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PSYCHOLOGISCHE FUNCTIELEER II 
H13: DE ARCHITECTUUR VAN HET GEHEUGEN  

VAN DE CASE-STUDIE VAN HENRY MOLAISON (HM) VERWACHT IK DAT JE W EET WELKE PROBLEMEN HIJ 

NA ZIJN OPERATIE TEGENKWAM, WAT HIJ NIET MEER KAN, MAAR OOK WAT HIJ WEL NOG KON.  

HM had schedelfractuur als gevolg van fietsongeluk in kindertijd → zware epileptische aanvallen die leidden tot black-

outs en verlies van controle over zijn lichaamsfuncties 

Tijdens operatie: hippocampus verwijderd  

Resultaat: epileptische aanvallen drastisch verminderd maar niet meer in staat nieuwe persoonlijke herinneringen vast 

te houden, nieuwe feiten herinneren en weinig tot geen herinneringen aan periode tot enkele jaren voor de operatie. 

Hij kon wel nog informatie vasthouden gedurende een aantal minuten, maar vergat deze informatie van zodra hij 

afgeleid werd. → nieuwe informatie wel vasthouden maar niet opslaan. KTG was nog redelijk goed intact maar wanneer 

dat overgezet moest worden naar LTG ging het mis.  

Uitzondering: vermogen om nieuwe vaardigheden te leren en verbeteren (mirror-trace-taak), deze werden dus wel 

opgeslagen in LTG. 

HOEWEL HET KADER OVER SPEELFILMS EN AMNESIE OP ZICH GEEN EXAMENSTOF IS (IN DE ZIN DAT JE 

ALLE GENOEMDE FILMS ZOU MOETEN KENNEN) IS HET WEL BELANGRIJK OM TE WETEN WELKE 

MISVATTINGEN ER IN FICTIE OVER AMNESIE WORDEN GEPRESENTEERD EN HOE DIE ZICH VERHOUDEN 

TOT DE WERKELIJKHEID.  

In films: retrograde amnesie veroorzaakt door traumatisch hersenletsel  

               vb. amnesie genezen door 2de klap → niet aan te raden 

               vb. amnesie genezen door hevige emotie op te roepen → iets meer verantwoord 

               vb. traumatisch hersenletsel met als enige gevolg plotse, volledige algemene amnesie is onmogelijk 

               vb. autobiografisch geheugen en identiteit kwijt 

               vb. overdag zonder probleem nieuwe informatie opslaan, maar tijdens slaap wordt alles gewist 

In werkelijkheid: vooral anterograde amnesie, tijdelijke amnesie rond periode van het ongeluk 

                               ten gevolge van neurochirurgie, infectie, beroerte of alcoholmisbruik 

                               goede representatie van amnesie in films:  

                                            - Se quen eres: goed beeld van Korsakoff syndroom 

                                            - Memento: anterograde amnesie na traumatisch ervaring, herinneringen voor ongeluk  

                                       behouden maar KTG aangetast 

               - Finding Dory 

DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN AMNESIE DIE WE KUNNEN ONDERSCHE IDEN: WELKE PROBLEMEN 

ONDERVINDEN AMNESIEPATIËNTEN? HOE MANIFESTEERT ZICH DIT BIJ KORSAKOFFPATIËNTEN?  

Retrograde amnesie: geen toegang tot herinneringen van voor het moment dat de amnesie begon 

Anterograde amnesie: onvermogen om nieuwe herinneringen te vormen vanaf het moment dat de amnesie begint 

Korsakoffsyndroom: treedt op ten gevolge van vitamine B1 (thiamine) tekort door chronisch alcoholmisbruik 

                                      problemen die onderzoek naar deze amnesie bemoeilijken: 

    1. Vitamine B1 tekort ontwikkelt langzaam → begin van amnesie moeilijk achterhalen 

    2. Schade aan hersenen is diffuus → diverse anderen cognitieve stoornissen 

                                                    → resultaten niet eenduidig te interpreteren 
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    3. Individuele verschillen → moeilijk generaliseren 

    4. Studies zijn niet in staat impact van beschadiging op LTG vast te stellen 

Kenmerken van amnesie bij Korsakoff:  

1. Anterograde amnesie: beperkte vaardigheid om nieuwe herinneringen te vormen 

2. Retrograde amnesie: problemen met herinneren van gebeurtenissen voor de onset van de amnesie 

3. KTG-functies zijn redelijk intact 

4. Vermogen om (motorische) vaardigheden te leren is relatief intact 

DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK VAN LASHLEY.  

Overtuiging dat geheugensporen op specifieke locaties in de hersenen zitten. (vb. taal op 1 plaats in de hersenen 

verwerken) → engram = locatie van het geheugen in ons brein 

Probeerde dat te bewijzen met ratten in een doolhof en dan laesies aan te brengen in hun cortex:  

Idee: deel van cortex weg waar herinnering aan doolhof opgeslagen zit → ratten slechtere prestatie 

Maar: geen evidentie gevonden → conclusie: herinnering zit niet op 1 plaats, maar is diffuus verdeeld over cortex, 

            maar taakprestatie was wel minder als grote delen van de cortex weg waren.  

2 principes: 

1. Equipotentialiteit: ieder deel van de cortex draagt in gelijke mate bij aan opslag van een herinnering 

2. Mass action: snelheid van leren is afhankelijk van hoeveelheid beschikbare cortex 

→ Vermindering van taakprestatie is evenredig afhankelijk van hoeveelheid cortex die beschadigd is, en niet van de 

locatie van de beschadiging EN verloren vaardigheden kunnen opnieuw aangeleerd worden maar nodige tijd hiervoor is 

afhankelijk van hoeveelheid beschadigd weefsel 

Lashley  HM: verklaring: Lashley deed onderzoek over cortex  HM ging over hippocampus 

DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET GEHEUGEN. 

Architectuur van het geheugen: wijze waarop informatie in ons geheugen opgeslagen is en de hersengebieden die  

                                                          hiermee geassocieerd zijn 

               onderscheid tussen KT-opslag en LT-opslag 

→ LT-opslag: informatie waar we bewust toegang tot hebben (algemene feiten en persoonlijke herinneringen)  

                         informatie die we onbewust aangeleerd hebben obv. vorming van associaties en oefenen van VDH 

               

Geheugenprocessen: de 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 complexe taken 

Declaratief geheugen < episodisch geheugen (persoonlijke herinneringen)  

                                     en semantisch geheugen (algemene feitenkennis) 

Non-declaratief geheugen < habituatie, KC, priming en procedurele geheugen 
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HET ONDERSCHEID TUSSEN SEMANTISCHE EN FRONTO -TEMPORALE DEMENTIE EN DE SPECIFIEKE 

PROBLEMEN DIE MET DEZE DEMENTIEVORMEN GEASSOCIEERD ZIJN.  

Semantische dementie: ernstig verlies van conceptuele kennis, terwijl episodische herinneringen en meeste  

              cognitieve functies redelijk intact zijn. 

                                          vb. vlinder als vogel categoriseren 

Fronto-temporale dementie: veel moeite met sequentiëring van acties, maar geen problemen met het ophalen van  

         conceptuele info uit het semantisch geheugen, 

         wel problemen met het plannen van doelgerichte acties. 

         vb. moeten zich iets alledaags voorstellen (koken voor gasten) → slagen er niet in om  

                taken in juiste volgorde te zetten 

Theorieën die retrograde amnesie proberen verklaren: 

1. Consolidatietheorie: langdurend proces van consolidatie en episodische herinneringen in hippocampus. Na 

periode van aantal jaren worden herinneringen elders opgeslagen → beschermd tegen hippocampale schade. 

Verklaart temporele gradiënt maar jarenlange consolidatie is implausibel 

2. Episodic-to semantic shift-theorie: episodische herinneringen langzaam omgevormd tot semantische 

herinneringen → robuuster tegen hersenbeschadiging. Dit heet semanticisatie: geen scherp onderscheid 

tussen episodische herinnering en semantisch geheugenspoor. 

3. Multiple trace-theorie: hippocampus is altijd betrokken bij declaratief geheugen (bij vastleggen van herinnering 

EN bij ophalen/reactiveren). Hippocampus heeft rol van pointer of index: succes waarmee herinnering kan 

worden opgehaald is afhankelijk van sterkte van connectie tussen hippocampus en temporaalkwabben 

HET ONDERSCHEID TUSSEN EPISODISCH EN SEMANTIS CH GEHEUGEN.  

°Tulving: episodisch vs semantisch geheugen 

Episodisch geheugen: laat ontwikkeld en snel aftakelend systeem, gericht op het verleden 

                                        gevoeliger voor neurale dysfunctie 

                                        mentaal terug in de tijd reizen en eerdere ervaringen opnieuw beleven 

                                        herinneringen zijn beperkt in omvang, betrekking op eenvoudige, dagelijkse gebeurtenissen 
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Semantisch geheugen: niet aan tijd of plaats gebonden 

                 opslagplaats van kennis over de wereld 

              conceptueel: kennis is gegeneraliseerd en losgekoppeld van ervaringen 

Bij amnesie meer problemen bij het episodisch dan het semantisch en waren beperkt tot het LTG 

Jon en Beth: hersenbeschadiging op jonge leeftijd: zeer beperkt episodisch geheugen voor dagelijkse activiteiten 

                   normaal semantisch geheugen 

→ Verklaring:  

- Episodisch geheugen afhankelijk van hippocampus en semantisch afhankelijk van enthorhinale, perirhinale en 

parahippocampale cortices. Bij gezonde volwassenen is hippocampus ook betrokken bij semantisch. Bij Jon en 

Beth zijn hippocampale functies overgenomen door andere hersengebieden door vroege onset van schade 

- Bij meeste amnesiepatiënten is schade niet beperkt tot hippocampus, maar ook schade aan naastliggende 

gebieden. vb. VJ: atrofie aan hippocampus, naastliggende gebieden niet beschadigd → prestaties op 

semantische taken was even goed als leeftijdgenoten maar episodische taken ernstig gestoord 

Case-study KC: niet meer in staat persoonlijke gebeurtenissen te herinneren, maar semantische kennis is intact 

Retrograde amnesie voor episodische herinneringen: periode van aantal jaar of meer, ouder herinneringen minder  

          aangetast dan nieuwere 

Retrograde amnesie voor semantische kennis: beperkt, behalve voor kennis die vlak voor het ongeval werd  

           opgedaan 

DE BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN DIE EEN ONDERSCHEID TUSSEN HET SEMANTISCH EN HET 

EPISODISCH GEHEUGEN BEPLEITEN.  

Patiënten met schade aan hippocampus hadden problemen met episodisch geheugen en minder problemen met 

semantisch geheugen. In alle gevallen KTG intact terwijl LTG problemen had → dissociatie 

Evidentie sterker indien ook patiënten met problemen aan episodisch geheugen en intact semantisch geheugen. (Jon en 

Beth) 

HET IDEE ACHTER DE PERMASTORE EN DE BELANGRIJKSTE KRITIEK HIEROP VAN NEISSER.  

°Bahrick, Bahrick en Wittlinger: permastore: beschrijft de erg stabiele episodische herinneringen die zeer goed 

gecodeerd zijn in het geheugen (experiment met oude klasfoto’s en namen benoemen) 

Kritiek van Neisser: geen sprake van uitzonderlijk goed opgeslagen herinnering, wel van vorming van cognitief  

       schema (= kennisstructuren waarin individuele herinneringen ingebed kunnen worden) 

Bahrick: studie met Spaanse woorden die in permastore worden opgeslagen maar volgens  

Neisser: proefpersonen moesten woorden herkennen, cognitief schema bevat genoeg informatie om herkennings- 

                proces positief te beïnvloeden, zelfs wanneer originele herinnering vervaagd is 

                maakt onderscheid tussen herinnering vs herkenning 

Herinnering onderzoeken op 3 manieren: 

1. Vrije herinnering: pp moet een lijst van items zo compleet mogelijk reproduceren, geen restricties over 

volgorde 

2. Seriële herinnering: pp moet lijst met items reproduceren en opnoemen in volgorde waarin ze geleerd waren 

3. Gecuede herinnering: pp moet obv een cue een item produceren 
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Herkenning < 2 processen:  

1. Recollectie: item herkennen obv het ophalen van contextuele details uit het geheugen 

2. Familiariteit: 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 waarvan het item 

aanvankelijk geleerd werd 

 

Onderscheid maken tussen recollectie en familiariteit:  

Herinner/weet-procedure: pp moet zeggen of bepaald item nieuw is of al eerder gepresenteerd  

Als pp over ‘oud’ item zegt dat hij/zij zich kan herinneren dat het item al eerder is getoond, is er sprake van herkenning 

o.b.v. recollectie. Als pp over ‘oud’ item zegt dat hij/zij zich weet dat het item al eerder is getoond, is er sprake van 

familiariteit  

°Dunn: resultaten herinner/weet kunnen verklaard worden vanuit verschil in sterkte van herinnering 

°Andere onderzoekers: er is sprake van verschillende mechanismen (obv ERP-resultaten) 

HET BINDING OF ITEM EN CONTEXT MODEL IN HOOFDLIJN. WAT VERONDERSTELT HET MODEL? DE 

PRECIEZE ONDERLIGGENDE NEURALE MECHANISMEN HOEF JE NIET TE KENNEN.  

Ons geheugen is een grabbelton van allerlei losse elementen die op een minimale wijze in de cortex zijn opgeslagen. 

Herinneringen ophalen is vooral een actief proces waarin we al die losse fragmenten terug aan elkaar koppelen zodat 

we ons kunnen inbeelden wat er toen gebeurd is. Binding of item and context model: omschrijft hoe dat terugkoppelen 

plaatsvind 

2 belangrijke processen: het terughalen van specifiek item uit het geheugen EN het binden van dat item aan een 

specifieke context waarin het gebeurd is. Pas als we deze verbinding succesvol kunnen maken is er sprake van een 

herinnering. 

3 processen die bijdragen aan herkenning van informatie: 

Perirhinale cortex ontvangt informatie over specifieke items (voldoende voor familiraiteit, maar niet voor recollectie). 

Parahippocampale cortex ontvangt informatie over context waarin item eerder gezien 

is (noodzakelijke informatie, maar niet voldoende voor recollectie). Voor recollectie 

moet informatie over item en informatie over context geïntegreerd worden, dit 

gebeurt in de hippocampus.  

DE RELATIE TUSSEN HERINNEREN EN HERKENNEN.  

Scanned-encodingtaak < itemherkenningstest, associatieve herkenningstest en  

                 vrije herkenningstest 

Tijdens encoderingsfase: pp kregen combinaties van kleuren en woorden 

gepresenteerd 

Daarna: zoveel mogelijk gepresenteerde woorden opnoemen OF zeggen of gepresenteerd woord oud of nieuw  

               was 

→ Besluit: toename in activatie hersengebieden is resultaat van vorming van associaties tussen items die pp moest 

       onthouden en de gerelateerde kleuren 
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Herinner/weet-procedure: pp kregen woord gepresenteerd en moesten zeggen levend/dood of vraag over grootte 

                                                 daarna herinner/weet-antwoord geven en zeggen welke vraag bij welk item gesteld  

                                                 werd 

      + 50% van de woorden: herinner-antwoord en beter gereproduceerd door pp 

 → Besluit: net als bij recollectie, is er bij herinnering sprake van sterkere associaties tussen de items en de context 

WAT WORDT BEDOELD MET HET CONSTRUCTIEVE GEHEUGEN EN WAAROM IS ONS GEHEUGEN ZO 

FRAGIEL? 

Misvatting: episodisch geheugen werkt niet zoals videosysteem dat complete episodes van ons leven vastlegt 

Episodisch geheugen is constructief in plaats van reproductief → gevoelig voor verschillende vormen van fouten en 

vertekeningen (verklaring waarom er vertekeningen zitten in wijze waarop we verhalen onthouden of waarom 

ooggetuigenissen zeer gevoelig zijn voor vertekeningen) 

Waarom hebben wij zo’n fragiel systeem? →    ° Schacter en Addis: 3 redenen 

1. Het zou een enorme hoeveelheid verwerkingskracht vereisen om een semipermanente en volledige 

herinnering van iedere ervaring op te slaan 

2. Het is evolutionair gezien niet voordelig om zo’n gedetailleerde herinneringen op te slaan maar wel 

evolutionair voordeel van het opslaan van de essentie van een herinnering waarbij triviale details niet van 

belang zijn 

3. Episodisch geheugen kunnen we gebruiken om toekomstscenario’s voor te stellen door op een flexibele manier 

herinneringen uit het verleden te recombineren (hippocampus is betrokken bij recombinatie van 

geheugensporen). 

Consequentie constructief episodisch geheugen: vaardigheid om de essentie van een ervaring te herinneren neemt toe 

tijdens kindertijd maar ook algemene toename in gevoeligheid valse herinneringen. 

Toename van activatie in hippocampus tijdens het inbeelden van toekomstscenario’s 

Patiënten met hippocampale beschadiging hebben problemen met het inbeelden van toekomstscenario’s. 

Redenen waarom schade aan hippocampus resulteert in verminderd vermogen om toekomstscenario’s te genereren:  

1. Hippocampale schade resulteert in een verminderd vermogen om gedetailleerde informatie uit het episodisch 

geheugen te halen en deze informatie te gebruiken bij het construeren van een scenario 

2. Hippocampale schade beperkt het vermogen van de patiënt om scenario’s te beschrijven ( → onderzoek sluit 

deze reden uit) 

DE BELANGRIJKSTE KLASSIEKE IDEEËN OMTRENT HET SEMANTISCHE GEHEUGEN (COLLINS & QUILLIAN / 

COLLINS & LOFTUS).  

Meeste theorieën: alle concepten die we ooit geleerd hebben vormen het semantisch geheugen. Gerelateerde 

concepten zijn met elkaar verbonden, zodat activatie van 1 concept ook resulteert in activatie van gerelateerde 

concepten. 

Hiërarchisch-netwerkmodel: ° Collins en Quillian 

                                                     concepten zijn op hiërarchische wijze gerepresenteerd 

          enkele assumpties klopten niet → model kon manier waarop we concepten  

          representeren niet verklaren → nieuw model 
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Spreading activiation-theorie: ° Collins en Loftus 

                                                       semantisch geheugen is georganiseerd op basis van semantische gerelateerdheid, 

            ofwel semantische afstand tussen concepten 

             afstand tussen 2 concepten is de sterkte waarmee ze met elkaar geassocieerd zijn 

                                                       goed in staat priming effecten te verklaren 

 

EVIDENTIE TEGEN DEZE KLASSIEKE IDEEËN (HIËRARCHIE VAN CONCEPTEN / ENCODERING VAN 

PERCEPTUELE, SENSORISCHE CODES).  

Recente studies: er is een zekere hiërarchie in organisatie van concepten 

° Rosch, Mervis, Gray, Johnson en Boyes-Braem: 3 niveaus in hiërarchie: superordinaat (vb. meubelstuk) 

              basisniveau (vb. stoel) 

              subordinaat (vb. luie stoel) 

Niet altijd op basisniveau: vb. experten refereren vaak aan objecten op het subordinate niveau (vb. hondenkenner) 

° Prass, Grimsen, Konig en Fahle: pp moesten foto’s categoriseren op superordinaat-, basis-, subordinaat niveau 

                 taakprestatie hoogst op superordinate niveau en laagst op subordinate 

                 categorisatie op gedetailleerder niveau is informatiever en vereist gedetailleerde  

                 verwerking → hoe gedetailleerder de beschrijving, hoe langer de beslissingstijd  

                 en hoe minder accuraat benaming                                                      

HOE KUNNEN MOTORISCHE CODES ZICH MANIFESTEREN ? (STUDIES VAN PÜLVERMÜLLER)  

Wanneer pp woorden aangeboden kregen die geassocieerd waren met bewegingen van tong, vingers of voeten, werden 

de corresponderende delen van de motorcortex ook geactiveerd → motorsysteem wordt geactiveerd bij de verwerking 

van conceptuele informatie 

Pp moesten arm- of beengerelateerde woorden verwerken en tegelijk een tiktaak uitvoeren met armen of benen. 

Mate waarin pp woorden achteraf konden rapporteren was afhankelijk van de taak en het type woord → prestatie was 

lager wanneer er overeenkomst was tussen woorden die ze moesten onthouden en lichaamsdeel waarmee ze taak 

moesten uitvoeren. 

Pp moeten besluiten of letterreeksen een woord vormen of niet, terwijl verschillende delen van motorcortex door TMS 

worden gestimuleerd (woorden waren arm- of beengerelateerd) → armgerelateerde woorden sneller verwerkt 

wanneer armgerelateerde delen van cortex gestimuleerd worden (zelfde voor beengerelateerde woorden en 

beengerelateerde delen van cortex) → zowel perceptuele representaties als actiecodes vormen deel van semantisch 

geheugen EN mate waarin concept verwerkt wordt is afhankelijk van doel waarvoor ze gebruikt worden 

!!!!! prestatie betekent hier belasting (van het geheugen) 

 DE RELATIE TUSSEN VERVAGING VAN CONCEPTEN EN SEMANTISCHE DEMENTIE 

Hub-en-spaak-model: spaken gevormd door verschillende modaliteitsspecifieke representaties die geassocieerd  

           zijn met sensorische en motorische gebieden in hersenen 

             hub wordt gerepresenteerd door stabiele modaliteitsonafhankelijke representatie, waarin  

        alle kennis over concept geïntegreerd is  

Semantische dementie: gebied waarin hub is gelokaliseerd is, is beschadigd → verlies conceptuele kennis 

              gerelateerd aan progressieve degeneratie van hubgerelateerde informatie, waardoor de 

               grenzen tussen concepten vervagen 
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2 problemen bij patiënten met semantische dementie: 

1. Moeite met identificeren van atypische leden van een categorie (vb. emoe is een atypische vogel) 

2. Moeite met identificeren van niet-leden van een categorie, die wel enkele visuele kenmerken met categorie 

delen (vb. een vlinder die een paar vogelachtige kenmerken heeft) 

Evidentie voor bestaan van spaken: sommige patiënten hebben moeite met het verwerken van specifieke 

       categorieën van objecten 

 → Eigenschappen waar patiënten moeite mee hebben: kleur, smaak, visuele beweging en gebruik van objecten 

WELKE ROL SPELEN SCHEMA’S EN SCRIPTS?  

Schema < goed georganiseerde chuncks van kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen of acties 

Script < informatie over de sequentie van gebeurtenissen of acties (vb. restaurantscript) 

Belangrijk voor taalbegrip want we gebruiken onze cognitieve schema’s om inferenties te maken over aspecten van 

verhalen die niet expliciet worden beschreven.  

Scripts kunnen leiden tot vertekeningen in onze herinneringen omdat ambigue informatie wordt herinnerd op een 

manier die consistent is met script maar niet noodzakelijk met manier waarop gebeurtenis werkelijk heeft 

plaatsgevonden → reden waarom ooggetuigenissen fout kunnen zijn 

Semantische dementie patiënten hebben problemen met het ophalen van conceptuele informatie, maar hun 

vaardigheden om doelgerichte acties voor te stellen zijn redelijk intact.  

Patiënten met prefrontale schade hebben problemen met het vinden van de juiste sequentie van acties, maar geen 

problemen met het genereren van acties. Ze merken weinig sequentiefouten op, maar hadden geen moeite met het 

detecteren van semantische fouten. 

Scripts bestaan uit clusters. semantische dementie: beter in staat om volgorde van gebeurtenissen binnen 1 cluster  

       te beoordelen dan volgorde tussen clusters 

       fronto-temporale dementie: moeite met bepalen van volgorde binnen cluster EN  

               tussen clusters 

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET NON -DECLARATIEVE GEHEUGEN. 

= impliciet geheugen 

Alle processen die niet toegankelijk zijn voor het bewustzijn: habituatie, sensitisatie, KC en procedureel leren. 

Geen bewuste herinnering, vaardigheden aanleren 

Manifesteert zich via gedrag en niet via herinneringen. Is niet beperkt tot het motorsysteem (want o.a. ook herkennen 

van patronen in ruizige S) 

WAAROM IS HET ONDERSCHEID TUSSEN DECLARATIEF EN NON -DECLARATIEF SOMS VAAG? (DE 

BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN HIERVOOR)  

Vroeger: bewuste herinneringen gemedieerd door activatie hippocampus 

   onbewuste herinneringen geassocieerd met activatie striatum 

Nu: evidentie die inconsistent is met strikt onderscheid 
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Evidentie: impliciet geheugen doet beroep op hippocampus 

     episodisch geheugen (deel van declaratief geheugen) wordt gerelateerd aan activatie striatum of IA  

     tussen striatum en hippocampus 

DE NIEUWERE MODELLEN VOOR GEHEUGEN DIE VOORBIJ HET KLASSIEKE DECLARATIEF / NON -

DECLARATIEF ONDERSCHEID GAAN:  

HENKE’S PROCESMODEL:  

Verschillen tussen de individuele geheugensystemen kunnen onderscheiden worden obv betrokken neurale processen. 

3 verschillende geheugenprocessen: 

1. Snelle codering van flexibele associaties: betrokken bij episodisch geheugen en afhankelijk van hippocampus. 

Semantisch geheugen kan ook afhankelijk zijn van dit proces 

2. Langzame codering van rigide associaties: betrokken bij procedurele geheugen, semantisch geheugen en KC-

processen. Basale ganglia en cerebellum betrokken bij dit proces 

3. Snelle codering van losse items: betrokken bij familiariteit en priming en is afhankelijk van parahippocampale 

cortex 

Model van Henke kan verklaren waarom patiënten met schade aan de hippocampus vooral problemen hebben met 

episodisch geheugen. 

Model maakt ook predicties die inconsistent zijn met traditionele benadering: 

- Codering van flexibele associaties kan zowel bewust als onbewust plaatsvinden → patiënten met schade aan 

hippocampus zouden problemen moeten hebben met beide vormen van codering van flexibele associaties. 

- Hippocampus is niet direct betrokken met familiariteitsbeoordeling 

Evidentie dat relationeel leren onbewust kan plaatsvinden: gezicht-beroep-experiment 

Evidentie dat amnesiepatiënten niet in staat zijn om flexibele associaties te maken: ze merken geen verschil op tussen 

originele foto (eerst aangeboden) en gemanipuleerde foto (later aangeboden) 

Evidentie dat amnesiepatiënten wel in staat zijn om verbale associaties te maken: ze konden even veel exemplaren van 

een categorie opnoemen als gezonde proefpersonen 

CABEZA’S COMPONENTENMODEL:  

Componentenmodel van Cabeza vertoont overeenkomsten met model 

van Henke: benadrukt onderliggende neurale processen in plaats van 

klassieke taxonomie. MAAR benadering van Cabeza is flexibeler: gaat er 

van uit dat een grote verscheidenheid is aan neurale processen ( 

Henke: 3 processen). Deze neurale processen worden op flexibele 

manier met elkaar gecombineerd afhankelijk van specifiek doel. 

Richt zich op de vraag hoe verschillende geheugenprocessen aan 

hersengebieden gerelateerd zijn 

3 assen:  

- Perceptueel – Conceptueel 
- Items – Relationeel (een item is gewoon letterlijk een item. 

Maar stel dat je je herinnert dat je dit item zus en zo gezien hebt is het relationeel) 
- Automatisch – Gecontroleerd (onderscheid tussen bewust en onbewust) 
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H14: DE DYNAMIEK VAN ONS GEHEUGEN 

DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN HET ATKINSON & SHIFFRIN (1968) MULTI -STORE 

GEHEUGENMODEL.  

Informatie wordt in eerste instantie opgeslagen in een sensorische buffer. Deze buffers zijn modaliteitsspecifiek: er 

bestaan dus aparte buffers voor visuele en auditieve modaliteiten. Ze zijn in staat informatie maar heel kort vast te 

houden. Er is ook aan KT-opslagplaats met beperkte capaciteit en een LT-opslagplaats met oneindige opslagcapaciteit, 

waar informatie gedurende lange tijd ongewijzigd opgeslagen blijft. 

Principe: sensorische informatie wordt opgeslagen in sensorische buffer. De informatie waar aandacht op gericht wordt, 

wordt overgebracht naar KT-opslagplaats waar het verder verwerkt wordt. De informatie in het KTG moet herhaald 

worden om te voorkomen dat het verloren gaat. Deze herhaling zorgt ervoor dat de informatie langzaam gecodeerd 

wordt in het LTG.  

HET SPERLING EXPERIMENT:  

Reeks letters presenteren, variërend in aantal van 3 tot 12 die de pp moest onthouden & later rapporteren. Volledige 

rapportage wil zeggen dat pp alle letters moesten opnoemen. Bij de partiële rapportage gaf een toon aan welke rij 

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

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

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

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

WAT IS PARTIËLE RAPPORTAGE?  

Tweede experiment: doel: kijken of die ‘niet onthouden’ letters wel nog toegankelijk waren. Eerst een groot aantal 

letter aanbieden die pp moet onthouden. Bij de partiële rapportage gaf een toon aan welke rij letters gerapporteerd 

moest worden. Voor de vertraagde partiële- rapportage conditie, werd de toon vertraagd aangeboden waardoor de pp 

de letters uit hun iconisch geheugen moesten selecteren. 

HOE KUN JE HET BELANGRIJKSTE RESULTAAT SAMENVATTEN?  

Wanneer deze toon snel volgde op het weghalen van de display waren de pp in staat zeer accuraat de juiste letters te 

rapporteren maar naarmate de toon later werd gepresenteerd verminderde deze prestatie sterk. 

Effect vertraging toon = hoe later de toon gepresenteerd werd, hoe minder goed pp erin slaagden om de relevante 

letters te benoemen. 

WAT KUN JE UIT DIT EXPERIMENT CONCLUDEREN EN WAAROM?  

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

DE SERIËLE POSITIECURVE 

Een grafiek die aantoont hoe goed een item onthouden wordt afhankelijk van 

zijn plaats in de stimulusreeks. 

- Primacy-effect: oververtegenwoordiging van woorden uit het begin 

van de lijst 

- Recency-effect: oververtegenwoordiging van woorden uit het einde 

van de lijst 
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DE BELANGRIJKSTE COMPONENTEN VAN BADDELEY’S WERKGEHEUGENMODEL  

KTG is essentieel voor de uitvoering van dagelijkse taken. 

Informatie die opgeslagen wordt in het WG kan opgesplitst worden in 2 types: 

- Fonologische informatie: wordt onthouden in de vorm van verbalen/auditieve code 

- Visuele en spatiale informatie 

3 componenten in het model van Baddaley en Hitch: 

- Central executive: controleert de werking van de andere systemen en zorgt ervoor dat we de inhoud van 

     het WG kunnen manipuleren, vasthouden of actualiseren. 

     focussen van aandacht, verdelen van aandacht tussen 2 informatiestromen, aandacht 

     switchen tussen taken en een connectie met het LTG tot stand brengen    

- Fonologische buffer: betrokken bij het onthouden van auditieve informatie 

o Fonologische opslagplaats: waar te onthouden woorden worden opgeslagen 

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

Fonologisch similariteitseffect: herinnering was 25% minder wanneer proefpersonen een lijst met fonologisch 

beschouwd bergelijkbare woorden of letters moesten onthouden dan wanneer deze items niet op elkaar leken 

→ Suggereert dat we bij het onthouden van woorden gebruik maken van ons (artculatoire) spraaksysteem 

Woordlengte-effect: beschrijft het verband tussen woordlengte en hoeveelheid woorden die we kunnen 

onthouden: hoe langer het woord, hoe minder we er kunnen onthouden 

→ Suggereert dat de capaciteit van de fonologische buffer beperkt is door de tijd die nodig is om de te 

onthouden woorden te herhalen 

- Visuospatiale kladblok: verzorgt het onthouden van visuele en/of ruimtelijke informatie 

               beperkte capaciteit: onder normale omstandigheden 4 objecten onthouden 

o Visual cache: houdt informatie over individuele eigenschappen van een stimulus vast 

o Inner scribe: betrokken bij de verwerking van spatiale informatie en het herhalen van de informatie in 

de visual cache 

INCLUSIEF DE LATERE UITBREIDING ERVAN.  

In 2000: toevoeging van episodische buffer: betrokken bij tijdelijk opslag van geïntegreerde stukken informatie, in het 

bijzonder informatie die betrekking heeft op persoonlijke gebeurtenissen. 

Belangrijke rol bij transfer van informatie naar LTG en ophalen van informatie uit het LTG 

WELKE DISSOCIATIES JE KAN ONDERSCHEIDEN (ARTICULATOIR/AUDITIEF VS VISUEEL/SPATIEEL, ETC.)  

Dissociatie tussen visuele en spatiale informatie: Corsi-taak beïnvloedt door spatiale interferentie 

                Patroonspannetaak beïnvloed door visuele interferentie 

Dissociatie tussen visuele en spatiale WG: bewegingsdetectietaak interfereerde met onthouden van patronen 

                   kleurdetectietaak interfereerde met onthouden van Chinese karakters 

OP BASIS VAN WELKE TAKEN KUN JE DEZE DISSOCIATIES VINDEN?  

Corsi-taak: blokken getoond en proefleider tikt aan in volgorde → pp moet volgorde reproduceren 

Patroonspannetaak: pp ziet matrix die op random wijze is ingevuld → pp moet daarna aanduiden welke cellen 

         ingevuld waren 
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(Niet-) Spatiale informatie onthouden + secundaire taak (bewegings- of kleurdiscriminatietaak)  

DE BELANGRIJKSTE TAKEN OM WERKGEHEUGENCAPACITEIT TE METEN EN HUN BELANGRIJKSTE 

PRINCIPES 

LEESSPANNE-TAAK 

Pp moet zin begrijpend lezen en telkens laatste woord van de zin onthouden. Leespanne bepalen: pp moesten steeds 

een variabel aantal zinnen lezen en het grootste aantal waarvan ze alle eindwoorden nog op minstens 50% van alle 

trials konden herinneren was de leesspanne. Deel van WG-capaciteit moet worden aangewend voor begrijpend lezen en 

de rest van capaciteit werd gebruikt om laatste woorden te onthouden. 

OPERATIESPANNE 

Pp krijgen serie items gepresenteerd die bestaan uit simpele rekenopgave en woord. Taak: bepalen op rekensom 

correct is en woord onthouden. Pp moet eindwoorden reproduceren en operatiespanne = grootste aantal items waarbij 

pp alle items nog correct kan reproduceren. Operatiespanne correleert aanzienlijk met leesspanne. 

N-BACKTAAK 

Pp krijgen reeks stimuli gepresenteerd. Ze moeten voor elke stimulus beoordelen of deze gelijk of niet gelijk is aan de 

stimulus die N posities terug werd gepresenteerd. Hoe groter N, hoe zwaarder de geheugenbelasting.  

WERKGEHEUGENCAPACITEIT EN SUPRESSIE VAN IRRELEVANTE INFORMATIE  

Pp kreeg reeks stimuli gepresenteerd die bestond uit verzameling gekleurde blokken, waarvan ze telkens alleen maar de 

reeks aan 1 zijde van de display moesten onthouden.  

Waarom slechts 1 zijde onthouden? → Gebruik maken van ERP-component. 

Amplitude van ERP nam toe naarmate display meer stimuli bevatte. Deze toename correleerde sterk met individuele 

geheugencapaciteit en bereikt plafond wanneer WG overschreden werd. 

Vervolgstudie: vergelijkbare taak maar aantal stimuli dat pp moest onthouden varieerde.  

→ Bij mensen met hoge geheugencapaciteit nam amplitude van ERP toe in functie van aantal te onthouden stimuli.  

Bij mensen met lage geheugencapaciteit nam amplitude van ERP toe in functie van aantal stimuli in display.  

Conclusie van Vogel et al.: WG-capaciteit wordt vooral bepaald door mate waarin we erin slagen om irrelevante 

informatie te onderdrukken. 

WELKE ERP COMPONENT KUN JE GEBRUIKEN OM WERKGEHEUGENCAPACITEIT TE METEN HOE KUN JE 

DEZE COMPONENT METEN? HOE WORDT WERKGEHEUGENBE LASTING HIERIN GEREFLECTEERD EN HOE 

WORDT DE CAPACITEIT VAN HET WERKGEHEUGEN HIERIN GEREFLECTEERD?  

N2pc-component: wordt beschouwd als een index voor de mate waarin aandacht getrokken wordt door oproepende 

stimulus 

Distractor positivity (Pd): wordt geassocieerd met het onderdrukken van onze neiging om aandacht op een dergelijke 

stimulus te richten 

Sterke significante correlatie tussen amplitude van Pd-component en de WG-capaciteit van proefpersonen 
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WELKE EVIDENTIE IS GEVONDEN VOOR HET IDEE VAN EEN BR EDE EN EEN NAUWE FOCUS IN HET 

WERKGEHEUGEN? 

- Brede focus of regio van directe toegang: pp moesten 2 woordenlijsten onthouden, waarvan lengte 

gemanipuleerd werd. Daarna 2 herkenningstaken na elkaar uitvoeren. Elke taak voorafgegaan aan cue die 

aangaf welke woordenlijst relevant was. Resultaat: lengte van de irrelevante lijst beïnvloedde de reactietijd van 

de pp nog wel wanneer het probe-woord al 100 ms na de cue verscheen maar niet meer wanneer deze probe 2 

seconden na de cue verscheen. In die tijd irrelevante lijst verwijderd uit brede focus. 

MAAR: irrelevante lijst niet volledig vergeten want pp had meer tijd nodig om woord uit irrelevante 

woordenlijst te verwerpen dan willekeurig woord. 

- Nauwe focus:  

o Studie naar dynamiek van ophalen van informatie uit geheugen. Resultaat: laatst bestudeerde item 

heeft bevoorrechte status in ons WG. 

o Pp ziet reeks driehoeken en vierkanten in willekeurige volgorde en moest onthouden hoeveel 

gepresenteerd werd binnen elke categorie. Pp kon aangeven wanneer ze nieuw object wouden door 

op knop te drukken. Reactietijd was langer wanneer pp had moeten switchen van teller in vergelijking 

met wanneer vorm herhaald werd. → Impliceert dat focus van aandacht nog steeds gericht was op 

object van vorige trial. 

o Tijdens zoeken naar item moeten pp sjabloon van doelobject in hun WG houden. Pp moet sjabloon 

vergelijken met ieder object dat ze waarnemen totdat ze stimulus tegenkomen die overeenkomt met 

sjabloon. We gebruiken maar 1 sjabloon: wanneer we meerdere doelstimuli moeten zoeken, daalt 

accuratesse. 

WAT KUN JE CONCLUDEREN UIT HET EXPERIMENT VAN OBERAUER ET AL. (2005)?  

De lengte van de irrelevante lijst beïnvloedde de reactietijd van de pp nog wel wanneer het probe-woord al 100 ms na 

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

verwijderd uit brede focus. 

WELKE FACTOREN DRAGEN BIJ AAN HET OPSLAAN VAN NIEUWE INFORMATIE IN HET 

LANGETERMIJNGEHEUGEN? WAT IS DE ROL VAN DIEPTE VAN VERWERKING (EN ZIJN ER  

UITZONDERINGEN)? WELKE MANIEREN VAN HERHALEN KUN JE IDENTIFICEREN?  

Niveaus van verwerking:  

- Oppervlakkige (of fysieke) verwerking: bv. bepalen of een specifieke letter in een woord voorkomt 

- Diepe (of semantische) verwerking: bv. verwerking van de betekenis van het woord 

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

Herinneren van woorden is niet enkel afhankelijk van niveau van verwerking maar ook van distinctiviteit en relevantie. 

Voor standaardherkenningstaak van woorden: diepe semantische verwerking resulteert in betere herkenning dan 

oppervlakkige rijmtaak. 

Bij rijmherkenningstaak: rijmtaak resulteerde in betere geheugenprestatie dan semantische verwerkingstaak 

Transfer-appropriate processing-theorie: verschillende vormen van leren resulteren erin dat specifieke aspecten van 

een stimulus worden gecodeerd in het geheugen op een wijze die afhankelijk is van de taak. Of de aspecten later 

opgehaald worden is afhankelijk van de relevantie van het opgeslagen materiaal. 

Maintenance rehearsal: het automatisch herhalen van het resultaat van een eerdere verwerking van een stimulus 

Elaborative rehearsal: leidt wel tot betere geheugenprestatie 
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Testing-effect: het testen van eigen kennis resulteert in een betere geheugenprestatie 

Verklaring? 

- Retrieval effort-hypothese: een moeilijk, maar succesvolle, ophaling uit het geheugen resulteert in een betere 

prestatie dan een gemakkelijke ophaling 

- Mediator effectiveness-hypothese: mediator = associatie tussen de te leren item, waarbij associaties tijdens 

het testen versterkt kunnen worden 

WELKE VORMEN VAN INTERFERENTIE KUN JE ONDERSCHEIDEN?  

PROACTIEVE INTERFERENTIE  

Oude herinneringen interfereren met een nieuwe situatie/ als eerdere informatie interfereert met het nieuw te leren 

materiaal. Bepaalde gewoontes veranderen nieuwe stimulus-responsassociaties 

RETROACTIEVE INTERFERENTIE  

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

aantast. (vb. blootstelling aan een nieuwe taal kan interfereren met de woorden van de 1ste taal). 

Redenen voor retroactieve interferentie: 

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

- Er is sprake van interferentie door vergelijkbaar stimulusmateriaal 

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

DE BELANGRIJKSTE BEGINSELEN VAN EBBINGHAUS’ BESPAARMETHODE  

Betekenisloze lettergrepen herinneren  

- Onmiddellijk: max 7 eenheden 

- 17x – 12 eenheden 

- 44x – eenheden 

Geen herinnering ≠ vergeten 

Herhaald leren → minder beurten: zelfs al is initiële herinnering = 0 

Vergeten in het impliciete geheugen verloopt langzamer dan in het 

declaratieve geheugen. 

Iedere dag vormen we een aanzienlijke hoeveelheid triviale herinneringen, waardoor een proces nodig is dat deze 

herinneringen doet verdwijnen. Spontaan verval gebeurt vooral tijdens slaap en treedt vooral op in de hippocampus.  

DE RESULTATEN VAN GODDEN & BADDELEY’S ONDERWATER WOORDLEER EXPERIMENT.  

Pp moesten woordenlijst leren, ofwel aan land ofwel onder water. Daarna kregen ze een test, ofwel in zelfde omgeving 

als leren ofwel in andere omgeving. 

Resultaat: herinnering was veel beter wanneer test in dezelfde omgeving werd afgenomen. 

MAAR: effect enkel gevonden als er gebruik werd gemaakt van herinneringstest, niet bij herkenningstest.  
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DE MEEST RECENTE INZICHTEN IN DE DYNAMIEK VAN HET GEHEUGEN: WAT VERSTAAN WE ONDER 

CONSOLIDATIE, HERCONSOLIDATIE, FRAGIELE TOESTAND? WAT IS VOLGENS DE HUIDIGE INZICHTEN 

EEN ENGRAM? WELKE ROL SPEEL T DE HIPPOCAMPUS HIERIN?  

Definitie engram: fysieke weergave van een herinnering in het brein. 

→ Volgens deze definitie dus vergelijkbaar met geheugensporen. 

Vraag: hoe worden engrallen gevormd 

Consolidatie: formatie van corticale geheugensporen onder hippocampale controle  

Er kunnen meerdere gerelateerde geheugensporen ontstaan die het extraheren van feitelijke kennis faciliteren. Dit is 

integratie van de informatie in een groter semantisch netwerk, waardoor deze feitelijke kennis los komt te staan van de 

specifieke episode. Het basisidee is dat nieuwe herinneringen helder maar fragiel zijn en oude herinneringen vervaagd 

maar robuust zijn. Herinneringen zijn fragiel, dus vanaf dat er nieuwe stimuli binnen komen, gaan geheugensporen 

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

Consolidatieprocessen blijven continu actief en brengen het geheugenspoor opnieuw in een fragiele toestand door het 

reactiveren van een herinnering. 

Reactiveren resulteert in herconsolidatie, waarbij de fragiliteit van het geheugenspoor het toestaat herinneringen te 

actualiseren. 
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H15: HET ALLEDAAGS GEHEUGEN 

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN HET DOORVERTELLEN VAN EEN HERINNERING OF ERVARING?  

° Marsch en Tversky: experiment waar deelnemers verhalen moeten doorvertellen 

→ Resultaat: 42% werd achteraf zelf gerapporteerd als inaccuraat. 

           Van de accurate verhalen bevatte 36% vervormingen in vorm van overdrijving of minimalisatie van  

           relevante details  

° Marsch, Tversky en Hutson: experiment waar deelnemers gewelddadig videofragment zien 

          groep 1: praten over ervaren emoties (∼ tegen vrienden vertellen) 

          groep 2: details van de scène vertellen (∼ tegen politie vertellen) 

→ Resultaat: groep die over emoties moest praten had gemiddeld beter herinnering aan ervaren emotie MAAR  

           ook grootste vervormingen aan herinnering van feitelijke gebeurtenissen. 

° Dudukovic, Marsch en Tversky: experiment waar proefpersonen verhaal moesten lezen en 3 keer doorvertellen 

                groep 1: zo accuraat mogelijk navertellen 

                groep 2: zo onderhouden mogelijk navertellen 

→ Resultaat: groep die zo accuraat mogelijk moest navertellen herinnerde meer details van het verhaal. 

WAT IS EEN FLASHBULB MEMORY EN WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN ERVAN?  

= Flitslampherinneringen: zeer levendige herinneringen aan de omstandigheden waaronder iemand voor het eerst 

kennisneemt van een schokkende publieke gebeurtenis. Dit soort herinneringen zijn bovengemiddeld gedetailleerd, 

helder, levendig en bestendig. 

Herinneringen die mogelijke consequenties hebben voor ons als individu en die we al verrassend ervaren, activeren een 

speciaal neuraal mechanisme die deze herinnering wegschrijft. Dit mechanisme zorgt ervoor dat details van de 

gebeurtenis permanent als herinnering worden vastgelegd. 

2 belangrijke factoren bij de formatie van flashbulb memories: verrassing en potentiële consequenties voor het individu. 

Formatie van flashbulb memory is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder emotionele betrokkenheid van 

iemand bij de gebeurtenis in kwestie. Deze factoren spelen ook een rol bij formatie van iedere persoonlijke herinnering, 

waardoor het mogelijk is dat flashbulb memories intense varianten zijn van normale herinneringen. 

Factoren:  

- Flashbulb memories worden vaak herhaald. 

- Media speelt een belangrijke rol in het in stand houden van flashbulb memories. 

Levendigheid van flashbulb memory blijft hoog, terwijl die van normale dagelijkse herinneringen na verloop van tijd 

afneemt. MAAR de consistentie van flashbulb memories neemt systematisch af na verloop van tijd. Dit suggereert dat 

flashbulb memories niet wezenlijk verschillen van normale herinneringen. De uniekheid van de gebeurtenis zorgt ervoor 

dat we ze levendig, maar niet noodzakelijk accuraat herinneren.  

WAAROM ZIJN GEURCUES ZO EFFECTIEF? WELK TYPE HERINNERING ACTIVEREN ZE EN HOE GEBEURT 

DAT? 

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

Eigenschap Proust-fenomeen: geurcues kunnen zeer oude herinneringen triggeren, herinneringen komen vaak uit  

            periode waar proefpersoon 6 – 10 jaar oud was0 
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Verklaringen:  

- Geur- en smaakinformatie worden met elkaar geïntegreerd. Dit draagt bij tot de formatie van sterke 

autobiografische herinneringen 

- Meestal hebben we weinig geurgerelateerde autobiografische herinneringen, waardoor herinneringen die er 

zijn veel distinctiever zijn dan die in andere modaliteiten. 

- Geurherinneringen zijn moeilijker in woorden te omschrijven, waardoor ze minder aan interferentie 

onderhevig zijn. 

DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN DE VERDELING VAN HERINNERINGEN OVER ONZE 

LEVENSLOOP: REMINISCENTIEBULT, KINDERAMNESIE. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN 

DEZE TWEE FENOMENEN EN HOE KUNNEN WE ZE VERKLAREN. WELKE EVENTUELE VERKLARINGEN 

MOGEN WE VERWERPEN EN WAAROM? 

KINDERAMESIE 

= Bijna geen enkele herinnering rapporteren uit de periode voor 3de levensjaar 

Verklaringen:  

- Brein is bij de geboorte nog niet volgroeid. Hippocampus is belangrijk bij consolidatie van herinneringen maar 

sommige delen van hippocampus ontwikkelen pas een jaar na de geboorte, andere delen van de hippocampus 

ontwikkelen tot 8 jaar na de geboorte.  

MAAR ° Fivush, Gray en Fromhoff: kinderen in de leeftijd van 29 – 35 maanden zijn wel degelijk in staat om 

vroege herinneringen te rapporteren. Kinderen kunnen met gemak vertellen over herinneringen en deze 

herinneringen zijn bijzonder accuraat.  

→ We kunnen als jong kind wel autobiografische herinneringen vormen maar ze gaan tijdens latere levensfase 

weer verloren. 

- ° Freud: kinderamnesie is gevolg van repressie van bedreigende gedachten die naar het onbewuste zouden 

worden verbannen en bijgevolg naar minder schadelijke herinneringen getransformeerd zouden worden (= 

screen memories) 

Problemen: het is niet falsifieerbaar en het kan niet verklaren waarom we als volwassenen ook niet in  

         staat zijn om positieve of neutrale gebeurtenissen uit onze jeugd te herinneren. 

- ° Howe en Courage: kinderen kunnen pas autobiografische herinneringen vormen nadat hun zelfbeeld 

ontwikkeld is. Omdat autobiografisch herinneringen gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van een identiteit zou 

dit zelfbeeld (= het cognitieve zelf) kunnen dienen als raamwerk waarin autobiografische herinneringen 

georganiseerd kunnen worden. 

- ° Fivush: taal- en culturele ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in ontwikkeling van autobiografisch 

geheugen. Taal is middel om autobiografische herinneringen over te dragen. Herinneringen die gevormd zijn 

voor taalvaardigheden volledig ontwikkeld zijn, zijn later veel moeilijker om te zetten in verbale expressie. Ook 

reminiscentiestijl van moeder speelt rol: kinderen met moeder die uitgebreid herinneringen ophaalde, hebben 

meer toegang tot vroege herinnering dan kinderen met moeder die minder uitgebreide reminiscentiestijl heeft. 

- ° Jack en Hayne: twee-stadiatheorie: absolute amnesie voor eerste 2 levensjaren en  

                                                                  graduele amnesie voor resterende periode tot 6 jaar 

Einde van periode absolute amnesie hangt samen met ontwikkeling van cognitieve zelf en graduele amnesie 

hangt samen met ontwikkeling van taalvaardigheden. 

- Na geboorte neemt neurogenesis drastisch af, maar in een aantal hersengebieden (waaronder hippocampus) 

blijft deze formatie van neuronen nog enkele jaren doorgaan.  

Dit verklaart waarom jonge kinderen wel autobiografische herinneringen kunnen opslaan, maar die later weer 

kwijtraken. Vroege herinneringen liggen gecodeerd in prille neurale netwerken. Naarmate er meer neuronen 

ontwikkelen, vormen er nieuwe netwerken. Deze nieuwe netwerken overwoekeren vroege geheugensporen. 
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REMINISCENTIEBULT 

= Een groot deel van onze herinneringen die we kunnen rapporteren komt uit periode van 10de tot 30e levensjaar 

Verklaringen: 

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

we leven. Levensscript geeft structuur aan ons levensverhaal en kan worden beschouwd als een index voor de 

levensfasen waarin belangrijke veranderingen in ons leven zullen plaatsvinden. De structuur die het 

levensscript biedt + de uniekheid van de herinneringen die bij een nieuwe levensfase horen = herinneringen die 

we makkelijke bovenhalen. 

Positieve herinneringen vertonen reminiscentiebult en komen sterk overeen met levensscript (kinderen 

krijgen, trouwen, studeren, verliefd worden, …) 

Negatieve herinneringen zijn meer evenredig verspreid over het leven en omvatten zaken die geen deel zijn 

van levensscript (overlijden van dierbare, levensbedreigende ziektes, …) 

- 2 factoren die rol spelen bij ontstaan van reminiscentiebult: 

o Onverwachtheid van de gebeurtenis: onverwachte gebeurtenissen vertonen ook reminiscentiebult  

verklaring van levensscript 

Verklaring: sterke autobiografische herinneringen zijn gekoppeld aan ontwikkeling identiteit, tijdens 

adolescentie: identiteit ontwikkeld sterk → faciliteert herinnering aan onverwachte gebeurtenissen 

o Mate van controle die we hebben over bepaalde situaties: alleen positieve emoties met hoog gevoel 

van controle vertonen reminiscentiebult 

→ Conclusie: factoren die bijdragen aan ontstaan van reminiscentiebult: ontwikkeling van identiteit, nieuwheid van 

ervaring of verwachte grote veranderen in levensfase en gevoel van controle  

WAT BEDOELEN WE MET HET HYPERTHYMISTISCH SYNDROOM?  

Toestand van het bezit van een uiterst gedetailleerd autobiografisch geheugen. 

2 kenmerken: 

- Buitensporige hoeveelheid tijd besteden aan denken over het persoonlijk verleden 

- Vermogen tot zich herinneren van opmerkelijk veel specifieke gebeurtenissen uit het persoonlijk geheugen 

DE BELANGRIJKSTE FACTOREN DIE EEN OOGGETUIGENIS KUNNEN BEÏNVLOEDDEN  

- Aandachtsbeperkingen 

- Valse herinneringen 

- Confirmatiebias: herinnering wordt vervormd door onze eigen doelen en verwachtingen.   

- Beïnvloeding door de ondervragen: experiment over botsende auto’s → ons fragiele geheugen kan vervormd 

worden door 1 woord te veranderen 

- Beïnvloeding door de situatie: experiment: video over inbraak in museum + inbraak paleis/schoolreis naar 

paleis → ooggetuigen in het dagelijkse leven interfereren vaak met eerdere gebeurtenissen  

- Verwachting en bedreiging: wapenfocuseffct, bij stress en bedreiging de feiten minder goed onthouden. 
 
 

Oorzaken voor vervormingen: 

Herinnering aan verkeerd bron attribueren. Een specifieke cue kan meerdere geheugensporen activeren, die overlappen 

wat betreft de informatie die ze bevatten. Deze misattributie kan voorkomen worden wanneer de getuigen expliciet 

moeten aangeven wat de bron van hun herinnering is.  
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DE RELATIE TUSSEN FALSE MEMORIES EN OOGGETUIGENISSEN.  

WAT IS HET EFFECT VAN LEEFTIJD HIERIN? 

Ooggetuigenissen van ouderen zijn minder betrouwbaar dan die van jongeren. Ouderen hebben wel veel meer 

vertrouwen in hun valse herinneringen. 

HOE KUNNEN FALSE MEMORIES ONTSTAAN?  

Omdat het autobiografisch geheugen een constructie is, zijn herinneringen gevoelig voor suggestie.  

Een spontane herinneringstest faciliteert de consolidatie van het ten onrechte herinnerde woord, waardoor een false 

memory ontstaat 

Mensen met een superieur autobiografisch geheugen zijn gevoeliger voor valse herinneringen. 

WELKE GEVOLGEN KUNNEN ZE HEBBEN VOOR DE RECHTSPRAAK?  

Ooggetuigen die veel vertrouwen hebben in hun identificatie zijn over het algemeen accurater dan diegenen die hier 

weinig vertrouwen in hebben. 

Identificeren van dader doet beroep op gezichtsherkenning. Probleem: ooggetuigen kunnen gezicht herkennen maar 

kunnen niet herinneren in welke context ze dit gezicht gezien hebben → onbewuste overdraageffect 

Andere-raseffect: we identificeren gezichten van onze eigen etniciteit beter dan gezichten van een andere etniciteit  

Verklaring:  

- We vinden het moeilijker om eigenschappen van gezichten van een andere etniciteit te onthouden dan die van 

een gezicht dat tot onze eigen etniciteit behoort.  

Verklaring is incompleet: 

o Perceptuele processen spelen ook een rol. Experiment waar pp doelgezicht moesten identificeren 

tussen reeks van 10 andere gezichten die constant in beeld bleef. Toch nog andere-raseffect gevonden 

o Effect niet beperkt tot etniciteit maar ook gevonden bij groepen waar we ons niet mee identificeren. 

We zijn veel minder goed in het herkennen van onbekende gezichten dan bekende gezichten. Foto’s van 1 individu 

kunnen aanzienlijk variëren waardoor het moeilijk is om een persoon te identificeren op basis van één enkele foto. 

2 soorten line-up: simultane vs sequentiële line-up 

Dader aanwezig in line-up: simultane line-up: 52% identificeert dader 

      sequentiële line-up: 44% identificeert dader 

Dader niet aanwezig in line-up: simultane line-up: 54% wijzen ten onrechte iemand aan 

              sequentiële line-up: 32% wijzen ten onrechte iemand aan 

→ Bij sequentiële line-up hanteren ooggetuigen een conservatiever criterium 

Sequentiële line-up > simultane line-up: de kleine vermindering in identificaties wanneer een dader aanwezig is, weegt 

niet op tegen de drastische reductie in onterechte aanwijzingen wanneer de dader niet aanwezig is. 

Valse identificaties nog verder gereduceerd door getuigen expliciet ‘weet niet’-optie te geven → reduceert onterechte 

identificatie naar 12% 

Getuige bewust laken dat dader mogelijk niet aanwezig is in line-up → 42% minder valse identificaties 
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Cognitief interview: gestructureerde procedure die gebaseerd is op 4 regels om een herinnering zo accuraat mogelijk 

terug te halen: 

1. Mentale herstelling van de omgeving en alle persoonlijke contacten die beleefd werden ten tijde van de 

misdaad. 

2. Aanmoediging om alle details te rapporteren, inclusief de minder belangrijke. 

3. Het beschrijven van het incident in verschillende volgordes, waaronder bijvoorbeeld in omgekeerde 

chronologische volgorde. 

4. Het beschrijven van het incident vanuit verschillende perspectieven, waaronder die van andere ooggetuigen. 

1 en 2 zijn gefundeerd op coderingsspecificiteitsprincipe: herinnering is afhankelijk van overlap tussen context waarin 

gebeurtenis werd waargenomen en waarin die herinnerd wordt.  

3 en 4 gaan uit van de assumptie dat het geheugen complex en associatief is en gebaseerd op diverse bronnen van 

informatie.  

Verdere ontwikkeling van cognitief interview: verstandhouding tussen interviewer en getuigen tot stand brengen. 

Dit kan door: afleiding minimaliseren, getuige langzaam laten vertellen, voldoende pauzes inlassen tussen antwoord en 

volgende vraag, taalgebruik aanpassen aan dat van individuele getuige, antwoorden opvolgen met interpretatieve 

commentaren, angst van getuige wegnemen en veroordelende/persoonlijke commentaren achterwege laten.  

In praktijk: politie richt zich op regel 1 en 2 omdat volledig cognitief interview erg tijdrovend kan zijn. 

HOE KUNNEN WE HET WAPENFOCUSEFFECT VERKLAREN?  

= De observatie dat getuigen hun aandacht vaak richten op de wapens die gebruikt worden, waardoor andere details 

vaak niet opgemerkt worden. 

2 factoren die doorslaggevend zijn: dreigingsniveau en verwachting 

Experiment: scène op schietbaan (verwacht) of op baseballveld (onverwacht) 

         man nadert vrouw met wapen omlaag (laag dreigingsniveau) of met wapen op haar gericht (hoog) 

→ Resultaat: dader op schietbaan beter herkend dan op baseballveld, niveau van dreiging had geen effect 

Experiment: studenten krijgen injectie: groep 1: hartslag verhoogde na prik (hoog-reactieve groep) 

             groep 2: hartslag verhoogde niet na prik (laag-reactieve groep) 

→ Resultaat: laag-reactieve groep kon verpleegster achteraf veel beter identificeren 

→ Stress en angst spelen rol in accuraatheid van getuigenis, heeft negatief effect op geheugenprestatie 

DE ESSENTIËLE KENMERKEN VAN HET PROSPECTIEVE GEHEUGEN.  

Het geheugen dat we gebruiken om ons te herinneren dat we in de toekomst nog iets moeten doen. 

Omvat de cognitieve functies die we gebruiken bij het formuleren van plannen en beloftes, voor het opslaan hiervan, en 

het herinneren wanneer ofwel de tijd is aangebroken om ze uit te voeren ofwel de juiste gelegenheid zich voordoet. 

Prospectief geheugen Retrospectief geheugen 

Fouten toegeschreven aan gebrekkige motivatie en 
onbetrouwbaarheid 

Fouten toegeschreven aan gebrekkig geheugen 
 

Betrokken bij de herinnering aan het feit dat we in de 
toekomst nog iets moeten doen 

Betrekking op het herinneren van feiten 

Informatiearm Informatierijk 

Onderzoek houdt zich niet bezig met het geheugen 
zelf, maar met de vraag hoe we het geheugen kunnen 
gebruiken voor toekomstige acties 
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Processen die betrokken zijn bij het prospectieve geheugen:  

- Formatie van intentie: intentie wordt gelinkt aan specifieke cue 

- Retentie-interval: tijdsperiode tussen de formatie van intentie en het moment van de uitvoering ervan. Tijdens 

deze periode wordt de omgeving gecheckt op cues die kunnen resulteren in de uitvoering van de intentie. 

Wanneer een relevante cue wordt gedetecteerd, resulteert dat in de initiatie van de corresponderende 

intenties. Deze intentie wordt opgehaald uit het geheugen en tenslotte uitgevoerd. 

Manieren waarop relevante cues uit het geheugen worden gehaald: 

- Tijdsgebaseerd prospectief geheugen: wanneer een actie op een specifiek tijdstip moet worden uitgevoerd (vb. 

op tijd naar de les) 

- Gebeurtenisgebaseerd prospectief geheugen: wanneer een specifieke actie moet worden uitgevoerd als de 

juiste omstandigheden zich voordoen (vb. een boodschap doorgeven als je iemand tegenkomt) 

Bij tijdsgebaseerde taken neemt het monitoren sterk toe naarmate het moment nadert waarop de taak moet worden 

uitgevoerd (vb. om de 2 uur op een knop drukken). Bij gebeurtenisgebaseerde taken blijven proefpersonen met een 

relatief constante frequentie hun omgeving monitoren op relevante cues.  

Vier verschillende situaties die kunnen resulteren in problemen met het prospectieve geheugen (luchtvaart): 

1. Interrupties zijn catastrofaal omdat ze de onmiddellijke aandacht vereisen, waardoor er geen gelegenheid is 

om de intentie om de lopende taak af te handelen en in het werkgeheugen op te slaan. De volgende taak na de 

interruptie vraagt onmiddellijke aandacht, waardoor de uitvoerder niet meer in staat is om de status van de 

vorige taak te checken. Het is mogelijk dat er geen cues meer aanwezig zijn die de uitvoerder eraan herinneren 

dat er nog een taak afgerond moet worden.  

2. Veel specialiste taken bestaan uit sequenties van goed geoefende routineuze handelingen. Deze handelingen 

worden vaak uitgevoerd in respons op specifieke cues uit de omgeving. Indien sommige van deze handelingen 

uitgesteld worden, realiseren we ons niet meer dat een deel van de checklist nog niet is afgewerkt. (vb. piloot 

stelt afwerken van checklist uit tot vlak voor de start) 

3. Een atypische handeling die vereist is in een specifiek situatie wordt vervangen door een routineuze handeling. 

(vb. piloot moet vlucht starten via een specifieke route, maar valt terug in standaard routine) 

4. Cognitieve tunneling ontstaat wanneer er problemen optreden tijdens het uitvoeren van één van de twee 

taken. Bij cognitieve tunneling is er sprake van een situatie waarbij men vergeet te switchen tussen 

verschillende taken.  
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H16: FUNCTIES VAN TAAL 

DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN TAAL  

Specifieke zaken kunnen door middel van symbolen worden aangeduid en regels leggen beperkingen op aan de 

mogelijke combinaties. 

Kenmerken: 

- Semantiek: betrekking op de betekenis van woorden 

- Syntax: betrekking op de regels die de ordening van woorden bevat 

Communicatie belangrijke eigenschap van taal, taal speelt ook rol in denken, informatie opslaan, emoties uitdrukken, 

doen alsof we dieren zijn of identificeren met een groep. 

DEFINITIES 

° Harley: een systeem van symbolen en regels dat ons in staat stelt om te communiceren 

  symbolen: woorden, gesproken of geschreven 

   regels: beschrijven hoe de symbolen geordend moeten worden om zinnen te vormen. 

Formele definitie ontbreekt  

→ moeilijk bepalen aan welke eisen organisme moet voldoen om te spreken van volledige taalbeheersing EN 

→ moeilijk antwoorden op kernvragen: aangeboren? typisch menselijke eigenschap? 

IS HET EEN TYPISCH MENSELIJKE EIGENSCHAP?  

° Chomsky: taal is aangeboren: hersenen bevatten een taalcentrum dat ons in staat stelt om op basis van een  

        beperkte set regels een oneindig aantal zinnen te generen en deze VDH is uniek voor mensen 

Redenering Chomsky: als dieren aanleg hadden voor taal, zou het heel onwaarschijnlijk zijn dat ze deze VDH niet  

              zouden gebruiken 

 Evolutionair biologen: zonder grondige studie van alle mogelijke communicatievormen bij dieren kan deze claim  

    niet gemaakt worden  

Redenering evolutionaire biologen: enorme anatomische en fysiologische overeenkomst tussen menselijke  

       hersenen en die van andere diersoorten 

Rudimentaire vorm van taalbegrip gevonden bij dolfijnen en primaten → niet gekenmerkt door gebruik van syntax 

Chomsky  Behaviorisme: taal is niets meer dan reeks geconditioneerde responsen op een reeks stimuli. 

IS HET AANGEBOREN? 

° Chomsky: aangeboren universele grammatica: verzameling universele grammaticale principes die teruggevonden 

       kan worden in elke taal (lexicale categorieën, woordvolgorde en recursie) 

 Christiansen en Chater:  

- Er is een enorm verschil tussen talen, zo groot dat ze universele grammatica onmogelijk maakt. 

- Het is zeer onwaarschijnlijk dat natuurlijke selectie ons genen heeft gegeven die eigenschappen van taal 

kunnen verwerken die we nog nooit hebben ervaren. 

- Talen veranderen bijzonder snel. 
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- Taal wordt gevormd door het brein: taal reflecteert bestaande menselijke leerprocessen en 

verwerkingsmechanismen.  

→ Als kind kunnen we makkelijk taal leren omdat taal zich heeft aangepast aan menselijke cognitieve  

      VDH. Dat we taal kunnen leren is niet gevolg van universeel taalorgaan, maar wel omdat we cognitieve 

      processen op een flexibele wijze kunnen inzetten om dat te bewerkstelligen. 

Dove kinderen in Nicaragua: lukte niet om hen Spaans te leren, maar kinderen ontwikkelde wel nieuwe  

         gebarentaal  

→ Mensen hebben sterkte intrinsieke, aangeboren motivatie om taal te leren, maar geen bewijs voor aangeboren 

     universele grammatica. 

Sommige aspecten van taalacquisitie wel aangeboren: gen FOX2P: speelt centrale rol in het tot expressie laten komen 

van een aantal specifieke hersenfuncties die betrokken zijn bij taalverwerking, ook in andere diersoorten aangetroffen 

dus incorrect om de veronderstellen dat het een taalgen is. 

Andere genen: ATP2C2- en CMIP-gen: ook een rol in taalverwerking 

MEERTALIGHEID: WAAROM WERD AANVANKELIJK GEDACHT DAT DIT VOORDELIG WAS EN WELKE 

KRITIEK IS OP HET BILINGUAL ADVANTAGE EFFECT GEGEVEN?  

(+) Wanneer we meer dan één taal beheersen, moeten we selecteren welke taal we gebruiken en moeten we 

      intrusies van een tweede taal inhiberen → bilinguïsme heeft positief effect op cognitieve controleprocessen 

Tweetaligheidsvoordeel verdwijnt wanneer er gecontroleerd werd op factoren zoals SES 

Switchen tussen 2 talen is een proces dat weinig mentale inspanning kost, waardoor beroep dat meertaligen op 

cognitieve controleprocessen moeten doen, zeer beperkt is. 

IN HOOFDLIJN DE IDEEËN VAN GRICE OVER OPTIMALE COMMUNICATIE (DE GRICEAANSE STELREGELS 

HOEF JE OP ZICH NIET IN DETAIL TE KENNEN, DE HOOFDPUNTEN V OLSTAAN), EN DE BELANGRIJKSTE 

REDENEN WAAROM MENSEN DEZE REDENEN SOMS SCHENDEN.  

Beschreef aan welke voorwaarden gesproken taal moet voldoen om als efficiënt communicatiemiddel te dienen.  

Coöperatieve principe: sprekers en luisteraars proberen zo veel mogelijk samen te werken om elkaar te verstaan. 

9 stelregels waaraan goede communicatie moet voldoen (Gricean maxims): 

- De regels van kwantiteit: 

o Maak je bijdrage zo informatief als noodzakelijk is. 

o Maak je bijdrage niet informatiever dan noodzakelijk. 

- De stelregels van kwaliteit: 

3. Zeg niet iets waarvan je denkt dat het niet klopt. 

4. Zeg niet iets waar je geen evidentie voor hebt. 

- De stelregel van relatie 

5. Wees relevant. 

- De stelregels van gemanierdheid: 

6. Vermijd obscure uitdrukkingen. 

7. Vermijd ambiguïteiten. 

8. Wees kort (vermijd onnodige uitvoerigheid) 

9. Wees ordelijk. 

In praktijk: regels regelmatig overtreden door sprekers 
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WELKE NON-VERBALE ASPECTEN VAN COMMUNICATIE SPELEN VERBETEREN/FACILITEREN DE 

COMMUNICATIE TIJDENS EEN DIALOOG  

WISSELEN VAN SPREKERS 

Uitnodigen voor wissel: spreker kijkt luisteraar aan, handgebaren of betekenisloze geluiden, adjacency pair 

(conversatie-eenheid die rolwissel impliceert, vb. groet die opgevolgd wordt door groet van gesprekspartner of vraag 

die gevolgd wordt door antwoord) 

GEBAREN 

Conversatie verlevendigen, op straat afleiden wat voor conversatie anderen hebben (ruzie of grappen, …) 

Gebaren faciliteren communicatie doordat spreker visuele cues geeft aan luisteraar die verstaanbaarheid vergroten. 

Tijdens telefoongesprek, wanneer de ander ons niet ziet, ook gebaren maken. 

Gebaren zijn deel van dialoog terwijl bij monoloog minder sterke neiging is om hiervan gebruik te maken 

PROSODISCHE CUES 

Worden gevormd door ritme, nadruk en intonatie: ze zorgen ervoor dat een boodschap voor een luisteraar 

gemakkelijker te begrijpen is.   

Gebruik eerder bij spontane communicatie dan bij voorlezen van een ambigue zin op papier. Kans op prosodische cues 

te gebruiken is veel groter wanneer de context er niet in slaagt om de betekenis van een ambigue zin te verduidelijken 

(vb. De man slaat de hond met een stok)  

Sprekers passen spreekstijl niet aan aan luisteraar. Bij produceren van spontane spraak produceren sprekers 

prosodische cues in overvloed, maar deze productie is eerder spontaan dan dat het in een specifieke behoefte van de 

luisteraar voorziet. 

DISCOURSMARKERINGEN 

Spontane spraak zit vol met ogenschijnlijk betekenisloze uitingen zoals ‘weet je wel’, ‘maar goed’, ‘enne’ of ‘dus…’  

→ Discoursmarkeringen → Dragen niet bij aan inhoud van conversatie maar hebben wel functie: 

° Flowerdew en Tauroza: pp begrepen video-opname van les beter als discoursmarkeringen erin gelaten werden 

° Bolden: in het Engels: ‘oh’: spreker nieuw onderwerp starten 

              ‘so’: wanneer het gesprokene direct relevant was voor luisteraar 

Gebruik van discoursmarkeringen hangt af van context: ‘oh’ en ‘well’ in het Engels veel gebruikt in spontane spraak en 

veel minder in interviews, terwijl dit verschil voor ‘like’, ‘yeah’ en ‘I mean’ niet het geval was. 

WAT VERSTAAN WE ONDER PRAGMATIEK?  

Houdt zich bezig met de praktische aspecten van taalverwerking en -begrip; met name die aspecten van taalbegrip die 

voorbijgaan aan de letterlijke interpretatie van taal.  

ASS: stoornis onder andere gekenmerkt doordat uitspraken vaak heel erg letterlijk worden genomen.  

Hindernissen voor mensen met ASS: we gebruiken in het dagelijkse leven een overweldigende hoeveelheid aan taal die 

niet letterlijk moet worden genomen. We verwachten ook vaak niet-letterlijke betekenis. 

vb. Niet-letterlijk taalgebruik: cynisme en ironie 
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DE BELANGRIJKSTE THEORIEËN OVER METAFOORVERWERKING EN DE BELANGRIJKSTE EVIDENTIE VOOR 

OF TEGEN DEZE THEORIEËN.  

° Grice: pragmatisch model: extractie van niet-letterlijke beteneis vindt plaats in 3 stadia: 

- Letterlijke betekenis geactiveerd. 

- Luisteraar evalueert of letterlijke betekenis zinnig is binnen context waarin zin werd uitgesproken. 

- Letterlijke betekenis niet zinvol → op zoek gaan naar niet-letterlijke betekenis. 

Predicties van dit model: letterlijke betekenis automatisch en onmiddellijk geactiveerd, terwijl activatie van niet-

letterlijke betekenis optioneel is. 

Niet compatibel met empirie: model veronderstelt dat letterlijke betekenis wel en figuurlijke betekenis niet automatisch 

geactiveerd wordt  ° Glucksberg: pp deden er bij metaforen langer over om te bepalen dat de letterlijke betekenis van 

een zin onjuist is EN ° Blasko en Connine: niet-letterlijke betekenis van relatief onbekende metaforen wordt even snel 

begrepen als letterlijke betekenis → ° Glucksberg: activatie van niet-letterlijke betekenis loopt parallel met die van 

letterlijke betekenis en zelfde processen zijn betrokken.  

Experiment: pp kregen conventionele metaforen (vb. heldere geest) of letterlijke betekenis (vb. brandend vuur) 

→ Beslissing of frases betekenisvol waren, was voor beide ongeveer even snel. N400 groter voor metaforen dan  

      voor letterlijke uitdrukkingen.  

Impliceert: zelfde mechanismen betrokken bij interpretatie, maar interpretatie van metaforen is moeilijker en vereist 

meer inzet van neurale verwerkingskracht. 

Voor nieuwe metaforen (vb. rijpe droom) wel langere reactietijd en N400 het grootst, N400 gevolgd door additionele 

negatieve golf (niet gevonden bij andere types uitdrukkingen). 

Deze resultaten zijn compatibel met graded salience-hypothese (° Giora): initiële betekenis van een zin wordt vooraf 

bepaald door saillantie of prominentie en niet zozeer door type betekenis. Saillantie wordt bepaald door eerdere 

ervaring met materiaal, context of vergelijkbaar materiaal. Herhaalde blootstelling aan metaforen zou resulteren in een 

representatie van niet-letterlijke betekenis in lexicon. Voor niet-saillante boodschappen: bedoelde betekenis afleiden 

op basis van inferentieproces en aanvullende informatie die uit context wordt afgeleid.  

Experiment: Verhaal over feestende vrienden/Holocaust + ‘Only now did they wake up’   

→ Voor bekende metaforen zowel letterlijke als figuurlijke betekenis geactiveerd, voor onbekende metaforen  

      spelt context wel rol voor activatie van figuurlijke betekenis. 

Nog evidentie: N400 die opgeroepen wordt door doelwoorden die geassocieerd waren met saillante metaforische 

betekenissen was kleiner dan die opgeroepen door niet-saillante metaforische betekenissen of letterlijke betekenissen 

+ pp begrepen zowel saillante metaforische betekenis als letterlijke betekenis van niet-saillante metaforen relatief snel. 

→ Consistent met idee dat saillante metaforische betekenissen relatief snel worden geactiveerd.  

° Kintsch: model dat processen beschrijft die mogelijk betrokken zijn bij het bepalen van de betekenis van een metafoor. 

Betekenis wordt gevonden op basis van combinatie van 2 processen: 

1. Latente semantische analyse: analyse bepaalt betekenis van woorden op basis van relatie die ieder woord 

heeft ten opzichte van 300-400 andere woorden en de onderlinge relatie tussen die woorden.  

2. Constructie-integratie-component: informatie uit latente semantische analyse wordt gebruikt om 

interpretaties te creëren in de vorm van een ‘argument is als een predicaat’-structuur. 

Metafoor is niet omkeerbaar want volgens Kintsch’ model worden enkel eigenschappen van predicaat geselecteerd die 

relevant zijn voor argument.  
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° McGlone en Manfredi: contextzin die letterlijke eigenschappen van predicaat benadrukt + metafoor (vb. mijn advocaat 

is een haai)  

→ Duurde langer om metaforische betekenis te verwerken 

→ VDH om metaforen te verwerken is grotendeels afhankelijk van het vermogen om letterlijke eigenschappen van 

      predicaat te inhiberen 

→ Mensen met hoge WG-capaciteit (= beter in inhiberen van irrelevante informatie) zijn efficiënter in het  

      verwerken van metaforen. (° Chiappe en Chiappe) 

DE N400 EN DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN ERVAN  

Experiment: ‘Zij at patat met … mayonaise’: zo standaard dat hersenen hier niet specifiek op reageren 

          of hond’: schending van semantische verwachting, na  400 ms → N400 

Component die veelheid van schendingen kan signaleren die betrekking hebben op de betekenis van concepten. 

Gebruikt om te onderzoeken hoe informatie uit een zin geïntegreerd kan worden in een reeds bestaande representatie 

en hoe schendingen in de informatie opgelost kunnen worden. Gebruikt bij onderzoek naar figuurlijk taalgebruik, zoals 

verwerking van metaforen, of schendingen van predicties.  

Buiten psycholinguïstisch domein N400 gevonden in rekentaken of bij herkennen van informatie.  

DE TYPES INFERENTIES DIE IN HET BOEK BESCHREVEN STAAN (IN HOOFDLIJN)  

Inferenties stellen ons in staat om iets af te leiden dat door de schrijven niet expliciet werd vermeld. We maken 

dagelijks inferenties wanneer we naar iemand luisteren of wanneer we een tekst lezen, we doen dit meestal volledig 

onbewust. Inferenties maken is essentieel onderdeel van taalverwerking (vb. verhaal lezen waarin alle gevolgtrekkingen 

in detail beschreven staan → doodvervelen tijdens lezen). 

LOGISCHE INFERENTIES  

Meest eenvoudige en volledig afhankelijk van betekenis van woorden.  

vb. we leiden af dat directrice vrouw is, vanwege betekenis van het woord. 

OVERBRUGGENDE OF TERUGWAARTSE INFERENTIES 

Worden gemaakt om coherentie tussen het huidige deel van een tekst en het voorgaande deel vast te stellen. 

vb. Marie hoorde ijskar naderen. Ze herinnerde zich haar zakgeld. Ze rende het huis in. 

Speciale vorm wordt gevormd door anafoorresolutie, waarbij een voornaamwoord of een zelfstandig naamwoord moet 

worden gekoppeld aan een vorig zelfstandig naamwoord. 

vb. Arne verkocht zijn grasmaaier aan Ben en daarna verkocht hij hem zijn tuinslang. (‘Hij’ refereert aan Arne, niet aan 

Ben) 

UITGEBREIDE INFERENTIE  

Doel: details aan de letterlijke tekst toevoegen. Deze details worden toegevoegd op basis van achtergrondkennis  

          over de situatie in kwestie. 

vb. voorwaartse inferentie, die we gebruiken om te voorspellen wat er in de toekomst nog gaat gebeuren 

COMPLEXE INFERENTIES  

Hoe zijn we in staat inferenties te maken?  

vb. Jan reed gisteren naar Brussel. 

       De auto raakte constant oververhit. 
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Waarschijnlijk afgeleid: Jan reed naar Brussel in een auto die oververhit raakte. 

° Garrod en Terras: 2 mogelijkheden hoe we gevolgtrekking maken: 

- Werkwoord ‘reed’ activeert sleutelprocessen in het LTG die gerelateerd zijn aan autorijden, waardoor het 

woord ‘auto’ in de tweede zin automatisch geassocieerd wordt met de eerste zin. 

- We vormen een uitgebreide mentale representatie op basis van de eerste zin en de informatie uit de tweede 

zin wordt in die context geïnterpreteerd. 

DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN DE IN HET BOEK BESCHREVEN THEORIEËN OVER 

INFERENTIEPROCESSEN EN DE EVIDENTIE VOOR OF TEGEN DEZE THEORIEËN  

CONSTRUCTIONISTISCHE BENADERING  

° Bransford: lezers hebben over het algemeen een vrij uitgebreide mentale representatie van de situatie en de  

         acties die in een test beschreven worden.  

Dit impliceert dat het lezen van een tekst over het algemeen resulteert in de vorming van een grote hoeveelheid 

uitgebreide inferenties, zelfs wanneer deze niet direct noodzakelijk zijn voor het begrip van de tekst. 

Experiment: Three turtles rested beside/on a floating log and a fish swam beneath them/it. (4 zinnen) 

→ pp beweerde zin gezien te hebben (die ze eigenlijk niet gezien hadden) omdat deze overeenkwam met de inferentie 

die ze gemaakt hadden.  

MINIMALISTISCHE BENADERING 

° McKoom en Ratcliff: inferenties worden alleen maar in beperkte mate gevormd.  

            2 types: 

1. Automatische inferenties: bewerkstelligen lokale coherentie. Informatie die gegeven is in de zin, en die 

gemakkelijk beschikbaar is, wordt geïntegreerd met onze algemene achtergrondkennis. 

2. Strategische (doelgerichte) inferenties 

GEHEUGENGEBASEERD BENADERING 

De binnenkomende tekst heeft een signaalfunctie die alle relevante geheugensporen in het LTG activeert. Inferenties 

die gevormd worden zijn afhankelijk van de mate van aandacht die aan de geactiveerde representaties wordt 

geschonken. Welke aspecten van deze representaties geattendeerd worden wordt daarmee grotendeels afhankelijk van 

het doel van de lezer. 

SEARCH AFTER MEANING 

Geheugen-gebaseerd raamwerk: doelen van de lezer spelen een belangrijke rol in het vormen van inferenties, omdat 

die gevormd worden als gevolg van het richten van de aandacht op specifieke aspecten van de info.  

- Hierdoor in sommige situaties wel en in andere geen inferenties vormen.  

- Evidentie door Calvo en collega’s: pp moeten zinnen lezen en hierbij focussen op ofwel het begrijpen van de zin 

ofwel anticiperen op wat zou volgen.  

o Bij anticiperend lezen meer inferenties vormen en ook sneller dan bij begrijpend lezen. 
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INDIVIDUELE VERSCHILLEN EN WERKGEHEUGENCAPACITEIT  

° Calvo: verband tussen WG-capaciteit en efficiëntie waarmee inferenties worden gevormd.  

Experiment: pp moesten zin lezen die voorafgegaan werden door contextzin. Contextzin was wel of niet 

          voorspellend voor de informatie die in de vervolgzin werd gegeven.  

→ Pp met hoge WG-capaciteit bleek beter in staat om informatie uit contextzin te integreren met vervolgzin, wanneer 

die voorspellend was voor de inhoud van de vervolgzin. 

INTEGRATIE VAN ZINSBETEKENIS EN CONTEXT 

° Nieuwland en Van Berkum: meer evidentie voor simultane integratie van verschillende informatiebronnen bij 

          discoursverwerking 

Verhaal over pinda die zingt over meisje, pinda was helemaal gek van meisje. De pinda was gezouten/verliefd.  

→ N400 groter bij gezouten dan verliefd omdat eerste niet paste in context van verhaal. 

Impliceert dat contextuele informatie een zeer snelle impact kan hebben op verhaalbegrip en verwerking van zinnen.  

Experiment: zin over tattoo, teddy beer en wijn maar ingesproken door verkeerde ‘doelgroep’ (vb. ‘Ik drink elke 

         avond een glas wijn, ingesproken door kind)  

→ N400 bij mismatch tussen woordbetekenis en stem 

Impliceert dat we bij het maken van inferenties gebruik maken van non-verbale achtergrondkennis.  

! Verschil wel gevonden bij vrouwen, niet bij mannen. 

DE DRIE STADIA VAN SCHRIJFVAARDIGHEID  

° Bereiter en Scardamalia: 2 belangrijke strategieën die door schrijvers gebruikt worden. 

- Kennis-vertelstrategie: schrijvers schrijven simpelweg op wat ze over een bepaald onderwerp weten, met een 

minimum aan planning.  

- Kennis-transformatiestrategie: houdt niet alleen rekening met onderwerp, maar ook met retoriek. Retoriek 

refereert bv. aan vraag hoe je een argument sterker kunt maken, terwijl inhoudelijke aspecten refereren aan 

de vraag welke inhoud je selecteert om je argument te ondersteunen. Bij goed gebruik beïnvloeden retorische 

en inhoudelijke aspecten elkaar. Resulteert in teksten die consistenter zijn en die de hoofdlijn van een 

argument op consistentere wijze overbrengen in vergelijking met kennis-vertel. 

° Kellogg: argument verder uitgewerkt en 3de strategie geïdentificeerd: 

- Kennis-creatiestrategie: houdt niet alleen rekening met inhoudelijke en retorische aspecten, maar ook met 

perspectief van de lezer. Resulteert er 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 mogelijk ambiguïteiten ui 

de tekst te verwijderen.  

→ Richt zich op behoefte van lezer. Belangrijk want veel schrijvers gaan er impliciet van uit dat de lezers al een groot 

deel van de kennis van de schrijver bezitten (= kenniseffect).  

  



29 
 

H17: TAALPERCEPTIE EN -BEGRIP 

DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN LEZEN EN LUISTEREN EN HUN OVEREENKOMSTEN.  

OVEREENKOMSTEN 

Processen bij begrijpen van een zin zijn ongeveer hetzelfde, ongeacht of je die zin leest of hoort. 

VERSCHILLEN 

Geschreven woorden: in één opslag waarnemen  gesproken woorden: zijn over tijd uitgespreid en transitief  

(= woorden vervliegen eens ze zijn uitgesproken en moeten in ons geheugen actief gehouden worden  gelezen 

woorden, zinnen of hele passages kunnen we terug lezen) 

→ Luisteren doet groter beroep op ons geheugen dan lezen 

Auditief spraaksignaal is ambigu: grenzen tussen woorden zijn niet duidelijk te onderscheiden → luisteren naar spraak 

doet zwaar beroep op segmentatieproces (= proces dat individuele woorden identificeert in continu audiosignaal) 

Toch is gesproken tekst minder ambigu dan geschreven tekst. Belangrijk kenmerk van gesproken tekst is prosodie: 

ritme, nadruk en intonatie. Prosodie lost ambiguïteit op. Bij geschreven teksten worden ambiguïteiten opgelost door 

leestekens, maar deze zijn minder effectief in het oplossen van deze ambiguïteiten, zeker in het geval van subtiele 

stijlvormen (vb. cynisme of ironie) 

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET INTERACTIEVE ACTIVATIEMODEL, WELKE EFFECTEN HET KAN 

VERKLAREN EN DE BEPERKINGEN VAN HET MODEL.  

° McClelland en Rumelhart: neuraal netwerkmodel: woordherkenning vindt plaats op 3 niveaus: woordniveau,  

       letterniveau en niveau van eigenschappen van individuele letters.  

Model gebaseerd op assumptie dat top-down- en bottom-up processen met elkaar 

interacteren. 

Model < herkenningseenheden op alle 3 de niveaus: 

- Onderste niveau < eenheden die 

samenstellende eigenschappen van letters 

herkennen, zoals horizontale, verticale of 

gebogen lijnen. 

- Middelste niveau < eenheden die hele letters 

herkennen 

- Hoogste niveau < eenheden die hele 

woorden herkennen 

Interactief model: activatie op hogere niveaus kan activatie op lagere niveaus beïnvloeden.  

Kan woordsuperioriteitseffect verklaren: woordinformatie faciliteert de herkenning van individuele letters door middel 

van terugkoppeling.  

Kan pseudowoordeffect verklaren: er zijn niet-bestaande woorden die geactiveerd kunnen worden omdat er altijd enige 

overlap zal zijn met bestaande woorden die activatie en dus herkenning kan activeren. 
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Model voorspelt dat tijd die nodig is om woord te herkennen o.a. afhankelijk is van de orthografische buren (= alle 

woorden die gevormd kunnen worden door slechts 1 letter van het woord te veranderen). Alle orthografische buren 

proberen elkaar en het doelwoord te inhiberen. Hoe hoger het aantal buren, hoe sterker de gecombineerde inhibitie zal 

zijn.  

Predictie van het model: woordsuperioriteitseffect zou groter moeten zijn in functie van de woordfrequentie. Woorden 

die veel gebruikt worden in een taal zullen gemakkelijker geactiveerd worden.  

→ Geen evidentie voor gevonden. 

MODELLEN DIE BETER IN STAAT ZIJN OM DE POSITIECODERING VAN LETTERS TE VERKLAREN . 

° Gomez et al.: overlapmodel: letters krijgen geen vaste maat een probabilistische positie toegekend 

° Norris: recenter model voor woordherkenning gebaseerd op bayesiaanse inferentie: informatie over identiteit en  

   positie van letters accumuleren met het verstrijken van de tijd 

                 Belangrijke modellen die in deze categorie vallen: 

- Letters in time and retinotopic-space (LTRS)  

- Bayesian reader (BR) 

→ Zijn beiden gespecifieerd op relatief abstract niveau en maken geen assumpties omtrent specifieke implementatie 

ervan. Essentie = verklaren hoe statistische evidentie voor verschillende kandidaat-woorden accumuleert tijdens het 

lezen. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET TRIANGLE MODEL EN HET DUAL -ROUTE CASCADE MODEL.  

TRIANGLE MODEL 

° Seidenberg en McClelland, later verder uitgewerkt door Plaut, McClelland, Seidenberg en Patterson 

Verklaart de relatie tussen het gebruik van lexicon en het gebruik van een regelgebaseerd systeem  

Gebaseerd op een gedistribueerde connectionistische benadering, waarbij orthografie, fonologie, en contextuele en 

lexicale informatie gezamenlijk de uiteindelijke uitspraak van een woord bepalen 

Originele model deelt aantal eigenschappen met het interactieve activatiemodel voor letter- en woordherkenning. 

Model kon bepalen hoe we reeks letters kunnen herkennen als woorden en die vervolgens kunnen uitspreken. 

Conversie van orthografie naar fonologie is maar één onderdeel van algemeen model van lexicale verwerking.  Lezen en 

spraak omvatten 3 verschillende types informatie: orthografische en fonologische codes en betekenis. Deze 3 zijn met 

elkaar verbonden via feedbackconnecties → vormen driehoeksverbindingen (vandaar de naam). Netwerk met input-, 

tussen- en outputlaag. Gewichten van verbindingen tussen knopen worden verkregen door training.  

Kritiek ondanks succes: model niet in staat om een aantal fundamentele aspecten van het hardop lezen te verklaren. 

Model schiet tekort in de bepalen hoe mensen non-woorden kunnen lezen en biedt geen verklaring voor het ontstaan 

van oppervlakte- en fonologische dyslexie. → Nieuw model: PMPS: Maakt gebruik 

van meer realistische input- en outputrepresentaties, waardoor het veel beter in 

staat was om juiste fonemen te selecteren voor non-woorden. Simuleerde ook 

enkel relatie tussen orthografie en fonologie.  

Invloed van betekenis later uitgewerkt: implementeert volledige driehoek. Alle 

onderdelen van dit model dragen bij aan de activatie van betekenis. Betekenis 

wordt via twee routes geactiveerd: een directe route van orthografie naar 

semantiek en een indirecte route van orthografie via fonologie naar semantiek. 

Wanneer model volledig getraind: woordbetekenis iets sneller via directe route 

geactiveerd.  
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DUAL-ROUTE CASCADE MODEL  

° Coltheart et al. 

Verklaart de relatie tussen het gebruik van lexicon en het gebruik van een regelgebaseerd systeem 

Hier is sprake van een strikere scheiding tussen lexicale en regelgebaseerde systemen. 

Grafeem: basiseenheid van geschreven taal en kan bestaan uit individuele letters of combinaties van letters die  

                  correspondeert met een specifieke spraak klank 

Foneem: basiseenheid van gesproken taal 

Computationeel model om deze dissociatie te beschrijven, aangezien triangle-model hierin tekortschiet. 

 

Model < 3 routes 

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

fonologische:  

- Lexicale route: onderverdeeld in een route die gebruikt maakt van het 

semantische systeem en een route die alleen van de fonologische en 

orthografische informatie in het lexicon gebruik maakt. 

- Regelgebaseerde route 

Model gebaseerd op cascade principe: verwerking op volgend verwerkingsstadium kan al 

beginnen op het moment dat de verwerking op een eerder stadium nog gaande is.  

Model is in staat om de effecten van lexicale beslissingstaken en benoemingstaken 

adequaat is simuleren en kan effecten van woordfrequentie, de regelmaat van 

pseudohomofonen, orthografische en fonologische buren, alsook diverse priming 

effecten adequaat reproduceren. Model kan oppervlakte dyslexie verklaren.  

Beperkingen van het model: 

- Kan resultaten van diepe dyslexie niet goed verklaren. 

- Kan niet leren. 

- Gaat ervan uit dat fonologische verwerking langzaam plaatsvindt en beperkte invloed heeft op 

woordherkenning en leerprestaties 

- Niet universeel. 

- Complex.  
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DE BELANGRIJKSTE PREDICTIES VAN HET DUAL ROUTE CASCADE MODEL; MET NAME DE SYMPTOMEN 

DIE OP ZOUDEN TREDEN WANNEER ÉÉN OF MEERDERE ROUTES BESCHADIGD ZIJN.  

Enkel in staat route van regelgebaseerd grafeem-foneem conversiesysteem gebruiken: ieder grafeem vertaald naar 

foneem dat hier het meest mee geassocieerd is. Accuraat in uitspreken van woorden met regelmatige spelling-

geluidsrelatie, wel problemen met uitspreken van woorden die niet conformeren aan regels: ze gaan woorden 

regulariseren (= uitspraak conformeren aan regel), MAAR geen probleem met uitspreken van non-woorden want deze 

kunnen obv conversieregels gewoon uitgesproken worden.  

Enkel over lexicale route beschikken: niet meer in staat non-woorden uit te spreken, bv. fonologische dyslexie: moeite 

met lezen van onbekende woorden maar presteren goed bij uitspreken van onregelmatige woorden.  

Problemen met semantische verwerking: patiënten met diepe dyslexie: moeite met uitspreken van onbekende woorden 

en non-woorden, semantisch systeem beschadigd: vervangen woorden door semantisch gerelateerd woord. 

DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN HET EZ -READER MODEL EN WAAROM HET KAN VERKLAREN 

WAAROM EERDER GEFIXEERDE WOORDEN DE HUIDIGE FIXATIEDUUR BEÏNVLOEDDEN.  

We programmeren een oog beweging naar een volgend deel van de zin nadat we de informatie waarop we gaan fixeren 

al deels verwerkt hebben tijdens een vorige fixatie. Gevolg: veel sneller lezen want saccade naar volgende locatie kan al 

geprogrammeerd worden terwijl we de informatie van de huidige fixatie nog aan het verwerken zijn. Lezers kunnen 

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

volgende woord. Maar slechts één woord per keer verwerken → Gebeurt obv de volgende processen: 

1. Lezers trekken de familiariteit van het woord waarop gefixeerd wordt. 

2. Er vindt een frequentiecheck plaats van dit woord. Deze check vindt plaats als eerste stap in het opzoeken van 

het woord in het lexicon. Het afronden van deze check vormt tevens de start van het programmeren van de 

volgende saccade. 

3. Er wordt toegang gekregen tot het lexicon en de semantische en fonologische codes van het woord in kwestie 

worden hier geactiveerd. 

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

Assumptie: frequentiechecks en lexicale toegang verlopen sneller voor hoogfrequente woorden dan voor laagfrequente. 

Deze processen verlopen sneller voor verwachte woorden dan voor onverwachte woorden.  

Implicatie: Er is een zekere tijd beschikbaar voor de verwerking van het niet-gefixeerde woord. Dat is de tijd tussen het 

afronden van de verwerking van het gefixeerde woord en het moment waarop de saccade daadwerkelijk uitgevoerd kan 

worden. En gezien de verwerking van hoogfrequente en verwachte woorden relatief snel kan verlopen, blijft er voor 

deze woorden meer tijd over om alvast het volgende, nog niet gefixeerde, woord te verwerken. Om deze reden is de 

fixatietijd van een woord ook afhankelijk van de frequentie van het eerder gefixeerde woord. Wanneer het vorige 

woord relatief infrequent of onverwacht is, was er bij de vorige fixatie weinig tijd beschikbaar om het huidige woord te 

verwerken en dan moeten we bijgevolg langer fixeren om dit woord volledig te verwerken. Model kan verklaren 

waarom we korte functiewoorden overslaan: ze zijn zo kort, frequent en verwacht dat ze tijdens de vorige fixatie 

volledig verwerkt konden worden.  

WAT IS HET BELANGRIJKSTE VERSCHIL MET HET S WIFT MODEL? 

SWIFT: saccade-generation with inhibition by foveal targets 

- Veronderstelt niet dat aandacht sequentieel tussen 2 woorden switcht, maar dat er aan alle woorden die 

tijdens de fixatie waargenomen worden, een zekere mate van aandacht wordt geschonken.  

- Model gaat uit van parallelle verwerking → kan parafoveale-op-foveale effect verklaren 
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- Mate waarin iedere woord verwerkt wordt, wordt beschreven met een gradiënt: woorden krijgen meer 

aandacht, en worden dus met hogere prioriteit verwerkt, wanneer ze zich dichter bij het fixatiepunt bevinden.  

DE BELANGRIJKSTE PERCEPTUELE FENOMENEN (CATEGORISCHE PERCEPTIE, LEXICALE IDENTIFICATIE 

SHIFT, …) DIE OPTREDEN BIJ SPRAAKHERKENNING  

SEGMENTATIE 

Dus segmentatie wel hoor de uitspraak signaal wordt gestuurd door een combinatie van verschillende cues. Volgens het 

hiërarchisch model kunnen we de cues die het segmentatieproces beïnvloeden in 3 verschillende categorieën indelen: 

lexicale cues, segmentale cues en metrische cues. We prefereren cues op het lexicale niveau maar wanneer deze niet 

beschikbaar zijn maken we gebruik van die op de andere niveaus. 

FONEMISCH RESTAURATIE-EFFECT 

Experiment: It was found that the *eel was on the axle/shoe/table/orange. 

→ Pp hoorden wheel, heel, meal en peel  

→ Impliceert dat pp lexicale informatie gebruiken om obv verwachtingen de ontbrekende informatie automatisch  

      in te vullen 

Succesvolle fonemische restauratie gaat gepaard met verminderde activatie van auditieve cortex, die samenviel met 

verstorende geluid. Luisteraars gebruikten ook hun top-downverwachtingen in hoge mate, wat bijdraagt aan het 

automatisch invullen van het ontbrekende foneem. 

CATEGORISCHE PERCEPTIE EN DE LEXICALE IDENTIFICA TIESHIFT (GANONG-EFFECT) 

Wanneer we een serie spraakklanken aanbieden die systematisch variëren van /ba/ naar /da/,  dan nemen we de 

overgang abrupt waar, de tussenvormen worden als één van deze twee fonemen geclassificeerd = categorische 

perceptie. 

° Ganong: wat is de invloed van lexicale informatie op categorische perceptie?  

                   reeks spraakklanken genereren die systematisch varieerden tussen een woord en een non- woord met  

                   behulp van spraaksynthesizer 

                   → wanneer initiële foneem ambigu was, werd de klank eerder als een woord geclassificeerd dan als een 

                        non-woord 

= lexicale identificatieshift = Ganong-effect 

WAT IS HET SEGMENTATIEPROBLEEM? 

Extraheren van de relevante fonemen en woorden uit continu spraak signaal. Er zijn bij spontane spraak vaak geen 

noemenswaardige pauzes tussen individuele woorden, terwijl sommige fonemen juist bestaan uit relatief stille 

formanten + probleem dat de meeste woorden in onze taal samengesteld zijn uit een beperkte set van ongeveer 35 

fonemen. Gevolg: veel gesproken woorden lijken relatief sterk op elkaar, waardoor de kans groot is dat een klankreeks 

fout geïnterpreteerd wordt, zeker wanneer het spraak signaal ambigu is.  

IDEM VOOR CO-ARTICULATIE? 

= Fonemen worden op een contextafhankelijke wijze uitgesproken: klank van specifiek foneem hangt af van zowel 

voorgaande als van volgende fonemen.  

Reden: ons motorsysteem kan onze spreeksnelheid niet bijhouden, tenminste niet als het voor alle individuele fonemen 

aparte motorcommando’s zou moeten genereren 
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Gevolg: een deel van deze motorcommando’s wordt parallel geprogrammeerd, met daar weer als gevolg: de klank van 

de individuele fonemen wordt contextafhankelijk 

Kan problematisch zijn omdat het de variabiliteit van het spraaksignaal doet toenemen. Kan ook een voordeel zijn 

omdat individuele verschillen tussen fonemen eveneens als cue gebruikt kunnen worden om het volgende foneem te 

voorspellen. 

WAT PROBEERT DE MOTORTHEORIE VOOR SPRAAKHERKENNING TE VERKLAREN, WAT WAS DE KRITIEK 

EN WAAROM IS ER TEGENWOORDIG HERNIEUWDE INTERESSE IN DIT FENOMEEN?  

Spraakproductieprocessen spelen een essentiële rol in spraakperceptie. 

° Liberman et al.: luisteraar moet woord accuraat herkennen, te midden van enorme variëteit van spraaksignalen. 

                                probleem beperken door articulatorische bewegingen van spreker te imiteren = subvocaal naspreken 

                                → resulterende motorsignaal is veel consistenter en kan verstaanbaarheid van spraak faciliteren. 

Kritiek: het is niet duidelijk hoe motorcortex kan bijdragen aan bijdragen aan decoderen van het spraaksignaal 

Hernieuwde interesse omdat er sinds ontdekking van speciaal type neuronen bij apen, die zowel actief zijn bij uitvoeren 

als bij observeren van een actie (spiegelneuronen), zicht is op een mogelijk verklarend mechanisme.  

→ Interesse in interactie tussen perceptie en motoriek is actueel geworden 

Latere versies: motorcortex niet beschouwd als interpretator, maar als onderdeel van predictive-coding mechanisme: 

actief conversatie monitoren en voorspellen wat gesprekspartner zal zeggen → zowel auditieve cortex als motorcortex 

spelen hier een rol in 

DE BELANGRIJKSTE ASSUMPTIES VAN HET COHORT MODEL EN DE KERNBEVINDINGEN DIE EVIDENTIE 

VOOR HET MODEL LEVEREN. BEPERKT DE COMPETITIE ZICH TOT ÉÉN TAAL?  

O.b.v. beschikbare auditieve input zal een selectie van kandidaat-woorden plaatsvinden. Naarmate meer auditieve 

informatie beschikbaar komt, zullen er meer woorden worden geëlimineerd. Eliminatie gaat door tot er maar 1 

kandidaat-woord is overgebleven = punt van uniekheid → klank en context dragen bij aan het bereiken van dit punt 

Verschillende kandidaat-woorden in een cohort zijn in competitie met elkaar. Deze competitie heeft betrekking op 

meerdere talen (vb. Engels: panda ∼ Nederlands: pen)  

Wijzigingen van het model:  

- Manier waarop woorden werden geselecteerd 

Oorspronkelijke formulering: woorden maken wel of geen deel uit van cohort. 

Gerevideerde model: woorden kunnen variëren qua activatieniveau, waardoor lidmaatschap van cohort eerder 

kwestie van gradatie is.  

- Oorspronkelijk model: context speelde een belangrijke rol in initiële selectie van woorden. 

Gereviseerde model: context speelt vooral een rol in de integratie van een woord in de zin. 

→ Context speelt pas een rol nadat het punt van uniekheid bereikt is. 
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DE BELANGRIJKSTE ASPECTEN VAN HET DRIE -ROUTE MODEL VAN ELLIS EN YOUNG EN DE 

BELANGRIJKSTE NEUROPSYCHOLOGISCHE STOORNISSEN DIE DOOR DIT MODEL VERKLAARD KUNNEN 

WORDEN (DENK AAN PURE WOORDDOOFHEID, WOORDBETEKENISDOOFHEID EN DE VERSCHILLENDE 

DYSFASIEËN).  

< 3 routes:  

- Route die bestaat uit regelgebaseerde akoestische naar fonologische 

conversie  

- 2 lexicale routes 

o 1 route betrekt semantiek van woorden in de conversie van 

gehoorde naar gesproken woorden 

o 1 route slaat het semantische systeem over 

AUDITIEVE ANALYSESYSTEEM 

Extraheert fonemen en andere geluiden van het spraaksignaal 

Schade aan dit systeem zou resulteren in specifieke problemen met de verwerking van fonemen, perceptie van 

woorden en non-woorden zou verstoord zijn (vooral wanneer ze fonemen bevatten die moeilijk van elkaar te 

onderscheiden zijn), geen problemen met waarnemen van andere, niet-spraakgerelateerde achtergrondgeluiden en 

spraakproductie ook intact → pure woorddoofheid 

Kanttekeningen: uit onderzoek blijkt dat een groot deel van patiënten met pure woorddoofheid toch milde problemen 

hebben met het verwerken van niet-spraakgerelateerde stimuli. In de meeste gevallen: problemen met het 

discrimineren van muzikale stimuli of omgevingsgeluiden. 

WOORDBETEKENISDOOFHEID  

Beschadiging aan route 1 en 3 → bekende woorden herkennen, zonder te weten wat ze betekenen, problemen met 

reproduceren van onbekende woorden en non-woorden, aangezien die niet in het inputlexicon zijn opgeslagen, wel 

non-woorden kunnen onderscheiden. 

TRANSCORTICALE SENSORISCHE AFASIE  

Alleen route 3 intact → goed in staat woorden en non-woorden herhalen, maar weinig begrip van deze woorden, 

verminderde leesvaardigheid + sterke vermindering in vermogen om gesproken taal te begrijpen → impliceert 

beschadiging aan semantisch systeem 

DIEPE DYSFASIE  

Ernstige problemen met spraakperceptie en -productie, veel semantische fouten wanneer ze woord moeten herhalen 

(vaak semantisch gerelateerd woord gebruiken), meer moeite met abstracte woorden dan met concrete woorden, 

beperkt vermogen om non-woorden te herhalen  

Verklaren vanuit drie-routeraamwerk: 

- Alle 3 de routes zijn beschadigd. 

- Vooral route 3 ernstig beschadigd + beschadiging semantisch systeem. 

- Algemeen probleem bij de verwerking van fonologische informatie → Resulteert in semantische fouten, omdat 

patiënt groter beroep moet doen op woordbetekenis om o.b.v. de bepekte beschikbare fonologische 

informatie tus kunnen converteren naar uitspraak. 
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→ Veel diepe-dysfasiepatiënten presteren inderdaad vrij slecht op taken die beroep doen op de manipulatie van 

fonemen.  

DE ROL VAN PROSODIE IN ZINSONTLEDING . 

Ambiguïteiten in gesproken zinnen wegnemen door klemtoon, intonatie en pauzes tussen woorden.  In geschreven 

teksten worden leestekens gebruikt als een vorm van prosodie. Het zijn echter niet de individuele prosodische cues die 

effectief zijn, maar eerder het volledige patroon van cues over de hele zin die de ambiguïteiten oplossen.  

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

DE KERNASSUMPTIES VAN HET GARDEN-PATH MODEL EN DE CONSTRAINT-BASED THEORIEËN.  

GARDEN-PATH MODEL 

Syntactische analyse gaat volledig vooraf aan semantische analyse. → serieel 

Kernassumptie: slechts één grammaticale structuur wordt aanvankelijk in beschouwing genomen en de semantiek 

speelt geen rol in de selectie van deze initiële grammaticale structuur. 

De eenvoudigste syntactische structuur wordt gekozen, o.b.v. 2 algemene principes: 

- Minimal attachment: syntactische structuur die het minste knopen bevat wordt geprefereerd. 

- Late closure: nieuwe woorden die verwerkt worden, worden aan de bestaande syntactische structuur 

toegevoegd, zolang dat niet resulteert in een conflict. 

Wanneer er conflict optreedt tussen deze 2 principes zal dat opgelost worden ten gunste van het minimal attachment 

principe. 

CONSTRAINT-BASED THEORIEËN 

Alle informatiebronnen worden parallel verwerkt.  

Meerdere competitieve analyses van de zin worden gelijktijdig opgestart en gerangschikt op volgorde van 

activatiesterkte. 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 de 

hoogste activatiewaarde krijgt.  

4 eigenschappen van taal die gebruikt kunnen worden om ambiguïteiten in taal op te lossen: 

1. Kennis over de grammatica beperkt mogelijke interpretaties. 

2. De verschillende vormen van informatie die met een bepaald woord geassocieerd zijn, zijn vaak afhankelijk van 

elkaar. 

3. 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 categorie. 

4. De verschillende interpretaties die mogelijk zijn, variëren vaak enorm in frequentie en waarschijnlijkheid, 

gebaseerd op eerdere ervaringen in het verwerken van vergelijkbare zinnen. 

Tijdens het lezen integreren we woordbetekenis en kennis over de wereld met elkaar.  

  



37 
 

H18: TAALPRODUCTIE 

DE BELANGRIJKSTE METHODES DIE WE KUNNEN GEBRUIKEN OM SPRAAKPRODUCTIEPROCESSEN TE 

BESTUDEREN. 

Onderzoeksmethodes om taalperceptieprocessen te bestuderen: 

- Lexicale beslissingstaak: reeks letters gepresenteerd: beslissen of de reeks in kwestie een woord of non-woord 

is 

- Benoemingstaak: gedrukt woord gepresenteerd dat zo snel mogelijk benoemd moet worde 

- Priming-taak: zo snel mogelijk een woord benoemen, maar voorafgaand aan dit woord wordt een ander woord  

                          gepresenteerd dat al dan niet gerelateerd ka zijn aan het te benoemen woord 

HOE VER PLANNEN WE EEN ZIN VOORUIT EN HOE KUNNEN WE DAT METEN?  

PLANNING OP NIVEAU VAN BIJZIN 

Evidentie afkomstig van studies naar versprekingen: soms woorden verwisseld tijdens spraak, verwisseling vindt plaats 

in bijzin maar overschrijdt vaak niveau van frase + sprekers pauzeren vaak tijdens spontane spraak voordat ze beginnen 

aan nieuwe bijzin, alsof ze die bijzin eerst moeten plannen vooraleer ze deze uitspreken.  

PLANNING OP NIVEAU VAN FRASE  

Experiment: pp moesten afbeeldingen benoemen, ze moesten simpele/complexe initiële frase uiten om adequate 

beschrijving te geven. Bij complexe initiële frase: langer pauzeren dan bij simpele frase → Suggereert dat ze in die pauze 

de frase in kwestie plannen. 

ALGEMEEN 

Mate waarin vooruit gepland wordt, is afhankelijk van de aard van het geplande aspect.  

vb. Verwisseling van fonemen vindt plaats over kortere afstanden van de zin dan verwisseling van woorden. 

→ Planning van spraak is flexibel en sterk afhankelijk van de doelen van de spreker en de actuele situatie.  

Experiment: wiskundige problemen oplossen en antwoorden tijdens oplossen uitspreken 

→ Geen tijdsdruk: moeilijkheid van oplossing had effect op planning: pp wachten langer voor ze beginnen met  

                                  spreken naarmate problemen moeilijker werden.  

→ Wel tijdsdruk: pp namen minder tijd om te plannen, beginnen sneller met spreken en plannen de rest van hun 

                                antwoord terwijl ze al spreken. 

Personen die langzaam spreken plannen meer dan snelle sprekers.  

Sprekers plannen meer wanneer ze simpele zinnen produceren dan wanneer ze complexe zinnen produceren. 

Meer planning bij lage cognitieve belasting dan bij hoge. 

→ Planning is trade-off tussen voorkomen van fouten en cognitieve belasting:  

      Fouten willen vermijden → hoge cognitieve belasting 

      Cognitieve belasting minimaliseren → grotere hoeveelheid spreekfouten 

WELKE VERSPREKINGEN KENNEN WE?  

Woordverwisselingsfouten: 2 woorden in een zin omdraaien 

       suggereert dat we deel van zin vooruitplannen en fouten maken in dit planningsproces 

       vb. ik moet de lade nog in de handdoek opbergen. 
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Spoonerismen: voorbeeld van een verwisselingsfout 

              systematisch verwisselen van de initiële letter van 2 woorden 

              vb. our queer old dean. 

Morfeemverwisselingsfouten: verbuigingen van 2 woorden blijven op de juiste plaats in de zin staan, terwijl de 

            stammen van deze woorden verwisseld worden 

            suggereert dat positionering van woordstam plaatsvindt voordat verbuiging wordt 

            gegenereerd en dat het proces dat verbuigingen genereert onafhankelijk is van 

              positionering van woordstam 

            vb. mijn tuig bedanken (i.p.v. mijn dank betuigen) 

Inconsistenties in het gebruik van enkel- en meervoud: wanneer enkelvoudig naamwoord gerelateerd is aan  

             meervoudig zelfstandig naamwoord of omgekeerd 

             fout meestal gemaakt wanneer WG belast is 

             vb. de regering hebben er een puinhoop van gemaakt. 

Semantische substituties: wanneer een woord in de zin verwisseld wordt door een ander, maar semantisch  

    gerelateerd is 

    suggereert dat we eerst altijd de grammaticale structuur van een zin plannen, voordat 

    we die invullen met de precieze woorden 

    vb. waar is mijn tafeltennisracket (i.p.v. batje) 

Freudiaanse versprekingen: zie verder 

HOE KUN JE DE VERSCHILLENDE VERSPREKINGEN HERKENNE N? 

 

 

 

 

 

WELKE EVIDENTIE IS ER VOOR/TEGEN DE FREUDIAN SLIP?  

Freudiaanse versprekingen: ° Freud: versprekingen kunnen dienen als venster op de ontoegankelijke, onbewuste 

        verlangens van de mens. 

VOOR 

Experiment: mannelijke pp moesten seksueel gerelateerd spoonerismen uitspreken terwijl provocatief geklede vrouw 

hen probeerde te verleiden → onder deze omstandigheden meer spoonerismen produceren 

TEGEN 

Experiment: pp moesten object op foto benoemen, tijdens deze uitvoering werden ze afgeleid door een woord.  

Benoemingstijd van foto wordt langer wanneer semantisch gerelateerd woord wordt getoond en verkort door 

fonologisch gerelateerd woord.  

Vraag hier: wat gebeurt er wanneer er een taboewoord wordt gepresenteerd? Meer of minder freudiaanse 

versprekingen? 
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→ Bij taboewoord: benoemingstijd langer en minder versprekingen → Suggereert dat intern fout-monitoringssysteem 

extra alert is in dit soort situaties. 

fMRI-resultaten: inhiberen van taboewoorden is geassocieerd met activatie in rechter inferieure frontale gyrus 

ERP-bevindingen: presentatie van taboewoorden resulteert in negatieve ERP-component → reflecteert conflict  

                                 tussen 2 alternatieve spraakplannen die gelijktijdig worden gegenereerd. 

→ We maken intern, tijdens het spraakplanningsproces, regelmatig blunders, maar ons spraakproductiesysteem  

      corrigeert de overgrote meerderheid van deze blunder al voordat we ze uitspreken. 

Opvallend: dit gebeurt in taboesituaties nog vaker dan bij normale situaties, dit stelt het idee van een verspreking  

                    als venster op het onbewuste in vraag. 

WELKE ROL SPEELDEN MERINGER & MEYER IN ONZE HUIDIGE KENNIS OVER VERSPREKINGEN?  

Idee: er bestaan wetmatigheden die kunnen verklaren waarom woorden en klanken in de loop der tijd veranderen 

° Grimm: beschreef een van deze wetmatigheden: ‘b’ verandert in ‘p’ (vb. Latijn: labium → lip) 

                 beschreef niet waarom verandering optrad 

° Meringer: versprekingen geven inzicht in reden waarom deze veranderingen optreden.  

                      hypothese: spraakproductiesysteem is dynamisch orgaan dat zich probeert aan te passen aan de nu 

               geldende uitspraakregels, maar maakt hier af en toe een fout in 

                      1 verspreking is niet genoeg aanleiding om uitspraakregel te veranderen, maar versprekingen kunnen 

        lawine-effect teweeg brengen.  

Ruzie met Freud: versprekingen zijn venster naar onbewuste verlangens van individu 

Toen: strijd beslist in voordeel van Freud 

Tegenwoordig: Meringers ideeën opnieuw gewaardeerd  ideeën van Freud: bekritiseerd 

                            Gebrek aan evidentie voor freudiaanse versprekingen, versprekingen eerder verklaard vanuit  

                            fouten in taalproductiemechanisme 

WAT ZIJN DE TWEE BELANGRIJKSTE SPRAAKPRODUCTIEMODELLEN EN DOOR WELKE EVIDENTIE 

WORDEN DEZE MODELLEN ONDERSTEUND?  

SPREADING ACTIVATION-THEORIE 

Benadrukt processen die resulteren in versprekingen 

° Dell: spraakproductie speelt zich op 4 verschillende niveaus af: 

1. Semantisch niveau: heeft betrekking op betekenis van wat er 

gezegd moet worden en bestaat uit algemene planningsfase 

2. Syntactisch niveau: syntactische structuur van de uiting wordt 

gepland: de woordvolgorde wordt bepaald en in de juiste 

structuur gezet. 

3. Morfologisch niveau: selectie van specifieke morfemen 

(woorden en woordvormen) 

4. Fonologisch niveau: geselecteerde morfemen omzetten naar 

fonologische code 

Woorden in ons LTG zijn gerepresenteerd als knopen in een netwerk. Wanneer concept in dit netwerk geactiveerd 

wordt, zal activatie zich verspreiden naar alle geassocieerde concepten, ook corresponderende spraakklanken 

geactiveerd. Dit netwerk vormt lexicon.  
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Er bestaan categorische regels: leggen restricties op aan welke items of categorieën van items met elkaar gecombineerd 

kunnen worden.  

Insertieregels: zorgen voor het selecteren en toevoegen van de juiste items in de zin die onder constructie is. Deze 

insertie gebeurt op basis van volgend principe: wanneer een zin in voorbereiding is zullen obv het spreading-activation-

principe alle relevante concepten in het lexicon een hoge activatiewaarde hebben, item met de hoogste 

activatiewaarde, dat volgens de categorische regel in aanmerking komt, zal geselecteerd worden.  

Versprekingen gebeuren doordat soms incorrect item hogere activatiewaarde heeft dan correct item. Maar waarom 

versprekingen beperkt binnen categorie? Obv leerprocessen ontwikkelen we een inhibitiemechanisme dat voorkomt 

dat dit soort syntactische schendingen wordt gemaakt. 

EVIDENTIE  

Model is consistent met groot aantal types versprekingen die we al besproken hebben + voorspelt ook meer specifieke 

versprekingen: vb. mixed-error-effect: wanneer incorrect woord zowel semantisch als fonemisch gerelateerd in aan 

bedoelde woord → Impliceert dat verschillende verwerkingsniveaus op een flexibele wijze met elkaar interacteren en 

suggereert dat de semantische en fonologische niveaus gelijktijdig het woordselectieproces beïnvloeden. 

Evidentie voor bovenstaande: experiment: eerste zin: semantisch gerelateerd concept primen 

      tweede zin: homofoon primen 

      derde zin: ongerelateerd concept primen 

      daarna: plaatje benoemen 

                          → 1ste en 2de zin: meer benoemingsfouten van plaatje 

Lexical-biaseffect: niet vaak non-woorden betrokken bij versprekingen 

Onderzocht dmv tongue twisters die foneemwisselingen uitlokken 

→ Echte woorden gebruikt in deze zinnen: veel versprekingen 

     Non-woorden gebruikt: veel minder foneemverwisselingen 

→ Verklaring: alleen woorden in lexicon worden geactiveerd 

Editing proces: wanneer sprekers op het punt staan om een verspreking te maken, corrigeren ze zichzelf vaak 

Veel anticipatiefouten: spraakklank te vroeg in de zin ingevoegd 

              optreden omdat alle woorden in de zin geactiveerd worden tijdens de planning, waardoor  

              er een kans is dat het woord te vroeg geselecteerd wordt 

Veel versprekingen bestaan uit verwisselingsfouten. Reden: activatie van woord wordt onmiddellijk 0 na selectie, 

waardoor kans heel klein is dat het woord op de juiste plaats opnieuw geselecteerd wordt. Hierdoor ongeselecteerd, 

maar sterk geactiveerd woord in plaats daarvan geselecteerd. 

Opmerking: model voorspelt dat verwisselingen over het algemeen maar over korte afstand zullen plaatsvinden. 
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WEAVER++ BENADRUKT STADIA DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE UITWERKING  VAN EEN 

GLOBAAL CONCEPT TOT EEN REEKS SPRAAKKLANKEN.  

° LEVELT ET AL. : MODEL IS GEBASEERD OP PRINCIPES VAN SPREADING ACTIVATION  

EN BESTAAT UIT 3 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 vindt plaats op basis van competitief proces, dat gebaseerd is op het aantal lexicale 

eenheden dat geactiveerd wordt. Woordproductie vindt plaats o.b.v. aantal verschillende stadia.  

EVIDENTIE 

TOEGANG TOT GRAMMATICALE EN FONOLOGISCHE INFORMATIE  

Experiment: pp krijgen afbeeldingen te zien: (de) beer, (de) schoen, (het) boek, (het) schaap 

                       → experimenteel design met 2 factoren: geslacht (de of het) en initieel foneem (s of b) 

         Conditie 1: pp zo snel mogelijk keuze maken die afhankelijk was van initiële foneem (vb. reageren met  

               linkerhand wanneer object op plaatje begint met b) MAAR enkel voor het ene geslacht. 

              → go/no-gobeslissing 

         Conditie 2: pp moet keuze maken die afhankelijk is van geslacht + go/no-gobeslissing obv foneem 

Resultaat: LRP (lateralized readiness potential) gevonden na stimuli waar pp niet op moest reageren wanneer  

                   letter bepaalde of pp moest reageren of niet. Ze zijn al bezig met het voorbereiden van een respons 

      obv geslachtsinformatie. 

COMPETITIE 

° Levelt: woordselectie is gebaseerd op competitief proces → het aanbieden van afleidende woorden zou moeten  

                interfereren met het benoemen van objecten op die afbeeldingen 

Evidentie: benoeming van objecten op afbeeldingen vertraagd wanneer afleiders uit zelfde categorie wordt gebruikt 

Verwerking van gerelateerde woorden resulteert in sterkere competitie tussen kandidaat-woorden. 

Bij aanbieding van een identiek woord wordt er maar 1 kandidaat-woord geactiveerd. 

LEMMASELECTIE 

Predictie van WEAVER ++: selectie van lemma’s gaat vooraf aan selectie van fonologische code 

 Meeste empirische evidentie 

BEPERKINGEN 

Vorige resultaten impliceren dat woordproductieprocessen veel minder serieel verlopen dan het WEAVER++-model 

beweerd.  

Ook bestaan van specifieke versprekingen (vb. woordverwisselingsfouten en mixed-error-effect) impliceren veel hogere 

mate van parallelle verwerking dan WEAVER ++ veronderstelt. 

Is het wel noodzakelijk om concept van lemma te introduceren? 

WEAVER ++ heeft relatief beperkte scope. Model richt op beschrijven van processen die betrokken zijn bij productie van 

losse woorden. Processen die betrokken zijn bij planning en productie van volledige zinnen vallen buiten context van 

het model. 
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WAT IS HET PUNTJE VAN DE TONG FENOMEEN EN HOE WORDT DIT FENOMEEN IN STUDIES GEBRUIKT?  

Je wil woord uitspreken, je kent perfect de betekenis van het woord, maar je komt er niet op hoe je het moet 

uitspreken.  

TOT impliceert dat semantische verwerking van het woord succesvol was, maar fonologische verwerking niet.  

Evidentie: uniek klinkende woorden (= kleine fonologische buurt) zijn veel gevoeliger voor dit fenomeen.  

° Levelt: pp die TOT ervaren zouden wel nog toegang hebben tot geslacht van het woord  

                → Bevestigd door studie van Vigliocco et al. 

° Studie van Biedermann: pp kregen definities aangeboden en moesten geslacht en initiële foneem raden 

                  voorspelling: boven kansniveau geslacht raden 

             op kansniveau initiële foneem raden 

                  resultaat: zowel geslacht als foneem significant vaker geraden dan obv toeval verwacht 

In experimenten: laagfrequente woorden gebruiken (vb. afbeelding laten zien en dan vragen ‘TOT of niet weten?’) 

WAT IS DE BELANGRIJKSTE KRITIEK OP HET KLASSIEKE WERNICKE/BROCA ONDERSCHEID EN WELKE 

AFASIEËN KUNNEN WE TEGENWOORDIG ONDERSCHEIDEN? 

HOE KENMERKEN DEZE AFASIEËN ZICH?  

Broca: niet-vloeiende spraak 

            langzame, moeizame articulatie 

            veel pauzes, weinig prosodie 

            moeite met produceren van juiste woordvolgorde 

Wernicke: productie van vloeiende, maar betekenisloze spraak 

                    moeite met vinden van juiste woorden 

                    complexe grammaticale structuur en normale intonatie 

                    aangetast woordbegrip 

                    = sensorische afasie 

Onderscheidende kenmerken: intact vs verstoord begrip  

            beschikbaarheid vs onbeschikbaarheid van grammaticale informatie 

Onderscheid gebaseerd op schade aan hersengebieden, maar tegenwoordig veel sterker nadruk op functioneel 

onderscheid (gebaseerd op onderliggende psycholinguïstische modellen).  

→ Tegenwoordig: vloeiende vs niet-vloeiende afasie 

Rekening houden met feit dat geen enkel classificatieschema perfect is. Aard, extensie en complexiteit van 

neuropsychologische aandoening kan altijd resulteren in patroon van symptomen dat niet past in dit schema. 

HOE KUNNEN WE ERPS GEBRUIKEN OM AFASIE TE ONDERZOEKEN?  

Groep afasiepatiënten opdelen in 2 groepen, beide groepen moesten afbeeldingen benoemen.  

Groep met semantische problemen: ongebruikelijk ERP-patroon dat vroeg na aanbieding van afbeelding optrad. 

Groep met fonologische problemen: redelijk late afwijking in ERP-patroon 
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NOG AFASIEËN 

Niet vloeiende afasie: agrammatisme = niet in staat om grammaticaal correcte zinnen te genereren: 

- Stoornis in zinsproductie, moeilijkheden om woorden in juiste volgorde te plaatsen  

- Selectieve preservatie van sommige aspecten van de spraak – zinnen bestaan vooral uit  

inhoudswoorden, terwijl functiewoorden en woordeindes ontbreken  

- Sommige patiënten moeite met begrip grammaticaal complexe zinnen 

Indirecte evidentie dat agrammatisme gerelateerd is aan schade in gebied Broca, maar toch kan het niet  

als syndroom worden beschouwd, omdat er teveel individuele verschillen zijn. Bovendien: afvragen of  

het specifiek is voor taalproductie, of een meer algemene deficiëntie in gebruik procedurele kennis? 

- Christiansen et al.: bij sommige pp agrammatisme gerelateerd aan algemeen verminderde  

vaardigheid om sequenties te kunnen vormen 

- Mogelijke verklaring diversiteit symptomen:  

o Grodzinsky & Friederici: drie stadia syntactische verwerking  

• Formatie lokale fasestructuren obv info over woordcategorieën  

• Vaststellen afhankelijkheidsrelaties van de verschillende zinselementen  

(∼ gebied Broca – grotere activatie bij grammaticaal complexe zinnen)  

• Lexicale en syntactische info integreren (∼ gebied Wernicke)  

o Twee routes die W en B met elkaar verbinden: dorsale en ventrale  

• Zowel schade aan dorsale als ventrale route zorgen voor toename in syntactische fouten 

Mogelijks is vaardigheid correct zinnen te vormen nog wel aanwezig, maar hebben patiënten moeite met deze 

vaardigheid toe te passen. Mogelijks accentueren de artificiële taken die neuropsychologen gebruiken de problemen 

 

Vloeiende afasie: anomie = beperking in de vaardigheid objecten te benoemen 

- Verstoring in proces van lexicalisatie (= vertalen van woordbetekenis naar geluid) 

o Proces kan verstoord zijn doordat woordselectie op semantisch (probleem vinden juiste  

lemma) of fonologisch (foutieve uitspraak juiste woord) niveau verstoord is 

- Is het mogelijk directe evidentie te vinden voor onderscheid semantische en fonologische problemen? 

o Laganaro en collega’s: anomie kan veroorzaakt worden door S vroege en F late deficiëntie 

• Groep met semantische problemen liet een ongebruikelijk ERP-patroon zien,  

relatief vroeg na aanbieding (100-250ms)  

• Groep met fonologische problemen vertoonde relatief laat (300-450ms)  

een afwijking in het ERP-patroon. 

o Toch mogelijks meer interactie tussen S en F – evidentie Maya Soni et al.:  

• Interactief model: fonologie heeft een impact op semantische verwerking  

• Incorrecte cues resulteerden in toename aantal foutieve benoemingen en bevorderen 

effectief uitspraakfouten 

 

Vloeiende afasie: jargonafasie = wel in staat grammaticaal correcte zinnen te produceren, maar niet om juiste 

inhoudswoorden te produceren →  vaak vervangen specifiek woord en regelmatig neologismen produceren. 

- Neologismen die geproduceerd worden, worden vaak ingepast in correcte grammaticale structuren.  

Als pp inderdaad correcte zinnen kunnen produceren, wordt verwacht dat neologismen op een  

correcte manier worden ingepast 
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- Waarom zoveel neologismen produceren? Eén onderliggende stoornis die zowel fonologisch  

vergelijkbare als niet-vergelijkbare woorden produceert – wel meerdere factoren bijdrage N  

o Neologismen geproduceerd = fonemen die in gezochte woord voorkomen  

o Neiging medeklinkers produceren vaak voorkomen Engelse taal, ongeacht of die  

pasten in de context van het gezochte woord (casestudy)  

o Neiging om recent gebruikte fonemen te verwerken in neologismen, waarschijnlijk  

omdat deze nog geactiveerd zijn  

- Waarom slecht in het monitoren en corrigeren eigen spraak?  

o Moeite met gelijktijdig spreken en monitoren  

o Problemen met monitoring ontstaan wanneer fonologie obv semantische informatie  

moet worden beoordeeld – gehinderd in herkennen uitspraakfouten 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE SCHRIJFPROCESSEN DIE WE KUNNEN ONDERSCHEIDEN ? 

° Hayes en Flower: schrijven < planning, zinsvorming en revisie 

Verder uitgewerkt door Chenoweth en Hayes: zinsvorming < translatie: ideeën omzetten in woordenreeksen 

                 en transcriptie: woordenreeksen omzetten in geschreven  

                 tekst 

Laatste revisie < oorspronkelijke procesniveau,  

                             controleniveau: bezig met doelen stellen (vb. motivatie en doelstellig) en bevat algemene schrijfschema’s 

                       en hulpbronnenniveau: basale cognitieve processen (vb. aandacht, geheugen, leesVDH) 

HET ONDERSCHEID TUSSEN BIGRAMMEN EN LETTERGREPEN EN HUN INVLOED OP SCHRIJFPROCESSEN.  

Bigram: gevormd door 2 naastliggende eenheden in een reeks letters, eenheden kunnen bestaan uit letters,  

               lettergrepen of woorden 

Wanneer chuncks in ons handschrift gegroepeerd worden obv lettergrepen zouden we geen effecten van 

bigramfrequentie mogen verwachten, maar wanneer bigrammen wel een invloed hebben, zouden we met name langere 

transitietijden van het ene naar het andere bigram mogen verwachten wanneer de bigramfrequentie in kwestie laag is. 

° Kandel et al.: zowel lettergrepen als bigrammen beïnvloeden het schrijfproces, maar de effecten van bigrammen zijn 

vooral aanwezig bij volwassenen 

HET SPELLINGSMODEL VAN RAPP & DUFOR (2011):  

Model voor spellingsproces: beschrijven hoe we van een woord dat we willen produceren overgaan naar de juiste 

representatie. 

WELKE ROUTES KUN JE HIER VINDEN EN WAT IS HUN FUNCTIE?  

Twee belangrijke routes tussen horen van een woord en het spellen ervan: 

- Lexicale route: bevat informatie die nodig is om fonologische, semantische en orthografische informatie aan 

elkaar te relateren. Deze gedetailleerde informatie over een woord kan gebruikt worden om de spelling van 

het woord op te zoeken in een intern orthografisch lexicon en kan gebruikt worden om de gehoorde informatie 

te converteren naar een geschreven representatie. Route wordt vooral gebruikt om correcte spelling van 

bekende woorden te produceren. 

- Niet-lexicale route: gebaseerd op regelgebaseerd systeem dat gebruikt kan worden wanneer we geen toegang 

hebben tot ons lexicon. Deze route converteert fonologische informatie naar orthografische informatie obv 

een regelgebaseerd systeem. Geluiden of fonemen omzetten in letters. Vooral gebruikt voor spelling van non-

woorden of onbekende woorden.  
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WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE SPELFOUTEN DIE PATIËNT LA T MAAKTE? 

LAT: ziekte van Alzheimer, maakte veel spelfouten maar niet-lexicale route functioneerde redelijk goed 

Sommige incorrecte spellingen suggereerden dat hij informatie van lexicale en niet-lexicale route niet met elkaar 

integreerde.  

vb. ‘bouquet’ als ‘bouket’ en ‘knowledge’ als ‘knolige’ 

        → suggereren invloed van niet-lexicale route, omdat een deel van de spelling gedreven lijkt te zijn door een regel.  

             hij kon enkel obv lexicale systeem weten dat ‘bouquet’ eindigt op ‘t’ of dat ‘knowledge’ begin met ‘k’ 

 

WELKE EVIDENTIE IS ER VOOR DE AL DAN NIET BESTAAN VAN MEERDERE ORTHOGRAFISCHE LEXICONS?  

Twee lexicons: case-study: CWS, beroerte gehad, VDH spellen van woorden ernstig aangetast, leesVDH nauwelijks  

                                                 aangetast. 

Studies gevallen die meer problemen hebben met spellen dan met lezen  studies gevallen meer problemen met lezen 

dan met spellen. 

→ Geen overtuigend bewijs voor bestaan van 2 orthografische lexicons 

Patiënten met leesproblemen hebben vaak ook schade aan hersengebieden die geassocieerd zijn met visuele perceptie, 

terwijl patiënten die problemen hebben met spelling ook vaak schade hebben aan premotorgebieden.  

→ Conclusie: perceptie is belangrijk voor lezen en motoriek voor spelling, weinig zeggen over vraag of we 1 of 2  

                         lexicons hebben. 

 

Eén lexicon: patiënten met leesstoornis hebben vaak ook verminderd vermogen om te schrijven en te spellen.  

                       → Sterk verband tussen dyslexie en dysgrafie: patiënten met dyslexie en dysgrafie hebben vaak schade 

               aan hersengebieden geassocieerd met orthografisch lexicon. 

                       evidentie afkomstig van gezonde pp: pp verkozen eigen spelling van een woord 
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H19: MENTALE REPRESENTATIES EN REDENEERFOUTEN  

DE RELATIE TUSSEN MENTALE REPRESENTATIES EN BEELDEN; HOE ZOUDEN WE DE VERSCHILLENDE 

FILOSOFISCHE POSITIES OVER EEN MENTALE REPRESENTATIE MET ELKAAR KUNNEN VERENIGEN IN EEN 

PREDICTIVE CODING MODEL (LET OP DIT LAATSTE PUNT IS VOORAL EEN DENKOEFENING DIE JE ZOU 

KUNNEN HELPEN; HET STAAT NIET LETTERLIJK IN HET BOEK, MAAR IS WEL EVEN IN DE LES GENOEMD).  

Afvragen of brein daadwerkelijk informatie representeert in termen van beelden. 

Idee dat we gebruikmaken van beelden komt overeen met onze intuïtie. (∼ ‘Ik zie het zo voor mij.’) 

Denkoefening pinguïn aan waterrand, komt foto in boek overeen met mentale representatie? 

Foto gedefinieerd door kadrering, tijdstip, focus van camera, < individuele pixels 

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.. 

Opmerking: de discussie over wat een mentale representatie is, is eigenlijk irrelevant als we dit proces beschouwen 

vanuit het idee dat brein gekenmerkt wordt als hiërarchische organisatie (vb. bij predictive coding theorie). Op hogere 

niveau is er sprake van abstractere representatie, op lagere niveau sprake van meer beeldende, kenmerkachtige 

representatie. Deze vullen elkaar aan. 

WAT IS EEN MENTALE REPRESENTATIE? 

Fysieke weergave van informatie 

vb. in de vorm van symbolen op papier, magnetische sporen op een harddisk of neurale activatiepatronen in het brein 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MODALE EN AMODALE REPRESENTATIES?  

MODALITEITSSPECIFIEK 

Modaliteitsspecifieke representatie maken gebruik van de perceptuele en motorsystemen. 

Betekenisvolle eenheid: object of gebeurtenis die belangrijke rol speelt in het nastreven van doelen van het organisme 

In dagelijks leven zijn we niet geïnteresseerd in het analyseren van individuele pixels, wel in het extraheren van meer 

betekenisvolle eenheden.  

Neuronen in hogere visuele gebieden reageren steeds meer op abstracte en meer betekenisvolle eenheden. Deze 

hogere gebieden bevatten niet meer een concreet beeld, maar interpreteren delen van de scène in termen van aan- of 

afwezigheid van relevante kenmerken. 

AMODAAL 

Amodale representaties geven de externe werkelijkheid op een abstractere wijze weer. 

Amodale symbolen worden verondersteld onderdeel te zijn van ons semantisch kennissysteem, maar amodale 

representaties zijn geen woorden. → Niet: zee(achter(rotsen(voor(pinguïn(rechts-van(pinguïn)))))) 

                              Wel: @(#($(%(^(&(^))))))) 

3 types amodale representaties:  

- Frame: structuur die set relaties definieert die een object in de omgeving plaatst 

             hier: vb. voor, achter, rechts van 

- Semantisch netwerk: representeert zelfde informatie in de vorm van diagram 
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- Eigenschapslijsten: beschrijft de eigenschappen van een object en/of de categorie waartoe het object  

                                   behoort 

       vb. bij koningspinguïn: gele snavel, rechtopstaand, veren 

DE BELANGRIJKSTE REDENEERVORMEN EN HUN EIGENSCHAPPEN:  

Conditioneel redeneren: ontstaan vanuit propositionele logica, waarin logische operatoren (en, of, als, dan, als en alleen 

als) worden gebruikt in zinnen op proposities. vb. Als P, dan Q. Proposities kunnen maar 2 toestanden hebben (waar of 

niet waar), staat geen onzekerheid toe over het al dan niet waar zijn van P. 

Gedesinteresseerd redeneren: doelen, voorkeuren van een ander zijn irrelevant en mogen de redenering niet 

beïnvloeden.  

MODUS PONENS 

vb. Als het regent dan wordt Marieke nat.  

       Het regent. 

       Conclusie: Marieke wordt nat. 

→ Geldig, want Q moet waar zijn als P waar is.  

MODUS TOLLENS 

vb. Als het regent dan wordt Marieke nat. 

      Marieke wordt niet nat. 

      Conclusie: Het regent niet. 

→ Geldig, Q is niet waar waaruit volgt dat P noodzakelijk niet waar kan zijn. 

ONTKENNING VAN HET ANTECEDENT 

vb. Als het regent dan wordt Marieke nat. 

       Het regent niet. 

       Conclusie: Marieke wordt niet nat.  

→ Niet valide, als P niet waar is, kan Q waar of niet waar zijn.  

BEVESTIGING VAN DE CONSEQUENT 

vb. Als het regent dan wordt Marieke nat. 

       Marieke wordt nat. 

       Conclusie: Het regent. 

→ Niet valide, als P waar is, moet Q ook waar zijn, MAAR daaruit volgt niet noodzakelijk dat als Q waar is, P ook waar 

moet zijn. 

WAT IS EEN SYLLOGISME? 

Een redeneerprobleem dat bestaat uit 2 statements (major- en minorpremisse) en een conclusie die al dan niet logisch 

volgt uit de premissen.  

vb. Alle mensen zijn sterfelijk. (major) 

       Socrates is een mens.  (minor) 

        Socrates is sterfelijk.  (conclusie) 
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WAT IS INDUCTIEF REDENEREN EN WAT IS DEDUCTIEF REDENEREN?  

INDUCTIEF REDENEREN 

Generalisaties vinden obv individuele observaties. Meer observaties vinden die passen binnen generalisatie → meer 

geneigd achterliggend verband te veronderstellen. Nooit sluitende conclusie omdat slechts 1 afwijkende observatie 

onze generalisatie onderuit kan halen. Gebaseerd op confirmatie, confirmatiebias. Falsificatie is beter. 

DEDUCTIEF REDENEREN 

= Het mentale proces van het vormen van inferenties die logisch zijn.  

WASON’S KAARTSELECTIETAAK: WAAROM MENSEN VAAK DE OPLOSSING NIET VINDEN EN DE 

VARIANTEN VAN HET EXPERIMENT WAARBIJ MENSEN DE OPLOSSING VAAK WEL VINDEN.  

4 kaarten op tafel, met symbolen R, G, 2 en 7. Aan pp verteld dat er een regel voor de kaarten geldt: vb. als er op de ene 

kant van de kaart een R staat, moet er aan de andere kant van de kaart een 2 staan. Taak van pp: kaarten selecteren die 

omgedraaid moeten worden om te beslissen of er aan de regel voldaan is.  

Foute oplossing: door meeste mensen gemaakt, R en 2 kiezen: je moet checken welke kaarten mogelijk niet aan de 

regel voldoen dus 2 is irrelevant 

Juiste oplossing: R en 7 kiezen: als er op de achterkant van 7 een R staat, is regel ontkracht en R kiezen want als daar 

geen 2 staat, is regel definitief niet geldig. 

WAAROM KIEZEN MENSEN VAAK NIET DE JUISTE REPRESENTATIE?  

Matching bias: neiging hebben om items te kiezen die in probleemomschrijving genoemd worden 

Het gebruik van indicatieve regels 

Mensen evalueren relevantie van iedere kaart voor het probleem 

DE BASISASSUMPTIES VAN DE MENTALE MODELLEN THEORIE, ALSOOK DIE VAN DE CONCURRERENDE 

THEORIEËN 

° Johnson-Laird: mentale modellen theorie: mentale modellen representeren een mogelijke uitkomst van een bepaald  

       scenario. 

      obv beschikbare informatie wordt in eerste instantie een mentaal model 

       geconstrueerd en worden er conclusies gegenereerd die consistent zijn 

       met dit model, vervolgens gezocht naar tegenvoorbeelden die deze  

       conclusie mogelijk kunnen verwerpen.  

° Bell en Johnson-Laird: mogelijkheidsvragen sneller beantwoorden met ‘ja’ dan met ‘nee’ want voor ‘nee’-antwoord 

         moet je alle mogelijke alternatieven in beschouwing nemen 

               noodzakelijkheidsvragen: sneller beantwoorden met ‘nee’ dan met ‘ja’ want voor ‘ja’- 

                  antwoord moet je alle mogelijke alternatieven in beschouwing 

                  nemen.  

° Evans: heuristisch-analytische theorie: systeem 1: vroeg in evolutie ontstaan, in hoge mate bewust, parallelle  

                     verwerking, onafhankelijk van algemene intelligentie 

               systeem 2: gevormd door bewuste deliberatieprocessen, langzame en seriële 

                     processen, evolutionair gezien: recent ontwikkeld, werken met 

                     expliciete regels, beperkt qua capaciteit, gelinkt aan intelligentie 
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→ Redeneerprobleem oplossen: heuristische processen die onderdeel zijn van systeem 1 gebruiken om mentaal model 

te maken van mogelijke oplossing. Dit mentaal model kan beïnvloed worden door irrelevante informatie etc. waardoor 

er hoge probabiliteit is dat gevonden oplossing fout is. Gevonden oplossing evalueren door systeem 2.  

° Evans: menselijk redeneren en hypothetisch denken is gebaseerd op gebruik van 3 algemene principes: 

singulariteitsprincipe, relevantieprincipe en satisfactieprincipe 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE BEPERKENDE FACTOREN BIJ DEDUCTIEF REDENEREN?  

WG-capaciteit: het aantal mentale modellen dat geconstrueerd kan worden, wordt beperkt door de WG-capaciteit. 

Waarheidsprincipe: de neiging om de WG-belasting te minimaliseren door alleen mentale modellen te genereren die  

                                    representeren wat waar is en dat na te laten voor situaties die representeren wat niet waar is.  

Geloofwaardigheidsbias: volgens Evans: logisch probleem in eerste instantie proberen oplossen obv intuïtief systeem 1                                                

                 onder tijdsdruk: bereidheid valide maar ongeloofwaardige conclusie accepteren neem af. 

                                                                           bereidheid invalide maar geloofwaardige conclusie accepteren neem toe. 

DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN DIE GEVONDEN ZIJN IN STUDIES NAAR HET OPLOSSEN VAN 

SYLLOGISMEN (WAT IS DE BASISRATIO, GELOOFWAARDIGHEIDSBIAS, ETC)  

Syllogisme = redeneerproces  

                  < twee statements: majorpremisse  

          minorpremisse 

          + conclusie, die al dan niet logisch volgt uit de premissen. 

- Bij beoordelen syllogisme nagaan of de conclusie noodzakelijk uit de premissen volgt, onder aanname dat 

premissen waar zijn.  

- Betekenis van premissen zal in de praktijk echter vaak interfereren met evalueren van de vorm. 

Syllogistische fouten: 

Al bij het verifiëren van syllogismen worden vele fouten gemaakt:  

- Klauer en collega’s:  

o Effect van basisratio: verhouding tussen aantal syllogismen die wel tot valide conclusies leiden en 

aantal dat niet tot valide conclusies leiden → Als er in een taak al veel tot geen valide conclusie geleid 

hebben zijn we minder geneigd om de volgende als valide te beschouwen.  

Experiment: pp die te horen hadden gekregen dat 5/6 van de syllogismen correct waren, waren bereid 

meer conclusies te accepteren dan zij die 1/6 te horen kregen.  

o Effect geloofwaardigheidsbias: conclusies die aannemelijk klonken werden eerder geaccepteerd dan 

conclusies die onaannemelijk waren.  

o Interactie tussen geloofwaardigheidsbias en logica: prestatie beoordelen syllogismen met valide 

conclusies beter bij geloofwaardige conclusies; prestatie bij invalide conclusies juist slechter wanneer 

conclusies geloofwaardig waren.  

→ Pp laten zich vaak door andere factoren dan logica leiden (Stupple & Ball)  

o Trager verwerken syllogismen ongeloofwaardige premissen – pp ervaren conflict tussen 

achtergrondkennis en wat ze moeten aannemen voor de oplossing  

o Pp eerder bereid validiteit van syllogisme te aanvaarden als oppervlakkige eigenschappen van de 

premissen overeenkomen met die van de conclusie.  
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o Verwarring over precieze betekenis van een premisse → betere redeneerprestatie wanneer 

premissen expliciet gedesambigueerd/uitgeschreven worden.  

▪ vb. betekenisverschil ‘sommige’  

▪ Formele logica: minimaal één en mogelijk allemaal  

▪ Dagelijks taalgebruik: sommigen, maar niet allemaal 

INFORMEEL REDENEREN: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN MET FORMEEL REDENEREN 

(PROBABILISTISCH, BAYE SIAANS, OVERTUIGINGSKRACHT, NIET -BINAIR, ETC)  

Informeel redeneren: de vorm van redeneren waarbij kennis en ervaring wel een belangrijke rol spelen, en waarbij we 

meestal ernaar streven om overtuigend een argument te maken ten gunste van een specifieke positie, heeft heel weinig 

te maken met formele logica.  

Verschillen: 

- Bij informeel redeneren is de inhoud van het argument belangrijk, terwijl bij formeel argument is enkel de 

vorm van belang. 

- Bij informeel redeneren is de context relevant, vb. veel sneller overtuigd wanneer het door een expert wordt 

geformuleerd dan door niet-expert. 

- Onderzoek naar formeel redeneren is vooral gericht op binaire logica (iedere propositie wordt verondersteld 

waar of niet waar te zijn) terwijl informele logica vooral gebaseerd is op waarschijnlijkheden.  

→ Informele logica is eerder bayesiaans van aard dan binair.  

- De motivatie bij informele redenering is anders dan bij formele redeneringen. Als we bij formele redeneringen 

zoveel mogelijk gemotiveerd zouden moeten zijn om zoveel 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 motieven.  

Formele redeneringen: mensen laten zich leiden door achtergrondkennis, wat resulteert in geloofwaardigheidsbias 

Gemotiveerde inferentie: vindt plaats wanneer mensen hun beoordelingsvermogen vervormen vanwege onderliggende 

persoonlijke doelen.  

My side bias: neiging om statements te evalueren op basis van onze eigen vooringenomen opvattingen, in plaats van op 

hun eigen kracht.  

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN DE VRAAG OF MENSEN RATIONEEL ZIJN.  WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 

ARGUMENTEN VOOR/TEGEN? 

Het gegeven dat onze rationaliteit beperkt is, heeft tot talloze debatten geleid:  

- Meeste van ons presteren redelijk goed in dagelijkse leven, maar falen direct wanneer de meest basale 

eigenschappen van onze rationaliteit in het laboratorium worden getest → verklaring?  

o Realiseren dat functioneren in dagelijkse leven veel minder rationeel is dan we denken 

o Prestaties in labo minder slecht dan studies in dit boek suggereren  

• Misvatting om gebruik van heuristieken als fout te beschouwen (in praktijk wel snel en zonder teveel 

cognitieve inspanning oplossingen kunnen vinden zo)  

• Prestatie labo-taak vaak laag omdat niet direct duidelijk is welke informatie belangrijk is 

o Fouten die op veel redeneerproblemen worden gemaakt benadrukken gekunsteldheid van het probleem 

(weinig situaties die echt vergelijkbaar zijn in dagelijkse leven) 

→ DUS NEEN we zijn niet onrationeel maar menselijke rationaliteit weldegelijk gelimiteerd.   
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WAT IS HET DUNNING-KRUGER EFFECT? 

Mensen die slecht presteren hebben geen inzicht in het feit dat ze slecht presteren. Dit is een belangrijke reden waarom 

veel mensen slecht presteren op complexe taken. 

‘Hoe zij die incompetent zijn geen inzicht hebben in hun incompetentie’ 
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HOOFDSTUK 20: GETAL EN CATEGORIE 

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN DIE NUMERIEKE EN CATEGORISATIEVAARDIGHEDEN ONS BIEDEN . 

Voordelen numerieke cognitie: besef van grootte en strategieën om te rekenen 

Voordelen categorisatievaardigheden: mogelijkheid tot abstractie en generalisatie en  

            vermindering van belasting geheugen            

HET SNARC EFFECT EN DE IMPLICATIES HIERVAN VOOR DE ORGANISATIE VAN ONS (WERK)GEHEUGEN.  

HOE KAN HET SNARC EFFECT ZICH MANIFESTEREN?  

Spatial-Numerical Association of Response Codes 

Experiment: pp moesten zo snel mogelijk beslissen of getal even of oneven door knop in te drukken (vb. even is links,  

                       oneven is rechts) 

→ Resultaat: voor de kleinste getallen waren de pp relatief sneller met hun linkerhand en voor relatief grotere  

                         getallen waren ze relatief sneller met hun rechterhand 

→ Verklaring: Ervan uit gaan dat we getallen als soort mentale lijn representeren die van links naar rechts geordend is. 

Opmerkelijk aan dit effect: het is relatief: vb. reeks van 1 tot 12 → 12 associëren met rechts 

                                                                       vb. reeks van 12 tot 23 → 12 associëren met links 

IS ER EEN RELATIE MET SELECTIEVE AANDAC HT? 

 

 

 

 

 

 

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DYSCALCULIE .  

Dyscalculie: beperking van rekenvermogen 

Verkregen dyscalculie: numerieke vaardigheden zijn aangetast ten gevolge van hersenletsel 

Ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie: stoornis in de normale ontwikkeling van de VDH om numerieke informatie te 

              verwerken 

Kinderen met dyscalculie hebben problemen met het leren en zich herinneren van rekenkundige feiten, gekenmerkt 

door problemen met het uitvoeren van rekenprocedures, onvoldoende ontwikkelde probleemoplossingsstrategieën, 

lange uitvoeringstijden en hoger foutenpercentage, presteren minder goed op taken die het fonologisch WG belasten, 

capaciteit voor een numerieke informatie kleiner dan die van controle-kinderen, bij kleinere verzamelingen cardinaliteit 

bepalen door te tellen in plaats van te subiteren, trager in benoemen van getallen, minder goed in staat om telfouten te 

detecteren, ontwikkelingsachterstand in hun vaardigheid om het principe van tellen te leren. 

Bij ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie geen duidelijke dissociatie tussen feitenkennis en procedurele kennis  

 verkregen dyscalculie 
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WELKE ASPECTEN VAN REKENVAARDIGHEDEN KUNNEN VERSTOORD WORDEN BIJ VOLWASSENEN?  

DRC: in staat om getallen te lezen en te schrijven, geen probleem met beoordelen welke van 2 getallen groter was,  

          geen probleem met maken van schattingen en getalsmatige informatie aan deze schattingen verbinden, kende 

          antwoord op rekensom bij benadering maar had moeite om exacte oplossing te vinden, kon wel juiste oplossing  

          vinden door expliciet te tellen, begrip van rekenkundige operaties was niet verstoord, kon definities geven van 

          basale rekenkundige operaties 

→ Interpreteren als onderscheid tussen getalsmatige kennis en rekenkundige kennis 

→ Hier: DRC’s rekenkundige kennis aangetast, getalsmatige kennis intact 

CVA: koos consistent juiste antwoord bij MPC, correcte getal in lijst aanduiden wanneer getal voorgelezen werd,  

          beperkt vermogen om zelf getallen te benoemen, fouten bij het opschrijven van gedicteerde getallen 

→ Impliceert dissociatie tussen getalsbegrip en getalsproductie 

Andere case: voor een- en twee-cijferige getallen correct, voor grotere getallen bleek verwerking van alle cijfers die  

                         ongelijk zijn aan 0 ook correct, noteerde getallen die vaak een orde van grootte incorrect waren 

→ Syntactische verwerking van getallen aangetast, lexicale vaardigheden intact 

Nog een case: wanneer gevraagd om geschreven de rekenopgaven uit te werken voerden ze vaak op correcte wijze de  

                           verkeerde operatie uit (vb. 7 + 8 = 56 (56 = 7 x 8)) 

             rekenopgaven verbaal werden gepresenteerd geen problemen met toepassen van juiste operatoren 

→ Selectieve deficiëntie om de symbolen die operatoren representeren te verwerken, intact getalsbegrip en begrip van 

rekenkundige procedures 

HET COMP MODEL VAN BUTTERWORTH ET AL.  

Gebaseerd op de hypothese dat kinderen tijdens het leren rekenen steeds nieuwe rekenfeiten opslaan in het geheugen; 

feiten die gebaseerd zijn op max + min-strategie (vb. 3 + 5 doen kinderen als 5 + stapsgewijs 3 bij optellen). 

WELKE STADIA KUN JE ONDERSCHEIDEN?  

1. Identiteit van de getallen vaststellen 

2. Deze getallen vergelijken om te bepalen welke van de 2 het grootst en het kleinst is 

3. Uitkomst als rekenfeit uit het geheugen gehaald  

4. Converteren naar een naam die gerapporteerd kan worden 

HOE WORDT HET MODEL ONDERSTEUND DOOR EMPIRISCHE EVIDENTIE?  

Taak 1: alle getalen van 0 tot 18 benoemen (= alle mogelijke uitkomsten van eencijferige sommen) 

→ Op basis hiervan schatting maken van benoemingstijd voor ieder getal 

Taak 2: pp kregen alle mogelijke combinaties van de eencijferige getallenparen te zien en moesten de grootste van de 

              twee rapporteren 

→ Benoemingtaak van taak 2 vergelijken met die van taak 1 en op die manier schatten hoelang het vergelijkingsproces 

duurt 

Taak 3: pp kregen cijferparen te zien en moesten deze optellen en het antwoord produceren 

→ Reactietijd vergelijken met die van vergelijkingstaak en zo schatting maken van tijdsduur voor optelproces 

→ Resultaat: benoemingstijden niet afhankelijk van getalsgrootte; benoemingstijd vooral beïnvloed door de klank van 

                         het initiële foneem.  

                         reactietijd in vergelijkingstaak vooral bepaald door het verschil in grootte van de 2 cijfers: de split 
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DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN CATEGORIEËN (BIJVOORBEELD: TYPERENDHEID, 

ADHOCCATEGORIEËN, GEGRADIEERDE STRUCTUUR, ETC).  

FAMILIARITEIT  

‘Een kanarie heeft een huid’ zal langer duren om te verifiëren dan ‘Een kanarie kan vliegen’  

Dit komt onder andere door familiariteit. De kans dat je ooit heb moeten beslissen of een kanarie een huid heeft is 

waarschijnlijk veel kleiner dan de kans dat je ooit hebt moeten beslissen of een kanarie kan vliegen. 

TYPERENDHEID 

‘Een pinguïn is een vogel’ verifiëren duurt langer dan ‘Een kanarie is een vogel’ omdat pinguïn minder typerend is voor 

de categorie ‘vogel’ dan kanarie. Verificatietijden zijn sneller voor representatieve leden van een categorie. 

ADHOCCATEGORIEËN 

Niet echt duidelijk in het semantisch geheugen gerepresenteerd, maar dat we ter plekke kunnen generen om een nieuw 

uitgevonden doel te representeren.  

vb. dingen die we moeten opschrijven: inhoud verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie  

GEGRADIEERDE STRUCTUUR 

Een structuur waarin individuele exemplaren op een continuüm van zeer representatieve leden tot zeer  

niet-representatieve niet-leden kunnen worden geordend. 

WAT BEDOELEN WE MET DE TERM STATISTISCHE DICHTHEID?  

Hoge statistische dichtheid van een categorie: meerdere gerelateerde eigenschappen zijn indicatief voor lidmaatschap 

van een categorie. vb. hond  

Lage statistische dichtheid: meer abstracte concepten, weinig tot enkele eigenschappen zijn indicatief.   

vb. acceleratie: kan zich manifesteren in grote variatie verschijningsvormen.   

EEN BEKNOPT HISTORISCH BESEF VAN HET CATEGORISATIEONDERZOEK (BIJV. VROEGER VOORAL FOCUS 

OP HYPOTHESETOETSING VS. ASSOCIATIEF LEREN, DISCUSSIE OVER PROTOTYPE VS. 

EXEMPLAARMODELLEN, MULTIDIMENSIONELE S TIMULI, LATERE DOORBRAAK VANWEGE DE MEER 

FORMELE BESCHRIJVING VAN COMPRIMEERBAARHEID DIE LATER BESCHIKBAAR KWAM, ETC).  

‘Hoe leren we verschillende categorieën stimuli (synoniem concepten) van elkaar te onderscheiden?’ 

1. O.b.v. 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). 

2. 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. 

Prototypemodellen: assumptie dat we o.b.v. ervaring met individuele exemplaren van specifieke categorie een mentale 

representatie vormen van een prototype van deze stimulus. Deze modellen veronderstellen een lineaire grens tussen 

categorieën 

Exemplaarmodellen: de categorieën zelf worden gerepresenteerd o.b.v. een verzameling representatieve exemplaren.  

Integratie van informatie van meerdere dimensies: vb. classificatie o.b.v. geslacht: gebruikmaken van combinatie van 

kenmerken, waarbij ieder kenmerk in meer of mindere mate zal bijdragen aan classificatieoordeel.  
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Beslissingsgebonden categorisatiemodel: categorisatie sterk verbonden met visuele herkenningsprocessen en doet in 

veel mindere mate een beroep op retentie van prototype of match met exemplaar opgeslagen in geheugen. 

Eenvoudsprincipe: basisidee: we proberen altijd de eenvoudigste categorie te introduceren die consistent is met een 

gegeven verzameling van objecten die we proberen te categoriseren. 

Comprimeerbaarheid: vb. abababababababababababababab = 14 x ab → goed comprimeerbaar 

                                         vb. aenzvegemvasbetekkesevorg → niet comprimeerbaar 

Complexiteit: de lengte van het kortste computerprogramma dat je kunt schrijven om de oorspronkelijke reeks 

symbolen te reproduceren. 

vb. grote appel en kleine appel → comprimeren tot appel of tot grootte → telkens 1 variabele 

      grote sinaasappel en kleine appel → niet comprimeren want 4 OAV 

DE EIGENSCHAPPEN VAN GOED- EN SLECHTGEDEFINIEERDE CATEGORIEËN  

GOEDGEDEFINIEERDE CATEGORIEËN  

Goed gedefinieerd concept kan o.b.v. eenduidige regels geclassificeerd worden en onze taak bestaat eruit om de 

classificatieregel te ontdekken. 

SLECHTGEDEFINIEERDE CATEGORIEËN  

Geen enkel eenduidig criterium dat we kunnen gebruiken voor een categorisatie dus we zullen verschillende criteria 

gezamenlijk moeten wegen om te beslissen tot welke categorie een stimulus behoort. 

vb. man vs vrouw 

VAN DE BELANGRIJKSTE MODELLEN VOOR HOOFDREKENEN (TRIPLE CODE MODEL, ABSTRACT CODE 

MODEL, ETC) HOEF JE ALLEEN MAAR TE WETEN DAT ZE VERSCHILLEN QUA INTERNE CODE DIE 

GEBRUIKT WORDT OM NUMERIEKE INFORMATIE TE REPRESENTEREN.  

De theoretische modellen proberen verklaring te bieden over hoe we met info moeten omgaan. Hoe worden de cijfers 

en getallen in geheugen gerepresenteerd.  

- Abstract code model: 1 interne code  

- Triple code model: gebruikte code afhankelijk van de taak  

- Encoding complex model: gebruikte code hangt af van prestatiemethoden en van de taak. 
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H21: BEOORDELEN EN BESLISSEN 

DE BASISRATIO EN DE EFFECTEN OP ONZE BEOORDELINGEN WANNEER WE DIE NEGEREN.  

Basisratio: hoeveel keer een fenomeen, object, gebeurtenis voorkomt. 

In de meeste gevallen gaan mensen deze basisratio negeren waardoor ze antwoorden geven die enorm gebiased zijn. 

(vertekeningen in richting van 1 specifieke factor) 

MOGELIJKE REDENEN WAAROM WE DIE BASISRATIO NEGEREN.  

We gaan ons focussen op de inhoudelijke info en niet meer kijken naar de verhoudingen. Laten ons volledig leiden door 

stereotypen.  

HOE MANIFESTEERT HET NEGEREN VAN DE BASISRATIO ZICH?  

vb. Taxiprobleem: Er zijn 2 concurrerende taxibedrijven, de ene rijdt met groene auto’s de andere met blauwe auto’s.  

                                 Groene bedrijf heeft het grootste aantal (85% van de taxi’s zijn groen), 15% van de taxi’s zijn blauw.    

                                 Op een gegeven moment is er een ongeval met een taxi, getuige identificeert het als een blauwe  

     taxi maar ze is maar 80% accuraat. 

     → Vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat het inderdaad een blauwe taxi is?” 

Om dit te kunnen oplossen moeten we kijken naar wat de verdeling is tussen blauwe en groene taxi’s. Accuratesse van 

80% wil zeggen dat ze in 80% van de gevallen juist identificeert en in 20% fout. Dus als zij zegt dat het een blauwe taxi 

was kan het ofwel echt een blauwe zijn OF een groene die ze foutief als blauw had ingeschat. De kans dat ze echt een 

blauwe gezien heeft is het aantal blauwe die ze juist kan identificeren / hoeveelheid blauw ze identificeert (80% juist 

blauw en 20% fout blauw dat het eigenlijk groen was) = ongeveer 41% kans dat het effectief een blauwe taxi was.  

MAAR mensen hielden geen rekening met die basisverhouding in het origineel verhaal.  

   

vb. persoonsbeschrijving van Tom W.: Doos met allemaal studenten in, kans dat je willekeurig een student ψ uithaalt  

           is veel groter dan kans dat je willekeurig student IT uithaalt (want die richting  

                                                                     was veel kleiner).  

                                                                     Als je mensen dat vraagt zonder persoonsbeschrijving zijn ze vaak juist 

Vervolg: pp een beschrijving geven van Tom ‘Intelligent, niet creatief, behoefte aan orde, houdt niet van sociale 

interactie, …’. → Dit zijn stereotypen over studenten die IT doen. Opnieuw werd gevraagd wat de kans is dat Tom een 

bepaalde studierichting doet. Nu zagen we dat pp de kans dat hij IT studeerde veel hoger inschatten dan de kans dat hij 

psychologie studeert. MAAR ondanks die persoonsbeschrijving blijft de basisratio hetzelfde nl. dat ψ veel meer 

voorkomt dus de kans dat Tom ψ studeert is ook veel groter.         
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DE SUPPORTTHEORIE EN ENKELE VOORBEELDEN DIE JE ZOU KU NNEN TOEPASSEN.  

° Tversky en Koehler 

De wijze waarop een gebeurtenis beschreven is, heeft een invloed op de aannemelijkheid ervan: hoe explicieter een 

beschrijving van een mogelijke gebeurtenis, hoe aannemelijker mensen het achten dat deze gebeurtenis ook 

daadwerkelijk zal plaatsvinden. 

vb. vragen aan pp hoe waarschijnlijk ze het achtten dat er in de 6 maanden na de bevraging een terroristische aanslag  

       zou plaatsvinden, bevraging gedaan vlak na 9/11: in deze periode veel aandacht voor organisatie achter aanslag,  

       namelijk al-Qaeda. 

       aan andere pp vragen hoe waarschijnlijk ze het achtten dat er in de 6 maanden na de bevraging een terroristische  

       aanslag zou plaatsvinden door al-Qaeda of andere organisatie. 

→ Totale kans op aanslag door laatste groep hoger ingeschat dan door eerste groep 

DE BELANGRIJKSTE HEURISTIEKEN DIE BESPROKEN WORDEN.  

REPRESENTATIVITEITSHEURISTIEK  

Representativiteit van individuele beschrijvingen is sterk bepalend bij het inschatten van waarschijnlijkheden.  

De neiging om homogeniteit binnen categorie te overschatten.  

vb. bij kraambed vraagt iemand of de kans waarschijnlijker is dat MJMJJMJMMJ geboren wordt of dat JJJJJJ geboren 

wordt → neiging om te zeggen dat eerste correct is om dit de samenleving representeert, terwijl de kans even groot is  

vb. door psychologen PH-profiel opgesteld van 30 ingenieurs en 70 advocaten  

      beschrijving van Jack: man van 45, getrouwd en 4 kinderen, conservatief, zorgvuldig en ambitieus, geen interesse 

                                              in politieke en sociale zaken, hobby’s: klussen in huis, zeilen en wiskundige puzzels oplossen 

       → “Wat is de kans dat Jack een ingenieur is?”  

              Antwoord: 30%  

              MAAR pp schatten de kans hier hoger in omdat zijn beschrijving lijkt op het stereotype beeld van een ingenieur 

vb. persoonsbeschrijving Dick: man van 30, getrouwd, geen kinderen, veel vaardigheden, sterk gemotiveerd, erg  

                                                       succesvol in zijn beroep, goed gewaardeerd onder collega’s 

       → “Wat is de kans dat Dick een ingenieur is?” 

             Opvallend: mensen zijn hier beter in en zeggen dat de kans 30% is omdat de omschrijving niet relevent is voor  

                                  advocaat of ingenieur. 

→ DUS als de beschrijving geen stereotypes bevat over de beroepen kunnen we wel een accurate inschatting maken. 

CONJUNCTIEDWALING 

vb. Lina is 31 jaar, alleenstaand, openhartig en heel slim. Ze is afgestudeerd in de filosofie. Als studente maakte ze zich 

       druk over discriminatie en sociale onrechtvaardigheid en nam ze ook deel aan demonstraties tegen kernenergie. 

      Welke van uitspraken is waarschijnlijker? 

 a. Linda is bankmedewerkster. 

 b. Linda is bankmedewerkster die ook actief is in vrouwenbeweging. 

→ pp zeggen eerder b. dan a.  logica: categorie ‘bankmedewerkster’ omsluit smallere categorie ‘bankmedewerkster  

      EN feministe’ 
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BESCHIKBAARHEIDSHEURISTIEK  

vb. hoe groot is de kans dat je verwond wordt, of zelfs gedood, door een haai? 

       Jaarlijks 83 mensen verwondt door haai, waarvan 5 met dodelijke afloop 

       Meeste slachtoffers zijn surfers, die veel tijd doorbrengen in habitat van haaien 

       Wereldwijd 23 miljoen surfers  

       → Kans dat surfer te maken krijgt met haaienincident is kleiner dan 1 op 3.6 miljoen  

            Kans op dodelijk ongeval is kleiner dan 1 op 30 miljoen 

Vergelijking: kans op overlijden als gevolg van roken is 1 op 3.  

→ Vanwege media-aandacht en stigma van haaien (door Jaws) is angst voor haaien groter dan angst voor sigaretten. 

SNELLE EN ZUINIGE HEURISTIEKEN  

1. “Neem de beste”: gebaseerd op herkenning van diverse criteria 
2. Herkenningsheuristiek: kies uit 2 alternatieven degene die je herkend 
3. Hiaatheuristiek: klanten die recent iets gekocht hebben zijn actieve klanten. In marketing dit gebruiken om 

bestaande klanten terug te halen 

DE NATUURLIJKE FREQUENTIE -HYPOTHESE EN HET VERSCHIL TUSSEN PROPORTIES EN NATUURLIJKE 

FREQUENTIES.  

Tegenwoordige verklaring voor het negeren van de basisratio: we hebben nooit geleerd hoe we om moeten gaan met 

proporties. Als we de taken zouden representeren in natuurlijke eenheden zouden we het beter doen. 

DUS: vertaling naar natuurlijke eenheden levert een betere kans op 

MAAR 1 risico: biased sampling = pp teveel rekening houden met het relevante deel en het andere deel niet waardoor 

ze verschillende info missen.  

HET VERZONKEN KOSTENEFFECT.  

Beschrijft onze neiging om door te gaan met een specifieke actie, zelfs wanneer die suboptimaal is, omdat er al kostbare 

middelen voor deze actie zijn ingezet. 

KUN JE HIER VOORBEELDEN VAN GEVEN?  

vb. je bent op weg naar hotel waar je niet-restitueerbare reservatie van €100 hebt gedaan, onderweg word je ziek en  

       zou je liefst naar huis gaan, wat doe je? 

→ Veel mensen zouden zeggen dat je best toch doorgaat omdat je al €100 betaald hebt en die anders kwijt bent, 

     hoewel je nog meer kosten moet maken om bij het hotel te komen en waarschijnlijk toch niet van je weekend  

     zou genieten 

vb. concorde-dwaling: tendens van lagere diersoorten om het VKE te vertonen (wel bijzonder weinig evidentie dat ze  

       dit effect ook echt vertonen, dieren lijken zich in sommige opzichten rationeler te gedragen dan mensen) 

       term afgeleid van Concorde, een supersonisch verkeersvliegtuig: commerciële mogelijkheden van het toestel  

      bleken voor eerste testvlucht al enorm tegen te vallen, toch bleven Britse en Franse overheden investeren omdat  

      er al teveel in geïnvesteerd was om er nu mee te stoppen. 

vb. ontwikkeling Spaceshuttle in VS: oorspronkelijk gestart vanuit het idee van kostenbesparing maar ten onder  

       gegaan aan talloze compromissen tijdens ontwerpfase wat resulteerde in een operationele kostprijs die te hoog 

       uitviel maar project werd toch nog lang voortgezet 
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HET FRAMING EFFECT EN HET AZIATISCHE ZIEKTEPROBLEEM.  

Wijze waarop probleem geformuleerd wordt kan beslissing sterk beïnvloeden 

Beschrijving van probleem: Stel dat de VSA zich voorbereiden op de uitbraak van een ongebruikelijke Aziatische ziekte, 

waarvan verwacht wordt dat die 600 mensen zal doden. Er zijn 2 alternatieve programma’s voorgesteld om de ziekte te 

bestrijden. Stel je voor dat de consequenties van de programma’s als volgt zijn: 

De helft van de pp (winstframeconditie) kreeg volgende beschrijving:  

 - Als programma A wordt gekozen zullen 200 mensen gered worden. 

 - Als programma B wordt gekozen, dan is er een kans van 1 op 3 dat 600 mensen worden gered en een kans 

     van 2 op 3 dat niemand gered wordt. 

De andere helft van de pp (verliesframeconditie) kreeg een iets andere beschrijving: 

 - Als programma A wordt gekozen zullen 400 mensen sterven. 

 - Als programma B wordt gekozen is er een kans van 1 op 3 dat niemand zal sterven en een kans van 2 op 3  

                  dat 600 mensen zullen sterven. 

→ Winstframe: 72% koos programma A 

     Verliesframe: 78% koos programma B 

Verrassend resultaat want verwachte utiliteit is gelijk voor beide programma’s, indien ze meerdere malen zouden 

worden toegepast. Programma A meer ambigu geformuleerd dan programma B. Ambiguïteit weghalen → framing-

effect verdwijnt.  

HOE MANIFESTEERT FRAMING ZICH?  

 

 

 

UTILITEITSTHEORIE VS. DE PROSPECTTHEO RIE.  

UTILITEITSTHEORIE  

Beschrijft beslissingsprocessen vanuit de principes van de speltheorie waarbij een beslissing wordt beschouwd als een 

inzet op een mogelijke uitkomst.  

Mensen nemen hun beslissingen zo dat de verwachte opbrengst, of utiliteit, maximaal is. Utiliteit is de subjectieve 

waarde die we aan een uitkomst hechten 

Dus: wanneer we een keuze moeten maken tussen 2 simpele opties, bepalen we de verwachte uitkomst van elk van de 

opties door de kans op een gegeven uitkomst te vermenigvuldigen met de verwachte utiliteit van die uitkomst. 

Voor complexe beslissingen zouden we verschillende utiliteiten van elke variabele moeten berekenen om de maximale 

uitkomst te bepalen. (vb. kiezen tussen rondreis door Namibië of bungalow op Texel) 

PROSPECTTHEORIE  

Gebaseerd op volgende aanname: personen nemen hun huidige toestand als referentie en evalueren de mogelijke 

uitkomst van een keuze als een potentieel verlies of een potentiële winst ten opzichte van de huidige situatie. We zijn 

hierbij gevoeliger voor potentiële verliezen dan voor potentiële winsten, een fenomeen dat bekendstaat als 

verliesaversie. 



60 
 

vb. je gooit een munt op, bij kop krijg je €200 en bij munt verlies je €100 → je gaat weddenschap aan want verwachte  

       utiliteit is €50 (of niet?) 

vb. wat verkies je? zekere winst van €800 of kans van 85% om €1.000 te winnen of 15% kans om niet te winnen? 

       → verwachte uitkomst van 2e optie is groter dan 1ste dus het is logisch om optie 2 te kiezen (of niet?) 

vb. wat verkies je? zeker verlies van €800 of 85% kans om 1.000 te verliezen of 15% kans om niets te verliezen? 

       → verwachte negatieve utiliteit is groter bij 2de optie dus je gaat voor optimale keuze, nl. optie 1 (of niet?) 

WAT IS HET DOMINANTIEPRINCIPE?  

Wanneer alle andere factoren gelijk zijn, zouden mensen bij voorkeur moeten kiezen voor de uitkomst met de hoogste 

utiliteit. 

vb. 1. je kunt €240 krijgen 

       2. je hebt een kans van 25% om €1.000 te winnen en 75% kans op niets 

       3. je verliest sowieso €750 

       4. je hebt een kans van 76% om €1.000 te verliezen en 24% kans om niet te verliezen 

→ Op basis van dit principe zou je verwachten dat mensen optie 2 en 3 kiezen, in werkelijkheid kiezen mensen liever  

      1 en 4.  

DE BELANGRIJKSTE BIASES DIE IN DIT HOOFDSTUK BESCHREVEN STAAN.  

OMMISSIEBIAS 

Tendens dat we acties die een zeker risico met zich meebrengen liever niet uitvoeren, zelfs wanneer de consequentie 

van deze passiviteit een negatievere utiliteit heeft dan het wel uitvoeren van de actie.  

vb. pp moesten zich voorstellen dat hun kinderen een kans hadden van 10 op 10.000 om te sterven tgv een  

       griepepidemie, wanneer ze niet gevaccineerd waren 

       er is een vaccin dat kinderen met zekerheid kon redden van epidemie maar dit vaccin heeft bijwerkingen die 

       potentieel dodelijk zijn 

→ Veel pp niet bereid om kind te laten vaccineren wanneer kans op overlijden tgv bijwerkingen kleiner was dan van de 

ziekte 

→ Argumentatie van pp: ze zouden zich veel meer verantwoordelijk voelen voor de dood van hun kind wanneer die het 

gevolg was van het wel ondernemen van een actie (wel laten vaccineren) dan van het nalaten van de actie. 

STATUS QUO BIAS 

Beschrijft hoe individuen soms de huidige toestand (de status quo) prefereren boven een alternatieve, potentieel 

betere toestand. 

vb. mensen die jarenlang verbonden blijven aan zelfde energieleverancier, telefoonabonnement niet veranderen, …  

       terwijl er waarschijnlijk betere opties zijn 

vb. mensen in VSA blijven pensioenfonds investeren in hetzelfde fonds, terwijl het bij lange niet meer het best rendeert 

vb. experiment waar pp moet bepalen of bal in of out gesimuleerd tennisveld valt 

      pp moesten beslissen of ze keuze van vorige trial behouden (= status quo handhaven) of switchen 

      in 50% van de gevallen moesten ze status quo handhaven en in andere 50% moesten ze status quo verlaten 

→ Wanneer pp fouten maakten was dit in 62.7% van de gevallen het gevolg van het handhaven van status quo en  

slechts in 37.3% van de gevallen door het verlaten van status quo.  

Pp rapporteerden spijt als belangrijkste reden voor het handhaven van status quo. 
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IMPACT BIAS 

Het overschatten van de impact van een verlies op onze emotionele toestand. 

vb. kop-of-muntsituaties, verliezen van werk, breken met een partner 

Risico’s die inherent zijn aan een beslissing kunnen goed afgeleid worden uit de ervaren emotie 

Onderscheid tussen anticipatoire emoties: emoties die we verwachten te ervaren tgv beslissing  

                                vs ervaren emotie: werkelijke emotie die optreedt na beslissing 

Welke emotie ervaren wordt is sterk afhankelijk van de situatie. 

vb. goktaak waarbij beslissing gemaakt wordt door computer of pp 

       bij verlies: spijt ervaren wanneer pp keuze maakte → meer gevolgd door risicogedrag dan teleurstelling 

                           teleurstelling ervaren wanneer computer keuze gemaakt had 

        bij winst: verheugenis wanneer pp keuze maakte 

                          opgetogenheid wanneer computer keuze had gemaakt 

DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VOOR DE MODELLEN VOOR COMPLEXE BESLISSINGEN.  

1. Meervoudig attributen utiliteitstheorie: 

- We gaan allerlei attributen met elkaar vergelijken en obv een gewogen evaluatie de meeste gunstige 

keuze maken 

- Moeten van ieder optie kijken wat de relevante attributen zijn en deze een score geven. Zo komen we 

voor elke optie tot een utiliteit en die met de hoogste score kiezen we. 

- Dit is op een heel rationele manier maar veel te complex 

- Onze menselijke cognitieve vaardigheden zijn te beperkt om op die manier een keuze te maken 

• Onze rationaliteit is beperkt, we hebben een gebonden rationaliteit (gebonden aan 

werkgeheugencapaciteit, beperkte aandachtspanne, …)  ongebonden rationaliteit zien we 

bij deze theorie.  

• Maximizers (: gaan voor het maximaal haalbare optie en zijn vaak ook teleurgesteld als ze een 

ander beter zien daarna) vs. Satisficers (: gaan voor datgene wat goed genoeg is voor hun 

eisen, als er nog een betere optie is gaan ze het accepteren dat ze die gemist hebben) 

 

2. Eliminatie door aspecten theorie 

- We gaan onze keuzestrategie optimaliseren door gaandeweg in het zoekproces steeds meer keuzes te 

elimineren.  

- Je begint met een evaluatie van alle mogelijke attributen die relevant zijn. Daar ga je opties uit 

elimineren. Dit is deels gevonden maar niet zo rigide: we gebruiken deze strategie in werkelijkheid als 

preselectie. Bij de overgebleven objecten gaan we een meer uitgebreide evaluatiestrategie gaan 

toepassen waar we wel individuele attributen gaan vergelijken.  

VERONDERSTELLEN ALLE MODELLEN EENZELFDE RIGIDE BESLISSINGSPROCES?  
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H22: PROBLEEMOPLOSSING EN ONTWIKKELING VAN EXPERTISE  

DE REPRESENTATIONELE VERANDERINGSTHEORIE. KUN JE DEZE THEORIE TOEPASSEN OP HET 

KONINGSBERG PROBLEEM OF OP ANDERE PROBLEMEN?  

Kern: we komen vaak tot een impasse bij het oplossen van een probleem omdat we het probleem op de verkeerde 

           manier representeren. 

Sleutel tot de oplossing: impasse doorbreken door probleem op andere manier te representeren 

→ 3 verschillende mechanismen: verlagen van beperkingen die we zelf aan het probleem opleggen  

                                                             (= constraint relaxation) 

                 hercodering: deel van probleemrepresentatie moet opnieuw geïnterpreteerd worden 

                 elaboratie: nieuwe informatie toevoegen aan de representatie van het probleem 

Koningsbergprobleem: je moet langs alle delen van de stad en je mag elk van de 7 bruggen maar een keer oversteken, 

              andere manieren om de rivier over te steken behalve brug zijn niet toegestaan. 

Oplossing: landmassa’s representeren als punt in diagram, bruggen representeren als lijn tussen 2 punten 

                    er moet een even aantal lijnen zijn om het probleem te kunnen oplossen, hier zijn er 7 dus het  is  

                    onmogelijk om een route te vinden. 

→ Verandering van representatie van een probleem is soms nodig om een oplossing te vinden 

Andere voorbeelden: verminkte-dambord-probleem 

           negenstippenprobleem: 9 stippen, gerangschikt in 3x3 raster, met elkaar verbinden d.m.v. 4 lijnen 

DE VERSCHILLENDE STRATEGIEËN EN HEURISTIEKEN OM EEN PROBLEEM OP TE LOSSEN (MEANENDS, 

HILL-CLIMBING). WAT ZIJN DE BEPERKINGEN VAN DEZE HEURISTIEKEN?  

Heuristieken: vuistregels  algoritme: complexe procedure/methode die gegarandeerd tot een oplossing leidt 

MEANS-ENDS-ANALYSE 

Heuristiek, geen algoritme: geen garantie op oplossing 

Een van de meest gebruikte heuristieken, mensen blijven eraan vasthouden ook al resulteert het niet in oplossing. 

Begint met waarnemen van verschil tussen huidige probleemtoestand en doeltoestand → op basis hiervan subdoel 

formuleren om verschil tussen huidige toestand en doeltoestand te verkleinen → zetten specificeren die vereist zijn om 

subdoel te bereiken → proces herhalen zolang er discrepantie is tussen huidige toestand en doeltoestand 

HILL CLIMBING 

Simpele maar inefficiënte heuristiek 

Huidige toestand van probleem wordt zo verandert dat de volgende zet ons een stap dichter bij de doeltoestand brengt 

Vergelijkbaar met bergbeklimmen in donker: het enige dat je weet is dat je omhoog moet, dus iedere volgende stap die 

je doet is in de richting waarin je het meeste stijgt.  

Vastzitten op plaatselijke heuveltop, het kan zijn dat je eerst dal moet oversteken om echte bergtop te bereiken.  

Probleem met hill climbing wanneer er geen directe stap meer beschikbaar is die je dichter bij de doeltoestand brengt  

→ Bij probleem oplossen soms stap terug zetten om dichter bij uiteindelijke doel te komen. 

Bevindingen: pp hebben problemen met stap terugzetten en genereren vaak subdoelen (meestal 3 of 4) 
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VOORTGANGSMONITORING 

Heuristiek die gebruikt wordt in combinatie met andere heuristieken 

Bevindingen: mensen wisselen van heuristiek of strategie als de gebruikte strategie inefficiënt blijkt te zijn 

             illusie dat we vooruitgang boeken leidt tot weerstand om van strategie te veranderen 

DE GENERAL PROBLEM SOLVER; MET NAME DE AANNAMES HIERVAN.  

Gebaseerd op assumptie dat informatieverwerking serieel is (één oplossingsstap per keer in beschouwing nemen) 

Veronderstelling: mensen hebben een beperkte WG-capaciteit en kunnen relevante kennis uit LTG halen. 

Pp vragen om luidop te denken terwijl ze aan oplossing werken → verbale rapporten gebruikt om strategieën te 

achterhalen → strategieën in detail uitwerken en implementeren in probleemruimte (< begintoestand van probleem, 

doeltoestand en toegestane mentale representaties die gebruikt kunnen worden) 

Problemen die door general problem solver opgelost kunnen worden bestaan uit puzzels waarin elementen in specifieke 

volgorde van positie verplaatst moeten worden, er zijn altijd beperkingen aan de zetten die toegestaan zijn.  

vb. toren van Hanoi en rivieroversteekpuzzels 

→ Doeltoestand kan niet bereikt worden zonder dat er zetten worden gemaakt die de huidige toestand tijdelijk verder 

van de doeltoestand verwijdert. 

WAAROM PLANNEN MENSEN VAAK NIET VOORUIT BIJ HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN?  

Mogelijke verklaringen: ° Newell en Simon: door beperkte capaciteit van KTG 

                                              Planning is kostbaar in termen van tijd en moeite  

                                              Vaak onnodig omdat simpele heuristieken in dagelijkse situaties volstaan 

→ Vanuit laatste visie: we zijn dus wel in staat om vooruit te plannen, maar we doen het vaak niet om onze mentale  

              processen niet excessief hoog te belasten. 

DE COGNITIEVE REFLECTIETEST. WAAROM GEVEN VEEL MENSEN HIER ZOVEEL FOUTE ANTWOORDEN?  

Cognitief gierig: we gaan economisch om met onze tijd en de moeite die we steken in taken die veel denkwerk vereisen 

Cognitieve reflectietest: indicatie van mate waarin we cognitief gierig zijn. 

Voorbeelden van vragen op de cognitieve reflectietest: 

1. Een knuppel en een bal kosten in totaal 1,10 EUR. De knuppel kost 1 EUR meer dan de bal. Hoeveel kost de 

bal? 

2. Als het 5 machines 5 minuten kost om 5 dozen te maken, hoe lang zouden 100 machines er dan over doen om 

100 dozen te maken? 
3. Een meer is gedeeltelijk bedekt met waterlelies. Elke dag verdubbelt het oppervlakte met lelies in omvang. Als 

het 48 dagen duurt voordat het hele meer bedekt is, hoe lang zou het dan duren voordat het meer half bedekt 

is met lelies? 

Lage score op cognitieve reflectietest → scoren laag op groot scala aan beoordelings- en redeneertaken 

Verklaring: omdat mensen die laag scoren cognitieve gierigaards zijn MAAR ook omdat test positief correleert met IQ. 

Hoge mate van overeenkomst tussen cognitieve gierigheid en dat probleemoplossers veelvuldig gebruikmaken van 

heuristieken of vuistregels → in beide gevallen sprake van terugvallen op simpele en soms inaccurate strategieën 

Volgens N en S gebruiken we heuristieken omdat we daartoe gedwongen worden vanwege beperkte 

verwerkingscapaciteit  Bestaan van cognitieve gierigheid impliceert dat we heuristieken gebruiken omdat we 

terughoudend zijn in het inzetten van moeizame cognitieve processen, niet dat we ertoe gedwongen worden. 
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ANALOGIEREDENERINGEN: CHEN’S DRIE TYPES VAN OVEREENKOMSTEN + VOORBEELDEN DAARVAN  

1. Oppervlakkige overeenkomsten: details, die voor de oplossing vaak irrelevant zijn, die in beide problemen 

voorkomen 

2. Structurele overeenkomsten: oplossingsprincipes die door beide problemen gedeeld worden 

3. Procedurele overeenkomsten: de procedures die in het analogon gebruikt worden komen overeen met die 

welke nodig zijn om het huidig probleem op te lossen 

Toepassing: weeg-de-olifant-probleem: jongetje moet een olifant wegen maar er is geen weegschaal beschikbaar die  

                groot genoeg is, wel een kleine weegschaal 

Oplossing: kleinere objecten verzamelen die gezamenlijk evenveel wegen als olifant en die afzonderlijk wegen 

→ Probleem teruggebracht tot vinden van methode om gewicht van olifant en gewicht van kleine objecten aan elkaar 

gelijk te krijgen 

2 oplossingen: boot-oplossing: vaststellen hoe diep boot in water zakt wanneer olifant erin gaat staan 

             boom-oplossing: grote balans aan boom hangen, waarop olifant en objecten in balans worden gebracht 

- Een oppervlakkige analogie: een verhaal dat ook betrekking heeft op een olifant en jongen, verder 

niets relevant  

- Een structurele analogie: introductie van vergelijkbare doelen, obstakels en beschikbare middelen  

- Een procedurele analogie: pp kregen pictogrammen te zien van een aantal oplossingprocedures 

→ BEVINDING: oppervlakkige analogie is nodig anders kunnen proefpersonen niet inzien dat het een gelijkend verhaal 

is. 

HET VIER-TERM-ANALOGIEPROBLEEM.  

Vorm: a:b::c:d → pp moeten aangeven of a:b dezelfde relatie tot elkaar hebben als c:d 

vb. vlam:kaars::toren:kerk → vlam staat tot kaars zoals toren staat tot kerk. 

Sprake van een seriële verwerking 

1. Eerst moeten we de relevante info uit ons geheugen ophalen (wat is een vlam, kaars, toren, kerk)  

2. Dan moeten we ze gaan mappen, in kaart brengen (wat zijn de verhoudingen)  

3. Vervolgens een inferentie maken (een gevolgtrekken. Is het logisch dat een vlam zich verhoudt tot kaars als 

een toren tot een kerk?)  

4. O.b.v. inductief redeneerproces evalueren of het zinnig is of niet. 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ZAKEN DIE WE HEBBEN GELEERD VAN STUDIES NAAR SCHAAKEXPERTISE?  

Schaakexperts hadden evenveel moeite om willekeurige posities te reconstrueren als beginners, maar ze waren wel veel 

beter in het reconstrueren van echte stellingen. 
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WAT IS EEN CHUNK EN HOE IS DIT CONCEPT VERWERKT IN DE SJABLOONTHEORIE?  

CHUNKING-THEORIE 

° Chase en Simon: de hoeveelheid stukken die na iedere keer kijken naar het origineel bord werden verplaatst wordt  

                                  gebruikt als maat voor de hoeveelheid informatie die in een chunk is opgeslagen 

→ Voor schaakexperts: 2.5  voor beginners: 1.9 

Latere studie: 14 – 17 posities per chunk 

C en S veronderstellen dat schaakexperts zo sterk zijn omdat ze enorme hoeveelheid chunks in LTG hebben (10.000 – 

30.000) 

→ Dit zijn niet de enige voordelen, schaakexperts hanteren ook andere strategieën → chunking-theorie uitbreiden 

SJABLOONTHEORIE 

Problemen die chunking-theorie niet kan verklaren: 

1. Hoe individuele chunks worden geïntegreerd in hogere-orderepresentaties die schaakexperts gebruiken 

2. Het encoderen van de bordposities zou meer tijd kosten dan in werkelijkheid het geval is 

Sjabloontheorie heeft deze beperkingen niet. Volgens deze theorie zal de schaker de volgende zet bepalen door een 

associatief netwerk te doorkruisen. Netwerk < set van knopen (de chunks) die aan elkaar gelinkt zijn in vorm van 

boomstructuur. Iedere knoop < aantal tests die gebruikt kunnen worden om een aantal eigenschappen van externe 

stimuli te checken. Resultaat van deze test bepaalt welke link naar het volgende niveau in de beslissingsboom gevolgd 

wordt. Wanneer einde van beslissingsboom bereikt is, zal chunk op die positie vergeleken worden met de 

daadwerkelijke stelling op het bord d.m.v. patroonherkenningsmechanisme. Associatief netwerk groeit door 

familiarisatie en discriminatie. Chunks die veel gebruikt worden groeien verder tot sjablonen. Sjabloon < kern 

(oorspronkelijke chunck) en slot (additionele informatie) 

Predicties van sjabloontheorie: 

1. Schaakposities worden opgeslagen in maximaal 3 sjablonen, waarvan een aantal relatief groot zijn.  

Evidentie: schaakmeesters konden 15 stukken tegelijk plaatsen  beginners: 6 

2. De beste schakers hebben hun uitmuntende prestaties vooral te danken aan hun superieure 

sjabloongebaseerde kennis en niet zozeer aan hun strategisch denkvermogen. 

Assumptie hier: sjabloongebaseerde kennis kan zeer snel aangesproken worden, waardoor ze heel snel het 

aantal mogelijke zetten kunnen inperken.  

Indien aanname correct: verwachten dat schaakexperts onder tijdsdruk hoogwaardige prestaties blijven 

leveren. 

Evidentie: inconsistent 

WAT HEBBEN WE KUNNEN LEREN UIT OOGBEWEGINGSSTUDIES?  

Oogbewegingen vonden binnen de seconde plaats, experts fixeerden vaker op tactisch relevante posities dan 

gemiddelde schakers. 
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MEDISCHE EXPERTISE: DE RELATIE TUSSEN INTUÏTIEVE EN DELIBERATE DIAGNOSES.  WELKE ZIJN BETER? 

Door het ontwikkelen van expertise gaan we meer gebruik kunnen maken van systeem 1 en op intuïtieve basis 

diagnoses kunnen stellen.  

Deliberatie diagnoses is wanneer je het volledig plaatje bekijkt en dan een diagnose stelt.  

Zien dat experten in staat zijn om intuïtieve diagnoses te stellen die correct zijn maar hierbij gaan ze toch nog altijd eens 

bewust over de beslissing gaan en delibereren of de diagnose klopt. 

HET RECOGNITION-PRIMED DECISION MODEL.  

Experts proberen om een situatie te vergelijken met eerdere situaties → indien match: eerder gekozen oplossing 

gebruiken. Het resultaat van dit proces is dus het ophalen van een oplossing, op basis van patroonherkenning. Deze 

oplossing eerst in mentale simulatie toepassen → indien resultaat van simulatie bevredigend: oplossing daadwerkelijk 

toepassen. Enkel vervolgstap als situatie niet bekend is of wanneer geselecteerde oplossing niet verwacht wordt het 

beoogde effect te hebben. Vervolgstap < additionele diagnose of additionele data in overweging nemen 
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H23: SOCIALE COGNITIE 

IMPLICIETE SOCIALE COGNITIE: VAN DEZE SECTIE IS HET BELANGRIJK DAT JE WEET DAT VEEL SOCIAAL -

COGNITIEVE PROCESSEN IMPLICIET ZIJN EN DUS OOK MOEILIJK TE METEN. OOK IS HET BELANGRIJK 

DAT JE WEET DAT ER METHODES ZIJN ONTWIKKELD DIE DAT KUNNEN METEN. IK VERWACHT DAT JE 

WEL WEET WELKE METHODES ER ZIJN EN DAT JE DE ACHTERLIGGENDE GEDACHTE VAN DE TWEE IN HET 

BOEK BESCHREVEN METHODES BEGRIJPT. HELE SPECIFIEKE METHODOLOGISCHE DETAILS HOEF JE NIET 

TE KENNEN 

Probleem sociale-cognitieonderzoek: veel sociaal-cognitieve processen zijn impliciet, we zijn ons dus vaak niet bewust 

van de reden waarom we bepaalde sociale acties uitvoeren → term impliciete sociale cognitie: beschrijft processen die 

buiten onze bewuste controle optreden en die gerelateerd zijn aan sociale-psychologische constructen 

Gebruik maken van impliciete maten om deze processen te onderzoeken 

bv. door toepassing van priming-procedures: 

- vb. affectmisattributieprocedure: zwarte/witte gezichten als prime voor onbekend Chinees karakter, pp 

moeten gezichten negeren en karakter beoordelen als minder/meer aantrekkelijk dan gemiddeld karakter 

→ gezichten lijken irrelevant maar beïnvloeden rating van karakters wel 

ander voorbeeld: door impliciete associatietesten: gebruikt om raciale attitudes te meten 

                   voor uitleg over test: zie sociale cognitie of statistiek 1 

SOCIALE PRIMING (ZOWEL SECTIE 3 ALS KADER 23.1). VAN BELANG HIER IS DAT JE OP DE HOOGTE 

BENT VAN DE DISCUSSIE EN DE BELANGRIJKSTE KRITIEKEN OP DE BESPROKEN SOCIALE PRIMING 

STUDIES. HANDIG IS OM HET VERSCHIL TUSSEN SOCIALE PRIMING EN ANDERE VORMEN VAN PRIMING 

TE HERKENNEN.  

Mechanismen ten grondslag aan priming zijn eenvoudig: verhoogde accuratesse op woordbenoemingstaak kan 

verklaard worden doordat activatie zich door associatief semantisch netwerk in LTG verspreidt. 

Effect van sociale priming zijn complexer: relatie tussen prime en doelgedrag zijn complexer en indirecter dan bij 

eenvoudige woordherkenningstaak.  

vb. pp wandelen trager na onbewuste blootstelling aan begrippen die gerelateerd zijn aan ouderdom, 

      pp minder bereid om iets te doen na blootstelling aan geldgerelateerde woorden 

      pp presteren beter op beantwoorden van Trivial Pursuit-vragen wanner ze aan stereotiep van professor denken 

      Amerikaanse pp rapporteren (na 11 md) conservatievere politieke standpunten na blootstelling aan Amerikaanse 

vlag  

→ Grote verscheidenheid oorzaak-gevolgrelaties veronderstelt veel complexer mechanisme van indirecte associaties, 

zo complex dat het zeer onwaarschijnlijk is dat eenvoudige blootstelling aan primes robuuste gedragsverandering kan 

teweeg brengen. 

Sociale priming: vakgebied dat zich bezighoudt met de studie van onbewuste beïnvloeding van ons sociale gedrag door 

allerlei stereotypische opvattingen en onbewuste (voor)oordelen. 

vb. pp wandelen trager na onbewuste blootstelling aan begrippen die gerelateerd zijn aan ouderdom, 

      pp meer bereidt bij te dragen aan gezamenlijke koffiepot wanneer in keuken poster hangt met indringende ogen dan  

      wanneer er poster van bloemen hangt 

      gedwongen glimlach op gezicht resulteert in grappiger vinden van cartoons 

→ Suggereert dat ons gedrag vooral bepaald wordt door allerlei onbewuste invloeden en omgevingsfactoren waar we 

zelf geen invloed op hebben.  
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→ Dit beeld sterk nuanceren: eventuele priming zal slechts één mogelijke invloed zijn op je gedrag en zeker niet een 

alles bepalende factor. 

3 belangrijke kanttekeningen bij dit fenomeen: 

1. De effecten zijn theoretisch beschouwd moeilijk te verklaren. 

2. Relatie tussen prime en uitkomstmaat is vaak zo indirect dan het verwachte effect vaak moeilijk, zo niet 

onmogelijk, a priori te voorspellen is. 

3. Effecten zijn zeer moeilijk te repliceren 

THEORY OF MIND: 

= Ons vermogen om ons in te leven in het perspectief van iemand anders, omschrijft hoe we in staat zijn een theorie 

over de mentale representaties van iemand anders te vormen. 

BEGRIJPEN WAAROM KLEINE MAX HET CHOCOLAATJE IN DE GROENE KAST ZAL ZOEKEN. :)  

Max heeft stukje chocolade gepakt, eet helft op, legt de rest in een keukenla en gaat buiten spelen. Terwijl hij buiten 

aan het spelen is, komt zijn moeder de keuken binnen en vindt het chocolaatje in de la. Ze neemt het weg en legt het in 

de koelkast. Max komt daarna weer de keuken binnen en wil het resterende stuk chocola pakken. Waar zou Max het 

eerst kijken?  

Als je antwoordt met ‘In de keukenla’, heb je aangetoond over theory of mind te beschikken: je hebt je in de positie van 

Max gesteld en je gerealiseerd dat Max niet kon weten dat zijn moeder het chocolaatje op een andere locatie had 

gelegd. 

KENNIS VAN HET BEGRIP MIND READING: WAT IS HET, IS HET AANGEBOREN OF NIET?  

= Het vermogen om de mentale staat van een ander te representeren, gebruiken om emotionele toestanden van 

onszelf te kunnen interpreteren. 

° Heyes en Frith: vaardigheid deels aangeboren en deels door training verfijnd: ontwikkeld doordat we leren 

gezichtsexpressies, lichaamstaal en uitingen te interpreteren en te vertalen naar de mentale toestand van degene die 

we lezen. 

NEURALE BASIS:  

WAT HEBBEN WE VAN PATIENT B. GELEERD / WELKE EMOTIES WORDEN IN DIT DEEL BESCHREVEN EN 

AAN WELKE ASPECTEN VAN SOCIALE COGNITIE ZIJN DEZE EMOTIES GERELATEERD? WAT HEBBEN 

HEIDER EN SIMMEL (1944) GECONCLUDEERD? WAT VOOR STIMULI GEBRUIKTEN ZE?  

Patiënt B: beschadiging aan de insula; multi-modale stoornis in ervaren van walging en herkenning ervan bij anderen.  

                   → Schade was bilateraal → B had moeite om emotie ‘walging’ zelf te ervaren (andere emoties waren intact).  

                    Had ook geen moeite om taken uit te voeren die walgelijk zijn → ook als B mensen walgelijke dingen zag  

                    doen, kwam er geen reactie. 

° Heider en Simmel: studie gedaan met figuren die een sociale situatie uitbeelden → zagen dat mensen die schade  

                                     hadden aan de amygdala minder herkenning hadden voor de intentionaliteit. 
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WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN HET SPIEGELNEURONEN SYSTEEM    

Actief wanneer je zelf handeling uitvoert maar ook wanneer je kijkt naar iemand anders die de handeling uitvoert. 

HOE IS HET ONTDEKT? 

Single-cell-recordings bij apen.  

fMRI-studie waarbij pp moesten observeren hoe gitaristen akkoorden vormden. 

 Conditie 1: enkel observeren 

  Conditie 2: vingerposities imiteren, greep zelf oefenen → sterke overlap met het netwerk van hersengebieden 

                                     dat actief werd tijdens het observeren van de acties 

SPEELT HET EEN ROL BIJ ACTIEBEGRIP OF HET BEGRIJPEN VAN INTENTIES?  

 ° Gallese et al.: ja, omdat het intern deze acties en intenties repliceren (ofwel simuleren), deze simulatie vindt impliciet 

                             plaats 

                             bij interpreteren van andere personen: we kunnen zelf vergelijkbare acties uitvoeren, we delen een  

                             lichaam en een brein met degene die we observeren → directe connectie maken tussen eigen 

                             perspectief en dat van een ander.  

MET WELK THEORETISCH RAAMWERK IS DIT SYSTEEM VERENIGBAAR EN WAAROM? (NOTE: DETAILS 

HIEROVER HOEF JE NIET TE KENNEN; ZIE DISCUSSIE OP HET UFORA FORUM).  

Dit systeem is verenigbaar met het predictive coding model: brein is actief en probeert continu de omgeving te 

interpreteren en o.b.v. die interpretaties genereert het predicties die terug gestuurd worden naar lagere delen van het 

brein. 

WAT ZIJN MORELE DILEMMA’S EN WAT ZIJN SOCIALE DILEMMA’S? KUN JE DE BELANGRIJKSTE 

VOORBEELDEN HIERVAN HERKENNEN? 

SOCIAAL DILEMMA 

Gevormd door situaties waarin beslissingen die gunstig zijn voor een individu uiteindelijk en zeer ongunstige uitkomst 

hebben voor de populatie of een groep.  

vb. commons dilemma: boeren kunnen vrij gemeenschappelijke gronden gebruiken om hun dieren te laten grazen 

               voor indiviudele boer: gunstig om dieren op gemeenschappelijke grond te laten grazen 

                                           probleem wanneer iedereen dit begint te doen → overbeweiding 

      prisoners’ dilemma game: zie sociale cognitie  

Sociaal dilemma vereist kennis over 3 aspecten: verwachte opbrengst van de beslissing voor onszelf 

               intentie van de ander → mentalisatie vereist 

               verwachte opbrengst van de ander 

MOREEL DILEMMA 

Problemen waarbij proefpersoon een keuze moet maken tussen twee verschillende scenario’s waarbij aan ieder van 

deze scenario's een negatieve uitkomst gekoppeld is. 

Morele beoordeling doet beroep op twee vormen van verwerking: rationele cognitieve processen 

                   intuïtieve en emotionele processen 
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PERSOONLIJK MOREEL DILEMMA 

Morele schending kan als ‘persoonlijk’ worden beschouwd wanneer aan 3 criteria is voldaan: 

1. Schending moet resulteren in ernstig lichamelijk letsel. 

2. Letsel moet van toepassing zijn op specifieke persoon, of groep personen 

3. Letsel moet niet het gevolg zijn van de afwenteling van een bestaande bedreiging op iemand anders. 

→ Er is sprake van een persoonlijk moreel dilemma wanneer de eigen actie direct leed veroorzaakt voor iemand anders  

→ me hurt you  

vb. voetbrugdilemma: je staat op brug en tram dreigt 5 mensen op sporen te doden, enige optie die je hebt om dit te  

                                         voorkomen is de persoon naast jou van de brug te duwen: die zal sterven maar tram stopt 

ONPERSOONLIJK MOREEL DILEMMA 

vb. trolleydilemma: ofwel doe je niets en doodt tram 5 mensen, ofwel trek je aan hendel en doodt tram 1 persoon. 

WAT IS HET EFFECT VAN ALCOHOL OP ONZE BESLISSINGEN? 

Neiging van pp om ‘ja’ te antwoorden op het voetbrugdilemma is afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die ze 

genuttigd hebben. 

IN KADER 23.3 WORDEN EEN AANTAL OPMERKELIJKE SOCIALE DILLEMA’S BESCHREVEN T.A.V. 

ZELFRIJDENDE VOERTUIGEN .  WELKE ZIJN DAT EN HOE WORDEN DEZE DILEMMA’S BEOORDEELD? 

WELKE SOCIALE PROBLEMEN KOMEN WE TEGEN WANNEER AUTONOOM RIJDENDE AUTO’S EN 

MENSELIJKE CHAUFFEURS DE WEG MOETEN DELEN? WELKE ROL KAN DE PSYCHOLOGIE HIERIN SPELEN?  

Stel dat een autonoom rijdende auto inrijdt op een groot aantal overstekende voetgangers. De enige actie die de auto 

kan uitvoeren om een dodelijke aanrijding te voorkomen is uitwijken, waardoor een onschuldige voorbijganger omver 

wordt gereden. Moet de auto uitwijken of niet? 

Wat moet de auto doen ingeval die een keuze moet maken tussen het omverrijden van een onschuldige voetganger of 

het opofferen van zichzelf en zijn passagier? Of wanneer die een keuze moet maken tussen het omver rijden van een 

groep voetgangers en het opofferen van zichzelf en zijn passagier. 

→ Prefereren utilitaire beslissing: minst aantal slachtoffers maken, zelfopofferend gedrag van menselijke chauffeurs 

beschouwen als hoge morele daad, zouden anderen aanraden auto’s met dergelijk utilitair controlesysteem te kopen, 

zelf wel liever auto kopen die zijn inzittenden ten koste van alles zou beschermen.  

 

Stel dat één van de rijbanen deels geblokkeerd is door een afzetting, waardoor een auto die hier langs wil rijden moet 

uitwijken naar de linker rijbaan. Sociaal probleem ontstaat wanneer er een tegemoetkomend voertuig is.  

Wat moet er gebeuren om obstructie te ontwijken?  

→ Normaal gezien: auto op vrije rijbaan heeft voorrang, dus hier: wachten tot tegemoetkomende auto gepasseerd is.  

MAAR wat moeten we doen als die auto heel langzaam rijdt of met zijn lichten gaat knippen, wat als deze auto afremt 

om een zijweg in te slaan waardoor die de obstructie niet hoeft te passeren? 

→ In deze situaties: nodig om intenties van andere weggebruiker te interpreteren en gedrag hierop aan te passen. 
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H24: VERGISSEN IS MENSELIJK: DE ROL VAN FOUTEN IN MENSELIJKE COGNITIE  

WELKE ASPECTEN VAN HET PREDICTIVE CODING MODEL KUNNEN TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE 

SYMPTOMEN VAN SCHIZOFRENIE EN AUTISME (DENK AAN HET VERMOGEN OM PREDICTIES TE 

GENEREREN, DE WEGING VAN DE PREDICTIEFOUT, OF HET ZELF/ANDER ONDERSCHEID)  

SCHIZOFRENIE  

De distinctie tussen mentale representatie van het individu zelf en de representatie van anderen vervaagt. Er wordt 

verondersteld dat we bij het representeren van de intenties, gedachten en acties van anderen gebruik maken van 

dezelfde neurale mechanismen die we ook gebruiken om onze eigen intenties, gedachten en acties te representeren.  

→ Gebeurt via predictive-coding mechanisme: vormt basis voor spiegelneuronensysteem. 

Bij gezonde individuen: duidelijke distinctie tussen zelfs representatie en de representatie van ander 

De subjectieve ervaring van presence (beschrijft de subjectieve ervaring van onze omgeving, en met name onze eigen 

positie in deze omgeving) kan verklaard worden vanuit een predictive-coding mechanisme, dat betrokken is bij de 

verwerking van interoceptieve signalen.  

Predictive-coding mechanisme wordt verondersteld van belang te zijn in het opwekken van irreële angsten.  

Deze mechanismen worden verondersteld verstoord te zijn bij schizofrenie.  

AUTISME  

Gekenmerkt door deficiëntie om onderscheid tussen zelf en anderen te maken 

- Deficiëntie in het predictive-coding mechanisme vormt de basis voor de symptomen die geassocieerd zijn met 

autisme. 

- Onderontwikkeld vermogen om top-down predicties te genereren is een belangrijk verklarend mechanisme. 

Wanneer TD-predicties verminderen, worden in hogere-orde netwerken van het brein minder duidelijke 

generalisaties gevormd. Hierdoor komt er een veel grotere nadruk te liggen op de letterlijke betekenis van 

informatie. 

- Individuen met autisme kennen een te groot gewicht toe aan predictiefouten, waardoor de interne 

representaties die gevormd worden gekenmerkt worden door een te grote regelmatigheid en een hoge mate 

van inflexibiliteit in het gedrag.  

DE VERSCHILLENDE TYPES FOUTEN DIE DOOR REASON ZIJN GEÏDENTIFICEERD. DENK HIERBIJ AAN HET 

ONDERSCHEID TUSSEN OPZETTELIJKE FOUTEN EN ONOPZETTELIJKE, ALSOOK HET VERSCHIL TUSSEN 

ACUUT EN LATENT FALEN.  

Fout = het falen van geplande actie om het beoogde doel te bereiken. 

SLIP OF LAPSE (NL: UITSCHUIVER OF AFDWALING)  

Actieplan op zich is adequaat, maar er kunnen toch problemen optreden met de uitvoering ervan. 

Slips: observeerbare acties die niet correct worden uitgevoerd ten gevolg van aandachtsproblemen 

Lapses: interne gebeurtenissen en het foutief herinneren van cruciale informatie 

Deze types fouten komen vaak voor tijdens de uitvoering van sterk geautomatiseerde, routinematige taken. Het 

optreden van dit type fout kan gefaciliteerd worden door onverwachte veranderingen, die ofwel in het actieplan ofwel 

in de externe omstandigheden kunnen optreden. Slips en lapses kunnen onderverdeeld worden in meer specifieke 

problemen, zoals problemen met herkenning, aandacht, herinnering of selectie van relevante aspecten van een taak.  
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MISTAKE (NL: VERGISSING)  

Actieplan is inadequaat 

Kunnen optreden nadat een probleem werd gedetecteerd. Probleem = iedere omstandigheid die een verandering of 

aanpassing van het huidige actieplan vereist. 

Vergissingen onderverdeeld in kennisgebaseerde en regelgebaseerde vergissingen. 

Regelgebaseerde vergissingen: treden op bij problemen die de operator door training of ervaring kan oplossen. 

Verschillende vormen: toepassing van goede regel onder foute omstandigheden 

                                          toepassen van inadequate regel of het nalaten van het toepassen van de correcte regel 

Kennisgebaseerde vergissingen: treden op wanneer een operator geconfronteerd wordt met een nieuwe situatie, 

waarvoor ter plekke een oplossing gevonden moet worden.  

VIOLATIONS (NL: SCHENDINGEN)  

Bestaan uit afwijkingen van de standaard procedures en kunnen in 3 verschillende groepen geclassificeerd worden. 

1. Routinematige schendingen: doel: werk of tijd besparen 

2. Schendingen die ontstaan vanuit een wens om persoonlijke in plaats van taakgerelateerde doelen uit te voeren 

3. Schendingen die worden uitgevoerd omdat het op die manier, gegeven de huidige situatie, de enige optie lijkt 

om de taak tot een goed einde te brengen. 

Bewuste schendingen ≠ fouten: fouten zijn resultaat van capaciteitsproblemen in de informatieverwerking of het feit 

dat informatie niet beschikbaar is, treden vaak op ten gevolgen van de acties van een individu. Kunnen vaak voorkomen 

worden door informatievoorzieningen te verbeteren en betere trainingsprogramma's te ontwikkelen. Schendingen zijn 

vooral gerelateerd aan motivationele aspecten, vb. lage moraal, slecht toezicht, gebrek aan toewijding en gebrek aan 

mogelijkheden om compliance te belonen. Eerder gelinkt aan problemen in de organisatie en een sociale context. 

Moeten voorkomen worden door organisatiecultuur te verbeteren. 

ACUUT FALEN 

= Wanneer een fout directe consequenties heeft 

LATENT FALEN 

= Wanneer de fout zich pas na verloop van tijd manifesteert 

vb. ongeluk met veerboot die kapseisde ten gevolge van serie vergissingen en schendingen.  

OORZAAK VAN ONGELUKKEN 

De oorzaak van ongelukken kunnen herleid worden tot problemen die zich op een of meer van de volgende 4 domeinen 

situeren: 

1. Organisatie: vb. bemanningen onder druk zetten om op tijd te vertrekken 

                             bezuinigen op onderhoud 

                             niet installeren van veiligheidssystemen 

                             bezuinigen op trainingen 

2. Supervisie: vb. 2 relatief onervaren piloten de controle over een vliegtuig tijdens een nachtvlucht geven 

3. Precondities: vb. vermoeidheid of onduidelijke communicatie protocollen 

4. Specifieke handelingen 
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VAN HET STUK OVER MENTALE VERMOEIDHEID HOEF JE NIET ZOVEEL TE KENNEN, BEHALVE DAT 

MENTALE VERMOEIDHEID VOORAL VEROORZAAKT LIJKT TE WORDEN DOOR EEN ONBALANS TUSSEN 

MENTALE INSPANNING EN HET BEREIKEN VAN LANGETERMIJNDOELEN  

De effecten van vermoeidheid zijn gerelateerd aan veranderingen in cognitieve controle. Mentale vermoeidheid wordt 

bijvoorbeeld gekenmerkt door problemen met het focussen van de aandacht, verminderde planningsvaardigheden, of 

het flexibel updaten van strategieën, in geval van negatieve resultaten. 

Mentale vermoeidheid signaleert dat de huidige taakdoelen niet meer adequaat zijn, aangezien ze - ondanks de 

investering van veel inspanning in het verleden - niet bereikt lijken te worden. Mentale vermoeidheid signaleert met 

name de noodzaak om in minder sterke mate de bestaande LT-doelen nastreven, ten faveure van KT-doelen, die 

uiteindelijk ook een noodzakelijk onderdeel vormen van het nastreven van LT-doelen. 

BREIN COMPUTER-INTERFACES: HIERVAN MOET JE IN HOOFDLIJN DE ACHTERLIGGENDE METHODIEK 

KENNEN: 

Neurofysiologische markers uit het EEG worden gebruikt om te bepalen welke letter de patiënt wil selecteren. 

Traditioneel: P300 gebruikt → positieve ERP-component, die vooral optreedt wanneer een stimulus relevant is voor een 

proefpersoon.   

HOE WORDT EEN BETEKENISVOL SIGNAAL UIT HET EEG GEDISTILLEERD?  

Pp neemt specifieke letter in gedachten, waarna een reeks letters wordt gepresenteerd. Wanneer de letter getoond 

wordt die pp in gedachten had, resulteert dat in een meetbare P300. EEG-data wordt online geanalyseerd en wanneer 

computer vergrote P300 detecteert, wordt de letter die deze component opriep geselecteerd.  

HOE ZOU JE DE TECHNIEK KUNNEN OMZEILEN?  

Toepassing: achterhalen of verdachte iets te verbergen heeft: stimuli tonen die al dan niet gerelateerd zijn aan delict  

                      herkenning van object zal resulteren in P300  

Omzeilen door coverte respons* te genereren na elke stimuli waardoor het verschil in P300-amplitude tussen relevante 

en irrelevante stimuli verdween.  

Recente ontwikkeling: niet nodig om gebruik te maken van fysiologische mate om verborgen informatie te onthullen 

want pp reageren over het algemeen trager op stimuli waarover ze hun kennis willen verbergen 

(*) Coverte respons = elke, in het algemeen niet-waarneembare, reactie, zoals een gedachte, beeld, emotie of interne 

                                        fysiologische reactie, waarvan het bestaan meestal indirect wordt afgeleid of gemeten  

                                        (bv. door ERP of EMG van spieractiviteit)  

                                        synoniem: impliciete respons 

LOPEN WE ECHT ROND IN CIRKELS WANNEER WE VERDWAALD ZIJN? JA/NEE/OF MISSCHIEN IETS 

ANDERS. HOE ZOUDEN WE DIT GEDRAG KUNNEN VERKLAREN?  

Experiment: 6 pp deden wandeling door het dicht bosgebied, waarbij ze geïnstrueerd werden om in een zo recht 

mogelijke lijn te blijven lopen, door verschillende gradaties van begroeiing. Positie werd d.m.v. gps bepaald.  

Resultaat: 4/6 deden wandeling op bewolkte dag (zon bleef verborgen door wolken) → liepen rond in cirkels 

                    → 3 van deze 4: kruisten herhaaldelijk hun eigen sporen zonder dat ze zich er bewust van waren 

                   2/6 deden wandeling op zonnige dag → liepen in nagenoeg rechte lijn 

→ Suggereert dat de beschikbaarheid van een betrouwbare externe bron, die informatie heeft over de looprichting, een 

kritische factor is om een koers aan te houden op onbekend terrein.  
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Experiment: 3 pp liepen gedurende een aantal uren door de Sahara 

Resultaat: 2/3 die overdag wandelden weken af van koers, maar niet in cirkels 

                   1/3 wandelde ’s nachts tijdens volle maan → Toen maan achter de wolken verdween maakte pp aantal  

                    scherpe bochten, waardoor hij uiteindelijk weer bij het startpunt terecht kwam. 

Populair geloof dat we in cirkels gaan lopen. Deels gebaseerd op het idee dat mensen een impliciete tendens vertonen 

om af te wijken in één richting. Diverse onderliggende biologische mechanismen voor deze bias: asymmetrie in het 

dopaminerge systeem, verschillen in beenlengte of spierkracht → resulteren in specifieke bias voor één richting.  

Experiment: pp gedurende 50 min. geblinddoekt op open terrein laten wandelen → geen evidentie voor specifieke bias 

Resultaat: pp slaagden er over het algemeen niet in om een rechte lijn vast te houden, maar afwijkingen van rechte lijn 

                   waren niet systematisch.  

    3/15 pp: lieten wel systematische afwijkingen zien en liepen rond in cirkels met kleine diameter (20 meter)  

                   Afwijkingen die gevonden werden konden niet toegeschreven worden aan biomechanische verschillen en 

                   experimentele manipulatie van de beenlengte van pp resulteerde niet in een systematische afwijking 

                   van de wandelrichting 

Wanneer we geen externe referentiebron hebben → neiging om in cirkels rond te lopen 

Wanneer we op extern referentiepunt kunnen oriënteren → in de relatief rechte lijn blijven lopen (vb. zon) 

Opmerkelijk: 

- Wanneer pp kunnen oriënteren op zon blijven ze in relatief rechte lijn lopen, terwijl positie van de zon 

gedurende de wandeling aanzienlijk veranderd → impliceert dat we in staat zijn om te corrigeren voor deze 

verandering in positie 

- Zowel bij boswandeling als bij geblinddoekte wandeling: periodes van random afwijkingen, die afgewisseld 

werden met periodes van cirkelbewegingen.  

Niet te verklaren vanuit het idee dat pp obstakels moesten ontwijken want geblinddoekte wandeling vond 

plaats op vlak terrein. 

Wel verklaring vanuit het idee dat er random fouten in het gevoel voor richting optreden, die het gevoel van 

‘recht vooruit’ van de pp sterk beïnvloeden. 

OVER HET LAATSTE DEEL, DE VOORUITBLIK, HEB IK ÉÉN KANDIDAAT VRAAG KUNNEN BEDENKEN, DIE 

BETREKKING HEEFT OP FIGUUR 24.11. ZIE OOK TOELICHTING IN DE LES.  

Relatie tussen perceptie, predictie, stress en leren.  

Als we tijdens een boswandeling iets achter een 

boom zien, denken we dat het een konijntje is. 

Maar als we dan geconfronteerd worden met een 

beer zal dit resulteren in een sterke predictiefout en 

een bijkomende stressreactie. De gecombineerde 

stressreactie en predictiefout resulteert in een 

sterke verankering van de ervaring in het geheugen 

en een update van de predictie.  

→ Rol van factoren zoals stress en emotie op 

leerprocessen 


