  
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Rudimentaire vormen van taalbegrip bij dieren gevonden à niet gekenmerkt door het gebruik van syntax  

 

2.2 IS TAAL AANGEBOREN?  

Chomsky:  

• ja, er is sprake van een universele grammatica  
• aangeboren vaardigheid om universele eigenschappen van een taal te verwerken  

o lexicale categorieën (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, voorvoegsels,…)  
o woordvolgorde  
o recursie: het fenomeen dat een additionele clausule altijd ingevoegd kan worden in een 

bestaande zin   

 

Christiansen en Chater (2008): nee 

• te veel verschillen tussen talen en talen zijn dynamisch en veranderlijk  
o te dynamisch voor een aangeboren taalorgaan  

• taal heeft zich aangepast aan menselijke cognitieve vaardigheden  
o flexibel inzetten van cognitieve processen van patroonherkenning  

 

2.3 PIDGINTALEN   

Bickerton (1984): bioprogram-hypothese  

• zelfs zonder blootstelling aan taal in je jeugd ontwikkel je een grammatica  
• evidentie afkomstig van pidgintalen: nieuwe, primitieve talen die ontstaan wanneer twee of meer 

groepen mensen die een andere moedertaal hebben worden samengebracht   
• ook evidentie bij gebarentalen: kinderen ontwikkelden een nieuw systeem van gebaren die zich 

spontaan in een nieuwe gebarentaal ontwikkelde  

 

Evidentie voor intrinsieke motivatie om talen te leren, maar niet voor een aangeboren, universele grammatica  

 

2.4 GENETISCH ONDERZOEK  

Gendefecten kunnen taalverwerking beïnvloeden  

 

FOX2P 

• expressie van specifieke hersenfuncties die betrokken zijn bij taalverwerking  
• ook in andere diersoorten aangetroffen  

 

Interactie genetica-gedrag is complex: geen evidentie voor een “taalgen”  

 

3 BEÏNVLOEDT TAAL ONS DENKEN?  

Benjamin Lee Whorf (1956): 

• linguïstische relativiteitstheorie: taal beïnvloedt ons denken  
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• drie varianten  
o meest extreme vorm: verschillen in taal zullen onherroepelijk leiden tot verschillen in 

gedachten  
o gematigder positie: verschillen in taal beïnvloeden cognitieve functies zoals perceptie en 

geheugen  

 

Evidentie afkomstig van categorisatieonderzoek: 

• proefpersonen zijn over het algemeen accurater in het onderscheiden van stimuli die tot verschillende 
categorieën behoren dan in het onderscheiden van stimuli die tot dezelfde categorie behoren  

• proefpersonen kunnen verschillende stimuli beter van elkaar onderscheiden wanneer hun taal 
verschillende woorden voor deze stimuli heeft  

• onderscheid van kleuren: onderzoek bij Berinmo 
o taal kent maar 5 kleurtermen, waaronder nol (groen) en wor (geel)  
o presentatie van drie kleuren à twee meest gelijkende kiezen  

 

 

 

4 VOOR- EN NADELEN VAN MEERTALIGHEID  

Idee lang populair geweest dat meertaligheid cognitieve voordelen biedt: 

• noodzaak tot inhibitie van de niet-actieve taal 
• switchen tussen verschillende talen  

 

Maar… 

• zeer zwakke theoretische basis  
• resultaten van tweetaligheidsstudies bijzonder inconsistent  

o empirische studies naar tweetaligheidsvoordeel leveren zeer tegenstrijdige en incoherente 
resultaten op  

o voordeel verdwijnt wanneer gecontroleerd wordt voor factoren zoals sociaaleconomische 
status  

• switchen tussen talen vereist weinig tot geen inspanning  
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5 TAALPSYCHOLOGIE ALS WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINE  

Taalverwerking niet rechtstreeks te observeren  

 

Manipulatie van taaleigenschappen: 

• woordfrequentie/gebruik van homofonen of homografen  
• woorden/non-woorden/pseudowoorden  

 

Woordbenoemingstaken/lexicale beslissingstaak/priming  

 

5.1 EIGENSCHAPPEN VAN TAAL DIE WOORDHERKENNING BEÏNVLOEDEN  

Sommige woorden komen veel meer voor in de taal dan andere à gebruiken om te onderzoeken of de 
verwerkingssnelheid afhankelijk is van de woordfrequentie  

 

Homofonen (dezelfde uitspraak, maar andere spelling en betekenis) om te onderzoeken of de klank van woorden 
een rol speelt in de verwerking  

 

Homografen (meerdere betekenissen) à bij het verwerken zal uit de context duidelijk moeten worden welke 
van de alternatieven gekozen moet worden  

 

Woord = betekenisvolle, uitspreekbare reeks letters  

 

Pseudowoorden = betekenisloze eenheden die volgens de regels van de desbetreffende taal wel uitspreekbaar 
zijn  

 

Non-woorden = random reeksen letters die niet uitspreekbaar zijn  

 

5.2 ONDERZOEKSMETHODES  

Belangrijk doel van taalpsychologie is het ontwikkelen van taken die kunnen gebruikmaken van de hiervoor 
beschreven eigenschappen van woorden om de taalperceptieprocessen te bestuderen  

 

Lexicale beslissingstaak: proefpersoon krijgt reeks letters gepresenteerd en moet zo snel mogelijk beslissen of 
de reeks in kwestie een woord dan wel een non-woord is  

 

Benoemingstaak: proefpersoon krijgt een gedrukt woord gepresenteerd dat zo snel mogelijk benoemd moet 
worden  

 

Priming-taak: proefpersoon moet zo snel mogelijk een woord benoemen, maar voorafgaand aan het woord 
wordt een ander woord gepresenteerd dat al dan niet gerelateerd kan zijn aan het te benoemen woord  
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6 SPRAAK ALS COMMUNICATIEMIDDEL  

Monoloog versus dialoog: 

• interactie spreker ↔ luisteraar  
• taalperceptie versus -productie  

 

Partnerspecifieke verwerking: inhoud en vorm van belang  

 

Audience design: afstemming van communicatie op luisteraars  

 

6.1 GRICEAANSE STELREGELS  

Negen stelregels waaraan goede communicatie moet voldoen:  

• de stelregels van kwantiteit  
o maak je bijdrage zo informatief als noodzakelijk is  
o maak je brijdrage niet informatiever dan noodzakelijk  

• de stelregels van kwaliteit  
o zeg niet iets waarvan je denkt dat het niet klopt  
o zeg niet iets waar je geen evidentie voor hebt  

• de stelregel van relatie  
o wees relevant  

• de stelregel van gemanierdheid  
o vermijd obscure uitdrukkingen  
o vermijd ambiguïteiten  
o wees kort (vermijd onnodige uitvoerigheid) 
o wees ordelijk  

 

Ging uit van het coöperatieve principe: sprekers en luisteraars proberen zo veel mogelijk samen te werken om 
elkaar te verstaan  

 

In de praktijk worden regels vaak geschonden  

 

6.2 GEMEENSCHAPPELIJKE GROND  

Automatische processen zijn betrokken bij het in stand houden van de gemeenschappelijke grond  

 

Actief op diverse niveaus in de verwerkingshiërarchie: predictie  

 

6.2.1 AUDIENCE DESIGN: HET PERSPECTIEF VAN DE SPREKER  

Essentieel aspect van taal als communicatie is dat sprekers zich aanpassen aan behoeften van hun publiek, willen 
ze effectief zijn  
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Gebruikmaken van referentiemateriaal dat zowel voor de spreker als voor de luisteraar beschikbaar is: 

• fysiek aanwezig  
• linguïstisch  

 

Audience design = de aanpassingen die de sprekers moeten maken  

 

Aanpassingen kunnen worden gemaakt op basis van verschillende assumpties omtrent de luisteraar:  

• globale assumpties 
o de voorkeurstaal 
o de algemene kennis van de luisteraar  
o gedeelde persoonlijke ervaringen waaraan de spreker kan refereren  

• lokale assumpties  
o wat de luisteraar weet  
o waaraan de luisteraar aandacht schenkt op een specifiek moment  

 

Sprekers maken over het algemeen meer incorrecte lokale assumpties omdat deze vluchtiger zijn en vaker 
veranderen  

 

Horton en Keysar (1996): vaststellen of sprekers in staat zijn om gebruik te maken van de gemeenschappelijke 
grond  

• proefpersonen deden mee aan communicatiespel waarbij ze moesten proberen om een object te 
omschrijven aan een helper van de proefleider 

• objecten werden in eerste instantie alleen aan de spreker getoond 
• vervolgens werd het item aan de luisteraar getoond, die moest beoordelen of de omschrijving van de 

spreker adequaat was  
• om de gemeenschappelijke grond te beïnvloeden: bij sommige trials gebruikgemaakt van een 

referentieobject dat voor zowel luisteraar als spreker zichtbaar was  
• spreker kon gebruikmaken van referentieobject om onbekende object te beschrijven  
• in sommige trials was referentieobject alleen maar beschikbaar voor spreker waardoor die geen gebruik 

kon maken van de eigenschappen van het referentieobject  
• tijdsdruk voor sprekers gemanipuleerd  

o wanneer sprekers automatisch rekening houden met de gemeenschappelijke grond, maakt het 
niet uit of ze hun beschrijvingen onder tijdsdruk formuleren of niet  

o wanneer ze vanuit hun eigen perspectief denken, zou tijdsdruk wel effect hebben  
• tijdsdruk zou ervoor moeten zorgen dat proefpersonen in eerste instantie een sterkere neiging vertonen 

om te refereren aan het referentieobject, zelfs wanneer dit object niet beschikbaar is voor de luisteraar  
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Er is sprake van een beperkt vermogen van sprekers om zich aan te passen aan het perspectief van de luisteraar 
à egocentrische heuristiek  

 

Volgens monitoring and adjustment-model: sprekers houden niet direct rekening met perspectief luisteraars, 
waardoor niet alle uitingen bijdragen aan een effectieve communicatie  

• belangrijk aspect: sprekers monitoren en checken eigen uitingen op effectiviteit en merken op basis 
hiervan schendinen van de gemeenschappelijke grond op  

 

Sprekers maken geen gebruik van context omdat die gedeeld is, maar omdat die saillant is voor de spreker zelf  

 

Fukumura en van Gompel (2012): sprekers neigen ernaar om beschrijvingen te genereren vanuit hun eigen 
perspectief wanneer ze beschrijvingen van eenvoudige scènes moesten beschrijven aan een luisteraar  

• sprekers relatief specifiek in de eerste zin, terwijl ze in vervolgzinnen eerder terugvallen op een simpele 
referentie  

• referentie alleen maar toepasselijk wanneer de luisteraar de eerste zin volledig begrepen heeft  

 

Aantal simpele en effectieve strategieën die gebruikt kunnen worden om de effectiviteit van communicatie te 
bevorderen à uitingen van ander dienen als prime (bijvoorbeeld syntactische priming)  

 

6.2.2 PERSPECTIEF VAN DE LUISTERAAR  

Keysar et al. (2000): in hoeverre luisteraars rekening houden met de gedeelde context  

• spreker en luisteraar zitten elk aan andere zijde van rek waarin een aantal verschillende objecten waren 
geplaatst  

• een aantal openingen aan de zijde van de spreker waren afgedekt, zodat de spreker maar twee kaarsen 
kon zien, terwijl de luisteraar er drie kon zijn  

• spreker gaf luisteraar de opdrach om ‘de kleinste kaars’ te verplaatsen, maar die stond in een vak dat 
voor de spreker niet zichtbaar was  

• als luisteraars nu gebruikmaken van de gemeenschappelijke grond, dan zullen ze niet de kleinste kaars 
in het rek verplaatsen, maar de kleinste kaars die voor de spreker zichtbaar is  

• ook oogbewegingen geregistreerd: proefpersonen kijken aanvankelijk naar de kleinste kaars in het rek, 
maar maken daarna een corrigerende oogbeweging naar de kleinste kaars vanuit perspectief spreker  

• luisteraars maken tijdens de interpretatie van spraak soms gebruik van een egocentrische heuristiek à 
kan ervoor zorgen dat luisteraars met relatief weinig cognitieve inspanning ambiguïteiten opsporen, 
waarbij ze gebruikmaken van de correcties van de kant van de spreker, wanneer blijkt dat het niet in 
ogenschouw nemen van de gemeenschappelijke grond resulteert in een foutieve interpretatie 
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Ferreira (2008): spreken zou in dienst moeten staan van taalbegrip  

• sprekers zouden ernaar streven om gemakkelijk te begrijpen spraak te produceren  
• in de praktijk: sprekers vermijden nauwelijks ambiguïteiten 
• ondanks problemen bevat gesproken tekst echter vaak nog genoeg informatie die de luisteraar in staat 

stelt om te ontcijferen wat de spreker bedoelt à balans  
• wanneer de spreker zorgvuldig probeert om alle ambiguïteiten te vermijden zal dat het verstaan van de 

luisteraar vergemakkelijken, maar zal dat ten koste gaan van de moeite die de spreker moet investeren 
en omgekeerd  

 

Pickering en Garrod (2004): komt maar weinig voor dat deelnemers opzettelijk de situatierepresentatie van de 
andere persoon overnemen  

• diverse automatische processen zorgen voor relatief moeiteloze verwerking van de gemeenschappelijke 
grond  

o gesprekspartners kopiëren vaak elkaars frasering  
o gebruik maken van de ideeën van de andere persoon  
o syntactische priming  

 

 
 

Shintel en Keysar (2009): interactie tussen gesprekspartners faciliteert het automatisch ontstaan van een 
gedeelde context voor wederzijds begrip  

 

6.3 NON-VERBALE ASPECTEN VAN COMMUNICATIE  

Non-verbale aspecten van communicatie essentieel voor begrip  

• betrokken bij wisselen van spreker-luisteraarrollen (adjacency pair)  
• gebaren  
• prosodie 
• discoursmarkeringen  

 

6.3.1 HET WISSELEN VAN SPREKERS  

Pauze tussen twee sprekers over het algemeen niet langer dan 500 ms  
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Soepelheid kan verklaard worden doordat mensen tijdens een conversatie ernaar neigen om bepaalde impliciete 
regels te volgen  

• spreker kan luisteraar uitnodigen om van rol te verwisselen door te kijken  
• handgebaren of betekenisloze geluiden  
• op een meer expliciete manier à adjacency pair (conversatie-eenheid die een rolwissel impliceert)  

 

6.3.2 GEBAREN  

Conversatie verlevendigt met een grote hoeveelheid aan gebaren  

 

Gebaren faciliteren de communicatie op de een of andere manier, doordat de spreker visuele cues geeft aan de 
luisteraar die de verstaanbaarheid vergroten  

 

Bavelas, Gerwing, Sutton en Prevost (2008) 

• proefpersonen moeten achtiende-eeuws schilderij beschrijven in  
o een face-to-faceconversatie  
o een telefonische conversatie  
o via een monoloog die op een taperecorder werd opgenomen  

• gebaren groter en expressiever in face-to-faceconversatie, ook meer verweven in de communicatie  
• via de telefoon meer gebaren dan op tape, maar minder betekenisvol  

 

6.3.3 PROSODISCHE CUES  

Prosodische cues worden gevormd door ritme, nadruk en intonatie  

 

Zorgen ervoor dat een boodschap voor een luisteraar gemakkelijker te begrijpen is  

 

Gebruik van prosodie eerder bij spontane communicatie  

 

Snedeker en Trueswell (2003): kans om prosodische cues te gebruiken is veel groter wanneer de context er niet 
in slaagt om de betekenis van een ambigue zin te verduidelijken  

 

Sprekers passen hun spreekstijl niet aan om tegemoet te komen aan de behoefte van een luisteraar  

 

6.3.4 DISCOURSMARKERINGEN  

De relatieve frequenties van discoursmarkeringen tijdens spontane gesprekken en interviews  

 

Ogenschijnlijk betekenisloos, maar wegknippen had negatieve impact op begrip  
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7 GEBARENTAAL  

Toenemende interesse in de studie van gebarentalen  

 

Niet alleen andere outputmodaliteit; ook taal zelf is intrinsiek anders à er is geen universele gebarentaal en 
bestaande gebarentalen zijn niet een manuele vorm van de corresponderende gesproken talen  

 

Worden gekenmerkt door dezelfde linguïstische kenmerken, maar oppervlakkige representatie is drastisch 
anders  

 

Doet intrinsiek een beroep op spatiale processen  

 

Hickok et al. (1996): sterke linkerhemisferische lateralisatie voor zowel de verwerking van gebarentaal als 
reguliere taalverwerking  

 

Kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in onderliggende mentale representaties van concepten à deels 
modaliteitsspecifiek, deels modaliteitsonafhankelijk  

 

8 SELFMONITORING  

8.1 TAAL EN MONITORING  

Taal is dynamisch en interactief  

 

Pickering en Garrod (2013): taalperceptie- en taalproductieprocessen zijn sterk geïntegreerd  

• simultaan eigen bijdrage produceren en tegelijkertijd de informatie van onze gesprekspartner 
verwerken  

• vereist hoge mate van flexibiliteit  

 

Liberman et al. (1967): motortheorie 

• veronderstelling dat spraakperceptie beïnvloed kan worden door subvocale herhaling gehoorde spraak  
• probeert vooral te verklaren hoe beperkingen in ons articulaire systeem de mogelijkheid van een 

ambigu spraaksignaal kon inperken  
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Volgens Pickering en Garrod: taakproductiesysteem beïnvloedt de interpretatie van een spraaksignaal op een 
hoger niveau, omdat we vooral bezig zijn de inhoud van het gesprek te monitoren  

 

In toenemende mate evidentie voor overlap in de neurale systemen die betrokken zijn bij spraakperceptie en -
productie  

 

Selfmonitoringprincipe Pickering en Garrod kan verklaren hoe we door middel van imitatie- en 
predictieprocessen actief een representatie vormen van een gesprek à taakproductieprocessen zijn eerder 
onderdeel van een groter mechanisme dat betrokken is bij de representatie van taal op een conceptueel niveau  

 

8.2 TAALPERCEPTIE EN PREDICTIVE CODING  

We kunnen taalperceptieprocessen onmogelijk los zien van taalproductieprocessen en de top-
downpredictieprocessen die hierbij betrokken zijn  

 

Wild, Davis en Johnsrude (2012): noise-vocoded speech (vervormd spraaksignaal, waarin de meeste temporele 
cues nog intact zijn, maar de fijnere details van het spraaksignaal zijn verwijderd  

• wanneer het samen met verbale representatie gepresenteerd wordt, verbetert de verstaanbaarheid  
• noise-vocoded speech gepresenteerd, terwijl proefpersonen geschreven tekstregels te lezen kregen die 

ofwel overeenkwamen met spraaksignaal, ofwel random reeks medeklinkers  
• met behulp van fMRI gevonden dat activatie van een van de meest primaire kernen van de auditieve 

cortex varieerde in functie van de door tekst geïnduceerde verstaanbaarheid van spraaksignaal  

 

 
 

fMRI-studie von Kriegstein et al. (2008): 

• visuele input kan sterke invloed hebben op verstaanbaarheid van spraak  
• proefpersonen observeerden gedurende twee minuten een spreker, waarna ze een spraakfragment te 

horen kregen zonder dat ze de spreker nog zagen  
• proefpersonen bleken veel beter in staat te zijn om de spreker te verstaan door de observatie dan bij 

een vergelijkbaar spraakfragment het geval was, waarin de proefpersonen van tevoren niet in de 
gelegenheid waren geweest om de spreker te observeren  
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• verbetering gerelateerd aan toename in activatie in hersengebied betrokken bij verwerking van 
gezichtsbewegingen  

• ook gevonden bij prosopagnosiepatiënten à impliceert dat representatie gezichtsbewegingen nog 
intact is en ze zijn nog in staat om deze te gebruiken om spraakperceptie te beïnvloeden  

• spraakperceptie niet enkel audiovisueel proces, maar ook proces dat gebruik kan maken van predicties 
die voorkomen uit interne representaties  

 

Lupyan en Clark (2015): woorden, alsook grotere verbale eenheden, vormen een speciaal type input  

• evidentie: studie waarbij horen van woord faciliterend effect had op perceptie afbeeldingen die onder 
normale omstandigheden te ruizig waren om geclassificeerd te worden  

 

Taal is krachtig hulpmiddel om gedachten en redeneringen te manipuleren: 

• woorden, frasen en zinnen  
• simpele manier om onze reeds bestaande gedachten te communiceren  
• flexibele en effectieve manier om een verwachting te creëren, waardoor specifieke informatie prioriteit 

krijgt in de verwerking à taal als kunstmatige context die mee bepaalt welke representaties worden 
geactiveerd en welke impact deze hebben op redeneerinferentieprocessen  

 

Taalvaardigheid correleert sterk met scores op non-verbale intelligentietests  

 

Beperkingen in taalvaardigheid zijn gerelateerd aan diverse cognitieve deficiënties  

 

9 PRAGMATIEK  

N400 ERP-component:  

• gevoelig voor semantische inconsistenties 
• niet alleen in een zin, maar ook schendingen van achtergrondkennis  

 

De studie van het bedoelde, in tegenstelling tot het letterlijke à praktische aspecten van taalverwerking en 
taalbegrip  

 

Een van de hindernissen die mensen met autisme in het dagelijkse leven ondervinden is het feit dat we in het 
dagelijkse leven een overweldigende hoeveelheid taal gebruiken die niet letterlijk moet worden genomen  

 

Figuurlijke taal = vorm van taak die niet bedoeld is om letterlijk genomen te worden  

 

Grice: standaard pragmatisch model 

• extractie van de niet-letterlijke betekenis vindt plaats in drie stadia  
o eerst letterlijke betekenis geactiveerd  
o daarna evalueert de luisteraar of deze letterlijke betekenis zinnig is binnen de context  
o pas wanneer letterlijke betekenis niet zinvol is à laatste stadium: op zoek naar niet-letterlijke 

betekenis  
• inconsistent met bevindingen  

o Glucksberg (2003) 
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§ proefpersonen kregen zinnen te horen waarvan ze moesten beslissen of de letterlijke 
betekenis correct was  

§ drie verschillende types zinnen gebruikt  
• zinnen zonder een metaforische betekenis (waarvan de letterlijke betekenis 

waar of niet waar kon zijn) 
• metaforen  
• verhutselde metaforen  

§ proefpersonen deden er bij metaforen langer over om te bepalen dat de letterlijke 
betekenis van een zin onjuist is  

§ niet-letterlijke betekenis van een zin sneller verwerkt dan letterlijke betekenis  
o Blasko en Connine (1993): niet-letterlijke betekenis van relatief onbekende metaforen werd 

even snel begrepen als de letterlijke betekenis 
o activatie van niet-letterlijek betekenis verloopt eerder parallel met die van de letterlijke 

betekenis  

 

 
 

Arzouan, Goldstein en Faust (2007): ERP’s en reactietijden om te bepalen hoe snel de betekenis van zinnen 
achterhaald kon worden  

• proefpersonen kregen conventionele metaforen of letterlijke betekenissen  
• beslissingen of deze frases betekenisvol waren, waren ongeveer even snel voor beide types zinnen  
• amplitude N400 was wel groter voor de metaforen  
• impliceert dat dezelfde mechanismen betrokken zijn bij de interpretatie van letterlijke uitdrukkingen en 

conventionele metaforen, maar dat de interpretatie van de metaforen moeilijker is en daardoor de inzet 
van meer neurale verwerkingskracht vereist  

• voor nieuwe metaforen zijn reactietijden wel langer en N400 het grootst  

 

Graded salience-hypothese (Giora et al.): 

• saillantie van letterlijke of figuurlijke betekenis hangt af van eerdere ervaring  
• herhaalde blootstelling aan metaforen zou resulteren in een representatie van de niet-letterlijke 

betekenis in het lexicon 
• voor niet-saillante boodschappen zal bedoelde betekenis afgeleid kunnen worden op basis van een 

inferentieproces en aanvullende informatie  
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Giora en Fein (1999) testten de graded salience-hypothese  

• gebruik van bekende metaforen, die saillante letterlijke en metaforische 
betekenissen hebben, en minder bekende metaforen, waarvan alleen de 
letterlijke betekenis saillant is  

• metaforen gepresenteerd in een context waarin ofwel de saillantie van de 
letterlijke betekenis ofwel die van de metaforische betekenis werd benadrukt  

• als de saillantie van de metaforische betekenis doorslaggevend is voor de 
interpretatie, zou die niet door de context beïnvloed mogen worden  

• voor bekende metaforen wordt zowel de letterlijke als de figuurlijke betekenis 
geactiveerd, voor e onbekende metaforen speelt de context wel een rol  

 

Laurent, Denhieres, Passerieux, Iakimova en Hardy-Bayle (2006): ERP-studie  

• N400-component die opgeropen werd door doelwoorden die geassocieerd 
waren met saillante metaforische betekenissen was kleiner dan die opgeroepen 
door niet-saillante metaforische betekenissen of letterlijke betekenissen  

• Proefpersonen begrijpen zowel de saillante metaforische betekenis als de 
letterlijke betekenis van niet-saillante metaforen relatief snel  

 

Kintch’s constructie-integratiemodel: beschrijft processen die mogelijk betrokken zijn bij 
het bepalen van de betekenis van metaforen  

• betekenis gevonden op basis van combinatie van twee processen  
o latente semantische analyse: bepaalt de betekenis van woorden op 

basis van de relatie die ieder woord heeft ten opzichte van drie- tot 
vierhonderd andere woorden en de onderlingen relatie tussen die 
woorden  

o constructie-integratie-component: informatie die verkregen is uit de 
latente semantische analyse wordt gebruikt om interpretaties te creëren in de vorm van een 
‘ARGUMENT is als een PREDICAAT’-structuur  

• metaforen zijn niet omkeerbaar: alleen die eigenschappen van het prediaat geselecteerd die relevant 
zijn voor het argument, waardoor het omwisselen van deze twee resulteert in de selectie van totaal 
andere eigenschappen  
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McGlone en Manfredi (2000): wanneer we metaforen laten voorafgaan door een contextzin waarin de letterlijke 
eigenschappen van het predicaat werden benadrukt, duurde het langer om de metaforische betekenis te 
verwerken  

 

Onze vaardigheid om metaforen te verwerken is grotendeels afhankelijk van het vermogen om de letterlijke 
eigenschappen van het predicaat te inhiberen  

 

Chiappe en Chiappe (2007): mensen met hogere werkgeheugencapaciteit zijn gemiddeld 23% sneller in het 
interpreteren van metaforen en kwaliteit interpretaties zijn ook hoger  

 

10 VERHAALVERWERKING  

Taal is een middel om een mentale representatie te vormen van een grote diversiteit aan situaties  

 

Betekenis van individuele zinnen wordt omgezet in een mentale representatie of een bestaande mentale 
representatie dient aangepast te worden op basis van nieuwe informatie à situatiemodel vormen  

 

10.1 INFERENTIES  

Stellen ons in staat om iets ad te leiden dat door de schrijver niet expliciet werd vemeld  

 

Drie types: 

• logische inferenties 
• overbruggende inferenties 
• uitgebereide inferenties  

 

10.1.1 LOGISCHE INFERENTIES  

Meest eenvoudige vorm 

 

Volledig afhankelijk van de betekenis van woorden  

 

10.1.2 OVERBRUGGENDE INFERENTIES  

Om de coherentie tussen het huidige deel van de tekst en het voorgaande deel vast te stellen  

 

Terugwaarts  

 

Speciale vorm = anafoorresolutie à voornaamwoord of zelfstandig naamwoord moet worden gekoppeld aan 
een vorig zelfstandig naamwoord  
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10.1.3 UITGEBREIDE INFERENTIES  

Details aan de letterlijke tekst toevoegen  

 

Op basis van onze achtergrondkennis over de situatie in kwestie  

 

10.1.4 COMPLEXE INFERENTIES  

Garrod & Terras (2000) 

• observeerden oogbewegingen om te achterhalen hoe we complexe inferenties maken  
• lazen zinnen die een context creëerden waarin de volgende zin moest worden geïnterpreteerd  
• wanneer een woord onverwacht was, keken proefpersonen terug naar de eerdere context  
• twee processen  

o bonding: automatisch proces waarin sleutelwoorden geactiveerd worden  
o resolution: hogere-orde-integtratie waarin de zin zo wordt geïnterpreteerd dat die zo goed 

mogelijk consistent is met de gegeven context  

 

 

 

10.2 INFERENTIES: THEORETISCHE BENADERINGEN  

Essentiële stap in het integreren van een individuele zin: de constructie van een mentale representatie  

 

10.2.1 CONSTRUCTIONISTISCHE BENADERING  

Bransford et al. (1972): lezers vormen over het algemeen een vrij uitgebreide mentale representatie van de 
situatie en de acties die in een tekst beschreven worden  

 

Impliceert dat lezen van tekst over het algemeen resulteert in de vorming van een grote hoeveelheid aan 
uitgebreide inferenties  
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Zinherkenningsexperiment: 

• proefpersonen kregen reeks zinnen te horen die ze moesten onthouden  
• geheugentest  
• proefpersonen gaven aan dat ze een zin, die niet gehoord was, wel hadden gehoord omdat de inhoud 

ervan overeenkomt met de inferentie die de proefpersonen gemaakt hadden  

 

10.2.2 MINIMALISTISCHE BENADERING  

McKoon en Ratcliff (1992): inferenties worden alleen maar in beperkte mate gevormd  

 

Twee verschillende types: 

• automatische inferenties: bewerkstelligen lokale coherentie  
• strategische inferenties 

 

10.2.3 GEHEUGENGEBASEERDE BENADERING  

Grootste verschil tussen constructionistische en minimalistische benadering: aantal inferenties dat automatisch 
gemaakt wordt (bij minimalistische veel lager)  

 

Minimalistische benadering later uitgewerkt tot geheugengebaseerd raamwerk waarin de onderliggende 
cognitieve processen duidelijker gespecifieerd werden  

• binnenkomende tekst heeft een signaalfunctie die alle relevante geheugensporen in het LTG activeert  
• gevormde inferenties afhankelijk van de mate van aandacht die aan de geactiveerde representaties 

wordt geschonken  

 

10.2.4 SEARCH AFTER MEANING  

Geheugengebaseerde raamwerk impliceert dat doelen van de lezer een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
vormen van inferenties  

 

Kan verklaren waarom we in sommige situaties wel en in andere geen inferenties vormen  

 

Situaties waarin we relatief weinig inferenties vormen à inferenties komen overeen met voorspellingen 
minimalistische benadering 

• wanneer we een tekst lezen voor spel- en grammaticale fouten  
• wanner we snellezen  
• wanneer we ons door een incoherente tekst moeten worstelen  
• wanneer we te weinig achtergrondkennis over een bepaald onderwerp hebben  

 

In andere situaties: veel uitgebreidere inferenties  

 

Calvo, Castillo en Schmalhofer (2006): proefpersonen die anticiperend lezen, vormen meer inferenties en doen 
dat sneller dan proefpersonen die begrijpend lezen  
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10.2.5 INDIVIDUELE VERSCHILLEN EN WERKGEHEUGENCAPACITEIT  

Grote individuele verschillen in de mate waarin inferenties worden gevormd  

 

Calvo (2001): verband tussen werkgeheugencapaciteit en de efficiëntie waarmee inferenties kunnen worden 
gevormd à proefpersonen met hoge werkgeheugencapaciteit blijken beter in staat te zijn om de informatie uit 
een contextzin te integreren met een vervolgzin, wanneer die voorspellend was voor de inhoud van de vervolgzin  

 

10.2.6 INTEGRATIE VAN ZINSBETEKENIS EN CONTEXT  

Nieuwland en Van Berkum (2006) 

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

• sommige proefpersonen hoorden ‘salted’ wat paste in termen van woordbetekenis, maar niet in de 
context van het verhaal  

• andere proefpersonen hoorden ‘in love’ wat niet paste in termen van woordbetekenis, maar wel in de 
context van het verhaal  

• N400-component opgeroepen door ‘salted’ groter omdat die niet paste binnen de context van het 
verhaal  

o impliceert dat contextuele informatie een zeer snelle impact kan hebben op verhaalbegrip en 
de verwerking van zinnen  

 

 

 

Van den Brink et al. (2012): N400 wanneer er een mismatch is tussen woordbetekenis en de stem van de spreker 
(alleen bij vrouwen gevonden)  

 

10.3 SCHEMATHEORIEËN  

Groot deel verhaalverwerking doordat we nieuwe informatie integreren met kennis die reeds in ons 
langetermijngeheugen aanwezig is  

 

Bartlett (1932): schema’s spelen belangrijke rol in het verwerken van verhalen  

• geheugen wordt niet alleen beïnvloed door nieuwe elementen in verhaal, maar ook door eerder 
opgeslagen semantische kennis  

• begrip verhaal door top-downverwerkingsprocessen beïnvloed  



 72 

Schema’s kunnen onderverdeeld worden in scripts en frames: 

• scripts: informatie over sequenties van acties die in normale situaties uitgevoerd orden  
• frames: vaste kennisstructuren van de wereld  
• scripts waardevol als richtlijn voor eigen gedrag, maar ook om verhalen te begrijpen  

 

Achtergrondkennis of stereotypische opvattingen van een proefpersoon kunnen resulteren in systematische 
vervormingen in de wijze waarop proefpersonen zich verhalen herinneren  

 

Drie types fouten:  

• rationalisatie: vervormingen die erop gericht zijn om de herinnering rationeler en consistenter te maken 
met de eigen culturele opvattingen  

• levelling: het weglaten van onbekende details tijdens het ophalen van het verhaal  
• verscherping: sommige details uit het verhaal worden uitgelicht en benadrukt ter verfraaiing  

 

Rationalisaties kunnen op twee manieren optreden:  

• de schematische kennis kan direct het begrip van het verhaal beïnvloeden  
• het kan de herinnering vervormen tijdens het ophalen uit het geheugen à herinneren van verhaal = 

constructief proces  

 

Bergman en Roediger (1999): proportie vervormingen in herinnering nam priogressief toe van 27% op het kortste 
interval, tot 59% op het langste  

 

Originele studie Bartlett bekritiseerd: het is mogelijk dat een groot deel van de fouten die de proefpersonen van 
Bartlett rapporteerden het gevolg kunnen zijn geweest van bewust gissen in plaats van een probleem met het 
herinneren  

 

Gauld en Stephenson (1967): repliceren Bartlett, maar benadrukten accuratesse in instructies à ongeveer de 
helft minder fouten  

 

Inferenties kunnen afhankelijk zijn van het doel van de lezer à strategische inferenties, gevormd tijdens het 
ophalen van de informatie uit het geheugen  

 

Dooling en collega’s:  

• verhaal over een brutale dictator 
• proefpersonen moesten beoordelen of een doelzin over jodenhaat wel of niet in het verhaal voorkwam  
• score afhankelijk van de dictator: Gerald Martin of Adolf Hitler  
• conclusie: consistent met hypothese Bartlett à inferentie wordt niet onmiddellijk gemaakt, maar er is 

geleidelijke integratie van nieuwe informatie met bestaande cognitieve schema’s  
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Anderson en Pichert (1978): proefpersonen lezen een verhaal over wat twee jongens deden in het huis van een 
van hen, terwijl ze spijbelden van school 

• verhaal bevatte aantal details die mogelijk interessant waren voor potentiële inbrekers of voor 
potentiële huizenkopers  

• personen die het verhaal vanuit een perspectief van een inbreker hadden gelezen, herinnerden zich 
meer details over inbraakgerelateerde zaken  

• nadat proefpersonen het verhaal opgehaald hadden, werden ze gevraagd om het verhaal nog eens op 
te halen, maar nu vanuit het andere perspectief à meer details over dat perspectief  

 

Bransford en Johnson (1972): schema’s zijn essentieel voor het begrip van een verhaal  

• legden fragmenten voor, die proefpersonen zo accuraat mogelijk moeten reproduceren  
• in vijf groepen ingedeeld  

o één groep kreeg geen contextuele informatie, maar hoorde  
o andere groepen kregen een cartoon te zien die ofwel de context geheel of gedeektelijk schetste  

• wanneer cartoons pas achteraf getoond werden, gaven de meeste proefpersonen aan dat ze het verhaal 
slecht begrepen  

• proefpersonen die de context vooraf hadden gekregen, wisten veel meer zinnen uit het fragment te 
reproduceren  

 

10.4 HET CONSTRUCTIE-INTEGRATIEMODEL VAN KINTSCH  

Gebaseerd op de mentale modellentheorie 

 

We converteren de tekst tijdens het lezen naar proposities, die de betekenis van de zin representeren  

 

In het geheugen opgeslagen, samen met aantal proposities die met deze tekst geassocieerd zijn  

 

In dit stadium zeer veel proposities opgeslagen  

 

Spreading activation-mechanisme zorgt ervoor dat die proposities worden geactiveerd die de volledige tekst 
representeren  
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Moeilijk om een onderscheid te maken tussen de proposities die direct het gevolg zijn van de werkelijke tekst en 
die proposities die het gevolg zijn van inferenties  

 

Drie verschillende niveaus van tekstrepresentaties gevormd: 

• oppervlakterepresentatie: gevormd door de tekst zelf  
• propositionele representaties: rechtstreeks afgeleid van de tekst  
• situatierepresentatie: gevormd door een mentaal model dat de situatie beschrijft waar in de tekst aan 

gerefereerd wordt  

 

 

 

Belangrijk verschil met schematheorieën: schematheorieën benadrukken vooral de top-downprocessen die 
betrokken zijn bij verhaalbegrip en herinnering, terwijl de constructie-integratietheorie sterker het belang van 
bottom-upprocessen benadrukt  

 

Kaakinen en Hyönä: tekst initieert zelf een bottom-upconstructieproces in de kennisbasis van de lezer, terwijl 
top-downprocessen eerder actief zijn tijdens de integratiefase  

 

Veel empirische ondersteuning voor model:  

• voorspelt dat lezers en luisteraars moeite hebben om onderscheid te maken tussen informatie die 
expliciet in de tekst vermeld stond en inferenties die gemaakt zijn op basis van deze tekst  

• Kintsch, Welsch, Schmalhofer en Zimny (1990): evidentie voor de predicite dat proposities op drie 
verschillende niveaus worden gevormd  

o proefpersonen moesten korte beschrijvingen van verschillende situaties lezen  
o onmiddellijk of op verschillende momenten na afloop getest op herkenning van de situaties  
o verschillende vergeetcurves voor verschillende representaties  

• Mulder en Sanders (2012): herkenning van causale relaties binnen een verhandeling à gerepresenteerd 
in situatierepresentatie, maar niet in de propositionele of oppervlakterepresentaties  

• Dixon en Bortolussie (2013): de mate waarin proefpersonen een situatierepresentatie vormen hangt in 
sterke mate af van hoe interessant een tekst is  

o proefpersonen krijgen interessante en oninteressante tekst  
o vroegen om aan te geven hoe interessant ze deze teksten hadden gevonden en in hoeverre ze 

aandacht aan de tekst hadden geschonken  
o daarna getest op de mate waarin ze zich deze teksten nog konden herinneren  
o mate waarin proefpersonen aandacht richtten op de tekst hing samen met zowal de 

constructiefase als de integratiefase  
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Model veronderstelt dat het doel van de lezer vooral de integratiefase beïnvloedt en niet zozeer de 
constructiefase à niet plausibel dat dit in werkelijkheid altijd gebeurt  

• Kaakinen en Hyönä (2007): proefpersonen spendeerden veel tijd aan het lezen van de relevante zinnen 
en weinig aan de irrelevante  

 

• doel van de lezer kan wel degelijk de constructiefase beïnvloeden  

 

Model voorspelt dat tekstuele informatie aan achtergrondkennis wordt gelinkt voordat ze wordt gelinkt aan 
contextuele informatie die door de rest van de tekst werd gegeven:  

• Cook en Myers (2004): lezers kunnen al onmiddellijk gebruik maken van de context  
• van Nieuwland en Van Berkum (2006): we hebben geen moeite om semantisch incongruente informatie 

te verwerken wanneer een eerder gegeven context dat rechtvaardigt  

 

Model heeft ook aantal beperkingen:   

• onwaarschijnlijk dat de constructiefase alleen maar gekenmerkt wordt door inefficiënte bottom-
upprocessen à selectieve aandacht kan fase beïnvloeden  

• model lijkt een aantal essentiële factoren die essentieel zijn voor begrip te negeren 
o doel van de lezer 
o emotionele respons op tekst 
o visuele voorstellingsvermogen lezer  

• Graesser, Millis en Zwaan (1997): nog twee representatieniveaus 
o tekstgenreniveau: stijl van een tekst 
o communicatieniveau: hoe de schrijver communiceert met de lezer  

 

10.5 SITUATIEMODELLEN  

Beschrijven de rol van gebeurtenissen in de verwerking van verhalen  

 

Gebeurtenisindexeringsmodel van Zwaan, Langston en Graesser (1995):  

• beschrijft de processen die betrokken zijn bij het verwerken van een verhalende tekst  
• gemeenschappelijk met constructie-integratiemodel: lezers construeren situatiemodellen wanneer ze 

een tekst lezen  
• fundamentele assumptie: ons cognitieve systeem is beter afgestemd op het detecteren van dynamische 

gebeurtenissen dan op het absorberen van statische informatie  
• lezers blijven vijf verschillende aspecten monitoren om te beslissen of een situatiemodel moet worden 

aangepast 
o de protagonist: het centrale karakter in de huidige gebeurtenis, vergeleken met de vorige  
o de volgtijdelijkheid: de relatie tussen de tijd waarop de huidige gebeurtenis plaatsvindt, 

vergeleken met de vorige  
o de causaliteit: de causale relatie tussen de huidige en de vorige gebeurtenis  
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o ruimtelijkheid: de relatie tussen de locatie van de huidige en de vorige gebeurtenis  
o intentionaliteit: de relatie tussen de doelen van een karakter en de huidige gebeurtenissen  

• een discontinuïteit in één van deze aspecten zal resulteren in een update van het situatiemodel  
• evidentie door Rinck en Weber (2003) en door Curiel en Radvansky (2014): leessnelheden nemen af 

wanneer een van de genoemde aspecten verandert, vergeleken met situaties waar er geen verandering 
was  

 

Invloed van verouderde informatie: Zwaan en Madden (2004) à twee alternatieve mogelijkheden  

• hier-en-nu-visie: alleen de actuele informatie in beschouwing genomen  
• resonantievisie: alle informatie kan interfereren met de huidige situatiebeschrijving  

 

O’Brien, Rizzella, Albrecht en Helleran (1998): evidentie voor resonantievisie  

 

Zack, Speer, Swallow, Braver en Reynolds (2007):  gebeurtenissegmentatietheorie  

• intern situatiemodel op basis van twee mogelijkheden aanpassen  
o op basis van het updaten van individuele aspecten ervan 
o op basis van het construeren van een volledig nieuw model  

• Kurby en Zacks (2012): evidentie voor beide vormen  
o gebeurtenissen gekenmerkt door discrete grenzen à gebeurtenissen opsplitsen in aantal 

discrete stadia  
o globale update vindt plaats bij de grens tudden het ene en het andere stadium  

 

Zacks, Kurby, Eisenberg en Haroutunian (2011): evidentie voor de hypothese dat een volledig nieuw model wordt 
geconstrueerd bij een grens tussen twee stadia  

• proefpersonen kregen filmfragmenten te zien en moesten proberen te voorspellen wat er vijf seconden 
nadat de film werd stopgezet ging gebeuren  

• wanneer stop plaatsvond voor een grens, was deze predictie significant slechter dan wanneer de film 
midden in een stadium werd stopgezet  

 

Ezzyat en Davachi (2011: evidentie voor het idee dat ook tijdens het lezen scènes worden gesegmenteerd in 
discrete episodes  

 

10.6 EVALUATIE  

Constructie-integratiemodel en situatiemodellen complementairr in de zin dat ze allebei andere aspecten van 
discoursverwerking verklaren  

 

Constructie-integratiemodel probeert vooral te verklaren hoe nieuwe informatie aan bestaande kennis wordt 
gelinkt bij de verwerking van non-fictie  

 

Situatiemodellen proberen vooral te beschrijven hoe de dynamische eigenschappen van narratieve verhalen 
worden verwerkt  
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11 SCHRIJVEN: HET CREËREN VAN KENNIS  

Begrijpen van een narratief doet beroep op onze vaardigheid om de informatie die gegeven is in een tekst te 
relateren aan onze achtergrondkennis  

 

Vermogen om verhalen of teksten te produceren doet beroep op de vaardigheid om de noodzakelijke informatie 
te structureren en die zo goed mogelijk te relateren aan de verwachte achtergrondkennis van de lezer of 
luisteraar  

 

Daane (1991): verband tussen schrijf- en leesvaardigheid à studenten met een betere schrijfvaardigheid 
scoorden ook hoger op tekstbegriptesten  

 

Bereiter en Scardamalia (1987): twee belangrijke strategieën die door schrijvers gebruikt worden  

• kennis-vertelstrategie: schrijvers schrijven simpelweg alles op wat ze over een bepaald onderwerp 
weten, met een minimum aan planning  

• kennis-formatiestrategie: houdt niet alleen maar rekening met het onderwerp, maar ook met de 
retoriek 

o retoriek: hoe je een argument sterker kunt maken  
o inhoudelijke aspecten: welke inhoud je selecteert om je argument te ondersteunen  
o bij goed gebruik van de kennis-transformatiestrategie beïnvloeden de retorische en 

inhoudelijke aspecten elkaar wederzijds  
o gebruikt resulteert over het algemeen in teksten die consistenter zijn en die de hoofdlijn van 

een argument op een consistente wijze overbrengen  

 

Bereiter en Scardamalia (1987): ervaren schrijvers maken in toenemende mate gebruik van de kennis-
informatiestrategie  

 

Kellog (2008): derde strategie à kennis-creatiestrategie  

• houdt niet alleen rekening met de inhoudelijke en retorische aspecten, maar ook met het perspectief 
van de lezer  

• resulteert er over het algemeen in dat schrijfexperts proberen te anticiperen op alle mogelijke 
interpretaties die de lezer aan een tekst kan geven en dat ze ernaar streven om alle mogelijke 
ambiguïteiten uit een tekst te verwijderen tijdens de revisie  

• richt zich op de behoeften van de lezer à belangrijk omdat veel schrijvers er impliciet van uitgaan dat 
de lezers als een groot deel van de kennis van de schrijver bezitten = kenniseffect  

• Hayes en Bajzek (2008): mensen die bekend zijn met specifieke technische termen overschatten in hoge 
mate hoe bekend anderen met deze termen zijn 
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TAALPERCEPTIE EN BEGRIP  
1 INLEIDING 

Begrip is uiteraard essentieel voor taalverwerking  

 

Modaliteitsspecifiek  

 

Sterke links met perceptie (visueel en auditief)  

 

Lezen en luisteren naar spraak  

 

2 LEZEN EN LUISTEREN: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN  

 

Lezen  Luisteren 

kunnen teruglezen uitgebreid en transitief 

ambigue betekenis vluchtige en ambigue klanken  

leestekens prosodie  

 

Processen die betrokken zijn bij het begrijpen van een zin ongeveer hetzelfde 

 

Geschreven woorden kunnen we in één oogopslag waarnemen, terwijl gesproken woorden nadat ze eenmaal 
zijn uitgesproken, vervliegen en daardoor in ons geheugen actief gehouden moeten worden  

 

Auditieve spraaksignaal is vluchtig en ambigu à grenzen tussen woorden zijn niet duidelijk te onderscheiden à 
segmentatieproces  

 

Gesproken tekst veel minder ambigu dan geschreven tekst  

 

Kenmerk gesproken tekst: prosodie à effectief in het oplossen van ambiguïteiten in een zin  

 

3 LEZEN VAN LOSSE WOORDEN  

Balota et al. (1999): 

• lezen van losse woorden beïnvloed door  
o orthografie: de spelling van woorden  
o fonologie: de klank van woorden 
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o semantiek: de betekenis van woorden  
o syntax: de regels die de structuur van een taal beschrijven  
o hogere-ordediscoursintegratie  

• woordherkenning ligt aan de basis van het lezen  

 

Rayner en Sereno (1994): proces verloopt over het algemeen behoorlijk automatisch  

 

Naïeve, puur bottom-upgedreven verklaring: 

• ons visuele systeem detecteert de individuele elementen waaruit letters samengesteld zijn en genereert 
op basis van deze elementen objectrepresentaties van de individuele letters  

• geïdentificeerde letters worden sequentieel vergeleken met intern lexicon totdat er een match optreedt 
met een intern lexicon  

• niet correct!  

 

Woordsuperioriteitseffect:  

• woorden kunnen nog herkend worden wanneer de aanbiedingstijd zo kort is dat de individuele letters 
niet herkend konden worden  

• Reicher (1969): letters identificeren die gedurende een zeer korte tijd gepresenteerd werden  
o sleutelmanipulatie: de letters die geïdentificeerd moeten worden, worden ofwel alleen 

gepresenteerd, ofwel als onderdeel van een woord, ofwel als onderdeel van een random reeks 
van vier letters  

o wanneer de letters onderdeel van een woord zijn, blijken proefpersonen veel accurater  
o impliceert dat de context die het woord vormt de herkenning van de letter positief kan 

beïnvloeden  
• Carr, Davidson en Hawkins (1978): gebruik van pseudowoorden brengt ook een facilitaite in herkenning 

teweeg à pseudowoordsuperioriteitseffect  

 

Orthografie  speelt een rol in de herkenning van letters zonder dat de betekenis van woorden noodzakelijk 
geactiveerd moet worden  

 

3.1 HET INTERACTIEVE ACTIVATIEMODEL  

McClelland en Rumelhart (1981): neuraal netwerkmodel waarin woordherkenning plaatsvindt op drie niveaus  

• het woordniveau: eenheden die hele woorden herkennen  
• het letterniveau: eenheden die hele letters herkennen 
• het niveau van de eigenschappen van individuele letters: eenheden die de samenstellende 

eigenschappen van letters herkennen  
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Gebaseerd op de assumptie dat top-down- en bottom-upprocessen met elkaar interacteren  

 

Activatie op hogere niveaus kan de activatieniveaus op lagere niveaus beïnvloeden  

 

Top-downinvloeden: 

• doordat de geactiveerde kandidaat-woorden vervolgens ook weer de kandidaat-letters activeren die 
wel in deze woorden voorkomen, terwijl ze de kandidaat-letters inhiberen die niet in de kandidaat-
woorden voorkomen  

• versterking kandidaat-letters resulteert in versterking activatie van relevante kandidaat-basiseenheden 
en inhibitie van de irrelevante  

• versterkt het contrast tussen geactiveerde en geïnhibeerde eenheden à beïnvloedt activatie op letter- 
en woordniveau  

 

Woordsuperioriteitseffect doordat de woordinformatie de herkennign van individuele letters kan faciliteren  

 

Wanneer letters ingebed zijn in uitspreekbare non-woorden zal er altijd enige overlap zijn met bestaande 
woorden à kan resulteren in aanvullende activatie van letters in pseudowoord en daardoor ook herkenning 
faciliteren  

 

Model voorspelt dat de tijd die nodig is om een woord te herkennen onder andere afhankelijk is van de 
orthografische buren van een woord: 

• buren gevormd door alle woorden die gevormd kunnen worden door slechts één letter in het woord te 
veranderen  

• wanneer woord aangeboden wordt, zullen ook alle orthografische buren geactiveerd worden, die ieder 
proberen om elkaar en het doelwoord te inhiberen  

• hoe hoger het aantal buren, hoe sterker de gecombineerde inhibitie zal zijn  

 

Model veronderstelt dat het woordsuperioriteitseffect groter zou moeten zijn in functie van de woordfrequentie 
à geen evidentie voor gevonden  

 

3.2 POSITIECODERING  

Andere predictie IAM: letters moeten een vaste positie in een woord innemen  

 

Veel flexibeler in het verwerken van de volgorde van letters dan het IAM veronderstelt  

 

Non-woorden waarin twee letters verwisseld zijn ten opzichte van een bestaand woord vaak als 
een bestaand woord worden herkend  

 

Overlapmodel van Gomez et al.:  

• aan de letters van een woord worden niet een vaste, maar een probabilistische positie 
toegekend  

• hoewel de letterposities probabilistisch zijn, is het overlapmodel in essentie nog steeds 
een variant op het IAM  
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Recentere modellen gebaserd op bayesiaanse inferentie: veronderstellen dat informatie over de identiteit en de 
positie van letters accumuleren met het verstrijken van de tijd  

• letters in time and retinotopic space (LTRS)-model en Bayesion reader (BR): gespecifieerd op een relatief 
abstract niveau en maken geen assumpties omtrent specifieke implementatie  

• proberen verklaren hoe tijdens lezen statische evidentie voor verschillende kandidaat-woorden 
accumuleert  

• berekent voor ieder woord in het lexicon een probabiliteit dat dit het woord is dat gezien is  

 

3.3 DE INVLOED VAN BETEKENIS EN VERWACHTING  

Stroop (1935): woordbetekenis interfereert met kleurbenoemingen  

 

3.4 PRIMING EN VERWACHTING  

Individuele woorden die in zin voorkomen zijn meestal aan elkaar gerelateerd en deze relatie faciliteert ook de 
herkenning van woorden  

 

Meyer en Schvaneveldt (1971): proefpersonen sneller in staat om te beslissen of ‘dokter’ een woord was, 
wanneer het erd voorafgegaan door een semantisch gerelateerd begrip  

 

Neely (1977): automatische activatie van betekenis?  

• categorienamen als prime-stimulus die 250, 400 of 700 ms later gevolgd worden door een letterreeks  
• proefpersonen moesten beslissen of deze letterreeks al dan niet een woord vormde  
• proefpersonen geïnstrueerd dat de prime ‘vogel’ meestal gevolgd zou worden door naam van specifieke 

vogelsoort, terwijl prime-woord ‘lichaam’ meestal gevolgd zou worden door onderdeel van een gebouw  
• vijf condities  

o verwacht – gerelateerd  
o verwacht – ongerelateerd  
o onverwacht – gerelateerd  
o onverwacht – ongerelateerd  
o controleconditie  

• twee verschillende primingeffecten gevonden  
o kortdurend faciliterend effect dat puur gedreven werd door de semantische relatie  
o langzamere invloed van verwachting  
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We gebruiken de context als voorspeller  

 

Penolazzi, Hauk en Pulvermüller (2007): de context kan al in een heel vroeg stadium de toegang tot het lexicon 
beïnvloeden  

• wanneer een doelwoord verwacht wordt, is de P200-component groter dan wanneer het doelwoord 
niet verwacht werd  

• impliceert dat verwachting al in een relatief vroeg stadium van de semantische verwerking een invloed 
kan uitoefenen op de verwerking van een woord  

 

3.5 DE ROL VAN FONOLOGIE  

Subvocaal uitspreken tijdens het lezen: relatie klank-betekenis essentieel tijdens leren lezen  

 

Zwak (Coltheart) vs sterk (Frost) fonologisch model  

 

Sterk fonologisch model: de verwerking van fonologische informatie vindt automatisch plaats tijdens het lezen 
en speelt een berlangrijke rol in het herkennen van woorden  

• Van Orden (1987) 
o registratie oogbewegingen tijdens lezen van homofonen  
o is it a flower? ROWS  
o fouten die proefpersonen maakten vloeinden voort uit het feit dat ze de fonologie van ROWS 

verwerkten, waardoor ook de woordbetekenis van het homofoon ROSE werd geactiveerd 
• wanneer de fonologie een invloed op het herkennen van woorden heeft, zouden we kunnen 

verwachten dat woorden met een groot aantal fonologische buren een voordeel hebben bij de 
herkenning omdat de verschillende fonologische associaties bijdragen aan de herkenning  

• Yates et al; (2008): invloed van fonologische buren  
o proefpersonen verwerkten tijdens een leestaak woorden met een groot aantal fonologische 

buren sneller dan woorden met weinig fonologische buren  
o effect treedt alleen op wanneer de fonologische buren relatief distinctief zijn  
o wanneer ze sterk overeenkomen, kan dat resulteren in interferentie  

• Rastle en Brysbaert (2006) 
o woorden worden sneller verwerkt wanneer ze voorafgegaan worden door fonologisch 

identieke non-woord-primes, dan door de niet-identieke controle-primes  
o fonologie van een woord kan snel en automatisch geactiveerd worden  

• fonologie woorden representeert eigen stem/dialect  

 

Zwak fonologisch model: verwerking van fonologische informatie is relatief langzaam en niet essentieel voor de 
verwerking van gelezen woorden  

• evidentie op basis van neuropsychologische patiënten  
• patiënt PS  

o spraakproductiestoornis 
o was in staat om de betekenis van geschreven homofonen te begrijpen wanneer deze allebei 

expliciet gepresenteerd werden  
o niet in staat om de alternatieve betekenis van een homofoon te produceren wanneer er slechts 

één getoond werd  
o niet in staat veel woorden correct uit te spreken  
o had volledige toegang tot alle woordbetekenissen wanneer deze woorden werden getoond, 

maar fonologische code op zich niet voldoende om deze woorden automatisch te activeren  
• patiënt YGA: vergelijkbare resultaten voor Mandarijn  
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o zeer beperkt fonologisch verwerkingsniveau  
o vaardigheid om de betekenis van visueel gepresenteerde woorden te begrijpen was intact  

• fonologie kan weliswaar snel verwerkt worden en kan een sterke invloed op woordverwerking hebben, 
maar toegang tot fonologie is niet noodzakelijk voor woordbegrip  

 

4 HARDOP LEZEN VAN GESCHREVEN WOORDEN  

Onderzoek taalperceptieprocessen door proefpersonen woorden hardop te laten herhalen à spreekt zowel 
taalperceptie- als taalproductieprocessen aan  

 

Kan ons veel leren over taalperceptieprocessen, vooral wanneer we de resultaten kunnen relateren aan goed 
gedocumenteerde neuropsychologische stoornissen  

 

Studie van schendingen tegen uitspraakregeld of van de manier waarop we non-woorden uitspreken kan ons 
veel leren over onderliggende spraakprocessen  

 

Het feit dat we afwijkingen in de regelmaat van de uitspraakregels kunnen herkennen en dat we ze prbleemloos 
kunnen verwerken, impliceert dat we beschikken over een intern lexicon waarin specifieke informatie over de 
uitspraak van individuele woorden is opgeslagen à ontoereikende verklaring  

 

Genereren van de uitspraak van een woord berust enerzijds op het opzoeken van de juiste uitspraak in een 
lexicon en anderzijds op het toepassen van een regel à consistent met uitspraakproblemen die gevonden zijn 
bij patiënten met specifieke hersenbeschadigingen (selectief problemen met ofwel bestaande onregelmatige 
woorden ofwel met nieuwe/niet-bestaande woorden)  

 

4.1 DYSLEXIE  

Dyslexie = klasse van leesproblemen  

 

Onderscheid tussen centrale en perifere dyslexieën  

• centraal: stoornis in de hogere-ordeleesprocessen  
• perifeer: stoornis in de processen die de visuele informatie omzetten in een linguïstische code  

 

4.1.1 OPPERVLAKTEDYSLEXIE  

Vooral problemen met het lezen van onregelmatige woorden  

 

McCarthy en Warrington (1984): aantal casestudy’s 

• spraak van deze patiënten wordt vaak gekenmerkt door hoge mate van overregularisatie, wanneer ze 
onregelmatige woorden hardop lezen  

• KT: vertoonde zeer goede scores op het lezen van regelmatige woorden (81% correct) of non-woorden 
(100% correct), maar had zeer veel problemen met het lezen van onregelmatige woorden (41% correct)  

 



 84 

Oppervlaktedyslexiepatiënten hebben vooral problemen met het verwerken van de lexicale informatie, waar de 
uitzonderingsregels voor specifieke woorden zijn opgeslagen, waardoor hun uitspraak noodgedwongen een 
algemene regel blijft volgen  

 

4.1.2 FONOLOGISCHE DYSLEXIE  

Moeite met het lezen van non-woorden, maar intact vermogen om vergelijkbare bestaande woorden te vormen  

 

Beauvois en Dérouesné (1979): RG à in staat om succesvol bestaande woorden te lezen, maar kon maar 10% 
van de non-woorden benoemen  

 

Fonologische dysletici hebben een stoornis in de regelgebaseerde conversie van spelling naar uitpraak en zijn 
hierdoor exclusief aangewezen op de nog intacte lexicale informatie  

 

Coltheart (1996): bespreking groot aantal fonologische dyslexiepatiënten die allemaal gekenmerkt worden door 
meer algemene problemen met de fonologische verwerking  

 

Caccappolo-Van Vliet, Miozzo en Stern (2004b): twee fonologische dyslexiepatiënten die specifiek problemen 
hadden met het lezen van non-woorden terwijl hun prestatie op andere fonologische taken nagenoeg intact was  

 

4.2 THEORETISCHE BENADERINGEN  

Analogiemodellen  

 

Triangle-model: gebaseerd op een gedistribueerde connectionistische benadering waarin orthografie, fonologie 
en ook contextuele en lexicale informatie gezamenlijk de uiteindelijke uitspraak van een woord bepalen 

 

Dual-route cascade-model: striktere scheiding tussen lexicale en regelgebaseerde systemen  

 

4.2.1 ANALOGIEMODELLEN  

Basis: we spreken woorden en non-woorden uit op basis van analogieën met andere woorden  

 

Veronderstellen één enkel proces dat de uitspraak van woorden bepaalt op basis van de activatie van 
vergelijkbare woorden  

 

Probleem: niet in staat om op een adequate wijze het onderscheid tussen lexicale en non-lexicale effecten te 
verklaren  

 

 



 85 

4.2.2 HET TRIANGLE-MODEL  

Connectionistisch model  

 

Originele triangle-model: 

• deelt aantal eigenschappen met het interactieve activatiemodel voor letter- en woordherkenning  
• model dat kan bepalen hoe we reeksen letters kunnen herkennen als woorden en die vervolgens 

kunnen uitspreken  
• conversie van orthografie naar fonologie is maar één onderdeel à lezen en spraak omvatten drie 

verschillende types informatie  
o orthografische code 
o fonologische code  
o betekenis  

• drie types informatie via feedbackconnecties met elkaar verbonden  
• oorspronkelijk alleen maar de rechtstreekse conversie van orthografie naar fonologie met behulp van 

een connectionistisch netwerk  
o inputlaag 
o tussenlaag 
o outputlaag die fonologische eenheden representeerden  

• gewichten van verbindingen tussen knopen verkregen door het netwerk te trainen  

 

 
 

Oorspronkelijke model bekritiseerd omdat het niet in staat was om een aantal fundamentele aspecten van het 
hardop lezen te verklaren à schiet tekort in het bepalen hoe mensen non-woorden kunnen lezen en kan geen 
verklaring bieden voor het ontstaan van oppervlakte- en fonologische dyslexie  

 

Gereviseerde model: PMSP 

• meer realistische input- en outputrepresentaties  
• simuleert nog steeds alleen maar de relatie tussen orthografie en fonologie  

 

Invloed betekenis later door Harm en Seidenberg (2004): 

• alle onderdelen model dragen bij aan de activatie van betekenis  
• betekenis via twee routes geactiveerd 

o directe route van orthografie naar semantiek 
o indirecte route van orthografie via fonologie naar semantiek 

• hoewel eerste route trager is, heeft deze wel invloed op de activatie van betekenis  
• interactieve verbindingen à betekeniseenheden activeren ook weer de fonologische eenheden, 

waardoor de semantiek ook een rol speelt in de selectie van de fonologische outputeenheden  
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4.2.3 DUAL-ROUTE CASCADE-MODEL  

Vormen van dyslexie doen veronderstellen dat er minstens 2 verschillende manieren zijn waarop de conversie 
van een grafemische naar een fonologische code plaatsvindt  

• grafeem: basiseenheid van een geschreven taal, kan bestaan uit individuele letters of combinaties van 
letters die correspondeert met een specifieke spraakklank  

• foneem: basiseenheid van gesproken taal  

 

Model gebaseerd op neuropsychologische data: verklaring voor dyslexie  

 

Basisassumptie: er zijn twee hoofdroutes waarlangs grafemische informatie 
geconverteerd kan worden naar fonologische  

• regelgebaseerde route 
• lexicale route 

o route die gebruikmaakt van het semantische systeem  
o route die alleen gebruikmaakt van fonologische en orthografische 

informatie  

 

Model is gebaseerd op cascadeprincipe: verwerking op een volgend 
verwerkingsstadium kan al beginnen op het moment dat de verwerking op een eerder 
stadium nog gaande is  

 

Regelmaat is een belangrijke factor in het model: onregelmatige woorden duren 
langer om te verwerken, aangezien de lexicale en de niet-lexicale routes 
conflicterende fonologische codes opleveren  

 

Verklaring oppervlaktedyslexie: lexicon minder toegankelijk maken  

 

Verklaring fonologische dyslexie: grafeem-foneemconversieroute beschadigen  

 

4.2.4 GRAFEEM-FONEEMCONVERSIE (ROUTE 1)  

Kan op basis van regelgebaseerd systeem grafemen naar fonemen converteren zonder dat daarvoor toegang tot 
een lexicon is vereist  

 

Door hersenbeschadiging enkel nog toegang tot route 1: ieder grafeem zou worden vertaald naar een foneem 
dat hier het meest mee geassocieerd is  

• nog accuraat in het uitspreken van woorden met een regelmatige spelling-geluidsrelatie  
• problemen met het uitspreken van woorden die niet conformeren aan deze regels à woorden 

regulariseren (uitspraak zou conformeren aan de regel)  
• geen problemen met uitspraak non-woorden  

 

Symptomen gevonden bij patiënten met oppervlaktedyslexie  
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4.2.5 DE LEXICALE ROUTES  

Routes 2 en 3 maken gebruik van informatie die opgeslagen is in een lexicon om de juiste uitspraak te bepalen  

 

Aanwezigheid lexicon faciliteert opzoeken van grafeem-foneemrelaties voor bestaande woorden  

 

Door hersenbeschadiging alleen nog maar lexicale routes: niet meer in staat om non-woorden correct uit te 
spreken en meer moeite met woorden waarmee niet of minder goed bekend à fonologische dyslexie  

 

Belangrijkste verschil tussen route 2 en 3: route 3 betrekt het semantische systeem niet in de verwerking  

 

Diepe dyslexie:  

• problemen met semantische verwerking 
• moeite met het uitspreken van onbekende woorden en non-woorden  
• ook semantische systeem lijkt beschadigd à vaak woord vervangen door semantisch gerelateerd woord  
• schade aan route 1 en route 2, maar symptomen te complex om door dual-route cascade-model 

verklaard te worden  
• evidentie voor het feit dat taalfuncties overgenomen zijn door de rechterhemisfeer  

 

Beperkingen dual-route cascade-model  

• het feit dat het model de resultaten van diepe dyslexie niet goed kan verklaren  
• het model kan niet leren, waardoor het niet kan verklaren hoe de grafeem-foneemrelaties kunnen 

ontstaan of hoe nieuwe informatie in het lexicon opgenomen kan worden  
• model gaat ervan uit dat de fonologische verwerking slechts langzaam plaatsvindt en maar een beperkte 

invloed heeft op woordherkenning en leerprestaties  
• model is niet universeel à alleen geschikt om de verwerking van eenlettergrepige woorden te verklaren  
• het model is bijzonder complex à 30 vrije parameters  

 

4.2.6 CONVERGERENDE IDEEËN  

Dual-route cascade-model en trangle-model convergeren steeds beter  

 

Voorspellen dat verschillende processen betrokken zijn bij de verwerking van woorden en non-woorden à 
sommige hersengebieden sterker geactiveerd  

 

 



 88 

Woorden roepen meer activatie op in 

• de anterieure fusiforme gyrus à orthografische lexicon en/of het sematische systeem  
• de angulaire en midden-temporale gyri à fonologisch lexicon en/of het semantische systeem  

 

Non-woorden roepen meer activatie op in 

• posterieure fusiforme en de occipito-temporale cortex à verwerken orthografische informatie  
• inferieure pariëtale cortex en inferieure frontale gyrus à converteren van orthografische informatie 

naar geluid  

 

5 HET LEZEN VAN ZINNEN  

5.1 OOGBEWEGINGEN  

Noodzaak voor het maken van saccades = oogsprongen: 

• ballistisch (veranderen niet meer van richting)  
• ongeveer 20 – 30 ms  
• ongeveer 8 letters of spaties  

 

Opnemen van informatie tijdens fixatie: ongeveer 200 – 250 ms  

 

Grootte van venster bepaald door Moving Window-techniek à de te lezen tekst wordt onleesbaar gemaakt 
behalve in een klein venster rondom de fixatie  

• tijdens fixatie kunnen we ongeveer 3 à 4 letters links en maximaal 15 letters rechts van het fixatiepunt 
verwerken  

 

 
 

De woorden waarop we fixeren: 80% inhoudswoorden, 20% functiewoorden  

 

Fixatietijd op een woord is niet alleen afhankelijk van het woord zelf, maar ook van de frequentie van het 
voorgaande woord = spill-overeffect 
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5.2 EZ-READER  

Naïef model voor oogbewegingen: beginnen vanuit het idee dat we ieder woord afzonderlijk fixeren en dat we 
pas een saccade naar het volgende woord uitvoeren wanneer we het huidige woord volledig hebben verwerkt 
à problemen  

• duurt ongeveer 80 – 200 ms voordat we een oogbeweging hebben gepland en uitgevoerd à veel 
tijdverlies  

• we slaan soms woorden over bij het fixeren  

 

Invloedrijk model: EZ-reader-model à we programmeren een oogbeweging naar een volgend deel van de zin 
nadat we de informatie waarop we gaan fixeren al deels hebben verwerkt tijdens een vorige fixatie  

• lezers kunnen tijdens een fixatie hun aandacht richten op twee woorden: het woord dat op dat moment 
gefixeerd wordt en het volgende  

• op basis van volgende processen  
o lezers checken de familiariteit van het woord waarop gefixeerd wordt  
o er vindt een frequentiecheck plaats van dit woord  
o er wordt toegang verkregen tot het lexicon en de semantische en fonologische codes van het 

woord worden hier geactiveerd  
o het voltooien van stap 3 initieert een switch van aandacht naar het volgende (niet-gefixeerde) 

woord  
• belangrijke assumptie 

o frequentiechecks en lexicale toegang verlopen sneller voor hoogfrequente woorden dan voor 
laagfrequente  

o deze processen verlopen sneller voor verwachte woorden dan voor onverwachte woorden  
• implicatie model: zekere tijd beschikbaar voor de verwerking van het niet-gefixeerde woord à tijd 

tussen het afronden van de verwerking van het gefixeerde woord en het moment waarop de saccade 
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden  

• fixatietijd woord ook afhankelijk van frequentie eerder gefixeerde woord à wanneer vorige woord 
relatief infrequent is, was er bij vorige fixatie weinig tijd om huidige woord te verwerken en moeten we 
bijgevolg langer fixeren om volledig te verwerken  

• kan ook verklaren waarom we korte functiewoorden vaak overslaan: vaak frequent, kort en verwacht 
waardoor ze al volledig verwerkt zijn tijdens vorige fixatie  

• lezers maken gebruik van parafoveale informatie  
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5.2.1 PARALLELLE VS. SERIËLE PROCESSEN  

Aanname EZ-reader-model: woorden worden serieel verwerkt à niet compatibel met parafoveale-op-foveale 
effect (niet alleen de eigenschappen van het vorige woord, maar ook die van het volgende woord beïnvloeden 
de fixatietijd op het huidige woord)  

 

Effect impliceert parallelle verwerking  

 

Saccade-generation with inhibition by foveal targets-model (SWIFT)  

• veronderstelt niet dat aandacht sequentieel tussen de twee woorden switcht, maar dat er aan alle 
woorden die tijdens de fixatie waargenomen worden een zekere mate van aandacht wordt geschonken  

• mate waarin ieder woord wordt verwerkt, wordt beschreven met een gradiënt à woorden krijgen meer 
aandacht naarmate ze zich dichter bij het fixatiepunt bevinden  

 

Discussie over rol parafoveale-op-foveale effect 

• belangrijkste effecten gevonden voor orthografische informatie  
• spelfouten in een parafoveal woord resulteren in een kortere fixatieduur op het foveale woord  

 

Bijdrage van parallelle processen aan het leerproces lijken relatief beperkt te zijn 

 

5.2.2 EVALUATIE  

Aantal beperkingen aan model:  

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

• woordfrequentie en voorspelbaarheid blijken soms te resulteren in effecten die niet goed te verklaren 
zijn door het model 

• model specifiek ontwikkeld om oogbewegingseffecten te verklaren à nadruk op de vroege 
leesprocessen: zegt weinig over hogere-ordeprocessen  

 

6 LUISTEREN NAAR SPRAAK  

Spraakherkenning is bijzonder complex proces:  

• we moeten kunnen omgaan met substantiële variatie in spraakklanken  
• we moeten het spraaksignaal kunnen identificeren te midden van een enorme variatie aan 

achtergrondgeluiden  

 

6.1 SPRAAKHERKENNINGSPROCESSEN: EEN OVERZICHT  

Spraakperceptieprocessen: extensie van de auditieve scèneanalyseprocessen, maar toegespitst op het 
extraheren van een betekenisvolle boodschap in de mix van auditieve signalen die onze oren bereiken  
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Cutler en Clifton (1999): processen bij spraakperceptie betrokken 

• spraaksignaal onderscheiden van alle eventueel aanwezige achtergrondgeluiden  
• relevante spraaksignalen extraheren  
• individuele woorden in spraaksignaal identificeren = segmentatie  
• uiting interpreteren: coherente betekenis van iedere zin genereren op basis van de individuele 

woorden en de positie van deze woorden in de zin  
• betekenis van de huidige zin integreren met die van vorige zinnen à coherente mentale representatie 

van de boodschap  

 

 

 

6.2 BELANGRIJKE PERCEPTUELE FENOMENEN 

We moeten spraak kunnen herkennen onder diverse aversiecondities: aversieconditie = iedere factor die 
resulteert in een vermindering van de spraakverstaanbaarheid vergeleken met het niveau van 
verstaanbaarheid in optimale condities  

 

Mattys, Brooks en Cooke (2009): twee verschillende types aversiecondities  

• energetische maskering: wanneer afleidende geluiden interfereren met het spraaksignaal en als 
gevolg daarvan de verstaanbaarheid daarvan verminderen (bottom-up, problemen in dagelijkse leven)  

• informationele maskering: vanwege de uitvoering van een tweede, aandachtbelastende taak (top-
down)  

 

Gemiddelde spreeksnelheid: ongeveer 10 fonemen per seconde  
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6.2.1 HET SEGMENTATIEPROBLEEM  

Spraaksegmentatie: het extraheren van de relevante fonemen en woorden in het continue spraaksignaal  

 

Bij spontane spraak: vaak geen noemenswaardige pauzes tussen individuele woorden à problemen:  

• sommige fonemen juist bestaan uit relatief stille formanten  
• meeste woorden onze taal zijn uit een zeer beperkte set van ongeveer 35 fonemen samengesteld à 

veel gesproken woorden lijken op elkaar  

 

Hickok (2012): predictive coding-processen dragen bij aan het herkennen van woorden op basis van 
verwachtingen die gecreëerd worden vanuit het motorsysteem, doordat we tijdens het luisteren van spraak de 
gehoorde spraaksignalen subvocaal mee articuleren en vanuit deze motorprocessen een verwachting creëren 
of door externe verwachting  

 

6.2.2 CONTEXTEFFECTEN  

Lipbewegingen van de spreker kunnen waarneming spraaksignaal sterk beïnvloeden  

 

Brock en Nation (2014): hoe contextuele cues die proefpersonen uit visuele informatie konden afleiden een 
impact hebben op de interpretatie van een gesproken woord  

• vier objecten op computerdisplay  
• kregen zin te horen à zo snel mogelijk op object klikken dat in de zin genoemd 

werd  
• kritische manipulatie: soms zinnen aangebodendie refereerden aan een object dat 

niet werd getoond, maar dat fonetisch beschouwd sterk overeenkwamen met een 
object dat wel getoond werd  

• oogbewegingen gemeten  
• proefpersonen maken tijdens het verwerken van het woord ‘button’ oogbewegingen naar de foto van 

‘butter’, maar enkel wanneer de eerdere context die door de zin gegeven werd het woord ‘butter’ niet 
uitsloot  

 

6.2.3 COARTICULATIE 

Coarticulatie: fenomeen dat woorden op een contextafhankelijke wijze uitgesproken worden  

 

Reden: ons motorsysteem kan onze spreeksnelheid niet bijhouden, tenminste niet als het voor alle individuele 
fonemen aparte motorcommando’s zou moeten genereren à deel motorcommando’s parallel 
geprogrammeerd, waardoor de klank van de individuele fonemen contextafhankelijk wordt  

 

Coarticulatie kan problematisch zijn: doet variabiliteit van spraaksignaal toenemen, maar kan ook voordeel zijn 
(individuele verschillen tussen fonemen kunnen als cue gebruikt worden om volgende foneem te voorspellen  
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6.2.4 ACCENTEN EN INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

Kraljic, Brennan en Samuel (2008):  

• we herkennen spraak doordat we akoestische invarianten identificeren  
• via cognitieve processen leren we perceptueel (= door ervaring leren om ambiguïteiten in perceptuele 

input te herkennen)  

 

Magnuson en Nusbaum (2007):  verwachting speelt een belangrijke rol in het kunnen verstaan van spraak  

 

6.3 PROCESSEN DIE DE SPRAAKHERKENNING VERBETEREN  

Segmentatie  

 

Fonemisch restauratie-effect  

 

Categorische perceptie en de lexicale identificatieshift  

 

6.3.1 SEGMENTATIE  

Mattys et al. (2005): 

• hiërarchisch model voor spraaksegmentatie  
• cues die we gebruiken voor interpretatie spraaksignaal à drie verschillende categorieën  

o lexicale cues (syntax, woorden of kennis) 
o segmentale cues (vb. coarticulatie) 
o metrische cues (nadruk, intonatie)  
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6.3.2 FONEMISCH RESTAURATIE-EFFECT  

Warren (1970): 

• toen hij in een zin een foneem had vervangen door een betekenisloos geluid rapporteerden zijn 
proefpersonen dat de zin perfect verstaanbaar was, terwijl ze het verstorende geluid niet waarnamen  

• wanneer hij hetzelfde foneem verving door een stilte rapoorteerden de proefpersonen de verstoring 
wel  

 

Vervolgexperiment: 

• eerste deel van de zin was steeds exact hetzelfe, alleen het laatste woord in de zin was steeds 
verschillend  

• effect impliceert dat proefpersonen mogelijk lexicale informatie gebruiken om op basis van 
verwachtingen de ontbrekende informatie automatisch in te vullen  

 

Ook perceptuele processen spelen een rol: Shahin et al. (2012): 

• succesvolle fonemische restauratie gaat gepaard met verminderde activatie van de auditieve cortex die 
samenviel met het verstorende geluid  

• luisteraars gebruiken in hoge mate hun top-downverwachtingen  

 

6.3.3 CATEGORISCHE PERCEPTIE EN DE LEXICALE IDENTIFICATIESHIFT (GANONG-
EFFECT)  

Overgangen tussen fonemen: we horen ofwel /ba/ ofwel /da/ en de tussen vormen worden als een van deze 
twee fonemen geclassificeerd = categorisch perceptie  

 

Ganong (1980): invloed van lexicale informatie op categorische perceptie  

• genereerde een reeks spraakklanken die systematisch varieerden tussen een wpprd en een non-woord  
• wanneer het initiële foneem ambigu was, werd de klank eerder als woord geclassificeerd dan als non-

woord  
• lexicale identificatieshift/Ganong-effect  

 

7 GESPROKEN-WOORDHERKENNING: THEORIEËN  

Motortheorie: 

• subvocaal naspreken van spraaksignaal  
o invoegen van pauzes in spraaksignaal verandert interpretatie  
o TMS-stimulatie tijdens luisteren naar spraak activeert mondspieren  

• lang impopulair geweest, maar hernieuwe interesse  
o compatibiliteit met predictive coding theorie  

 

Cohortmodel  

 

Trace-model: auditieve tegenhanger van het interactieve activatiemodel  
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7.1 MOTORTHEORIE  

Liberman et al. (1967): een van de grote uitdagingen van een luisteraar bestaat eruit om woorden accuraat te 
kunnen herkennen, te midden van een enorme variëteit aan spraaksignalen à probleem beperken door 
articulatorische bewegingen van de spreker te imiteren  

 

Dorman, Raphael en Liberman (1979): effecten van kunstmatige stiltes op de interpretatie  

• woord ‘sa’ geïnterpreteerd als ‘sta’ wanneer een korte stilte voor de onset van het woord werd 
gemonteerd  

• effect veroorzaakt doordat een spreker niet in staat is om een ‘t’-klank te produceren zonder de 
stembanden de sluiten en het is ook onmogelijk om de stembanden te sluiten zonder een ‘t’-klank te 
produceren à stilte indicatief voor een ‘t’ omdat het een limiet van het spraakproductieproces 
representeert  

 

Fadiga et al. (2002): TMS om het gebied in de motorcortex te stimuleren dat onze tongspieren controleert, 
waardoor de activatiedrempel van de tong werd verlaagd 

• woorden aangeboden die sterke tongbewegingen vereisten tijdens uitspraak en andere woorden die 
dat niet vereisten  

• woorden uit eerste categorie à sterkere tongbewegingen  

 

Wilson, Saygin, Sereno en Iacoboni (2004): 

• proefpersonen moeten reeks lettergrepen uitspreken en daarna luisteren naar dezelfde reeks 
lettergrepen terwijl hersenactiviteit werd gemeten met fMRI  

• motorcortex niet alleen maar actief tijdens het uitspreken, maar ook tijdens luisteren  

 

Belangrijke kritiek: niet duidelijk hoe de motorcortex kan bijdragen aan het decoderen van het spraaksignaal  

 

Sinds ontdekking spiegelneuronen bij apen is er zicht op mogelijk verklarend mechanisme  

 

Latere versies: motorcortex niet beschouwd als een interpretator, maar als onderdeel van een predictive-coding-
mechanisme à actief conversatie monitoren en op dynamische wijze voorspellen wat de gesprekspartner zal 
gaan zeggen  

 

7.2 COHORTMODEL  

Cohorttheorie: op basis van de beschikbare auditieve input zal er een selectie van kandidaat-woorden 
plaatsvinden  

• initiële selecie vormt woord-initiële cohort  
• meer auditieve informatie beschikbaar à meer woorden geëlimineerd (wanneer ze niet meer 

consistent zijn met de beschikbare auditieve informatie of context)  
• eliminatie gaat door tot er nog maar één kandidaat-woord overgebleven is à punt van uniekheid  
• alle mogelijke informatiebronnen worden parallel verwerkt en dragen gezamenlijk bij aan het bereiken 

van het punt van uniekheid  
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O’Rourke en Holcomb (2002): ERP-evidentie op basis van punt van uniekheid  

• proefpersonen kregen woorden en pseudowoorden te horen en moesten zo snel mogelijk beslissen of 
de stimulus een woord was of niet  

• woorden met vroeg punt van uniekheid: gemiddeld 427 ms na de start van het woord  
• woorden met laat punt van uniekheid: gemiddeld 533 ms na de start van het oord  
• N400 trad ongeveer 100ms eerder op bij woorden met een vroeg punt van uniekheid dan bij woorden 

met een laat punt van uniekheid  

 

 
 

Verschillende kandidaat-woorden in een cohort zijn met elkaar in competitie:  

• Weber en Cutler (2004): competitie heeft zelfs betrekking op meerdere talen: 
wanneer Nederlandse studenten het doelwoord ‘panda’ te horen kregen, 
maakten ze aanvankelijk een significante hoeveelheid oogbewegingen naar het 
concurrerende object ‘pen’  

 

Cohortmodel op een aantal belanrijke punten gewijzigd: 

• de manier waarop woorden worden geselecteerd 
o oorspronkelijke formulering: woorden maakten wel of geen deel uit van een cohort  
o gereviseerde model: woorden kunnen variëren qua activatieniveau, waardoor het 

lidmaatschap van de cohort eerder een kwestie van gradatie is  
• de rol van de context  

o oorspronkelijke model: context speelt belangrijke rol in initiële selectie van woorden  
o gereviseerde model: context speelt vooral een rol in de integratie van het woord in de zin  
o Zwitserlood (1989): crossmodaal priming-paradigma 

§ terwijl proefpersonen een woord te horen kregen, moesten ze beslissen of een visueel 
gepresenteerde reeks letters die samen met het woord gepresenteerd werd een 
woord vormde of niet  

§ eerste twee fragmenten waren neutraal, het derde fragment geeft wel een context 
vooraf  

§ als doelstimulus kon ofwel een woord worden aangeboden dat sterk geassocieerd 
was met het eindwoord van de gehoorde zin of dat geassocieerd was met een 
competitief woord  

§ zowel de woorden ‘kapitein’ als ‘kapitaal’ geactiveerd in de cohort  
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§ bij derde zin met context: competitieve woorden nog steeds geactiveerd à context 
niet sterk genoeg om competitieve woord te deactiveren 

§ effect alleen gevonden wanneer beide interpretaties van het woord nog mogelijk 
waren  

o Friederich en Kotz (2007): ERP-metingen  
§ presentatie gesproken zinnen die eindigden met een incompleet woord  
§ direct na deze zin werd een visueel woord dat paste qua vorm en betekenis, qua vorm 

maar niet qua betekenis, qua betekenis maar niet qua vorm of een totaal 
ongerelateerd woord  

§ twee ERP-effecten gevonden  
• een effect van betekenis rond 220 ms 
• een effect van vorm rond 250 ms na de presentatie van het visuele woord  

§ aanwezigheid vormeffect impliceert dat vormcompatibele woorden in eerste 
instantie nog onderdeel van het cohort zijn, hoewel zo op basis van de context 
verworpen hadden kunnen worden  

• Van Petten, Coulson, Rubin, Plante en Parks (1999):  
o zinnen gepresenteerd, gevolgd door een woord dat congruent of incongruent was 
o ERP’s: significante verschillen gevonden in de N400-component die 200 ms voor het bereiken 

van het punt van uniekheid optraden  
o suggereert dat contexteffecten wel kunnen optreden voordat het punt van uniekheid bereikt 

is wanneer deze context sterk genoeg is  

 

7.3 HET TRACE-MODEL 

McClelland en Elman (1986): spraakherkenningsmodel dat gebaseerd is op connectionistische principes en dat 
gezien kan worden als de auditieve tegenhanger van het IAM  

 

Model beschrijft hoe top-down- en bottom-upprocessen op flexibele wijze interacteren tijdens de herkenning 
van woorden  

 

Individuele verwerkingseenheden op drie verschillende niveaus: 

• eigenschapsniveau, fonemisch niveau en woordniveau  
• verbindingen tussen niveaus opereren in beide richtingen en zijn alleen maar faciliterend  
• verbindingen tussen knopen binnen één niveau en die zijn inhiberend 

 

Wanneer activatie en inhibitie zich verspreiden: activatiepatroon/trace à woord dat uiteindelijk gehoord wordt 
is het woord met de hoogste activatiewaarde op het woordniveau  

 

Onderscheid met cohortmodel: trace-model veronderstelt dat de top-down- en bottom-upprocessen gedurende 
het hele perceptieproces met elkaar blijven interacteren  

• Mirman, McClelland, Holt en Magnuson (2008) 
o vroegen luisteraars om specifieke fonemen te detecteren in woorden en non-woorden  
o in één conditie: in 80% van alle trials woorden gepresenteerd en 20% non-woorden  
o andere conditie: omgekeerde verhouding  
o gevraagde fonemen werden snellerr gedetecteerd in woorden dan in non-woorden en verschil 

in reactietijd was groter wanneer de meeste stimuli woorden waren  

 

Model kan ook zeer goed de lexicale identificatieshift verklaren: veroorzaakt doordat activatie op het 
woordniveau de interpretatie in deze richting bijstuurt  
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Categorische spraakperceptie-effect: de meervoudige inhibitoire verbindingen zorgen ervoor dat de grenzen 
tussen twee fonemen scherper worden waardoor uiteindelijk één foneem het hoogste activatieniveau zal halen 
en de andere geïnhibeerd worden  

 

Norris, McQueen en Cutler (2003): evidentie voor het idee dat foneemidentificatie beïnvloed kan worden door 
top-downprocessen  

• luisteraars kregen woorden te horen die eindigde op een /f/ of een /s/  
• één groep kreeg vervolgens woorden te horen waarin de /s/ vervangen was door een ambigue 

fenomeen dat het midden hield tussen een /s/ en een /f/  
• tweede groep kreeg woorden te horen waarin de /f/ vervangen werd door dit ambigue foneem  
• luisteraars moesten dit ambigue foneem classificeren  
• groep die het foneem vooral had gehoord in de context waar het een /s/ had vervangen, classificeerde 

het als een /s/, terwijl de groep die het als een vervanger van de /f/ had gehoord het juist classificeerde 
als een /f/  

 

8 NEUROPSYCHOLOGIE: GESPROKEN-WOORDHERHALING  

8.1 HET DRIE-ROUTERAAMWERK  

Neuropsychologische tegenhanger van het dual route cascade-model  

 

 
 

Drie verschillende routes: 

• regelgebaseerde akoestische naar fonologische conversie  
• twee lexicale routes  

o één route die de semantiek van woorden betrekt in de conversie van gehoorde naar gesproken 
woorden  

o één route die het semantische systeem overslaat  

 

8.1.1 AUDITIEVE ANALYSESYSTEEM  

Auditieve analysesysteem extraheert fonemen en andere geluiden van het spraaksignaal  

 

Specifiek een beschadiging aan dit systeem: 

• specifieke problemen met de verwerking van fonemen  
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• verstoorde perceptie van woorden en non-woorden, vooral wanneer ze fonemen bevatten die moeilijk 
van elkaar te onderscheiden zijn  

• geen problemen met het waarnemen van andere, niet-spraakgerelateerde achtergrondgeluiden en 
intacte spraakproductie = pure woorddoofheid  

 

Cruciale aanname voor pure woorddoofheid: auditieve problemen expliciet gelimiteerd tot spraakherkenning  

 

Peretz et al (1994): patiënt die een functiebeperking had in het waarnemen van muziek en prosodie, terwijl de 
vaardigheid om fonologische informatie te verwerken intact bleef  

 

Enkele kanttekeningen: van de 63 patiënten met pure woorddoofheid die tot 2002 in de literatuur gerapporteerd 
werden, was er in 57 gevallen toch sprake van milde problemen met de verwerking van niet-spraakgerelateerde 
stimuli  

 

8.1.2 LEXICONS EN SEMANTISCHE SYSTEMEN  

Auditieve inputlexicon bevat informatie over gesproken woorden die de luisteraar kent 

• bestaat louter uit een geheugen voor de klank van woorden  
• een van de spaken van het spaak-en-hubmodel voor het semantische geheugen 

 

Woordbetekenis ligt opgeslagen in het semantische systeem à hub in het semantische geheugen  

 

Spraakoutputlexicon: geheugensysteem waar informatie over de individuele uitspraakeenheden en hoe die 
omgezet moeten worden in motorcommando’s  

 

8.1.3 FONEMISCHE RESPONSBUFFER  

Bevat informatie over de individuele uitspraakeenheden en hoe die omgezet moeten worden in 
motorcommando’s  

 

8.1.4 DRIE ROUTES  

Eerste route: maakt gebruik van drie aanvullende onderdelen van het taalverwerkingssysteem  

• het auditieve inputlexicon 
• het semantische systeem  
• het spraakoutputlexicon  

 

Tweede route: vergelijkbaar met route 1, maar maakt geen gebruik van het semantische systeem  

 

Derde route: maakt exclusief gebruik van een regelgebaseerd systeem  

 

Routes 1 en 2 worden voornamelijk ingezet bij de uitspraak van bekende woorden  
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Route 3 vooral voor onbekende woorden en non-woorden  

 

8.2 STOORNISSEN IN HET HERHALEN VAN WOORDEN  

8.2.1 WOORDBETEKENISDOOFHEID  

Alleen nog maar beschikken over route 2 à woordbetekenisdoofheid: 

• bekende woorden herkenne, zonder te weten wat ze betekenen 
• problemen met het reproduceren van non-woorden en onbekende woorden  
• kan woorden wel van non-woorden onderscheiden  

 

Dr O: 

• beperkt auditief taalbegrip, maar intact begrip voor geschreven taal en zijn vaardigheid om woorden te 
herhalen aanzienlijk beter dan vaardigheid om non-woorden te herhalen  

• mogelijk ook problemen in eerder verwerkingsstadium à auditieve analysesysteem (problemen om 
onder tijdsdruk precieze fonologische eigenschappen uit spraaksignaal te extraheren) 

 

8.2.2 TRANSCORTICALE SENSORISCHE AFASIE  

Alleen nog maar route 3 beschikbaar  

• relatief goed in staat om zowel woorden als non-woorden te herhalen  
• weinig begrip van woorden  

 

Transcorticale sensorische afasie  

• sterk verminderde leesvaardigheid  
• sterke vermindering in vermogen om gesproken taal te begrijpen  

à beschadiging semantische systeem  

 

8.2.3 DIEPE DYSFASIE  

Diepe dysfasie 

• ernstige problemen met spraakperceptie en -productie  
• meer moeite met abstracte woorden dan met concrete woorden  
• zeer beperkt vermogen om non-woorden te herhalen  

 

Vanuit drie-routeraamwerk kunnen we veronderstellen dat alle drie de routes beschadigd zijn of route 3 ernstig 
beschadigd in combinatie met een beschadiging van het semantische systeem  

 

Sleutelprobleem bij diepe dysfasie: algemeen probleem met de verwerking van fonologische informatie à zou 
kunnen resulteren in fouten omdat de patiënt een groter beroep moet doen op woordbetekenis om op basis van 
de beperkt beschikbare fonologische informatie te kunnen converteren naar een uitspraak  
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Slechte prestatie op foneemsubstractietaak (taak waarbij patiënten initiële foneem van woord moeten 
weglaten) of taak waarbij ze moesten beslissen of twee woorden rijmden  

 

9 ZINSONTLEDING  

Noodzaak tot dysambiguatie  

 

Leestekens of prosodie  

 

Relatieve bijdrage van syntax en semantiek theorieën 

• garden-path model  
• constraint-based theorieën  
• unrestricted race model  

 

9.1 DE INVLOED VAN SYNTAX EN SEMANTIEK  

In welk stadium van de zinsverwerking worden de syntactische en semantische informatie gebruikt?  

 

Drie verschillende mogelijkheden:  

• syntactische analyse gaat over het algemeen vooraf aan de analyse van semantische informatie  
• semantische analyse gaat vooraf aan syntactische analyse  
• beide analyses vinden gelijktijdig plaats  

 

Probleem voor zinsontledingsproces: veel zinnen zijn syntactisch gezien ambigu  

• globaal ambigu: ambiguïteit blijft na volledige ontleding bestaan  
• lokaal ambigu: zin is tijdens het ontleden op een gegeven moment ambigu, maar die ambiguïteit wordt 

opgelost naarmate meer informatie beschikbaar komt  

 

9.2 PROSODIE EN LEESTEKENS  

Gesproken taal is over het algemeen minder ambigu dan geschreven taal à prosodie  

 

Belang van prosodie aangetoond: zinnen construeren waarin ieder woord even zwaar werd gewogen en op een 
monotone manier uitgesproken à mensen hebben veel moeite met interpreteren spraak in deze 
omstandigheden  

 

In geschreven tekst: prosodische cues impliciet aangegeven door het gebruik van leestekens  

 

Steinhauer en Friederici (2001): lieten proefpersonen luisteren of zinnen lezen waarin de grenzen tussen een 
frase waren gemarkeerd door prosodie of door leestekens à ERP’s opgeroepen door verwerking waren 
vergelijkbaar voor leestekens en prosodische cues  
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Denken dat individuele prosodische cues effectief zijn is te simplistisch: het is het volledige patroon van cues 
over de hele zin dat van belang is om syntactische ambiguïteiten op te lossen  

 

Prosodische cues zijn waarschijnlijk effectief omdat ze de aandacht van de luisteraar richten op relevante 
details (Snedeker en Trueswell, 2003) 

• proefpersonen kregen aantal speelgoeditems die ze zelf mochten rangschikken + corresponderende 
opdracht  

• opdracht voorgelezen door andere deelnemer die de beschikking had over dezelfde items à spreker 
is zich bewust van de potentiële ambiguïteiten in de instructies  

• spreker wist welke actie uitgevoerd moest worden, maar moest de gegeven opdracht letterlijk 
doorgeven zoals geïnstrueerd  

• prosodische cues die spreker gaf waren effectief in het desambigueren van zinnen, al maakten 
luisteraars nog steeds ongeveer 30% fouten doordat de aandacht van de luisteraar al in een vroeger 
stadium van de zinsverwerking werd gericht op de relevante objecten  

 

9.3 THEORIEËN OVER ZINSONTLEDING 

Verschillende theoretische visies over semantiek: volgens sommige theoretische modellen wordt semantiek 
pas verwerkt nadat de syntactische analyse voltooid is, terwijl andere theoretische modellen veronderstellen 
dat semantiek al een heel snelle invloed heeft op het zinsontledingsproces  

 

Garden path-model: syntactische analyse gaat volledig vooraf aan semantische analyse  

 

Constraint-based modellen: alle informatiebronnen worden parallel verwerkt  

 

9.3.1 HET GARDEN PATH-MODEL  

Garden path-model is gebaseerd op volgende assumpties:  

• slechts één grammaticale structuur wordt aanvankelijk in beschouwing genomen  
• semantiek speelt geen rol in de selectie van deze initiële grammaticale structuur  

 

Eenvoudigste syntactische structuur gekozen op basis van twee algemene principes:  

• minimal attachment: syntactische structuur die de minste knopen bevat, wordt geprefereerd  
• late closure: nieuwe woorden die verwerkt worden, worden aan de bestaande syntactische structuur 

toegevoegd  

 

Bij conflict tussen twee principes: opgelost ten gunste van het principe van minimal attachment  

 

Wanneer uiteindelijke syntactische structuur conflicteert met semantiek: tweede analysestap à grammaticale 
structuur opnieuw geïnterpreteerd en gereviseerd  
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9.3.2 MINIMAL ATTACHMENT  

Illustratie aan de hand van ‘The girl knew the answer by heart’ en ‘The girl knew the answer was wrong’ 

• volgens minimal attachment-principe zou ‘the answer’ het lijdend voorwerp moeten zijn van ‘knew’: 
geldt enkel voor eerste zin  

• in tweede zin herinterpretatie nodig van grammaticale structuur  

 

9.3.3 LATE CLOSURE  

Illustratie aan de hand van ‘Since Jay always jogs a mile, this seems like short distance to him’  

• kan probleemloos worden ontleed volgens late closure-principe: alle volgende woorden passen 
binnen de initiële grammaticale structuur  

• problematisch bij ‘Since Jay always jogs a mile seems like a short distance to him’: volgens late closure 
zal ‘a mile’ gekoppeld worden aan voorafgaande frase, terwijl het feitelijk de start van een nieuwe 
frase markeert  

• illustreert ook de effectiviteit van leestekens bij het desambigueren van garden path-zinnen 

 

Cruciale aanname van garden path-model: semantiek speelt geen rol in initiële verwerking van zin  

 

Ferreira en Clifton (1986): evidentie dat semantiek aanvankelijk geen rol speelt  

• oogbewegingen proefpersonen geregistreerd bij ‘The defendant examined by the lawyer turned out to 
be unreliable’ of ‘The evidence examined by the lawyer turned out to be unreliable’  

• volgens minimal attachment-principe zouden lezers aanvankelijk ‘examined’ koppelen aan de frase die 
hieraan vooraf ging à ambiguïteit  

• als proefpersonen van semantiek gebruik konden maken, zou ambiguïteit in eerste zin groter moeten 
zijn  

• leestijden en oogbewegingspatronen verschilden niet à proefpersonen maken geen gebriik van de 
semantische informatie  

 

Spivey, Tanenhaus, Eberhard en Sedivy (2002): evidentie dat proefpersonen al in een vroeg stadium 
gebruikmaken van semantische informatie om zinnen te desambigueren  

• kregen displays te zien en opdrachten te horen zoals ‘Put the apple on 
the towel in the box’  

• wanneer deze zin wordt aangeboden zal de proefpersoon in eerste 
instantie om de tuin worden geleid  

• kijkgedrag van de proefpersonen wanneer deze zin werd aangeboden 
terwijl één van de drie displays werd getoond à display b is cruciaal 
omdat dit display een desambiguerende functie heeft  

• in dit geval keken proefpersonen direct naar appel op handdoek à 
konden heel snel gebruik maken van de semantische informatie om 
gesproken zin te desambigueren  
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9.3.4 CONSTRAINT-BASED THEORIEËN  

Aantal verschillende theorieën geformuleerd, maar allemaal gebaseerd op het plaatsen van constraints op de 
mogelijke interpretatie van een zin  

 

Alle mogelijke informatiebronnen dragen bij aan uiteindelijke interpretatie  

 

Model van MacDonald et al. (1994): gebaseerd op een connectionistische netwerkarchitectuur en 
veronderstelt dat alle informatie onmiddelijk beschikbaar is voor het zinsverwerkingsproces  

• hoe sterker een specifieke interpretatie ondersteund wordt door de data, hoe hoger de 
activatiewaarde van deze interpretatie  

• verwarring kan optreden wanneer de correcte syntactische structuur niet degene is die de hoogste 
activatiewaarde krijgt  

• vier eigenschappen van taal die gebruikt kunnen worden om ambiguïteiten op te lossen  
o kennis over de grammatica beperkt mogelijke interpretaties  
o de verschillende vormen van informatie die met een bepaald woord geassocieerd zijn, zijn 

vaak afhankelijk van elkaar  
o de ambiguïteit van een woord kan variëren voor de verschillende types informatie die met 

dat woord geassocieerd zijn: een woord kan bijvoorbeeld ambigu zijn qua tijd, maar niet qua 
grammaticale structuur  

o de verschillende interpretaties die mogelijk zijn, variëren vaak enorm in frequentie en 
waarschijnlijkheid, gebaseerd op eerdere ervaringen van vergelijkbare zinnen  

• semantiek kan bijvoorbeeld een rol spelen doordat specifieke werkwoorden vaker met één 
syntactische structuur geassocieerd zijn dan met een andere à verb bias (inconsistent met garden 
path-model)  

 

Boland en Blodgett (2001):  

• maakten gebruik van het feit dat sommige homofonen in het Engels ofwel een werkwoord ofwel een 
zelfstandig naamwoord kunnen zijn  

• volgens constraint-based theorieën zouden lezers in eerste instantie een grammaticale structuur 
moeten creëren waarin het homofoon consistent is met de meest gebruikte vorm  

• proefpersonen hadden meer moeite met het verwerken van zinnen waarin de homofoon in de minst 
frequente vorm werd gebruikt  

 

Pickering en Traxler (1998): evidentie voor een vroege invloed van semantiek op basis van een 
oogbewegingsstudie  

• proefpersonen kregen zinnen te lezen zoals ‘As the women edited the magazine amused all the 
reporters’ en ‘As the women sailed the magazine amused all the reporters’  

• beide zinnen zijn syntactisch gezien identiek en bevatten een lokale ambiguïteit  die lezers in eerste 
instantie de verkeerde syntactische structuur doen kiezen  

• semantische beperkingen zijn in tweede zin sterker dan eerste zin, waardoor proefpersonen er langer 
over deden de eerste zin te interpreteren à langere fixaties op werkwoord en daaropvolgende 
zinsdelen  

 

Traditionele zinsontledingsmodellen: gingen ervan uit dat woordbetekenis werd verwerkt voordat betekenis 
van zin als geheel werd geëvalueerd à ERP-studies hebben deze assumptie weerlegd 
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Hagoort, Hald, Bastiaansen en Petersson (2004): 

• maakten gebruik van Nederlandse zinnen zoals  
o de Nederlandse treinen zijn geel en overbezet  
o de Nederlandse treinen zijn zuur en overbezet  
o de Nederlandse treinen zijn wit en overbezet  

• volgens traditionele hypothese: conflicterende achtergrondkennis in zinstype 3 zou meer 
verwerkingstijd vereisen dan semantische conflict in type 2 à niet het geval  

• zowel zinstypes 2 als 3 resulteerden in N400-component die qua amplitude en latentie vergelijkbaar is  
• impliceert dat we tijdens het lezen woordbetekenis en kennis over de wereld met elkaar integreren à 

maken gebruik van alle informatiebronnen  

 

 

 

9.3.5 UNRESTRICTED RACE-MODEL  

Modellen ontwikkeld die aspecten van zowel garden path-model als constraint-based theorieën met elkaar 
proberen verenigen  

 

Unrestricted race-model: veronderstelt dat alle informatiebronnen tegelijkertijd worden gebruikt om een 
syntactische structuur op te bouwen, maar er wordt maar één structuur in beschouwing genomen en deze 
wordt gehandhaafd zolang die consistent is met de gelezen informatie  

 

Model kan een aantal ogenschijnlijk tegenintuïtieve resultaten verklaren: Van Gompel, Pickering en Traxler 
(2001) 

• proefpersonen krijgen zinnen aangeboden zoals de volgende  
o ambigu: The burglar stabbed only the guy with the dagger during the night  
o werkwoord-frasekoppeling: The burglar stabbed only the dog with the dagger during the 

night  
o zelfstandig naamwoord-frasekoppeling: The burglar stabbed only the dog with the collar 

during the night  
• garden path-model zou voorspellen dat zin 2 gemakkelijker te verwerken valt dan zin 3, omdat zin 3 

een complexere syntactische structuur vereist  
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• constraint-based theorieën voorspellen dat zinnen 2 en 3 sneller verwerkt worden omdat ze niet 
ambigu zijn  

• in dit geval worden ambigue zinnen juist sneller verwerkt dan niet-ambigue zinnen, terwijl er geen 
veschil in verwerkingstijd was tussen niet-ambigue zinnen  

• in studie geen voorkeur voor werkwoor-frasekoppeling of zelfstandig naamwoord-frasekoppeling à 
proefpersonen begonnen niet-ambigue zinnen te lezen en te interpreteren op basis van intiële 
syntactische structuur, die soms fout kan zijn, waardoor ze gedwongen werden om beide types zinnen 
te herinterpreteren wanneer de zin niet meer consistent was met de intieel gekozen structuur  

• voor ambigue zinnen was bovenstaande niet nodig à geen herinterpretatie nodig  

 

9.4 GOED-GENOEGREPRESENTATIES  

Belangrijke tekortkoming bij bovenstaande theorieën: de assumptie dat de taalverwerkingsprocessen een 
gedetailleerde en accurate representatie van de linguïstische output genereren à dergelijke gedetailleerde 
representatie zou moeten resulteren in bijzonder inefficiënte verwerking  

 

Alternatief model: gebaseerd op de aanname dat luisteraars en lezers een mentale representatie vormen die 
goed genoeg is voor het doel dat we willen bereiken  

 

Ferreira (2003): fouten zoals Mozes-illusie zijn indicatie dat we vaak gebruikmaken van heuristieken bij het 
verwerken van zinnen  

 

Noun-verb-noun-strategie: het onderwerp van de zin wordt beschouwd als de agent die een actie uitvoert, 
terwijl het lijdend voorwerp wordt gezien als de ontvanger van de actie  

 

Christianson, Luke en Ferreira (2010): interpretatiefouten kunnen goed verklaard worden vanuit een conflict 
tussen de syntactische structuur van de passieve zin en onze achtergrondkennis  

• proefpersonen krijgen passieve zinnen aangeboden, waarna ze een ongerelateerde lijntekening 
aangeboden krijgen die ze moeten beschrijven à voor beschrijvingen maken proefpersonne vaak 
gebruik van de passieve vorm  

• andere proefpersonen kreeg implausibele passieve zinnen te horen, waarna ze ook een 
ongerelateerde tekening moeten beschrijven à maken weinig gebruik van de passieve vorm, 
impliceert dat ze weinig aandacht hadden geschonken aan de passieve vorm van de originele zin 
doordat ze die als een actieve zin hadden geïnterpreteerd  
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Swets et al. (2008): wanneer we gedwongen worden tot een dieper begrip kan dat leiden tot een diepere 
verwerking 

• mate waarin we zin verwerken is sterk afhanekelijk van het doel van verwerking  
• proefpersonen lazen syntactisch ambigue zinnen langzamer wanneer ze diepgaande begripsvragen 

veronderstelden dan wanneer ze oppervlakkige vragen verwachtten  

 

Andere studies suggereren dat proefpersonen maar moeilijk gedwongen kunnen worden om zinnen volledig te 
verwerken à lezers en luisteraars vormen vaak maar een gebrekkige en heuristische representatie die tot 
misinterpretatie van de zinnen kan leiden  
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TAALPRODUCTIE  
1 INLEIDING 

Voorbeeld: geven van een presentatie  

• meer dan alleen maar vertellen over een onderwerp  
• structureren/bepalen inhoud e.d.  
• stijl: voorlezen/vertellen?  

 

Spreken of schrijven?  

 

2 SPREKEN EN SCHRIJVEN: OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN  

2.1 OVEREENKOMSTEN  

Belangrijke overeenkomst: beide vormen van taalproductie starten met de beslissing welke informatie 
gecommuniceerd moet worden  

• planning op relatief abstract niveau  
• pas daarna zinsproductie (vaak van clausula tot clausule)  

 

Evidentie voor overeenkomst: studie naar planningsgedrag van Eric Sotto  

• relatieve gebrek aan ervaring met dicteersoftware à academische brieven op deze manier 
geproduceerd nauwelijks verschillend qua leesbaarheid en grammaticale fouten  

• zelfs mensen die zeer ervaren zijn in dicteren van brieven slechts ongeveer 35% sneller dicteren dan ze 
schrijven à opmerkelijk, want we kunnen 5 – 6 keer zo snel spreken als schrijven  

• bij dicteren wordt aanzienlijk deel van de tijd gespendeerd aan planning  

 

2.2 VERSCHILLEN  

Belangrijkste verschillen:  

• sprekers zijn over het algemeen precies op de hoogte van wie hun publiek is à boodschap aanpassen 
aan de behoefte van de luisteraar/het publiek  

• sprekers ontvangen instantaan feedback à communicatie aanpassen  
• sprekers hebben veel minder tijd om hun productie te plannen à simpelere taal en kortere zinnen  
• schrijvers hebben directe toegang tot hun productie en kunnen die reviseren voordat ze daadwerkelijk 

als communicatie gebruikt wordt  
• gesproken taal is vaak informeler dan geschreven tekst à schrijvers moeten erg precies zijn, omdat ze 

niet kunnen profiteren van directe feedback  
• sommige patiënten kunnen, ondanks een ernstige deficiëntie in hun spraakproductie nog nagenoeg 

normaal schrijven, terwijl andere patiënten vloeiend kunnen spreken, maar ernstige problemen 
hebben met schrijven  
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3 SPRAAKPRODUCTIE  

Studie naar spraakproductie: alle aspecten die te maken hebben met omzetten van idee in reeks spraakklanken  

 

3.1 BASALE EIGENSCHAPPEN VAN GESPROKEN TAAL  

In werkelijkheid: het produceren van coherente spraak vraagt veel van onze cognitieve verwerkingskracht  

 

We maken gebruik van aantal strategieën om druk op cognitieve hulpbronnen te verlagen: preformulatie = 
tijdens gesprek gebruiken we vaak woordcombinaties die we al eerder gebruikt hebben, waardoor we minder 
cognitieve hulpbronnen aan het planningsproces hoeven te besteden  

 

3.2 PLANNING VAN SPRAAK  

Sommige studies wijzen erop dat planning plaatsvindt op het niveau van een bijzin, terwijl andere studies er 
eerder op wijzen dat planning plaatsvindt op het niveau van een frase (kleiner dan bijzin)  

 

Evidentie voor planning op niveau van bijzin: studies naar versprekingen 

• soms worden woorden verwisseld tijdens spraak en deze verwisselig vindt vaak plaats binnen een 
bijzin, maar overschrijden het niveau van een frase  

• sprekers pauzeren tijdens spontane spraak vaak voordat ze beginnen aan een nieuwe bijzin  

 

Martin, Miller en Vu (2004): evidentie voor planning op fraseniveau  

• afbeeldingen benoemen, zo gekozen dat sprekers een simpele initiële frase uiten, of een 
complexe om een adequate beschrijving te geven  

• wanneer ze complexe initiële frase uiten, pauzeren ze langer dan wanneer ze een simpele frase 
uiten à in die pauze planning van volgende frase  

 

Mate waarin vooruit gepland wordt, is afhankelijk van de aard van het geplande aspect: verwisseling van 
fonemen vindt vaak plaats over kortere afstanden van de zin dan de verwisseling van woorden à planning van 
woorden over grotere afstand dan keuze individuele geluiden van de woorden  

 

Planning van spraak is zeer flexibel en sterk afhakelijk van de doelen van de sprekers en de actuele situatie  

 

Ferreira en Swets (2002): lieten proefpersonen wiskundige problemen oplossen  

• antwoorden tijdens oplossen uitspreken  
• geen tijdsdruk: moeilijkheid oplossing had effect op planning à langer wachten voor ze beginnen 

spreken  
• wel tijdsdruk: minder tijd om te plannen à eerder beginnen spreken en rest antwoord plannen 

tijdens spreken  
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Wagner, Jescheniak en Schriefers (2010): additionele factoren die mate van planning beïnvloeden  

• personen die relatief langzaam spreken, plannen hun spraak meer  
• sprekers plannen meer wanneer ze simpele zinnen produceren  
• meer planning bij lage cognitieve belasting  

à planning is trade-off tussen het voorkomen van fouten en de cognitieve belasting  

 

3.3 VERSPREKINGEN  

Aantal versprekingen: één verspreking op vijfhonderd zinnen  

 

Fouten zijn niet random, maar volgen een zekere systematiek 

 

3.3.1 WOORDVERWISSELINGSFOUTEN  

Woordverwisselingsfout: we draaien twee woorden in een zin om  

 

Verspreking suggereert dat we een deel van de zin vooruitplannen en fouten kunnen maken in dit 
planningsproces  

 

3.3.2 SPOONERISMEN  

Spoonerisme: verwisselingsfout à het systematisch verwisselen van de initiële letter van twee woorden  

 

3.3.3 MORFEEMVERWISSELINGSFOUTEN  

Morfeemverwisselingsfout: de verbuigingen van twee woorden blijven op de juiste plaats in de zin staan, 
terwijl de stammen van deze woorden verwisseld worden  

 

Meestal gekenmerkt doordat de verbuigingen op de juiste plaats in de zin blijven staan, maar wel aangepast 
zijn aan het verwisselde morfeem  

 

Suggereert dat de positionering van de woordstam plaatsvindt voordat de verbuiging wordt gegenereerd en 
dat het proces dat deze verbuigingen genereert onafhankelijk is van de positionering van de woordstam  

 

3.3.4 INCONSISTENTIES IN HET GEBRUIK VAN ENKEL- EN MEERVOUD  

Inconsistentie in het gebruik van enkel- een meervoud: wanneer een enkelvoudig werkwoord gerelateerd is 
aan een meervoudig zelfstandig naamwoord of omgekeerd  
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Fout vooral gemaakt wanneer ons werkgeheugen belast is of wanneer de zin conflicterende informatie bevat  

 

3.3.5 SEMANTISCHE SUBSTITUTIES  

Semantische substitutie: wanneer een woord in de zin verwisseld wordt door een ander, maar semantisch 
gerelateerd woord à verwisselde woord altijd van dezelfde categorie als het bedoelde woord  

 

Suggereert dat we altijd eerst de grammaticale structuur van een zin plannen, voordat we die invullen met de 
precieze woorden  

 

3.3.6 FREUDIAANSE VERSPREKINGEN  

Volgens Freud: versprekingen kunnen dienen als een venster op de, voor het overige ontoegankelijke, 
onbewuste verlangens van een mens  

 

Motley, Baars en Camden (1983): wel eviedentie voor freudiaanse verspreking  

• proefpersonen in situaties gebracht waarin ze seksueel gerelateerde spoonerismen moesten maken  
• mannelijke proefpersonen moesten items zoals ‘goxi furl’ en ‘tool kids’ uitspreken terwijk provocatief 

geklede vrouwelijke proefleider hen probeerde te verleiden  
• proefpersonen produceerden inderdaad meer spoonerismen à opmerking: extreme omstandigheden  

 

Evidentie tegen freudiaanse versprekingen: onderzoeken hoe we omgaan met taboewoorden  

• taak waarbij proefpersonen een object op een foto moesten benoemen  
• tijdens taak afgeleid door een woord  
• benoemingstijd van foto wordt verlengd wanneer een semantisch gerelateerd woord wordt 

gepresenteerd 
• benoemingstijd wordt verkort wanneer een fonologisch gerelateerd woord wordt gepresenteerd  

 

Dhooge en Hartsuiker (2011): taboewoorden hebben tegengesteld effect à minder freudiaanse versprekingen  

• benoemingstijden veel langer en minder versprekingen à intern foutmonitoringsysteem extra alert  

 

fMRI-resultaten: inhiberen taboewoorden geassocieerd met activatie in rechter inferieure frontale gyrus 

• consistent met eerdere ERP-bevindingen (negatieve ERP-component ongeveer 600 ms na presentatie 
taboewoord)  

• component reflecteert waarschijnlijk het conflict tussen twee alternatieve spraakplannen die 
gelijktijdig worden gegenereerd  

à ons spraakproductiesysteem corrigeert overgrote deel van blunders voordat we ze uitspreken, in 
taboesituaties nog vaker dan in gewone situaties  
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The slip wars:  

• wet van Grimm: hoe in klassieke West-Europese talen de ‘p’ langzaam veranderde in de ‘f’ en de ‘b’ in 
een ‘p’ à hypothese: ons spraakproductiesysteem is een dynamisch orgaan dat zich probeert aan te 
passen aan de nu geldende uitspraakregels, maar hier af en toe een fout in maakt  

• Meringer: versprekingen kunnen lawine-effect teweegbrengen à wanneer meerdere mensen tegelijk 
dezelfde fout zouden maken, zou dat aanleiding kunnen zijn voor anderen om te denken dat de 
nieuwe uitspraak de norm is  

• onderzoek Meringer en Meyer: versprekingen noteren  
o alleen maar wanneer ze door minimaal twee mensen gehoord waren 
o aard van verspreking classificeren  
o geen evidentie gevonden, maar wel aantal andere wetmatigheden  

§ een verspreking had geen mysterieuze achtergrond, maar was het gevolg van de 
systematiek waarmee we taal produceren  

§ onderscheid tussen anticipatie- en perseveratiefouten  
• Freud: haalt vrij willekeurige serie mondaine versprekingen aan, op basis waarvan hij het idee 

promootte dat versprekingen een venster vormen dat de ware, verborgen verlangens van een individu 
blootlegde  

• Meringer stoorde zich aan het feit dat Freud bij aangehaalde voorbeelden een oorzaak zocht in de 
vorm van een verborgen verlangen van de spreker, terwijl de verspreking op een veel eenvoudiger 
manier verklaard kon worden  

• Meringer: meeste versprekingen zijn eenvoudigweg te verklaren op basis van fonologische effecten  
• kritiek op Freud: nam heel selectief alleen maar die versprekingen in beschouwing die pasten binnen 

zijn theorie  
• Motley en Baars (1976): ondanks de intuïtieve populariteit van de freudiaanse verspreking is er nog 

steeds geen empirische basis voor dit fenomeen en er is geen mechanisme bekend dat kan verklaren 
hoe centraal semantische encoderingsstadia de spraakproductiesystemen kunnen beïnvloeden  

• Andrew Ellis (1980): evidentie voor Freuds theorie is zeer zwak en aangehaalde versprekingen kunnen 
verklaard worden vanuit fouten in het taalproductiemechanisme  

 

4 SPRAAKPRODUCTIETHEORIEËN  

Diverse theorieën: ofwel nadruk op processen die kunnen resulteren in versprekingen of op de stadia die 
betrokken zijn bij de uitwerking van een globaal concept tot een reeks spraakklanken  

 

Belangrijke aanname in spraakproductietheorieën: het proces van een idee naar een uiting doorloopt een 
aantal stadia  
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Dell (1986): vier verschillende niveaus  

• semantisch niveau 
o de betekenis van wat gezegd moet worden  
o algemene planningsfase  

• syntactisch niveau: syntactische structuur à woordvolgorde en structuur  
• morfologisch niveau: specifieke morfemen geselecteerd  
• fonologisch niveau: geselecteerde morfemen omgezet naar fonologische code  

 

4.1 SPREADING ACTIVATION-THEORIE  

Dell (1986): woorden en concepten in ons langetermijngeheugen zijn gerepresenteerd als knopen in een 
netwerk à wanneer concept geactiveerd wordt, zal activatie zich verspreiden naar alle geassocieerde 
concepten  

 

 

 

Netwerk van woorden, concepten en spraakklanken = lexicon  

 

Er bestaan categorische regels, die restricties opleggen aan welke items of categorieën van items met elkaar 
gecombineerd kunnen worden  

 

Er bestaan insertieregels die zorgen voor het selecteren en toevoegen van de juiste items in de zin die onder 
constructie is  

• wanneer zin in voorbereiding is, zullen op basis van het spreading activation-principe alle relevante 
concepten in het lexicon een hoge activatiewaarde hebben 

• item met hoogste activatiewaarde wordt geselecteerd  
• wanneer item eenmaal gekozen is, zal activatiewaarde hiervan tot nul worden gereduceerd om te 

voorkomen dat het item opnieuw wordt gekozen  
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Versprekingen volgens spreading activation-model: soms heeft een incorrect item een hogere activatiewaarde 
dan het correcte item, waardoor dit item ten onrechte of te vroeg in de zin geselecteerd wordt  

 

Vanwege de verspreiding van activatie in het lexicon zijn meerdere items actief, wat de kans op een 
verwisseling vergroot  

 

Dell, Oppenheim en Kittredge (2008): we leren deze fouten te verminderen à op basis van leerprocessen 
ontwikkelen we een inhibitiemechanisme dat voorkomt dat dit soort syntactische schendingen wordt gemaakt  

 

4.1.1 EVIDENTIE  

Spreading activation-model is consistent met groot aantal van de types versprekingen al besproken en 
voorspelt ook andere versprekingen  

 

Mixed error-effect:  

• wanneer een incorrect woord zowel semantisch als fonemisch gerelateerd is aan het bedoelde woord  
• impliceert dat de verschillende verwerkingsniveaus op een flexibele wijze met elkaar interacteren  
• suggereert dat de semantische en fonologische niveaus allebei gelijktijdig het woordselectieproces 

beïnvloeden  

 

Ferreira en Griffin (2003): evidentie voor het idee dat semantiek en fonologie simultaan het 
woordselectieproces kunnen beïnvloeden  

• proefpersonen moesten plaatjes benoemen terwijl ze net daarvoor incomplete zinnen hadden gelezen 
die een concurrerend woord konden primen  

• drie verschillende types zinnen  
o eerst type zin kon een semantisch gerelateerd concept primen  
o tweede type zin kon een homofoon primen  
o derde type zin kon ongerelateerde concepten primen  

• zowel het eerste als het tweede type zin induceerde meer benoemingsfouten  

 

 

 

Lexical bias-effect: het gebeurt relatief weinig dat non-woorden betrokken zijn bij versprekingen  
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Corley, Brocklehurst en Moat (2011): lexical bias-effect bestuderen aan de hand van tongue twisters  

• tongue twisters = complexe zinnen die foneemverwisselingen uitlokken  
• wanneer echte woorden werden gebruikt in dit soort zinnen werden een aanzienlijk aantal 

versprekingen gemaakt  
• wanneer woorden werden vervangen door non-woorden treden er veel minder foneemverwisselingen 

op  

 

Verklaring spreading activation-model voor lexical bias-effect: alleen wooren in het lexicon kunnen geactiveerd 
worden, maar ook mogelijk dat we onze spraak intern monitoren  

 

Nooteboom en Quené (2008): evidentie voor dergelijk editing-proces à wanneer sprekers op het punt 
stonden een verspreking te maken, vonden ze dat ze zichzelf vaak corrigeerden  

 

Model voorspelt ook dat sprekers veel anticipatiefouten zullen maken (spraakklank te vroeg in de zin 
ingevoegd)  

 

Veel versprekingen bestaan uit verwisselingsfouten: reden volgens Dell à activatie van een woord wordt 
onmiddellijk tot nul gereduceerd na selectie, waardoor de kans heel klein is dat het woord op de juiste plaats 
opnieuw geselecteerd kan worden (over korte afstanden)  

 

4.1.2 FOUTDETECTIEMECHANISMEN  

Levelt (1983): sprekers detecteren hun eigen fouten door naar zichzelf te luisteren en te ontdekken dat wat ze 
zeggen soms anders is dan wat ze bedoelen à perceptual loop-theorie  

 

Nozari, Dell en Schwartz (2011): begrip speelt nauwelijks een rol in het detecteren van versprekingen 

• foutdetectie op basis van een interne check in het spraakproductiesysteem 
• conflictmonitoring in het spraakproductiesysteem wanneer de verschillende kandidaat-woorden met 

elkaar in competitie zijn voor de uiteindelijke selectie  
• idee gebaseerd op tweestaps-productiemodel van Kempen en Huijbers (1983) 

 

 

 

Tweestaps-productiemodel:  

• semantische eenheden zijn verbonden met lemma’s (= abstracte woorden die syntactische en 
semantische eigenschappen bevatten, maar geen fonologische)  

• lemma’s zijn verbonden met fonemen  
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Wanneer spraakbegrip betrokken is bij detecteren versprekingen: verzwakte verbinding tussen semantisch 
niveau en lemmaniveau zou moeten leiden tot verminderde detectie  

 

Wanneer spraakproctiesysteem betrokken is bij detecteren versprekingen: verzwakking van de verbinding 
tussen het lemmaniveau en het fonemisch niveau zou moeten leiden tot een verzwakking van de foutdetectie  

 

Nozari et al. (2011): afasiepatiënten à bepalen of versprekingen te wijten waren aan spraakbegrip of 
spraakproductie  

• voor iedere patiënt een schatting gemaakt van diens s- en f-gewichten  
• geen significante correlatie tussen geschatte s-gewicht en de vaardigheid om versprekingen te 

detecteren  
• wel significante relatie tussen f-gewicht en vaardigheid om versprekingen te detecteren à impliceert 

dat detectie versprekingen vooral plaatsvindt op het niveau van foneemselectie  

 

Conflicttheorie van Nozari et al. (2011) voorspelt dat foutcorrectie snel kan plaatsvinen  

 

4.2 WEAVER++  

Levelt et al. (1999): WEAVER++ 

• computationeel model  
• conceptueel vergelijkbaar met tweestapsmodel, maar uitgebreider  
• gebaseerd op de principes van spreading activation  

 

Drie hoofdniveaus:  

• hoogste niveau: knopen die lexicale concepten representeren  
• tweede niveau: knopen die lemma’s representeren  
• laagste niveau: knopen die morfemen en hun fonologische aspecten representeren  

 

Woordselectie: op basis van competitief proces, dat gebaseerd is op het aantal lexicale eenheden dat 
geactiveerd wordt  

 

In essentie: model probeert te beschrijven hoe woordproductie van het globale conceptuele niveau naar de 
specifieke productie van spraakklanken verloopt  

 

Indefrey (2011): timing van verschillende deelprocessen + betrokken hersendelen  
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4.2.1 EVIDENTIE: TOEGANG TOT GRAMMATICALE EN FONOLOGISCHE 
INFORMATIE  

Van Turennout, Hagoort en Brown (1998):  

• maken gebruik van het feit dat Nederlandse zelfstandige naamwoorden een geslacht hebben  
• proefpersonen kregen afbeeldingen te zien van objecten à experimenteel design met twee factoren: 

geslacht en initieel foneem  
• in één conditie: zo snel mogelijk een keuze maken die afhankelijk was van het initiële foneem, maar 

alleen voor een van de twee geslachten à go/no-gobeslissing  
• in tweede conditie: keuze maken de afhankelijk was van geslacht, maar go/no-gobeslissing maken op 

basis van het initiële foneem  
• lateralized readiness potential = het elektrische potentiaalverschil dat we verkrijgen door de ERP’s die 

boven de linker en rechter motorcortex gemeten worden met elkaar te vergelijken  
• LRP-activiteit ook na stimuli waarop proefpersonen niet moesten reageren wanneer de initiële letter 

bepaalde of de proefpersoon wel of niet moest reageren à op basis van geslachtsinformatie  
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4.2.2 EVIDENTIE: PUNTJE VAN DE TONG  

‘puntje van de tong’-fenomeen: je wilt een woord uitspreken waar je perfect de betekenis van weet, maar je 
komt er niet op hoe je het moet uitspreken  

 

Harley en Brown (1998): relatief uniek klinkende woorden zijn veel gevoeliger voor dit fenomeen dan woorden 
met een grote fonologische buurt  

 

Volgens Levelt: proefpersonen die fenomeen ervaren, zouden wel nog toegang moeten hebben tot het 
geslacht van woorden  

 

Vigliocco, Antonini en Garrett (1997): proefpersonen die niet in staat waren om een woord uit te spreken, 
konden in 85% van de gevallen accuraat het geslacht van het woord raden  

 

Biedermann, Ruth, Nickels en Coltheart (2008):  

• proefpersonen moesten het geslacht en initiële foneem van zelfstandige naamwoorden proberen 
raden 

• model voorspelt dat grammaticale geslacht in ‘puntje van de tong’-toestand wel toegankelijk is, maar 
het intiële foneem van het woord niet  

• proefpersonen kregen aantal definities aangeboden en moesten op basis daarvan een woord 
benoemen  

• wanneer proefpersonen niet slaagden: raden wat geslacht was en wat intiële foneem was  
• zowel het geslacht als het initiële foneem werden significant vaker geraden dan we op basis van het 

toeval zouden mogen verwachten à zekere mate van toegang tot fonologische code  
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4.2.3 EVIDENTIE: COMPETITIE  

Claim van Levelt dat woordselectie gebaseerd is op een competitief proces voorspelt dat het aanbieden van 
afleidende woorden zou moeten interfereren met het benoemen van objecten die op afbeeldingen getoond 
werden  

 

Evidentie: wanneer afleiders werden gebruikt uit eenzelfde categorie als het object dat benoemd moet 
worden, wordt de benoeming vertraagd  

 

Piai, Roelofs en Schriefers (2014):  

• presentatie van afbeeldingen van een hond, tezamen met  
o semantisch gerelateerd afleidend woord  
o semantisch ongerelateerd woord  
o identiek woord  

• volgens Levelt: in eerste instantie mogelijke kandidaat-woorden geselecteerd  
• activteit in de frontaalkwab is het hoogst wanneer semantisch gerelateerde woorden werden 

gepresenteerd en het laagst wanneer identieke woorden werden gepresenteerd à consistent met 
hypothese dat de verwerking van gerelateerde woorden resulteert in sterke competitie  

• ook activatie temporaalschors, die groter is bij aanbieding van ongerelateerde en gerelateerde 
woorden dan bij identieke woorden à consistent met het idee dat bij aanbieding van identiek woord 
maar één kandidaat-woord wordt geactiveerd  

 

4.2.4 EVIDENTIE: LEMMASELECTIE 

Laatste predictie: de selectie van lemma’s gaat vooraf aan de selectie van de fonologische code, maar meeste 
empirische data inconsistent met deze predictie  

 

Meyer en Damian (2007):  

• afbeeldingen benoemen terwijl er gelijktijdig afleidende afbeeldingen worden gepresenteerd  
• ofwel fonologisch gerelateerd, ofwel ongerelateerd  
• volgens model zou de activatie van de fonologische code pas plaatsvinden nadat het 

woordselectieproces is voltooid à geen interferentie  
• bevinding: fonologisch gerelateerde afbeeldingen werden sneller benoemd dan ongerelateerde  

 

Madebach, Oppermann, Hantsch, Curda en Jescheniak (2011): benoemingstijden afbeeldingen vertraagd 
wanneer fonologisch vergelijkbare woorden als afleider werden gebruikt, maar alleen wanneer de belasting 
van cognitieve controleprocessen laag was  

 

4.2.5 BEPERKINGEN  

Bovenstaande resultaten impliceren dat woordproductieprocessen veel minder serieel verlopen dan het model 
impliceert  
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Het bestaan van specifieke versprekingen impliceren een veel hogere mate van parallelle verwering  

 

De meeste empirische evidentie is consistent met een onderscheid tussen een semantisch en een fonologisch 
niveau  

 

WEAVER++ heeft een relatief beperkte scope à richt zich vooral op het beschrijven van de processen die 
betrokken zijn bij de productie van losse woorden  

 

5 SPRAAKPRODUCTIE: NEUROPSYCHOLOGIE 

Afasie: spraakproductieprobleem  

 

Aanvankelijk: vermoeden dat er een dissociatie bestond tussen afasieën gekenmerkt door problemen met 
syntactische verwerking en afasieën gekenmerkt door problemen met verwerking van semantiek à klassiek 
onderscheid klopt niet  

 

5.1 BROCA’S AFASIE  

Kenmerken:  

• niet-vloeiende spraak  
• langzame, moeizame articulatie waar veel pauzes inzitten en die weinig prosodie bevat  
• moeite met articuleren en met produceren van juiste woordvolgorde  
• laesies in de linker inferieure frontale gyrus  

 

5.2 WERNICKES AFASIE  

Kenmerken:  

• laesie in de linker superieure temporale gyrus 
• productie van vloeiende, maar betekenisloze spraak  
• met complexe grammaticale structuren en een normale intonatie  
• moeite met vinden van de juiste woorden à verschillende woorden ter plekke verzonnen  
• woordbegrip aangetast à moeite om meest familiaire woord te selecteren uit triades van 

gepresenteerde woorden  
• aka sensorische afasie: verstoring van de ‘sensorische representatie’  

 

5.3 BROCA’S VS. WERNICKES AFASIE  

Twee onderscheidende kenmerken:  

• het onderscheid tussen intact en verstoord begrip  
• het onderscheid tussen de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van grammaticale informatie  
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Onderscheid tussen Broca en Wernicke eerder gebaseerd op de schade aan de onderliggende hersengebieden, 
maar tegenwoordig veel sterkere nadruk op maken van functioneel onderscheid  

 

Tegenwoordig:  

• onderscheid tussen vloeiende en niet-vloeiende afasie  
• onderscheid tussen afasieën die gekenmerkt worden door begripsproblemen en afasieën met 

verstoord taalbegrip  

 

Geen enkel classificatieschema is perfect: de aard, de extensie en de complexiteit van een neuropsychologische 
aandoening kan altijd resulteren in een patroon van symptomen dat niet past in dit schema  

 

5.4 AGRAMMATISME  

Probleem bij niet-vloeiende afasie: ze zijn niet in staat om grammaticaal correct zinnen te genereren = 
agrammatisme  

 

Agrammatisme bestaat uit drie componenten:  

• een stoornis in de zinsproductie, waardoor patiënten moeite hebben om woorden in de juiste 
volgorde te plaatsen  

• selectieve preservatie van sommige aspecten van de spraak: zinnen die geproduceerd worden, 
bestaan vooral uit inhoudswoorden terwijl functiewoorden en woordeindes ontbreken  

• sommige patiënten hebben moeite metbegrip van grammaticaal complexe zinnen  

 

Gebruik van term agrammatisme impliceert dat drie aspecten voorkomen als syndroom, wat ook impliceert dat 
er een gemeenschappelijke oorzaak is voor deze deficiënties à indirecte evidentie dat agrammatisme 
gerelateerd is aan schade aan het gebied van Broca  

 

Agrammatisme kan niet als syndroom beschouwd worden, omdat er te veel 
individuele verschillen zijn  

 

Is het specifiek voor taalproductie of is het een manifestatie van meer algemene 
deficiëntie in het gebruik van procedurele kennis?  

 

Christiansen, Kelly, Shillcock en Greenfield (2010): agrammatismepatiënten scoren 
ook slechter op sequentieleertaak à impliceert dat agrammatisme bij sommige 
patiënten gerelateerd is aan een algemeen verminderde vaardigheid om sequenties 
te kunnen vormen  
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Grote diversiteit aan symptomen mogelijk verklaard op basis van het model voor syntactische verwerking van 
Grodzinsky en Friederici (2006) à drie stadia van syntactische verwerking die ieder in een specifiek hersene-
gebied zijn gelokaliseerd  

• eerste stadium: formatie van lokale frasestructuren op basis van informatie over woordcategorieën 
(frontale operculum en anterieure superieure temporale sulcus)  

• tweede stadium: het vaststellen van de afhankelijkheidsrelaties van de verschillende zinselementen 
(gebied van Broca à sterkere activatie bij grammaticaal complexe zinnen) 

• derde stadium: integratie lexicale en syntactische informatie (posterieure superieure temporale gyrus 
en sulcus = gebied van Wernicke)  

 

Ook verbindingen tussen gebied van Broca en Wernicke spelen belangrijke rol bij syntactische verwerking: 
dorsale en ventrale route  

 

Griffiths, Marslen-Wilson, Stamatakis en Tyler (2013): schade aan zowel dorsale als ventrale route resulteert in 
toename syntactische fouten  

• patiënten moeten naar zinnen luisteren en daarna afbeelding kiezen die overeenkwam met deze zin  
• keuze uit drie verschillende afbeeldingen  

o een correcte 
o een syntactische afleider  
o een semantische afleider  

• patiënten met schade aan een van de routes kozen vaak voor syntactische afleider  

 

Ook mogelijk dat patiënten met agrammatisme wel nog de vaardigheid hebben om grammaticaal correcte 
zinnen te vormen, maar dat ze moeite hebben om deze vaardigheid toe te passen  

 

Burkhardt, Avrutin, Pinango en Ruigendijk (2008): patiënten nog redelijk succesvol in het verwerken van 
syntactisch complexe informatie, maar hadden wel meer tijd nodig  

 

Ook mogelijk dat artificiële taken die neuropsychologen vaak gebruiken de problemen juist accentueren  

 

Beeke, Wilkinson en Maxim (2007): patiënt in natuurlijke omgeving heeft minder problemen om zich uit te 
drukken dan in laboratoriumomgeving  

 

5.5 VLOEIENDE AFASIE: ANOMIE  

Anomie: beperking in de vaardigheid om objecten te benoemen  

 

Volgens WEAVER++: anomie houdt verband met het proces van lexicalisatie (= het vertalen van 
woordbetekenis naar geluid) à bij anomie kan dit proces verstoord zijn doordat woordselectie op het 
semantisch of fonologisch niveau verstoord is  
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• bij stoornis op semantisch niveau: probleem met het vinden van het juiste lemma à woorden 
incorrect benomen  

• bij stoornis op fonologisch niveau: benoemingsfout resulteert in foutieve uitspraak, terwijl woord wel 
correct bedoeld werd  

 

Howard en Orchard-Lisle (2007): casestudy van JCU 

• hematoom in linker fronto-temporale gebieden  
• ernstige afasie  
• spraak beperkt tot simpele uitingen en niet meer in staat om zonder cues spontaan te spreken à 

probleem op semantisch niveau  
• wanneer ze totaal verkeerd woord had geproduceerd, verwierp ze dat antwoord in veel gevallen à 

woordbegrip nog gedeeltelijk intact  

 

Kay en Ellis (1987): casestudy van EST 

• probleem op fonologisch niveau  
• in staat om correcte lemma te selecteren, maar niet de fonologische woordvorm  
• veel problemen om op woorden te komen, behalve de meest gebruikelijke à permanente ‘punt van 

de tong’-toestand  

 

Laganaro, Morand en Schnider (2008): evidentie voor onderscheid tussen semantische en fonologische 
problemen  

• deelden groep afasiepatiënten op in twee groepen op basis van de specifieke problemen die ze 
hadden  

• beide groepen moesten afbeeldingen benoemen  
• groep met semantische problemen: ongebruikelijk ERP-patroon dat relatief vroeg (100 – 250 ms) na 

aanbieding optrad  
• groep met fonologische problemen: relatief laat (300 – 450 ms) een afwijking in het ERP-patroon  
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Mogelijk meer interactie tussen verwerking op semantische en fonologische niveau dan WEAVER++ 
veronderstelt à Maya Soni en collega’s (2009) 

• benoemingstaak  
• in ene conditie: correcte cue  
• tweede conditie: incorrecte cue  
• volgens WEAVER++ zou naam object beschikbaar moeten zijn voordat fonologische code wordt 

verwerkt en daarom zou incorrecte cue geen effect mogen hebben  
• volgens interactieve modellen zou fonologie wel een impact kunnen hebben op de semantische 

verwerking à inderdaad het geval in studie  

 

Vervolgstudie:  

• afbeeldingen benoemen en auditieve cue  
• vier verschillende condities  

o correct  
o gerelateerde categorie  
o geassocieerd woord  
o willekeurige andere niet-geassocieerde letter  

• incorrecte cues waren effectief in het bevorderen van uitspraakfouten à impliceert dat fonologie een 
belangrijke rol speelt in semantische selectie  

 

Conclusie in verband met WEAVER++: de effecten van fonologie op de semantische selectie suggereren dat er 
een sterkere wisselwerking is tussen deze twee niveaus dan Levelt oorspronkelijk voorstelde  

 

5.6 VLOEIENDE AFASIE: JARGONAFASIE  

Jargonafasie gekenmerkt doordat patiënten wel in staat zijn om grammaticaal relatief correcte zinnen te 
produceren, maar niet om de juiste inhoudswoorden te produceren à vervangen vaak één specifiek woord 
door een ander woord en produceren vaak neologismen  

 

Ellis, Miller en Sin (1983): casestudy van RD à produceerde veel neologismen, met name wanneer het woord 
dat hij zocht relatief ongebruikelijk was  

 

Neologismen maken het moeilijk om te bepalen in hoeverre hun spraak nog grammaticaal correct was à 
neologismen worden vaak ingepast in correcte structuren  

 

Sommige neologismen zijn fonologisch gerelateerd aan het gezochte woord, terwijl andere dat niet zijn  

 

Casestudy van VS: neologismen waren, ongeacht de fonologische similariteit met het gezochte woord, op 
vergelijkbare wijze beïnvloed door factoren zoals woordfrequentie en -lengte, alsook de mate van concreetheid 
van het woord à suggereert één onderliggende stoornis  
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Mogelijk dragen meerdere factoren bij aan de productie van neologismen:  

• vaak neologismen geproduceerd die fonemen bevatten die ook in het gezochte woord voorkomen  
• casestudy van LT: had de neigin gom medeklinkers te produceren die vaak voorkomen in de Engelse 

taal, ongeacht of die pasten in de context van het gezochte woord  
• patiënten hebben de neiging om recent gebruikte fonemen te verwerken in hun neologismen, 

waarschijnlijk omdat die nog geactiveerd zijn  

 

Waarom zijn jargonafasiepatiënten zo slecht in het monitoren en corrigeren van de eigen spraak?  

• hebben moeite om gelijktijdig te spreken en te monitoren  
• problemen met spraakmonitoring ontstaan wanneer de fonologie op basis van semantische 

informatie moet worden beoordeeld  

 

6 SCHRIJVEN  

6.1 SCHRIJFPROCESSEN  

Hayes en Flower (1986): model om de processen te karakteriseren die ten grondslag liggen aan schrijven  

• planning 
• zinsvorming  
• revisie  

 

Chenoweth en Hayes (2003): gereviseerd model à zinsvormingsproces opgesplitst in een translatie- en 
transcriptieproces  

• translatie: het proces dat de ideeën omzet in woordreeksen  
• transcriptie: het omzetten van deze woordreeksen in daadwerkelijk uitgetikte of uitgeschreven 

tekstfragmenten  

 

Laatste revisie: vier schrijfprocessen geïntegreerd met de generieke cognitieve processen die een rol spelen in 
het schrijven  

• procesniveau  
o planning  
o zinsvorming  

§ translatie 
§ transcriptie  

o revisie  
• controleniveau 

o stellen van specifieke doelen  
§ motivatie  
§ doelstelling  

o algemene schrijfschema’s die tijdens het schrijfproces aangesproken kunnen worden  
• hulpbronnenniveau: basale cognitieve vaardigheden die tijdens het schrijfproces aangesproken 

kunnen worden  
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Methode van gestuurde retrospectie: proefpersonen krijgen opdracht om essay te schrijven waarbij ze op 
vaste tijden onderbroken worden om aan te geven wat ze op dat moment aan het doen zijn  

 

Kellogg (1988): proefpersonen die gevraagd werden om eerst een outline te schrijven, produceerden 
manuscripten die hogere ratings kregen dan proefpersonen die dat niet deden  

 

Schrijfprocessen zijn zeer sterk afhankelijk van kennis schrijver: Alexander, Schallert en Hare (1991) 
identificeerden drie soorten relevante kennis 

• conceptuele kennis 
o informatie over concepten en schema’s die in het langetermijngeheugen zijn opgeslagen  
o vormt vooral de inhoud die gecommuniceerd dient te worden  

• socio-culturele kennis: kennis over de sociale achtergrond of de context van een probleem  
• metacognitieve kennis: kennis over wat iemand weet  
• vierde type door Hayes en Flower (1986): strategische kennis 

o de manier waarop doelen en subdoelen in een tekst georganiseerd kunnen worden  
o kan vooral gebruikt worden wanneer een schrijfplan aangepast moet worden  

 

Schrijvers spenderen een aanzienlijk deel van hun tijd aan het zinsvormingsproces:  

• ervaren en gemiddelde schrijvers accepteerden uiteindelijk ongeveer 75% van de zinsdelen die ze 
verbaliseerden  

• ervaren schrijvers produceren gemiddeld iets langere zinnen  
• schrijvers switchen regelmatig tussen de verschillende processen  

o ongeveer 6 tot 8 keer per minuut  
o translatie ongeveer 16 tot 17 seconden per keer  
o planning 8 tot 12 seconden  
o revisie 4 seconden  

• experts besteden meer tijd aan tekstrevisie dan niet-experts à meer tijd besteden aan de coherentie 
en de structuur van een argument  

• revisies van experts hebben in vele hogere mate betrekking op verandering in betekenis  
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Flower en Hayes (1980): schrijvers beschikken over een interne monitor die alle activiteiten controleert  

• te vergelijken met central executive van werkgeheugen  
• reguleert het switchen van aandacht en het inhiberen van irrelevante informatie  

 

Quinlan, Loncke, Leijten en Van Waes (2012): onderzochten of monitor beroep doet op werkgeheugen  

• indien dit het geval is: monitor zal minder snel een taakwisseling triggeren wanneer de mentale 
belasting hoog is  

• evalueren hoe proefpersonen omgingen met corrigeren van fouten à kiezen of ze eerst doorgingen 
met het afmaken van een zin of fout onmiddellijk corrigeren  

• meeste proefpersonen kozen ervoor om eerst de zin af te maken vooraleer ze de fout verbeterden en 
deze neiging werd groter naarmate het beroep op de verwerkingscapaciteit groter werd  

 

6.2 SCHRIJVEN VS. TYPEN  

Het produceren van geschreven woorden omvat meer dan het achter elkaar plakken van losse letters  

 

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

 

Bigram wordt gevormd door twee naastliggende eenheden in een reeks letters  

 

Kandel et al. (2001):  

• met digitalisatietablet woorden schrijven die varieerden qua frequentie van de bigrammen die de 
grens tussen de eerste en de tweede lettergreep vormden  

• verwachting dat de frequentie van dit soort bigrammen van invloed zijn op de schrijftijd  
• wanneer chunks in ons handschrift gegroepeerd worden op basis van lettergrepen zouden we geen 

effect van de bigramfrequentie mogen verwachten  
• bevindingen: zowel lettergrepen als bigrammen beïnvloeden het schrijfproces, maar de effecten van 

bigrammen zijn vooral aanwezig bij volwassenen  
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6.2.1 HANDSCHRIFT EN MOTORCOMMANDO’S  

Interessante bevinding: handschriften worden gekenmerkt door een hoge mate van individuele verschillen, 
maar de letters die geproduceerd worden door één individu bevatten opmerkelijke karakteristieken à hoge 
mate van motorequivalentie à motorcommando’s voor de productie van letters op een hoger niveau in de 
neurale hiërarchie van het motorsysteem  

 

Wing (2000): overzicht van alle processen die betrokken zijn bij het produceren van handgeschreven teksten à 
aantal stadia  

• selectie van grafemen, op basis van het ophalen van informatie uit het lexicon of op basis van een 
regelgebaseerde fonologische naar grafemische conversie  

• selectie effectoronafhankelijke allografen (= basisvormen van letters)  
• vanuit allografen worden effectorspecifieke motorcommando’s gegenereerd  

 

 

 

6.2.2 TYPEN  

Liu, Crump en Logan (2010): vraag in hoeverre we eigenlijk expliciete kennis hebben over de lay-out van een 
toetsenbord  

• aan proefpersonen gevraagd om aan te geven wat de relatieve positie van twee letters was  
• ofwel een toetsenbord voorstellen, ofwel een bestaand toetsenbord bekijken of de twee letters 

intypen  
• de groep die zich het toetsenbord moest voorstellen, maakte meer fouten: overschatting van de 

relatieve positieverschillen en langere reactietijd  
• consistent met idee dat typen vooral een motorische vaardigheid is  
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Crump en Logan (2010b):  

• proefpersonen laten typen op een regulier bord, twee borden die deels uit elkaar gehaald waren en 
een virtueel bord dat door middel van een laserlicht op tafel werd geprojecteerd  

• vergeleken met reguliere toetsenbord was de typesnelheid op de andere borden vertraagd en 
percentage fouten hoger  

• impliceert dat toetsaanslagen niet op een strikte feedforwardwijze worden geprogrammeerd, maar 
dat we ook gebruik maken van de tactiele feedback die door de toetsaanslagen gegenereerd wordt  

 

Typen als motorische vaardigheid ook consistent met het idee dat aandacht voor details een negatieve impact 
op motorische vaardigheden kan hebben  

 

Logan en Crump (2009): evidentie  

• aandacht specifiek op het type proces richten  
• ervaren typisten kregen aantal woorden te lezen die ze moesten overtypen en kregen daarbij de 

opdracht om alleen maar die letters in te type die ze normaal gezien met één hand zouden invoeren  
• instructie had dramatisch effect op typesnelheid en hoeveelheid fouten  
• verslechtering alleen wanneer de proefpersonen rechtstreeks werd gevraagd om de responsen van 

één hand te inhiberen  
• conclusie: proces door twee controleprocessen gestuurd à buitenste lus controleert wat er getypt 

wordt en de binnenste lus controleert welke hand actie moet ondernemen  

 

6.2.3 TYPEN EN TAAL  

Crump en Logan (2010a): onderzochten in hoeverre activatie van woorden effecten heeft op de typesnelheid  

• aan de hand van primingtechniek  
• proefpersonen kregen prime-woord aangeboden en moesten daarna zo snel mogelijk ofwel een 

woord ofwel één letter intypen  
• wanneer één letter intypen kon letter ofwel een van de letters uit de prime zijn ofwel een willekeurige 

andere  
• proefpersonen waren sneller wanneer deze letter onderdeel van de prime was, ongeacht of deze 

prime visueel of auditief aangeboden werd en ook ongeacht de positie van de doelletter in het 
primewoord  

• resultaat suggereert hiërarchische verwerking, waarbij een representatie op het woordniveau alle 
individuele letters van dit woord parallel activeert en de corresponderende motorresponsen faciliteert  
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Vervolgstudie: dissociatie tussen typefouten die we detecteren en typefouten die we maken  

• terwijl proefpersonen aan het typen waren, werden typefouten automatisch gecorrigeerd en werden 
correct geschreven woorden automatisch verminkt  

• proefpersonen schreven automatisch gecorrigeerde fouten aan hun eigen typevaardigheid toe en 
namen de verantwoordelijkheid voor fouten die ze in werkelijkheid zelf niet hadden gemaakt  

• gedrag liet ander patroon zien: na daadwerkelijk gemaakte fout vertraagden ze, terwijl kunstmatige 
fout geen effect had op typesnelheid  

• conclusie: twee foutdetectiesystemen à een systeem dat gebaseerd is op visuele informatie op het 
beeldscherm en een systeem dat gevoelig is voor de toetsaanslagen  

 

7 SPELLING  

7.1 EEN NEUROPSYCHOLOGISCH SPELLINGSMODEL  

Rapp en Dufor (2011): overzicht van de belangrijkste processen die betrokken zijn bij spelling à twee 
belangrijke routes tussen het horen van een woord en het spellen ervan  

• lexicale route: de informatie die nodig is om fonologische, semantische en orthografische informatie 
aan elkaar te relateren à vooral om de correcte spelling van bekende woorden te produceren  

• niet-lexicale route: een regelgebaseerd systeem dat gebruikt kan worden wanneer we geen toegang 
hebben tot ons lexicon à vooral voor de spelling van non-woorden of onbekende woorden 

à beide routes maken gebruik van het orthografisch werkgeheugen = grafemische buffer (houdt tijdelijk de 
grafemische representatie van de letters vast, voordat ze worden uitgeschreven of getypt  

 

 

 

7.1.1 FONOLOGISCHE DYSGRAFIE  

Schade aan niet-lexicale route resulteert in een stoornis die gekenmerkt wordt doordat de patiënt veel 
problemen heeft met het spellen van onbekende woorden en non-woorden, terwijl de spelling van bekende 
woorden nog grotendeels intact is = fonologische dysgrafie  

 

Shelton en Weinrich (1997): casestudy van EA à was niet in staat om non-woorden te spellen, maar spelde 
50% van de regelmatige en 45% van de onregelmatige woorden correct  
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Cholewa, Mantey, Heber en Hollweg (2010): kinderen met fonologische dysgrafie veel minder accuraat in het 
spellen van non-woorden en van onregelmatige woorden  

 

Mogelijks problemen verklaren door hypothese dat ze vooral problemen hebben met de fonologische 
verwerking à patiënten zouden ook veel problemen moeten ondervinden bij taken waarbij de fonologie 
betrokken is  

 

Cholewa et al. (2010): kinderen met fonologiscge dysgrafie presteerden aanzienlijk mindern op taken die 
betrekking hebben op de fonologie  

 

7.1.2 OPPERVLAKTEDYSGRAFIE  

Stoornis aan lexicale route wordt gekenmerkt door veel spelfouten in bestaande woorden, maar nog in zekere 
mate in staat om non-woorden en onbekende woorden te spellen = oppervlaktedysgrafie  

 

Macoir en Bernier (2002): casestudy van MK à spelde 92% van alle regelmatige woorden correct, maar slechts 
52% van alle onregelmatige woorden  

 

Cholewa et al. (2010): kinderen met oppervlaktedysgrafie spelden 56% van onregelmatige woorden fout en 
19% van de non-woorden  

 

Vooral moeite met het verkrijgen van informatie over woorden à verwachten dat ze beter zijn in het spellen 
van woorden waarvan ze toegang hebben tot de semantiek  

 

Bormann, Wallesch, Seyboth en Blanken (2009): casestudy à beperking in de toegang tot woordgerelateerde 
informatie  

 

Verwachten dat mensen met oppervlaktedysgrafie geen problemen met de fonologische verwerking van 
woorden hebben à Cholewa et al. (2010): kinderen met oppervlaktedysgrafie presteerden veel beter op 
fonologische taken dan kinderen met fonologische dysgrafie  

 

7.1.3 ONAFHANKELIJKE VERWERKING?  

Rapp, Epstein en Tainturier (2002): casestudy van LAT  

• maakte veel spelfouten, maar niet-lexicale route functioneerde nog redelijk goed  
• sommige van zijn incorrecte spellingen suggereerden echter dat hij de informatie van de lexicale en 

niet-lexicale routes met elkaar integreerde 
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Ook bij gezonde mensen kan een zekere invloed van de lexicale route op de niet-lexicale verwerking worden 
gevonden  

 

Het schrijven van onregelmatige woorden duurt langer dan het schrijven van regelmatige à bij onregelmatige 
woorden conflict tussen lexicale en niet-lexicale routes  

 

7.2 EEN OF TWEE ORTHOGRAFISCHE LEXICONS?  

Het idee dat we twee lexicons hebben, is vooral afkomstig van de studie van neuropsychologische patiënten  

 

Tainturier, Schiemenz en Leek (2006): casestudy van CWS à vaardigheid in spellen van woorden ernstig 
aangetast, maar leesvaardigheid nauwelijks aangestast  

 

Veel studies rapporteren gevallen van patiënten die aanzienlijk meer problemen met spellen hebben dan met 
lezen, terwijl andere patiënten juist veel meer problemen met lezen hebben dan met spellen  

 

Patiëntenstudies leveren geen overtuigend bewijs à patiënten met leesproblemen hebben ook vaak schade 
aan hersengebieden geassocieerd met visuele perceptie, terwijl patiënten met spellingproblemen ook vaak 
schade hebben aan premotorgebieden  

 

Evidentie voor één orthografisch lexicon ook afkomstig van patiëntenstudies à veel patiënten met leesstoornis 
hebben vaak ook een verminderd vermogen om te schrijven en te spellen  

 

Sterk verband tussen dyslexie en dysgrafie:  

• vaak schade aan de fusiforme temporaalschors en de inferieure frontale gyrus  
• vaak problemen met specifieke woorden, zowel qua lezen als qua schrijven  
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Ook evidentie voor één orthografisch lexicon afkosmtig van gezonde proefpersonen à Holmes en Carruthers 
(1998):  

• presenteerden vijf verschillende versies van woorden die proefpersonen niet correct konden spellen  
• hieronder bevonden zich correct gespelde versie en spelling door proefpersoon zelf gegenereerd  
• taak om correct gespelde versie aan te wijzen, maar vaak slaagden ze daar niet in en prefereerden ze 

hun eigen spelling  
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MENTALE REPRESENTATIES EN 
REDENEERVAARDIGHEID  
1 INLEIDING  

Voorbeeld AI en de beperkingen van mentale representaties  

 

Logica en schendingen van de logica  

 

2 DE AARD VAN EEN REPRESENTATIE  

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

 

Representatie = fysieke weergave van informatie à bestaan enerzijds ui een specifieke vorm en anderzijds uit 
inhoud  

 

De vorm van een representatie refereert aan de elementen die gebruikt worden om informatie te 
representeren, de ordening van deze elementen en de eigenschappen van de processen die op basis van deze 
elementen kunnen opereren  

 

Mentale representaties kunnen op vier verschillende manieren beschreven worden:  

• modaliteitsspecifiek 
o beelden  
o kenmerken  

• amodaal 
• statistische patronen in neurale netwerken  

 

2.1 MODALITEITSSPECIFIEKE REPRESENTATIES: BEELDEN  

Het idee dat we gebruikmaken van beelden komt overeen met onze intuïtie  

 

Het idee van beeldende representaties komt ook goed overeen met resultaten die aantonen dat het maken 
van een mentale voorstelling resulteert in een toename in activatie in de visuele hersengebieden  

 

Het onthouden van visuele informatie correspondeert met een toename van visuele gebieden in de hersenen  
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Onderzoek naar de retinotopische organisatie van de primaire visuele cortex suggereert dat de informatie op 
dit niveau de vorm van beelden kan aannemen  

• neuronen in gebied V1 ontvangen bottom-upinput vanuit het visuele systeem, maar ook top-
downinput vanuit de hogere gebieden  

• activatiepatronen in de ventrale temporale cortex die corresponderen met categoriespecifieke 
informatie wanneer proefpersonen afbeeldingen bekeken van verschillende categorieën  

o wanneer proefpersonen foto’s van deze objecten te zien krijgen  
o wanneer proefpersonen zich plaatjes van deze categorieën moeten inbeelden  

 

Vetter et al. (2014): categoriespecifieke informatiepatronen in visuele cortex wanneer proefpersonen geluiden 
te horen kregen, maar ook wanneer ze zich een visuele voorstelling moesten maken à verklaring: predictive 
coding-mechanisme koppelt een abstracte representatie terug naar de lagere visuele gebieden, waardoor 
vanuit een hogere-orde conceptuele representatie gaandeweg op lagere niveaus in de visuele hiërarchie een 
representatie ontstaat die steeds concreter wordt  

 

2.2 MODALITEITSSPECIFIEKE REPRESENTATIES: KENMERKEN  

Belangrijk aspect: betekenisvolle eenheid (= een object dat of een gebeurtenis die een belangrijke rol speelt in 
het nastreven van doelen van het organisme) 

 

Neuronen in de hogere visuele gebieden reageren steeds meer op abstracte en meer betekenisvolle eenheden 
à meer concreet beeld en interpreteren delen van de scène in termen van de aan- of afwezigheid van 
relevante kenmerken  

 

2.3 AMODALE SYMBOLEN  

Modaliteitsspecifieke representaties:  

• voornamelijk in de perceptuele en de motorsystemen van het brein  
• corresponderen in hoge mate met de manier waarom we deze objecten waarnemen  

 

Amodale symbolen worden verondersteld onderdeel te zijn van ons semantisch kennissysteem  

 

We kunnen ons afvragen of amodale representaties woorden zijn à niet het geval: woorden zijn verwijzingen 
naar de amodale symbolen die de kenniseenheden representeren  

 

Drie verschillende types amodale representaties:  

• frame: structuur die een set definieert die een object in de omgeving plaatst  
• semantisch netwerk: representeert dezelfde informatie in de vorm van een diagram  
• eigenschapslijst: beschrijft de eigenschappen van een object en/of de categorie waartoe het object of 

de categorie toe behoort  
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2.4 STATISTISCHE PATRONEN IN NEURALE NETWERKEN  

Een neuraal netwerk kan gebruikt worden om kennis te representeren à verschillende eigenschappen worden 
als een gedistribueerd statistisch patroon in dit netwerk gerepresenteerd  

 

Deze representatie heeft twee voordelen boven klassieke amodale benadering:  

• de elementen die gestalte geven aan het statistische patroon kunnen beschouwd worden als 
neuronen of populaties neuronen die wel of niet actief zijn  

• bij een klassieke amodale representatie is er sprake van een enkelvoudig symbool dat een categorie 
representeert, terwijl er bij een neuraal netwerk sprake is van verschillende patronen die elk dezelfde 
categorie kunnen representeren  

 

3 MENTALE REPRESENTATIES ALS TOEKOMSTVOORSPELLER 

Ons episodisch geheugen is constructief à het geheugen slaat episodes uit ons verleden niet op als volledig 
geïntegreerde elementen, maar het reconstrueert eerder herinneringen op basis van losse elementen  

 

Belangrijke consequentie: het reconstructieve proces stelt ons ook in staat mogelijke toekomstige scenario’s te 
genereren  

 

Johnson-Laird: voor het oplossen van redeneerproblemen maken we gebruik van mentale modellen, die een 
mogelijke uitkomst van een bepaald scenario representeren  

 

Aannemelijk dat dit soort mentale representaties wordt opgeroepen door activatie van de visuele 
cortex op basis van een intern generatief proces, waardoor ze de vorm van een visuele representatie 
aannemen  

 

Knauff en Johnson-Laird: onderscheid tussen inbeelden en overwegen à in hoeverre een mentaal model 
modaal is, hangt af van de aard van het voorgelegde probleem  

 

4 MENTALE MODELLEN  

Mentale-modellentheorie: op basis van de beschikbare informatie wordt in eerste instantie een mentaal model 
geconstrueerd en worden er conclusies gegenereerd die consistent zijn met dit model, daarna wordt er 
gezocht naar tegenvoorbeelden  

 

Ieder mentaal model zal het gebruik van een deel van onze beperkte werkgeheugencapaciteit vereisen à hoe 
meer mentale modellen een probleem vereist, hoe moeilijker dit probleem zal worden  

 

Evidentie voor aanname dat we soms meerder mentale modellen creëren om een situatie te representeren à 
onderscheid tussen noodzakelijkheidsvragen en mogelijkheidsvragen  



 137 

• mogelijkheidsvragen kunnen sneller beantwoord worden wanneer het antwoord ‘ja’ is dan wanneer 
het ‘nee’ is à enkel bevestiging nodig  

• noodzakelijkheidsvragen kunnen sneller beantwoord worden wanneer het antwoord ‘nee’ is dan 
wanneer het ‘ja’ is à enkel falsificatie nodig  

 

5 PROBABILISTISCHE BENADERING  

Onwaarschijnlijk dat we in veel situaties in het dagelijkse leven altijd gebruik zullen maken van de mentale-
modellentheorie à in veel situaties onwaarschijnlijk dat we expliciet op zoek gaan naar tegenvoorbeelden  

 

Komt regelmatig voor dat we achtergrondkennis/eerdere ervaringen betrekken bij oplossen redeneerprobleem  

 

Chater en Oaksford (2001): op basis van onze alledaagse ervaringen en intuïties pakken we problemen eerder 
in termen van waarschijnlijkheden aan dan op basis van fundamentele logische analyse van het probleem zelf 
à alledaagse rationaliteit veel meer gefundeerd op werken met onzekerheden en probabiliteiten  

 

6 DUALE SYSTEEMTHEORIEËN: SYSTEEM 1 VERSUS SYSTEEM 2  

Gemeenschappelijk kenmerk duale systeemtheorieën: ze veronderstellen dar er een onderscheid is tussen 
onbewuste, intuïtieve processen enerzijds en bewuste overwogen redeneerprocessen anderzijds  

 

Evans (2003, 2006): heuristisch-analytische theorie à onderscheid tussen  

• systeem 1 
o vroeg in de evolutie ontstaan  
o in hoge mate onbewust 
o gekenmerkt door een hoge mate van parallelle verwerking  
o onafhankelijk van algemene intelligentie  

• systeem 2 
o gevormd door bewuste deliberatieprocessen  
o werken langzaam en serieel  
o evolutionair beschouwd recent ontwikkeld  
o gebaseerd op het werken met expliciete regels  
o beperkt qua capaciteit  
o gelinkt aan intelligentie  
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Wanneer we redeneerproblemen moeten oplossen, zullen de heuristische processen die onderdeel zijn van 
systeem 1 gebruikmaken van de taakeigenschappen, het doel van het probleem en achtergrondkennis om één 
mentaal model te maken van de mogelijke oplossing à model kan beïnvloed worden door irrelevante 
informatie, waardoor er een hoge probabiliteit is dat de gevonden oplossing fout is  

 

Gevonden oplossing kan geëvalueerd worden door tijdrovend en inspannend verificatieproces (systeem 2) à 
kan resulteren in de verwerping van het oorspronkelijke mentale model en de oplossing die daaruit 
voortvloeide  

 

Interventie door systeem 2 meest waarschijnlijk wanneer:  

• de taakinstructies expliciet vermelden dat je abstracte of logische redeneervaardigheden moet 
gebruiken  

• je hoogst intelligent bent  
• er voldoende tijd beschikbaar is om een inspannend analytisch proces uit te voeren  

 

We moeten er niet van uitgaan dat er automatisch gebruik wordt gemaakt van abstracte logica om de mentale 
modellen te evalueren à we kunnen systeem 2-processen niet gelijkwaardig achten met de logica  

 

Betrokkenheid van systeem 2 resulteert in een verbetering van een oplossing, maar is geen garantie voor een 
juiste oplossing  

 

Menselijk redeneren en hypothetisch denken is gebaseerd op het gebruik van drie algemene principes:  

• singulariteitsprincipe: we nemen maar één mentaal model per keer in beschouwing  
• relevantieprincipe: het meest relevante wordt in overweging genomen  
• satisfactieprincipe: het hudiige model wordt geëvalueerd door systeem 2 en het wordt geaccepteerd 

wanneer het adequaat is à resulteert vaak in het accepteren van conclusies die waar kunnen zijn, 
maar die niet noodzakelijk waar moeten zijn  

 

Essentieel verschil tussen heuristisch-analytische theorie en mentale-modellentheorie: mentale-
modellentheorie gaat ervan uit dat we de redeneerprocessen gebruiken die gebaseerd zijn op formele logica 
om het initiële mentale model te creëren, waarbij we ons door achtergrondkennis kunnen laten afleiden, 
volgens Evans gebeurt het andersom  

 

Onze vaardigheid om te redeneren wordt waarschijnlijk het meest beïnvloed door onze vaardigheid om 
complexe mentale representaties te vormen en die te evalueren in formele redeneringen  

 

Onderscheid tussen inductief redeneren en deductief redeneren  
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7 DEDUCTIEF REDENEREN: CONDITIONELE LOGICA  

Deductief redeneren volgens Johnson-Laird: het mentale proces van het vormen van inferenties die logisch zijn  

 

7.1 EEN KORTE INTRODUCTIE IN DE KLASSIEKE LOGICA  

7.1.1 CONDITIONEEL REDENEREN  

Conditioneel redeneren:  

• ontstaan vanuit de propositionele logica, waarin logische operatoren (en, of, als, dan en als en alleen 
als) worden gebruikt in zinnen/proposities  

• zinnen gerepresenteerd door symbolen en logische operatoren toegepast op deze symbolen om 
conclusies te trekken  

 

Betekenis van woorden en proposities in klassieke logica wijkt af van die van natuurlijke linguïstische betekenis  

• proposities kunnen maar twee toestanden hebben: waar of niet waar  
• propositionele logica staat geen onzejerheid toe  

 

Conditionele redeneerproblemen worden over het algemeen gepresenteerd in de vorm van twee premissen en 
een conclusie  

 

7.1.2 CONDITIONELE LEERPROBLEMEN  

Modus ponens: conclusie is geldig omdat Q noodzakelijk waar moet zijn als P waar is à vaak terecht 
geaccepteerd  

 

Modus tollens: de conclusie is geldig omdat de tweede premisse stelt dat Q niet waar is, waardoor uit de eerste 
premisse volgt dat P noodzakelijk niet waar kan zijn à vaak onterecht verworpen  

 

Ontkenning van het antecedent: de eerste premisse zegt alleen maar iets over de waarheid van Q als P waar is, 
wanneer P niet waar is, kan Q dus waar of niet waar zijn à vaak onterecht geaccepteerd  

 

Bevestiging van de consequent: de waarheid van Q zegt niets over de waarheid van P à vaak onterecht 
geaccepteerd  

 

7.2 BEÏNVLOEDING DOOR IRRELEVANTE CONTEXT  

Onderzoek naar conditioneel redeneren heeft zich traditioneel gericht op gedesinteresseerd redeneren (= 
doelen en voorkeuren van een ander zijn irrelevant en zouden daarom de redenering niet mogen beïnvloeden) 
à contrasteert met dagelijkse ervaring  
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We betrekken bij redeneringen vaak semantiche achtergrondkennis, die strikt genomen geen invloed zou 
mogen hebben op de validiteit van de conclusie  

 

Byrne (1989): aanbieding van conditionele leerproblemen waaraan contextuele informatie was toegevoegd à 
bereidheid om modus ponens te accepteren was veel lager dan in standaardconditie  

 

De Neys, Schaeken en d’Ydewalle (2005): manipuleren van context door tegenvoorbeelden te geven die een 
valide conclusie leken te beïnvloeden à afname van de bereidheid om de modus ponens en de modus tollens 
te accepteren en een toename in de bereidheid om de ontkenning van het antecedent en de bevestiging van 
de consequent te accepteren (mensen met hoge werkgeheugencapaciteit minder beïnvloed) 

 

 

 

Bonnefon et al. (2012): onze normale dagelijkse redeneringen zijn vaak niet consistent met het principe van 
gedesinteresseerd redeneren à inferenties gebaseerd op onderliggende achtergrondkennis resulteren vaak in 
het accepteren van invalide conclusies  

 

Markovits, Brunet, Thompson en Brisson (2013): het aantal mogelijke oorzaken van een actie die we kunnen 
bedenken, is van invloed op onze neiging om de consequent te bevestigen  

 

Markovits et al. (2013): twee verschillende strategieën 

• strategie gebaseerd op statistische intuïties waarbij de waarheid van de conclusie wordt gebaseerd op 
het maken van een inschatting van de waarschijnlijkheid ervan  

o inschatting gebaseerd op achtergrondkennis die we hebben over een bepaald probleem  
o systeem 1  

• strategie gebaseerd op het genereren van tegenvoorbeelden  
o cognitief zwaarder belastend  
o bedenken van situaties die de conclusie ongeldig zou laten worden  

 

7.3 CONDITIONEEL REDENEREN: STRATEGIEËN  

Resultaten van De Neys et al. (2005) suggereren dat er sterke individuele verschillen bestaan in 
redeneerstrategieën  
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Bonnefon, Eid, Vautier en Jmel (2008): vier verschillende strategieën  

• pragmatische strategie 
o gebaseerd op systeem 1  
o bestaat uit het informeel verwerken van een probleem zoals het tijdens een conversatie 

gepresenteerd zou worden  
o resulteert in het maken van talloze fouten  

• semantische strategie  
o gebaseerd op systeem 1  
o maakt gebruik van achtergrondkennis, maar niet in de vorm van een formele analyse van het 

probleem 
o leveert nog steeds een redelijk aantal fouten op  

• inhibitoire strategie  
o gebaseerd op systeem 2  
o bestaat uit het inhiberen van de impact van de pragmatische strategie en van de impact van 

achtergrondkennis  
o bleek goed te werken bij sommige problemen, maar niet bij andere 

• generatieve strategie  
o gebaseerd op systeem 2  
o bestaat uit het combineren van de inhibitoire strategie met het gebruik van abstracte 

analytische processen  
o resulteerde in een consistente goede taakprestatie  

 

7.4 WASONS SELECTIETAAK  

In de standaardversie van de taak liggen er vier kaarten op tafel met de symbolen R, G, 2 en 7. Aan de 
proefpersonen wordt verteld dat er een regel voor de kaarten geldt. De taak van de proefpersoon is om 
vervolgens die kaarten te selecteren die omgedraaid moeten worden om te beslissen of er aan de regel 
voldaan is  

 

Slechts 5 – 10% van de universitaire studenten die dit probleem voorgelegd kregen, kozen de juiste oplossing  

 

7.4.1 MOGELIJKE OORZAKEN VOOR EEN LAGE PRESTATIE  

Matching bias: we hebben de neiging om die items te kiezen die in de probleemomschrijving worden genoemd  

 

Stenning en Van Lambalgen (2004): proefpersonen realiseren zich vaak ook niet dat ze alle keuzes moeten 
maken voordat ze feedback krijgen à wanner expliciet geïnstrueerd nam percentage proefpersonen dat het 
juiste antwoord vond toe van 3.7% naar 18%  

 

Oaksford (1997): de wijze waarop we het kaartselectieprobleem moeten oplossen, conflicteert met de wijze 
waarop we in het dagelijkse leven met dit soort problemen omgaan à probabilistische strategie  

 

Regel die met kaartselectietaak moet worden getest: ‘als P dan Q’ à volgens probabilistische benadering 
zouden we Q-kaarten kiezen wanneer de verwachte probabiliteit van Q laag is, maar niet-Q-kaarten anner de 
probabiliteit van Q hoog is  
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7.5 SOCIAALCONTRACTTHEORIE  

In traditionele formulering Wasons selectietaak: indivatieve regels (= beschrijven op een relatief abstract 
niveau aan welke voorwaarden voldaan moet zijn, wil de regel geldig zijn)  

 

Deontologische regels: de detectie van schendingen van regels die vaak in een sociale context voorkomen  

 

Wanneer deontologische regels worden gebruikt, is de taakprestatie over het elgemeen aanzienlijk beter  

 

Cosmides (1989): verbetering kan verklaard worden vanuit het idee dat mensen vooral een te sterk 
ontwikkelde vaardigheid hebben ontplooid om doelen te bereiken in sociale situaties en daarmee ook sociale 
contacten aan te gaan met anderen à sociaalcontracttheorie  

 

Volgens sociaalcontracttheorie zouden we vooral goed moeten zijn in het vinden van de juiste regel wanneer 
Wasons kaartselectietaak zo geformuleerd wordt dat ze schendingen van sociale situaties reflecteert  

 

7.5.1 RELEVANTIETHEORIE  

Sperber en Girotto (2002): mogelijk veel simpelere verklaring voor resultaten à relevantietheorie: mensen 
gebruiken bij het selectieproces een relatief eenvoudige strategie waarbij ze simpelweg de relevantie van 
iedere kaart voor de conditionele regel evalueren  

 

8 DEDUCTIEF REDENEREN: SYLLOGISMEN  

Syllogisme = redeneerprobleem dat bestaat uit twee statements, een major- en een minorpremisse en een 
conclusie die al dan niet logisch volgt uit de premissen  

 

Belangrijke taak bij het beoordelen van een syllogisme: of de conclusie noodzakelijk uit de premissen volgt, 
onder de aanname dat de premissen waar zijn à eventuele onjuistheid van premissen mag geen rol spelen in 
evaluatie  

 

In de praktijk zal de betekenis van premissen vaak interfereren met het evalueren van de vorm  

 

De relaties tussen de verzamelingen kunnen vaak geïllustreerd worden in diagramvorm  
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8.1 SYLLOGISTISCHE FOUTEN  

Bij verifiëren syllogismen veel fouten, met name wanneer premissen niet geloofwaardig zijn à 
geloofwaardigheidsbias  

 

Klauer et al. (2000): drie belangrijke effecten 

• effect van de basisratio: proefpersonen die te horen kregen dat 5/6de van syllogismen correct waren, 
waren bereid om meer conclusies te accepteren dan proefpersonen die te horen kregen dat 1/6de 
correct was  

• effect van de geloofwaardigheidsbias: conclusies die aannemelijk klonken, werden eerder 
geaccepteerd dan conclusies die onaannemelijk waren  

• interactie tussen geloofwaardigheidsbias en logica: prestatie in het beoordelen van syllogismen met 
valide conclusies was beter wanneer conclusies geloofwaardig waren, terwijl de prestaties bij invalide 
conclusies juist slechte was wanneer de conclusies geloofwaardig waren  

 

Stupple en Ball (2008): proefpersonen hebben langer nodig om syllogismen te verwerken die ongeloofwaardige 
premissen bevatten dan syllogismen met geloofwaardige premissen à conflict tussen achtergrondkennis en 
wat ze moeten aannemen voor de oplossing  

 

Stupple, Ball en Ellis (2013): proefpersonen zijn eerder bereid om de validiteit van een syllogisme te 
aanvaarden wanneer de oppervlakkige eigenschappen van de premissen van een syllogisme overeenkomen 
met die van de conclusie à matching bias (toont aan dat syllogistisch redeneren ook beïnvloed kan worden 
door factoren die niet afhankelijk zijn van voorkennis of ervaring)  

 

Er ontstaat vaak verwarring over de precieze betekenis van een premisse: premissen expliciet desambigueren 
à substantiële verbetering in de redeneerprestatie  

 

9 DEDUCTIEF REDENEREN: RELATIONELE PROBLEMEN  

9.1 REDENEREN EN MENTALE INBEELDINGEN  

Mentale-modellentheorie veronderstelt dat mentale representaties van probleem iconisch zijn, in de zin dat 
structuur van model correspondeert met wat het representeert à spatiale relaties van gerepresenteerde 
objecten bewaard  

 

Knauff, Fangmeier, Ruff en Johnson-Laird (2003): deductieve redeneerprocessen zijn langzamer wanneer er 
mentale inbeeldingsprocessen bij betrokken waren, omdat proefpersonen irrelevante details genereren die het 
redeneerproces negatief beïnvloeden  
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10 DEDUCTIEF REDENEREN: BEPERKENDE FACTOREN  

10.1 WERKGEHEUGENCAPACITEIT  

Belangrijke assumptie mentale-modellentheorie: het aantal mentale modellen dat geconstrueerd kan worden, 
wordt beperkt door de werkgeheugencapaciteit  

 

Copeland en Radvansky (2004): evidentie  

• proefpersonen moesten beslissen welke conclusies volgden uit een set van premissen  
• werkgeheugenbelasting gemanipuleerd door aantal mentale modellen dat consistent was met de 

premissen te variëren 
• wanneer premissen maar één mentaal model toelieten: 86% vond juiste conclusie  
• wanneer premissen drie mentale modellen toestonden: 31% vond juiste conclusie  
• taakprestatie correleerde ook met werkgeheugencapaciteit  

 

10.2 HET WAARHEIDSPRINCIPE  

Laatste belangrijke assumptie mentale-modellentheorie: mensen houden vast aan het waarheidsprincipe à 
neiging van mensen om de werkgeheugenbelasting te minimaliseren door alleen mentale modellen te 
genereren die representeren wat niet waar is  

 

Legrenzi et al. (2003): illusoire problemen  

• proefpersonen moesten beslissen of beschrijvingen van alledaagse voorwerpen inconsistenties 
bevatten  

• sommige beschrijvingen zo geformuleerd dat proefpersonen een fout maakten wanneer ze 
vasthielden aan het waarheidsprincipe  

 

10.3 GELOOFWAARDIGHEIDSBIAS  

Volgens heuristisch-analytische theorie zullen we een logisch probleem in eerste instantie vooral proberen op 
te lossen op basis van een intuïtief systeem 1-proces en pas een meer analytische systeem 2-strategie 
toepassen wanneer er aanleiding is om de intuïtieve oplossing te verwerpen à geloofwaardigheidsbias groter 
wanneer redeneringen vooral op systeem &-processen zijn gebaseerd  

 

Evans en Curtis-Holmes (2005): invloed van tijdsdruk op de mate waarin proefpersonen gevoeliger zijn voor de 
geloofwaardigheidsbias  

• presentatie van conditionele redeneerproblemen met 
o valide en geloofwaardige conclusies 
o valide, maar ongeloofwaardige conclusies  
o invalide, maar geloofwaardige conclusies 
o invalide en ongeloofwaardige conclusies  

• onder tijdsdruk nam de bereidheid om valide, maar ongeloofwaardige conclusies te accepteren af, 
terwijl de bereidheid om invalide, maar geloofwaardige conclusies te accepteren toenam  
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10.3.1 FEELING OF RIGHTNESS  

Thompson, Prowse Turner en Pennycook (2011): voorleggen van syllogistische en conditionele 
redeneerproblemen  

• proefpersonen moesten intuïtief antwoord geven zodra ze het probleem gelezen hadden 
• daarna aangeven of ze het gevoel hadden dat het initiële antwoord correct was à feeling of 

rightness-rating  
• daarna onbeperkte hoeveelheid tijd om een definitief antwoord te geven  
• we bezitten intern monitoringsysteem dat de output van het heuristische systeem evalueert à lage 

feeling of rightness-scores zouden resulteren in meer uitgebreide deliberatie en hoge scores zouden 
moeten resulteren in een snelle acceptatie  

• gebruik van analytische processen was geen garantie voor correcte uitkomst  

 

10.3.2 INTUÏTIEVE LOGICA  

We kunnen een conflict detecteren zonder dat we precies weten wat de aard van dit conflict is 

 

In de studie van Neys et al. Werden syllogismen gepresenteerd die wel of niet een conflict tussen de logisch 
valide conclusie en de geloofwaardigheid bevatten. Een taakprestatie rond het kansniveau op conflicttrials 
impliceerde dat de proefpersonen een bijzonder sterke geloofwaardigheidsbias hadden. Deze lage prestatie 
impliceert in eerste instantie ook dat proefpersonen de logische structuur niet doorzagen.  

à ze vonden dat de fysiologische arousal hoger was bij trials met een conflict dan bij trials zonder conflict. Dit 
impliceert dat conflict wel geregistreerd werd, maar eerder in de vorm van een gutfeeling dan in de vorm van 
een sterke overtuiging dat de premissen een conflict bevatten  

 

Volgens De Neys kan een conflict worden gedetecteerd door aan te nemen dat we logische problemen in 
eerste instantie proberen op te lossen op basis van twee parallel oppererende processen die allebei intuïtief 
zijn:  

• een intuïtief heuristisch proces  
• een intuïtief logisch proces  

à pas wanneer er een conflict wordt gedetecteerd tussen het heuristische en het logische proces volgt een 
deliberatie op basis van een analytisch proces  
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Hij beargumenteert echter dat de tradiotonele logische principes relatief eenvoudig geactiveerd kunnen 
worden. Dit vindt plaats in de vorm van een gevoel dat het heuristische antwoord conflicteert met de logica, 
echter zonder dit automatisch tot een oplossing leidt. Het conflict resulteert in een switch naar daadwerkelijke 
systeem 2-verwerking  

 

11 INFORMEEL REDENEREN  

Informeel redeneren: kennis en ervaring spelen een belangrijke rol, we streven er meestal naar om op een 
overtuigende wijze een argument te maken ten gunste van een specifieke positie, heeft weinig met formele 
logica te maken  

 

Informeel redeneren Formeel redeneren Gelijkenissen  

• inhoud van het argument 
is belangrijk  

• context is relevant 
• vooral gebaseerd op 

waarschijnlijkheden, 
eerder bayesiaans van 
aard 

• vorm van het argument 
is belangrijk 

• onderzoek is vooral 
gericht op binaire logica 

• ook bij formele 
redeneren laten mensen 
zich leiden door 
achtergrondkennis = 
geloofwaardigheidsbias 

 

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

• argument van irrelevantie: proberen argument te ondersteunen op basis van een irrelevante reden  
• slippery slope-argument: onschuldige eerste stap zal resulteren in kwalijke consequenties, zonder dat 

er een reden wordt gegeven  

à de vaardigheid om drogredenen te herkennen correleerde sterk met deductieve redeneervaardigheden 

 

11.1 MOTIVATIE  

Als we bij formele redeneringen zoveel mogelijk gemotiveerd zouden moeten zijn om zo veel mogelijk gebruik 
te maken van logica om de vraagstukken zo accuraat mogelijk op te lossen, dan zijn we bij informele 
redeneringen vaak gedreven door andere motieve  

• volgens Mercier en Sperber staat een informele redenering vooral in dienst van de wens om een 
ander te kunnen overtuigen  

• Evans bekritiseerde dit op basis van het argument dat informele redeneringen niet alleen maar voor 
argumentatie gebruikt worden, maar ook een belangrijke rol spele, in allerlei denkprocessen, 
waaronder het anticiperen op, en het plannen van, de toekomst  
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Er is tegenwoordig bijzonder veel evidentie dat bij veel mensen hun informele redeneringen en gedachten erg 
gebrekkig zijn  

• gemotiveerde inferentie: wanneer mensen hun beoordelingsvermogen vervormen vanwege 
onderliggende persoonlijke doelen, gebaseerd op wensen en verlangens i.p.v. feiten  

• my side bias: de neiging om statements te evalueren op basis van onze eigen vooringenomen 
opvattingen, in plaats van op hun eigen kracht  

 

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

 

11.2 WAARSCHIJNLIJKHEID  

Informele redeneringen volgen de principes van bayesiaanse inferentie  

 

De waargenomen kracht van een conclusie kan beïnvloed worden door:  

• de sterkte van de persoonlijke overtuiging  
• de aard van het argument: positieve argumenten hadden een sterkere impact dan negatieve  
• de sterkte van de evidentie  

 

Volgens de bayesiaanse benadering is er echter niet een eenduidig onderscheid tussen valide en invalide 
argumenten. We kunnen ieder argument classificeren in termen van de overtuigingskracht en de mate waarin 
een argument een negatieve uitkomst impliceert  

• Bowers en Davis vonden dat de bayesiaanse benadering te flexibel is, waardoor het moeilijk is om 
specifieke assumpties te falsificeren ßà Griffiths et al. geven als tegenargument dat de bayesiaanse 
benadering een theoretisch reemwerk is dat per definitie niet falsificeerbaar is, vanuit dit raamwerk 
zijn echter diverse specifieke modelen geformuleerd die wel falsificeerbaar zijn  

• Harris et al. identificeerden alle factoren die volgens de bayesiaanse theoretici relevant zijn en 
slaagden erin om op basis van een kwantitatieve analyse zeer sterke evidentie voor een bayesiaans 
model te vinden  

 

 

 

12 BESLUIT: ZIJN MENSEN RATIONEEL? 

De meesten van ons presteren over het algemeen redelijk goed in het dagelijkse leven, terwijl we direct falen 
als onze rationaliteit in het labo wordt getest  



 148 

• functioneren in het dagelijks leven is veel minder rationeel dan we meestal denken  
• er zijn diverse redenen om aan te nemen dat onze ogenschijnlijke tekortkomingen op 

laboratoriumtaken minder extreem zijn dan de literatuur suggereert  
o het is een misvatting om het gebruik van heuristieken als een fout te beschouwen: 

heuristieken stellen ons in staat om snel en met relatief weinig cognitieve inspanning 
oplossingen te vinden die in de praktijk vaak erg werkbaar lijken te zijn  

o de prestatie op een labotaak is vaak laag omdat niet direct duidelijk is welke informatie 
belangrijk is à een simpele herformulering van het probleem, waarin het belang wel wordt 
benadrukt, kan al resulteren in een aanzienlijke toename van de taakprestatie  

o de fouten die gemaakt worden op redeneertaken benadrukken vaak ook de gekunsteldheid 
van het probleem: de klassieke logica is geen goede toetssteen voor menselijke rationaliteit  

à het laboratoriumonderzoek naar beslissings-, beoordelings- en probleemoplossingsgedrag onderschat de 
menselijke rationaliteit drastisch  

 

Ondanks deze problemen moeten we wel concluderen dat de menselijke rationaliteit gelimiteerd is:  

• Camerer en Hogarth concluderen dat het geven van incentives nauwelijks resulteert in een betere 
oplossing  

• Brase et al. vonden dat proefpersonen die afkomstig waren van een Amerikaanse topuniversiteit beter 
scoorden op base rate-problemen dan studenten die afkomstig waren van een universiteit met een 
lagere rang  

• zelfs wanneer onderzoekers zeer expliciet stappen zetten om zeker te zijn dat proefpersonen hun 
problemen begrijpen, worden nog fouten gemaakt  

• ook veel studies vinden dat niet allen beginners, maar ook experten gevoelig zijn voor cognitieve 
biases  

 

12.1 HET DUNNIN-KRUGER-EFFECT  

Een belangrijke reden waarom veel mensen slecht presteren op complexe taken is dat juist mensen die slecht 
presteren geen inzicht hebben in het feit dat ze slecht presteren. Het Dunning-Kruger-effect treedt op omdat 
de vaardigheid om de correctheid van een antwoord te kunnen verifiëren vaak juist dezelfde kennis vereist die 
nodig is om het probleem op te lossen  

 

 

à beide groepen waren ervan overtuigd dat ze 80 – 90% van de problemen correct hadden opgelost, slechte 
presteerders overschatten hun eigen prestatie  
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12.2 WAT IS RATIONALITEIT?  

Traditioneel werd in de cognitieve psychologie aangenomen dat rationeel denken geleid wordt door de 
prinvipes van de klassieke logica. Mensen zijn inderdaad niet rationeel wanneer we rationaliteit gelijkstellen 
aan het kunnen toepassen van de regels van de klassieke logica in een beperkte laboratoriumomgeving. Deze 
benadering is een vorm van normativisme, het idee dat menselijke denken aan een normatief systeem 
reflecteert. Er zijn in het dagelijks leven weinig problemen die conformeren aan de regels van de klassieke 
logica.  

 

De geprefereerde benadering is gebaseerd op de assumptie dat menselijke rationaliteit is gegrondvest op het 
bepalen van waarschijnlijkheden. Deze benadering is zinnig, wanneer we in aanmerking nemen dat we leven in 
een wereld die gekarakteriseerd wordt door onzekerheid en nauwkeurige informatie  

 

Oaksford en Chater presenteren een invloedrijke probabilistische benadering van menselijke rationaliteit, die 
gebaseerd is op bayesiaanse principes, en die veel beter overeenkomt met menselijke keuzes dan de klassieke 
logica voorspelt. Het kernidee is dat a-prioriopvattingen kunnen veranderen op basis van nieuwe informatie  

 

 

 

Besluit:  

• de normatieve benadering correspondeert zeer slecht met de wijze waarop mensen in het dagelijkse 
leven functioneren  

• nog steeds beperkingen aan de menselijke rationaliteit, maar deze zijn eerder gerelateerd aan een 
beperking in onze cognitieve verwerkingscapaciteit dan dat ze een fundamenteel gebrek aan 
rationaliteit representeren  
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GETAL EN CATEGORIE  
1 INLEIDING  

Numerieke cognitie:  

• besef van grootte  
• strategieën om te rekenen  
• dissociabele processen? 

 

Categorisatie:  

• mogelijkheid tot abstractie en generalisatie 
• verminderen van belasting geheugen  
• hoe gaan we om met uitzonderingen?  
• goed- versus slechtgedefinieerde categorieën  

 

2 NUMERIEKE COGNITIE  

Rekenen < besef van getallen en grootte kunnen omzetten in mentale representaties en daaraan symbolen 
koppelen, die op een systematische wijze gemanipuleerd kunnen worden  

 

In hoeverre is ons vermogen tot rekenen en onze intuïties voor grootte aangeboren, dan wel afhankelijk van 
aangeleerde factoren?  

• Gordon: bij Piraha-stam blijkt accuratesse vanaf aantallen van drie of meer aanzienlijk onnauwkeurig 
te zijn, zelfs wanneer ze deze aantallen met vingers moesten rapporteren à taal en besef van 
aantallen zijn gelinkt met elkaar  
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• Xu en Garcia: een zeker besef van orde, grootte, aantallen en verhoudingen is al aanwezig bij acht 
maanden jonge kinderen  

o kijktijd bij jonge kinderen is maat voor interesse en verrassing  
o kinderen blijken verrast te zijn wanneer de inhoud van de dozen niet correspondeerde met 

de steekproef 
• Fontanari en collega’s: intuïtieve kansberekening gevonden bij Maya-stammen  

o intuïtie voor proporties à spel waarbij proefpersonen een zwart muntje moesten 
bemachtigen, keuze uit een verzameling met veel en weinig zwarte muntjes  

o prestatie evrgelijkbaar met Italiaanse proefpersonen  

à conclusie: basisbesef van grootte en proportie waarschijnlijk aangeboren en niet afhankelijk van 
aangeleerde taalkundige en culturele factoren  

 

Begrijpen hoe grootte (magnitude) in ons cognitieve systeem gepresenteerd wordt:  

• Gallistel en Gelman: grootte-info op zowel verbale als non-verbale wijze representeren  
o verbaal < cijfers  
o non-verbaal < visuele inbeelding à op non-verbale wijze tellen door steeds eenheden van 

een specifieke grootte aan visuele beeld toe te voegen  
§ deze representatie = continu, beschikbaar bij jonge kinderen, gedeeld met andere 

diersoorten  

 

• Feigenson en collega’s: twee kernsystemen voor grootterepresentaties  
o kernsysteem I: beschikbaar op jonge leeftijd en vergelijkbaar met de continue visuele 

inbeelding  
§ kinderen van zes maanden: grootteverschillen accuraat detecteren met ratio 1:2  
§ precisie neemt toe met leeftijd (10 maanden al 2:3)  

o kernsysteem II: meer precieze getalrepresentatie  
§ jonge baby’s limiet van drie individuele discrete items  
§ meer dan drie: niet meer op basis van relatieve grootte-orde, maar door absolute 

aantal bepalen  

 

3 GETALSREPRESENTATIE  

Grootterepresentatie relateren aan symbolische code (= uniek menselijke vaardigheid) à woorden om 
aantallen uit te drukken en ook in korte vorm  
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• geschiedenis: Babylonische spijkerschrift, Romeinse systeem, Arabische nummersysteem  
• decimale stelsel  

o tien als basis  
o tien verschillende symbolen om eenheden 0-9 te representeren en hoger eenheden worden 

genoteerd op basis van combinatie van één of meer sumvolgen ßà alternatieve stelsel: 
basis 20, basis 60, binaire (2), octale (8) of hexadecimale (16)  

 

3.1 BASISEIGENSCHAPPEN  

3.1.1 HET VERWERKEN VAN GETALLEN  

Enkele interessante effecten bij verwerkingstijd van getallen:  

• duurt langer grote getallen te benoemen dan kleine getallen  
• verwerkingstijd van een getal afhankelijk van de frequentie waarmee we het getal tegenkomen: 

veelvoorkomende getallen worden sneller verwerkt dan minder voorkomende  
• grootte van een getal beïnvloedt ook verwerkingssnelheid van het volgende getal à bij sequenties 

verwerken: volgende getal in de reeks sneller verwerkt wanneer het qua grootte overeenkomt met 
het eerdere getal in de reeks  

 

 

3.1.2 HET SYMBOLISCHEAFSTANDSEFFECT  

Symbolische-afstandseffect = hoe onze beoordeling van de relatieve grootte van twee getallen afhankelijk is 
van de absolute grootte van deze getallen  

 

3.1.3 DE APPREHENSIESPAN  

“Hoeveel items kunnen we tegelijkertijd representeren?” à Jevons: experiment waarbij hij een onbekend 
aantal bonen nam en die in een schaal wierp – zo snel mogelijk schatten hoeveel bonen er gevallen waren – 
natellen hoeveel het er in werkelijkheid waren  

• voor aantalen van 3 en 4 altijd correct, maar voor grotere aantallen daalde accuratesse geleidelijk à 
apprehensiepspan = maximum aantal elementen dat we gelijktijdig bewust kunnen verwerken = 4 à 5 
items  

• Logan en Zbrodoff: replicatie studie, maar beter gecontroleerd  
o voor displays die 1, 2 of 3 stippen bevatten, kunnen proefpersonen dit aantal binnen 700ms 

rapporteren en was de reactietijd gemiddeld constant, ongeacht aantal stippen dat getoond 
werd  

o vanaf 4 stippen nam reactietijd lineair toe met aantal stippen dat getoond werd  
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à subiteren : hoeveelheden van 4 of miner kunnen we in één oogopslag vaststellen  

 

3.2 SUBITEREN  

Mogelijke verklaringen waardoor we grotere getallen niet meer in één oogopslag kunnen waarnemen  

 

3.2.1 WERKGEHEUGENCAPACITEIT  

Klahr en collega’s: abstracte representaties vormen door elementen in een set te tellen à aantallen vaststellen 
door ieder element serieel te vergelijken met rangordenummers, hiervoor moet werkgeheugen geactiveerd 
worden, capaciteit zo beperkt dat slechts de eerste vier rangordenummers geactiveerd kunnen worden  

• ook in het geval van kleine aantallen moeten we tellen, maar dit gebeurt zeer snel, waardoor het in 
het reactietijdpatroon niet zichtbaar wordt  

• implausibele verklaring om enkele redenen 
o met werkgeheugen verwachten dat taakprestatie vermindert wanneer werkgeheugen belast 

wordt met irrelevante informatie  
o echter: gevonden dat irrelevante informatie enkel een invloed had op het tellen en niet op de 

subiteerprestatie à subiteren niet door aandacht/werking werkgeheugen beïnvloed  

 

3.2.2 DE WET VAN WEBER  

Bij hogere aantallen minder goed in staat om kleine verschillen tussen patronen waar te nemen, MAAR: 
waarom juist vanaf 4 à 5 stippen niet meer het verschil kunnen waarnemen? 

• wet van Weber = de kleinste verandering van een stimulus die we nog kunnen waarnemen, hangt 
lineair samen met de grootte van de stimulus zelf à just noticeable difference/Weberfractie = 
verhouding tussen de mate van verandering en de grootte van de stimulus zelf  

• studie Van Oeffelen en Vos: voor elk stippenpatroon beslissen of het in meer of mindere mate afwijkt 
van de referentiewaarde of er juist mee samenvalt  

o grootte verschil ongeveer 0.15 keer de referentiewaarde  
o verschillen onder 6 duidelijk waarnemen, omdat de individuele verschillen in aantallen 

duidelijk onderscheidbaar zijn, terwijl voor grotere aantallen dit niet meer mogelijk is, omdat 
de kleinst mogelijek verschillen daar kleiner zijn dan de Weberfractie  

§ echter: problematische verklaring om twee belangrijke redenen  
• schat het aantal objecten dat we door middel van subiteren kunnen 

vaststellen te hoog in  
• studie suggereert dat subiteren een continu proces is, waarbij vermogen 

om te subiteren langzaam vermindert naarmate we grotere elementen 
waarnemen (ßà discrete overgang)  
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3.2.3 PATROONHERKENNING  

kleine getallen kunnen visueel in een geometrisch patroon opgeslagen worden (één eenheid = punt, twee 
eenheiden = lijn drie eenheden = driehoek, vier aantallen = quadrilateraal) à hoe groter de aantallen, hoe 
hoger het aantal vrijheidsgraden van de patronen wordt  

• vanaf vier punten neemt aantal variaties in de mogelijke patronen sterk toe, waardoor vaststellen van 
aantal minder efficiënt kan plaatsvinden op basis van patroonherkenning  

o canonische patronen (sterk herkenbare geometrische patronen) worden sneller herkend dan 
random patronen  

o bij ontleden complex geometrisch patroon in aantal individuele canonische pratronen, kan de 
hoeveelheid eenheden in ieder individueel patroon via subiteren worden vastgesteld  

 

• deze data laat echter nog zekere mate van continuïteit toe, terwijl subiteren wel degelijk een discreet 
proces is, gekoppeld aan onze algemene vaardigheden die gerelateerd zijn aan het proces van 
objectindividuatie (ßà numerieke vaardigheden)  

o individuatie = proces waarmee indivuele objecten in een scène geïsoleerd, geïdentificeerd en 
opgeslagen in werkgeheugen worden  

o capaciteit werkgeheugen is op ongeveer vier objecten geschat  

à beperkingen visuele waarneming als onderliggende verklaring voor subituatieproces  

 

3.2.4 BIOLOGISCHE BASIS VAN SUBITEREN  

Neurofysiologische correlaten:  

• Ester en collega’s: rapporteren aantal stippen die in één visueel half-veld worden aangeboden  
o voor aantallen van 1 tem 4 elementen nam de N2PC-component van het ERP toe met het 

aantal gepresenteerde stippen – bij groter aantal stippen steeg de ERP-component niet 
verder  

• Nieder en Miller: single cell recordings bij primaten à hoe meer stippen worden gepresenteerd, hoe 
minder sterk het neuron gaat vuren, dit tot een aantal van vier stippen; vanaf dat aantal nam 
vuurfrequentie niet verder af  

à sterk verband tussen capaciteit visuele werkgeheugen en ons vermogen te subiteren  

 

 



 155 

Piazza et al.:  

• relatie vaardigheid subiteren en werkgeheugencapaciteit  
• vermogen subiteren beperkt door concurrerende visuele aandachtstaken die effectief gebruik van het 

werkgeheugen beperken  

 

3.3 TELLEN 

Tellen < aantal elementen die aanwezig zijn in verzameling bepalen à wiskundig: bepalen van de cardanaliteit 
van de verzameling  

• alle elementen uit verzameling overlopen en ieder volgend element hoger rangnummer geven 
• aantal specifieke problemen overwinnen om tot succesvolle telopdracht te komen  

o bijhouden welke elementen we al overlopen hebben en welke nog moeten gebeuren  
§ vooral een probleem bij elementen die at random verdeeld zijn  
§ nog moeilijker wanneer elementen zelf ook bewegen (sterker beroep op visuele 

werkgeheugen)  
o bijhouden rangnummer: representatie van rangordenummer in werkgeheugen geactiveerd 

houden en deze representatie na ieder element met één eenheid ophogen  

 

3.3.1 STRATEGIEËN  

Elementen geordend in groepjes kleinere elementen: per groepje tellen en telkens de teller verhogen met het 
aantal elementen per groepje à kleine groepjes die te subiteren zijn  

 

Elementen geordend in regelmatig raster: eenvoudig aantal rijen en kolommen tellen van het raster en die met 
elkaar vermenigvuldigen  

 

3.3.2 HARDOP TELLEN  

Gebeurt tellen hardop dan wel subvocaal? 

• Landuaer: snelheid van tellen is niet afhankelijk van de wijze waarop geteld wordt 
• Whalen en collega’s: tellen kan op verbale/subvocale manieren plaatsvinden, maar ook op non-

verbale wijze  
o proefpersonen zo snel mogelijk specifiek aantal keren een knop laten indrukken  
o tijdsdruk: waardoor expliciet/verbaal tellen niet mogelijk was à toch vaak bij benadering 

juist (terugvallen op mentale grootterepresentatie 
§ ook bij dieren gevonden  

 

§ ook wanneer mensen flitsen moesten tellen: eerder probabilistisch  
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3.4 SCHATTEN  

Vaak niet in staat om te tellen à schattingen maken, hiervoor kunnen afhankelijk van de situatie gebruik 
maken van verschillende strategieën 

• tellen representatieve deelverzameling  
• gebruik van referentieobkect  

 

3.5 HET SNARC-EFFECT  

Dehaene en collega’s: opmerkelijk neveneffect van besef van grootte  

• spatial-numeric association of response codes (SNARC): relatief kleine getallen associëren met links en 
relatief grote getallen associëren met rechts 

 

3.6 GETALSREPRESENTATIES IN HET WERKGEHEUGEN: DE MENTAL NUMBER LINE  

Verklaring: aannemelijke hypothese dat we getallen representeren op denkbeeldige lijn van links naar rechts  

 

Evidentie:  

• Ranzini en collega’s: symbolische cue-experiment à relatief kleine getallen kunnen de aandacht naar 
links richten en relatief grote getallen de aandacht naar rechts  

• Cattaneo en collega’s: primen dmv fosfeenperceptie  
o TMS-puls linkercortex: priming met relatief klein getal resulteerde in afname van de proportie 

fosfonen die proefpersonen rapporteerden, priming relatief groot getal resulteerde in 
toename van de proportie fosfenen die gerapporteerd werd 

o TMS-puls rechtercortex: toename proportie fosfenen ten gevolge van priming met een klein 
getal, afname proportie fosfenen ten gevolge van priming met relatief groot getal  

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

 

• maar niet alles te verklaren adhv mentale getallenlijn: afwijking ten opzichte van 5 aangeven bij 1-4-6-
9  

o resultaat 
§ kleine afwijkingen van het doelcijfer worden sneller verwerkt door de linkerhand 

(ongeacht 4 of 6), grote afwijkingen door rechterhand (ongeacht 1 of 9)  
§ eerder de taakinstructies (‘grote’ of ‘kleine’ afwijking) die geassocieerd wordt met 

specfieke locatie dan de relatieve grootte van het cijfer zelf  
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o consistent met mental-white-board-hypothese  
§ representaties werkgeheugen op seriële wijze ordenen: eerste items links gezet, 

laatste rechts  
§ volgorde waarin taakrelevante stimuli onthouden moet worden, bepaalt of er 

associatie met links of rechts gemaakt wordt  

 

3.7 REKENEN  

3.7.1 EENVOUDIG HOOFDREKENEN  

Groen en Perkman: interesse in betrokkenheid van geheugenprocessen tijdens uitvoering simpele opteltaken 
bij kinderen  

• kinderen beginnen met grootste van de twee cijfers, daar stap voor stap kleinste cijfers bij optellen  
o deze conclusie doordat tijd die gemiddeld nodig was om de oplossing te vinden afhankelijk 

was van de kleinste twee cijfers die verwerkt moesten worden  
o max + min-strategie  

• maar: moeilijk te generaliseren  
o gevaar dat individuele verschillen in oplossingsstrategieën verborgen blijven  
o zeer moeilijk data naar volwassenen extrapoleren  

§ volwassenen sneller oplossen dan je op basis van telstrategie mag verwachten  
§ werken met rekenfeiten uit langetermijngeheugen (tijd nodig om die uit geheugen 

op te halen)  

 

 

3.7.2 HET PROBLEEMGROOTTE-EFFECT  

Probleemgrootte-effect = benodigde tijd om een ééncijferig optel- of vermenigvuldigingsprobleem op te 
lossen, neemt te met de grootte van de operanden  

• niet aanwezig bij TIE-opgaven – deze rekenkundige feiten opgeslagen in intern lexicon  
• vergelijkbaar met woordfrequentie-effecten bij lexicale toegang  
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3.7.3 DE ROL VAN HET WERKGEHEUGEN  

Ashcraft en Battaglia: probleemgrootte-effect verklaren bij volwassenen op basis van zoekprocessen in 
werkgeheugen 

• rekenfeiten in tabelvorm opgeslagen in werkgeheugen – zoeken naar corresponderende rij en kolom 
voor operanden, dit gebeurt stapsgewijs waardoor de totale tijd voor oplossing te vinden, toeneemt 
met de grootte van de operanden à ad hocverklaring en biologisch gezien implausibel  

• plausibelere verklaring: rekenopgaven in geheugen gepresenteerd idvv associatief netwerk  
o correcte oplossingen worden onthouden, maar ook fouten die we maken en zij kunnen voor 

interferentie zorgen  
o activatie netwerk zowel juiste als foute oplossingen: competitie tussen oplossingen bepaalt 

hoe snel een oplossing gevonden kan worden  
§ voor grote getallen meer rekenopgaven; hoger percentage incorrecte oplossingen; 

meer interferentie mogelijk à duurt langer om correcte representatie te activeren 
in werkgeheugen  

 

3.7.4 HET COMP-MODEL  

Butterworth en collega’s: cognitief model voor eenvoudige opteloperaties  

• kinderen nieuwe rekenfeiten opslaan in geheugen obv max + min-strategie à rekenproces in enkele 
stadia  

o vaststellen identiteit getallen – vergelijken getallen om max en min te bepalen – uitkomst als 
rekenfeit uit geheugen halen en converteren naar rapporteerbare naam  

o ieder stadium draagt bij aan totale reactietijd  
• onderzoek dmv drie taken: schatten benoemingstijd ieder getal – hoe lang duurt het 

vergelijkingsproces (substractiemethode) – schatting tijdsduur optelproces  
o benoemingstijden niet afhankelijk van de getalsgrootte; vooral beïnvloed door klank van het 

initiële foneem  
o reactietijd vergelijkingstijd bepaald door verschil in grootte van de twee cijders  
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3.7.5 COMPLEX HOOFDREKENEN  

Meestal is er sprake van opgaven waarbij zeker een van de operanden bestaat uit twee of meer cijfers à 
oplossen door probleem in aantal deelproblemen te ontleden  

 

Logie en collega’s: aantal fouten nam toe wanneer additionele taken uitgevoerd moeten worden die een 
invlied hebben op de prestatie van het werkgeheugen  

• vooral wanneer rekenproblemen auditief werden gepresenteerd 
• bij visuele presentatie waren effecten nog steeds aanwezig, maar minder groot  

 

3.8 HOOFDREKENEN: THEORETISCHE BENADERINGEN  

3.8.1 HET ABSTRACT CODE MODEL  

McCloskey: numerieke input wordt vertaald in één abstracte code < semantische aspecten (grootte-info- 
representeren en worden gebruikt om mentale berekeningen uit te voeren  

• abstracte code weer omgezet naar outputcode, afhankelijk van de gebruikte outputmodaliteit 
(geschreven/verbale rapportage)  

• verschillende verwerkingsstadia (encodering, berekening, respons genereren) onafhankelijk van 
elkaar; code in een van de stadia heeft geen invloed op code in volgend stadium 

 

3.8.2 HET TRIPLE CODE-MODEL  

Dehaene: drievoudige-codemodel < code gebruikt om numerieke infor te verwerken ifv aard van de taak  

• toegang tot rekenkundige feiten via auditief verbale code  
• andere operaties via groottecode of visuele code  

à specifieke taken spreken elk hun specifieke code aan  
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3.8.3 HET ENCODING COMPLEX-MODEL  

Verschillende interne codes kunnen allemaal tot op zeker niveau actief worden, afhankelijk van het formaat 
waarin informatie gepresenteerd wordt en wat er met deze info gedaan moet worden  

• interactie tussen inputformaat, taken en interne processen à rekenkundige processen maken gebruik 
van een verscheidenheid aan verschillende codes en activatie hiervan hangt af van de specifieke 
context en taakvereisten  

• evidentie voor het gebruik van verschillende codes  
o Lee en Kang: prestatie op vermenigvuldigingstaak wordt beïnvloed door tweede taak die 

beroep deed op fonologische codes, prestatie op substractieprobleem wordt beïnvloed door 
visuospatiale taak  

 

o Fürst en Hitch: korte prestatietijden beïnvloeden activatie van een fonologische representatie 
– subvocaal blijven herhalen – tweede werkgeheugen-taak die beroep doet op fonologische 
processen heeft sterke invloed op prestatie  

 

3.8.4 NEURALE BASIS VOOR REKENVAARDIGHEID  

Dehaen en Cohen: rekenkundige vaardigheden zijn gevolg van recycleren van mentale functies die evolutionair 
gezien ontstaan zijn vanuit rudimentaire vaardigheid om aantallen en hoeveelheden te schatten  

• Prado en collega’s: fMRI tijdens uitvoeren numerieke taken  
o Substractietaak (vergelijken van de grootte van de getallen): activatie intra-pariëtale sulcus, 

betrokken bij vergelijken aantallen  
o Vermenigvuldigingstaak: activatie gebieden betrokken bij verbale verwerking  

• Gruber en collega’s: sterke overlap hersengebieden die geactiveerd worden door rekentaak en 
diversiteit aan andere cognitieve taken  
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Discussie over hoe numerieke informatie gepresenteerd kan worden:  

• sommigen veronderstellen dmv linguïstische code, anderen menen eerder visuospatiale 
representaties  

• Zago en collega’s vonden netwerk hersengebieden betrokken bij rekenactiviteiten  
o vergelijken hersenactiviteit feitentaak versus rekentaak  
o activatie temporale gyri (geassocieerd met visuospatiale oplossingsstrategie)  
o activatie frontale en pariëtale hersengebeiden en belasting werkgeheugen  

• Baldo en Dronkes: eerder evidentie voor linguïstische code – obv patiënten met herseninfarct – 
enigszins overeenkomst taal- en rekenvaardigheden  

o rekenvaardigheid geassocieerd met gebied inferieure pariëtale lob  
o zowel taalbegrip als rekenvaardigheid geassocieerd met inferieure frontale gyrus  

 

3.9 DYSCALCULIE  

Dyscalculie = beperking van ons rekenvermogen  

 

Twee soorten:  

• verkregen dyscalculie: numerieke vaardigheden aangetast tgv hersenletsel  
• ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie: stoornis in de normale ontwikkeling van de vaardigheid om 

numerieke informatie te verwerken  

 

Studie Warrington: case DRC (arts problemen uitvoeren simpele rekensommen na hersenbloeding, kon 
getallen lezen en schrijven en geen problemen met beoordelen welke getallen groter waren à moeite met 
exacte oplossing te vinden; door expliciet te tellen wel tot oplossing komen) 

• evidentie voor onderscheid tussen getalsmatige kennis en rekenkundige kennis (bij DRC rekenkundige 
kennis aangetast, getalsmatige kennis intact)  

• ook onderscheid tussen kennis over rekenkundige feiten en rekenkundige operaties (bij DRC kennis 
over rekenkundige feiten aangetast) 

 

 

Andere casestudies:  

• studie Benson en Denckla: selectieve problemen met produceren van het antwoord op een opgave à 
sterke dissociatie tussen getalsbegrip en getalsproductie  

• studie Singer en Low: problemen met syntactische verwerking van getallen; deficiëntie specifiek 
gerelateerd aan getalsproductie, wel nog in relatieve grootte getallen te bepalen/ordenen 
(getalsbegrip intact)  
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• studie Ferro en collega’s: selectieve deficiëntie om symbolen die operatoren presenteren te 
verwerken à enkel wanneer deze operatoren geschrvene gepresenteerd zijn, bij verbale presentatie 
geen probleem  

 

Ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie:  

• Landerl en collega’s: algemene beperking in rekenvaardigheid van een kind – DSM: substantieel lagere 
prestatie op gestandaardiseerde test ten opzichte van de normgroep  

o problemen met leren en herinneren rekenkundige feiten  
o problemen met uitvoeren van rekenprocedures, onvoldoende oplossingsstrategieë, lange 

uitvoeringstijden en hoge foutenpercentages  
§ geen duidelijke dissociatie tussen feitenkennis en procedurele kennis  

• Geary en Hoard: problemen met semantische geheugen mogelijk aan de grondslag  
o vaak moeite met leren en onthouden rekenkundige feiren  
o maar als hypothese klopt, zou men moeten verwachten dat alle dyslectische kinderen ook 

rekenproblemen hebben en vice versa à weinig evidentie  
o ook werkgeheugenproblemen geassocieerd met ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie à 

niet alleen beperken vaardigheden leren rekenfeiten, ook beperkte vaardigheid complexe 
procedures uit te voeren  

 

Andere verklating is dat dyscalculie voorkomt uit een algemene stoornis in neurale mechanismen, 
gespecialiseerd in numerieke verwerking 

• onze vaardigheid met getallen is dissociabel van andere cognitieve functies, zoals taalvaardigheid, het 
niet-numerieke semantische geheugen of het werkgeheugen  

• rekenvaardigheid < aangeboren vaardigheid numerieke info te verwerken, juist deze functies 
aangetast bij dyscalculie  

• hypothese: kinderen met dyscalculie ook gekenmerkt door problemen met reeks vaardigheden die 
beroep doen op onze basale vaardigheid om met kwantitatieve informatie om te gaan  

o evidentie 1: ook bij kleinere verzamelingen cardanaliteit bepalen door te tellen ipv te 
subiteren  

o evidentie 2: trager benoemen van getallen, schrijven van getallen en maken van numerieke 
vergelijkingen  

o evidentie 3: minder goed in staat telfouten te detecteren en ontwikkelingsachterstand in 
vaardigheid om principe tellen te leren  

• Russel en Gisnsburg: problemen van kinderen met dyscalculie specifiek gerelateerd aan 
werkgeheugen  

• Landerl en collega’s: kinderen met dyscalculie hebben specifieke problemen met numerieke 
vaardigheden à alleen op numerieke vaardigheidstesten lager scoren dan controlegroep  
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4 CATEGORISCHE REPRESENTATIE  

Naast het samenvatten van onze omgeving in kwantitatieve eenheden zijn we ook in staat om kwalitatieve 
eigenschappen van individuele objecten samen te vatten = categorisatie/conceptualisatie  

• Bruner en collega’s: interactie tussen ons vermogen unieke eigenschappen te detecteren 
(individuatie) en tegelijk ook erg gemakkelijk te kunnen generaliseren  

• hoge mate van samenhang tussen generalisatie en individuatie  

 

4.1 DE AARD VAN CONCEPTEN  

Collins en Quillian: concepten spelen een belangrijke rol in de organisatie van kennis in semantisch 
langetermijngeheugen à hiërarchisch netwerk met knopen, die een specifieke eigenschap representeren en 
geassocieerd zijn met een concept  

• het duurt langer te beslissen of een zin klopt naarmate de afstand tussen het concept en de 
eigenschappen in de hiërarchie groter wordt  

• verklaren hoe we vragen kunnen beantwoorden, waarover we geen expliciete kennis hebben, maar 
waarvan we het antwoord kunnen afleiden obv onze algemene kennis die in het semantische 
geheugen is opgeslagen  

• enkele problemen met model 
o niet alleen hiërarchische afstand kan groter worden, ook de familiariteit  
o individuele leden van een categorie variëren enorm in de mate waarin ze typerend zijn voor 

de categorie en deze typerendheid heeft een invloed op de beslissingstijd  
§ verificatietijden zijn sneller voor representatieve leden van een categorie dan voor 

niet-representatieve leden  
§ veel gevonden in natuurlijke categorieën  

 

 

Competitie speelt een belangrijke rol bij de classificatie van atypische exemplaren à classificatie atypische 
exemplaren vertoont afwijking in de richting van de knop die de concurrerende categorie representeert  

 

Meer typische leden van een categorie bevatten ook meer eigenschappen die geassocieerd zijn met een 
categorie dan minder typerende leden van een categorie  

• concepten die we gebruiken worden niet op een rigide wijze gedefinieerd, maar de definitie van de 
categorie is relatief vaag  

• aanzienlijke individuele verschillen in de representatie van concepten en over tijd heen zelf 
veranderen van conceptualisatie  
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Barsalou: variaties in representativiteit van de individuele leden van een categorie kunnen beschreven worden 
dmv gegradieerde structuur (= structuur waarin individuele exemplaren op een continuüm van zzer 
representatieve leden tot niet-representatieve leden kunnen worden geordend)  

• meeste categorieën waarmee we in dagelijkse leven te maken krijgen, worden gekenmerkt door een 
dergelijke structuur  

• zelfs aangetroffen in categorieën waarvan we het bestaan nauwelijks beseffen = ad hoc-categorie < 
niet duidelijk in semantisch geheugen gerepresenteerd, maar dat we ter plekke kunnen genereren om 
een nieuw uitgevonden doel te representeren  

• kan veel categorie-gerelateerde effecten verklaren  
o sneller identificeren typerende exemplaren dan niet-typerende exemplaren  
o voorspellen welke leden van een categorie we vaker zullen noemen 
o sneller een categorie leren identificeren obv typische exemplaren dan obv atypische  

 

4.2 CONCEPTEN EN CATEGORIEËN  

Concepten en categorieën kunnen op veel verschillende manieren ingedeeld worden  

• natuurlijke categorieën : categorieën die in de natuur voorkomen  
• artefactcategorieën = categorieën die ontworpen zijn door de mens voor specifieke doelen of functies  

o deze categorieën zijn redelijk stabiel: we zijn het met elkaar eens welke exemplaren tot deze 
categorieën behoren en ze blijft stabiel over de tijd  

• maar niet altijd zo stabiel: ad hoc-categorieën worden gegenereerd voor een specifiek doel, de inhoud 
ervan kan van persoon tot persoon en van situatie tot situatie verschillen  

• speciaal type à nominale type = willekeurige toewijzing van een label aan een exemplaar dat aan een 
of meer specifieke criteria voldoet  

 

 

4.3 CONCEPTIDENTIFICATIE  

“Hoe kunnen we nieuwe objecten identificeren?”  

• goed gedefinieerd concept kan op basis van eenduidige regels geclassificeerd worden en wij moeten 
dan de classificatieregel ontdekken 

• slecht gedefinieerd concept geassocieerd met situatie waarin een concept slechts gedeeltelijk door 
regels te beschrijven valt, waardoor classificatie minder eenduidig wordt  

 

4.3.1 ASSOCIATIEVORMING VS HYPOTHESETOETSING  

"Hoe leren we verschillende categorieën stimuli (synoniem concepten) van elkaar te onderscheiden?”  



 165 

• op basis van associatief proces, waarbij we door herhaalde blootstelling aan verschillende stimuli 
steeds beter de essentie van de verschillen tussen categorieën leren onderscheiden (belangrijke rol 
voor patroonherkenning)  

• op meer actieve manier verschillende categorieën stimuli leren onderscheiden door actief hypothesen 
te formuleren over de classificatieregel en door deze te toetsen in de praktijk  

 

Studies maken gebruik van een taak waarbij een stimulus aangeboden wordt, die bestaat uit een aantal 
kenmerken die op verschillende dimensies kunnen variëren à proefpersonen moeten achterhalen tot welke 
categorie de stimulus behoort  

 

4.3.2 HET EFFECT VAN FEEDBACK  

Alleen via feedback over je prestatie kan je te weten komen of je een stimulus juist geclassificeerd hebt of niet  

• associatief leerproces: feedback enkel efficiënt wanneer het onmiddellijk op onze poging tot 
classificatie zal volgen à bekrachtiger conditioneringsproces  

• uitstel van de feedback heeft geen effect op de efficiëntie van het leerproces, wat impliceert dat 
conceptidentificatie eerder gebaseerd is op een actief hypothesetoetsend proces à evidentie  

o partiële feedback: situatie waarin maar op een gedeelte van de trials feedback wordt 
gegeven à men zou meer trials nodig moeten hebben ongeacht onderliggend mechanisme, 
maar wel onderscheid tussen beide types leerproces bij negatieve feedback  

§ negatieve feedback – we hebben een foute classificatie gemaakt  
§ associatief leren: positieve feedback bekrachtigt gevormde associaties, negatieve 

feedback verzwakt deze associaties  
§ hypothesetoetsend: proefpersonen doen niet met positieve feedback aangezien die 

geen aanleiding geeft om te vermoeden dat hypothese incorrect is ßà negatieve 
feedback dwingt om nieuwe hypothese te formuleren à win-stay, lose-shift-
principe  

o vergroten tijdsinterval tussen twee opeenvolgende trials heeft een positief effect op 
leerprestatie à Wells: verlenging van 1 – 7 seconden resulteerde in een aanmerkelijke 
toename in consistentie van de antwoorden van proefpersoon  

§ extra tijd stelt proefpersoon beter in staat om feedback efficiënt te verwerken en 
nieuwe hypothese te genereren  

o vinden van de juiste regel is een alles-of-niets-proces  
§ associatief leren: langzaam maar zeker steeds accurater gaan reageren ßà  
§ hypothesetoetsend: zolang juiste regel niet gevonden steeds evenveel fouten maken 

en nagenoeg perfecte score vanaf juist regel gevonden  
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4.3.3 HET HYPOTHESEBESTAND  

"Hoe formuleren we hypothesen?” 

• Gumer en Levine: hypothesen die betrekking hebben op dezelfde stimulusdimensie komen vaak 
samen aan bod  

• Fink: van trial tot trial kunnen variëren over welke dimensies informatie worden getoond à 
proefpersonen in groepen ingedeeld  

o twee groepen zelf info opvragen over specifieke stimulusdimensies < één van de twee kon 
over zoveel dimensies als ze zelf wilden info opvragen (a), de andere maar over één (b)  

o derde groep die in één keer alle informatie over alle dimensies (c) 
§ groep b heeft het nadeel dat ze maar een beperkte selectiemogelijkheid hebben, 

waardoor ze gedwongen zijn om per trial één hypothese te toetsen  
§ deze groep bleek meer trials nodig te hebben om de juiste regel te vinden à we 

toetsen meerdere hypothesen tegelijkertijd  
o verwachting dat reactietijd langzaam maar zeker afneemt gedurende het experiment totdat 

de proefpersoon de juiste regel denkt gevonden te hebben à hoe meer hypothesen reeds 
geëlimineerd, hoe minder proefpersoon er moet overwegen en hoe sneller de reactie kan zijn  

 

Idee van hypothesetoetsing consistent met grote hoeveelheid empirische resultaten, maar toch in dagelijkse 
leven mogelijks andere strategieën/principes  

• veel onderzoek uitgevoerd mbt bivariate concepten – van deze eenvoudige eigenschappen concepten 
werden complexere concepten afgeleid < meerdere bivariate eigenschappen – gevormde categorieën 
ofwel conjunctief ofwel disjunctief  

o conjunctief: objecten behoren slechts tot een bepaalde categorie wanneer ze beide 
eigenschappen hadden ßà disjunctief: slechts één van beide  

o probleem met benadering: categorieën artificieel, dus onderliggende categorisatieprocessen 
hebben maar een beperkte relevantie voor categorieën in dagelijkse leven  

 

5 REPRESENTATIE VAN SLECHT GEDEFINIEERDE CATEGORIEËN  

Slecht gedefinieerde  categorie = geen enkel eenduidig criterium dat we kunnen gebruiken voor een 
categorisatie à categorisatie door op een of andere manier verschillende criteria gezamenlijk te wegen om op 
basis daarvan te beslissen tot welke categorie een specifieke stimulus hoort  

 

5.1 TYPERENDHEID  

Posner en collega’s: stippenpatronen – variaties maken door at random iedere stip te verplaatsen. Hoe groter 
de willekeurige verplaatsing was, hoe minder resulterende stimulus op het prototype leek 

• proepfpersonen moesten beoordelen in hoeverre iedere vervormde stimulus afweek tov prototype en 
tov een ander vervormd exemplaar  

• de subjectieve beoordeling van de proefpersoon vertoonde een lineair verband dat afhing van de 
grootste vervorming à hoe zwaarder het referentieobject vervormd was, hoe minder proefpersonen 
vonden dat het te beoordelen obkect hierop leek en hoe meer ze vonden dat het op het prototype 
leek 

o mate waarin individuele stimuli aan categorie wordt toegekend, is afhankelijk van een 
algemene match tussen prototype-categorie en individuele leden ervan  
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5.2 MULTIDIMENSIONALE STIMULI  

Informatie van meerdere dimensies meewegen gebeurt door integratie van de informatie à deze integratie 
speelt een belangrijke rol in een grote hoeveelheid categorisatietaken  

• Ashby en Maddox: categorisatieregel moet aan een aantal specifieke waarden voldoen, wil de regel te 
verbaliseren zijn  

o semantisch label aan relevante eigenschappen kunnen geven  
o in staat zijn om aandacht op iedere individuele eigenschap te richten  
o de regel die individuele eigenschappen van een stimulus combineert, kunnen verbaliseren  

 

• al veel onderzoek gebeurd, maar resultaten zijn vrij inconsistent, zelfs binnen populaties patiënten 
met vergelijkbare stoornissen  

o meest consistente becinding: perseveratiegedrag op Wisconsin-card-sorting-test bij patiënten 
met beschadiging aan prefrontale cortex  

§ perseveratie = proefpersonen blijven karten sorteren volgens een oude regel, die 
niet langer meer geldig is en de mate waarin men dit doet is indicatief voor schade 
aan de frontaalkwabben  

§ consistent met resultaten die aantonen dat schade aan prefrontaalkwab samengaat 
met beperking in vaardigheid categorie-leren  

o ook patiënten met Parkinson problemen met verwerken categorisatieregels  

 

5.3 THEORETISCHE BENADERINGEN  

Klassieke categorisatietheorie = iedere categorie wordt gerepresenteerd door een verzameling van voldoende 
en noodzakelijke eigenschappen à kan verklaren van enkele eigenschappen van regelgebaseerde categorisatie  

 

Ook enkele problemen zoals bv moeilijk classificatie disjunctieve categorieën verklaren à doorheen jaren 
enkele aanpassingen die geleid hebben tot meer algemeen model dat in staat is stimuli te classificeren obv 
regels < meerdere regels activeren in werkgeheugen en deze op conjunctieve/disjunctieve manier combineren  

 

5.3.1 INTEGRATIE VAN INFORMATIE  

Er is pas sprake van integratie wanneer een simpele (lineaire) combinatie van classificatieregels niet meer 
mogelijk is à theorieën die deze niet-separabele dimensies proberen te verklaren:  

• parametrische classificatiemodellen: categorieën hebben een specifieke onderliggende structuur of 
categoriegrenzen worden gekenmerkt door een specifieke structuur  

• non-parametrische classificatiemodellen: maken geen veronderstellingen over de onderliggende 
structuur  
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Kloss en Sloutsky: statistische dichtheid speelt ook een belangrijke rol à hoge statistische dichtheid wanneer 
meerdere gerelateerde eigenschappen allemaal indicatief zijn voor lidmaatschap van een categorie ßà lage 
dichtheid  

 

 

5.3.2 PROTOTYPEMODELLEN  

prototypemodellen < obv onze ervaring met individuele exemplaren van een specifieke categorie een mentale 
representatie vormen van een prototype van de stimulus  

• over algemeen parametrisch: ze veronderstellen een lineaire grens tussen categorieën, maar theorie 
kan niet verklaren hoe we in staat zijn niet-lineaire categoriegrenzen te identificeren  

• idee ondersteund door bevinding dat we bij beoordelen van een verzameling stimuli, die een zkere 
gelijkenis vertonen, gevoelig zijn voor de centrale tendens in de verzameling  

o stimuli classificeren die ontwikkeld zijn door prototypes te vervormen à prototypes worden 
als zeer typerend ervaren, zelfs wanneer ze nooit eerder gezien zijn = prototype-effect à 
vormen categorieprototypes tijdens leren categorieën  

o maar prototypes scoren relatief laag op een latere herkenningstest – we representeren 
informatie over categorieën niet in de vorm van een prototype, maar eerder in de vorm van 
een representatieve verzameling individuele exemplaren  

 

5.3.3 EXEMPLAARMODELLEN  

Exemplaarmodellen veronderstellen dat de categorieën zelf gerepresenteerd worden obv representatieve 
exemplaren  

• non-parametrisch: individuele exemplaren die categorie representeren zijn in het geheugen 
opgeslagen, tezamen met categorielabel 

• verklaren veel beter waarom proefpersonen uiteindelijk in staat zijn categoriegrenzen, zelfs wanneer 
ze non-lineair zijn, te leren identificeren à categorie gerepresenteerd obv grote hoeveelheid 
exemplaren, die individueel sterk kunnen verschillen qua representativiteit van de categorie  

 

5.3.4 BESLISSINGSMODELLEN  

Beslissingsgebonden categorisatiemodel (Ashby en Maddow) < proefpersonen leren specifieke responsen toe 
te kennen aan delen van de multidimensionale perceptuele ruimte die een object beschrijft à categorisatie 
sterk verbonden met visuele herkenningsprocessen en doet in mindere mate beroep op retentie van een 
prototype/match met exemplaren opgeslagen in geheugen  
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5.3.5 DE NEURALE BASIS VAN CATEGORISATIE  

Seger en Miller: bijzonder uitgebreid netwerk van hersengebieden betrokken bij categorisatieprocessen; 
waaronder sensorische gebieden, prefrontale cortex, pariëtale/temporale cortices, motorcortex, alsook enkele 
subcorticale gebieden  

• zowel de perceptuele eigenschappen van een object als de beslissingsprocessen (bepalen stimulus tot 
categorie behoort of niet) spelen een belangrijke rol  

• Ashby en Ell: specifieke interactie tussen hersengebieden betrokken bij categorisatie is afhankelijk van 
de specifieke aard van de categorie à eenvoudsprincipe  

 

 

Deze modellen schieten allemaal tekort in het verklaren van categorisatieprocessen in het dagelijkse leven à 
categorieën worden meer gedefinieerd obv generalisatie van eigenschappen van individuele exemplaren  

 

5.4 HET EENVOUDSPRINCIPE  

Feldman: eenvoudsprincipe – we proberen altijd om de eenvoudigste categorie te introduceren die consistent 
is met een gegeven verzameling van objecten die we proberen te categoriseren  

• bij definiëren categorie proberen we hierbij een representatie te genereren die consistent is met de 
basiseigenschappen van een aantal voorbeelden  

• soms is de onderliggende verzameling incoherent, waardoor de verzameling niet tot een enkelvoudige 
categorie te comprimeren is à verzameling categoriseren in de vorm van enkele losse exemplaren die 
we van een label voorzien  

à terwijl modellen die voldoen aan eenvoudsprincipe, een minimale set aan regelmatigheden proberen te 
extraheren ßà slaan exemplaarmodellen alle instantie van een categorie op, zonder te pogen de 
gemeenschappelijke kenmerken te extraheren, waardoor de representatie onnodig complex wordt  
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5.4.1 COMPLEXITEIT EN COMPRIMEERBAARHEID  

Een van de redenen waarom de originele prototype- en exemplaarmodellen (jaren ’60 – ’70) tekort schieten, is 
gelegen in het feit dat de fundamentele wiskundige beschrijving van complexiteit nog niet beschikbaar was  

• complexiteit is geassocieerd met comprimeerbaarheid à complexiteit is formeel gedefinieerd als de 
lengte van het kortste computerprogramma dat je kunt schrijven om de oorspronkelijke reeks 
symbolen te reproduceren  

• kan toegepast worden op het aantal eigenschappen dat we in rekening moeten brengen bij het 
categoriseren  

o Feldman: accuratesse waarmee we stimuli kunnen classificeren, neemt min of meer af in 
functie van de formele complexiteit van een categorie  

o wanneer we individuele exemplaren bestuderen, streven we ernaar deze op een zo compact 
mogelijke manier te coderen, hierbij op zoek gaan naar de minimale verzameling van 
eigenschappen à hoe beter de relevante dimensies zich laren comprimeren, hoe beter we 
hierin slagen  

 

5.4.2 REGELS EN UITZONDERINGEN  

Sommige objecten obv heel eenvoudige regels geclassificeerd worden, andere conepten zijn niet te reduceren 
tot eenvoudige regels, deze moeten dan gerepresenteerd worden obv alle individuele exemplaren  

• tussen twee uitersten vele voorbeelden van concepten waarin een relatief eenvoudige variabele de 
meeste van de obkecten beschrijft, plus een additionele variabele die de uitzonderingen beschrijft  

• hoe complexer een concept wordt, hoe sterker de formele beschrijving van het concept gedomineerd 
wordt door een beschrijving van de lijst met uitzonderingen  

o bijzonder complexe concepten moeten gerepresenteerd worden als een lijst van individuele 
exemplaren  

o goed verklaren hoe we complexe niet-comprimeerbare concepten representeren, maar 
exemplaarmodellen schieren tekort in hun verklaring van de wijze waarop we simpele 
modellen representeren; deze worden beter omschreven door prototypemodellen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

BEOORDELEN EN BESLISSEN  
1 INLEIDING  

Voorbeeld dagelijkse leven: wat te doen bij een zeurende keelpijn? 

• beoordelen: inschatten van de relatieve waarschijnlijkheid  
• beslissen: uit de verschillende opties één kiezen  

 

Beide processen worden vaak genomen obv vertekende mentale representaties (door vele perifere factoren 
die niet relevant zijn, maar ons beeld van de werkelijkheid sterk beïnvloeden) 

 

2 BEOORDELING EN BESLISSING  

Bij beoordelingen gaat het om bepalen van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis obv incomplete gegevens  

 

Bij beslissingen daarentegen gaat het vooral om het maken van een selectie uit verschillende opties  

 

3 ONDERZOEK NAAR BEOORDELING EN INTUÏTIEVE STATISTIEK  

Enige evidentie dat we primitieve aangeboren vaardigheid hebben om waarschijnlijkheden in te schatten, maar 
uit diverse studies blijkt dat onze statistische intuïties op verschillende manieren conflicteren met objectief 
berekende waarschijnlijkheden omdat onze waarschijnlijkheden door groot aantal factoren beïnvloed worden  

• overschatten vaak kans om te verongelukken bij vliegtuigcrash, omdat weinige crashes die 
plaatsvinden uitgebreid in de media bericht worden  

• gokkersmisvatting (gambler’s fallacy): overtuiging dat na een hele reeks muntworpen die in de 
uitkomst ‘kop’ hebben geresulteerd, de volgende worp wel ‘munt’ moet opleveren  

o inschatting kansen kan beïnvloed worden door beperkte realisatie van het feit dat 
onafhankelijke gebeurtenissen elkaars uitkomst niet beïnvloeden  

o aantal andere factoren, bv over- of onderrepresentatie van bepaalde gebeurtenissen, heel 
lage of hoge a-priorikans  

 

 

4 HET THEOREMA VAN BAYES  

Thomas Bayes – wiskundig theorema dat beschreef hoe je je overtuiging zou moeten bijstellen in het licht van 
nieuwe evidentie  
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5 HET TAXIPROBLEEM  

85% van de taxi’s is groen, 15% blauw à getuige identificeert een taxi als blauw, maar ze is 80% accuraat 

 

Wat is de kans dat de taxi ook daadwerkelijk blauw is?  

 

 

5.1 NEGEREN VAN DE BASISRATIO  

De meeste mensen negeren de basisratio volledig en nemen alleen de betrouwbaarheid van de getuige mee in 
beschouwing; zij schatten de kans op 80%  

 

Vervolgstudie van Kahneman en Tversky: systematisch onderzoeken negeren basisratio  

• groep die reeks studierichtingen moest ordenen op de waarschijnlijkheid dat willekeurige student 
deze richting volgt – rangorde puur door relatieve grootte van de richting  

• groep die een beschrijving kreeg van student – rangorde door persoonsbeschrijving  
• groep die ook aanvullende informatie kreeg, liet zich volledig leiden door stereotypen in 

persoonsbeschrijving 

 

6 HEURISTIEKEN EN BIASES  

6.1 JACK EN DE REPRESENTATIVITEITSHEURISTIEK  

We baseren ons waarschijnlijkheidsoordeel bijna volledig op de representativiteit van individuele voorbeelden  

 

Mensen laten zich volledig leiden door een intuïtieve beslissing, gebaseerd op vuistregels = heuristieken  

• representativiteitsheuristiek = representativiteit van individuele beschrijvingen is sterk bepalend bij 
het inschatten van waarschijnlijkheden  

• het gebruik van deze heuristiek kan leiden tot opmerkelijke logische dwalingen  

 

6.2 LINDA EN DE CONJUNCTIEDWALING 

Meer specifieke categorieën worden waarschijnlijker geacht dan meer algemene categorieën, omdat de meer 
specifieke beschrijving ons beter in staat stelt om relevante informatie uit ons geheugen te halen  

• vb conjunctiedwaling : bankmedewerkster actief in vrouwenbeweging waarschijnlijker dan 
bankmedewerkster of vrouwenbeweging apart)  
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6.3 JAWS EN DE BESCHIKBAARHEIDSHEURISTIEK  

Beschikbaarheidsheuristiek = de inschatting van de waarschijnlijkheid van een bepaalde gebeurtenis wordt 
beïnvloed door het gemak waarmee we relevante informatie over dit soort gebeurtenissen uit ons geheugen 
kunnen halen  

 

Doodsoorzaken die veel publiciteit krijgen, worden veel waarschijnlijker ingeschat dan oorzaken die weinig in 
de media komen, zelfs wanneer in de werkelijkheid de waarschijnlijkheden omgekeerd waren  

• gebruik maken van een mechanisme van directe herinnering, waarbij we in de eigen omgeving 
voorbeelden proberen te bedenken van verschillende oorzaken = beschikbaarheid door herinnering  

• abstractere vorm; ons proberen voor te stellen hoe gemakkelijk het zou zijn om voorbeelden van de 
oorzaken voor te stellen, zonder dat we die rechtstreeks uit ons geheugen ophalen  

o informatie over moorden eerder beschikbaar dan over zelfmoorden  
o vb: woorden die met een R beginnen of een R op de derde plaats hebben, welke komen meer 

voor? Makkelijker om een woord op te halen uit geheugen dat begint met een R, terwijl in 
werkelijkheid de andere categorie meer voorkomt  

 

 

Voor situaties waarin het bekend is dat gemakkelijk beschikbare voorbeelden relatief weinig voorkomen, 
zummen we niet vaak gebruik maken van de heuristiek, of die in ieder geval gebruiken om een 
tegenovergesteld antwoord te geven  

 

7 ONDERSTEUNINGSTHEORIE  

Tversky en Koehler: support-theory < de wijze waarop een gebeurtenis beschreven is, heeft een sterke invloed 
op de aannemelijkheid ervan: hoe explicierter een beschrijving, hoe aannemelijker mensen het achten dat deze 
gebeurtenis ook echt zal plaatsvinden  

• een meer expliciete beschrijving zal onze aandacht richten op details die minder voor de hand liggen 
in een meer algemene omschrijving  

• de beperkte toegankelijkheid van ons geheugen kan ertoe leiden dat we ons niet alle relevante 
informatie herinneren in de meer algemene omschrijving  

o voorspelling dat experts minder beïnvloed worden door aard van de beschrijving, omdat het 
aannemelijk is dat zij leemtes in kennis gemakkelijker kunnen opvullen  

o maar ook experts worden sneller beïnvloed door de expliciteit van de beschrijving  
§ experiment bij artsen: specifiekere beschrijving van restcategorie bij diagnose 

zorgde ervoor datdeze een hogere waarschijnlijkheid toegeschreven kreeg  
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§ echter: experts zijn niet altijd even gevoelig voor de vorm van een beschrijving  
• zowel leken als studenten beoordeelden verklaringen waaraan 

neurowetenschappelijk eterminologie was toegevoegd als aannemelijker  
• alleen ervaren neurowetenschappers lieten zich niet door deze informatie 

misleiden  

 

• ook bevindingen gerapporteerd die inconsistent zijn met ondersteuningstheorie: meer expliciete 
beschrijving kan de subjectieve probabiliteit ook doen afnemen wanneer er juist gefocust wordt op 
lage probabiliteiten  

 

8 SNELLE EN ZUINIGE HEURISTIEKEN  

Simpele heuristieken kunnen in de dagelijkse praktijk vaak betere oplossingen bieden dan complexe algoritmes  

 

Heuristieken zijn sterk geadapteerd aan het domein waarop ze worden toegepast en voor verschillende 
domeinen hebben we andere heuristieken  

 

Snelle en zuinige heuristieken zijn zo effectief omdat ze obv weinig informatie verrassend adequate 
beoordelingen opleveren  

 

 

 



 175 

8.1 NEEM DE BESTE  

‘neem-de-beste’-heuristiek bestaat uit drie componenten:  

• een zoekregel die belangrijke cues in volgorde van validiteit in beschouwing neemt  
• een stopregel die bepaat of de gevonden regel tussen de twee alternatieven discrimineert  
• een beslissingsregel die de uitkomst van het oordeel formuleert  

 

8.2 HERKENNINGSHEURISTIEK  

Specifieker voorbeeld van de ‘neem-de-beste’-heuristiek: van de twee alternatieven die je gepresenteerd krijgt, 
kies je simpelweg degene die je kent  

 

Goldstein en Gigerenzer: herkenning vaak de enige cue die we gebruiken voor beoordeling  

 

8.3 DE HIAATHEURISTIEK  

Hiaatheuristiek: zeer simpel en efficiënt beoordelen welke klanten actief en passief zijn, door te stellen dat 
klanten die recentelijk iets gekocht hebben actief zijn en waarschijnlijk in de toekomst nog eens iets gaan 
kopen  

 

8.4 REDUNDANTIE VAN INFORMATIE  

“Wanneer zijn simpele heuristieken het meest effectief?” – Dickman en Rieskamp: redundantie van informatie 
speelt hierin een belangrijke rol  

 

 

Overzicht van het keuzescherm zoals gepresenteerd wordt in een studie waarin proefpersonen verschillende 
geofysische testen moesten uitvoeren om te bepalen of een specifiek gebied olie bevatte  

• wanneer de verschillende testen redundant (overtollig) waren en geld kostten om uitgevoerd te 
worden, kozen proefpersonen vaak voor een ‘neem-de-beste’-strategie  



 176 

9 WERKEN MET CONCRETE EENHEDEN: NATUURLIJKE-FREQUENTIEHYPOTHESE  

Mogelijke reden voor onze beperkte vaardigheid om met basisratio om te gaan, is dat we vaak moeite hebben 
om met proporties te rekenen  

• beoordelingen zouden accurater moeten worden wanneer problemen in natuurlijke eenheden 
worden gerepresenteerd  

• in dagelijkse leven vaak beoordelingen gebaseerd op het proces van sequentieel tegenkomen van 
natuurlijke voorbeelden in de populatie = natuurlijk bemonsteren (natural sampling)  

o wanneer men met concrete eenheden werkt, is de uitleg over kansen veel gemakkelijker te 
volgen dan de formeel uitgewerkte versie  

 

9.1 HET BEGRIP FREQUENTIE  

Natuurlijke frequentie = het absolute aantal leden van de populatie die aan een bepaald kenmerk voldoen  

 

Wanneer we zowel de frequentie kennen als de totale omvang van de populatie, kunnen we frequenties 
gemakelijk omrekenen naar proporties  

 

9.2 EVIDENTIE  

Hoffrage en collega’s: onderzoek naar de effectiviteit van natuurlijke frequentierepresentaties (door 
gevorderde geneeskundestudenten te laten beoordelen hoe groot de kans was dat een vrouw borstkanker 
had)  

• probleem in twee verschillende versies aan studenten voorgelegd: enerzijds probabiliteitversie en 
anderzijds de natuurlijke frequentieversie  

• proefpersonen presteerden overwegend veel beter wanneer ze het probleem in de frequentieversie 
voorgelegd kregen, vergeleken met de proportieversie  

 

 

9.3 BIASED SAMPLING  

Studie Fiedler en collega’s: interesse in de wijze waarop proegpersoon een iets eenvoudigere variant van het 
borstkankerprobleem oplosten à beoordelen wat de kans was dat een vrouw borstkanker had, gegeven een 
positief mammogram 

• niet enkel op standaardwijze presenteren, maar ook vooral geïnteresseerd in de vraag wat er zou 
gebeuren wanneer proefpersonen zelf informatie over het probleem konden verzamelen  
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o groep proefpersonen kreeg losse indexkaarten apart gegroepeerd voor vrouwen met en 
zonder borstkanker – kaarten selecteren die aangeven of resultaat positief of negatief was  

o bij keuze bleek dat samplinggedrag in hoge mate gebiased was in de richting van de vrouwen 
met borstkanker, met als gevolg dat proefpersonen de kans op borstkanker enorm 
overschatten  

 

10 CAUSALE MODELLEN  

"Hoe is het mogelijk dat we ondanks onze structurele biases als mensheid toch zo efficiënt en succesvol zijn?” – 
Krnyski en Tenenbaum: in dagelijkse leven kunnen we gebruik maken van een aanzienlijke hoeveelheid causale 
kennis (achtergrondkennis relevant voor oplossing probleem)  

• scenario’s op standaardwijze aanbieden zorgt voor negeren basisratio, omdat de 
probleembeschrijving ons niet stimuleert om naar alternatieve oorzaken te zoeken  

• herformulering laat ruimte voor alternatieve oorzaken en zorgt voor ander resultaat: basisratio meer 
in beschouwing nemen, waardoor beoordelingen dichter in de buurt kagen van de werkelijke kans  

 

11 ONDERZOEK NAAR BESLISSEN  

Lange tijd is gedacht dat wij mensen altijd volledig rationele beslissers zijn, die altijd de beste optie selecteren 
of in ieder geval daarnaar streven à idee geformuleerd vanuit normatieve theorieën < economie, hoe we 
beslissingen zouden moeten nemen, maar niet daadwerkelijk doen  

 

Belangrijk proces bij nemen beslissingen = accumuleren van evidentie  

 

Beck en collega’s: neuraal-netwerkmodel obv principes bayesiaanse inferentie, dat in staat is 
accumulatieproces te simuleren  

• accumulatie op basis van integratie neurale activiteit (laterale intrapariêtale cortex)  
• vonden in stimulaties dat vuurfrequentie van gesimuleerde neuronen in de intrapariëtele cortex 

toenam in functie van de geaccumuleerde evidentie  
o accumulatie vindt inderdaad plaats obv integratie van neurale activatie  
o accumulatie verloopt sneller naarmate de coherentie van de beweging groter is  
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12 UTILITEITSTHEORIE  

Utiliteitstheorie van Von Neumann en Morgenstern: beschrijven beslissingsprocessen vanuit principes van de 
speltheorie, waarbij een beslissing wordt beschouwd als de inzet op een mogelijke uitkomst  

• beslissingen zo nemen dat de verwachte opbrengst/utiliteit maximaal is à de subjectieve waarde die 
we aan een uitkomst hechten  

• wanneer we de keuze moeten maken tussen twee simpele opties, bepalen we de verwachte uitkomst 
van elk van de opties door de kans op een gegeven uitkomst te vermenigvuldigen met de verwachte 
utiliteit van de uitkomst  

• bij complexe beslissingen: verschillende utiliteiten van elke variabele berekenen om maximale utiliteit 
te bepalen  

o in relateit echter vaak onze beslissingen maken obv andere factoren dan pure maximalisatie 
van de utiliteit  

 

13 PROSPECTTHEORIE  

Vb probleem: liever een zekere winst van 800 euro of een kans van 85% op winnen van 1000 euro en kans van 
15% om niets te winnen?  

 

Allemaal varianten van dit probleem aan proefpersonen getoond à in geval van potentiële winst niet bereid 
om te gokken en vaak kiezen voor een uitkomst met kleinere potentiële winst en groter potentieel verlies  

 

Kahneman en Tversky: verklaring paradoxale bevinding – prospecttheorie < 

• personen nemen hun huidige toestand als referentie en evalueren de mogelijke uitkomst van een 
keuze als een potentieel verlies of een potentiële winst tov de huidige situatie  

o hierbij gevoeliger voor potentiële verliezen dan winsten = verliesaversie  
o cf grafiek= positieve waarde gassocieerd met winst stijgt steeds langzamer naarmate 

objectieve winst groter wordt, negatieve waarde geassocieerd met winst stijgt steeds echter 
relatief snel naarmate de verliezen groter worden  

• objectief hogere utiliteit weegt niet op tegen onzekerheid om winst te krijgen, waardoor men op zeker 
speelt: de zekerheid van verlies weegt zwaar door in de beslissing, waardoor men kiest voor de optie 
die een kans biedt het verlies te beperken  

• bij beslissingen hechten we meer belang aan gebeurtenissen met lage waarschijnlijkheid dan 
gerechtvaardigd is obv werkelijke frequentie  
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13.1 HET DOMINANTIEPRINCIPE  

Volgens dominantieprincipe zouden, wanneer alle factoren gelijk zijn, mensen bij voorkeur moeten kiezen voor 
de uitkomst met de hoogste utiliteit  

• vele voorbeelden van keuzegedrag die dit principe niet volgen  
• blijkt dat sommige mensen meer gevoelig zijn voor verliezen dan anderen à proefpersonen met hoog 

zelfvertrouwen kiezen vaker de meest risicovolle gok dan proefpersonen met laag zelfvertrouwen  

 

13.2 HET FRAMINGEFFECT  

Prospecttheorie voorspelt ook dat beslissingen zeer sterk beïnvloed kunnen door de wijze waarop het 
probleem geformuleerd wordt = framing-effect 

• Tversky en Kahneman: effect bestuderen adhv Aziatische ziekteprobleem (nadruk positieve uitkomst 
vs nadruk negatieve uitkomst)  

o de verwachte utiliteit van beide programma’s is gelijk, wanneer ze meerdere malen zouden 
worden toegepast à sterke voorkeur voor een van de twee programma’s wordt ppur 
gedreven door framing van het probleem  

o kanttekening 
§ de zekere optie is meer ambigu geformuleerd dan de probabilistische optie  
§ wanneer ambiguïteit uit formulering werd gehaald, verdween framing-effect  

• Wang: naast framing zijn er nog andere sociale en morele factoren die het keuzegedrag op het 
Aziatische ziekteprobleem kunnen beïnvloeden  

o proefpersoon in positief geformuleerde problemen hadden een sterkere voorkeur voor de 
deterministische optie, proefpersonen in negatief geformuleerde problemen hadden een 
sterke voorkeur voor de probabilistische optie  

§ probabilistische optie is eerlijker omdat alle patiênten hetzelfde lot treft  
§ deterministische optie heeft een twee keer zo grote utiliteit  

o wanneer probleem betrekking had op onbekende patiëtnen prefereerden proefeprsonen de 
deterministische optie ßà wanneer het probleem betrekking had op familieleden verkozen 
de meeste proefpersonen de probabilistische optie; sterker door eerlijkheid gedreven  

 

• Almashat en collega’s: framing-effect verdween wanneer de proefpersonen zowel voor de voor- als 
nadelen van alle beschikbare opties benoemen en hun beslissing moeten verdedigen  

 

13.3 HET VERZONKEN-KOSTENEFFECT  

Verzonken-kosteneffect: neiging om door te gaan met een specifieke actie, ook al is deze suboptimaal, omdat 
ze al kostbare middelen voor de actie hebben ingezet 

• Simonson en Staw: de mate waarin je verantwoordelijk gehouden kunt worden voor je acties kan in 
belangrijke mate bijdragen aan het verzonken-kosteneffect  
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o proefpersonen in de hoogverantwoordelijke groep voelden waarschijnlijk een sterke neiging 
om hun eerdere ineffectieve beslissing te verantwoorden door te blijven investeren in een 
eerder onsuccesvol product  

• voorkomen door beschikbaarheid van alle relevante informatie 

 

13.4 NEURALE CORRELATEN VAN WINST, VERLIES EN VERWACHTING  

Breiter en collega’s: studie waarmee men in staat was om twee verschillende aspecten van de verwerking van 
winst en verlies te onderzoeken  

• verwachting/prospectfase: presentatie van het draaiende wiel 
o activatie in de sublenticulaire amygdale en orbitale gyrus  

• daardwerkelijke uitkomst, namelijk het moment waarop onthuld werd wat het exacte bedrag was dat 
de proefpersoon had gewonnen  

o activatie in de nucleus accumbens, sublenticulaire amygdala en hypothalamus  

 

 

13.5 VERLIESAVERSIE IN HET DAGELIJKSE LEVEN  

Voorbeelden in dagelijkse leven:  

• professionele golfers: zijn voorzichtiger na verlies  
• pokerspelers: spelen agressiever na verlies  
• financiële professionals: risicogedrag bij winsten vergelijkbaar bij controlegroep, maar voor verliezen 

kleiner risicogedrag dan studenten  
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13.6 BEPERKINGEN  

Enkele zaken die de prospecttheorie niet zo goed kan verklaren: 

• optreden van verliesneutraliteit: het vooruitizcht van een mogelijk verlies zou voor tijdelijke verhoging 
van arousal zorgen waardoor we gevoeliger worden voor potentiële bekrachtigers (verliezen en 
winsten, wanneer beiden gelijktijdig optreden, zou er verliesneutraliteit optreden omdat we evenveel 
aandacht schenken aan potentiële winsten en verliezen  

• theorie houdt ook geen rekening met de specifieke omstandigheden waaronder winst of verlies kan 
optreden  

• theorie houdt weinig rekening met de sociale en emotionele factoren die in beslissingsprocessen een 
belangrijke rol kunnen spelen  

 

14 EMOTIONELE FACTOREN  

14.1 IMPACTBIAS  

Emotie speelt een rol in de verwerking van verliezen, al blijkt dat we de verwachte impact van emotie vaak 
overschatten  

• Kermer en collega’s: proefpersonen die daadwerkelijk enkele dollars verloren, voelden zich in 
werkelijkheid veel minder slecht dan ze zelf eerder voorspeld hadden  

 

• het overschatten van de impact van een verlies op onze emotionele toestand = impactbias  
o niet enkel in kop-of-muntsituaties, maar ook allerlei dagelijkse ervaringen  
o risico’s inherent aan beslissing kunnen goed afgeleid worden uit ervaren emotie  

§ anticipatoire emotie: die we verwachten te ervaren tgv onze beslissing  
§ ervaren emotie: werkelijke emotie die optreedt na de beslissing  

o welke emotie ervaren wordt is sterk afhankelijk van de situatie, waardoor de relatie tussen 
emotie en beslissingen bijzonder complex wordt  

 

“Kunnen emoties een negatieve of positieve impact hebben op onze beslissingsprocessen?” 

• Weller en collega’s: proefpersonen met schade aan de ventromediale frontale cortex vertoonden een 
verhoogde mate van risicovol gedrag, zowel bij potentiële winsten als verliezen ßà proefpersonen 
met schade aan de maygdala gekenmerkt door beperkte mate van aversieverlies (amygdala 
geassocieerd met rem op gedrag, die aanzet tot voorzichtigheid)  
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• Wong en collega’s: sterke negatieve emoties kunnen een positief effect hebben op 
beslissingsprocessen à omdat ze overmatig risicogedrag beperken of voorkomen dat mensen 
negatieve beslissingen blijven voortzetten  

• Shiv en collega’s: emoties kunnen ook een negatief effect hebben op keuzegedrag 
o proefpersonen met hersenbeschadiging presteerden beter op goktaak dan controlegroep 

omdat zij bleven investeren, zelfs na verlies  
o de controlegroep deed dit niet, waardoor ze potentiële winsten misliepen 

 

14.2 OMISSIEVOORKEUR  

Omissievoorkeur = wanneer bepaalde acties een zeker risico met zich meebrengen, kan dit ervoor zorgen dat 
we prefereren deze actie niet uit te voeren, zelfs wanneer de uitkomst van de passiviteit een negatievere 
utiliteit heeft dan het wel uitvoeren van de actie  

• Ritov en Baron: veel proefpersonen niet bereid om hun kind te vaccineren in situaties waarin de kans 
op overlijden door bijwerkingen veel kleiner was dan de kans op overlijden tgv de ziekte waartegen 
het vaccin werkte (ßà utiliteitsprincipe)  

o proefpersonen zouden zich meer verantwoordelijk voelen voor de dood van het kind 
wanneer dit komt door het ondernemen van een actie dan van het nalaten hiervan  

o gevoel van verantwoordelijkheid kan uitgebreid worden naar vele morele dilemma’s  
• andere verklaring (Crockett): pavloviaans klassiek conditioneringsmechanisme dat acties gelinkt aan 

aantrekkelijke stimuli stimuleert en acties gelinkt aan onaantrekkelijke stimuli inhibeert  

 

14.3 STATUS-QUOBIAS  

Status-quobias = hoe individuen soms de huidige toestand prefereren boven een alternatieve, potentieel 
betere toestand  

• Nicolle en collega’s: status-quobias gevonden bij moeilijke perceptuele beslissingstaak – beslissen of 
bal “in” of “out” was, waarbij ze steeds de keuze hadden om hun vorige beslissinge te handhaven of te 
switchen naar de andere optie  

o proefpersonen rapporteerden spijt als belangrijkste reden voor handhaven van de status quo  
o foutieve afwijking van de status quo geassocieerd met toename hersenactiviteit gebieden 

spijt  
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14.4 RATIONEEL-EMOTIONEEL MODEL  

Anderson: beslissingen worden bepaald door rationele factoren zoals inferenties en verwachte uitkomsten, 
alsook door verwachte en ervaren emoties  

• beslissing vermijden adhv angst en spijt  
o angst kan ook een rol spelen omdat deze emotie gereduceerd wordt als gevolg van de 

beslissing om voorlopig even geen beslissing te nemen  
• enkele aspecten die model niet kan verklaren  

o effecten gelden enkel op korte termijn; op lange termijn wordt gevonden dat meer spijt meer 
in verband wordt gebracht met nalaten acties dan uitvoeren ervan  

o ook in vele triviale dagdagelijkse situaties kunnen we een status-quobias vinden  

 

14.5 SOCIAAL-FUNCTIONALISTISCHE BENADERING  

Tetlock: sociale consequenties van een beslissing spelen een zeer belangrijke rol in ons gedrag 

• beslissingsvaardigheid gerelateerd aan de vaardigheid sociaal bedrog te herkennen  
• druk om verantwoording te moeten afleggen kan ook van invloed zijn op de beslissing – Schwartz en 

collega’s  
o de mate waarin artsen patiënten doorverwijzen in functie van de mate waarin ze 

verantwoordelijk gehouden worden voor hun beslissingen en de conflictinducerende 
keuzevrijheid die ze hebben  

o vaak alleen maar doorverwijzen wanneer ze verantwoordelijk gehouden worden (keuze 
vermijden)  

 

 

15 COMPLEXE BESLISSINGEN  

Vaak moeten we beslissingen maken die complexer zijn. Ook staan beslissingen niet altijd op zichzelf, maar kan 
het gaan om een reeks beslissingen, die een blijvende invloed op je verdere leven kunnen hebben  

 

15.1 DE MEERVOUDIGE-ATTRIBUTEN-UTILITEITSTHEORIE  

Wright: vijf stadia doorlopen bij het nemen van complexe beslissingen  

• alle attributen identificeren die relevant zijn voor de beslissing  
• beslissen hoe deze attributen meewegen in de beslissing  
• lijst van alle opties die we in beschouwing nemen 
• voor iedere optie geven we alle attributen een rating  
• voor iedere optie bepalen we de totale utiliteit en kiezen we de optie met de hoogste utiliteit  
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Wanneer we deze strategie volgen, zullen we over het algemeen de beste beslissing nemen, er vanuit gaanda 
dat alle relevante opties in beschouwing worden genomen en dat alle criteria onafhankelijk zijn van elkaar à in 
realiteit zelden op deze manier beslissingen nemen:  

• beslissingsproces wordt bijzonder complex wanneer we alle opties in beschouwing nemen  
• vaak niet mogelijk om alle attributen te bepalen die relevant zijn voor de beslissing  
• vaak niet mogelijk om te bepalen of alle relevante attributen volledig onafhankelijk zijn  

 

15.2 GEBONDEN RATIONALITEIT  

Simon: onze rationaliteit is gebonden – ingeperkt – doordat omgeving hier beperkingan aan oplegt à bij 
beslissingen < beperkingen vanuit omgeving en beperkingen in cognitieve vaardigheden  

• we zijn slechts zo rationeel als onze interne en externe omgeving toestaan  
• in praktijk à satificeren (satisfactory + sufficing), dit resulteert niet altijd in beste beslissing, maar vaak 

wel in beslissing die goed genoeg is, in situaties waarin niet alle opties gelijktijdig beschikbaar zijn  
• onderverdelen beslissers  

o satisfiers: mensen die tevreden zijn met een redelijke beslissing à over algemeen blijer en 
optimistischer  

o maximisers: perfectionisten, maar effecten van keuzestrategieën op psychosociaal 
welbevinden mogelijk cultureel bepaald  

 

15.3 ELIMINATIE-DOOR ASPECTENTHEORIE  

Tversky: hoe beslissers proberen complexe beslissingen te optimaliseren door opties te elimineren à sequen-
tieel relevante atrributen/aspecten overlopen en opties elimineren die niet aan specifiek criterium voldoen  

• een probleem is dat uitkomst van de beslisisng afhankelijk is van attribuut waarmee begonnen werd  
• Payne: strategie gebruikt bij preselectie, daarna meer elaboratie  
• Kaplan en collega’s: gewijzigd versie van de theorie – twee stadia  

o eliminatie van alle opties die niet aan een criteria voldoen  
o meer gedetailleerde evaluatie van de overgebleven opties  

 

 

15.4 BESLISSINGSSTRATEGIEËN  

15.4.1 VERANDERDE VOORKEUREN EN FEITEN  

Simon en collega’s: de waarde die we toekennen aan een specifiek attribuut blijft niet constant à voorkeuren 
kunnen wijzigen  
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Svenson en collega’s: we hebben een selectief geheugen voor feiten  

 

15.4.2 SELECTIEVE EXPOSURE  

Selectieve exposure = de meeste mensen prefereren informatie die consistent is met hun overtuiging boven 
informatie die dat niet is  

• Fischer en Greitemeyer 
o er is sprake van een toename in selectieve exposure wanneer menden de noodzaak voelen 

hun eigen positie te verdedigen  
o daarnaast kan selectieve exposure ook optreden wanneer beslissers alleen maar toegang 

hebben tot een beperkte hoeveelheid informatie  
• wanneer beslissers echter sterk gemotiveerd zijn en geïnstrueerd worden de best mogelijke beslissing 

te nemen, treedt er vaak een reductie op van selectieve exposure  

 

15.4.3 FLEXIBILITEIT IN DE BESLISSINGSSTRATEGIEËN  

Galotti: er is een aanzienlijke mate van flexibiliteit in de wijze waarop beslissingen genomen worden, 

 

Een complexe beslissing bestaat uit 5 fasen:  

• het stellen van doelen  
• het verzamelen van infromatie  
• het structureren van de beslissing  
• het maken van een keuze  
• het evalueren van de beslissing  

à er is een aanzienlijke flexibiliteit in de volgorde waarin deze fases doorlopen kunnen worden  

• terugkeren naar een eerdere fase, wanneer ze bv problemen ondervinden in een latere fase  
• beslissers beperken over het algemeen tot ongeveer 4 opties en het aantal opties neemt af doorheen 

de tijd  
o voor iedere optie ongeveer 3 – 5 attributen in beschouwing  
o dit aantal blijft constant of neemt iets toe doorheen de tijd en dit aantal is afhankelijk van 

hun vaardigheid of opleidingsniveau  

 

Galotti en Tinkelenberg: belangrijke observatie in de studie is dat het beslissingsproces dynamisch was  

 



 186 

PROBLEEMOPLOSSING EN 
ONTWIKKELING VAN EXPERTISE 
1 INLEIDING  

Voorbeeld: de 7 bruggen à langs elk punt passeren zonder elke brug meer dan één keer te moeten doen? 

• Euler: grafentheorie – iedere landmassa geassocieerd met punt op diagram; brug geassocieerd met 
lijn tussen twee punten  

o elke keer als je op een landmassa arriveert, moet je die via een andere route weer verlaten  
o ieder punt in het diagram dat niet het begin- of eindmunt van je route is, moet een even 

aantal verbindingen hebben à diagram heeft echter oneven aantal verbindingen met de 
andere landmassa’s DUS conclusie: onmogelijk om route te vinden  

• toont aan dat verandering van representatie van een probleem soms nodig is om de oplossing te 
vinden  

 

 

2 REPRESENTATIONELE VERANDERINGSTHEORIE  

Ohlsson: we komen vaak in een impasse terecht bij het oplossen van een probleem, omdat we het probleem 
op de verkeerde manier representeren à anders representeren  

• verlagen van de beperkingen die we zelf aan het probleem opleggen = constraint relaxation  
• hercodering (deel van de probleemrepresentatie opnieuw interpreteren)  
• elaboratie (nieuwe informatie toevoegen aan representatie van het probleem)  

 

 

2.1 HET MONITOREN VAN DE VOORTGANG  

MacGregor en collega’s: de mate waarin we voortgang boeken met het vinden van de oplossing gebruiken we 
als vuistregel om te signaleren of we in een impasse zijn geraakt of niet  
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• ontwikkeling model dat beschrijft hoe mensen het negenstippenprobleem oplossen  
o veel mensen gaan er vanuit dat de lijnen binnen het rasterprobleem moeten blijven, maar 

zelfs na de realisatie dat dit wel mag (constraint relaxation) slagen er velen niet in de juiste 
oplossing te vinden  

o dit door zoekstrategie: iedere lijn zoveel mogelijk stippen met elkaar verbinden  
• gaven proefpersonen voorbeelden van mogelijke cettern  

o voorbeeld (d) effectiever in vinden van de oplossing  
o voorbeeld (c) stimuleert proefpersonen veel mindern om lijnen buiten de kaders te tekenen 

(aanvankelijk meer voortgang); maar gebrek aan voortgang bij (d) stimuleert proefpersonen 
om hun beperkingen op te heffen  

 

 

2.2 PROCESSEN BETROKKEN BIJ REPRESENTATIONELE VERANDERING  

Öllinger en collega’s: model dat beschrijft hoe de verschillende processen betrokken bij een 
representatieverandering met elkaar verbonden zijn  

• verwerking probleembeschrijving + achtergrondkennis à probleemrepresentatie à zoeken naar 
oplossing  

• herhaaldelijk zonder succes – impasse die doorbroken kan worden door de drie bovengenoemde 
processen à verandering representatie à opnieuw zoeken naar oplossing  

 

2.3 EVIDENTIE  

Knoblich en collega’s: evidentie constraint relaxation à luciferprobleem  

• probleem type 1: vereist veranderen van de waarde van éé van de cijfers  
• probleem type 2 (inzicht): minder duidelijke oplossing, omdat we normaal alleen numerieke 

informatie manipuleren tijdens rekenopgaven à minder oplossingen gevonden door proefpersonen  
o proefpersonen fixeerden zich voornamelijk op de waarden – initiële probleemrepresentatie 

gebaseerd op idee dat de waarden veranderd moesten worden, ipv operatoren  

 

 

2.4 ZOEKEN NA INZICHT  

Inzichtsproblemen zijn echter nog steeds niet onmiddellijk opgeslost na een representatieverandering; maar 
binnen de veranderde representatie moet actief gezocht worden naar een oplossing  

• conclusie obv negenstippenprobleem: wanneer inzicht onmiddellijk tot een oplossing zou leiden, zou 
dat impliceren dat de juiste oplossing onmiddellijk na deze realisatie zou volgen  
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o zelfs na de verandering van de probleemrepresentatie zijn er nog extreem groot aantal 
patronen mogelijk, waarvan er slechts een paar tot de juiste oplossing leiden  

o nog steeds zoekproces nodig in de nieuwe probleemrepresentatie  

 

 

3 INCUBATIE  

Wallas: incubatie (= het tijdelijk loslaten van een probleem) is een belangrijk aspect van het oplossen van het 
probleem  

• onbewuste mentale processen blijven op de achtergrond doorwerken à vinden van een opmossing 
terwijl we actief met iets anders bezig zijn  

• Sio en Ormerod: incubatie-effecten gevonden bij creatieve problemen, die meerdere oplossingen 
hadden à incubatie stimuleert het zoeken naar kennis en informatie  

o proces vooral effectief bij problemen met meerdere oplossingen  
o sterkere effecten naarmate mensen al langer bezig waren met oplossen probleem à lange 

oplossingstijd zorgde voor sterke impasse, die door continue zoektocht in stand wordt 
gehouden  

• incubatie is effectief maar waarom dit zo is, is nog altijd niet geweten  
o Simon: incubatie zorgt ervoor dat strategieën die al geprobeerd zijn door de 

probleemoplosser vergeten worden à minder sterk aan vasthouden, waardoor er 
mogelijkheid ontstaat andere benaderingen te kiezen  

§ evidentie door Penaloza en Calvillo: RAT – water, cube, skate  
§ afleidende doelwoorden zo gekozen dat ze een sterke associatie vormen met ieder 

individueel woord en daardoor het vinden van de oplossing verhinderen  
§ van proefpersonen die afleiders hadden kregen, deden degene die pauze hadden 

gehad het beter, omdat ze hierdoor de misleidende info konden vergeten  

 

4 STRATEGIEËN VOOR PROBLEEMOPLOSSING  

4.1 DE GENERAL PROBLEM SOLVER  

Newell en Simon: general problem solver – programma dat ontwikkeld was om verschillende goed 
gedefinieerde problemen te kunnen oplossen  

• assumptie dat informatieverwerking serieel is: één oplossingsstap per keer in beschouwing  
• assumptie dat mensen een beperkte werkgeheugencapaciteit hbben en relevante kennis uit LTG 

kunnen ophalen  
o strategieën  van proefpersonen in detail uitgewerkt à in probleemruimte geïmplementeerd  
o probleemruimte < begintoestand, doeltoestand, toegestane mentale operaties  
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4.2 TYPES VAN PROBLEMEN  

puzzels waarin elementen in een specifieke volgorde van positie verplaatst moeten worden à altijd een aantal 
beperkingen aan de zetten die toegestaan zijn  

 

4.2.1 TOREN VAN HANOI  

Toren van Hanoi:  

• initiële toestand: vijftal schijven in afnemende grootte rond drie pinnen, gehele toren naar tweede pin 
verplaatsen  

o slechts één schijf tegelijk verplaatsen  
o grotere schijf nooit boven op kleineren  

• tijdelijke stapels maken en soms een deel van de oplossing terugplaatsen op originele stapel  

 

 

4.2.2 RIVIEROVERSTEEKPUZZELS  

Vb missionarissen-en-kannibalenprobleem of probleem van de boer met de wolf/geit/kool  

• oplossing is dat er heen- en teruggevaren moet worden, waarbij soms een persoon og een object mee 
terug moet worden genomen naar de oorsprong  

• bij beide types problemen: doeltoestand kan niet bereikt worden zonder dat er zetten worden 
gemaakt die de huidige toestand van het probleem tijdelijk verder van de doeltoestand verwijders  

o verschil beide types: framing  
o achtergrondkennis kan ons verhinderen dat we ons realiseren dat we überhaupt in staat zijn 

een stap terug te doen, waardoor er behalve op ons analytisch vermogen, ook beroep op 
inzicht gedaan wordt  

 

4.3 HEURISTIEKEN EN ALGORITMES  

Complexiteit van de meeste probkemen zorgt ervoor dat we vaak gebruik maken van vuistregels = heuristieken  

 

Bij probleemoplossing kunnen heuristieken contrasteren met algoritmen (= complexe procedure of methode 
die gegarandeerd tot een oplossing leidt)  

• algoritmes zijn cognitief zwaarder belastend; waardoor probleemoplossers sneller terugvallen op 
cognitief zuinigere procedures  

• afwijkingen tussen menselijke oplossingen en oplossingen voorgesteld door general problem solver 
wijzen op het gebruik van een aantal specifieke heuristieken  
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4.3.1 MEANS-ENDS-ANALYSE  

Means-ends-analyse = we beginnen met het waarnemen van het verschil tussen de huidige probleemtoestand 
en de doeltoestand à formuleren subdoel, om verschillende huidige- en doeltoestand te verkleinen à 
specifiëren zetten nodig om subdoel te bereiken  

• herhalen proces zolang er nog een discrepantie is tussen huidige toestand en doeltoestand  
• heurstiek omdat het niet gegarandeerd tot een oplossing zal leiden  

o mensen blijken vast te houden aan deze heuristiek, ook al resulteert het niet in een oplossing 
– onderzoek Sweller en Levine  

 

o studie zo opgezet dat iedere stap die uitgevoerd moest worden een stap weg was van de 
doelstaat à MEA nutteloos  

§ proefpersonen presteerden slecht: 10% vond oplossing en veel zetten nodig (298)  
§ proefpersonen die doel niet zagen vonden oplossing in 38 zetten   

 

4.3.2 HILL CLIMBING  

Hill climbing = de huidoge toestand van het probleem wordt altijd zo veranderd dat de volgende zet ons een 
stap dichter bij de doeltoestand brengt  

• wanneer er geen directe stap meer beschikbaar is die je dichter bij de doeltoestand brengt, heb je een 
probleem 

• Thomas: mensen zouden vooral problemen ondervinden op het moment dat ze een stap terug 
moeten doen  

o in die gevallen zijn heuristieken behoorlijk inadequaat  
o mensen genereren ook subdoelen – meeste proefpersonen probleem oplossen in 3 – 4 

subdoelen  

 

4.3.3 VOORTGANGSMONITORING  

Newell en Simon: mensen zouden van heuristiek of strategie wisselen wanneer de gebruikte strategie 
inefficiënt blijkt te zijn à monitoren van progressie = een tweede heuristiek  

 

Payne en Duggan: de illusie dat we voortgang boeken kan leiden tot een weerstand om van strategie te 
veranderen 

• wanneer porblemen weinig mogelijke zetten hadden, dan werden proefpersonen snel gedwongen om 
zetten te herhalen, waardoor ze vlug geen progressie naar het doel meer konden ervaren à sneller 
opgeven  
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4.4 PLANNING  

Waarom plannen we maar weinig vooruit bij het zoeken van een oplossing?  

• beperkte capaciteit van het werkgeheugen  
• planning is kostbaar in termen van tijden en moeite en vaak onnodig omdat simpele heuristieken in 

veel dagelijkse situaties wel volstaan à wel in staat te plannen, maar doen dit niet om mentale 
processen niet excessief hoog te belasten  

 

4.4.1 HOE VER PLANNEN WE VOORUIT?  

Delaney en collega’s: evidentie dat we vaak minder ver vooruitplannen dan we zouden kunnen  

• groep proefpersonen die instructies kreeg om volledige oplossing uit te werken voorat ze de stappen 
daadwerkelijk uitvoeren – vertonen planningsgedrag en oplossing in minder stappen  

• groep die geen instructie kreeg en zelg hun stratefie mochten bepalen – plannen nauwelijks  

 

 

4.4.2 COGNITIEVE GIERIGHEID  

Cognitieve gierigheid à we gaan economisch om met onze tijd en moeite die we steken in taken die veel 
denkwerk vereisen  

• Kahneman: systeem 2 houdt de functies van systeem 1 in de gaten en checkt de antwoorden, maar 
proces faalt regelmatig, zelfs wanneer antwoord systeem 1 incorrect is  

• cognitieve reflectietest = indicatie van de mate waarin we cognitieve gierigaards zijn 
o wanneer je op test  een of meer antwoorden fout hebt, heb je last van cognitieve gierigheid  
o mensen die laag scoren op deze test, scoren over het algemeen ook laag op een groot scala 

aan beoordelings- en redeneertaken  
§ ze zijn cognitieve gierigaards  
§ prestatie op test correleert positief met intelligentie  

• overeenkomst cognitieve gierigheid en idee Newell en Simon dat probleemoplossers gebruik maken 
van heuristieken = terugvallen op simpele en soms inaccuratie strategieën  

• verschil beiden 
o gebruik heuristieken omdat we gedwongen worden door beperkte verwerkingscapaciteit  
o bij cognitieve gieriheid gebruiken we heuristieken omdat we terughoudend zijn in het 

inzetten van moeizame cognitieve processen  

 

5 PROBLEEMOPLOSSING OP BASIS VAN ANALOGIEËN  

Positieve transfer = wanneer je op een later tijdstip een vergelijkbaar probleem moet oplossen, mag je 
verwachten dat je kan profiteren van je ervaring uit het verleden  
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Negatieve transfer = soms kan een eerder probleem je echter hinderen in het vinden van de juiste oplossing  

 

Veel analogieredeneringen zijn gebaseerd op dergelijke eerdere ervaringen en het ontdekken van 
overeenkomsten tussen het huidige probleem en het vorige  

 

5.1 HET STRALINGSPROBLEEM VAN DUNCKER  

Duncker: stralingsprobleem – hoe kan je een dodelijke dosis radioactieve straling op een tumor richten zonder 
het omringende gezonde weefsel te beschadigen? 

• slechts 10% van de proefpersonen kan zonder verdere hints de oplossing van het stralingsprobleem 
vinden  

• wanneer proefpersonen op voorhand een structureel gelijkend verhaal krijgen, vond 80% de oplossing  
o vanuit verschillende posities meerdere zwakkere stralen afvuren op locatie tumor  

 

5.2 OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE PROBLEMEN  

Wat maakt dat we analogieën kunnen gebruiken?  

• overeenkomsten herkennen tussen huidige probleem en eerder probleem – Chen: drie types  
o oppervlakkige overeenkomsten geassocieerd met voor oplossing vaak irrelevante details die 

in beide problemen voorkomen  
o structurele overeenkomsten geassocieerd met oplossingsprincipes die door beide problemen 

gedeeld worden  
o procedurele overeenkomsten geassocieerd met procedures die overeenkomen met dewelke 

nodig zijn om het huidige probleem op te lossen  
• illustratie met problemen waarbij olifant gewogen moet worden à oplossing probleem bestaat eruit 

om kleinere objecten te verzamelen die samen evenveel wegen als olifant en die afzonderlijk van 
elkaar te meten  

o bootoplossing: vaststellen hoe diep boot in het water zakt wanneer olifant erin staat  
o boomoplossing: grote balans aan boom hangen waarop olifant en objecten in balans moeten 

worden gebracht  

 

• resultaten 
o ontbreken oppervlakkige overeenkomsten verhindert dat proefpersonen de relevantie van 

aan analogie doorzien en zijn daarom minder geneigd om analogon te gebruiken  
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§ wanneer we actief analogieën genereren, resulteert dat in een diepe verwerking van 
het probleem, waardoor we beter in staat zijn structurele overeenkomsten te zien, 
zelfs wanneer oppervlakkige informatie afwezig is  

§ passief analogon aangeboden kijgen, leidt minder tot de oplossing van een probleem  
o mate waarin experts gebruik maken van analogieën is afhankelijk van de aard van de taak: 

experimenten geassocieerd met oppervlakkige overeenkomsten ßà hypothesen genereren 
geassocieerd met structurele overeenkomsten  

 

Loewenstein: efficiëntie waarmee we een analogie uit ons geheugen kunnen halen is essentieel voor het 
oplossen van problemen en deze worden bepaald door de mate waarin we de onderliggende structuur van een 
probleem doorzien  

 

Welke cognitieve processen zijn betrokken bij analogisch probleemoplossen of redeneren?  

• onderzoek dmv vier-term-analogieprobleem (a:b::c:d)  
o aangeven of a:b dezelfde relatie tot elkaat hebben als c:d  
o goed controleerbaar, alle relevante info in probleemstelling gegeven en in principe slechts 

één correct antwoord  
• Knowlton en collega’s: processen die hierbij betrokken zijn, moeten strikt serieel verlopen door de 

hoeveelheid verwerking die nodig is à verschillende stadia:  
o ophaling – mapping – inferentie – inductie (leidt tot abstract schema, waarin structurele 

overeenkomst tussen probleem/analogie gerepresenteerd is)  
o duidelijker beeld van hoe deze stadia zich verhouden tot neurale activiteit  

§ coderen van probleem en mapping geassocieerd met diversie frontale 
hersengebieden  

§ werkgeheugen betrokken bij analogisch probleemoplossen  
• prestatie op beide taken daalt wanner proefpersonen tegelijk een taak 

moeten uitvoeren die beroep doet op beperkte capaciteit werkgeheugen  
• prestatie verbale taak interfereert met tweede taak die beroep doet op 

fonologische lus, visuele taak interfereert met tweede taak die beroep doet 
op visuospatiaal kladblok  

 

 

6 DE ONTWIKKELING VAN EXPERTISE  

Vaardigheid = in staat zijn om binnen een bepaald domein een taak met hoge mate van efficiëntie uit te voeren 
à de mogelijkheid doelen te bereiken groeit in functie van de hoeveelheid oefening  
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Experts zijn extreem efficiënt in het oplossen van een probleem – efficiënt toepasen kennis  

• onderzocht door kennisrijke problemen  
• vb classificatie natuurkundige problemen door leken vs experts  

o expert doorziet structuur van probleem veel eerder en maakt minder gebruik van formules  
o experts classificeren problemen eerder obv onderliggende structuur, terwijl beginners de 

problemen vaak classificeren obv oppervlakkige kenmerken  

 

6.1 SOORTEN EXPERTISE  

6.1.1 SCHAAKEXPERTISE  

Schaakspel ideaal voor studies naar expertise om enkele redenen:  

• schaakspel is abstract en goed gedefinieerd probleem à prestaties onder gecontroleerde 
omstandigheden bestuderen  

• unieke eigenschap = aantal mogelijke zetten is zo groot, dat het nooit mogelijk is om een schaakpartij 
te winnen obv vooraf bedacht strategie of vooruitplannen zetten 

• internationaal rankingsysteem voor schaakmeesters, dat het mogelijk maakt om individuele 
verschillen in prestatie te relateren aan spelers hun expertiseniveau  

 

6.1.2 MEDISCHE EXPERTISE  

Medische expertise interessant:  

• medisch probleem vaak slecht gedefinieerd – diagnose moet gesteld worden obv groot aantal al dan 
niet redundante indicatoren à vereist aanzienlijke inhoudelijke vakkennis  

• aanzienlijk maatschappelijk belang  

 

6.2 SCHAAKEXPERTISE  

De Groot: onderzoek geheugen schaakgrootmeester en beginners à opdracht=onthouden stellingen  

• schaakexperts hadden evenveel moeite om de willekeurige posities te reconstrueren  
• experts vooral veel beter in reconstrueren echte stellingen à specifiek deze info die wordt gebruikt 

om de positie van het huidige spel te relateren aan die uit eerdere spellen  

 

6.2.1 CHUNKING-THEORIE  

Chase en Simon: schakers die bordposities proberen te onthouden, delen deze op in ± 7 chunks  

• chunks van de experts bevatten meer info dan die van beginnende spelers  
o de hoeveelheid stukken die na iedere keer kijken naar originele bord werden geplaats waren 

een maat voor hoeveelheid info die opgeslagen was in die chunk  
• schaakexperts kunnen zo sterk spelen omdat ze een enorme hoeveelheid aan chunks in LTG hebben 

opgeslagen (10000 – 30000 ßà latere computersimulaties 100000)  
• maar gedetailleerder en groter geheugen niet enige voordeel van schakers; ook substantieel andere 

strategieën hanteren à uitbreiden chunking-theorie  
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6.2.2 SJABLOONTHEORIE  

Gobet en Waters: chunking-theorie kan twee belangrijke aspecten van het schaakspel niet verklaren 

• hoe individuele chunks worden geïntegreerd in hogere-orde representaties  
• encoderen van de bordposites kost veel meer tijd dan het in de werkelijkheid het geval is  

 

Sjabloontheorie – geïmplementeerd als computerprogramma dat ernaar streeft denkprocessen schaker te 
simuleren – assumptie dat de schaker de volgende zet zal bepalen door een associatief netwerk te doorkruisen  

• netwerk < knopen in boomstructuur – iedere knoop geassocieerd met tests om eigenschappen 
externe stimuli te checken – resultaat tests zal bepalen welke link naar volgende niveau gevolgd wordt  

• einde beslissingsboom: chunk op die positie vergelijken met daadwerkelijke stelling op bord, dmv 
patroon-herkenningsmechanisme  

o chunks die veel gebruikt worden à sjablonen (< kern geassocieerd met oorspronkelijke 
chunk en slots met additionele informatie); sjablonen bevatten info over posities van 10-20 
schaakstukken  

• specifieke testbare predicties 
o schaakposities worden opgeslagen in maximaal drie sjablonen, aantal relatief groot  

§ evidentie: reconstrueren bord altijd in drie of minder stappen, schaakmeesters 
tijdens één stap tot 15 stukken tegelijk plaatsen (ßà 6 voor beginners)  

o beste schakers danken hun uitmuntende prestaties vooral aan hun superieure 
sjabloongebaseerde kennis (kan snel aangesproken worden – snel aantal zetten inperken)  

§ schaakexpertise geassocieerd met snelle toegang relevante kennis  
§ consistente evidentie: experts fixeerden binnen korte tijdsspanne vaker op tactisch 

relevante posities dan gemiddelde schakers  
o experts blijven goed onder tijdsdruk presteren  

§ Burns: hoge correlatie normale schaakprestatie en prestaties snelle schaakpartije  
§ Van Harreveld en collega’s: ratings spelers steeds minder predictief voor wedstrijd-

resultaten naarmate de beschikbare tijd voor een wedstrijd minder werd à 
langzame strategische processen spelen weldegelijk een rol bij normale wedstrijden  

 

6.3 MEDISCHE EXPERTISE  

Maatschappelijk doel: een foute medische diagnose kan het welzijn van een patiënt aanzienlijk negatief 
beïnvloeden of in een extreem geval diens leven bedreigen  



 196 

• Elstein: interesse in de manier waarop de beste specialisten diagnoses stelden – zocht expliciet naar 
medici die uitblonken in diagnostische vaardigheden en vergeleek deze prestaties met een 
representatieve groep artsen  

o obv latere analyses concludeerde hij dat de beste experts niet beter presteerden dan de 
gemiddelde artsen  

o achteraf geïdentificeerd probleem = methode om experts te selecteren bleek ineffictief, 
namelijk obv nominaties van collega-artsen en dure simulaties van een medische praktijk  

§ effectievere methode: aantal jaren ervaring,certificatie relevante instanties, 
verantwoordelijkheden,… 

• latere focus bij onderzoek  
o medische expertise ontwikkelt zich geleidelijk à het volstaat om medische 

beslissingsprocessen te bestuderen in functie van het aantal jaren ervaring  
o kosten-efficiënte studies: gebruik maken van problemen die in de cognitieve psychologie 

gebruikt werden om medische expertese te onderzoeken  

 

6.3.1 IMPLICIETE VS EXPLICIETE REDENERINGEN  

Medische expertise is impliciet à experts maken meer gebruik van snelle, intuïtieve systeem 1-processen; 
terwijl beginners meer expliciete doelbewesyte redeneerprocessen gebruiken (systeem 2)  

 

Engel: vooral impliciete strategieën bij medische specialismen die beroep doen op visuele 
patroonherkenningsprocessen  

 

Zelfs wanneer ze gebruik maken van impliciete strategieën controleren ze hun resultaten adhv expliciete 
redeneringen  

• Patel en Groen: patroonherkenning is een belangrijke determinant van expertise à focus op structuur 
van de informatie die proefpersonen in geheugen opgeslagen hadden na formuleren diagnose  

• Norman en collega’s: medische probleemoplossingsstrategieën obv de gelijkenissen met een eerder 
specifiek exemplaar waar diagnosticus ervaring mee heeft gehad  

o doet beroep op niet-analytische redeneerprocessen  
o niet toegankelijk voor introspectie à zinvol om gebruik te maken van cognitief 

psychologische experimenten ipv verbale rapporten  
o specifieke eigenschappen van voorbeelden van een diagnose (initieel aan proefpersonen 

gepresenteerd) lunnen een sterke bias in de diagnose introduceren  
§ specialisten minder gevoelig voor biases omdat ze waarschijnlijk in moeilijke 

gevallen wel gebruik maken van een analytisch redeneerproces  
§ Mamede en collega’s: vooral bij complexe diagnoeses hebben medisch experts 

voordeel bij het gebruikt van een expliciete bewuste analyse  
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Krupinski en collega’s: relatie tussen oogbewegingspatronen en expertise bij het scannen naar pathologisch 
weefsel à specialisten besteden steeds minder tijd aan het bestuderen van de niet-diagnostische delen van de 
afbeelding  

 

Kundel en collega’s: fixaties richten zich bijna onmiddellijk op tumor – snelle detectie is een zeer goede 
predictor voor diagnostische accuratesse à meteen fixeren op tumor = holistische of globale strategie ßà 
langzamere, meer overwogen verwerkingsstrategie  

 

 

6.3.2 EFFICIËNTIE VAN HERKENNINGSPROCESSEN  

Hoe kan het dat medisch experts bijna onmiddellijk focussen op tumor in een medische afbeelding?  

 

Medisch experts hebben mogelijks een enorm efficiënt predictiesysteem voor de herkenning van 
tumoren/andere medische aandoeningen ontwikkeld  

• evidentie Gegenfurtner en collega’s: experts fixeerden korter, fixeerden (vaker) op taakrelevante 
informatie, maakten langere saccades  

• Kulatunga-Moruzi en collega’s: experts profiteerden niet van de additionele beschrijving, maar gingne 
juist minder gaan presteren à experts hebben een zeer efficiënte visuele strategie en verbale 
beschrijvingen interfereren hier niet mee  

 

6.3.3 PATROONHERKENNING EN BESLISSINGSPROCESSEN  

Wat als complexe beslissingen heel snel gemaakt moeten worden?  

 

Klein: recognition-primed-decision-model  

• experts zullen proberen om een stiuatie te vergelijken met eerdere situaties: wanneer er een match is, 
zal een eerder gekozen oplossing gebruikt worden à ophalen één oplossing obv patroonherkenning  

• oplossing toepassen in de vorm van mentale simulatie – gewenste effect à daadwerkelijk toepassen  
o bij onbekende situatie of ongewenst effect zal er een vervolgstap genomen moeten worden  
o snel een nieuwe situatie kunnen interpreteren als voorbeeld van een bekend probleem (maar 

niet iedereen deze strategie)  
o model richt zich op beslissingsgedrag experts (ßà Kahnemans systeem 1-benadering vooral 

streven naar menselijke fouten te verklaren)  
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6.3.4 ERVARING VS EXPERTISE  

Lang gedacht dat ervaring en expertise samenhingen, maar niet altijd het geval:  

• routineuze expertise = wanneer iemand bijzonder efficiënt wordt in het uitvoeren van routineuze 
procedures  

• adaptieve expertise = individuen die blijven groeien in hun vakgebied vanwege hun intentionele 
betrokkenheid om steeds nieuwe en innovatieve manieren problemen op te lossen à continue inzet 
van cognitieve processen  

 

Recente studies hebben gevonden dat de correlaties tussen expertise en aantal jaren ervaring vaak zeer klein 
zijn of niet bestaan, soms zelfs een negatieve correlatie  

• Ericsson: studie van medische expertise anders benaderen à expertprestatiebenadering: gebaseerd 
op identificatie individuen die een bewezen beter dan gemiddelde prestatie leveren op specifieke 
medische taken  

o prestaties experts beginnen met analyse natuurlijk gedrag – dan identificeren essentiële 
situaties – deze situaties in visuele vormen aan andere proefpersonen getoond en gevraagd 
welke actie ze zouden uitvoeren  

o inventarisatie objectief gedrag geassocieerd met expertise  
o benadering richt zich op de vraag welke vaardigheden resulteren in superieure prestaties in 

exceptionele gevallen – hier komen de prestaties van adaptieve experts tot hun recht (ßà 
Elstein: typisch routineuze gevallen)  

 

6.3.5 DOELBEWUST OEFENEN  

Ericsson en Towe: doelbewust oefenen gekenmerkt door vier aspecten  

• taak heeft juist moeilijkheidsniveau  
• bij oefenen krijg je informatieve feedback over je prestatie  
• je hebt voldoende gelegenheid om de taak te herhalen  
• je hebt de gelegenheid om je fouten te corrigeren  
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Medische expertise neemt een aparte positie in tov andere vakgebieden, waarin onmiddellijke feedback wel 
mogelijk is  

• meest opmerkelijke resultaten met simulatortrainingen – bedienden laboratoriumapparatuur  
• door doelbewust oefenen kunnen we limitatie van het werkgeheugen omzeilen  

o langetermijn-werkgeheugen geassocieerd met onthouden door representaties in het LTG te 
activeren  

o expertise kan resulteren in de snelle transfer van info naar het LTG, waardoor het een deel 
van de functionaliteit van het werkgeheugen kan overnemen à nieuwe info direct 
geassocieerd met bestaande kennis  

• Ericsson en Chase: illustratie effectiviteit doelbewust oefenen  
o student SF: onthouden reeksen tot 80 cijfers à training langetermij-werkgeheugen  
o hiëratchie van chunks waardoor SF alle getallen kon ophalen door simpelweg de structuur te 

overlopen  

 

• Guida en collega’s: experts maken efficiënter gebruik van het werkgeheugen  
• voor een aantal domeinen wordt gevonden dat er een sterke correlatie is tussen het niveau van 

expertise en hoeveelheid doelbewuste oefening  
o doelbewust oefenen is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om expertise te 

ontwikkelen  
o drie predicties Campitelli en Gobet 

§ iedereen die veelvuldig en doelbewust oefent, zou uiteindelijk een zeer hoog 
prestatieniveau moeten bereiken  

§ voor ieder individu zou de totale hoeveelheid oefentijd ongeveer even hoog moeten 
zijn om een bepaald niveau te bereiken  

§ ieders vaardigheid zou ongeveer in gelijke mate moeten profiteren van aan bepaalde 
hoeveelheid oefening  

à oefening heeft weliswaar een positief effect, maar de effectiviteit van doelbewust oefenen is beperkt  

à het zou mogelijk moeten zijn om obv talent te bebpalen wie dmv doelbewust oefenen zal excelleren  

• intelligentie is belangrijke indicator bij brede expertise 
• specifieke vaardigheden: intelligentie minder belangrijke factor  
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SOCIALE COGNITIE  
1 INLEIDING  

Terechte kritiek op cognitieve psychologie = onderzoek naar menselijk functioneren heeft altijd op individueel 
niveau plaatsgevonden, terwijl mensen sociale wezens zijn  

• ook aan sociale interacties liggen cognitieve en neurale processen ten grondslag  
• studie sociale cognitie: vooral perceptuele- en actieprocessen bestudeerd vanuit een sociale context  

 

2 IMPLICIETE SOCIALE COGNITIE  

We zijn ons vaak niet bewust van de reden waarom we bepaalde sociale acties uitvoeren  

 

Greenwald en Banaji: impliciete sociale cognitie (= processen die buiten onze bewuste controle optreden en 
gerelateerd zijn aan sociaal-psychologische constructen zoals attitudes, stereotypes en zelfconcepten  

• onderzoek dmv impliciete maten 
• vb affectie-attributie-procedure: zwarte of witte gezichten gezien als prime-stimulus die worden 

gepresenteerd voor Chinees karakter à ook al zijn de gezichten irrelevant, ze beïnvloeden de 
‘aantrekkelijkheid’ van de karakters  

• vb impliciete-associatietesten: raciale attitudes meten à eigennamen representatief voor 
bevolkingsgroep; L (Afro-Amerikaans), R (Europees) reageren, nadien emotioneel geladen woorden; L 
(positief), R (negatief), dan samenvoegen twee categorieën  

o nadien blok waarin bevolkingsgroepen worden omgekeerd – combinatie van L: positief en 
Europees, R: negatief en Afro-Amerikaans  

o proefpersonen die een impliciete associatie hebben met een emotionele valentie en een 
bepaalde bevolkingsgroep zullen omgekeerde mapping efficiënter uitvoeren, minder hinder 
ondervinden van omdraaiing  

 

3 SOCIALE PRIMING  

Kan onbewuste blootstelling aan sociale concepten ons gedrag beïnvloeden? 

• priming geassocieerd met groot scala aan veranderingen in perceptie, beoordelingen en gedragingen, 
die worden teweeggebracht door minimale blootstelling aan woorden, foto’s of andere stimuli  

o robuust vb associatief semantisch netwerk verhoogt accuratesse woordbenoeming  
o complexer en indirecter: sociale priming  

• verschillen perceptuele en sociale priming  
o pp: talloze keren gerepliceerd ßà sp: niet het geval à onbewuste beïnvloeding van gedrag 

kan in vraag gesteld worden  
o toekomst zal moeten uitwijzen of gerapporteerde effecten van sociale priming robuust 

genoeg blijken te zijn en betrouwbaar genoeg zijn  

 

4 THEORY OF MIND  

Theory of mind = het vermogen om ons in te leven in het perspectief van iemand anders  

• Fletcher en collega’s: activatie mediale frontale gyrus  
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• Bull en collega’s: theory of mind is gevoelig voor interferentie door executieve dubbeltaken à het is 
geen automatisch, maar een gecontroleerd proces dat gebruikmaakt van aandachteisende cognitieve 
hulpbronnen  

• gerelateerd aan mind reading = vermogen om de mentale staat van een ander te representeren  
o vaardigheid om de intenties van een ander af te lezen uit lichaamstaal  
o deels aangeboren en deels door training verfijnd  

§ leren gezichtsexpressies, lichaamstaal en uitingen te interpreteren en vertalen naar 
de mentale toestand van degene die we lezen  

§ kan ook in niet-sociale situaties voorkomen  

 

 

5 DE NEURALE BASIS VAN SOCIALE COGNITIE  

Modulariteit sociale cognitie door vergelijken ASS met syndroom van Williams: 

• ASS: moeilijkheden met vaardigheid om mentale toestanden van een ander te herkennen  
• WS: hypersociaal  

 

Resultaten vergelijking:  

• vaardigheid mentale toestand mensen aflezen geassocieerd met amygdala (niet aanwezig bij ASS)  
• bij WS een ongewone positieve beoordeling van de benaderbaarheid van onbekenden  
• consistent met sociaal gedrag patiënten bilaterale schade amygdala  

 

 

5.1 DE AMYGDALA EN DE SOCIALE BEOORDELING VAN GEZICHTEN  

Kleine proportie neuronen in de amygdala geassocieerd met activatie specifiek gemoduleerd door 
aanwezigheid gezichten à speelt cruciale rol in herkennen emotie in de gelaatsuitdrukking (vooral negatief, 
zoals angst of woede)  

• consistent met dierenstudies die aantoonden dat laesies in de amygdala resulteren in verminder 
vermogen om emoties te herkennen  

• meeste onderzoek gericht op negatieve emoties, maar ook onderzoek dat amygdala betrokken is bij 
herkenning van positieve emoties  
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o alloceren cognitieve processen aan biologisch saillante/ambigue stimuli à vereisen 
additionele verwerking, ongeacht emotionele valentie  

o geen strikt sociale rol  
§ schade amygdala – ook afwijkende beoordelingen aan affectieve stimuli die niet 

specifiek sociaal zijn  
• consequentie beschadiging amygdala voor sociale functioneren?  

o schade à extreem vriendelijk tegen andere: ontbreken biologish waarschuwingsmechanisme  
o mensen vertonen minder sociaal aberrant gedrag dan dieren à ook nog obv andere 

processen in staat om sociaal aangepast gedrag te vertonen  
o minder herkenning in intentionaliteit à beschrijvingen in puur geometrische termen, 

automatische interpretatie in sociale termen ontbreekt  
§ amygdala specifiek betrokken bij relatief snelle en automatische evaluatie van 

biologisch relevante stimuli  
§ samenwerken met prefrontale cortex om belonende aspecten van emotioneel 

saillante stimuli te verwerken  

 

5.2 DE VENTROMEDIALE PREFRONTALE CORTEX: SOCIAAL REDENEREN EN 
BESLISSEN  

Eerste domein van de ventromediale prefrontale cortex = linken van perceptuele representaties van stimuli 
met representaties van hun emotionele en sociale significantie (sociale simulaties)  

• aantal verschillen met amygdala  
o VPC speelt rol bij verwerking van belonende en aversieve stimuli ßà A enkel aversieve  
o VPC: beloninggerelateerde representaties minder stimulusgedreven  
o VPC: beloninggerelateerde representatie kan ook gevolg zijn van meer complexe emotionele 

waardebepaling à mediëren uitkomsten, die gevolg zijn van belonende/straffende condities  
• schade VPC: onvermogen organiseren, toekomstige activiteiten plannen; verminderd vermogen 

reageren op straf; stereotypische sociale manieren; gebrek aan zorg en interesse in anderen  
o opvallend: verminderd emotioneel functioneren geassocieerd emt empathie à 

dysfunctioneel mechanisme dat verhindert dat cognitieve mechanismen effectief gebruikt 
kunnen maken van essentiële emotionele kennis  

 

Tweede domein = sociaal redeneren  

• onderzoek dmv kaartselectietaak Wason  
o VPC verminderde verwerking deontologische regels  
o VPC verminderde sociale intuïties (herkenning van sociaal bedrog)  
o vaak wel normale prestatie op abstracte redeneertaken  

 

5.3 DE SOMATOSENSORISCHE CORTEX: EMPATHIE EN SIMULATIE  

Sociale cognitie moet ons in staat stellen om mentaal model te maken van ander à moeten identificeren wat 
belangrijk is om over die ander te weten en ons realiseren dat ze potentieel met ons kunnen interacteren  

• ons in ander verplaatsen doordat we deze andere simuleren in ons eigen brein: we kunnen empathie 
voelen voor deze persoon doordat we mentaal model genereren van diens gedachten en gevoelens  

• processen relevant voor eigen emotieverwerking zijn ook relevant voor verwerking sociale situaties à 
gemeenschappelijke factor ‘gevoel’ = representatie emotionele staat van het lichaam, ongeacht of dat 
nu een eigen emotionele reactie betreft, of een empathische reactie op die van een ander  

• derde neurale structuur rol bij genereren mentale representatie ander:  
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o gelokaliseerd in delen van de rechter somatosensorische cortex  
o schade à beperking in vermogen om emoties af te leiden uit gezichten  
o somatosensorische cortex simuleert gelaatsuitdrukking die de ander vertoont  

 

5.4 HET SPIEGELNEURONENSYSTEEM  

Rizzolatti: sommige neuronen in de premotorcortex van apen zowel actief wanneer de aap een bepaalde 
handeling moest uitvoeren, als wanneer die observeerde hoe de proefleider de handeling zelf uitvoerde  

 

 

Spiegelneuronen = acties die iemand anders uitvoert weerspiegelen opdat je deze zelf later kan uitvoeren  

• single cell recordings moeilijker bij mensen, dus ook moeilijk om equivalent van 
spiegelneuronensysteem vast te stellen – maar wel evidentie voor gevonden  

• ontdekking aanvankelijk sceptisch ontvangen; nu wel van belang in theorieën over motorisch leren, 
imitatie en sociale perceptie  

 

Basisfunctie = begrijpen van de acties van anderen  

• imitatie heeft zich later in de evolutie vanuit de functie van het begrijpen van acties ontwikkeld  
• bij dieren weinig evidentie voor imitatieleren ßà bij mensen wel evidentie voor betrokkenheid 

spiegelneuronensysteem bij imitatie  
o Buccino et al.: observeren akkoorden activeerde vergelijkbare hersengebieden als zelf spelen  
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o activatiepatroon < mechanisme twee fasen  
§ te imiteren actie in haar samenstellende elementen opgebroken en deze elementen 

in potentieel bewegingspatroon vertaald  
§ organisatie bewegingspatronen in spatiale en temporeel coherente sequentie van 

bewegingen, die herhaalt wat imitator getoond heeft, spiegelneuronen: evidentie 
voor hun rol in het begrip van acties  

 

5.4.1 SPIEGELNEURONEN: EVIDENTIE VOOR HUN ROL IN HET BEGRIP VAN ACTIES  

Gallese en collega’s: spiegelneuronensysteem is fundamenteel voor ons vermogen om de intenties en acties 
van anderen te begrijpen à intern deze acties en intenties repliceren/simuleren (gebeurt impliciet)  

• niet alleen acties van anderen kunnen interpreteren, maar ook zelf vergelijkbare acties kunnen 
uitvoeren  

• verklarend mechanisme sociale cognitie: directe connecties kunnen maken tussen eigen perspectief 
en dat van een ander  

• evidentie voor betrokkenheid spiegelneuronen geassocieerd met intenties/acties bij mensen  
o activatie spiegelneuronensysteem wanneer actie wordt uitgebeeld  
o toedienen TMS-puls à vergroting motorpotentialen die door spieren worden gegenereerd 

wanneer iemand een actie observeert  

 

 

Umilta en collega’s: spiegelneuronen zijn niet alleen actief wanneer een actie geobserveerd wordt, maar ook 
wanneer de actie aan het zicht onttrokken wordt (onzichtbare conditie)  

 

Kohler en collega’s: spiegelneuronen worden niet alleen actief bij de visuele observatie van een actie, maar ook 
door het corresponderende geluid  

 

5.4.2 SPIEGELNEURONEN EN ACTIEBEGRIP: BEPERKINGEN  

Newman-Nordlund et al.: hersengebieden die traditoneel met spiegelneuronensysteem wordt geassocieerd, 
kunnen niet definiëren tussen betekenisvolle en betekenisloze acties  
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Hickok: 8 problemen geassocieerd met idee dat spiegelneuronen betrokken zijn bij begrip acties à essentie:  

• ook andere neurale mechanismen betrokken bij begrijpen van acties en intenties  
• klassieke spiegelneuronensysteem kan niet differentiëren tussen soorten acties  
• er zijn indicaties voor dissociatie uitvoeren en begrijpen van acties  
• zwakke evidentie voor overeenkomsten tussen menselijke spiegelneuronen en primaten  

 

5.4.3 SPIEGELNEURONEN EN EMOTIES  

Spiegelneuronensysteem niet enkel betrokken bij begrijpen acties, maar ook bij begrijpen emoties  

 

Bij apen: insula speelt een rol in emotiebegrip (walging)  

• neuronen die reageren op waarnemen gezichten  
• connecties ontvangen van interoceptieve projecties  

o interoceptie = waarneming fysiologische toestand van lichaam, in bijzonder interne organen  
o representeren interne toestand van het lichaam en viscereomotorische integratie  

 

Bij mensen: insula ook een rol in de verwerking van walging 

• de insula wordt ook geactiveerd door gelaatsuitdrukkingen van een ander  
• gelinkt aan herkenning van gelaatsuitdrukkingen  
• evidentie klinische studies  

o Calder en collega’s: patiënt NK – selectieve beperking in het herkenning van walging in 
gelaatsuitdrukkingen en auditieve signalen geassocieerd met walging, ook beperkt vermogen 
gevoelens van walging zelf te interpreteren  

 

o Adolphs et al.: patiënt B – onvermogen walging te herkennen, zelf geen walging vertonen  

 

Insula speelt een belangrijke rol in zowel het ervaren van eigen emoties, als in het herkennen van de emoties 
bij anderen MAAR nog wel evidentie nodig om dit echt te kunnen concluderen  

• Wicker en collega’s: fMRI-studie – insula geactiveerd door eigen ervaring van walging als door 
waarnemen van iemand anders die een expressie van walging uitdrukte  

• we nemen acties/intenties/emoties niet alleen waar, maar naast visuele representatie acties activeren 
we ook mentale representatie die vergelijkbaar is met wijze waarop we zelf emotie/intentie/actie 
zouden ervaren  

 

Aanwijzingen vergelijkbare systemen voor andere aspecten van het verwerken van informatie over een ander: 
herkennen emoties bij anderen kan gedeeltelijk plaatsvinden dmv simulatiemechanisme dat bijdraagt aan het 
zelf ervaren van de emoties  
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• vb empathie voor pijn  
• Signer en collega’s: fMRI-studie – dezelfde structuren betrokken bij verwerken van eigen pijn, ook 

betrokken bij herkennen van pijn bij anderen  

 

5.4.4 SPIEGELNEURONEN EN GEBARENTAAL  

Rogalsky en collega’s: betrokkenheid spiegelneuronensysteem bij verwerking gebarentaal  

• laesies aan linkerhemisfeer geen significant effect op interpretatie van losse gebaren, maar vermogen 
om volledige zinnen te interpreteren wel aangetast  

• laesies in gebieden geassocieerd met spiegelneuronensysteem frontaalkwab geen invloed op 
taalbegrip, dus onwaarschijnlijk dat deze gebieden betrokken zijn bij begrijpen geassocieerde acties  

 

5.4.5 SPIEGELNEURONEN EN PREDICTIVE CODING  

Werking spiegelneuronensysteem: obv sensorische impressies zouden we specifieke motorcommando’s 
kunnen genereren à invers model  

 

Kilner et al.: relatie voorwaartse modellen en inverse modellen verklaren vanuit predictive coding à op ieder 
niveau in hiërarchie wordt predictiefout geminimaliseerd, doordat het via recurrente verbindingen predicite 
genereert voor representatie op lager niveau à predictie vergelijken met actuele representatie op lager niveau 
– verschil tussen beiden als predictiefout via feedforwardverbindingen teruggestuurd naar hogere niveau  

 

 

Spiegelneuronensysteem:  

• hersengebieden betrokken bij observatie van beweging vertonen ook hiërarchische organisatie en 
verbindingen wederkerig  

• predicties op hoogste niveau zowel visuele systeem informeren als het motorsysteem  

 

Kilner en collega’s: voorwaartse modellen gebruikt om motorcommando’s te genereren obv acties, die bij 
anderen geobserveerd worden à doelen en corresponderende bewegingen afleiden  
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Hoe kunnen we intenties afleiden? 

• gedachtenexperiment (Jacob en Jeannerod) – dr Jekyll en mr Hyde  
• spiegelneuronen onmogelijk in staat te differentiëren tussen scalpel gebruiken voor operatie of om 

iemand pijn te doen à visie vanuit invers model  
• visie vanuit predictive coding: geobserveerde bewegingspatronen verklaren op groot aantal niveaus à 

intentionele niveau – doel – kinematische representatie  van de motorische acties  
o predictive coding moet ook sensorische informatie gerelateerd aan situatie kunnen verklaren 

à introduceert hoge mate van waarschijnlijkheid die iets zegt over intentie van de actie  
o globale minimalisatie van de predictiefout zorgt ervoor dat spiegelneuronen toch uit context 

kunnen afleiden wat de intentie is van de actie  
§ evidentie: spiegelneuronen gebied Pf reageren anders op nagenoeg identieke 

bewegingen die verschillen qua intentie  
§ spiegelneuronensysteem bevat gecodeerde context niet, maar is onderdeel van een 

groter hiërarchisch geheel dat context betrekt  

 

5.4.6 MIRROR TOUCH SYNESTHESIA  

Ishida en collega’s: mirror touch synesthesia = personen die observeren hoe iemand anders aangeraakt wordt, 
ervaren deze aanraking zelf  

 

 

Deels verklaard vanuit het idee dat neuronale netwerken in pariëtale cortex/insula gedeeld worden voor 
representatie eigen lichaam en dat van een ander à synesthetische ervaring omdat grens tussen representatie 
eigen lichaam en dat van een ander vervaagt  
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6 SOCIALE PERCEPTIE  

Sociale perceptie = studie van wijze waarop we conclusies trekken uit non-verbale gedrag van iemand anders  

• neurale processen die voor regulatie van eigen cognitieve en lichamelijke functies instaan, kunnen ook 
ingezet worden om intenties/acties van anderen te interpreteren  

• vb insula en cingulate cortex (rol interpretatie emoties anderen); somatosensorische cortices en 
superieure temporale sulcus (rol in sociale perceptie)  

 

6.1 SOCIALE UITSLUITING  

Studie Eisenberger en collega’s: experiment waarbij proefpersonen virtueel balspel speelden, op een bepaald 
moment veranderen gecomputeriseerde spelers van strategie om enkel naar elkaar te gooien, waardoor 
proefpersonen worden uitgesloten  

• exclusie resulteerde in toename activatie anterieure cingulate cortex à correleerde sterk met de 
(door proefpersonen zelf gerapporteerde) mate van sociale nood die gevolg was van de uitsluiting  

• deze vorm van uitsluiting is geassocieerd met vorm van sociale pijn, die verwerkt wordt door dezelfde 
neurale mechanismen die ook betrokken zijn bij verwerking van affectieve component van fysieke pijn  

 

 

6.2 PLAATSVERVANGENDE PIJN  

Plaatsvervangende pijn = wanneer we een ander zien lijden, roept dit bij de meeste mensen een duidelijk 
voelbare sensatie op – toename activatie anterieure cingulate gyrus  

 

Krishman en collega’s: proefpersonen fysieke pijnprikkel toedienen of laten zien hoe anderen pijn lijden  

• activatie andere hersengebiden bij somatische (fysieke) pijn en waargenomen pijn  
• gebieden geobserveerde pijn vooral geassocieerd met mentalisatieprocessen – processen betrokken 

bij het denken over anderen  

 

6.3 AANRAKING VAN EEN ANDER  

fMRI-resultaten tonen aan dat secundaire somatosensorische cortex rol speelt in waarnemen van somatosen-
sorische perceptie van ander à simulatie kwalitatieve ervaring van aanrakingen, zoals de ander die zou voelen  

 

7 JOINT ACTION  

Onze vaardigheid om onze motorische acties te kunnen coördineren met die van anderen is cruciaal voor ons 
succes zowel als soort en als individu  
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Joint action (gemeenschappelijke actie) = iedere vorm van sociale interactie waarbij twee of meer individuen 
hun acties moeten coördineren in tijd en ruimte om een verandering in de omgeving teweeg te brengen  

• veel geleerd via taalvaardigheden à taal = belangrijk om info uit te wisselen  
• drie voorwaarden voor goede gemeenschappelijke actie (Sebanz en collega’s) 

o individuen in staat om representaties te delen  
o individuen in staat om acties van anderen te voorspellen  
o individuen in staat om consequenties van de voorspelde eigen acties en die van de ander met 

elkaar te integreren  

 

 

7.1 JOINT ATTENTION: GEDEELDE REPRESENTATIES  

Bij verkrijgen van gedeelde kennis is het belangrijk dat je je eigen aandachtsprocessen en die van partner op 
elkaar kan afstemmen, zodat je allebei op dezelfde aspecten let à ogen en andere cues hebben een 
belangrijke functie in sturen van de aandacht  

• gemeenschappelijke aandacht zou basis vormen voor creëren van een perceptuele 
gemeenschappelijke grond, die twee doelen kan dienen  

• vb gezamenlijk hetzelfde obstakel verplaatsen: eerste doel is initiëren gecoördineerde actie, tweede 
doel is blijven coördineren eenmaak actie op gang is gebracht  

 

7.2 ACTIEOBSERVATIES  

Verschillende studies toonden aan dat tijdens de observatie van een actie de corresponderende respons 
geactiveerd wordt in de observator  

• betrokkenheid spiegelneuronensysteem: resonantie tss uitvoering eigen motorrepresentatie en acties 
ander; effectiviteit motorrepresentatie hangt af van eigen expertise in uitvoeren geobserveerde acties  

• observeren acties alleen niet voldoende  
o ook cruciaal acties van de ander te kunnen voorspellen  
o oogbewegingen van de observator komen sterk overen moet die van de actor à zijn 

komende fase al aan het voorspellen  
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o rol spiegelneuronen in voorspelling  
§ fMRI-studie Newman-Norlund  
§ spiegelneuronensysteem sterker geactiveerd tijdens uitvoeren actie die 

complementair was aan actie van een acteur, dan tijdens imiteren van een acteur  

 

7.3 TAKEN DELEN  

Derde manier om acties te delen is door te weten wat de taak van de ander is  

 

Studie Van Schie en collega’s: proefpersonen moesten acties observeren die door actor alleen onder specifieke 
omstandigheden mochten worden uitgevoerd  

• activatie in de motorcortex van de observator trad op voordat actie daadwerkelijk door actor werd 
uitgevoerd à proefpersonen activeerden representatie van de actie zodra de actor de instructie kreeg 
om de actie uit te voeren  

• activatiepatroon veranderde in functie van de actie van de obervator  
• fout van de actor à respons bij observator vergelijkbaar met error-related-negativity (vergelijkbare 

mechanismen betrokken bij monitoren eigen fouten en fouten die een ander maakt)  

 

 

Ramnani en Miall: observatoren zijn in staat om op acties van een ander te anticiperen, zelfs wanneer deze 
acties niet direct te observeren waren à predictive coding mechanisme actief om mentale staat van een 
andere deelnemer te voorspellen  

 

7.4 ACTIECOÖRDINATIE  

“Hoe kan je je acties aanpassen aan die van een ander?” 

 

Richardson en collega’s: proefpersonen samen planken laten verplaatsen  

• planken kwamen ofwel in oplopende ofwel in aflopende lengte van de balk  
• proefpersonen moesten samenwerken à kleine planken alleen tillen, grotere planken samen  

o bij oplopende volgorde eerst individueel, daarna switchen naar samenwerken: op dit 
moment moeten beide personen elkaars handelingscapaciteiten in overweging nemen à 
capaciteit afhankelijk van de variërende armlengte  

o hoe langer de gemiddelde armlengte, hoe later overgegaan werd op samenwerken  

à waargenomen affordance van de objecten is niet enkel afhankelijk van de eigen capaciteiten, maar ook die 
van een ander  
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7.5 AGENCY  

Sterke link tussen eigen acties en die van een ander: soms verwarring over wie een actie heeft uitgevoerd à 
wanneer een verandering kort na eigen actie volgt, hebben we de neiging om deze consequentie aan eigen 
acties toe te schrijvzn  

 

Paren die met ASS gediagnosticeerd waren, gingen in sterkere mate acties van elkaar scheiden, zodat er geen 
problemen zouden vormen met agency  

 

8 SOCIAAL BESLISSEN  

Het nemen van sociale beslissingen omvat meer dan enkel detecteren schendingen sociale conventies; vereist 
ook dat we een voorstelling kunnen maken van de gedachten en emotionele reacties van een ander  

 

Delen deze vorm van sociaal gedrag met primaten; wat het mogelijk maakt de neurale basis van sociale 
beslissingsprocessen rechtstreeks te bestuderen  

• dictatorspel: één deelnemer krijgt een aantal goederen en heeft de opdracht deze te verdelen tussen 
zichzelf en een andere deelnemer à activatie basolaterale amygdala (enkel wanneer dictator deze 
beslissing van verdeling maakte, niet bij keuze door computer)  

• Rilling en collega’s; beslissingen worden vooral genomen om een toestand te bereiken die 
overeenkomt met hoger gewaardeerde beloning, ongeacht of wat deze beloning is  

o overeenkomst met wijze waarop niet-sociale beslissingen genomen worden  
o wel belangrijk verschil: sociale beslissingen afhankelijk van de eigen intenties en acties en van 

de acties en mentale toestand van een ander  
§ onderzoeken door speltheorie  
§ studie van mathematische modellen die conflict en coöperatie tussen intelligente 

rationele beslissers beschrijven (dictatorspel is simpele vorm)  
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Andere veel gebruikte taak = vertrouwensspel: een van de deelnemers neemt rol van investeerder op, die kan 
tegoeden aan een andere deelnemer geven en de deeknemer krijgt een veelvoud ervan (maakt winst) en heeft 
de keuze hiervan weer (een deel) terug te geven à beide deelnemers kans op hoge winst, maar ook op verlies  

• vertrouwen in investeerder kan voor beide spelers een hogere opbrengst opleveren, maar wanneer 
vertrouwen geschonden wordt, kan gever een aanzienlijk verlies lijden  

 

8.1 NEUROECONOMICS  

Centraal probleem bij klassieke economische studies = belangrijke concepten zijn niet te meten  

• neuro-economics streeft ernaar neurale correlaten van de concepten te identificeren en de hiermee 
geassocieerde neurale responsen tijdens economische beslissingstaken te meten  

• gebruik maken van de sociale dilemma’s, somatische markers geassocieerd met risicogedrag of 
keuzegedrag onder onzekerheid  

 

8.2 SOCIALE DILEMMA’S  

Sociaal dilemma = gevormd door situaties waarin beslissingen gunstig voor individu uiteindelijk een zeer 
ongunstige uitkomst hebben voor de populatie of groep  

• vb commons dilemma à traditie waarbijn Britse boeren vrij de gemeenschappelijek gronden konden 
gebruiken om dieren te laten grazen  

o probleem als iedereen dit doet (overbeweiding)  
o geen technische oplossing voor dit probleem, het vereist wel hogere cognitie  

• vb prisoner’s dilemma à ondervragingstechniek waarbij verdachte strafverminderen kan krijgen in 
ruil voor belastende verklaring over een andere verdachte  

o voordelig om de andere niet te verraden, maar enkel als de ander jou ook niet verraad  
o studie Haroush en Williams: neuronen van resusapen reageren op  

§ eigen keuze 
§ keuze van partner  
§ voorspelde keuze van partner à rol in maken sociaal strategische beslissingen  

 

 

Nemen van beslissing in sociaal dilemma vereist kennis over drie aspecten:  

• verwachte opbrengst van de beslissing voor onszelf 
• intentie van de ander 
• de verwachte opbrengst van de ander  
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Beide voorbeelden van reciproke uitwissling: uitkomst actie niet enkel afhankelijk van eigen beslissing, maar 
ook die van een ander à neuro-imaging studies  

• activatie caudate nucleus geassocieerd met verwerking sociale predictiefouten  
• maar effect niet gevonden wanneer spelers hun beslissingen baseren op info die niet door feedback 

over daadwerkelijk gedrag van ander wordt verkregen, maar door externe factoren zoals reputatie  
o reputatie kan leiden tot verwerpen van feedback  
o zowel TD- als BU-processen spelen rol in nemen sociale beslissingen  

 

Coöperatieve acties die niet met reciproke actie beantwoord worden, resulteren in toename acitvatie 
anterieure insula 

• mensen hebben hekel aan profiteurs à bereid hen te straffen ten koste van persoonlijk ongemak  
• insula-activatie neuraal correlaat aversieve reactie  

 

8.3 VERTROUWEN  

"Hoe kunnen we vertrouwen in iemand initëren en aanhouden?”  

• onderzoeken door tijdens vertrouwensspel intranasaal oxytocine toe te voegen (stress en 
angstgevoelens reduceren) à effect: deelnemers waren meer bereid om grotere initiële 
geldbedragen te transferen in vertrouwensspel  

• fMRI: effect = afname activatie maygdala en toename gedragsmatige acties die vertrouwen 
impliceerden  

à oxytocine kan vertrouwen induceren door angst over mogelijk uitblijven van een reciproke actie te 
reduceren  

 

9 MORELE DILEMMA’S  

Morele dilemma’s = problemen waarbij proefpersonen een keuze moeten maken tussen twee verschillende 
scenario’s waarbij aan ieder van de scenario’s een negatieve uitkomst gekoppeld is  

 

Traditioneel: rol hogere cognitieve functies en redeneervaardigheden ßà recenter: rol intuïtieve en 
emotionele processen  

• Greene en collega’s: sommige morele problemen doen beroep op rationele cognitieve processen, 
andere vormen doen beroep op intuïtieve/emotionele processen  

• interactie komt het sterkst naar voren bij schending persoonlijke morele waarden  
o schending resulteers in ernstig lichamelijk letsel  
o letsel van toepassing op specifieke persoon  
o letsel niet gevolg van afwenteling bestaande bedreiging op iemand anders  

• eigen actie veroorzaakt direct leed voor iemand anders  

 

Voorbeelden: 

• trolleydilemma (onpersoonlijk dilemma) = schakelaar omdraaien om 5 personen te redden en hiervoor 
één leven op te offeren  
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• voetbrugdilemma (persoonlijk dilemma) = iemand van de brug duwen zodat trein zal stoppen en 
daarmee 5 levens redden  

 

 

Neiging om ‘ja’ te zeggen afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die ze genuttigd hebben à positieve 
correlatie; Greene en collega’s: persoonlijke morele dilemma’s roepen een sterke emotionele respons op  

• enerzijds sterk emotioneel argument om andere persoon niet te vermoorden  
• anderzijds sterk cognitief argument om dat wel te doen omdat meer mensen gered worden à duaal-

procesmodel  
o systeem 1 = snel, automatisch en affectief systeem à deontologische beslissingen obv 

morele regels (ventromediale prefrontale cortex)  
o systeem 2 = langzamer en beredeneerd cognitief systeem à utilitaire of praktische 

beoordelingen (dorsolaterale prefrontale cortex en anterieure cingulate cortex)  

 

Gebruik morele dilemma’s laatste decennia bijzonder populair geworden in het onderzoek naar utilitaitre vs 
deontologische beslissingen, maar ook kritiek:  

• Bauman en collega’s: voetbrugprobleem zeer onrealistisch en werkt eerder op de lachspieren dan het 
serieuze resultaten over etnische oordelen oplevert  

• genoemde dilemma’s oorspronkelijk geassocieerd met filosofisch gedachte-experiment; opzettelijk 
met vleug humor geschreven om zwaarheid te verlichten  

o validiteit enorm laag  
o humoristische effect gecombineerd met extreem lage waarschijnlijkheid dat het scenario zich 

in werkelijkheid voordoet, resulteert in situatie waarin moraliteit losgekoppeld kan worden 
van de gemaakte beslissing  

o ontkoppeling met werkelijkheid resulteert erin dat ervaren van walging en woede uitblijft 
(deze gevoelens wel in realistische sociale dilemma’s opgeroepen)  
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VERGISSEN IS MENSELIJK  
1 DE ROL VAN FOUTCORRECTIEMECHANISMEN IN COGNITIEF DISFUNCTIONEREN  

Recente evidentie: in wakende toestand kunnen er verstoringen in de balans tussen predictie en 
predictiefoutverwerking optreden, die zich manifasteren in de vorm van hallucinaties: deze verstorigen zouden 
neurale basis voor psychosen kunnen vormen à mogelijks verklaren twee pathologieën  

• schizofrenie < abnormaal gedrag, aberrante spraak, verstoord beeld van de realiteit  
o negatieve symptomen (afwezigheid gedragspatronen die bij gezonde mensen wel aanwezig 

zijn) < vlak affect, beperkte spraak, geen plezier ervaren, gebrek motivatie  
o positieve symptomen (gedragspatronen aanwezig die gezonde mensen niet hebben) < 

wanen, verstoorde gedachten, hallucinaties  
• autisme < ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door problemen met sociale interactie, communicatie, 

repetitieve/restrictieve handelingen  
o disfuncties sensorische integratie – moeite met onverwachte veranderingen omgeving  
o symptomen manifesteren zich vaak al in eerste levensjaar  

 

1.1 SCHIZOFRENIE  

Ebisch en Gallese: distinctie tussen mentale representatie van het individu zelf en de representatie van 
anderen vervaagt à neurale systeem dat gebruik maakt van predictive coding via spiegelneuronen  

• fMRI-studie: verminderde activiteit in ventrale premotorcortex na observatie van een aanraking van 
lichamen en correlatie activiteit negatief met ernst symptomen  

 

Seth en collega’s: subjectieve ervaring van presence kan verklaard worden vanuit predictive coding, betrokken 
bij verwerking interoceptieve signalen  

• presence geassocieerd met subjectieve ervaring van onze omgeving en eigen positie in de omgeving  
• succesvolle suppressie van de interoceptieve signalen speelt een belangrijke rol in het onstaan van de 

presence à verstoord bij schizofrenie  

 

Horga en collega’s: deficiënties in predictive coding-mechanisme vormen de neurale basis voor hallucinaties  

• auditieve verbale hallucinatie (geen spraakstimulus gepresenteerd, maar wel gepercipieerd)  
• optreden AVH correspondeert met toename van activiteit in de auditieve cortex  
• ook deficiëntie predictiefout betreffende de verwachting van het spraaksignaal  

o mate waarin predictiefout deficiënt was, correleert met sterkte auditieve cortexactivatie tgv 
hallucinaties  

o EEG-studie Fogelson et al.: terugwaartse projecties hogere-orde naar lagere perceptuele 
gebieden verstoord  

o Corlett et al.: extreem sterke priors (predicties die door generatieve modellen gecreëerd 
worden) vormen de basis voor deze hallucinaties  
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Schmak en collega’s: bij schizofreniepatiënten wisselt de subjectieve ervaring tussen twee mogelijke inter-
pretaties van een bistabiel beeld veel sneller en onregelmatiger dan bij gezonde proefpersonen à de mate 
waarin de wisselingen plaatsvonden, was sterk afhankelijk van de mate waarin patiënten wanen rapporteren  

 

1.2 AUTISME  

Ebisch en Galese: zowel autisme als schizofrenie worden gekenmerkt door een deficiëntie om een onderscheid 
tussen zelf en anderen te maken  

 

Pellicano en Burr: onderontwikkeld vermogen om TD-predicties te genereren  

• minder TD-predicties à minder duidelijke generalisaties gevormd, waardoor veel grotere nadruk 
komt te liggen op letterlijke betekenis van informatie  

• ruwe sensorische input resulteert in grotere predictiefouten – kan resulteren in extreem intense 
ervaringen  

 

Van de Cruys en collega’s: te groot gewicht toekennen aan predictiefouten, waardoor interne representaties 
gekenmerkt worden door een te grote regelmatigheid en hoge mate van inflexibiliteit in het gedrag  

• omdat biasing-capaciteit van aandacht gekoppeld is aan gewicht dat aan predictiefouten wordt 
toegekend, kan toekennen te groot gewicht aan deze fouten resulteren in te nauwe aandachtsfocus  

• rigoureus toekennen van zwaar gewicht aan predictiefouten kan verhinderen dat we kunnen leren 
door te exploreren à voorwaarde dat dit gewicht van de predictiefout flexibel is: wanneer het 
gewicht rigide is, zal mechanisme verhinderen dat kind naar een volgende ontwikkelingsfase kan gaan  

• informatie die aangeleerd is, wordt op een extreem exacte manier vastgelegd  
o positief: exacte reproductie gevraagd van informatie  
o negatief: deel van de details opgeofferd voor generalisatie – moeilijk kunnen omgaan met 

uitzonderingen op de regel, probleem bij verwerken sociale informatie  

 

2 HUMAN FACTORS: COGNITIEVE PSYCHOLOGIE OP DE WERKVLOER  

Er zijn een aantal beroepen waarbij menselijke fouten dramatische consequenties kunnen hebben 

 

Veel menselijke fouten zijn niet intentioneel en ze worden gemaakt vanuit de intentie om een probleem op te 
lossen (als gevolg van een inschattingsfout of gebrekkige training)  
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Situatiebesef = mentale representatie correspondeert niet meer met de werkelijkheid à afhankelijk van meer 
dan alleen de bewustwording van de situatie waarin een operator moet werken, maar ook andere cognitieve 
factoren zoals beperkte capaciteit werkgeheugen/verrehaand begrip van de situatie spelen een rol  

 

2.1 VERSCHILLENDE TYPES FOUTEN  

Reason: onderscheid tussen verschillende types fouten die kunnen voorkomen, obv onderliggende oorzaken à 
fout = falen van een geplande actie om het beoogde doel te bereiken  

• actieplan kan adequaat zijn, maar er kunnen problemen optreden met de uitvoering ervan  
o slips = gerelateerd aan observeerbare acties die niet correct worden uitgevierd tgv 

aandachtsproblemen  
o lapses = geassocieerd met interne gebeurtenissen en het foutief herinneren van cruciale 

informatie  
§ type fout komt vaak voor tijdens de uitvoering van sterk geautomatiseerde, 

routinematige taken  
§ kan gefaciliteerd worden door onverwachte veranderingen, die ofwel in het 

actieplan ofwel in de externe omstandigheden kunnen optreden  
• actieplan kan inadesuaat zijn = vergissingen (mistake) < kennis- en regelgebaseerd  

o regelgebaseerde vergissingen: treden op bij problemen die de operator door training of 
ervaring in principe kan oplossen à vergissen kan het gevolg zijn van het toepassen van een 
goede regel onder foute omstandigheden of door het toepassen van een inadequate 
regel/nalaten van het toepassen van de correcte regel  

o kennisgebaseerde vergissingen: wanneer operator geconfronteerd wordt met nieuwe 
situatie, waarvoor ter plekke een oplossing gevonden moet worden  

§ beroep doen op langzame gecontroleerde vormen van taakverwerking, die beperkte 
capaciteit van de aandachts- en cognitieve controleprocessen sterk belasten  

§ soms beslissen obv onvolledige interne mentale representaties à ontstaan diverse 
cognitieve biases  

 

 

2.2 FOUTEN VS SCHENDINGEN  

Schendingen < afwijkingen van de standaardprocedures – classificatie in drie groepen:  

• routinematige schendingen – doel werk of rijd besparen  
• schendingen ontstaan vanuit wens om persoonlijke ipv taakgerelateerde doelen uit te voeren  
• schendingen die worden uitgevoerd omdat het op die manier, gegeven de huidige situatie, de enige 

optie lijkt om de taak tot een goed einde te brengen – vooral wanneer regels in specifieke situatie 
inadequaat lijken te zijn  

Verschillen met fouten:  

• fouten geassocieerd met capaciteitsprobleem in informatieverwerking of niet beschikbaar zijn van 
informatie ßà schendingen geassocieerd met motivationele aspecten  
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• fouten tgv acties van individu ßà schendingen gelinkt aan problemen in organisatie/sociale context  
o consequentie: fouten kunnen voorkomen worden door informatievoorzieningen te 

verbeteren en betere trainingsprogramma’s te ontwikkelen ßà schendingen voorkomen 
door organisatiestructuur te verbeteren  

 

2.3 LATENT VS ACUUT FALEN  

Acuut falen = wanneer een fout directe consequenties heeft ßà latent falen = wanneer de fout zich pas na 
verloop van tijd manifesteert 

 

Oorzaak ongelukken kan teruggeleid worden tot problemen op verschillende domeinen:  

• organisatieniveau  
• supervisie  
• precondities  
• handelingen  

 

3 ACTIECONTROLE EN MENTALE VERMOEIDHEID  

Mensen hebben tegenwoordig meer last van mentale vermoeidheid dan van fysieke vermoeidheid  

 

Boskem en Tops: relateren effecten vermoeidheid aan verandering in cognitieve controle  

• mentale vermoeidheid geassocieerd met problemeen met focussen van de aandacht, verminderde 
planningsvaardigheden, flexibel updaten strategieën in geval van negatieve resultaten  

• vermoeide proefpersonen hebben last van het adequaat prepareren van een respons en ze hebben 
moeite om volgehouden aandacht op taak te blijven richten, waardoor ze sneller afgeleid worden  

 

 

Mentale vermoeidheid kan ook na korte mentale inspanning ervaren worden en soms zelfs zo dat lange 
arbeidsuren niet noodzakelijk resulteren in mentale vermoeidheid  

• sterke link mentale vermoeidheid en beloning à mentale vermoeidheid gerelateerd aan twee 
complementaire en interacterende motivationele mechanismen, die beiden betrokken zijn bij 
produceren doelgericht gedrag (motivatie om beloning te ontvangen en straf/kwaad te ontwijken)  

• gevoel van vermoeidheid resultaat van een proces dat bepaalt of het beter zou zijn energie te 
spenderen of juist te sparen à enkel energie spenderen aan taken waarvan kosten relatief laag zijn en 
baten relatief hoog  
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Boksem en collega’s: evidentie voor idee dat mentale vermoeidheid samenhangt met mate waarin 
proefpersonen bereid zijn een taak vol te houden  

• amplitude error-related-negativity was duidelijk verkleind bij vermoeide proefpersonen, terwijl extra 
motivatie juist weer resulteerde in toename van amplitude ERN 

• consistent met interpretatie dat ERN een reflectie is van de verwerking van een predictiefout die 
betrekking heeft op een verwachte beloning en dat deze ERN gerelateerd is aan motivatie  

 

Neurofysiologische studies:  

• mentale vemoeidheid geassocieerd met verminderd functioneren van de dopaminerge systemen in 
neurale vezels die onderdeel zijn van een circuit waarvan striatum, thalamus en cortex onderdeel zijn  

• mentale vermoeidheid geassocieerd met beïnvloeden cognitieve controleprocessen (verminderde 
aandachtsfocus, flexibiliteit en minder adequaat fouten corrigeren of verwerken feedback na een fout)  

 

Waarom treedt vermoeidheid überhaupt op?  

• ondanks negatieve gevolgen, mogelijks wel een cruciale functie in regulatie langetermijndoelen à 
signaleren huidige taken niet meer adequaat omdat ze niet bereikt lijken te worden, vooral 
kortetermijndoelen nastreven die dan weer onderdeel zijn van het nastreven van langetermijndoelen  

• in situaties waarin werknemers weinig controle hebben over situatie geraken ze voornamelijk mentaal 
vermoeid – signalen vermoeidheid negeren zonder controle, waardoor onbalans mentale 
inspanningen bereiken doelen intact blijft  

 

4 BREIN-COMPUTERINTERFACES EN LEUGENDETECTIE  

4.1 BREIN-COMPUTER INTERFACES  

Locked-in-patiënten mogelijkheid geven om dmv brein-computerinterfaces te laten communiceren  

• P300-component: positieve ERP-component die optreedt bij relevante stimulus  
o maar ruis via EEG-metingen  
o methode niet bruikbaar voor brein-cumputerinterfaces omdat herhaling voor iedere letter 

ervoor zou zorgen dat communicatie zeer traag verloopt  
• geavanceerde signaalanalysetechnieken: voor elke individuele trial zo goed mogelijk schatten of letter 

in kwestie een P300 oproept à wel gevoelig voor ruis en aanzienlijke individuele verschillen que 
decodeerbaarheid van neurale signalen  

• nieuwere systemen maken gebruik van een hybride benadering waarbij meerdere fysiologische 
markers met elkaar gecombineerd worden om betrouwbaarheid en detectiesnelheid te vergroten  

o detectie ritmes activatiepatronen à complexe robotsystemen aansturen, die reageren op de 
neurale input die gegenereerd wordt door motorcortex en spraakcentra 

• of methode obv classificatiealgoritmes  
o verschillende neurofysiologische markers samen nemen en door 

patroonherkenningsmechanisme geanalyseerd  
o software trainen specifieke patronen te relateren aan specifieke gedachtepatronen  
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4.2 LEUGENDETECTIE EN DE VERBORGEN-KENNISTEST  

P300-component in principe toepassen om te achterhalen of iemand probeert informatie achter te houden – 
experiment foto’s verdachten: wanneer brein verdachte van objecten herkent, zal dat resulteren in P300  

 

Discussie over betrouwbaarheid P300-methode als marker voor verborgen informatie:  

• Farwelle en Smith: aanzienlijk betrouwbaarder dan klassieke verborgen-kennistesten gebaseerd op 
huidgeleidingsmethoden – niet gevoelig voor cognitieve strategieën om methode om de tuin te leiden  

• Rosenfeld en collega’s: evidentie dat dit wel mogelijk is  
o cognitieve strategieën kunnen voorkomen dat delict-gerelateerde stimuli een grotere P300-

component oproepen dan neutrale stimuli  
o instructies kunnen ervoor zorgen dat elke stimulus relevant wordt, waardoor verschil tussen 

beide groepen in P300-component verdwijnt  
• Seymour en collega’s: proefpersonen reageren over algemeen trager op stimuli waarover ze hun 

kennis willen verbergen  

 

5 FOUTEN IN SPATIALE NAVIGATIE: WANDELEN VERDWAALDE MENSEN ECHT IN 
CIRKELS?  

Veel mensen denken dat we in cirkels gaan lopen wanneer we op onbekend terrein verdwalen en dit idee is 
populair in de literatuur, films of stripverhalen  

 

Onderzoek Souman en collega’s:  

• de beschikbaarheid van een betrouwbare externe bron, die informatie geeft over de looprichting, is 
een kritische factor om koers aan te houden op onbekend terrein  

• wanneer er geen externe referentiebron is, hebben we neiging om in cirkels rond te lopen, maar 
wanneer we ons op referentiepunt kunnen oriënteren, dan blijven we in een relatief rechte lijn lopen  

• soms periodes random afwijkingen, die afgewisseld werden met periodes van cirkelbewegingen – 
random fouten in het gevoel van richting treden op, die gevoel van ‘recht vooruit’ van de 
proefpersonen sterk beïnvloeden  

o afwijkingen resultaat van de accumulatie van ruis in alle componenten van het 
somatosensorische systeem  

o bepalen van een gewanderlde afstand kan plaatsvinden opv integratie ven proprioceptieve 
en vestibulaire cues  

 

Observaties relatief anekdotisch à verklaringen idee waarom in cirkels lopen  

• mensen hebben de impliciete tendens om af te wijken in één richting  
• diverse onderliggende biologische mechanismen zijn verondersteld voor deze bias à geen evidentie 

gevonden dat afwijkingen konden toegeschreven worden aan biomechanische verschillen of 
experimentele manipulatie van de beenlengte van proefpersonen 

 


