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THEMA 6: LEREN EN GEHEUGEN 

H13: DE ARCHITECTUUR VAN HET GEHEUGEN 

1 INLEIDING  

Ons geheugen is heel complex. Hoewel we denken dat informatie die eenmaal in ons langetermijngeheugen is 

opgeslagen permanent is vastgelegd, zien we dat deze informatie regelmatig vertekend wordt.  

Bv: Vroeger dacht je dat je in het 6e leerjaar al volwassen was, als je nu deze foto’s terugkijkt, merk je op dat je 

eigenlijk nog een kind was.  

Alle herinneringen aan persoonlijke episodes uit je leven (zoals specifieke incidenten) worden opgeslagen in je 

langetermijngeheugen, het episodische geheugen. Zij worden apart opgeslagen van de feiten die je leerde. 

Feiten worden opgeslagen in het semantische geheugen. Zij zijn onderdeel van het declaratieve geheugen en 

daar heb je expliciet toegang toe.  

In het non-declaratieve geheugen zijn voornamelijk de vaardigheden in opgeslagen. In tegenstelling tot het 

declaratieve geheugen heb je geen bewust toegang tot je non-declaratieve geheugen en je kunt vaardigheden 

daarom ook alleen maar leren door ze vaak gecontroleerd te herhalen, waardoor je later vaak niet meer weet 

hoe je ze net geleerd hebt.  

KADER 13.1: HET SUCCES VAN HENRY MOLAISONS GEFAALDE HERSENOPERATIE (!) 

Henry Molaison had vroeger veel last van epileptische aanvallen. De neurochirurg Scoville had een vermoeden 

dat de hippocampus betrokken was bij de aanvallen. De operatie was gedeeltelijk succesvol: de epileptische 

aanvallen waren veel minder, maar hij bleek niet meer in staat te zijn om nieuwe persoonlijke herinneringen te 

onthouden, om zich nieuwe feiten te herinneren en ook zijn herinneringen aan de periode tot enkele jaren voor 

de operatie waren in meer of mindere mate aangetast. Nieuwe informatie kon wel gedurende een korte tijd 

worden vastgehouden, maar niet meer permanent in het geheugen worden opgeslagen.  

Bv: Toen Milner hem vroeg om een stervormig patroon na te tekenen, waarbij Molaison zijn hand enkel kon zien 

via een spiegel, was zijn prestatie aanvankelijk zeer slecht. Na diverse dagen van oefening bleek Molaison echter 

enorm te verbeteren in deze taak.  

Tegenwoordig maakt men een onderscheid tussen lange en kortetermijngeheugen. Waarbij het 

langetermijngeheugen kunnen opdelen in een declaratief geheugensysteem, waarin onze bewuste herinneringen 

zitten en een non-declaratief of impliciet geheugen waar procedures en vaardigheden die we ons onbewust 

aangeleerd hebben en opgeslagen zitten. Voor deze operatie werd het geheugen als enkelvoudig systeem gezien. 

Kennis uit het verleden nuttig voor ‘voorspellen’ van de toekomst.  

2 DE ARCHITECTUUR VAN HET GEHEUGEN 

(!) Lashley was er oorspronkelijk van overtuigd dat geheugensporen op specifieke locaties in de hersenen zijn 

opgeslagen.  

o Engram: locatie van het geheugen in ons brein 

Hij probeerde deze geheugensporen te lokaliseren door ratten te trainen in het vinden van een weg door een 

doolhof en vervolgens laesies aan te brengen in hun cortex. Lashley veronderstelde dat wanneer het deel van de 

cortex waar de herinneringen aan het doolhof zijn opgeslagen beschadigd was, de ratten een sterk verminderde 

prestatie op deze taak lieten zijn.  
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Echter vond hij hier geen evidentie voor en concludeerde dat 

herinneringen niet op 1 specifieke locatie zijn opgeslagen, maar 

diffuus over heel de cortex verdeeld zijn. De taakprestatie nam af 

wanneer grotere delen van de cortex beschadigd werden. 

o Equipotentialiteit: ieder deel van de cortex kan in gelijke 

mate bijdragen aan de opslag van een herinnering 

o Mass action: snelheid van leren is afhankelijk van de 

hoeveelheid cortex die beschikbaar is 

 De vermindering van de taak prestatie was evenredig 

afhankelijk van de hoeveelheid cortex die beschadigd was en niet 

zozeer de locatie.  

Vaardigheden konden opnieuw worden aangeleerd, maar de tijd 

die hiervoor nodig is was ook lineair met de hoeveelheid 

beschadigd corticaal weefsel.  

2.1 ARCHITECTUUR VS PROCESSEN →  ENKEL BELANGRIJKE BEGRIPPEN, MAAR GEEN VRAGEN OVER  

Bovenstaande bevindingen spreken zich wat tegen. De observaties van Molaison suggereerden namelijk dat er 

wel degelijk specifieke gebieden in de hersenen zijn die geheugensporen formeren.  

→ Lashleys experimenten waren vooral gebaseerd op doolhoftaken: taken die mogelijk een beroep doen op een 

combinatie van expliciete herinneringen en impliciet aangeleerde vaardigheden.  

→ Daarnaast richtte Lashley zich vooral op de cortex, terwijl de casestudy’s van HM (= Molaison) met name 

betrekking hadden op de hippocampus, en aangaven dat dit hersengebied vooral betrokken is bij de formatie 

van nieuwe geheugensporen.  

o Architectuur: wijze waarop informatie in het geheugen opgeslagen is en de hersengebieden die hiermee 

geassocieerd zijn.  

o Geheugenprocessen: refereert aan 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 van cognitieve taken.  

2.1.1 DE ARCHITECTUUR VAN HET GEHEUGEN  

Onderscheid tussen korte- en langetermijngeheugen. Langetermijngeheugen wordt onderscheiden door 

informatie waar we bewust toegang tot hebben en informatie die we ons onbewust hebben aangeleerd op basis 

van de vorming van associaties en van het oefenen van bepaalde vaardigheden. Waar de informatie wordt 

opgeslagen.  

2.1.2 GEHEUGENPROCESSEN 

Kortetermijngeheugen gebruiken we om informatie tijdelijk vast te houden en eventueel te manipuleren. Hoe 

we deze tijdelijk vasthouden is door de hiervoor benodigde processen te beschrijven.  

o Welke cognitieve en neurale processen zijn hierbij betrokken? 

o Ophaling, opslag, en manipulatie van informatie 

o Opslaan, vasthouden en evalueren van taakdoelen 
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3. OVERZICHT VAN LANGETERMIJNGEHEUGENSYSTEMEN (!) 

 

o Habituatie en klassieke conditionering: representeren langdurige veranderingen in aangeleerde 

reflexen 

o Priming: kan ook onder declaratief geheugen worden gecategoriseerd, omdat de presentatie van een 

stimulus resulteert in de tijdelijke activatie van het semantisch netwerk, waardoor de toegang van 

gerelateerde concepten in het semantisch geheugen tijdelijk vergemakkelijkt worden.  

Het is echter belangrijk om bij het doornemen van deze bespreking in het achterhoofd te houden dat de 

onderverdeling in het declaratief en een non-declaratief geheugen te simplistisch is. Het is met name 

onwaarschijnlijk te veronderstellen dat ieder geheugensysteem zijn eigen neurale mechanisme heeft en dat deze 

neurale mechanismen qua hersengebied strikt van elkaar gescheiden zijn.  

4. AMNESIE 

In de praktijk zijn er verschillende redenen waarom een patiënt amnesie kan krijgen.  

Geheugenverlies veroorzaakt door: 

o Traumatisch hersenletsel 

o Bilaterale beroerte 

o Chronisch alcoholmisbruik 

Omdat een traumatisch hersenletsel vaak gepaard gaat met een groot scala aan andere cognitieve problemen, 

vindt onderzoek naar geheugenverlies bij voorkeur plaats bij patiënten die lijden aan het syndroom van 

Korsakoff. Treedt vaak op ten gevolge van vitamine B-deficiëntie, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik.  

Vaak wordt dit incorrect gepresenteerd in films en stripverhalen. In het echte leven gaat het vaker over 

anterograde schade, tegenover in films eerder over retrograde.  
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Maar er zijn 4 problemen: 

1. De thiaminedeficiëntie ontwikkelt zich langzaam, waardoor de onset van de amnesie gradueel is. Dit 

bemoeilijkt het vaststellen of specifieke gebeurtenissen plaatsvonden voor de onset van de amnesie of 

niet. 

2. De schade aan het brein van een patiënt met Korsakoff  is verspreid. Meeste schade is in de mediale 

temporeelkwabben en de hippocampus, toch is er ook soms schade aan de frontaalkwabben, waardoor 

ook diverse andere cognitieve stoornissen kunnen optreden. 

→ resultaten zijn hierdoor vaak niet op een eenduidige manier te interpreteren 

3. Er kunnen aanzienlijk individuele verschillen optreden in de aard van de schade of variatie in de precieze 

aard van de amnesie. 

→ moeilijk om de resultaten te generaliseren 

4. Studies naar het syndroom van Korsakoff zijn niet in staat om rechtstreeks de impact van 

hersenbeschadigingen op het langetermijngeheugen vast te stellen. 

Amnesie-syndroom (!): 

o Anterograde amnesie: beperking in de vaardigheid om nieuwe herinneringen te vormen 

o Retrograde amnesie: patiënten hebben problemen om zich gebeurtenissen te herinneren die voor de 

onset van de amnesie plaatsvonden 

o De kortetermijngeheugenfuncties zijn nog intact 

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

Studie van 11 patiënten met schade aan de mediale temporaalkwabben  

→ Vonden een sterke correlatie tussen de mate van anterograde en retrograde amnesie, wat suggereert dat 

dezelfde hersengebieden betrokken zijn.  

→ Deze correlatie wordt wel lager wanneer er extra hersengebieden bij de beschadiging betrokken waren. 

5. DECLARATIEF GEHEUGEN (!) 

Endel Tulving (1972) beargumenteerde dat persoonlijke herinneringen en feitenkennis twee verschillende 

vormen van herinneringen zijn.  

o Episodisch geheugen: wordt gevormd door een relatief laat ontwikkelend en relatief snel aftakelend, 

op het verleden gericht, geheugensysteem. Het systeem is gevoeliger voor neurale dysfuncties dan 

andere geheugensystemen. Het stelt ons in staat om mentaal terug in de tijd te reizen, om op die 

manier onze eerdere ervaringen opnieuw te beleven. Episodische herinneringen zijn op zich van relatief 

beperkte omvang, want ze hebben betrekking op relatief eenvoudige dagelijkse gebeurtenissen. Deze 

dagelijkse herinneringen kunnen echter worden gecombineerd tot autobiografische herinneringen.  

→ Het stelt ons in staat om te bepalen waar en wanneer specifieke persoonlijke gebeurtenissen in ons 

leven plaatsvonden.  

o Semantisch geheugen: is niet aan plaats en tijd gebonden. Het is een opslagplaats van kennis over de 

wereld, deze kennis is afgeleid uit persoonlijke ervaringen door middel van een groot netwerk aan 

neurale systemen. Het is conceptueel, de kennis is gegeneraliseerd en wordt losgekoppeld van 

ervaringen. Het is feitenkennis. 
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Er zijn ook overeenkomsten tussen beiden: 

Bv: als je feitenkennis over de cognitieve psychologie aan het verzamelen bent, zullen deze feiten in eerste 

instantie gerelateerd zijn aan je persoonlijke ervaringen in het volgen van specifieke colleges of specifieke 

cursussen, maar naarmate je meer hierover leert, zal de opgedane kennis steeds meer onafhankelijk worden van 

deze specifieke ervaringen. 

Semantische kennis kan persoonlijke herinneringen beïnvloeden: 

Bv: je spreekt met een vriend af om in de stad een koffie te gaan drinken, zal je herinnering ook beïnvloed worden 

door je algemene kennis over dit soort situaties.  

 → Je persoonlijke ervaring wordt beïnvloed door cognitieve schema’s die gedreven worden door semantische 

kennis over bepaalde situaties.  

Semantische verwerking is een abstractie van kennis uit persoonlijke ervaringen.  

Meeste studies hebben zich gericht op het 

vermogen van patiënten om na de aanvang van 

amnesie nog nieuwe informatie op te slaan.  147 

amnesiegevallen bij patiënten met schade aan 

de hippocampus of de fornix. Er was sprake van 

problemen met het episodisch geheugen, 

minder problemen met het semantisch 

geheugen, de problemen waren ook beperkt tot 

het langetermijngeheugen. Maar de evidentie is 

sterker als er ook patiënten zijn met episodische 

geheugenproblemen terwijl hun semantische 

geheugen in essentie nog intact is. 

Jon en Beth hadden in hun vroege jeugd een hersenbeschadiging aan de hippocampus opgelopen. Ze hadden 

een beperkt episodisch geheugen voor dagelijkse activiteiten. Hun semantische-geheugenprestaties werden als 

normaal geclassificeerd en beide patiënten hadden een relatief normaal schooltraject doorlopen.  

Jons semantische geheugen was niet helemaal zonder 

problemen, zijn leersnelheid was lager dan gemiddeld. Maar 

ze vermoeden dat hij in staat was om te compenseren voor 

deze vertraging door veel tijd te spenderen aan het herhalen 

van het te leren materiaal.  

Het episodische geheugen is vooral afhankelijk van de 

hippocampus, terwijl het semantische geheugen vooral 

afhangt van de entorhinale, periihinale en 

parihippocampale cortices.  

Hoewel bij gezonde volwassenen de hippocampus ook 

betrokken is bij het semantische geheugen, kan de vroege 

onset van de hippocampale schade eraan bijgedragen 

hebben dat deze hippocampale functies door de andere 

hersengebieden zijn overgenomen.  
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Er zijn echter ook problemen met het ophalen van oude herinneringen gerapporteerd, dat wil zeggen 

herinneringen die gevormd waren voor de aanvang van de amnesie. Deze retrograde amnesie is voor de meeste 

patiënten veel groter voor episodische dan voor semantische herinneringen. KC was niet meer in staat om zich 

persoonlijke gebeurtenissen te herinneren, terwijl de semantische 

kennis die hij voor het ongeval had opgedaan nog redelijk intact 

was.  

Een retrograde amnesie voor episodische amnesie beslaat vaak 

periodes van een aantal jaren of meer. De amnesie wordt 

bovendien vaak gekenmerkt door een gradiënt, waarbij de oudere 

herinneringen minder sterk zijn aangetast dan de recentere. 

Retrograde amnesie voor semantische kennis is daarentegen 

beperkt, behalve voor kennis die vlak voor het ongeval werd 

verkregen.  

(!) Semantische dementie: ernstig verlies van conceptuele kennis, 

terwijl episodische herinneringen en de meeste van hun cognitieve 

functies nog redelijk intact zijn. Wordt gekenmerkt door een 

degeneratie van de anterieure temporaalkwabben.  

Perirhinale cortex en de entorhinale cortex zijn waarschijnlijk betrokken bij de formatie van semantische 

herinneringen. Anterieure temporaalkwabben zijn waarschijnlijk betrokken bij de semipermanente opslag van 

deze herinneringen.  

Verklaring retrograde amnesie (Kopelman & Bright):  

1. Consolidatietheorie: langdurend proces van consolidatie (=voortzetting) van episodische herinneringen 

in de hippocampus. Na enkele jaren worden herinneringen ergens anders opgeslagen, waardoor ze 

beschermd zijn tegen hippocampale schade. Maar dat het jarenlang duurt is onwaarschijnlijk.  

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

semantische herinneringen, waardoor ze robuuster worden tegen hersenbeschadigingen. Wel verlies 

aan details. In sommige gevallen kunnen episodische herinneringen omgevormd worden tot 

semantische herinneringen.  

Bv: De dag na een activiteit herinner je u heel veel details, later weet je enkel nog de grote lijnen van 

waar je bent geweest.  

→ Semanticatie: er is geen scherp onderscheid tussen een episodische herinnering en een semantisch 

geheugenspoor.  

Evidentie door Harand en collega’s: Bv: proefpersonen kregen 192 foto’s te zien en daarna kregen ze 

zowel drie dagen later als drie maanden later een geheugentest. Voor sommige foto’s werd op beide 

momenten nog de contextuele informatie herinnerd, bij anderen was deze context enkel nog maar bij de 

1e geheugentest beschikbaar.  

3. Multiple trace-theorie (Nadel & Moscovitch): veronderstelt dat de hippocampus altijd betrokken is bij 

het declaratieve geheugen. Zowel bij het vastleggen van de herinnering als het ophalen ervan. Het 

succes waarmee de herinnering kan worden opgehaald is afhankelijk van de sterkte van de connecties 

tussen de hippocampus en de temporaalkwabben waar de herinneringen worden opgeslagen. Hoe 

vaker deze index wordt geactiveerd, hoe sterker (robuuster) de connecties worden, tot op een gegeven 

moment de verbinding zo sterk wordt dat de indexatie via de hippocampus niet meer nodig is. 

→ Episodische herinneringen zijn vaak gebaseerd op losse, eenmalige leermomenten. Semantische 

geheugensporen zijn vaak het resultaat van verschillende leerervaringen, waardoor deze sneller op 

een robuuste wijze vastgelegd worden. 

o De herinner/weet procedure: onderscheid tussen familiariteit en recollectie 
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6. EPISODISCH GEHEUGEN 

6.1 DE PERMASTORE (!)  + BELANGRIJKSTE KRITIEK VAN  NEISSER   

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

vergeten.  

Bv: De meeste deelnemers hadden nog 

opvallend goede herinneringen aan hun 

klasgenoten en andere 

jeugdherinneringen, zelfs wanneer ze er 

25 jaar later over ondervraagd werden. 

Toch bleken veel van deze herinneringen 

niet perfect, er was namelijk sprake van 

enige vervorming. Vervormingen (meestal 

in de vorm van het overschatten van de 

eigen schoolprestaties) vonden plaats in 

de periode die onmiddellijk volgde op het 

afleggen van het examen, maar daarna 

bleven de herinneringen over de jaren 

redelijk stabiel. 

o Permastore: de erg stabiele episodische herinneringen die zeer goed gecodeerd zijn in het geheugen 

6.2 HERKENNING VS HERINNERING  

(!) Ulric Neisser bekritiseerde het idee van de permastore. Volgens hem is er geen sprake van uitzonderlijk goed 

opgeslagen herinnering, maar eerder van de vorming van een cognitief schema. Schema’s vormen kennis 

structuren waarin individuele herinneringen ingebed kunnen worden.  

Cognitieve schema’s kunnen genoeg informatie bevatten om de herkenningsprocessen op een positieve manier 

te beïnvloeden, zelfs wanneer de originele herinnering al vervaagd is. Te veel nadruk op herkenning.  

Bij herkenning wordt er vaak gebruikgemaakt van de presentatie van een serie items, waarbij de proefpersoon 

moet aangeven of een item nieuw is of al een keer eerder gepresenteerd werd.  

Herinnering kunnen op 3 manieren onderzocht worden: 

1. Vrije herinnering: proberen een zo compleet mogelijke lijst van onthouden items produceren, waarbij 

er geen grenzen zijn wat betreft de volgorde waarin de items opgenoemd kunnen worden 

2. Seriële herinnering: ook een lijst met onthouden items produceren, maar hier moeten de items 

opgenoemd worden in de volgorde waarin ze ook oorspronkelijk geleerd werden 

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

Herkenning kan opgedeeld worden in 2 verschillende deelprocessen: 

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

2. Familiariteit: het proces van het herkennen van een item op basis van het waarnemen va de relatieve 

sterkte van de herinnering, maar zonder het ophalen van specifieke details die betrekking hebben op 

de context waarin het item aanvankelijk geleerd werd 
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Onderscheid op basis van herinner/weet-procedure: proefpersonen moeten hierbij aangeven of een 

gepresenteerd item nieuw is of al een keer eerder is gepresenteerd.  

→ Wanneer proefpersonen van items die als ‘oud’ zijn geclassificeerd, aangeven dat ze zich herinneren dat ze 

die eerder in de studie zijn tegengekomen, wordt dat beschouw als een herkenning op basis van recollectie.  

→ Wanneer proefpersonen echter aangeven dat ze weten dat ze dit item eerder hebben gezien, wordt het als 

een indicatie van familiariteit geïnterpreteerd.  

Resultaten die met de herinner/weet-procedure zijn verkregen, kunnen prima verklaard worden vanuit een 

verschil in sterkte van de herinnering.  

Wanneer er sprake is van verschillende mechanismen, zouden we mogen verwachten dat recollectie later 

optreedt dan familiariteit, omdat er bij recollectie sprake is van de verwerking van meer informatie.  

Familiariteit kon gerelateerd worden aan een negatieve ERP-component. Recollectie was geassocieerd met een 

positieve component, de late positieve complex.  

6.3 HET BINDING OF ITEM AND CONTEXT -MODEL (!)  

 

(!) Volgens het binding of item and context-model (Diana et al.) zijn er 3 specifieke processen die bijdragen aan 

herkenning van informatie. De perirhinale cortex ontvangt informatie over specifieke items, deze is voldoende 

voor een familiariteitsoordeel, maar niet voor recollectie. De parahippocampale cortex ontvangt informatie over 

de context waarin het item in kwestie eerder gezien is, die is noodzakelijk maar niet voldoende voor de 

recollectie. Het is noodzakelijk dat de informatie over het item en de informatie over de context met elkaar 

geïntegreerd worden, dat gebeurt in de hippocampus. 

Het is mogelijk een probleem dat recollectie over het algemeen moeilijker is en meer informatieverwerking 

vereist dan familiariteit, waardoor taakmoeilijkheid mogelijk een verstorende factor is. Wanneer voor 

taakmoeilijkheid gecontroleerd werd, vonden ze geen harde verschillen in hippocampale activiteit meer tussen 

familiariteitsbeoordelingen en recollectie.  

Men bestudeerden amnesiepatiënten waarvan de hippocampus en amygdala verwijderd werden. Deze 

patiënten hadden een significante beperking in hun vaardigheid tot herkenning, terwijl familiariteit niet 

aangetast was. Daarnaast onderzocht men een patiënt waarbij een groot deel van de perirhinale cortex en een 

deel van de naastliggende entorhinale cortex waren verwijderd. Herkenning van een groot scala aan materialen 

die ze moest leren was grotendeels intact. Voor verbale materialen had ze echter problemen met familiariteit. 
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6.4 HERINNERING (!)  

Tijdens de encoderingsfase kregen proefpersonen combinaties 

van kleuren en woorden gepresenteerd, waarbij ze 

geïnstrueerd werden om zich zo duidelijk mogelijk voor de 

stellen of het woord en de kleur geloofwaardig waren of niet. 

Tijdens de daaropvolgende geheugentesten moesten ze ofwel 

zoveel mogelijk van de gepresenteerde woorden opnoemen   

(= vrije herinnering) ofwel beslissen of een gepresenteerd 

woord oud of nieuw was (= itemherkenning). De itemherkenning taak werd gevolgd door een beslissing met welke 

kleur een woord was geassocieerd.  

Een toename van activatie in de hersenen is het resultaat van het vormen van associaties tussen de items die 

onthouden moesten worden en de gerelateerde kleuren. Toename van activatie in de bilaterale hippocampus 

en de linker anterieure inferieure frontale gyrus voor associatieve herkenning vergeleken met familiariteit en 

een nog sterkere toename voor vrije herinnering. Effect in dorsolaterale prefrontale cortex en de posterieure 

pariëtale cortex was groter voor vrije herinnering.  

Tweede mogelijkheid (= herinner/weet-procedure) was om deelnemers woorden te presenteren en zij moesten 

hierover ofwel een animaciteitsvraag beantwoorden (bv: levend of dood object?) of een vraag over de grootte. 

Daarna moesten ze voor ieder woord een herinner- of een weet-antwoord geven en vermelden welke vraag met 

ieder item geassocieerd was.  

→ Voor meer dan de helft gaven van de woorden gaven ze een herinner-antwoord. De vragen die geassocieerd 

waren met de woorden die de proefpersonen aangaven als herinnerd werden beter gereproduceerd. Dit 

impliceert een sterke associatie tussen item en context.  

6.5 HET CONSTRUCTIEVE GEHEUGEN  (!) WAT WORDT HIERMEE BEDOELD EN WAT IS ER ZO FRAGIEL?  VOOR 

DE REST NIET KENNEN!!  

Succesvolle herinneringen hangen sterk samen met associaties. Het episodische geheugen is fundamenteel 

constructief in plaats van reproductief, waardoor het gevoelig wordt voor diverse vormen van fouten en 

vertekeningen. Dit verklaart waarom er systematische vertekeningen kunnen optreden in de wijze waarop we 

verhalen onthouden of waarom ooggetuigenissen gevoelig zijn voor vertekeningen. 

Constructief: 

o Ophalen van herinnering impliceert een actief reconstructieproces. 

o Fragiel, maar flexibel en efficiënt 

o Mentaal tijdreizen naar de toekomst 

Waarom een fragiel geheugen? 

1. Vereist een enorme hoeveelheid verwerkingskracht om een semipermanente en volledige herinnering 

van iedere ervaring op te slaan.  

2. Evolutionair niet voordelig om gedetailleerde herinneringen op te slaan, maar wel voordelig om de 

essentie van de herinnering te onthouden, waarbij triviale details niet van belang zijn 

3. Het episodisch geheugen kan men ook gebruiken om toekomstscenario’s voor te stellen. Dit is enkel 

mogelijk als we op een flexibele manier herinneringen uit het verleden kunnen recombineren. 

Een van de consequenties van het constructieve episodische geheugen is dat vaardigheid om de essentie van 

een ervaring te herinneren, toeneemt gedurende de kindertijd.  Er is ook een algemene toename in gevoeligheid 

voor valse herinneringen.  
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Bv: kinderen moesten luisteren naar sets van 3 verschillende zinnen. Daarna moesten ze beslissen of testzinnen 

op precies dezelfde wijze eerder waren gepresenteerd. De cruciale manipulatie bestond er uit dat er zinnen 

werden gepresenteerd die dezelfde betekenis hadden, maar een andere bewoording gebruiken. De valse 

herkenning van deze zinnen was groter bij oudere kinderen dan bij jongeren.  

Toename van activatie in de hippocampus tijdens het inbeelden van toekomstscenario’s, wanneer deze 

scenario’s betrekking hebben op persoonlijke gebeurtenissen. De mate van hippocampale activatie hield verband 

met de helderheid, emotionele en persoonlijke significantie van de voorgestelde scenario’s. 

Activatie in de hippocampus is groter wanneer proefpersonen zich een nieuw scenario moesten voorstellen dan 

wanneer ze zich een eerder voorgesteld scenario opnieuw moesten voorstellen. Deze resultaten tonen een 

verband aan tussen hippocampale activiteit en het construeren van toekomstscenario’s maar tonen niet aan dat 

de hippocampus hier noodzakelijk betrokken is.  

Amnesiepatiënten en gezonde controle-proefpersonen kregen instructies om zich toekomstige scenario’s voor te 

stellen. De scenario’s die de patiënten rapporteerden bestonden uit geïsoleerde fragmenten, die gespeend waren 

van detail en coherentie.  

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

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 het scenario.  

2. Hippocampale schade beperkt het vermogen van de patiënt om deze scenario’s te beschrijven.  

→ Werd gebruik gemaakt van afbeeldingen en vroegen patiënten die te beschrijven. Zo hoefden ze geen 

informatie uit het geheugen te halen en was de prestatie vergelijkbaar met de controle-proefpersonen. Dit sluit 

de mogelijkheid uit dat ze een beperkte vaardigheid hebben om situaties te beschrijven.  

7. HET SEMANTISCHE GEHEUGEN (!) ENKEL COLLINS EN QUILLIAN EN COLLINS  EN LOFTUS,  VOOR DE REST 

NIET KENNEN!  

(!) Klassieke benadering (Collins en Quillian): 

o Hiërarchisch netwerkmodel: concepten op een hiërarchische wijze in 

het semantische geheugen gepresenteerd 

o Niet flexibel genoeg 

o Netwerk van abstracte concepten 

(!) Spreading-activation theorie (Collins en Loftus) vertelt dat het 

semantisch geheugen georganiseerd is op basis van de semantische 

afstand tussen concepten. De afstand tussen 2 concepten geeft hierbij 

de sterkte aan waarmee deze concepten met elkaar geassocieerd zijn. 

Een concept zal geactiveerd worden zodra je dit concept ziet, hoort of 

eraan denkt. Deze activatie verspreidt zich naar gerelateerde 

concepten, waarbij de concepten die het sterkst geassocieerd zijn, het 

meest geactiveerd worden.  
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7.1 HIËRARCHIE VAN CONCEPTEN (!)  

Latere evidentie in een hiërarchische organisatie. 

Er zijn drie niveaus in een hiërarchie vervat: 

1. Superordinaat niveau (bv: meubelstukken) 

2. Basisniveau (bv: stoel) 

3. Subordinaat niveau (bv: luie stoel) 

Proefpersonen moesten zo veel mogelijk eigenschappen van concepten genereren op elk van de 3 niveaus in de 

hiërarchie. Op het superordinate niveau werden relatief weinig eigenschappen genoemd, omdat dit niveau over 

het algemeen relatief abstract is. Voor de andere 2 niveaus werden relatief veel items gegenereerd. Op het 

basisniveau worden de individuele eigenschappen veel minder gedeeld met die van andere leden van de 

categorie (bv: stoelen en tafels). 

Experts refereren vaak aan objecten op het subordinate niveau. Bij gezichten zijn het ook vaker subordinate 

namen dan bij andere objecten.  

Voorkeur voor subordinate labels is niet gerelateerd aan een 

specifieke expertise in het herkennen van gezichten. Want 

wanneer proefpersonen labels kregen die ze moesten linken 

aan bekende bezienswaardigheden vertoonden ze hier ook 

een voorkeur voor subordinate labels.  

Onderzoek Prass en collega’s: Proefpersonen moesten 

afbeeldingen categoriseren op het superordinante niveau 

(dier of voertuig), op het basisniveau (hond of kat) of het 

subordinate niveau (Siamese of Perzische kat). De 

taakprestatie was hier het hoogst op het superordinate 

niveau en het laagst op het subordinate niveau.  

→ Categorisatie op een gedetailleerd niveau is 

informatiever en vereist daarom een gedetailleerde 

verwerking.  

→ Patiënten met een semantische dementie presteerden 

beter op het superordinate niveau dan op het basisniveau. 

 

7.2 DE AARD VAN CONCEPTEN  

Concepten in het semantische geheugen: 

o Zijn abstract en zijn ontkoppeld van de sensorische en motorische representaties 

o Deze representaties zijn stabiel: ieder individu zou bij verschillende gelegenheden dezelfde 

representatie van een concept gebruiken 

o Verschillende individuen hebben een min of meer vergelijkbare representatie van een concept  

→ Concepten in het semantische geheugen zouden het karakter hebben van abstracte encyclopedische 

beschrijvingen. 
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Barsalou: In het dagelijks leven komen we bijna nooit losse concepten tegen, maar interpreteren we die in 

verschillende contexten, waardoor de representatie van een concept sterk van situatie tot situatie kan verschillen 

en bijvoorbeeld afhankelijk is van het doel dat we willen bereiken (bv: fietsen). 

Volgens de simulatietheorie zijn de perceptuele en motorische systemen betrokken bij het verwerken van 

concepten.  

Proefpersonen moesten zo veel mogelijk eigenschappen noemen op basis van een gegeven zelfstandig 

naamwoord. De opgesomde eigenschappen waren sterk afhankelijk van het visuele beeld dat het woord ik 

kwestie opriep. Concrete concepten activeren de visuele gebieden van de cortex, terwijl abstracte concepten dat 

niet doen.  

 Wanneer proefpersonen woorden aangeboden kregen die geassocieerd waren met bewegingen van deze 

lichaamsdelen werd gevonden dat ze de corresponderende delen van de motorcortex activeerden.  

(!) In de studie van Pulvermüller en Shebani moesten 

proefpersonen armgerelateerde woorden zoals ‘grijpen’ of 

‘schillen’, of beengerelateerde woorden zoals ‘rennen’ of 

‘trappen’ verwerken. Tegelijkertijd moesten proefpersonen een 

tiktaak uitvoeren met armen of benen. De mate waarin 

proefpersonen in staat waren de woorden later te rapporteren 

was afhankelijk van de taak en het type woorden dat ze moesten 

onthouden.  

→ De geheugenprestatie was lager als er een overeenkomst was 

tussen de woorden die ze moesten onthouden en het 

lichaamsdeel waarmee de tiktaak werd uitgevoerd.  

Proefpersonen moesten besluiten of letterreeksen een woord vormden of niet, terwijl verschillende delen van de 

motorcortex door middel van een TMS-puls gestimuleerd werden.  

→ De armgerelateerde woorden werden sneller verwerkt terwijl de armgerelateerde delen van de motorcortex 

werden gestimuleerd, terwijl de beengerelateerde woorden 

sneller werden verwerkt wanneer het beengerelateerde deel 

van de motorcortex werd gestimuleerd. 

 Zowel perceptuele representaties als actiecodes vormen 

een deel van het semantische netwerk en de mate waarin 

concepten verwerkt is afhankelijk van het doel waarvoor ze 

gebruikt worden.  

(!) Hub-en-spaakmodel, waarbij de spaken worden gevormd 

door diverse modaliteit specifieke representaties die 

geassocieerd zijn met de sensorische en motorische gebieden in 

de hersenen, terwijl de hubs worden gerepresenteerd door een 

stabiele modaliteitsonafhankelijke representatie, waarin alle 

kennis over een concept is geïntegreerd.  

Patiënten met een semantische dementie hebben vaak schade 

aan de anterieure temporaalkwabben en ze worden vaak 

gekenmerkt door een aanzienlijk verlies van conceptuele kennis.  
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(!) Semantische dementie is gerelateerd aan een progressieve degeneratie van hubgerelateerde informatie, 

waardoor de grenzen tussen concepten vervagen.  

Specifieke problemen bij semantische dementie: 

1. Moeite hebben met het identificeren van atypische leden van een categorie (bv: omdat een emo een 

atypische vogel is) 

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

de categorie delen (bv: een vlinder die en aantal vogelachtige eigenschappen heeft) 

 Zowel wanneer concepten in woordvorm als wanneer ze in de vorm van afbeeldingen werden 

gepresenteerd, bleek dat de semantische-dementiepatiënten specifiek moeite hebben met de identificatie van 

atypische leden van een categorie en met de identificatie van pseudo typische leden.  

Evidentie voor het bestaan van spaken is afkomstig van patiënten met categorie specifieke deficiënties, oftewel 

het feit dat sommige patiënten problemen hebben met het verwerken van specifieke categorieën van objecten.  

Patiënten die problemen hebben met de identificatie van levende objecten, hebben vooral problemen met het 

identificeren van deze modaliteit specifieke eigenschappen, en niet zozeer met het fundamentele onderscheid 

tussen levende en niet-levende eigenschappen.  

De eigenschappen van objecten waar de patiënten het meest moeite mee hadden waren: kleur, smaak, visuele 

beweging en het gebruik van objecten. 

7.3 SCHEMA’S EN SCRIPTS (!)  

Schema’s bestaan uit goed georganiseerde chuncks 

van kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen of 

acties. Veel van deze schema’s kunnen een vorm van 

een script aannemen. Dergelijke scripts bevatten 

informatie over de sequentie van gebeurtenissen en 

acties (bv: op restaurant gaan). 

Schema’s en scripts spelen een belangrijke rol in 

taalbegrip, aangezien we onze cognitieve schema’s 

kunnen gebruiken om inferenties te maken over die 

aspecten van verhalen die niet expliciet worden 

beschreven. 

Soms kunnen er vertekeningen ontstaan. Ambigue 

informatie wordt herinnerd op een wijze die 

consistent is met ons script en niet noodzakelijk met 

de wijze waarop een gebeurtenis daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden.  

Semantische dementie-patiënten hebben vooral problemen met het ophalen van conceptuele informatie, terwijl 

hun vaardigheden om zich doelgerichte acties voor te stellen nog redelijk intact zijn. 

Patiënten met prefrontale schade weliswaar evenveel acties konden genereren als gezonde controle-

proefpersonen, maar ze hebben vooral problemen met het vinden van de juiste sequentie van acties. De 

patiënten misten de vaardigheid om de informatie in een script te vormen tot een optimale sequentie.  
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Studie Cosentino: De fronto-temporale dementiepatiënten merkten veel sequentiefouten niet op (vergeleken 

met zowel de semantische-dementiepatiënten als de gezonde controles), terwijl ze weinig problemen hadden 

met het detecteren van de semantische fouten. 

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

sequentie. 

Farag en collega’s : Zowel patiënten met een semantische dementie als gezonde controle-proefpersonen zijn 

beter in staat om de volgorde van gebeurtenissen binnen een cluster te beoordelen dan de volgorde tussen 

clusters, terwijl fronto-temporale dementie-patiënten zowel moeite hebben met het bepalen van de volgorde 

binnen clusters als tussen clusters.  

De patiënten die problemen hadden met het bepalen van de volgorde van gebeurtenissen in een script werden 

gekenmerkt door schade aan de inferieure en dorsolaterale prefrontale gebieden, terwijl bij patiënten die geen 

probleem hadden met sequentiëring, deze gebieden intact waren. 

8. HET NON-DECLARATIEVE GEHEUGEN (BELANGRIJKE KENMERKEN KENNEN)  

Dit geheugen manifesteert zich niet via bewuste herinneringen, maar via gedrag. Impliciete vaardigheden zijn 

echter niet beperkt tot het motorsysteem en omvatten ook de vaardigheid om patronen in ruizige stimuli te 

ontdekken, om spiegelschrift te lezen of artificiële grammatica’s te leren verwerken.  

De meeste amnesiepatiënten worden gekenmerkt door ernstige problemen met hun declaratieve vaardigheden, 

terwijl hun prestaties op impliciete vaardigheden nagenoeg intact zijn. Alle patiënten waren in staat om de 

pursuit rotor-taak te leren en presteerden op een vergelijkbaar niveau als de controle-proefpersonen.  

De meeste taken die worden gebruik om impliciete leerprocessen te besturen, hebben weinig ecologische 

validiteit. Daarom maakten ze gebruik van een serie taken die meer overeenkwamen met taken die we in het 

dagelijks leven uitvoeren.  

→ Resultaten toonden dat amnesiepatiënten in staat zijn om deze taken uit te voeren op een manier die 

vergelijkbaar is met die van controleproefpersonen. 

 Duidelijke dissociatie tussen het declaratieve en het non-declaratieve geheugen.  

MAAR sommige taken doen ook een beroep op het declaratieve geheugen, de distinctie tussen het declaratieve 

en het non-declaratieve geheugen is minder strikt dan aanvankelijk werd verondersteld.  

Evidentie dat declaratieve processen mogelijk betrokken zijn bij impliciete leerprocessen is ook gevonden op 

basis van studies die gebruikmaakten van seriële reactietijdtaken. Bij amnesiepatiënten is de prestatie op deze 

taak vaak intact. Bij gezonde controle-proefpersonen is vaak gevonden dat ze toch enige bewuste kennis hebben 

over de verborgen sequentie.  

→ Deze resultaten impliceren dat er toch een zekere betrokkenheid van het declaratieve geheugen kan zijn 

bij het leren van impliciete vaardigheden. De betrokkenheid van het declaratieve geheugen kan afhankelijk 

zijn van de specifieke omstandigheden waaronder de taak wordt uitgevoerd.   

In de enkeltaakconditie correleerde de taakprestatie met activatie van de mediale temporaalkwab (declaratief) 

terwijl in de dubbeltaakconditie de taakprestatie correleerde met activatie van het striatum (non-declaratief). 

 De mate waarin een taak beroep doet op het impliciete geheugen kan afhangen van zowel externe factoren 

zoals taakbelasting als interne factoren zoals stress.  
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Dit impliceert dat het traditionele onderscheid tussen het 

declaratief en non-declaratief geheugen waarschijnlijk te 

simplistisch is, waarbij vooral de aanname dat non-declaratieve 

geheugenprocessen een beroep doen op het striatum en de 

declaratieve processen een beroep doen op de hippocampus, niet 

meer houdbaar is.  

De hippocampus speelt een rol in het verkrijgen en opslaan van 

procedurele herinneringen. Er treden diverse interacties op tussen 

de hippocampale-corticale en de striato-corticale circuits. Hoewel 

ze de betrokkenheid van de hippocampus identificeren, impliceert 

dit niet dar er daarom sprake is van declaratief leren. 

 

Er bestaan functionele connecties tussen het impliciete en het expliciete geheugen. De prestatie op de 

woordleertaak was minder wanneer de procedurele taak tijdens het onthouden van de woorden moest worden 

uitgevoerd, wat impliceert dat er sprake kan zijn van een interactie tussen de 2 systemen.  

9. VOORBIJ HET ONDERSCHEID TUSSEN DECLARATIEF EN NON -DECLARATIEF 

Bewuste herinneringen zouden vooral gemedieerd worden door de activatie van de hippocampus, terwijl de 

onbewuste herinneringen vooral geassocieerd werden met activatie van het striatum. Maar tegenwoordig zijn 

er veel resultaten gevonden die inconsistent zijn met deze strikte scheiding, waardoor er nieuwe theoretische 

modellen zijn ontwikkeld. 

9.1 EEN VAGE GRENS TUSSEN IMPLICIETE EN EXPLICIETE GEHEUGENPROCESSEN  (!)  

1. Woordaanvullingstaak zou een expliciete geheugentaak zijn. Maar als proefpersonen een woordenlijst 

leerden en daarna in een andere taak woorden moesten aanvullen, dan blijkt er vaak een impliciet 

geheugeneffect op te treden. Want de proefpersonen vullen relatief vaak de woorden aan op basis van 

de woordparen die ze geleerd hebben. Omdat de proefpersonen niet geïnstrueerd waren om deze 

woorden te gebruiken, kan deze taak gekwalificeerd worden als een impliciete geheugentaak. 

Proefpersonen die zich bewust waren van de link tussen de geleerde woordparen en de te completeren 

woorden, presteerden beter. Dit impliceert dat bewuste geheugenprocessen hier ook een rol spelen. 

Herinneringen op zich zijn expliciet en toegankelijk, toch vindt de ophaling ervan plaats op een 

onvrijwillige en spontane wijze. Dew & Cabeza: expliciete geheugentaken kunnen latere 

ongerelateerde taken beïnvloeden. 

2. Ook de patronen van hersenactiviteit die geassocieerd zijn met impliciete en expliciete herinneringen 

zijn niet eenduidig. Het impliciete geheugen kan namelijk ook beroep doen op de hippocampus. Terwijl 

het episodische geheugen, onderdeel van expliciete declaratieve geheugen gerelateerd kan worden aan 

activatie van het striatum of interacties tussen het striatum en de hippocampus.  

3. (!) Dit onderscheid is gebaseerd op een eigenschap van de menselijke cognitie die waarschijnlijk niet 

empirisch te definiëren valt. Het baseren op een taxonomie van het geheugen op basis van criteria die 

het bewustzijn omvatten de wetenschappelijke vooruitgang eerder frustreren dan faciliteren (geen 

eenduidig onderscheid in hersenactiviteit) 
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9.2 PROCESMODELLEN 

Nieuwe theoretische geheugenmodellen, waarin het traditionele onderscheid tussen het declaratieve en het 

non-declaratieve geheugen grotendeels is verdwenen. 

9.2.1 HENKES PROCESMODEL (!)  

Hij pleit voor een procesmodel, waarbij de belangrijkste 

verschillen tussen de individuele geheugensystemen 

onderscheiden worden op basis van de betrokken neurale 

systemen.  

1. Snelle codering van flexibele associaties, betrokken bij 

het episodische geheugen en is afhankelijk van de 

hippocampus, semantisch geheugen kan hier ook 

afhankelijk van zijn.  

2. Langzame codering van rigide associaties. Vooral bij 

procedureel geheugen, semantisch geheugen en 

klassieke conditioneringsprocessen. Basale ganglia en 

cerebellum zijn hierbij betrokken. 

3. Snelle codering van losse items. Betrokken bij 

familiariteit en priming, afhankelijk van de 

parahippocampale cortex. 

Het model voorspelt dat de codering van flexibele associaties zowel bewust als onbewust kan plaatsvinden, 

waardoor patiënten met schade aan de hippocampus problemen zouden moeten hebben met beide vormen van 

codering van flexibele associaties. Het voorspelt dat de hippocampus niet direct betrokken is bij 

familiariteitsbeoordelingen. 

Relationeel leren of het vormen van nieuwe relaties tussen items en hun context, kunnen onbewust 

plaatsvinden. Het feit dat proefpersonen een beroep konden linken aan het hoofd dat ze zagen, impliceert dat 

ze onbewust de associatie tussen gezichten en het beroep hadden kunnen coderen. Er was een verhoogde 

activatie van de hippocampus tijdens de subliminale presentatie van de gezicht-beroepparen. Daarnaast werd 

ook gevonden dat de hippocampus actief was tijdens de ophaling van deze informatie in de 2e fase van de taak. 

Patiënten kregen foto’s van landschappen te zien, soms werden deze foto’s herhaald, soms werden bepaalde 

objecten in het landschap verplaatst. Een groep gezonde controle-proefpersonen fixeerde langer op de kritische 

regio’s, wat impliceert dat ze de veranderingen hadden opgemerkt, bij amnesiepatiënten was dit niet het geval. 

Amnesiepatiënten moesten verbale associaties vormen. Ze kregen een categorie, waarna ze 4 exemplaren van 

deze categorie moesten benoemen. De patiënten rapporteerden evenveel van deze associaties als de gezonde 

controles op een impliciete geheugentest. 

De meeste resultaten wijzen er op dat amnesiepatiënten met hippocampale schade vooral problemen hebben 

met recognitie, maar dat hun familiariteitsbeoordelingen ook enigszins aangetast zijn. Deze discrepantie kan 

worden verklaard wanneer we rekening houden met het feit dat de hersenbeschadiging van amnesiepatiënten 

vaak zeer extensief is, waardoor het ook mogelijk is dat naastliggende gebieden beschadigd zijn.  
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9.2.2 HET COMPONENTENMODEL VAN CABEZA EN MOSCOVITCH  (!)  

In dit model worden de onderliggende neurale processen benadrukt 

in plaats van de klassieke taxonomie. Deze is flexibeler, doordat het 

ervan uitgaat dat er een grote verscheidenheid aan neurale 

processen is (in tegenstelling tot de 3 processen van Henke), die op 

een flexibele wijze met elkaar gecombineerd kunnen worden 

afhankelijk van het specifieke doel. 

Hersengebieden geclassificeerd op basis van drie assen (Dew en 

Cabeza): 

o Perceptueel – Conceptueel 

o Items – relationeel 

o Automatisch – Gecontroleerd 
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H14 DE DYNAMIEK VAN ONS GEHEUGEN  

1 INLEIDING  

Het leren van nieuwe informatie is een geleidelijk proces van waarnemen, herhalen en testen. Het is een 

geleidelijk proces, waarbij het continu herhalen en ophalen van informatie essentieel is voor het permanent 

opslaan van de relevantie informatie. 

2 HET MULTI-STORE-GEHEUGENMODEL (!) 

Atkinson en Shiffrin: kortetermijngeheugenmodel met aantal specifieke eigenschappen: multi-store-

geheugenmodel 

 

o Volgens dit model zou informatie eerst worden 

opgeslagen in sensorische buffer. Deze is 

modaliteitsspecifiek 

• Aparte buffers voor visuele en auditieve 

modaliteiten 

• Zij houden de informatie kort vast 

 

o Informatie waar aandacht op gericht is, zou worden 

overgebracht naar kortetermijnopslagplaats, waar 

deze informatie verder verwerkt wordt 

 

o Deel van deze informatie zou vanuit de 

kortetermijnopslagplaats overgebracht worden naar 

de langetermijnopslagplaats.  

 

o Informatie in het kortetermijn zou moeten herhaald worden om te voorkomen dat deze informatie 

verloren gaat. In de langetermijnopslagplaats is een oneindige opslagcapaciteit.  

2.1 SENSORISCHE OPSLAGPLAATSEN  

2.1.1 SPERLINGS PARTIAL REPORT STUDIES  

Er werden een groot aantal letters 

aangeboden die de proefpersonen 

moesten onthouden. Letter werden 

verdeeld in rijen en kolommen en nadat 

de displays niet meer zichtbaar waren, 

kregen de proefpersonen door middel van 

een toon de instructie om alleen maar de 

letters uit een specifieke kolom van het 

display te rapporteren.  

Wanneer deze toon snel volgde op het weghalen van het display, waren de proefpersonen in staat om zeer 

accuraat de juiste letters te rapporteren. Deze vaardigheid verminderde sterk naarmate de cue later werd 

gepresenteerd.  

→ De visuele informatie is nog gedurende een korte tijd beschikbaar nadat de originele displays al verdwenen 

zijn, maar deze informatie vervalt snel. 
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2.1.2 VISUEEL-SENSORISCH  

o Iconisch geheugen: visuele informatie die gedurende korte tijd in het visuele-sensorische geheugen 

werd opgeslagen  

Landman vond dat representaties in het iconisch geheugen nog gedurende 1500ms intact bleven.  

Proefpersonen moesten gedurende 1500ms een display met 8 rasterpatronen onthouden en die vergelijken met 

een andere display. In die laatste kon een van de rasterpatronen afwijken. Proefpersonen moesten van een 

rasterpatroon aangeven of het veranderd was. Welk dat was werd aangegeven door een cue.  

→ Wanneer de cue tijdens de aanbieding van het 2e display plaatsvond, hadden proefpersonen maar een deel 

van de stimuli correct onthouden.  

→ Wanneer de cue tijdens de 1e display aangeboden werd, was de accuratesse bijna 100%, in dit geval 

selecteerden proefpersonen maar 1 item en dat onthielden. 

 Naarmate de cue later aangeboden werd nam de accuratesse van de proefpersonen langzaam af. We zijn in 

staat om tijdens het onthouden van visuele informatie nog te selecteren uit informatie in ons iconisch 

geheugen en deze informatie vast te houden in het kortetermijngeheugen. 

2.1.3 AUDITIEF-SENSORISCH  

o Echoïsch geheugen : belangrijke rol in het tijdelijk vasthouden van informatie voordat onze aandacht 

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

Bv: ‘Wat zeg je? Terwijl je het eigenlijk wel verstaan had 

2.2 HET KORTE TERMIJNGEHEUGEN  

Actief herhalen voorkomt dat informatie vervalt. De capaciteit van het kortetermijngeheugen is bijzonder laag. 

2.2.1 DE GEHEUGENSPANNE 

Een van de eerste schattingen van de capaciteit gebeurde door Miller. Hij beschreef hoe proefpersonen 

gemiddeld vijf tot negen letters of cijfers kunnen onthouden, met een gemiddelde van zeven. 

Gevaar van overschatting wanneer je alleen maar kijkt naar losse eenheden in plaats van betekenisvolle 

eenheden. Losse eenheden zijn veel gemakkelijker te onthouden wanneer je ze kunt samenvoegen tot een 

betekenis volle eenheid (=chunk). Proefpersonen onthouden items door ze te comprimeren tot de kleinst 

mogelijke hoeveelheid items (bv: TNTIBMUFO → TNT – IBM – UFO) 

Proefpersonen zijn ook beter in staat om simpele figuren te onthouden tegenover complexe. De 

classificeerbaarheid speelt een belangrijke rol in het kunnen onthouden ervan.  
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2.2.2 DE SERIËLE POSITIECURVE  (!)  

Uit experimenten waarin proefpersonen woorden moeten rapporteren die ze zich 

nog kunnen herinneren, blijkt dat de woorden die gerapporteerd worden vaak aan 

het begin of aan het einde van de lijst stonden.  

o Primacy-effect: oververtegenwoordiging van woorden uit het begin van de 

lijst. Ontstaat doordat de eerste items, omdat ze relatief vaak herhaald 

konden worden, al relatief goed geconsolideerd zijn in het 

langetermijngeheugen.  

o Recency-effect: oververtegenwoordiging van woorden uit het einde van de 

lijst. Treedt op omdat de meest recente items nog relatief sterk in het 

kortetermijngeheugen geactiveerd zijn. 

2.2.3 GEHEUGENVERLIES  

KF heeft een schedelfractuur over de pariëto-occipitaalkwab. Hij vertoonde een normale prestatie op 

langetermijngeheugentaken, maar bleek een kortetermijngeheugenspanne te hebben van slechts 2.  

Een groot deel van de linker angulaire gyrus en de naburige witte stof was bij EE verwijderd. Ze had significante 

kortetermijngeheugenproblemen ontwikkeld en problemen met het vertalen van getallen in getalwoorden.  

 Beiden vertonen normale prestatie op langetermijngeheugentaken, wat suggereert dat het 

kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen uit dossocieernare modules bestaan.  

2.2.4 VERGETEN IN HET KORTETERMIJNGEHEUGEN  

Informatie in het kortetermijngeheugen vervalt spontaan.  

Proefpersonen moesten een reeks van 3 random gekozen letters 

onthouden en daarna moesten ze vanaf een gegeven getal terugtellen, 

waarna ze de onthouden letters moesten rapporteren. Hoe verder 

proefpersonen moesten terugtellen, hoe minder goed ze in staat 

waren om letters correct te rapporteren. 

→ Kwaliteit van de geheugensporen neemt automatisch af in functie 

van tijd.  

Proefpersonen kregen 2 sets stimuli gepresenteerd, die ze allebei 

hardop moesten voorlezen. Een van de twee sets moesten ze 

onthouden.  

→ De interferentie die veroorzaakt werd door het hardop voorlezen van de tweede set interfereerde met het 

onthouden van de letters. (= Brown-Peterson paradigma) 

Volgens Nairne, komt het niet enkel door geheugensporen die verzwakken, maar is er eerder spraken van een 

interferentie: de cues die we normaalgezien kunnen gebruiken om informatie uit het kortetermijngeheugen 

terug te vragen, zouden door de interferentie die door andere taken veroorzaakt wordt, komen te vervallen. 

Proefpersonen moesten de stimuli (woorden ipv letters herinneren + volgorde van woorden reconstrueren) 

onthouden, terwijl ze gedurende 2 tot 32 seconden een cijferbenoemingstaak moesten uitvoeren. Het spoorverval 

was hier minder sterk. 
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3 HET WERKGEHEUGEN (!) 

Baddeley: Informatie die we tijdelijk moeten onthouden, staat in 

dienst van een grote hoeveelheid cognitieve taken die we moeten 

uitvoeren. Omdat we deze informatie actief moeten onthouden, kan 

men beter spreken van een working memory.  

o Fonologische informatie die in de vorm van een 

verbale/auditieve code onthouden kan worden 

o Visuele en spatiale informatie 

Schakers moesten een volgende zet voorbereiden, terwijl ze 

daarnaast een parallel 1, 2 of 3 moesten uitvoeren: 

1. De frase see-saw herhalen: onderdrukt andere fonologische processen 

2. Herhaaldelijk nummertoetsen in een vaste volgorde indrukken: doet beroep op visuospatiale 

vaardigheden 

3. Random getallen generen: doet beroep op executieve processen 

→ Zowel 2 als 3 beïnvloeden de schaakprestatie, wat impliceert dat schaken een beroep doen op visuospatiale 

geheugenprocessen als op executieve controleprocessen, maar niet op articulatorische/verbale  

geheugenprocessen 

1. De central executive: controleert de werking van andere systemen en zorgt ervoor dat we de inhoud 

van het werkgeheugen kunnen manipuleren, actualiseren of vasthouden. 

2. De fonologische buffer: betrokken bij het onthouden van auditieve informatie.  

3. Visuospatiale kladblok: onthouden van visuele en/of ruimtelijke informatie verzorgt 

4. Later episodische buffer: betrokken bij de tijdelijke opslag van geïntegreerde stukken informatie, in het 

bijzonder informatie die betrekking heeft op persoonlijke gebeurtenissen. 

3.1 COMPONENTEN VAN HET WERKGEHEUGEN  

3.1.1 FONOLOGISCHE BUFFER  

1. Fonologische opslagplaats waar de te onthouden woorden worden opgeslagen 

2. Articulatorische lus waar de woorden door middel van een subvocale herhaling actief gehouden worden 

Fonologie heeft een invloed op het onthouden van reeksen woorden: 

De 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.  

o Fonologische similariteitseffect: suggereert dat we bij het 

onthouden van woorden gebruik maken van ons (artculatoire) 

spraaksysteem. 

o Woordlengte-effect: beschrijft het verband tussen woordlengte 

en de hoeveelheid woorden die we kunnen onthouden: hoe 

langer de woorden zijn, hoe minder we er kunnen onthouden.  

→ De capaciteit van de fonologische buffer beperkt is door de tijd die nodig is om de te onthouden woorden 

te herhalen 
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3.1.2 VISUOSPATIALE KLADBLOK 

Onder normale omstandigheden kunnen we ongeveer 4 objecten onthouden. 

We kunnen individuele objecten onthouden doordat aandacht de individuele 

eigenschappen van objecten zoals kleur en vorm, samenbindt en deze figuren 

op die wijze vasthoudt.  

o Corsi block tapping-taak (!): reeks blokken getoond, waarvan de 

proefleider er 2 aantikt. De proefpersoon dient daarna deze sequentie 

te imiteren. De sequentie van blokken die de proefleider aantikt wordt 

daarna steeds langer tot de proefpersoon niet meer in staat is de 

sequentie correct te reproduceren.  

o Patroonspannetaak (!): er wordt aan de proefpersoon een matrix van 

cellen getoond. Die voor de helft op een random wijze gevuld zijn. Daarna worden steeds grotere 

matrices getoond, tot dat de proefpersoon niet meer in staat is om ze correct te reproduceren.  

 → De corsi-taak werd beïnvloed door spatiale interferentie, terwijl de patroonspannetaak vooral werd beïnvloed 

door visuele interferentie.  

Spatiale informatie (bestaat uit geometrische configuratie van 

stippenpatronen) ofwel niet-spatiale informatie (Chinese karakters) 

onthouden. Daarnaast moesten de proefpersonen als secundaire taak 

een bewegingsdiscriminatietaak uitvoeren ofwel een 

kleurdiscriminatietaak. 

→ De bewegingsdetectietaak interfereerde met het onthouden van de 

patronen en de kleurdetectietaak interfereerde met het onthouden 

van de Chinese karakters.  

 De bewegingsdetectietaak interfereerde echter niet met het onthouden van de Chinese karakters en de 

kleurdetectietaak interfereerde ook niet met het onthouden van de patronen; wat impliceert dat er een 

dissociatie is tussen het visuele en het spatiale werkgeheugen.  

Vanaf hier NIET MEER KENNEN 

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

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

in de visuele cache  

In het visuospatiale werkgeheugen vindt herhaling plaats doordat onze aandacht zich constant verplaatst tussen 

de verschillende objecten die we moeten onthouden en dat het continu opnieuw attenderen van deze stimuli 

ervoor zorgt dat ze actief wordt gehouden in het geheugen.  

Er werden ERP’s gemeten terwijl proefpersonen eenvoudige geometrische figuren 

moesten onthouden. Deze figuren werden ofwel in het linker ofwel in het rechter 

visuele veld gepresenteerd en we vonden een negatieve component in het ERP die 

over de occipitale cortex, contralateraal ten opzichte van de te onthouden 

stimulus, geactiveerd werd. Deze contralaterale negatieve component bleef actief 

zolang de figuur onthouden moest worden. De amplitude van deze component is 

afhankelijk van de hoeveelheid stimuli die onthouden moest worden.  

→ Impliceert dat het onthouden van visuele objecten waarschijnlijk plaatsvindt doordat in de visuele gebieden 

van de hersenen een representatie van deze objecten actief gehouden wordt.  
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3.1.3 DE EPISODISCHE BUFFER →  NIET KENNEN 

= additionele back-upopslagplaats 

De noodzaak van het bestaan van deze buffer is afgeleid van het feit dat bij deze patiënten kleine, maar 

significante effecten van visuele similariteit op het verbaal onthouden werd geconstateerd, alsmede het feit dat 

er sterke effecten van de betekenis van informatie werd gevonden op het onthouden van zinnen en 

tekstfragmenten.  

Baddeley veronderstelt dat de episodische buffer een opslagsysteem is dat gekenmerkt wordt door een beperkte 

capaciteit, waar informatie van verschillende bronnen in geïntegreerd kan worden. Deze buffer wordt 

verondersteld geïntegreerde episodes op te slaan die beperkt zijn tot een specifieke tijd en tot specifieke locaties.  

Het grote verschil met het episodische geheugen is dat de episodische buffer een tijdelijk opslagsysteem is, dat 

ook nog steeds intact kan zijn bij patiënten met een zware beschadiging aan hun episodische 

langetermijngeheugen.  

De episodische buffer wordt verondersteld een belangrijke rol te spelen in de transfer van informatie naar het 

langetermijngeheugen alsook bij het ophalen van informatie uit het langetermijngeheugen.  

3.1.4 CENTRAL EXECUTIVE →  NIET KENNEN 

Controleert de aan- en afvoer van informatie naar het werkgeheugen en zorgt er eveneens voor dat de inhoud 

van het werkgeheugen gemanipuleerd kan worden. De central executive was een module waar oorspronkelijk 

alle functies ingestopt konden worden die noodzakelijk waren om de informatiestroom van en naar het 

werkgeheugen te reguleren, afhankelijk van de vereisten die de cognitieve taken stelden.  

1. Het focussen van aandacht, oftewel concentratie 

2. Het verdelen van aandacht tussen 2 informatiestromen 

3. Het switchen van aandacht tussen taken 

4. Het tot stand brengen van een connectie met het langetermijngeheugen 

Dysexecutief syndroom: patiënten bij wie de executieve functies verstoord zijn.  

In de context van het werkgeheugen reguleren deze functies de toevoer van informatie naar het geheugen, 

voorkomen ze de degradatie van de informatie in het werkgeheugen en zorgen ze er voor dat de inhoud van het 

geheugen geactualiseerd kan worden wanneer dat nodig is. 

3.2 WERKGEHEUGEN EN BEWUST ERVARING →  NIET KENNEN 

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

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

Omdat de episodische buffer informatie van een groot aantal bronnen kan integreren, kan die fungeren als een 

globale werkruimte, waar bewustzijn zou kunnen ontstaan. 
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3.3 WERKGEHEUGENCAPACITEIT  

Het werkgeheugen is meer dan alleen een passief kortetermijngeheugensysteem, dat niet alleen de opslag 

uitvoert, maar ook in staat is om informatie in het kortetermijngeheugen te manipuleren. Daarom houdt men 

niet alleen maar rekening met de grootte van de geheugenbuffers, maar ook met de mogelijke beperkingen in 

onze vaardigheid om informatie te manipuleren. 

Over het algemeen worden grote individuele verschillen gevonden in het werkgeheugencapaciteit en deze 

verschillen kunnen gerelateerd worden aan verschillen in een groot scala aan cognitieve functies, waaronder 

taal-, redeneer- en probleemoplossingsvaardigheden.  

3.3.1 DE LEESSPANNE (!)  

Proefpersonen moesten telkens een zin begrijpend lezen en ze moesten het laatste woord van de zin onthouden. 

Proefpersonen moesten steeds een variabel aantal zinnen lezen en het grootste aantal waarvan ze alle 

eindwoorden nog op minstens 50% van alle trials konden herinneren was de leesspanne.  

Ze gingen er van uit dat een deel van de werkgeheugencapaciteit moest worden aangewend voor het begrijpend 

lezen, terwijl ze de rest van hun capaciteit konden gebruiken om de eindwoorden te onthouden.  

3.3.2 DE OPERATIESPANNE (!)  

Proefpersonen krijgen een serie items gepresenteerd die bestaan uit een eenvoudige rekenopgave en een woord. 

Ze moesten verifiëren of de rekensom correct is en het woord onthouden. Na een variabel aantal items krijgt de 

proefpersoon de taak de eindwoorden te reproduceren en de operatiespanne wordt dan bepaald als het grootste 

aantal items waarbij de proefpersonen alle items nog correct kan rapporteren. 

3.3.3 DE N-BACKTAAK (!)  

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

informatie.  

Proefpersonen krijgen een reeks stimuli gepresenteerd, van elk van deze stimuli moeten ze beslissen of deze gelijk 

is of niet aan een stimulus die N posities terug werd getoond, waarbij N een geheel getal representeert.  

Hoe groter N wordt, hoe zwaarder de 

geheugenbelasting: proefpersonen moeten 

namelijk niet alleen meer stimuli onthouden, ze 

moeten ook bijhouden hoeveel posities geleden 

iedere stimulus werd gepresenteerd en telkens 

wanneer er een nieuwe stimulus werd 

gepresenteerd moet deze informatie voor iedere 

onthouden stimulus worden geactualiseerd.  
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3.3.4 WERKGEHEUGENCAPACITEIT EN SUPPRESSIE VAN IRRELEVANTE INFORMATIE  (!)  

Proefpersonen kregen reeksen stimuli 

aangeboden die bestaat uit een verzameling 

gekleurde blokken, waarvan ze telkens 

alleen maarde reeks aan één zijde van het 

display moesten onthouden. Zo konden ze 

gebruik maken van de gelateraliseerd ERP-

component, die over de contralaterale 

posterieure schedel ontstaan in functie van 

het onthouden van een stimulus.  

→ ERP-component nam in amplitude toe naarmate het display meer stimuli bevatte. Deze toename correleerde 

sterk met de individuele geheugencapaciteit. 

Het aantal stimuli dat de proefpersonen moesten onthouden werd gemanipuleerd door middel van een kleur: in 

een display met rode en blauwe stimuli moesten de proefpersonen alleen de blauwe stimuli onthouden.  

→ Bij de mensen met een hoog geheugencapaciteit nam de amplitude van de ERP-component toe in functie van 

het aantal te onthouden stimuli, terwijl bij mensen met een lage geheugencapaciteit de amplitude vooral toenam 

in functie van het aantal stimuli in het display, zelfs wanneer deze additionele stimuli niet onthouden hoefden te 

worden en dus alleen maar afleidden.  

 Onze werkgeheugencapaciteit wordt vooral bepaald door de mate waarin we erin slagen irrelevante 

informatie te onderdrukken.  

55 studenten werden getest op een werkgeheugencapaciteit door middel van een change detection-taak.  Ze 

moesten zo snel mogelijk de oriëntatie van de lijn beslissen. Soms werden ze afgeleid door en hoog-saillante 

afleidende stimulus in de linker of rechterzijde van de display. Deze kan een ERP-component oproepen, waardoor 

men kan zien hoeveel aandacht die stimulus getrokken heeft. Een additionele ERP-component  wordt 

geassocieerd met het onderdrukken van onze neiging om de aandacht op een dergelijke stimuli te richten (= 

distractor positivity) 

3.4 OBJECTEN, EIGENSCHAPPEN EN DETAIL  →  NIET KENNEN 

Toename van het aantal eigenschappen van een visueel object dat onthouden moest worden, had een invloed 

op de capaciteitsschatting van het visueel werkgeheugen. Hoe meer eigenschappen de proefpersonen moesten 

onthouden, hoe kleiner het aantal objecten werd dat ze konden onthouden.  

De onthouden stimuli riepen een contra-laterale negatieve ERP-component op. De amplitude van deze 

component was echter alleen maar afhankelijk van het aantal onthouden objecten en niet van het aantal 

relevante eigenschappen van een stimulus. 

Er is een subtiele trade-off tussen het aantal objecten dat we kunnen onthouden en de hoeveelheid details die 

we van iedere figuur moeten onthouden. 

Het werkgeheugen heeft geen vaste capaciteit, maar deze capaciteit kan dynamisch fluctueren in functie van de 

precisie waarmee we informatie moeten onthouden. 
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Proefpersonen moesten de positie van 3 of 5 items 

onthouden. Voorafgaande aan de presentatie van de 

stimuli werd een cue gepresenteerd die aangaf 

hoeveel items de proefpersoon kon verwachten. Als 

deze een 5 aangaf dan was er sprake van een 

‘prikkelende’ cue, omdat dit aantal groter is dan de 

geschatte capaciteit van het visueel werkgeheugen. 

Dit ging echter ten koste van de precisie waarmee de 

positie van de items gepresenteerd werden, wat wijst 

op een trade-off tussen precisie en capaciteit.  

→ Er is sprake van een flexibele wisselwerking tussen capaciteit en precisie, die afhankelijk is van de specifieke 

taakvereisten. 

4 HET WERKGEHEUGEN HERBEKEKEN → NIET KENNEN 

4.1 WERKGEHEUGEN ALS EEN EMERGENTE EIGENSCHAP VAN HET BREIN →  NIET KENNEN 

Problemen met het oorspronkelijk werkgeheugenmodel: 

o Concept buffer: wat is een buffer en wat is de neuronale implementatie van een dergelijke buffer? 

o Betrokkenheid van de prefrontaalkwab bij bijna alle werkgeheugen functies 

Door tal van single cell studies bij apen, is er een toenemende dissociatie gevonden in de selectiviteit van 

prefrontale neuronen die betrokken zijn bij het werkgeheugen. Deze dissociaties vormen de basis voor het idee 

dat het werkgeheugen bestaat uit een toenemende hoeveelheid gespecialiseerde modules.  

Logisch is dat deze gespecialiseerde functies zijn ontstaan doordat ons brein er gedurende de evolutie in is 

geslaagd om geheugenfuncties te ontwikkelen die gebaseerd zijn op het hergebruik van andere, meer basale 

functies.  

Onderzoekers maakten gebruik van fMRI terwijl aan proefpersonen rasterpatronen getoond werden. De precieze 

oriëntatie van deze rasters moest onthouden worden nadat ze zelf niet meer zichtbaar waren. Door 

classificatiealgoritme te gebruiken, konden onderzoekers een verband vinden tussen het activatiepatroon in de 

vroege visuele gebieden en de specifieke oriëntatie van het onthouden raster.  

→ Het werkgeheugen is dus geen losstaande module van het brein, maar eerder het resultaat van een nauwe 

interactie tussen aandacht-, perceptuele en langetermijngeheugenprocessen.  
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4.2 AANDACHT, PERCEPTIE  EN LANGETERMIJNGEHEUGEN →  NIET KENNEN 

Meer centrale rol voor de link tussen aandacht, perceptie en het langetermijngeheugen. Aandacht speelt een 

centrale rol in het tot stand brengen van een representatie in het werkgeheugen. 

4.2.1 ENKELVOUDIGE OPSLAGMODELLEN →  NIET KENNEN 

Kortetermijngeheugen wordt gevormd door het tijdelijk activeren 

van representaties in het langetermijngeheugen.  

Volgens Cowan kennen we enkel de representaties van informatie 

die in ons langetermijngeheugen zijn opgeslagen. Deze kunnen 

variëren qua activatieniveau. De mate waarin de representaties 

geactiveerd zijn, is afhankelijk van de recentheid van het 

geheugenspoor en de frequentie van een gebeurtenis waarmee het 

geheugenspoor geassocieerd is.  

Daarnaast kan een beperkte set van 

langetermijngeheugenrepresentaties ook geactiveerd worden 

door aandacht. 

4.2.2 ENKELVOUDIGE OPSLAGMODELLEN: DE ROL VAN DE HIPPOCAMPUS  →  NIET KENNEN 

Voorstaanders van enkelvoudige modellen beargumenteren dat er te weinig evidentie is om te veronderstellen 

dat de architectuur van het korte- en langetermijngeheugen verschillend is.  Verschil tussen amnesiepatiënten is 

vooral toe te schrijven aan de functionele verschillen in de processen die betrokken zijn bij het korte- en 

langetermijngeheugen, een proces waar de hippocampus een rol speelt. Volgens deze visie zouden ze vooral last 

hebben van relationeel leren. 

Hannula: Iedere aangeboden scène werd een keer herhaald; de 

helft van alle trials was deze herhaalde scène identiek aan de 

voorgaande en in de andere helft was een item in de scène 

verplaatst. De accuratesse van de patiënten was lager dan die van 

de controles, zelfs wanneer ze de scène maar gedurende een hele 

korte tijd moesten onthouden.  

Maar deze studie maakte ook gebruik van het werkgeheugen: ze 

moesten namelijk meerder scènes tegelijkertijd onthouden. Door 

de enkelvoudige opslagmodellen gebeurt dat door de activatie 

van het langetermijngeheugen.  

Wanneer ze echter maar 1 scène per keer moesten onthouden scoorden de amnesiepatiënten even goed.  

→ De hippocampus is niet per se cruciaal voor het opslaan van relationele informatie, maar wel wanneer de taak 

ene beroep doet op het langetermijngeheugen. 
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4.2.3 HET DRIE-COMPONENTENMODEL →  NIET KENNEN 

Volgens Oberauer wordt het werkgeheugen gevormd door het activeren van bestaande representaties in het 

langetermijngeheugen.  

In deze verzameling van geactiveerde items zijn er een paar items waar je direct toegang tot hebt (= regio van 

directe toegang of brede focus) en binnen deze subset is er vervolgens één item met de allerhoogste 

activiteitwaarde. Dit laatste vormt de nauwe focus van jouw aandacht.  

Het essentiële verschilpunt het model 

van Oberauer en het klassieke 

working-memory-model van Baddeley 

is dat het eerstgenoemde 

veronderstelde dat het werkgeheugen 

gebaseerd is op de activatie van 

representaties in het 

langetermijngeheugen en dus ook 

geen aparte opslagbuffers 

verondersteld. Modellen die op dit principe gebaseerd zijn, zijn ook relatief goed in staat om te verklaren 

wanneer informatie in het werkgeheugen de aandachtsprocessen kan beïnvloeden, het model van Baddeley kan 

dit veel minder goed.  

Een werkgeheugen dat gebaseerd is op het activeren van langetermijngeheugenrepresentaties, is beter in staat 

om te verklaren hoe werkgeheugenprocessen een rol spelen in de cognitieve processen.  

Van de regio van directe toegang wordt verondersteld dat die i staat is om langetermijngeheugenrepresentaties 

te koppelen aan nieuwe structuren en deze zijn beperkt qua capaciteit. De beperktere focus van aandacht dient 

om één item of een chunk van items te selecteren voor de volgende cognitieve operatie.  

4.2.4 DE REGIO VAN DIRECTE TOEGANG →  NIET KENNEN 

Proefpersonen moesten twee korte lijsten woorden onthouden. Deze lijsten werden onafhankelijk van elkaar 

gemanipuleerd qua lengte. Nadat de proefpersonen de lijsten hadden bestudeerd, moesten ze twee 

herkenningstaken achter elkaar uitvoeren. Iedere herkenningstaak werd voorafgegaan door een cue die aangaf 

welke lijst relevant was voor de taak in kwestie.  

→ De lengte van de irrelevante lijst beïnvloedde de reactietijd van de proefpersoon nog wel wanneer het probe-

woord (= het aangeboden woord waarover de proefpersoon moest beslissen of het in de corresponderende lijst 

voor kwam of niet) al 100 ms na de cue verscheen, maar niet meer wanneer deze probe 2 sec na de cue 

verscheen. 

 De irrelevante lijst werd binnen deze tijd verwijderd uit de brede focus.  

Maar de irrelevante lijst werd niet volledig vergeten. Wanneer een probe-woord gepresenteerd werd dat deel 

uitmaakte van de irrelevante lijst, hadden proefpersonen meer tijd nodig om dit woord te verwerpen dan 

wanneer het een willekeurig gekozen woord was dat geen deel uitmaakte van een van de oorspronkelijke lijsten.  

 De brede focus stelt ons in staat om efficiënt te switchen tussen subsets van items die op enig moment 

relevant kunnen worden.  
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4.2.5 DE NAUWE FOCUS VAN AANDACHT →  NIET KENNEN 

1. Studies naar de dynamiek van het ophalen van informatie uit het 

geheugen tonen aan dat het laatst bestudeerde item een 

bevoorrechte status heeft in het werkgeheugen. 

2. Garavan gaf een sequentie van driehoeken en rechthoeken, in een 

willekeurige volgorde, en vroeg proefpersonen bij te houden 

hoeveel objecten van elke categorie werden gepresenteerd. 

Proefpersonen moesten hierdoor op iedere trial ofwel dezelfde 

teller updaten die ze op de vorige trial ook moesten updaten 

(wanneer een object van dezelfde categorie herhaald werd) of juist 

een andere teller (wanneer er gewisseld werd van object).  

→ Reactietijden waren ongeveer 300 ms groter na een switch 

vergeleken met een herhaling, wat impliceert dat de focus van de 

aandacht nog steeds gericht was op het object dat op de vorige trial 

verwerkt werd.  

Wanneer 2 items nodig zijn voor een cognitieve operatie, dan kunnen ze gelijktijdig worden geselecteerd in de 

vorm van een chunk. Wanneer 2 items zo distinctief zijn dat ze onmogelijk met elkaar verward kunnen worden, 

dan kunnen ze allebei simultaan in de focus van aandacht komen te liggen.  

3. Visuele zoektaak: tijdens het zoeken naar een item dienen proefpersonen een sjabloon van het 

doelobject in hun werkgeheugen te houden. Dit sjabloon moeten ze vergelijken met ieder object dat ze 

waarnemen, totdat ze een stimulus tegenkomen die overeenkomt met het sjabloon. Wanneer 

proefpersonen meerdere doelstimuli moeten zoeken, daalt hun accuratesse aanzienlijk.  

→ Sluit het mogelijke gebruik van meerdere sjablonen uit 

5 LEREN EN VERGETEN 

5.1 NIVEAUS VAN VERWERKING (!)  

Craik en Lockhart, in hun levels of processing methode beargumenteren ze dat perceptuele en 

aandachtsprocessen tijdens het leren mee bepalen welke informatie in het langetermijngeheugen wordt 

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

De verwerking verloopt niet altijd op een seriële wijze, van oppervlakkig naar diep. De verwerking kan ook parallel 

verlopen.  

Ze beargumenteren dat herhaling niet automatisch leidt tot een verbeterde 

langetermijngeheugenrepresentatie.  

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

een stimulus 

De herkenning van woorden is afhankelijk van de taak die moet worden uitgevoerd tijdens het leren 

1. Oppervlakkige grafemische taak: kleine letters of hoofdletters? 

2. Gemiddelde fonemische taak: rijmt het met het doelwoord? 

3. Diepe semantische taak: past het in de lege positie van een gegeven zin? 

Hierna kregen ze onverwacht een herkenningstaak. Wanneer de proefpersonen op de hoogte waren geweest 

van het feit dat ze ondervraagd zouden kunnen worden, dan zou dat de geheugenprestatie beïnvloed hebben. 

→ De diepte van de verwerking bleek een zeer groot effect te hebben op de geheugenprestatie.  
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Semantische verwerking resulteerde in een grotere activatie van de linker inferieure frontaalkwab en de linker 

laterale en mediale temporaalkwabben tijdens semantische verwerking dan tijdens perceptuele verwerking.  

Woorden uit de semantische conditie werden over het algemeen beter onthouden dan die uit de rijmconditie. 

Het succesvol ophalen van een woord was geassocieerd met de activatie van de linker ventrolaterale cortex, 

ongeacht de conditie waarin het woord werd gepresenteerd.  

→ Er is geen eenduidige relatie tussen het succesvol ophalen van een woord en de wijze waarop het woord 

oorspronkelijk werd aangeboden.  

5.1.1 DISTINCTIVITEIT  

= uniekheid van het stimulusmateriaal 

Sommige Engelse woorden worden gekenmerkt door een 

onregelmatige correspondentie tussen de wijze waarop ze 

gespeld worden en de wijze waarop ze uitgesproken worden.  

Bv: Django waarbij de ‘d’ niet uitgesproken wordt 

In de ene conditie kregen proefpersonen de opdracht om deze 

onregelmatige woorden uit te spreken alsof ze regelmatig waren, 

waardoor de proefpersonen een veel distinctievere herinnering 

kregen aan deze woorden.  

→ Proefpersonen waren in die conditie veel beter in het herkennen van de onregelmatige woorden, dus 

distinctiviteit speelt een belangrijke rol in het herinneren van informatie. 

5.1.2 HET EFFECT VAN RELEVANTIE  

Morris, Bransford en Franks beargumenteren dat de mate waarin opgeslagen informatie daadwerkelijk 

herinnerd wordt afhankelijk is van de relevantie van het materiaal tijdens de geheugentest.  

o Voor de standaardherkenningstaak werd het klassieke effect gevonden dat diepe semantische 

verwerking resulteerde in een betere herkenning dan de oppervlakkige rijmtaak. 

o Bij de rijmherkenningstaak werd een betere geheugenprestatie gevonden bij de rijmtaak dan bij de 

semantische verwerkingstaak.  

Volgens de transfer-appropriate processing-theorie resulteren verschillende vormen van leren erin dat specifieke 

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

deze aspecten later opgehaald worden is afhankelijk van de relevantie van het opgeslagen materiaal.  

Het is echter plausibel om te veronderstellen dat de diepte van verwerking ook een impact op het impliciete 

geheugen kan hebben.  

Proefpersonen moesten woordenlijsten leren en taken uitvoeren: 

1. Zelfbeoordelingen 

2. Intentioneel leren van woorden 

3. Beoordelen of een woord betrekking had op een levend organisme 

4. Lettergrepen tellen 

5. Aantal letters van een specifiek type tellen 
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Deze taken vereisen, in de volgorde waarin ze hier beschreven zijn, een progressief minder diep niveau van 

verwerking.  

Voor de vier expliciete geheugentaken werd gevonden dat de prestatie over het algemeen toenam in functie van 

de diepte van verwerking.  

o De algemene kennistest doet een beroep op conceptuele informatie, waardoor het mogelijk is dat deze 

kennis beïnvloed kan worden door de diepte waarop eerdere informatie verwerkt is.  

o De woordaanvullingstaak is een taak die vooral een beroep doet op de oppervlakkige kenmerken van 

de geleerde woorden, waardoor het niet plausibel is om te verwachten dat deze taak door de diepte 

van de verwerking beïnvloed zal worden. 

5.2 LEREN DOOR OPHALING  

Het regelmatig testen van je kennis zou een positief effect op je 

geheugenprestatie moeten hebben. 

Proefpersonen konden in de studie-studieconditie aanvankelijk het 

materiaal beter onthouden, maar op langere termijn resulteerde de studie-

testconditie in een betere geheugenprestatie.  

 

5.2.1 HET TESTING-EFFECT 

Volgens de retrieval effort-hypothese resulteert een moeilijk, maar succesvolle, ophaling uit het geheugen in een 

betere prestatie dan een gemakkelijke ophaling. Een hogere taakmoeilijkheid resulteerde dan ook in een hogere 

geheugenprestatie.  

Het gebruik van mediatoren speelt een belangrijke rol in het succesvol ophalen van informatie uit het geheugen. 

Mediatoren zijn associaties tussen de te leren items, waarbij de associaties tijdens het testen versterkt kunnen 

worden (bv: wingu-clouds, waar het woord ‘airplane’ de mediator vormt). Mediatoren zijn effectief omdat een 

gegeven cue, tijdens het testen de mediator kan activeren, waarna de mediator weer het doelwoord activeert.  

→ Proefpersonen presteerden beter in de studie-plus-testconditie en de uiteindelijke geheugenprestatie werd 

sterk beïnvloed door de mate waarin proefpersonen in staat waren om mediatoren op te halen.  

5.2.2 LEREN EN PREDICTIEFOUTEN  

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

predictiefout maakt en die tracht te corrigeren.  

Getekende predictiefouten gaven hierbij aan of de uitkomst van de keuze beter of slechter was dan verwacht, 

terwijl ongetekende predictiefouten gewoon aangaven dat de uitkomst anders was dan verwacht. Hoe groter 

de getekende predictiefouten waren, hoe beter de proefpersonen de geleerde woordassociaties later konden 

reproduceren.  

  



48 
 

5.3 VERGETEN 

5.3.1 EBBINGHAUS ’  BESPAARMETHODE  (!)  

o Bespaarmethode: de proportietijd die hij kon besparen, nam drastisch af naarmate er meer tijd tussen 

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

het oorspronkelijke leren.  

5.3.2 VERGEERTCURVES 

Wanneer we deze tijdsbesparing uitdrukken als een 

functie van het tijdsverloop tussen leren en herleren, 

krijgen we een vergeetcurve.  

Vergeten kan zowel in het expliciete, declaratieve 

geheugen plaatsvinden als in het impliciete 

geheugen. Echter verloopt het vergeten in het 

impliciete geheugen trager dan in het declaratieve 

geheugen.  

Proefpersonen waren aanzienlijk beter in het herkennen van de afbeeldingen die in de originele studie (in 1989) 

waren gebruikt. Toch was er weinig expliciete herinnering. Sommige proefpersonen rapporteerden zelfs dat ze 

zich niet eens meer herinnerden aan de originele studie deelgenomen te hebben.  

5.3.3 VERVAL 

De waarschijnlijk eenvoudigste verklaring voor vergeten is dat de geheugensporen na verloop van tijd vervallen.  

Het spontane verval kan deze functies goed vervullen en dat zou vooral tijdens de slaap plaatsvinden. Het 

spoorverval zou vooral optreden in de hippocampus en deze assumptie wordt ondersteund door diverse 

neuroimaging-studies.  

5.4 INTERFERENTIETHEORIE  (SOORTEN VORMEN!! )  

Interferentie met andere herinneringen wordt ook geacht een substantiële bijdrage te leveren aan het 

vergeten van informatie.  

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

o Retroactieve interferentie: als nieuw materiaal de reeds gevormde herinneringen aantast 

5.4.1 PROACTIEVE INTERFERENTIE  

Proactieve interferentie kan ontstaan wanneer bepaalde gewoontes veranderen, waardoor er nieuwe stimulus-

responsassociaties ontstaan.  

Proactieve interferentie kan ontstaan doordat de correcte respons relatief 

zwak is, of de incorrecte respons relatief sterk.  

Bäuml en Kliegl beargumenteren dat proactieve interferentie vooral 

afhankelijk is van de ophaling van informatie en verwachtten dat proactieve 

interferentie sterk gereduceerd zou worden wanneer proefpersonen een 

deel van het geleerde materiaal zouden vergeten.  
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Proefpersonen moesten 3 woordenlijsten leren, moesten proberen zoveel mogelijk woorden uit de laatste lijst te 

herinneren, normaal worden hier proactieve interferentie uit de eerste twee lijsten gevonden. In een andere 

conditie moesten proefpersonen de eerste twee lijsten actief vergeten. Deze opdracht resulteerde in een 

significante afname van de hoeveelheid proactieve interferentie.  

Proactieve interferentie wordt veroorzaakt door zowel automatische als gecontroleerde ophaling van informatie. 

De automatische processen waren gerelateerd aan een vroeger ERP-component, die gevolgd werd door latere 

ERP-activiteit die geassocieerd was met gecontroleerde activiteit.  

De vertrolaterale prefrontale cortex en de anterieure prefrontale cortex 

zijn betrokken bij de conflict verwerking die ten gevolge van proactieve 

interferentie ontstaat.  

Additionele evidentie dat proactieve interferentie deels kan worden 

gecontroleerd: 

Proefpersonen konden door oefening in toenemende mate bewust 

worden van de proactieve interferentie en daardoor meer tijd besteedden 

aan het leren van de items die gevoelig waren voor interferentie. Ze 

focusten zich ook meer op het actief ophalen van de informatie, waardoor 

de proactieve interferentie eveneens afnam. 

5.4.2 RETROACTIEVE INTERFERENTIE  

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

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

materiaal sterke overeenkomsten vertoont met het oude materiaal.  

Volgens Dewar kan retroactieve interferentie om twee verschillende redenen optreden: 

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

2. Er kan sprake zijn van interferentie door vergelijkbaar stimulusmateriaal 

Eakin en Smith vonden dat retroactieve interferentie niet alleen maar in het declaratieve geheugen kan 

optreden, maar ook in het impliciete geheugen.  

5.5 GEMOTIVEERD VERGETEN 

o Gericht vergeten: het fenomeen dat informatie in het langetermijngeheugen vergeten kan worden door 

middel van instructies 

1. Itemmethode: woord presenteren dat onmiddellijk gevolgd wordt door een instructie om dit item ofwel 

te onthouden ofwel om het te vergeten. Deze laatste vergeet-instructie resulteert waarschijnlijk in het 

selectief repeteren van de items die wel onthouden moeten worden.  

2. Think/no-think paradigma: proefpersonen leren een lijst met woordparen. Wanneer ze daarna een van 

de woorden als cue aangeboden krijgen, krijgen ze de opdracht om ofwel zo veel mogelijk aan het 

geassocieerde woord te denken, of het juist te onderdrukken. 
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5.6 CUE-AFHANKELIJK VERGETEN  

In veel gevallen komt het echter voor dat we ons iets niet meer kunnen herinneren omdat de relevante cues die 

nodig zijn om de herinnering op te halen niet meer aanwezig zijn. Herinneringen die vergeten lijken te zijn komen 

vaak terug wanneer iemand je een relevante hint geeft.  

o Coderingsspecificiteitsprincipe: de waarschijnlijkheid dat een herinnering kan worden opgehaald neemt 

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

informatie die in het geheugen opgeslagen is. (Tulving) 

Het belangrijkste verschil is dat Morris zich vooral richt op de processen in het geheugen, terwijl Tulving 

hoofdzakelijk beschrijft welke informatie in het geheugen gecodeerd wordt.  

Volgens het coderingsspecificiteitsprincipe is het ophalen van informatie gemakkelijker wanneer dat plaatsvindt 

in dezelfde context als waar het geleerd werd.  

(!) Godden en Baddeley vonden dat de herinnering veel beter was wanneer de test in dezelfde omgeving werd 

afgenomen dan in de andere. Dit effect werd enkel gevonden wanneer er gebruik werd gemaakt van een 

herinneringstest. Wanneer een herkenningstest werd gebruikt werd geen verschil tussen de omgevingen 

gevonden. 

6 BESLUIT: DYNAMISCHE ENGRAMMEN, CONSOLIDATIE EN HERCONSOLIDATIE (!) 

Volgens recente neurobiologische theorieën op het gebied van het geheugen worden 

engrammen gedefinieerd als de fysieke weergave van een herinnering in het brein.  

Nadel en Moscovitch beargumenteren dat de hippocampus betrokken is bij de snelle 

codering van episodische herinneringen. Deze informatie wordt op een spaarzame wijze 

gecodeerd in een gedistribueerd netwerk van hippocampale neuronen. Deze neuronen 

funderen volgens dit model als een index voor corticale neuronen die onder invloed van 

de hippocampale activatie een coherent netwerk vormen, die de basis zijn van het 

geheugenspoor. Deze formatie van corticale geheugensporen onder hippocampale 

controle staat bekend als consolidatie.  

o Trace-link voor consolidatieprocessen (Murre): omdat het geheugenspoor in 

diverse contexten opnieuw geactiveerd wordt, zal dat resulteren in nieuwe 

geheugensporen die door de hippocampus aan het reeds bestaande 

geheugenspoor worden toegevoegd. Het uiteindelijke resultaat is het ontstaan 

van meerdere geheugensporen die allemaal een deel van het initiële geheugen 

delen.  

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.   

Sommigen veronderstellen dat consolidatieprocessen continu actief blijven en dan het reactiveren van een 

herinnering het geheugenspoor opnieuw in een fragiele toestand brengt. Deze reactivatie zou resulteren in een 

proces van herconsolidatie, waarbij de fragiliteit van het geheugenspoor ons toestaan om herinneringen te 

actualiseren.  
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H15: HET ALLEDAAGS GEHEUGEN  

1 INLEIDING 

1. Autobiografisch geheugen en het zelf: 

• Accumulatie van herinneringen gedurende onze levensloop 

• Ophaling en reconstructie 

2. Ooggetuigenissen 

3. Prospectiefgeheugen 

Hoe kan het dat ervaringen zoals bv de WTC Torens, zelfs jaren na datum nog zo sterk in ons geheugen gegrift 

staan, terwijl we andere meer dagelijkse ervaringen na een aantal dagen weer vergeten? 

In dit hoofdstuk gaan we verder in op hoe herinneringen bijdragen aan de ontwikkeling van onze identiteit, ons 

zelfbeeld, onze doelen en ons levensverhaal. 

2 VERSCHILLENDE BENADERINGEN VOOR GEHEUGENONDERZOEK  

De alledaagse-geheugenbenadering richt zich meer op de relevantie van het onthouden materiaal en hoe we 

informatie onthouden voor toekomstige doelen en motieven.  

o Prospectieve geheugen: het geheugen dat we gebruiken om te herinneren dat we in de toekomst nog 

iets moeten doen.  

Traditioneel Alledaags  

o Geheugencapaciteit o Relevantie van de herinnering 

o Arbitrair stimulusmateriaal o Persoonlijk relevant materiaal 

o Intentioneel 
o Incidenteel 

o Aantal items onthouden o Vervorming / relevantie 

o Lengte van de retentie 
o Fit tussen herinnering en actuele 

gebeurtenissen 

o Accuratesse  

2.1 DE TRADITIONELE BENADERING  

Bij de traditionele benadering voor geheugenonderzoek ligt het accent vooral op de hoeveelheid informatie en 

de aard van de informatie die opgeslagen of geleerd kan worden. de focus van deze studie is dus vooral gericht 

op de vraag hoeveel items onthouden kunnen worden, hoelang deze items onthouden kunnen worden en hoe 

nauwkeurig het geleerde materiaal geproduceerd kan worden.  

2.2 ALLEDAAGSE-GEHEUGENBENADERING 

Hier ligt de nadruk in onderzoek op de relevantie van herinneringen. De focus van het onderzoek ligt meer op de 

relevantie van de herinneringen dan op de capaciteit van het geheugen. Een belangrijke maat is het goodness-

of-fit tussen iemands rapportage van een gebeurtenis en de werkelijke gebeurtenis.  
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3 DE KNEEDBAARHEID VAN ONS LANGETERMIJNGEHEUGEN (!) 

Bij de traditionele benadering is de accuratesse van de herinnering vaak de afhankelijke maat om 

geheugenprestaties te meten. Terwijl bij het alledaagse de mismatch tussen de herinnering en de feitelijke gang 

van zaken van een gebeurtenis vaak wordt beschouwd als een intrinsieke eigenschap van het geheugen. 

Marsh en Tversky onderzochten de accuratesse waarmee 

studenten verhalen aan elkaar doorvertelden.  

→ Ongeveer 42% van deze verhalen werd door de 

deelnemers zelf gerapporteerd als inaccuraat. Van de 

verhalen die als accuraat werden gelabeld bevatte 36% 

vervormingen in de vorm van overdrijvingen of minimalisaties 

van relevante details.  

Proefpersonen kregen een gewelddadig videofragment te 

zien. Na afloop kon 1 groep hun ervaren emoties delen met 

een ander. Een 2e groep werd bevraagd over de details van de 

scène op een manier die vergelijkbaar is met de wijze waarop 

de politie een getuige zou ondervragen. Een 3e groep kreeg na 

afloop een ongerelateerde taak uit te voeren. 

→ De groep die over zijn emoties kon spreken had gemiddeld een betere herinnering aan de ervaren emotie. 

Deze groep liet echter ook een grotere vervorming zien van zijn herinnering aan de feitelijke gebeurtenissen.  

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

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

onderhoudend mogelijk moesten vertellen.  

4 ONDERZOEKSMETHODEN 

4.1 DAGBOEKSTUDIES →  NIET KENNEN 

Wagenaar vulde gedurende 6 jaar een 

dagboek in: 

1. Wat is de gebeurtenis 

2. Wie is betrokken bij de 

gebeurtenis 

3. Waar vond de gebeurtenis plaats 

4. Wanneer vond de gebeurtenis 

plaats 

→ Over het algemeen was de ‘wat’-cue 

het meest effectief om een herinnering op 

te halen. Gevolgd door ‘waar‘-, ‘wie‘- en ‘wanneer’-cue. 
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4.2 BEPERKINGEN VAN DAGBOEKSTUDIES  

Ze zijn geschikt om specifieke gebeurtenissen te onderzoeken, maar ze zijn slechts in beperkte mate geschikt om 

de ontwikkeling van generieke gebeurtenissen, die vaak langer dan een dag duren, te bestuderen. → Beperkt 

bruikbaar 

Classificatie gebeurd vaak op basis van het samenvoegen van eendaagse episodes tot meerdaagse 

gebeurtenissen, deze gebeurtenissen konden gerelateerd worden aan meerdere thema’s.  

→ Indien er geen rekening wordt gehouden met de classificaties, kan de methode ten onrechte episodische 

herinneringen gelijk stellen met dagelijkse herinneringen. Grotere thema’s in ons leven overspannen langere 

periodes. 

KADER 15.1: FEIT OF FICTIE, BESTAAT HET PERFECTE GEHEUGEN? 

Shereshevsky (ook wel S genoemd) hoefde nooit notities te maken en kon alles onthouden. Mensen dachten dat 

hij een perfect geheugen had, maar hij was vooral erg goed in het maken van associaties en alles zeer efficiënt te 

onthouden.  

Daarnaast was er Jill Price. Alles wat te maken heeft met haar eigen leven kan ze perfect rapporteren. Bijna van 

elke datum weet ze wat er gebeurd is. Het is niet zo zeer het geheugen, ze heeft een obsessieve persoonlijkheid 

en is enorm geobsedeerd door haar eigen leven en is continu bezig om alle feiten te herhalen. Price haar 

geheugenprestaties zijn niet boven gemiddeld, maar normaal.  Vanaf dat ze geboren is heeft ze alle informatie in 

de wereld gelinkt aan haar eigen leven.  

Er bestaat geen perfect autobiografisch geheugen. Ook zij zijn vatbaar voor misinformatie. Het geheugen is dus 

vergelijkbaar met het normale geheugen van andere mensen. 

5 HET AUTOBIOGRAFISCH GEHEUGEN 

5.1 AUTOBIOGRAFISCH VS EPISODISCH GEHEUGEN  

  

Autobiografisch geheugen Episodisch geheugen 

o Alle persoonlijke herinneringen / 
levensverhaal 

o Individuele gebeurtenissen, gebonden aan 
specifieke locaties en tijd 

o Grote gebeurtenissen die langere periodes 
kunnen omvatten 

o Triviale dagelijkse gebeurtenissen 

→ Deze specifieke herinneringen vervagen na 
verloop van tijd, tenzij ze op zich opvallend zijn en 
versmelten tot een autobiografische herinnering 

o Kunnen jaren of decennia omspannen o Gaan niet ver terug in de tijd 

o Activatie in de linker ventromediale 
prefrontale cortex 

o Activatie in de rechter midden-dorsolaterale 
prefrontale cortex 

o Vergelijken van de opgehaalde informatie in 
vergelijking tot het zelfbeeld 

o Bewust monitoren, fouten vermijden 
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5.2 HET ZELF-GEHEUGENSYSTEEM 

Via het autobiografisch geheugen kunnen persoonlijke herinneringen aan de publieke geschiedenis gekoppeld 

worden en kunnen we een trackrecord van persoonlijke doelen gedurende 

onze levensloop bijhouden.  

5.2.1 AUTOBIOGRAFISCHE KENNISDATABASE  

Conway: persoonlijke informatie classificeren 

1. Periodes die onze levensloop beslaan, periodes die gedefinieerd 

worden door langdurig aanhoudende situaties 

2. Herhaalde gebeurtenissen (bv iedere week gaan sporten) 

3. Gebeurtenis specifieke kennis: gerelateerd aan losse gebeurtenissen 

en correspondeert met episodische herinneringen 

5.2.2 HET WERKENDE ZELF  

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

en wat onze persoonlijke doelen zijn. Onze autobiografische herinneringen 

staan in dienst van ons zelfbeeld en reflecteren ons succes en falen in het behalen van onze zelf gestelde doelen.  

o Generatieve ophaling: herinneringen ophalen door de functies van het werkende zelf te combineren 

met de kennis uit het autobiografisch kennisdatabase. Genereert autobiografische herinneringen die 

verband houden met onze interne doelen. Het is een actief, iteratief proces dat moeite kost.  

→ Wanneer we gecued worden om een autobiografische herinnering op te halen, zullen we eerst 

proberen op de cue te relateren aan een object of situatie uit onze persoonlijke omgeving 

o Directe ophaling: is het gevolg van een onvrijwillige ophaling die getriggerd wordt door een externe 

stimulus. 

5.3 REUKZIN EN GEHEUGEN (!)  

o Proust-fenomeen: de kracht waarmee geuren in staat zijn om herinneringen op te roepen (vb van een 

directe ophaling). 

Geurceus zijn vaak enorm krachtig in het oproepen van herinneringen.  

Maylor, Carter en Hallett vonden dat geurceus bijzonder effectief waren in 

het oproepen van autobiografische herinneringen bij zowel jongeren als 

ouderen. Met geurceus konden ze twee keer zoveel autobiografische 

herinneringen rapporteren. Chu en Downes vonden dat de herinneringen 

die door deze ceus werden getriggerd, vaak kwamen uit de periode waar 

de proefpersonen 6 tot 10 jaar oud waren. Deze herinneringen ware ouder 

dan die welke door verbale cues werden getriggerd.  

1. Geur- en smaakinformatie wordt met elkaar geïntegreerd in de 

orbitofrontale cortex, wat kan bijdragen aan de informatie van sterke autobiografische herinneringen.  

2. Meestal relatief weinig geurgerelateerde autobiografische herinneringen hebben, waardoor de 

herinneringen die er zijn veel distinctiever zijn dan die in andere modaliteiten. 

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

onderhevig zijn.  
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5.4 FLASHBULB MEMORIES (!)  

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

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

wegschrijft. 

Brown en Kulik veronderstellen dat door het bovenstaande de details van een gebeurtenis permanent als 

herinnering worden vastgesteld.  

Bv: Mensen die zich het ongeluk van prinses Diana herinneren, maar er zijn enkel beelden van de auto na het 

ongeluk. Dus mensen konden zich dit niet herinneren, want ze hebben het nooit gezien.  

5.4.1 ZIJN FLASHBULB MEMORIES SPECIAAL?  

Flashbulb herinneringen kunnen intense varianten zijn van normale herinneringen. 

1. Een belangrijke factor is als flashbulb-herinneringen vaak herhaald worden. 

2. Media speelt een belangrijke rol in het in stand houden van de herinnering aan een flashbulb memory. 

De herhaalde blootstelling aan de media kan herinneringen actief vervormen.  

5.4.2 LEVENDIGHEID 

De levendigheid van flashbulb memories blijven hoog, terwijl die van normale dagelijkse herinneringen na 

verloop van tijd afnam. De consistentie van de flashbulb herinneringen nam echter systematisch af na verloop 

van tijd. Dat suggereert dat flashbulb memories niet wezenlijk verschillen van normale herinneringen. De 

uniekheid van de gebeurtenissen zorgt ervoor dat we ze levendig, maar niet noodzakelijk accuraat herinneren. 

 

5.5 HERINNERINGEN EN LEVENSLOOP  (!)  

Ons autobiografisch geheugen bestaat uit herinneringen die 

gedurende onze levensloop vastgelegd zijn. De herinneringen zijn 

vaak niet evenredig verdeeld over ons leven, ze vertonen een aantal 

kenmerkende pieken en dalen.  

o Kinderamnesie: voor het derde levensjaar hebben we zo 

goed als geen herinneringen. 

o Reminiscentiebult: groot deel van de herinneringen zijn 

afkomstig uit de periode van ons 10e tot 30e levensjaar. 

Het is een universeel verschijnsel. 
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5.6 KINDERAMNESIE (!)  

5.6.1 EEN ONVOLGROEID BREIN  

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

is een van de hersengebieden die zich nog sterk ontwikkelt na de geboorte. Het feit dat de hippocampus nog niet 

volgroeid is, zou dus kunnen verklaren waarom we in onze eerste levensjaren geen herinneringen kunnen 

opslaan. 

Fivush, Gray en Fromhoff rapporteren echter dat kinderen in de leeftijd van 29 tot 35 maanden wel degelijk in 

staat zijn om vroege herinneringen te rapporteren. Als jong kind zijn we weldegelijk in staat om autobiografische 

herinneringen te vormen, maar deze herinneringen gaan op een of andere manier tijdens een latere levensfase 

weer verloren. 

5.6.2 REPRESSIE  

o Screen memories: Volgens Freud zou kinderamnesie het gevolg zijn van repressie van bedreigende 

gedachten die naar het onbewuste zouden worden verbannen en bijgevolg naar minder schadelijke 

herinneringen getransformeerd worden. 

Twee problemen: 

1. Niet falsificeerbaar 

2. Kan niet verklaren waarom we als volwassene ook niet in staat zijn om positieve of neutrale 

gebeurtenissen uit onze jeugd te herinneren. 

5.6.3 HET COGNITIEVE ZELF  

Kinderen kunnen pas autobiografische herinneringen vormen nadat hun zelfbeeld is ontwikkeld volgens Howe 

en Courage. Omdat autobiografische herinneringen aan de ontwikkeling van een identiteit gekoppeld zijn, zou 

dit zelfbeeld (= cognitieve zelf), kunnen dienen als een raamwerk waarin de autobiografische herinneringen 

georganiseerd kunnen worden.  

5.6.4 SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELING 

Taal is belangrijk omdat het een middel is om onze autobiografische herinneringen over te dragen. Herinneringen 

die gevormd worden voor dat onze taalvaardigheden volledig ontwikkeld zijn, zijn volgens Fivush dan ook later 

veel moeilijker om te zetten in een verbale expressie.  

Reminiscentiestijl van de moeder draagt ook bij aan vroege herinneringen. Kinderen met een moeder die 

uitgebreider herinneringen ophaalde, hadden gemiddeld meer toegang tot vroegere herinneringen.  

5.6.5 TWEE-STADIATHEORIE  

Jack en Hayne vonden bij jongvolwassenen van 19 jaar dat zij geen herinneringen meer hadden voor hun 23e 

maand, en maar een paar losse herinneringen aan hun eerste vier tot zes jaar. Sprake van een twee-stadiaproces 

waarbij absolute amnesie voor de eerste twee levensjaren geldt en graduele amnesie voor de resterende periode 

tot het zesde levensjaar. 

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

de graduele afname van de amnesie samenhangt met de ontwikkeling van taalvaardigheden.  
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5.6.6 NEUROGENESIS  

o Neurogenesis: formatie van nieuwe neuronen 

→ Neemt na de geboorte drastisch af, maar nog enkele gebieden in de hersenen waar het nog enkele jaren door 

gaat.  Hoe sterker de neurogenesis, hoe zwakker de geconditioneerde respons. 

Akers veronderstelt dat de continue formatie van nieuwe neuronen in de hippocampus zou kunnen verklaren 

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

kwijtraken. De vroege herinneringen zullen gecodeerd liggen in de prille neurale netwerken die aanvankelijk door 

de reeds gevormde neuronen werden gevormd. Naarmate er meer neuronen ontwikkelen, zouden ze nieuwe 

netwerken vormen die vervolgens de vroege geheugensporen overwoekeren.  

5.7 REMINISCENTIEBULT (!)  

Aanzienlijk deel van deze herinneringen zijn afkomstig uit de periode tussen het begin van de adolescentie en de 

vroege volwassenheid, tussen ongeveer ons 10e en 30e levensjaar. 

5.7.1 HET LEVENSSCRIPT 

o Het levensscript: omvat de essentiële stadia die we in ons leven verwachten te doorlopen, gegeven de 

cultuur waarin we leven.  

Volgens Rubin en Bernsten geeft een levensscript structuur aan ons levens verhaal. Het wordt beschouwd als 

een index voor de levensfasen waarin belangrijke veranderingen in onze levens zullen plaatsvinden. De structuur 

die het levensscript biedt, samen met de uniekheid van de herinneringen die bij het begin van een nieuwe 

levensfase horen, zorgen ervoor dat deze herinneringen gemakkelijker  boven te halen zijn.  

Ze hadden de predictie dat de reminiscentiebult vooral voor positieve, spontane herinneringen gevonden zou 

worden, omdat het ophalen van deze herinneringen gefaciliteerd zou worden door het levensscript. Terwijl 

negatieve herinneringen meer evenredig over het leven van de proefpersonen verdeeld was. 

5.7.2 ONVERWACHTHEID EN HET GEVOEL VAN CONTROLE  

1. Onverwachtheid van de gebeurtenis 

→ Het feit dat deze onverwachte herinneringen echter 

ook een reminiscentiebult laten zien, kan verklaard 

worden vanuit het idee dat sterke autobiografische 

herinneringen gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van 

onze identiteit. 

2. Mate van controle die we hebben over een bepaalde 

situatie 

→ Alleen de positieve herinneringen met een hoog 

gevoel van controle vertoonden een 

reminiscentiebult. 

  Er dragen drie factoren bij aan het ontstaan van de reminiscentiebult: de ontwikkeling van een eigen 

identiteit, de nieuwheid van ervaringen of verwachte grote veranderingen in een levensfase en het gevoel van 

controle. 
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5.8 DE NEURALE BASIS VOOR HET OPHALEN VAN AUTOBIO GRAFISCHE HERINNERINGEN  

Meer kennis bij het generen en vastleggen van delen die 

invloed hebben op de autobiografische ophaling van 

herinneringen, niet zo zeer ieder gebied van buiten kennen.  

Hoe kunnen we weten dat die herinnering van ons zelf is?   

→ Zie meer 5.9 

5.9 HET MODEL VAN CABEZA EN ST. JACQUES  

Ze beschrijven een theoretisch raamwerk dat de 

neurobiologische basis voor autobiografische herinneringen 

beschrijft.  

Autobiografische ophaling op basis van: 

5.9.1 ZOEKEN EN GECONTROLEERDE VERWERKING 

De processen die betrokken zijn bij het zoeken zijn geassocieerd met generatieve ophaling. Het construeren van 

een autobiografische herinnering vereist een continue betrokkenheid van een actief zoekproces. 

o Generatieve ophaling  

o Laterale prefrontale cortex  

5.9.2 ZELFREFRENTIËLE PROCESSEN  

Wanneer deelnemers hun eigen foto’s terugzagen ging dat gepaard met een toename van activiteit in de mediale 

prefrontale cortex. Dit was niet het geval bij foto’s die door andere studenten getrokken waren. Dus ze kunnen 

hun eigen herinnering onderscheiden van een ander.  

o Checken of herinnering aan het zelf gerelateerd is 

o Mediale prefrontale cortex 

5.9.3 RECOLLECTIE  

Het verlies van autobiografische herinneringen bij alzheimerpatiënten hing samen met schade aan de 

hippocampus en de mediale temporale gebieden.  

o Hippocampus 

5.9.4 EMOTIONELE VERWERKING 

Autobiografische herinneringen zijn over het algemeen meer geassocieerd met emoties dan andere 

herinneringen en zijn daarom ook sterker geassocieerd met de activatie van de amygdala. Het ophalen van een 

herinnering resulteerde aanvankelijk in activatie van de amygdala. De mate van activatie was gecorreleerd met 

de emotionele intensiteit van de herinnering, zoals proefpersonen die zelf rapporteerden. 

o Link herinnering – emotie 

o Activatie amygdala 
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5.9.5 VISUELE INBEELDING 

Autobiografische zijn vaak bijzonder levendig, vanwege de beelden die geassocieerd zijn met deze herinnering. 

Na de aanvankelijke amygdala-activatie volgde activatie van de visuele cortex. De mate van activatie correleerde 

met de door de proefpersonen gerapporteerde levendigheidsratings.  

o Inbeelding en heractivatie van de eigen inbeelding 

5.9.6 MONITORING OP ACCURAATHEID  

Is een snel en onbewust proces, het checkt de accuratesse van de opgehaalde autobiografische herinneringen. 

Patiënten met hersenbeschadiging aan de ventrolaterale prefrontale cortex produceren spontaan valse 

autobiografische herinneringen, zonder dat ze daar intentie toe hebben. Deze stoornis suggereert dat er een 

probleem in het monitoringssysteem is opgetreden. 

o Ventrolaterale prefrontale cortex 

Het model geeft een redelijk compleet beeld van alle processen die betrokken zijn bij het generen en ophalen 

van een autobiografische herinnering. Het model kan goed verklaren waarom verschillende 

hersenbeschadigingen tot specifieke beperkingen in het verwerken van autobiografische herinneringen kunnen 

leiden. Maar het is nog niet duidelijk hoe de verschillende processen met elkaar interacteren. 

In een latere uitwerking wordt er beargumenteerd voor vier 

specifieke hersennetwerken die betrokken zijn bij het generen van 

emotionele autobiografische herinneringen, op basis van 

generatieve ophaling.  

o Een fronto-pariëtaal netwerk is betrokken bij de 

constructie van autobiografische herinneringen en 

gecontroleerde zoekprocessen. Het verwerkt de 

cues die de aanleiding vormen om een herinnering 

op te halen. Het leidt de zoekprocessen naar de 

juiste informatie.  

o Activatie van een cingulo-operculair netwerk: betrokken bij de constructie van de herinnering, 

is vooral van belang bij het vasthouden van een doel.  

o  Een mediaal prefrontaal corticaal netwerk: betrokken bij het construeren van een herinnering 

en het elaboreren ervan. Ook belangrijk bij het verwerken van zelfreferenties.  

o Een mediaal temporaal netwerk: speelt een rol bij het construeren en elaboreren van 

autobiografische herinneringen. Vooral gelinkt aan het declaratieve geheugen en de bewuste 

verwerking van de herinneringen.  

→ Alle vier betrokken bij het generen van autobiografische herinneringen, de twee laatst genoemde 

netwerken zijn enkel betrokken bij de elaboratie ervan.  
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6 OOGGETUIGENVERKLARINGEN  

6.1 DE FEILBAARHEID VAN HET GEHEUGEN  

Rechters en juryleden hebben weinig kennis van zaken laten blijken wanneer het aankomt op de beperkingen 

van het geheugen. Rechters waren het op 60% van de vragen oneens met de experts, juryleden zelfs op 87% van 

de vragen.  

Het gevolg van deze problemen is dat er een aanzienlijk aantal straftaken zijn geweest waarin een verdachte 

onschuldig werd veroordeeld op basis van een getuigenis die onbetrouwbaar bleek.  

(!) Sommige incorrecte verklaringen zijn mogelijks het gevolg van: 

o Valse herinneringen 

o Confirmatiebias: onze herinneringen worden vervormd door onze eigen doelen en verwachtingen 

o Aandachtsbeperkingen 

o Beïnvloeding door de ondervrager 

o Beïnvloeding door de situatie 

Lindholm en Christianson vonden dat zowel de autochtone Zweedse studenten als de studenten met een 

immigrantenachtergrond twee keer zo vaak kozen voor een foto van een allochtone man als die van een Zweed, 

ook al waren deze gelijk verdeeld. 

Volgens Bartlett kunnen we het feit dat onze herinneringen zich aanpassen, verklaren wanneer we aannemen 

dat we nieuwe informatie proberen in te passen in bestaande cognitieve schema’s. vervormingen van onze 

herinneringen kunnen komen doordat we details van een gebeurtenis reconstrueren op basis van wat we denken 

wat wel waar moet zijn op basis van onze schema’s.  

→ Consistent met de schematheorie vonden Tuckey en Brewer dat de proefpersonen zich de informatie 

herinnerden die relevant voor het schema was, beter was dan de schema-irrelevante informatie.  

→ Zoals voorspeld interpreteerden de getuigen de ambigue informatie op een manier die consistent was met 

hun schema. Het gevolg hiervan is dat hun herinnering consistent vertekend werd door de schema’s, zelfs 

wanneer de informatie van de schema’s niet correspondeerde met de werkelijkheid.  

KADER 15.2: DE ZAAK DEMJANJUK 

Demjanjuk was in het Russische leger gaan werken. Hij werd uitgenodigd om voor de Duitse bezetting te gaan 

werken als kampbewaker. Hij emigreerde naar de VS, waar hij werkte als arbeider in de Ford fabriek. Hij werd 

gearresteerd als een potentiële kampbeul. Hij is ondervraagd in Israël en ter dood veroordeeld. Maar er kwam 

nieuwe informatie, de muur was net gevallen en Oost-Duitsland als nazie bestond niet meer. Daar werd materiaal 

gevonden die iemand anders identificeerde.   

Je kan grote nalatigheden concluderen. Hij werd geïdentificeerd omdat 

foto’s van in de Holocaust werden getoond aan mensen die het overleefd 

hadden. We zien een foto van Demjanjuk terwijl hij luistert naar zijn 

doodsvonnis, je kan zien dat het een gezette, kaligere man is. De getuigen 

herinnerde Ivan de verschrikkelijke als een gezette man, met een kaal hoofd. 

Hij leek er in grote lijn op en alle andere foto’s leken er totaal niet op. Toen 

ze ondervraagd werden wat ze zich precies herinnerden, kon hij daar niet op 

antwoorden. Getuigenissen kunnen dus enorm onbetrouwbaar zijn.  
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6.1.1 BEÏNVLOEDING DOOR DE ONDERVRAGER (!)  

‘Hoe hard reden de auto’s toen ze op elkaar knalden?’ → 41 mijl/uur 

‘Hoe hard reden de auto’s ongeveer toen ze elkaar raakten?’ → 34 mijl/uur 

Loftus en Palmer vonden:  dat 32% van de proefpersonen die de niet-neutrale snelheidsvraag kreeg, antwoordde 

dat ze gebroken glas tijdens het ongeluk zagen. Voor de proefpersonen die de neutrale snelheidsvraag kregen, 

was het maar 14% die dit dachten gezien te hebben. Ook al waren er in werkelijkheid geen stukjes glas te zien.  

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

6.1.2 BEÏNVLOEDING DOOR DE SITUATIE (!)  

Wanneer de film en het verhaal qua thematiek 

overeenkwamen, maakten de proefpersonen veel meer fouten 

bij het rapporteren van de details van de film, dan wanneer 

deze niet overeenkwamen.  

Dit is belangrijk. Want ooggetuigen in het dagelijks leven 

hebben ook vaak eerdere ervaringen die kunnen interfereren 

met de herinnering aan de misdaad.  

→ Vergelijkbare resultaten werden gevonden wanneer 

proefpersonen twee verhalen moesten lezen en vragen 

moesten beantwoorden over een van deze verhalen. Suggestieve vragen die gerelateerd waren aan het tweede 

verhaal, werden relatief vaak ten onrechte herkend.  

Waarom kan vervorming van het geheugen optreden?  

We attribueren de herinnering aan de verkeerde bron. → Een specifieke cue kan meerdere geheugensporen 

activeren, die overlappen wat betreft de informatie die ze bevatten. De kans dat dit gebeurt is het grootst 

wanneer de herinneringen die van verschillende bronnen afkomstig zijn, sterk overeenkomen.  

Proefpersonen kregen een reeks foto’s te zien. Nadat dat deze foto’s getoond werden, kregen de proefpersonen 

een verhaal te horen. Dat in essentie gelijk was aan de serie foto’s, maar waar op strategische plaatsen 

gerefereerd werd aan een ander object. Bv: referentie van een broodrooster werd vervangen door een blender. 

Deze manipulatie had tot gevolg dat de proefpersonen beïnvloed werden door deze misinformatie.  

→ De vervorming bleef beperkt wanneer de proefpersonen expliciet gevraagd werden om aan te geven wat 

de bron was, wanneer ze hun herinnering rapporteerden. 
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6.1.3 VERWACHTING EN BEDREIGING (!)  

Emotionele valentie van de situatie kunnen meespelen in de vervorming van ooggetuigenverslagen.  

o Wapenfocus: getuigen richten hun aandacht vaak op wapens die gebruikt worden, waardoor andere 

details vaak niet opgemerkt worden.  

Loftus en Messo: Na het zien van het fragment werden de proefpersonen ondervraagd over details die niet 

gerelateerd waren aan het geweer, dan wel de cheque. De prestatie van de proefpersonen die de variant van de 

film met het geweer hadden gezien, was gemiddeld lager dan die van de proefpersonen die de variant met de 

cheque hadden gezien.  

Pickel: In de schietbaansetting, waar het wapen verwacht werd, waren de 

proefpersonen veel beter in staat om de man te beschrijven dan in de 

baseballsetting. Het dreigingsniveau (naar waar het wapen gericht werd) 

had hier geen effect op.  

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

getuigenissen. De laag-reactieve groep (weinig stress tijdens het zetten 

van een spuitje) waren beter in staat om de verpleger te beschrijven (59% 

correct) dan de hoog-reactieve groep (veel stress), zij hadden 31% correct.  

→ De groep die de inenting als stressvol beschouwde, leverde een veel lagere geheugenprestatie. Stress en 

angst hebben dus over het algemeen een negatief effect op onze geheugenprestatie.  

6.2 PROBLEMEN BIJ DADERIDENTIFICATIE  (!)  

6.2.1 GEZICHTSHERKENNING EN LINE-UPS 

Valentine, Pickering en Darling onderzochten resultaten van 640 ooggetuigen die in 314 echt line-ups probeerden 

een verdachte te identificeren. Ongeveer 20% van hen identificeerde een niet-verdachte. In de overige 80% 

slaagde slechts de helft er in om de verdachte te identificeren, de anderen hadden niemand aangeduid. 

Ooggetuigen die erg veel vertrouwen hebben in hun identificatie zijn over het algemeen iets accurater dan 

personen die weinig vertrouwen vertoonden.  

Het kan wel een probleem zijn dat ooggetuigen een persoon herkennen, maar ze zich niet meer herinneren in 

welke context ze het gezicht hebben waargenomen.  

Ross, Ceci, Dunning en Toglia vroegen proefpersonen om een film van een gebeurtenis te observeren waar ofwel 

een onschuldige omstander in beeld kwam ofwel de dader van een misdrijf.  

o Onbewuste overdracht: Wanneer de onschuldige omstander in beeld was gekomen werd die aanzienlijk 

vaker geïdentificeerd in een line-up dan een andere willekeurig persoon. 
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6.2.2 HET ANDER-RASEFFECT  

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

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

van gezichten die tot onze eigen etniciteit behoren.  

(!) Is incompleet! 

1. Perceptuele processen spelen ook een rol 

Bv: aan Britse en Egyptische proefpersonen werd een doelgezicht 

getoond en ze moesten beslissen of dit doelgezicht aanwezig was in een 

reeks van 10 gezichten. Deze taak deed een minimaal beroep op 

geheugenprocessen, omdat zowel het doelgezicht als de reeks waarmee 

ze het doelgezicht moesten vergelijken, continu in beeld bleef.  

2. Wordt ook gevonden voor groepen waarmee we ons wel en niet mee identificeren 

Bv: ze boden blanke Amerikaanse universitaire studenten foto’s aan van blanke personen die zich in een 

erbarmelijke omgeving bevonden en vonden dat het voordeel dat normaal geassocieerd is met het 

herkennen van de eigen etniciteit grotendeels verdween. → waarschijnlijk omdat de studenten deze 

personen niet associeerden met een groep waarmee ze zich normaalgezien identificeerden.  

6.2.3 HERKENNING EN FAMILIARITEIT  

We zijn veel minder goed in het herkennen van onbekende 

gezichten dan van bekende gezichten.  

Jenkins et al.: Aan Britse proefpersonen werd gevraagd om 

foto’s van twee bekende Nederlanders, die relatief 

onbekend zijn in het VK, te sorteren in stapels. De Britse 

proefpersonen dachten dat de foto’s afkomstig waren van 

gemiddeld 7,5 unieke personen.  

→ Deze resultaten tonen aan dat foto’s van één individu aanzienlijk kunnen variëren, waardoor het bijzonder 

moeilijk is om een persoon te identificeren op basis van één foto, wat wel vaak gebeurd in een line-up.  

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

gezicht te creëren.  

6.2.4 GEHEUGEN EN VEROUDERING (!)  

Ooggetuigenissen van ouderen zijn minder betrouwbaar dan die van jongeren, ook al hebben ouderen veel meer 

vertrouwen in deze valse herinneringen. 

Dodson en Krueger: ze toonden een videofragment aan jongere en oudere proefpersonen, waarna ze een 

vragenlijst over het fragment moesten invullen. Deze vragenlijst was misleidend omdat deze verwees naar 

gebeurtenissen die niet in de video getoond werden. Bij de oudere proefpersonen resulteerde dat, meer dan bij 

de jongere proefpersonen, in false memories.  
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6.3 VERBETEREN VAN OOGGETUIGENVERSLAGEN  

6.3.1 AANPASSING IN LINE-UPPROCEDURES 

o Simultane line-up: de getuige ziet iedereen gelijktijdig 

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

Verbeteren van prestaties van getuigen tijdens een line-up: 

1. Wanneer de dader aanwezig was, werd die in 52% van de gevallen geïdentificeerd in de simultane line-

up en in 44% van de gevallen in de sequentiële line-up. Wanneer de dader echter niet aanwezig was, 

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

line-up.  

→ Impliceert dat ooggetuigen bij sequentiële line-ups een conservatiever criterium hanteren dan bij de 

simultane.  

 Over het algemeen is de sequentiële line-up te prefereren boven de simultane: de kleine 

vermindering in identificaties wanneer de dader aanwezig is, weegt niet op tegen de drastische 

reductie in onterechte aanwijzingen wanneer de dader niet aanwezig is.  

2. Getuigen een ‘weet-niet optie’ geven. De aanwezigheid van deze optie reduceerde het aantal 

onterechte identificaties nog verder tot slechts 12%.  

3. Het is mogelijk om de getuige er bewust van te maken dat de dader mogelijk niet in de line-up aanwezig 

is.  Resulteerde in een reductie van het aantal valse identificaties met 42%, terwijl de correcte 

identificaties, wanneer de dader wel aanwezig was, met maar 2% afnamen.  

6.3.2 VERBETEREN VAN DE ONDERVRAGINGSPROCEDURES  

o Cognitief interview: een gestructureerde procedure die gebaseerd is op vier 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 bv in omgekeerde 

chronologische volgorde.  

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

ooggetuigen.  

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

o Coderingsspecificiteitsprincipe: herinnering is afhankelijk van de overlap tussen de context waarin een 

gebeurtenis werd waargenomen en waarin deze herinnerd wordt (in 1 en 2). 

o Het geheugen is complex en associatief en is gebaseerd op diverse bronnen van informatie, hierdoor is 

het ophalen van een herinnering het meest efficiënt wanneer dat gebeurd door verschillende routes te 

proberen (in 3 en 4).  

Het interview is blijven ontwikkelen. Een ervan betrof het tot stand brengen van verstandhouding tussen de 

interviewer en de getuige.  

Bv: afleiding minimaliseren, getuige langzaam laten vertellen, voldoende pauzes inlassen,… 

Politie richt zich vaak op de eerste twee regels omdat een volledig cognitief interview zeer tijdrovend kan zijn.  
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7 FALSE MEMORIES →  NIET KENNEN, ALLEEN GLOBAAL IDEE VAN PROSPECTIEF GEHUGEN  

Loftus, Coan en Pickrell toonde een valse herinnering in een korte paragraaf aan Chris en die bestond uit een 

beschrijving dat toen hij vijf jaar was, hij verdwaald was in een shoppingcenter. Gedurende vijf dagen begon hij 

zich steeds meer te herinneren over dit voorval. Na afloop moest hij iedere herinnering een rating tussen 1 en 11 

geven, deze valse herinnering gaf hij een 8. Hierna werd aan Chris verteld dat een van de gebeurtenissen niet echt 

heeft plaats gevonden. Maar hij selecteerde een van de werkelijke gebeurtenissen. 

Roediger en McDermott vonden dat false memories ook konden ontstaan bij het leren van woordenlijsten. Ieder 

woord in de lijst was geassocieerd met een woord dat niet aangeboden was. Tijdens een onmiddellijke vrije 

herinnering werd het geassocieerde woord in 40% van alle gevallen genoemd. Bovendien werden deze woorden 

tijdens een latere test met hoge mate van vertrouwen herkend.  

Patihis et al (= misinformatieprocedure) presenteerden foutieve informatie 

in de vorm van foto’s en valse nieuwsberichten.  

→ Resultaten toonden aan dat mensen met een superieur 

autobiografisch geheugen juist gevoeliger zijn voor false memories.  

Net als bij getuigenissen is de onbetrouwbaarheid van het autobiografisch 

geheugen van cruciaal belang in de rechtspraak: 

Bv: Paul Ingram werd door zijn dochters aangeklaagd voor seksueel misbruik. Ofshe trad op als geheugenexpert. 

Ofshe voerde een experiment uit, waarbij hij een beschuldiging fabriceerde. Met als gevolg dat Ingram ook deze 

beschuldigingen uiteindelijk bekende en zelfs volhield dat het echt gebeurt was nadat Ofshe vertelde dat het 

verzonnen was.  

→ Kwam kritiek op omdat de verzonnen beschuldigingen sterk overeenkwamen met de echte beschuldigingen.  

Shaw en Porter toonden aan dat het eenvoudig is om valse herinneringen over misdaden te induceren: 

Bv: Door suggestieve interviewtechnieken werd bij 70% van de proefpersonen vastgesteld dat ze een valse 

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

die van echte herinneringen.  

8 PROSPECTIEF GEHEUGEN (!) 

o Prospectief geheugen: 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  

o Fouten worden toegeschreven aan 
gebrekkige motivatie en 
onbetrouwbaarheid 

o Fouten worden toegeschreven aan een 
gebrekkig geheugen 

o Herinnering aan het feit dat we in de 
toekomst nog iets moeten doen 

o Herinneren van feiten 

o Informatiearm o Informatierijk  

o Onderzoek hoe we het geheugen kunnen 
gebruiken voor toekomstige acties 

o Onderzoek naar het geheugen zelf 
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8.1 PROCESSEN BETROKKEN BIJ PROSPECTIEF GEHEUGEN  

1. Sprake van een intentie: deze is gelinkt aan een specifieke cue 

2. Retentie-interval: de tijdsperiode tussen de formatie van de intentie 

en het moment van de uitvoering ervan. De omgeving wordt gecheckt op 

cues die kunnen resulteren inde uitvoering van de intentie 

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

initiatie van de corresponderende intenties 

3. Deze intentie wordt opgehaald uit het geheugen en daarna 

uitgevoerd.  

 

8.2 TWEE VERSCHILLENDE VORMEN  

1. Tijdgebaseerd prospectief geheugen: wanneer een actie op een specifiek tijdstip moet worden 

uitgevoerd.  

2. Gebeurteni gebaseerd prospectief geheugen: wanneer een specifieke actie moet worden uitgevoerd als 

de juiste omstandigheden zich voordoen.  

Sellen, Louie, Harris en Wilkins onderzochten het prospectief geheugen door proefpersonen badges te laten 

dragen. Deze badges bevatten een knop die gedurende twee weken ofwel op een specifiek tijdstip moest worden 

ingedrukt, ofwel bij een specifieke gelegenheid. Daarnaast moesten proefpersonen ook aangeven wanneer ze 

aan de taak dachten. Hoewel de proefpersonen in de tijd gebaseerde taak vaker aan de taak dachten, vergeleken 

met de gebeurtenis gebaseerde taak, was hun prestatie slechter.  

→ In de gebeurtenis gerelateerde taak heeft de intentie een grotere kans om door een externe cue getriggerd 

te worden.  

o Tijd gebaseerde taak: het monitoren neemt sterk toe naarmate het moment nadert waarop de taak 

moet uitgevoerd worden.  

o Gebeurtenis gebaseerde taken: hier blijven proefpersonen met een relatief constante frequentie hun 

omgeving monitoren op relevante cues.  

Cona et al. Maakten gebruik van een taak waarbij proefpersonen telkens een reeks van vijf letters aangeboden 

kregen. Ze moesten hierbij op iedere trial beslissen of de tweede en de vierde letter in de reeks gelijk aan elkaar 

waren. Ze kregen ook een tweede taak. In de gebeurtenis gebaseerde conditie moesten ze beslissen of de ‘B’, als 

die voorkwam, op de tweede of de vierde positie stond. Deze moesten ze incidenteel uitvoeren. In de tijd 

gebaseerde conditie moest deze taak iedere vijf minuten gebeuren.  

→ In de taakblokken waar de secundaire taak moest worden uitgevoerd, waar een beroep op het prospectieve 

geheugen moest worden gedaan, werd een toename in hersenactiviteit gevonden, die gereflecteerd werd in een 

serie positieve ERP-componenten. Deze additionele activiteit werd zowel in de tijd gebaseerde als in de 

gebeurtenis gebaseerde conditie gevonden.  
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8.3 PROSPECTIEF GEHEUGEN IN HET DAGELIJKS LEVEN  

Dismukes beargumenteert dat het onderscheid tussen tijd gebaseerd en gebeurtenis gebaseerd prospectief 

geheugen te simplistisch is om alle oorzaken van problemen met het prospectief geheugen te kunnen verklaren.  

8.3.1 INTERRUPTIES  

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

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

werkgeheugen op te slaan.  

2. De volgende taak na de interruptie vraagt onmiddellijk aandacht, waardoor de uitvoerder niet meer in 

staat is om de status van de vorige taak te checken. 

3. Er kunnen geen cues meer aanwezig zijn die de uitvoerder eraan doet herinneren dat er nog een taak 

afgerond moet worden 

8.3.2 HET ONDERBREKEN VAN GEWOONTES  

Veel zaken bestaan uit sequenties van goed geoefende routineuze handelingen. Deze handelingen worden vaak 

in respons op specifieke cues uit de omgeving uitgevoerd. Maar er zijn specifieke situaties die erin kunnen 

resulteren dat de handeling in kwestie niet uitgevoerd kan worden. Door externe factoren kan er misschien iets 

inde planning veranderen, waardoor je denkt dat alles in orde is, maar bv door tijdsdruk en veranderde 

omstandigheden je niet meer realiseert dat een deel van de checklist nog niet afgewerkt was.  

8.3.3 GEWOONTEVORMING  

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

handeling, kan voor problemen zorgen.  

8.3.4 MULTITASKING 

Er zijn diverse beperkende factoren wanneer we meerdere taken gelijktijdig willen uitvoeren. Wanneer er 

problemen ontstaan tijdens de uitvoering van een van de twee taken kan het fenomeen van cognitieve tunneling 

optreden.  

o Cognitieve tunneling: een situatie waarin vergeten wordt om te switchen tussen de verschillende taken. 

8.4 THEORETISCHE PERSPECTIEVEN  

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

dubbeltaken uit te voeren. Deze beperking suggereert dat executieve processen een belangrijke rol spelen in het 

prospectief geheugen.  

→ De specifieke executieve controleprocessen interfereren met het prospectieve geheugen. Deze interferentie 

treedt waarschijnlijk op omdat we tijdens het uitvoeren van een prospectieve geheugentaak de omgeving 

moeten blijven monitoren op cues die aangeven of we de taak in kwestie kunnen of moeten uitvoeren.  
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8.4.1 PAM-THEORIE  

Het prospectieve geheugen vereist twee processen: 

1. Capaciteit eisend monitoringssysteem: start op wanneer we een intentie om een actie uit te voeren 

formuleren, blijft actief zolang we de intentie nog niet hebben uitgevoerd.  

2. Retrospectief geheugenproces: zorgt dat we ons herinneren welke actie we willen uitvoeren. 

→ Prestatie op prospectieve geheugentaken is over het algemeen het best wanneer proefpersonen hun 

volledige aandacht hierop kunnen richten. Ze kunnen bovendien interfereren met andere taken wanneer er geen 

onmiddellijke noodzaak is om de taak direct uit te voeren.  

Maar Kvavilashvili en Fisher vonden dat proefpersonen die een toekomstige taak moesten oefenen deden dat 

vaak op basis van een externe stimulus of op basis van een interne gedachte.  

 De PAM-theorie werd enigszins aangepast. Er wordt niet meer vanuit gegaan dat we continu, gedurende 

langere tijd, bezig zijn met een aandacht opeisend monitoringsproces. MAAR Smith et al. Blijven overtuigd dat 

het ophalen van de intentie om een taak uit te voeren altijd gepaard gaat met een kostprijs en aandacht vereist. 

8.4.2 MULTIPROCESS-THEORIE 

De uitvoering van geplande acties vindt vooral plaats op basis van een verscheidenheid aan cognitieve processen, 

waaronder aandacht. Volgens Einstein en McDaniel vindt een groot deel van de uitvoering van deze taken echter 

plaats op basis van cues uit de omgeving die geassocieerd zijn met de taak, deze cues zijn opvallend. De aandacht 

wordt vanwege de taakvereisten van de lopende taak op deze cues gevestigd.  

Een verschil is dat deze theorie ervan uitgaat dat het ophalen van een intentie in principe automatisch en zonder 

monitoring kan verlopen.  

→ Iets meer dan de helft van de proefpersonen was trager in de dubbeltaakconditie dan in de enkeltaakconditie. 

De andere proefpersonen vertoonden geen vertraging, wat impliceert dat deze proefpersonen in staat waren 

om de prospectieve geheugentaak zonder extra kosten uit te voeren.  

 Volgens de PAM-theorie zouden proefpersonen tijdens de lexicale decisietaak (woorden of non-woorden en 

beoordelen op voorspelbaarheid) niet gaan monitoren, waardoor de prospectieve geheugentaak niet zou 

interfereren met de taak prestatie op de lexicale beslissingstaak. Volgens de multi-processtheorie zou het 

doelwoord automatische processen activeren die zouden interfereren met de lexicale beslissingen. Resultaten 

waren consistent met de laatste visie.  

Smith et al. vonden het effect klein. Daardoor voerden ze een experiment uit waarbij de prospectieve 

geheugentaak bestond uit het drukken op de ‘p’-toets zodra er een roze stimulus verscheen. Ondanks de 

eenvoud had deze taak een disruptief effect op de centrale taak die proefpersonen moesten uitvoeren. 

 Deze resultaten zijn consistent met de bewering dat prospectieve geheugentaken altijd verwerkingscapaciteit 

vragen.  

  



69 
 

THEMA 7: TAAL-PSYCHOLOGIE 

H16: FUNCTIES VAN TAAL 

1 INLEIDING → NIET KENNEN 

Taal is essentieel voor ons en het communicatieve proces van taal speelt hierin een rol.  

1. Een belangrijke uitdaging bij het voeren van een gesprek is dat je rekening moet houden met het 

kennisniveau van de gesprekspartner. 

→ Een probleem kan zijn hoe we kunnen interpreteren dat taal soms niet letterlijk moet worden 

genomen.  

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

deze modellen kunnen manipuleren.  

2 WAT IS TAAL? → NIET KENNEN 

Harley omschrijft taal als een systeem van symbolen en regels dat ons in staat stelt om te communiceren. De 

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

o Semantiek: betekenis van woorden 

o Syntax: regels die de ordening van woorden bevat 

Er ontbreekt een formele definitie van taal, waardoor het moeilijk wordt om te weten aan welke eisen een 

organisme moet voldoen wil er sprake zijn van volledige taalbeheersing.  

1. Bemoeilijkt de vraag of taal is aangeboren 

2. Bemoeilijkt de vraag of taal een uniek menselijke eigenschap is 

2.1 IS TAAL EEN UNIEK MENSELIJKE EIGENSCHAP? →  NIET KENNEN 

Chomsky veronderstelt dat taal aangeboren is. Volgens hem bevatten de 

hersenen een taalcentrum dat ons in staat stelt om op basis van een beperkte 

set regels een oneindig aantal zinnen te generen, dit zou volgens hem uniek zijn 

voor de mensen.  

Evolutionair biologen beargumenteren dat het plotselinge ontstaan van een 

complexe cognitieve functie als taal zeer onwaarschijnlijk is, en wijzen 

bovendien op de enorme anatomische en fysiologische overeenkomsten tussen 

menselijke hersenen en die van andere diersoorten. Er is een rudimentaire vorm 

van taalbegrip gevonden bij dolfijnen en primaten. Deze vormen van taalbegrip 

worden niet gekenmerkt door het gebruik van syntax.  
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2.2 IS TAAL AANGEBOREN? →  NIET KENNEN 

Chomsky veronderstelde dat er sprake is van een aangeboren universele grammatica. Dat is een verzameling 

universele grammaticale principes die teruggevonden kunnen worden in iedere taal. Deze bestaan uit 

verschillende lexicale categorieën, woordvolgorde en recursie.  

o Recursie: een additionele clausule kan altijd ingevoegd worden in een bestaande zin 

Christiansen en Chater zijn het oneens: 

1. Er is een enorm verschil tussen talen 

2. Zeer onwaarschijnlijk dat natuurlijke selectie ons genen heeft gegeven die eigenschappen van taal 

kunnen verwerken die we nog nooit hebben ervaren.  

3. Talen veranderen bijzonder snel 

4. De taal wordt door het brein gevormd: taal reflecteert bestaande menselijke leerprocessen en 

verwerkingsmechanismen 

→ Als kind kunnen we zo gemakkelijk een taal leren, omdat de taal zich heeft aangepast aan de menselijke 

cognitieve vaardigheden. We kunnen een taal leren omdat we bestaande cognitieve processen op een flexibele 

wijze kunnen inzetten om dat te bewerkstelligen (en niet door universeel taalorgaan!).  

2.3 PIDGINTALEN →  NIET KENNEN 

Bickerton introduceerde het bioprogram-hypothese. Deze stelt dat kinderen, zelfs zonder blootstelling aan een 

taal in hun vroege jeugd, uiteindelijk een grammatica ontwikkelen.  

o Pidgintalen: nieuwe, primitieve talen die ontstaan wanneer twee of meer groepen mensen die ieder 

een andere moedertaal hebben, worden samengebracht 

Evidentie dat kinderen spontaal een nieuwe taal kunnen ontwikkelen. Wat de onderzoekers opviel was dat de 

kinderen een nieuw systeem van gebaren ontwikkelden die zich spontaan in een nieuwe gebarentaal 

ontwikkelde. Aangezien de gebarentaal geen overeenkomsten vertoonde met zowel het Spaans als met de 

officiële gebarentaal van Nicaragua, mogen we concluderen dat de ontstane taal een volledig nieuwe was. Maar 

geen bewijs voor een aangeboren universele grammatica.  

2.4 GENETISCH ONDERZOEK →  NIET KENNEN 

Sommige individuele verschillen zijn terug te voeren op genetische factoren. FOX2P is geen taalgen, maar het 

speelt waarschijnlijk wel een rol in taalverwerking omdat het geassocieerde hersenfuncties beïnvloedt. 

Gendefecten kunnen taalverwerking beïnvloeden. 

3 BEÏNVLOEDT TAAL ONS DENKEN?  

De linguïstische relativiteitstheorie van Benjamin Lee Whorf stelt dat 

taal ons denken beïnvloedt. Volgens de meest extreme vorm zullen 

verschillen in taal leiden tot verschillen in gedachten. Een wat 

gematigder positie is dat verschillen in taal cognitieve functies 

beïnvloeden.  

Over het algemeen zijn proefpersonen accurater in het 

onderscheiden van stimuli die tot verschillende categorieën behoren 

dan in het onderscheiden van stimuli die tot dezelfde categorie 

behoren.  
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Verschillende stimuli kunnen we beter van elkaar onderscheiden wanneer de taal verschillende woorden voor 

de stimuli heeft.  

De taal van de Berinmo wordt gekenmerkt doordat ze maar vijf kleurkenmerken kent, maar wel de categorieën 

nol (=groen) en wor (=geel). Proefpersonen moesten de twee meest gelijkende kleuren kiezen. Wanneer twee 

stimuli normaalgezien met groen zouden worden omschreven in het Nederlands en de derde als blauw, zouden 

we waarschijnlijk de twee groene kiezen. We zouden echter niet noodzakelijk moeten verwachten dat de Berinmo 

dat ook zouden doen, omdat hun taal geen onderscheid maakt tussen groen en blauw.  

4 VOOR- EN NADELEN VAN MEERTALIGHEID (!) 

Voordelen:  

1. Op sociaal vlak is meertaligheid sowieso een voordeel.  

2. Wanneer we meer dan één taal beheersen, moeten we selecteren welke taal we gebruiken en moeten 

we potentiële intrusies van een tweede taal inhiberen. Hierdoor werd verwacht dat 

bilinguïsme/tweetaligheid positief effect op cognitieve controleprocessen zou hebben. 

Empirische studies naar tweetaligheidsvoordeel (=bilinguïsme) leveren tegenstrijdige en incoherente resultaten 

op: theoretische basis voor tweetaligheidsvoordeel zeer zwak + oorspronkelijke resultaten zeer moeilijk te 

repliceren 

Het switchen tussen 2 talen is op zich een proces dat weinig mentale inspanning kost, waardoor het beroep dat 

meertaligen op cognitieve controleprocessen moeten doen, eveneens zeer beperkt is.  

5 TAALPSYCHOLOGIE ALS WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINE   

De taalpsychologie streeft ernaar te verklaren welke cognitieve functies een rol spelen in het begrip taal. Omdat 

we deze cognitieve functies niet rechtstreeks kunnen observeren, moeten we proberen taalverwerking te 

begrijpen door eigenschappen van de taal te manipuleren zodat we het effect van deze manipulaties op ons 

gedrag kunnen meten.  

5.1 EIGENSCHAPPEN VAN TAAL DIE WOORDHERKENNING BEÏNVLOEDEN  

Sommige woorden komen meer voor in de taal dan anderen.  → Is de verwerkingssnelheid afhankelijk van de 

woordfrequentie?  

o Homofonen: sommige woorden hebben dezelfde uitspraak, maar hebben een andere spelling en 

betekenis 

→ Speelt de klank van woorden een rol bij de verwerking? 

o Fonologie: klank van woorden 

o Homografen: zelfde woord met verschillende betekenissen 

→ Context maakt duidelijk welk van de alternatieve interpretaties moet gekozen worden 

o Pseudowoorden: betekenisloze eenheden, die volgens de regels van de taal wel uitspreekbaar zijn 

o Non-woorden: random reeksen letters die niet uitspreekbaar zijn 

  



72 
 

5.2 ONDERZOEKSMETHODES 

o Lexicale beslissingstaak: proefpersonen krijgen een reeks letters gepresenteerd. De proefpersoon 

moet zo snel mogelijk beslissen of de reeks een woord of een non-woord is.  

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

moet worden.  

→ Bij beide taken kan de reactietijd beïnvloed worden door eigenschappen zoals woordfrequentie, fonologie, 

betekenis van het woord,… 

o Priming-taak: proefpersonen moeten zo snel mogelijk een woord benoemen, maar er wordt 

voorafgaand aan het woord een ander woord gepresenteerd, dat al dan niet gerelateerd kan zijn aan 

het te benoemen woord 

6 SPRAAK ALS COMMUNICATIEMIDDEL  

De studie van de taal als communicatiemiddel is complementair aan de studies naar taalperceptie en -productie, 

maar vult die aan door te bespreken hoe de sprekers en luisteraars van rol wisselen en in welke mate ze rekening 

met elkaar houden. Niet alleen inhoud van communicatie, maar ook vorm is van belang  partnerspecifieke 

verwerking (wijze waarop je gesprekspartner taalspecifieke info verwerkt) + audience design (studie van 

manieren waarop spreker zijn communicatie aanpast aan noden van publiek) van belang! 

6.1 GRICEAANSE STELREGELS (!)  

o Coöperatief principe: sprekers en luisteraars proberen zoveel mogelijk samen te werken om elkaar te 

verstaan 

Grice stelde negen regels op om aan goede communicatie te voldoen:  

Kwanitieit: 

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

Kwaliteit: 

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

Relatie: 

5. Wees relevant 

Gemanierdheid: 

6. Vermijd obscure (=onduidelijke) uitdrukkingen 
7. Vermijd ambiguïteiten 
8. Wees kort 
9. Wees ordelijk 

! Waarom schenden mensen deze redenen soms? 

o Sommige sprekers worden geleid door zelfinteresse (politici, verkopers) en zullen daardoor vaak een 

van deze regels negeren.  

o Vaak onnodig gedetailleerde zinnen produceren 
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6.2 GEMEENSCHAPPELIJKE GROND 

o Audience design: wanneer de spreker zijn of haar betoog afstemt op een specifiek publiek.  

Omdat de spreker en luisteraar vaak opereren vanuit een ander perspectief, en vaak ook verschillen in 

achtergrondkennis, impliceert het zoeken naar een gemeenschappelijke grond dat de spreker zich moet inleven 

in het perspectief van de luisteraar en vice versa.  

6.2.1 AUDIENCE DESIGN: HET PERSPECTIEF VAN DE SPREKER  

Een essentieel aspect van taal als communicatie is dat sprekers zich aanpassen aan de behoeften van hun publiek, 

willen ze effectief zijn.  

De aanpassingen die worden gemaakt, kunnen worden gedaan op basis van verschillende assumpties omtrent 

de luisteraar: 

1. Globale assumpties: voorkeurstaal of de algemene kennis van de luisteraar, ook gedeelde persoonlijk 

ervaringen waaraan de spreker refereren.  

2. Lokale assumpties: hebben betrekking op wat de luisteraar weet of waaraan hij aandacht schenkt op 

een specifiek moment. 

→ Sprekers maken meer incorrecte lokale assumpties dan globale, omdat deze vluchtiger zijn en vaker 

veranderen. 

Horton en Keysar lieten proefpersonen een object beschrijven aan de helper van 

de proefleider. Deze objecten, die bestonden uit eenvoudige en relatief 

gemakkelijk te herkennen clipartitems, werden in eerste instantie alleen aan de 

sprekers getoond, die deze items aan de luisteraar moest beschrijven. Vervolgens 

werd het item aan de luisteraar getoond, die vervolgens moest beoordelen of de 

omschrijving van de spreker adequaat was. Bij sommige trials werd 

gebruikgemaakt van een referentieobject dat zowel voor de spreker als voor de 

luisteraar zichtbaar was. De spreker kon nu gebruikmaken van de eigenschappen 

van dit referentieobject om het onbekende object te beschrijven. In sommige trials was het referentieobject alleen 

maar beschikbaar voor de spreker, waardoor de spreker geen gebruik kon maken van de eigenschappen van dit 

referentieobject.  

Wanneer de sprekers automatisch rekening houden met de gemeenschappelijke grond, maakt het niet uit of ze 

hun beschrijvingen onder tijdsdruk formuleren of niet. Wanneer ze meer genegen zijn om vanuit hun eigen 

perspectief te denken, zou tijdsdruk wel een effect moeten hebben. 

→ Wanneer ze onder tijdsdruk objectbeschrijvingen formuleerden, hielden ze in eerste instantie meer vast 

aan beschrijvingen die verwezen naar het referentieobject, zonder rekening te houden met het perspectief 

van de luisteraar. Latere, aanvullende informatie werd beter afgestemd op het perspectief van de luisteraar.  

Er is sprake van een beperkt vermogen voor sprekers om zich aan te passen aan het perspectief van de luisteraar. 

De spreker vertrekt eerder vanuit een egocentrische heuristiek die op basis van feedback aangepast wordt aan 

de behoeften van de luisteraar. Volgens het monitoring and adjustment-model houden sprekers niet direct 

rekening met het perspectief van de luisteraars, waardoor niet alle uitingen direct bijdragen aan een effectieve 

communicatie. Sprekers monitoren hun eigen uitingen en checken op effectiviteit en op basis hiervan 

schendingen van de gemeenschappelijke grond opmerken. Het is alleen maar omdat saillante context soms 

gedeeld wordt door de luisteraar dat vaak de schijn ontstaat dat de spreker automatisch rekening houdt met de 

luisteraar.  
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Fukumura en van Gompel vonden dat sprekers ernaar neigen om beschrijvingen te genereren vanuit hun eigen 

perspectief wanneer ze beschrijvingen van eenvoudige scènes moesten beschrijven aan een luisteraar. Sprekers 

zijn vaak relatief specifiek in de eerste zin, terwijl ze in vervolgzinnen eerder terugvallen op simpele referenties.  

→ In veel gevallen gebruikten de sprekers toch deze referentie, zelfs wanneer de luisteraar de eerste zin niet 

gehoord had, wat impliceert dat de sprekers in dergelijke gevallen vooral handelen vanuit eigen perspectief.  

Sprekers kopiëren vaak woorden, frasen en ideeën van de andere persoon. Deze uitingen van de ander dienen 

daardoor als prime.  

o Syntactische priming: de syntactische structuur die de ene persoon gebruikte, wordt onbewust 

overgenomen door de ander.  

6.2.2 PERSPECTIEF VAN DE LUISTERAAR  

In hoeverre houden luisteraars rekening met een gedeelde context? De spreker en de luisteraar zaten elk aan de 

andere zijde van een rek waarin een aantal verschillende objecten waren 

geplaatst. Een aantal openingen aan de zijde van de spreker waren afgedekt, 

zodat de spreker maar twee kaarsen kon zien, terwijl de luisteraar er drie 

kon zien. De spreker, een handlanger van de proefleider, gaf de luisteraar de 

opdracht om de ‘kleinste kaars’ te verplaatsen. De kleinste kaars in het rek 

bevond zich echter in een vak dat voor de spreker niet zichtbaar was. Als de 

luisteraars nu gebruikmaken van de gemeenschappelijke grond dan zullen 

ze niet de kleinste kaars in het rek verplaatsen maar de kleinste kaars die 

voor de spreker zichtbaars is.  

→ Uit de registratie van oogbewegingen bleek dat de proefpersonen aanvankelijk naar de kleinste kaars in het 

rek keken en daarna een corrigerende oogbeweging maakten naar de kaars die vanuit het perspectief van de 

spreker de kleinste was. Deze resultaten tonen dus ook aan dat luisteraars tijdens de interpretatie van spraak 

soms gebruikmaken van een egocentrische heuristiek. Deze kan ervoor zorgen dat luisteraars met relatief weinig 

cognitieve inspanning ambiguïteiten opsporen, waarbij ze gebruikmaken van de correcties van de kant van de 

spreker, wanneer blijkt dat het niet in ogenschouw nemen van de gemeenschappelijke grond resulteert in een 

foutieve interpretatie.  

In de praktijk vermijden sprekers nauwelijks ambiguïteiten, terwijl het voor 

de luisteraar vaak deze ambiguïteiten zijn die ertoe leiden dat het 

gesprokene moeilijk te begrijpen is. Ondanks deze problemen bevat de 

gesproken tekst echter vaak nog genoeg informatie die de luisteraar in staat 

stelt om te ontcijferen wat de spreker bedoelt. In dit soort situaties is er 

sprake van een balans, waarbij zowel de spreker als de luisteraar een zeker 

hoeveelheid moeite moeten investeren om elkaar te verstaan.  

Diverse automatische processen zorgen volgens Pickering en Garrod echter 

voor een relatief moeiteloze verwerking van de gemeenschappelijke grond. 

Zo kopiëren gesprekspartners vaak elkaars frasering, maken ze gebruik van 

de ideeën van de andere persoon, of van syntactische priming. Shintel en Keysar voegen toe dat de interactie 

tussen gesprekspartners het automatische ontstaan van een gedeelde context voor wederzijds begrip faciliteert.  
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6.3 NON-VERBALE ASPECTEN VAN COMMUNICATIE  

! Welke non-verbale aspecten van communicatie verbeteren de communicatie tijdens een dialoog? 

6.3.1 HET WISSELEN VAN SPREKERS  

Ze wisselen elkaar met opvallend gemak af, waarbij over het algemeen de pauze tussen de twee sprekers niet 

langer is dan 500ms. De spreker kan door te kijken naar de luisteraar die uitnodigen om van rol te wisselen. Ook 

handgebaren of betekenisloze geluiden hebben een belangrijke signaalfunctie die de gesprekswissel faciliteren.  

o Adjacency pair: conversatie-eenheid die een rolwissel impliceert (bv: een groet naar elkaar) 

6.3.2 GEBAREN 

Gebaren kunnen de communicatie faciliteren, doordat de spreker visuele cues geeft aan de luisteraar die de 

verstaanbaarheid vergroten. Ook wanneer we de luisteraar niet kunnen zien, zullen we nog steeds vrij vaak 

gebaren gebruiken. 

 → De gebaren die proefpersonen maakten waren groter en expressiever in de face-tot-faceconversatie. De 

gebaren waren ook meer verweven in de communicatie: ze bevatten informatie waar soms in de verbale 

communicatie naar verwezen werd. Wanneer de proefpersonen via de telefoon communiceerden maakten ze 

meer gebaren dan wanneer ze hun beschrijving via een monoloog op tape vastlegden, maar deze gebaren waren 

minder betekenisvol. 

6.3.3 PROSODISCHE CUES  

o Prosodische cues: worden gevormd door ritme, nadruk en intonatie. Ze zorgen ervoor dat een 

boodschap voor de luisteraar makkelijker te begrijpen is. Dit is vooral in een spontane communicatie. 

Volgens Snedeker en Trueswell is de kans op prosodische cues te gebruiken veel groter wanneer de context er 

niet in slaagt om de betekenis van een ambigue zin te verduidelijken.  

Hoewel prosodische cues syntactische ambiguïteiten kunnen oplossen, suggereren Kraljic en Brennan dat 

sprekers hun spreekstijl niet aanpassen om tegemoet te komen aan de behoefte van een luisteraar. Bij het 

produceren van spontane spraak produceren sprekers prosodische cues in overvloed, maar deze productie is 

eerder spontaan dan dat het in een specifieke behoefte van de luisteraar voorziet. 

6.3.4 DISCOURSMARKERINGEN  

o Discoursmarkeringen: betekenisloze uitingen ‘dus’, ‘maar goed’,… ze dragen niet direct bij aan de 

inhoud van een conversatie.  

→ Proefpersonen begrepen een video-opname van een les beter 

wanneer de discoursmarkeringen erin gelaten werden dan wanneer 

ze eruit geknipt waren.  

Voor Engelse taal specifieke discoursmarkeringen dienden ook 

specifieke doelen en het gebruik van deze discoursmarkeringen 

hangt af van de context. 
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7 GEBARENTAAL 

Niet alleen is de outputmodeliteit van gebarentaal anders dan die van spreken of schrijven, de taal zelf is ook 

intrinsiek anders: er is geen universele gebarentaal en de bestaande gebarentalen zijn niet een manuele vorm 

van de corresponderende gesproken talen.  

De oppervlakkige representatie is drastisch anders en het duurt ook significant langer om de basiseenheden van 

de taal, handgebaren, te produceren, vergeleken met een gesprokentaal. Daarnaast doet gebarentaal intrinsiek 

een beroep op spatiale processen, wat zou kunnen impliceren dat de cognitieve functies die betrokken zijn bij 

de verwerking van gebarentaal minder sterk linksgelateraliseerd zijn in het brein. MAAR ze vonden een sterke 

linkerhemisferische lateralisatie voor zowel de verwerking van gebarentaal als reguliere taalverwerking.  

Representaties die onthouden moesten worden, activeerden hersengebieden die deels modaliteit specifiek 

waren, waaronder visuele gebieden in de occipitale cortex en deels modaliteit onafhankelijk.  

8 SELFMONITORING  

8.1 TAAL EN MONITORING  

Pickering en Garrod beargumenteren dat taalperceptie en taalproductieprocessen sterk geïntegreerd zijn. Men 

vereist flexibiliteit omdat men continu zowel onszelf als onze gesprekspartners moeten monitoren en onze eigen 

spraakproductie moeten aanpassen aan de nieuwe informatie die we van onze gesprekspartner ontvangen.  

A: Ik ben bang dat ik het plafond van de keuken verband heb. 
B: Maar heb je… 
A: Mezelf verbrand? Nee, gelukkig niet. 
Een conversatie omvat in veel gevallen meer dan de simpele 

uitwisseling van een aantal boodschappen. Dit impliceert dat partner 

B niet simpelweg een boodschap formuleert en ze omzet in geluid, 

maar A en B gezamenlijk, gedurende de loop van de laatste twee 

fragmenten de boodschap coderen.  

Liberman veronderstelde dat spraakperceptie beïnvloed kan worden 

door subvocale herhaling van de gehoorde spraak. Deze motortheorie 

probeerde vooral te verklaren hoe beperkingen in ons articulaire 

systeem de mogelijke interpretaties van een ambigu spraaksignaal kon 

inperken. Volgens Pickering en Garrod beïnvloed he 

taalproductiesysteem de interpretatie van een spraaksignaal echter op een hoger niveau, omdat we vooral bezig 

zijn de inhoud van het gesprek te monitoren. Hersengebieden die geassocieerd waren met spraakperceptie 

werden geactiveerd wanneer proefpersonen fluisterden, terwijl ze zichzelf niet konden horen. Ook blijken we 

vaak onze tong- en lipspieren te activeren terwijl we naar spraak luisteren, terwijl dat niet gebeurd wanneer we 

naar andere geluiden luisteren.  

Taakproductieprocessen zijn eerder onderdeel van een groter mechanisme dat betrokken is bij de representatie 

van taal op een conceptueel niveau.  
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8.2 TAALPERCEPTIE EN PREDICTIVE CODING  

Taalperceptieprocessen kunnen we onmogelijk los zien van 

taalproductieprocessen en de top-down-prediciteprocessen die hierbij 

betrokken zijn. 

o Noise-vocoded speech: vervormd spraaksignaal, waarin de meeste 

temporele cues nog intact zijn, maar de fijnere details van het 

spraaksignaal zijn verwijderd. Deze vorm is voor de meesten 

onverstaanbaar. 

Wanneer het echter tezamen met een verbale representatie gepresenteerd 

wordt, verbetert de verstaanbaarheid aanzienlijk.  

Proefpersonen kregen geschreven tekstregels te lezen die ofwel 

overeenkwamen met het spraaksignaal ofwel bestonden uit random reeksen 

medeklinkers. De activatie van een van de meest primaire kernen van de 

auditieve cortex varieerde in functie van de door tekst geïnduceerde verstaanbaarheid van het spraaksignaal.  

Proefpersonen observeerden gedurende twee minuten een spreker, waarna ze een spraakfragment te horen 

kregen zonder dat ze de spreker nog zagen. Door de observatie bleken de proefpersonen veel beter in staat te zijn 

om de spreker te verstaan dan bij een vergelijkbaar spraakfragment het geval was, waarin de proefpersonen van 

tevoren niet in de gelegenheid waren geweest om de spreker te observeren. De verbetering was gerelateerd aan 

een toename in activatie in een hersengebied dat betrokken is bij de verwerking van gezichtsbewegingen. Deze 

verbetering was ook te zien bij prosopoagnosiepatiënten.  

Impliceert niet alleen dat de representatie van de gezichtsbewegingen nog intact is bij deze patiënten, maar ook 

dat ze nog in staat zijn om deze representatie te gebruiken om hun spraakperceptie te beïnvloeden.  

→ Dit impliceert dat we tijdens het luisteren naar spraak sprekerspecifieke predicties kunnen activeren die 

beperkingen opleggen aan de mogelijke interpretatie van het spraaksignaal. Spraakperceptie is een proces dat 

gebruik kan maken van predicties die voortkomen uit interne representaties.  

Lupyan en Ward vonden in een studie waarbij het horen van een woord een faciliterend effect had op de 

perceptie van afbeeldingen die onder normale omstandigheden te ruizig waren om geclassificeerd te kunnen 

worden.  

Woorden, frasen en zinnen zijn vanuit dit perspectief beschouwd niet alleen maar een simpele manier om onze 

reeds bestaande gedachten te communiceren, maar ze vormen ook een flexibele en effectieve manier om een 

verwachting te creëren, waardoor specifieke informatie prioriteit krijgt in de verwerking. Op deze manier kan 

taal functioneren als een kunstmatige context, die mee bepaalt welke representaties worden geactiveerd en 

welke impact deze representaties hebben op redeneerinferentieprocessen.  

Taal is dan ook gelinkt aan een enorme verscheidenheid aan gedrag, en taalvaardigheid correleert dan ook sterk 

met scores op non-verbale intelligentietests, terwijl beperkingen in onze taalvaardigheid gerelateerd zijn aan 

diverse cognitieve deficiënties.  

9 PRAGMATIEK (!) 

o Pragmatiek: houdt zich bezig met aspecten die voorbijgaan aan de letterlijke interpretatie van taal 

Bv: metaforische stijlfiguren, cynisme, ironie, situaties waarin we een indirect en ogenschijnlijk 

irrelevant antwoord op een vraag geven,… 

o Figuurlijke taal: vorm van taal die niet bedoeld is om letterlijk genomen te worden 
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KADER 16.1: PATAT MET HOND: DE ROL VAN DE N400 IN PSYCHOLINGUÏSTISCH ONDERZOEK  

De zin: ‘zij at patat met…’, werd in een experiment woord voor woord 

aangeboden op een beeldscherm, terwijl het EEG gemeten werd. Na deze 

woordenreeks kon de zin worden afgesloten met het woord ‘mayonaise’, 

dat zo standaard is dat onze hersenen hier niet specifiek op reageerden, 

of met het woord ‘hond’. In het laatste geval was er sprake van een 

schending van de semantische verwachting, die ongeveer 400ms na de 

aanbieding van het woord wordt gedetecteerd in de vorm van een 

negatieve ERP-component, N400.  

 

(!) Nu wordt de N400 vooral gezien als een component die een veelheid van schendingen kan signaleren die 

betrekking hebben op de betekenis van concepten. Daarnaast kan de N400 worden gebruikt bij onderzoek naar 

figuurlijk taalgebruik, maar ook bij rekentaken of bij het herkennen van informatie. De N400 is sinds de ontdekking 

in de late jaren zeventig uitgegroeid tot een van de meest gebruikte fysiologische markers van het cognitief 

psychologisch hersenonderzoek.  

(!) Belangrijkste theorieën over metafoorverwerking en belangrijkste evidentie voor of tegen deze theorieën 

Volgens het ‘standaard pragmatische model’ van Grice vindt de extractie van de niet-letterlijke betekenis plaats 

in 3 stadia.  

1. De letterlijke betekenis wordt geactiveerd 

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

uitgesproken 

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

een niet letterlijke betekenis 

Proefpersonen kregen zinnen te horen waarvan ze moesten beslissen of de 

letterlijke betekenis correct was. Voor deze taak is het daarom niet nodig om de 

figuurlijke betekenis te verwerken. Proefpersonen deden er bij metaforen langer 

over om te bepalen of dat de letterlijke betekenis van een zin onjuist is. 

Daarnaast werd vaak gevonden dat de niet-letterlijke betekenis van een zin 

sneller verwerkt wordt dan de letterlijke betekenis.  

→ Glucksberg beargumenteert dat de activatie van de niet-letterlijke 

betekenis eerder parallel verloopt met die van de letterlijke betekenis en dat 

de dezelfde processen hierbij betrokken zijn.  

Arzouan, Goldstein en Faust vonden dat de amplitude van de N400-component 

wel groter was voor de metaforen dan voor de letterlijke uitdrukkingen. 

→ Dezelfde mechanismen zij betrokken bij de interpretatie van letterlijke uitdrukkingen en conventionele 

metaforen, maar de interpretatie van de metaforen is moeilijker en daardoor vereist het de inzet van meer 

neurale verwerkingskracht. 

Voor nieuwe metaforen waren de reactietijden langer. Bovendien was bij dit type metafoor de N400-amplitude 

het grootst. Voor deze nieuwe metaforen werd gevonden dat de N400 in het ERP werd gevolgd door een 

additionele negatieve golf, die niet bij de andere types uitdrukkingen werd gevonden.  
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De graded-salience-hypothese van Giora stelt dat de initiële betekenis van een zin vooral bepaald wordt door de 

saillantie of prominentie en niet zo zeer door het type betekenis. Deze saillantie wordt bepaald op basis van 

eerdere ervaringen met het materiaal, de context of vergelijkbaar materiaal.  

Giora en Fein testten deze hypothese door bekende metaforen te gebruiken, 

die saillante letterlijke en metaforische betekenissen hebben, en minder 

bekende metaforen, waarvan alleen de letterlijke betekenis saillant is.  

Herhaalde blootstelling zou volgens hun resulteren in een representatie van 

de niet letterlijke betekenis in het lexicon. 

→ Ze stellen dat als de saillantie van de metaforische betekenis 

doorslaggevend is voor de interpretatie, die dan niet door de context 

beïnvloed zou mogen worden. Ze vinden dat voor de bekende metaforen 

zowel de letterlijke als de figuurlijke betekenis geactiveerd worden, 

ongeacht de context, maar dat voor de onbekende metaforen de context 

wel een rol zal spelen in de activatie van de figuurlijke betekenis.  

De N400-component die opgeroepen werd door doelwoorden die 

geassocieerd waren met saillante metaforische betekenissen was kleiner dan 

die opgeroepen door niet-saillante metaforische betekenissen of letterlijke 

betekenissen. Proefpersonen begrepen zowel de saillante metaforische 

betekenis als de letterlijke betekenis van niet-saillante metaforen relatief snel.  

Knitsch heeft een predicatiemodel geformuleerd dat de processen beschrijft die mogelijk betroken zijn bij het 

bepalen van de betekenis van een metafoor:  

1. Eerste proces bestaat uit een latente semantische analyse. Deze 

analyse bepaalt de betekenis van woorden op basis van de relatie die 

ieder woord heeft ten opzichte van drie- tot vierhonderd andere 

woorden en de onderlinge relatie tussen die woorden.  

2. Het tweede proces omvat een constructie-integratie-component. 

Dat wil zeggen dat de informatie die verkregen is uit de latente 

semantische analyse gebruikt wordt om interpretaties te creëren in 

de vorm van een ‘argument is als een predicaat’-structuur.  

Een belangrijk aspect van metaforen is dat ze niet omkeerbaar zijn. Volgens dit model worden alleen die 

eigenschappen van het predicaat geselecteerd die relevant zijn voor het argument, waardoor het omwisselen 

van deze twee resulteert in de selectie van totaal andere eigenschappen.  

McGlone en Manfredi lieten metaforen vooraf gaan door een contextzin waarin de letterlijke eigenschappen van 

het predicaat werden benadrukt en vonden dat het daarna langer duurde om de metaforische betekenis te 

verwerken.  Dit wijst erop dat onze vaardigheid om metaforen te verwerken grotendeels afhankelijk is van het 

vermogen om de letterlijke eigenschappen van het predicaat te inhiberen.  

→ Chiappe vond dat mensen met een hogere werkgeheugencapaciteit gemiddeld 23% sneller waren in het 

interpreteren van metaforen en dat de kwaliteit van hun interpretaties ook hoger was.  
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10 VERHAALVERWERKING  

Een van de belangrijkste functies van taal is dat het een middel is om een mentale representatie te vormen van 

een grote diversiteit aan situaties.  

o Representatie: fysieke weergave van informatie 

Één sleutelproces is dat de betekenis van individuele zinnen omgezet wordt in een mentale representatie of dat 

een bestaande mentale representatie aangepast dient te worden op basis van nieuwe informatie. Er moet op 

basis van de aangeboden informatie een situatiemodel worden gevormd.  

10.1 INFERENTIES (!) →  VERSCHILLENDE TYPES KENNEN IN HOOFDLIJN  

o Inferenties: stellen ons in staat om iets af te leiden dat door de schrijver niet expliciet werd vermeld. Dit 

doen we dagelijks en volledig onbewust. 

10.1.1 LOGISCHE INTERFERENTIES  

o Logische inferenties: de meest eenvoudige inferenties en zijn volledig afhankelijk van de betekenis van 

woorden (bv we weten dat met een directrice een vrouw bedoeld wordt) 

10.1.2 OVERBRUGGENDE INFERENTIES  

o Overbruggende inferenties: worden gemaakt om de coherentie tussen het huidige deel van een tekst 

en het voorgaande deel vast te stellen. (= terugwaartse interferenties)  

o Anafoorresolutie: waarbij een voornaamwoord of een zelfstandig naamwoord moet worden gekoppeld 

aan een vorig zelfstandig naamwoord. (bv: verwijzingen naar ‘hem’) 

10.1.3 UITGEBREIDE INFERENTIES  

o Uitgebreide inferenties: hebben als doel om details aan de letterlijke tekst toe te voegen. Deze details 

worden toegevoegd op basis van onze achtergrond kennis over de situatie in kwestie. (bv: voorspellen 

wat er in de toekomst nog gaat gebeuren)  

10.1.4 COMPLEXE INFERENTIES  

1. Jan reed gisteren naar Brussel 

2. De auto raakte overhit 

Volgens Garrod en Terras zijn er twee mogelijkheden waarop we deze 

gevolgtrekking kunnen maken: 

1. Het werkwoord ‘reed’ activeert sleutelconcepten in het 

langetermijngeheugen die gerelateerd zijn aan autorijden, 

waardoor het woord ‘auto’ uit de tweede zin automatisch 

geassocieerd wordt met de eerste zin.  

2. We vormen een uitgebreide mentale representatie op basis 

van de eerste zin en de informatie uit de tweede zin wordt 

geïnterpreteerd in deze context. 

Proefpersonen kregen zinnen te lezen. Deze zinnen creëerden een 

context waarin een andere zin moest worden geïnterpreteerd. 

Wanneer een woord onverwacht was, keken proefpersonen vaker terug naar de eerdere context.  
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→ In eerste instantie is er dus sprake van een automatisch proces waarin sleutelwoorden geactiveerd worden 

(= bonding). Daarna is er een hogere-orde-integratie waarin de zin zo wordt geïnterpreteerd dat die zo goed 

mogelijk consistent is met de gegeven context (=resolution)  

10.2 INFERENTIES: THEORETISCHE BENADERINGEN (!) BELANGRIJKSE EIGENSCHAPPEN VAN DEZE 

THEORIEËN EN EVIDENTIE VOOR OF TEGEN  

De essentiële stap in het integreren van een individuele zin bestaat uit de constructie van een mentale 

representatie.  

10.2.1 CONSTRUCTIONISTISCHE BENADERING  

Het lezen van een tekst resulteert over het algemeen in de vorming van een grote hoeveelheid uitgebreide 

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

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

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

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

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

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

→ Wanneer zin 2 was aangeboden, gaven proefpersonen aan dat ze zin 4 ook hadden gehoord. Hoewel 

proefpersonen deze zin niet letterlijk hadden gezien, komt de inhoud ervan overeen met de inferentie die de 

proefpersonen hadden gemaakt op basis van de informatie die gegeven werd in zin 2.  

 De zin werd dus herkend op basis van de inferentie.  

10.2.2 MINIMALISTISCHE BENADERING 

McKoon en Ratcliff stelden dat inferenties alleen maar in beperkte mate worden gevormd.  

1. Automatische inferenties: bewerkstelligen lokale coherentie. Hierbij wordt de informatie die gegeven is 

in de zin, en die gemakkelijk beschikbaar is, geïntegreerd met onze algemene achtergrondkennis. Er 

wordt getracht een coherente interpretatie te vinden van de informatie uit de zinnen die zich op dat 

moment in het werkgeheugen bevinden. 

2. Strategische inferenties  

10.2.3 GEHEUGENGEBASEERDE BENADERING 

Het grootste verschil tussen de constructionistische benadering en de minimalistische hypothese betreft het 

aantal inferenties dat automatisch gemaakt wordt (bij de minimalistische benadering is dat veel lager).  

De minimalistische benadering is later uitgewerkt tot een geheugengebaseerd raamwerk waarin de 

onderliggende cognitieve processen duidelijker gespecifieerd werden. Volgens dit raamwerk heeft de 

binnenkomende tekst een signaalfunctie die alle relevante geheugensporen in het langetermijngeheugen 

activeert. Hierdoor wordt de betekenis van de tekst die op dat moment gelezen wordt geactiveerd. De inferenties 

die gevormd werden zijn hierbij afhankelijk van de mate van aandacht die aan de geactiveerde representaties 

wordt geschonken. → Afhankelijk van het doel van de lezer. 
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10.2.4 SEARCH AFTER MEANING  

Het geheugengebaseerde raamwerk impliceert al dat doelen van de lezer een belangrijke rol kunnen spelen bij 

het vormen van inferenties, omdat die gevormd worden als gevolg van het richten van de aandacht op specifieke 

aspecten van de informatie.  

Calvo, Castillo en Schmalhofer instrueerden proefpersonen om zinnen te lezen en hierbij ofwel te focussen op 

het begrijpen van de zin ofwel te anticiperen op wat zou volgen. De proefpersonen die anticiperend lazen 

vormden meer inferenties en deden dat bovendien sneller dan de proefpersonen die begrijpend lazen.  

10.2.5 INDIVIDUELE VERSCHILLEN EN WERKGEHEUGENCAPACITEIT.  

Er zijn grote individuele verschillen in de mate waarin inferenties worden gevonden.  

Proefpersonen moesten zinnen lezen die voorafgegaan werden door een contextzin. Deze contextzin was wel of 

niet voorspellend voor de informatie die in de vervolgzin werd gegeven. → Proefpersonen met een hoge 

werkgeheugencapaciteit bleken beter in staat te zijn om de informatie uit de contextzin te integreren met de 

vervolgzin, wanneer die voorspellend was voor de inhoud van de vervolgzin.  

10.2.6 INTEGRATIE VAN ZINSBETEKENIS EN CONTEXT  

‘A woman saw a dancing peanut who had a big smile on his face. 

The peanut was singing about a girl he had just met. And judging 

from the song, the peanut was totally crazy about her. The 

woman thought it was really cute to see the peanut singing and 

dancing like that. The peanut was [salted/in love], and by the 

sound of it, this was definitely mutual.’  

Een N400-component die opgeroepen werd door ‘salted’ was 

groter dan welke opgeroepen werd door ‘in love’, omdat de eerstegenoemde niet paste binnen het verhaal. → 

Contextuele informatie kan een zeer snelle impact hebben op verhaalbegrip en de verwerking van zinnen.  

Brink et al. Presenteerden zinnen zoals ‘I have a large tattoo on my back’ in een Brits upperclassaccent, ‘I have 

trouble sleeping without my teddy bear’ uitgesproken door een volwassene, of ‘Every night I go to sleep after 

drinking a glass of wine’ uitgesproken door een kind. In deze gevallen werd gevonden dat de doelwoorden 

werden gevolgd door een N400, wanneer een mismatch was tussen de woordbetekenis en de stem van de 

spreker. Opmerkelijk genoeg werd dit verschil wel bij vrouwen gevonden, maar niet bij mannen.  

10.3 SCHEMATHEORIEËN →  NIET KENNEN 

Een groot deel van verhaalverwerking vindt plaats doordat we nieuwe informatie integreren met kennis die 

reeds in ons langetermijngeheugen aanwezig is.  

o Schema’s: gestructureerde eenheden van achtergrondkennis die we eerder geleerd hebben. 

Bartlett beargumenteerde dat schema’s een belangrijke rol spelen in het verwerken van verhalen. Hij 

veronderstelde dat ons geheugen niet alleen beïnvloed wordt door de nieuwe elementen in een verhaal, maar 

ook door onze eerder opgeslagen schematische kennis, waardoor ons begrip van een verhaal – en de 

herinneringen daaraan – door top-downverwerkingsprocessen worden beïnvloed, op basis van de 

achtergrondkennis die in deze schema’s opgeslagen is.  
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o Frames: beschrijven de vaste kennisstructuren van de wereld 

o Scripts: bevatten informatie over sequenties van acties die in normale situaties uitgevoerd worden 

Dergelijke scripts zijn niet alleen waardevol als richtlijn in ons eigen gedrag, ze zijn ook waardevol om 

verhalen te begrijpen.  

Proefpersonen kregen verhalen gepresenteerd die elementen bevatten die conflicteerden met de 

achtergrondkennis van de proefpersonen. Achtergrondkennis of stereotypische opvattingen van de 

proefpersonen konden resulteren in systematische vervormingen in de wijze waarop proefpersonen zich deze 

verhalen herinnerden.  

Drie types fouten: 

1. Rationalisatiefouten: vervormingen die er op gericht zijn om de herinnering rationeler en consistenter 

te maken met de eigen culturele opvattingen 

2. Levelling: het weglaten van onbekende details tijdens het ophalen van het verhaal 

3. Verscherping: sommige details uit het verhalen worden er uitgelicht en benadrukt om het 

interessanter/mooier te maken 

Rationalisaties kunnen op twee manieren optreden:  

1. De schematische kennis kan direct het begrip van het verhaal beïnvloeden 

2. Het kan de herinnering vervormen tijdens het ophalen uit het geheugen 

Bartlett veronderstelde dat het tweede proces een belangrijke verklarende factor was, omdat hij overtuigd was 

dat het herinneren van verhalen een constructief proces is. Hij verwachtte dat de invloed van schema’s groter 

zou worden met het verstrijken van de tijd.  Veel studies vonden dit effect niet.  

De originele studie van Bartlett is flink bekritiseerd. Gauld en Stephenson probeerden de studie van Bartlett te 

repliceren, maar in hun instructies benadrukten ze de accuratesse. Ze vonden dat de proefpersonen ongeveer 

de helft minder fouten maakten dan wanneer dezelfde instructies van Bartlett gebruikt werden.  

o Strategische inferenties: De invloed van schema’s zien we ook weerspiegeld in het feit dat inferenties 

afhankelijk kunnen zijn van het doel van de lezer.  

McKoon en Ratcliff denken dat strategische inferenties niet zozeer tijdens het lezen gevormd worden, maar 

eerder tijdens het ophalen van de informatie uit het geheugen.  

James Dooling en collega’s lieten proefpersonen een verhaal lezen 

over een brutale dictator, Gerald Martin. Een andere groep 

proefpersonen kreeg exact hetzelfde verhaal te lezen, maar met Adolf 

Hitler. Nadat de proefpersonen het verhaal gelezen hadden, kregen ze 

ofwel vijf minuten later ofwel een week later een geheugentest. De 

cruciale manipulatie bestond eruit dat tijdens de geheugentest zinnen 

werden aangeboden die typerend waren voor het naziregime van 

Hitler, maar die niet in het originele verhaal voorkwamen. 

→ Wanneer proefpersonen onmiddellijk aan de geheugentest werden onderworpen, verwierpen ze deze zinnen 

bij beiden namen. Wanneer ze pas na een weeg de geheugentest deden, slaagden de proefpersonen die Hitler 

hadden gelezen er veel minder goed in om deze zin te verwerpen dan de proefpersonen die over Martin hadden 

gelezen.   
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 Dit resultaat in consistent met de hypothese van Bartlett en toont aan dat de inferentie niet onmiddellijk 

wordt gemaakt, maar dat er eerder sprake is van een geleidelijke integratie van nieuwe informatie met 

bestaande cognitieve schema’s, die ons helpen om de informatie over onze omgeving te structureren.  

Anderson en Pichert vroegen proefpersonen om een verhaal te lezen over wat twee jongens deden in het huis van 

een van hen, terwijl ze spijbelden van school. Het verhaal bevatte een aantal details die mogelijk interessant 

waren voor potentiële inbrekers of huizenkopers. Proefpersonen werden gevraagd om het verhaal te lezen in een 

van beide perspectieven. Opvallend was dat ze vooral details onthielden, die vooral belangrijk waren binnen het 

perspectief waar ze het verhaal in lazen. Daarna werd hen gevraagd het verhaal nog eens op te halen, maar dan 

vanuit het andere perspectief. Nu bleek dat proefpersonen zich meer details wisten te herinneren die 

overeenkwamen met het nieuwe perspectief.  

→ Schema’s en scripts helpen ons om de wereld overzichtelijk te houden en kunnen van essentieel belang zijn 

bij het begrip van het herinneren van een verhaal.  

Bransford en Johnson legden proefpersonen fragmenten voor:  

De vraag was: waar gaat deze 

passage over? Ze vroegen 

proefpersonen, nadat ze de passage 

hadden gehoord, om het verhaal zo 

accuraat mogelijk te reproduceren. 

De proefpersonen werden in 5 

groepen ingedeeld. Één groep kreeg 

geen contextuele informatie, maar 

hoorden het verhaal twee keer. De 

andere groepen kregen een cartoon 

te zien die ofwel geheel (A) of gedeeltelijk (B) schetste. Deze cartoons werden ofwel voor of na het verhaal 

getoond. Wanneer de cartoons pas achteraf getoond werden, gaven de meeste proefpersonen aan dat ze het 

verhaal slecht begrepen., terwijl het begrip bij de proefpersonen die de cartoon vooraf hadden gezien veel beter 

was. Daarnaast wisten de proefpersonen die de context vooraf hadden gekregen, ook veel meer zinnen uit het 

fragment te reproduceren dan proefpersonen die de context pas achteraf kregen.  

→ Deze resultaten onderstrepen dus dat het belangrijk is voor verhaalbegrip om nieuwe informatie al met 

een bestaande context te kunnen integreren. 

10.4 HET CONSTRUCTIE-INTEGRATIEMODEL VAN KINTSCH →  NIET KENNEN 

Het constructie-integratiemodel is gebaseerd op de mentale-modellentheorie van Philip Johnson-Laird, en gaat 

uit van het idee dat we tijdens het lezen de tekst converteren naar proposities, die de betekenis van de zin 

representeren. De proposities dir volgen uit de tekst worden in het geheugen opgeslagen, samen met een aantal 

proposities die met deze tekst geassocieerd zijn. Deze laatste proposities vormen de inferenties die we maken. 

Vervolgens zorgt een spreading activation-mechanisme ervoor dat die proposities worden geactiveerd die de 

volledige tekst representeren. Hierbij worden de proposities die de huidige zin representeren, geïntegreerd met 

de bestaande representatie van de tekst en de proposities die hierbij het sterkst geactiveerd worden, vormen de 

representatie van de tekst al geheel. Het is moeilijk om een onderscheid te maken tussen de proposities die die 

direct het gevolg zijn van de werkelijke tekst en die proposities die het gevolg zijn van inferenties.  

1. Oppervlakterepresentatie: wordt gevormd door de tekst zelf 

2. Propositionele representatie: worden rechtstreeks afgeleid van de tekst 

3. Situatierepresentatie: wordt gevormd door een mentaal model dat de situatie beschrijft waar in de tekst 

aan gerefereerd wordt, wordt gevormd door het integratieproces 
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Een belangrijk verschil is dat schematheorieën vooral de top-downprocessen die betrokken zijn bij verhaalbegrip 

en herinnering benadrukken, terwijl de constructie-integratietheorie sterker het belang van bottom-

upprocessen benadrukt. Volgens Kaakinen en Hyönä initieert de tekst zelf een bottom-upconstructieproces in 

de kennisbasis van de lezer, terwijl top-downprocessen eerder actief zijn tijdens de integratiefase. Lezers en 

luisteraars hebben moeite om een onderscheid te maken tussen 

informatie die expliciet in de tekst vermeld stond en inferenties die 

gemaakt zijn op basis van deze tekst.  

Er is ook evidentie gevonden voor de predictie dat proposities op drie 

verschillende niveaus worden gevormd. Proefpersonen moesten korte 

beschrijvingen van verschillende situaties lezen en werden daarna 

onmiddellijk, of op verschillende momenten na afloop getest op 

herkenning van de situaties. De vergeetcurves voor de oppervlakte-, 

propositionele en situatierepresentaties waren aanmerkelijk verschillend. 

Oppervlakterepresentaties werden snel vergeten, terwijl de 

situatiepresentaties nauwelijks tekenen van vergeten vertoonden. Mulder en Sanders onderzochten de 

herkenning van causale relaties binnen een verhandeling en vonden dat die gerepresenteerd werden in de 

situatierepresentaties, maar niet in de propositionele of oppervlakterepresentaties.  

Dixon en Bortolussi gaven hun proefpersonen een interessante tekst en een oninteressante tekst en vroegen 

hun proefpersonen om aan te geven hoe interessant ze deze teksten hadden gevonden en in hoeverre ze 

aandacht aan deze teksten hadden geschonken. Daarna werden de proefpersonen getest op de mate waarin ze 

zich deze teksten nog konden herinneren.  

→ Er werd gevonden dat de mate waarin proefpersonen aandacht 

richtten op de tekst samenhing met zowel de constructiefase als de 

integratiefase.  

TERUG KENNEN 

Het constructie-integratiemodel veronderstelt dat het doel van de lezer 

vooral de integratiefase beïnvloedt en niet zozeer de constructiefase. 

Het is echter niet plausibel dat dit in wekelijkheid altijd gebeurt. 

Kaakinen en Hyönä vonden dat hun proefpersonen veel tijd spendeerden aan het lezen van de relevante zinnen 

en weinig aan de irrelevante. Het doel van de lezer kan dus weldegelijk de constructiefase beïnvloeden, dit is een 

bevinding die inconsistent is met het model.  

Het constructie-integratiemodel voorspelt dat tekstuele informatie aan achtergrondkennis wordt gelinkt voordat 

ze wordt gelinkt aan contextuele informatie die door de rest van de tekst werd gegeven.  

Volgens het constructie-integratiemodel zouden de lezers, op basis van hun achtergrondkennis, langer op het 

onverwachte woord moeten fixeren, omdat de integratie met de eerdere tekst pas in een later stadium 

plaatsvindt volgens het model. Cook en Myers vonden echter dat dit niet het geval was. De lezers konden al 

onmiddellijk van de context gebruikmaken. Ook Nieuwland en Van Berkum toonden aan dat we geen moeite 

hebben om semantische incongruente informatie te verwerken wanneer een eerder gegeven context dat 

rechtvaardigt.  
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Hoewel het constructie-integratiemodel een groot aantal empirische bevindingen goed kan verklaren, blijkt dat 

er ook enkele beperkingen zijn: 

o De initiële constructiefase kan sterk beïnvloed worden door selectieve aandacht voor specifieke 

informatie. 

o Mist essentiële factoren die van belang zijn voor begrip, namelijk het doel van de lezer, de emotionele 

respons op de tekst en het visuele voorstellingsvermogen van de lezer. 

o Er zijn ook nog twee andere representatieniveaus: 

1. Tekstgenreniveau: stijl van een tekst 

2. Communicatieniveau: hoe de schrijver communiceert met de lezer 

10.5 SITUATIEMODELLEN  

o Situatiemodellen: beschrijven vooral de rol van gebeurtenissen in de verwerking van verhalen 

Het gebeurtenisindexeringsmodel van Zwaan, Langston en Graesser beschrijft de processen die betrokken zijn 

bij het verwerken van een verhalende tekst. Het gebeurtenisindexeringsmodel en het constructie-

integratiemodel zeggen dat de lezers situatiemodellen construeren wanneer ze een tekst lezen. Een 

fundamentele assumptie van het gebeurtenisindexeringsmodel is dat ons cognitieve systeem beter afgestemd is 

op het detecteren van dynamische gebeurtenissen dan op het absorberen van statistische informatie.  

Vijf verschillende aspecten van een verhaal monitoren om te beslissen of een situatiemodel moet worden 

aangepast: 

1. Protagonist: het centrale karakter in de huidige gebeurtenis, vergeleken met de vorige.  

2. Volgtijdelijkheid: de relatie tussen de tijd waarop de huidige gebeurtenis plaatsvindt, vergeleken met 

de vorige. 

3. Causaliteit: de causale relatie tussen de huidige en de vorige gebeurtenis. 

4. Ruimtelijkheid: de relatie tussen de locatie van de huidige en de vorige gebeurtenis. 

5. Intentionaliteit: de relatie tussen de doelen van een karakter en de huidige gebeurtenissen.  

Een discontinuïteit in een van deze aspecten resulteert in een update van het situatiemodel. Rinck, Weber, Curiel 

en Radvansky vonden dat leessnelheden afnamen wanneer een van de genoemde aspecten veranderde, 

vergeleken met situaties waar er geen verandering was.  

o De hier-en-nuvisie: wordt alleen de actuele informatie in beschouwing genomen.  

o De resonantievisie: veronderstelt dat alle informatie, dus ook de verouderde, kan interfereren met de 

huidige situatiebeschrijving. 

De momentele bschikbaren evidentie is echter niet eenduidig genoeg om een onderscheid tussen deze twee 

visies te maken. O’Brien et al. vonden evidentie voor de resonantievisie, op basis van studies waarin inconsistente 

elaboraties in een verhaal iterfereerden met het situatiemodel. Zwaan en Madden beargumenteerden echter 

dat O’Brien et al. hun resultaten vooral het resultaat zijn van het specifieke stimulus-materiaal dat gebruikt werd.  

Zacks, Speer, Swallow, Braver en Reynolds presenteren een meer algemene beschrijving van de wijze waarop we 

interne representaties vormen van situaties en gebeurtenissen. Volgens hun gebeurtenissegmentatietheorie 

kunnen we een intern situatiemodel op basis van twee mogelijkheden aanpassen: ofwel op basis van het updaten 

van individuele aspecten ervan, ofwel op basis van het construeren van een volledig nieuw model. Kurby en Zacks 

vonden evidentie voor beide vormen van updating. Volgens Zacks et al. worden gebeurtenissen gekenmerkt door 

discrete grenzen. Een globale update vindt volgens Zacks et al. plaats bij de grens tussen het ene en het andere 

stadium.  
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Zacks, Kurby, Eisenberg en Haroutunian vonden evidentie voor de hypothese dat een volledig nieuw model wordt 

geconstrueerd bij een grens tussen twee stadia. Proefpersonen kregen filmfragmenten te zien en moesten 

proberen te voorspellen wat er vijf seconden nadat de film werd stopgezet ging gebeuren. Wanneer deze stop 

plaatsvond vlak voor een grens, was deze predictie significant slechter dan wanneer de film middel in een stadium 

werd stopgezet.  

Ezzyat en Davachi vonden evidentie voor het idee dat ook tijdens het lezen scènes worden gesegmenteerd in 

discrete episodes. Een latere geheugentest gaf aan dat herinneringen die een fasegrens overschreden meer tijd 

vroegen om opgehaald te worden dan herinneringen die betrekking hadden op één specifieke frase.  

10.6 EVALUATIE 

Zowel het constructie-integratiemodel als de situatiemodellen zijn succesvol in het verklaren van de processen 

die betrokken zijn bij discoursverwerking.  

o Constructie-integratiemodel: probeert vooral te verklaren hoe nieuwe informatie aan bestaande kennis 

wordt gelinkt bij de verwerking van non-fictie. 

o Situatiemodellen: proberen vooral te beschrijven hoe de dynamische eigenschappen van narratieve 

verhalen worde verwerkt.  

11 SCHRIJVEN: HET CREËREN VAN KENNIS 3 STADIA VAN SCHRIJFVAARDIGHEID KENNEN  

Terwijl het begrijpen van een narratief een beroep doet op de 

vaardigheid om de informatie die gegeven is in een tekst te 

relateren aan onze achtergrondkennis, doet ons vermogen om 

verhalen of teksten te produceren vooral een beroep op de 

vaardigheid om de noodzakelijke informatie te structureren en 

die zo goed mogelijk te relateren aan de verwachte 

achtergrondkennis van de lezer of luisteraar. Daane 

rapporteerde dat studenten met een betere schrijfvaardigheid 

ook hoger scoorden op tekstbegriptesten. Veel leeservaring 

resulteert waarschijnlijk in een beter inzicht in de structuur van 

een tekst en het draagt bij aan de vocabulaire en kennis van de 

schrijver.  

(!) Bereiter en Scardamalia identificeren twee strategieën: 

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

minimum aan planning. 

2. Kennis-transformatietheorie: is complexer en houdt niet alleen rekening met het onderwerp, maar ook 

met de retoriek (bv: hoe je een argument sterker kan maken) 

Bij een goed gebruik van de kennis-transformatiestrategie beïnvloeden de retorische en inhoudelijke aspecten 

elkaar wederzijds. Dit resulteert in teksten die consistenter zijn en die de hoofdlijn van een argument op een 

consistentere wijze overbrengen, vergeleken met de kennis-vertelstrategie.  

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

3. Kennis-creatiestrategie: houdt niet alleen rekening met de inhoudelijke en retorische aspecten, maar 

ook met het perspectief van de lezer.  
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Het resulteert erin dat schrijfexperts proberen te anticiperen op alle mogelijke interpretaties die de lezer aan 

een tekst kan geven en ze streven ernaar om alle mogelijke ambiguïteiten uit een tekst te verwijderen tijdens de 

revisie. Deze strategie richt zich daarmee op de behoeften van de lezer.  

o Kenniseffect: veel schrijvers gaan er van uit dat de lezers al een groot deel van de kennis van de schrijver 

bezitten.  

Hayes en Bajzek vonden dat mensen die bekend zijn met specifieke technische termen in hoge mate 

overschatten hoe bekend anderen met deze termen zijn.  
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H17: TAALPERCEPTIE EN -BEGRIP 

1 INLEIDING 

We zullen de belangrijkste cognitieve processen die nodig zijn voor het verstaan en begrijpen van taal bespreken. 

Lezen en luisteren zijn gebaseerd op de visuele en auditieve perceptie en zijn daarmee in principe modaliteit 

specifiek. Hoewel er niet een duidelijke grens te definiëren is tussen taalperceptie en taalbegrip, zijn de 

cognitieve processen die bij taalbegrip betrokken zijn minder sterk gebonden aan een specifieke inputmodaliteit.  

2 LEZEN EN LUISTEREN: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN  (!) 

De processen die betrokken zijn bij het begrijpen van een zin zijn ongeveer hetzelfde ongeacht je de zin leest of 

hoort.  

Lezen  Luisteren 

o Kunnen teruglezen 
o Uitgebreid en transitief  

o Ambigue betekenis o Vluchtige en ambigue klanken 

o Leestekens  
o Prosodie  

Maar er zijn ook verschillen: 

o Geschreven woorden kunnen we in één oogopslag waarnemen, terwijl gesproken woorden over de tijd 

uitgespreid en transitief zijn. 

→ Woorden nadat ze uitgesproken zijn, vervliegen en daardoor moeten ze in ons geheugen actief 

gehouden worden, terwijl we geschreven woorden of zinnen of zelfs gehele passages nog eens terug 

kunnen lezen. Luisteren doet daarom ook een groter beroep op ons geheugen dan lezen.  

o De grenzen tussen woorden zijn niet duidelijk te onderscheiden wanneer je woorden uitspreekt, 

luisteren naar spraak doet dus een zwaar beroep op het segmentatieproces, het proces dat individuele 

woorden identificeert in het continue audiosignaal.  

Gesproken tekst is over het algemeen veel minder ambigu dan geschreven tekst.  

o Prosodie: is het ritme, namelijk de nadruk en de intonatie die door de spreker worden geproduceerd. 

(= leestekens in geschreven taal) 

3 LEZEN VAN LOSSE WOORDEN  

Tijdens het lezen maken we gebruik van:  

o Orthografie: spelling van woorden 

o Fonologie: klank van woorden 

o Semantiek: betekenis van woorden 

o Syntax: regels die de structuur van een taal beschrijven 

o Hogere-ordediscoursintegratie  

→ Woordherkenning ligt aan de basis van het lezen en verloopt behoorlijk automatisch. 
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Bottom-up verklaring: Ons visueel systeem detecteert de individuele elementen waaruit letters samengesteld 

zijn en genereert op basis van deze elementen objectrepresentaties van de individuele letters. De 

geïdentificeerde letters worden vervolgens sequentieel vergeleken met een intern lexicon, tot er een match 

optreedt met het geschreven woord.  

→ MAAR het woordsuperioriteitseffect stelt dat Cattell al in 1885 had gevonden dat woorden nog herkend 

konden worden wanneer de aanbiedingstijd zo kort was dat individuele letters niet herkend konden worden.  

→ Meer dan 80 jaar later vond Reicher een vergelijkbaar resultaat. De context die het woord vormt kan de 

herkenning van de letter positief beïnvloeden.  

Later is gebleken dat het niet eens noodzakelijk is om echte woorden te gebruiken om deze verbetering in 

herkenning te bewerkstelligen.  

o Pseudowoordsuperioriteitseffect het gebruik van pseudowoorden ook een facilitatie in herkenning 

teweeg brengt. Dit suggereert dat de orthografie een rol speelt in de herkenning van letters, zonder dat 

de betekenis van woorden noodzakelijk geactiveerd moet worden.  

3.1 HET INTERACTIEVE ACTIVATIEMODEL (!) DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET MODEL,  WELKE 

EFFECTEN KAN HET VERKLAREN EN BEPERKINGEN 

McClelland en Rumelhart hebben een neuraal netwerkmodel ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op de 

assumptie dat top-down- en bottom-upporcessen met elkaar interacteren. Het model bestaat uit 

herkenningseenheden op alle drie de niveaus. Het onderste niveau bestaat uit eenheden die de samenstellende 

eigenschappen van letters 

herkennen. Het middelste niveau 

bevat eenheden die hele letters 

herkennen en het hoogste niveau 

bestaat uit eenheden die hele 

woorden herkennen. Het model is 

interactief omdat activatie op 

hogere niveaus de activatieniveaus 

op de lagere niveaus kan 

beïnvloeden.  

Top-downinvloeden vinden plaats doordat de geactiveerde kandidaat-woorden vervolgens ook weer de 

kandidaat-letters activeren die wel in deze woorden voorkomen, terwijl ze de kandidaat-letters inhiberen die 

niet in deze kandidaat-woorden voorkomen. De versterking van de kandidaat-letters resulteert vervolgens weer 

in een versterking van de activatie van de relevante kandidaat-basiseenheden en inhibitie van de irrelevante.  

→ Deze top-downinvloeden versterkt het contrast tussen geactiveerde en geïnhibeerde eenheden weer, dat 

vervolgens weer de activatie op het letter- en het woordniveau beïnvloedt. 

→ Het woord superioriteitseffect kan dus worden verklaard vanuit het gegeven dat de woordinformatie de 

herkenning van individuele letters kan faciliteren door middel van deze terugkoppeling.  
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Wanneer letters ingebed zijn in uitspreekbare non-woorden zal er echter altijd enige overlap zijn met bestaande 

woorden. Deze overlap kan ook resulteren in aanvullende activatie van de letters in het pseudowoord en 

daardoor ook de herkenning van dit woord faciliteren.  

→ Het voorspelt dat de tijd die nodig is om een woord te herkennen onder andere afhankelijk is van de 

orthografische buren van een woord. De orthografische buren worden gevormd door alle woorden die gevormd 

kunnen worden door slechts één letter in het woord te veranderen. Wanneer een woord aangeboden wordt 

zullen alle orthografische buren ook geactiveerd worden, die ieder proberen om elkaar en het doelwoord te 

inhiberen. Hoe hoger het aantal buren, hoe sterker de gecombineerde inhibitie zal zijn. In theorie zou het 

inhibitoire effect ook moeten afhangen van de frequentie van de buren. Hoe frequenter een orthografische buur 

voorkomt in de taal, hoe gemakkelijker die geactiveerd wordt.  

3.2 POSITIECODERING (!) MODELLEN DIE BETER IN STAAT ZIJN OM POSITIECODERING VAN LETTERS TE 

VERKLAREN KENNEN  

Lettervolgorde is belangrijk, omdat we anders niet in staat zouden zijn om anagrammen zoals ‘laken’ of ‘kalen’ 

van elkaar te onderscheiden. We zijn er veel flexibeler in dan het interactieve activatiemodel veronderstelt. 

Gomez et al. vonden dat non-woorden waarin twee letters verwisseld zijn ten opzichte van een bestaand woord 

vaak als een bestaand woord worden herkend.  

o Overlapmodel: er wordt hier aan de letters van een woord geen 

vaste, maar een probabilistische positie toegekend.  

Bv: In het woord ‘detail’ wordt de letter ‘t’ geassocieerd met de 

derde positie, maar ook in zekere mate met de tweede en de vierde 

positie, waardoor het model in staat is om waarschijnlijkheden aan 

verschillende kandidaat-woorden toe te kennen die van elkaar 

verschillen qua letter positie.  

o Modellen gebaseerd op bayesiaanse inferentie: veronderstellen 

dat informatie over identiteit en de positie van letters worden 

samengevoegd met het verstrijken van de tijd.  

1. Letter in time and retinotopic space model (LTRS) 

2. Bayesian reader (BR) 

→ Ze zijn gespecificeerd op een relatief abstract niveau en maken geen veronderstellingen 

(=assumpties) omtrent de specifieke opbouw (=implementatie) ervan. Ze proberen te verklaren hoe 

tijdens het lezen statistische evidentie voor verschillende kandidaat-woorden opstapelt. Het model 

berekent voor ieder woord in het lexicon een mogelijkheid dat dit het woord is dat gezien is. Er wordt 

rekening gehouden met de woordfrequentie, de betekenis en de verwachting.  

3.3 DE INVLOED VAN BETEKENIS EN VERWACHTING 

Stroop toonde aan dat de betekenis van woorden automatisch verwerkt wordt. 

→ Hij bood reeksen woorden aan die bestonden uit de namen van kleuren. Hij vond dat het proefpersonen veel 

langer kostte om de drukkleur van deze woorden te benoemen wanneer de betekenis van het woord 

conflicteerde met deze kleur, vergeleken met de conditie waarin de betekenis van het woord niet overeenkwam 

met de drukkleur.  
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3.4 PRIMING EN VERWACHTING  

De individuele woorden die in een zin voorkomen zijn meestal aan elkaar gerelateerd, en deze relatie 

ondersteunt ook de herkenning van woorden.  

Neely maakte gebruik van prime-stimulus, die 200, 400 of 700 ms later 

gevolgd kan worden door een letterreeks (de doelstimulus). De 

proefpersonen moesten beslissen of deze letterreeks al dan niet een 

woord vormde. Proefpersonen werden geïnstrueerd dat de prime 

‘vogel’ meestal gevolgd zou worden door een naam van een specifieke 

vogelsoort, terwijl het prime-woord ‘lichaam’ meestal gevolgd zou 

worden door een onderdeel van een gebouw.  

1. Verwacht en semantisch gerelateerd: vogel – roodborst 

2. Verwacht en semantisch ongerelateerd: lichaam – deur 

3. Onverwacht en semantisch gerelateerd: lichaam – hart 

4. Onverwacht en semantisch ongerelateerd: vogel – arm 

5. Controleconditie: XXXX – roodborst 

Twee verschillende priming-effecten: 

1. Kortduren faciliterend effect: werd enkel gedreven door de semantische relatie. Wanneer de tijd 

tussen het aanbieden van de prime en de doelstimulus kort was, 250 ms, werden de combinaties 

vogel – roodborst en ‘lichaam – hart’ relatief snel verwerkt.  

2. Effect van verwachting: ontstond later en hield langer aan. Bij een interval van 700 ms tussen prime 

en doelstimulus werden verwachte combinaties (vogel – roodborst en lichaam – deur) sneller 

verwerkt, terwijl onverwachte combinaties juist langzamer verwerkt werden.  

 Zowel de semantiek als de verwachting speelt een rol bij de herkenning van woorden, waarbij de invloed 

van semantiek snel en automatisch is, terwijl de invloed van verwachting langzamer en taakafhankelijk is.  

Tegenwoordig is er evidentie voor dat we de context als voorspeller gebruiken.  

Penolazzi, Hauk en Pulvermüller hebben met behulp van ERP’s aangetoond dat context al in een heel vroeg 

stadium de toegang tot het lexicon kan beïnvloeden. Wanneer het doelwoord verwacht werd was de P200-

component, die piek op 200 ms na aanbieding van het woord, groter dan wanneer het doelwoord niet verwacht 

werd. Dit is opmerkelijk, want 200 ms markeert het eindstadium van de initiële visuele verwerking van het woord.  

 Verwachting kan al in een relatief vroeg stadium van de semantische verwerking een invloed uitoefenen 

op de verwerking van een woord.  

3.5 DE ROL VAN FONOLOGIE  

Het sterke fonologisch model van Frost postuleert dat de verwerking van fonologische informatie automatisch 

plaatsvindt tijdens het lezen en dat het een belangrijke rol speelt in het herkennen van woorden.  

Leren lezen vindt vaak plaats op basis van fonetische benaderingen, waarbij we als eerste leren om de relatie 

spraakklanken en corresponderende letters of groepen van letters te herkennen. De fonetische vaardigheden 

van kinderen zijn dan ook goede voorspelers voor hun latere leesvaardigheid.  

o Homofoon: woorden die dezelfde uitspraak hebben, maar een andere spelling en betekenis. 
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Van Orden gaf proefpersonen de opdracht om een doelwoord te lezen, waarover ze een vraag moesten 

beantwoorden zoals: ‘Is it a flower? ROWS’. Wanneer ze dit doelwoord kregen maakten ze meer fouten dan 

wanneer ze de vraag kregen: ‘Is it a flower? ROBS’. De fouten die de proefpersonen maakten vloeiden voort uit 

het feit dat ze de fonologie van her woord ROWS verwerkten, waardoor ook de woordbetekenis van het 

homofoon ROSE werd geactiveerd. 

o Fonologische buurt: bestaat uit alle woorden die slechts één foneem verschillen van het doelwoord. 

Bv: bult → bulk, zult, belt,… 

Yates vond dat wanneer de fonologie een invloed op het kennen van woorden heeft, dan hebben woorden met 

een groot aantal fonologische buren een voordeel bij de herkenning, omdat de verschillende fonologische 

associaties bijdragen aan de herkenning.  

→ Dit effect treed echter alleen op wanneer de fonologische buren relatief distinctief zijn. Wanneer ze sterk 

overeen komen qua uitspraak, kan dat resulteren in interferentie, waardoor woordherkenning vertraagd kan 

worden.  

De invloed van fonologie op woordherkenning blijkt ook uit verschillende fonologische priming-studies. Rastle 

en Brysbaert vonden dat woorden worden sneller verwerkt wanneer ze voorafgegaan werden door fonologische 

identieke non-woord-primes, dan door de niet-identieke controle-primes.  

→ Fonologie van een woord kan snel en automatisch geactiveerd worden.  

Wanneer je aan het lezen bent, heb je de ervaring dat je de gelezen tekst stil en met je innerlijke stem voorleest.  

→ Wanneer je voor jezelf leest activeer je de fonologische code van je lokale dialect. Je innerlijke stem is dus 

gelijk aan je spreekstem.  

Zwak fonologisch model van Colthaert et al.: 

o Evidentie op basis van neuropsychologische patiënten 

o PS: fonologische code niet voldoende om betekenis te activeren 

o YGA: vergelijkbare resultaten voor het Mandarijn 

Ondanks de grote invloed van de fonologie lijkt het er wel opdat fonologische informatie niet noodzakelijk is voor 

woordherkenning. 

→ Hanley en McDonnell presenteerden de resultaten van een patiënt met een spraakproductiestoornis. PS was 

in staat om de betekenis van geschreven homofonen te begrijpen, wanneer deze allebei expliciet gepresenteerd 

werden. PS was echter niet in staat om de alternatieve betekenis van een homofoon te produceren wanneer er 

slechts één getoond werd. Daarnaast was PS niet in staat om veel woorden correct uit te spreken.  

 PS had toegang tot alle woordbetekenissen, wanneer deze woorden werden getoond, maar de fonologische 

code op zich was niet voldoende om deze woorden automatisch te activeren.  

Het interessante van de studie van Hin en Bi is dat YGA Mandarijn spreekt, wat wil zeggen dat de resultaten 

generaliseren over verschillende talen.  

 Deze bevindingen geven aan dat fonologie snel verwerkt kan worden en een sterke invloed op 

woordverwerking kan hebben. Toegang tot de fonologie is echter niet noodzakelijk voor woordbegrip.  
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4 HARDOP LEZEN VAN GESCHREVEN WOORDEN  

Een veelgebruikt methode in de taalpsychologie maakt gebruik van hardop lezen, en onderzoekt 

taalperceptieprocessen door proefpersonen woorden hardop te laten herhalen. Een probleem met deze 

methode is echter dat het zowel taalperceptie- als taalproductieprocessen aanspreekt en dat we daar bij de 

interpretatie van onze resultaten altijd rekening mee moeten houden.   

Het feit dat we afwijkingen in de regelmaat van de uitspraakregels kunnen herkennen en dat we ze probleemloos 

kunnen verwerken, impliceert dat we beschikken over een intern lexicon waarin specifieke informatie over de 

uitspraak van individuele woorden is opgeslagen. Dit is echter ontoereikend, omdat het enerzijds niet kan 

verklaren hoe we nieuwe woorden of non-woorden toch kunnen uitspreken. De uitspraak van deze nieuwe 

woorden en non-woorden lijkt daarom ook eerder op basis van een algemene spraakregel te gebeuren. Het lijkt 

er dus op dat het generen van de uitspraak van een woord enerzijds berust op het opzoeken van de juiste 

uitspraak in een lexicon, en anderzijds op het toepassen van de regel.  

4.1 DYSLEXIE  

o Dyslexie: algemene term voor een klasse van leesproblemen 

1. Centrale dyslexie: stoornis in de hogere-ordeleesprocessen 

2. Perifere dyslexie: stoornis in de processen die de visuele informatie omzetten in een linguïstische 

code 

4.1.1 OPPERVLAKTEDYSLEXIE  

Mensen met een oppervlaktedyslexie hebben vooral problemen met het lezen van onregelmatige woorden. Uit 

McCarthy en Warrington hun resultaten bleek dat de spraak van deze patiënten vaak gekenmerkt wordt door 

een hoge mate van overregularisatie, wanneer ze onregelmatige woorden hardop lezen. Hun vaardigheid om 

regelmatige woorden en non-woorden te lezen is echter intact.  

→ Oppervlaktedyslexiepatiënten hebben vooral problemen met het verwerken van de lexicale informatie, waar 

de uitzonderingsregels voor specifieke woorden zijn opgeslagen, waardoor hun uitspraak noodgedwongen een 

algemene regel blijft volgen.  

4.1.2 FONOLOGISCHE DYSLEXIE  

Fonologische dyslexie heeft moeite met het lezen van non-woorden waarbij hun vaardigheid om vergelijkbare 

bestaande woorden te vormen normaal intact is. Fonologische dyslectici hebben een stoornis in de 

regelgebaseerde conversie van spelling naar uitspraak en hierdoor exclusief aangewezen zijn op de nog intacte 

lexicale informatie. 

Colthaert bespreekt een groot aantal fonologische dyslexiepatiënten die allemaal gekenmerkt worden door meer 

alegemene problemen met de fonologische verwerking. Caccappolo-Van Vliet, Miozoo en Stern beschrijven twee 

fonologische dyslexie patiënten die specifiek problemen hadden met het lezen van non-woorden, terwijl hun 

prestatie op andere fonologische taken nagenoeg intact was.  

4.2 THEORETISCHE BENADERINGEN (!) BELANGRIJKSTE KENMERKEN TRIAGLE EN DUAL -ROUTE CASCADE 

MODEL  

o Traingle-model: is gebaseerd op een gedistribueerde connectionistische benadering, waarin 

orthografie, fonologie, contextuele en lexicale informatie gezamenlijk de uiteindelijke uitspraak van een 

woord bepalen.  

o Dual-route cascade-model: striktere scheiding tussen lexicale en regelgebaseerde systemen.  
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4.2.1 ANALOGIEMODELLEN 

De basis is dat we woorden en non-woorden uitspreken op basis van analogieën met andere woorden. Deze 

modellen veronderstellen één proces dat de uitspraken van woorden bepaalt op basis van de activatie van 

vergelijkbare woorden.  

Een groot probleem is echter dat ze niet in staat zijn om op een adequate wijze het onderscheid tussen lexicale 

en non-lexicale effecten te verklaren.  

4.2.2 HET TRAINGLE-MODEL 

Het originele trangle-model, ook bekend als het Seidenberg-McClelland-model, deelt een aantal eigenschappen 

met het interactieve activatiemodel voor letter- en woordherkenning.  

In hun oorspronkelijke formulering beschreven Seidenberg en 

McClelland een model dat kon bepalen hoe we reeksen letters 

kunnen herkennen als woorden en die vervolgens kunnen 

uitspreken. Lezen en spraak omvatten drie verschillende types 

informatie: naast de orthografische en de fonologische codes 

speelt betekenis namelijk ook nog een belangrijke rol. Deze 

drie types informatie zijn via feedbackconnecties met elkaar 

verbonden.  

Zij simuleerden oorspronkelijk alleen maar de rechtstreekse 

conversie van orthografische naar fonologische met behulp 

van een connectionistisch netwerk. Deze simulatie bestond uit 

een netwerk met een inputlaag, een tussenlaag en een 

outputlaag die fonologische eenheden representeerde. De 

gewichten van de verbindingen tussen knopen werden verkregen door het netwerk te trainen. Na deze training 

bleek het netwerk zeer adequaat in staat te zijn om de correcte fonemen te selecteren voor zowel regelmatige 

woorden als voor uitzonderingswoorden.  

Het model zou tekort schieten in het bepalen hoe mensen non-woorden kunnen lezen en het zou ook geen 

verklaring kunnen bieden voor het ontstaan van oppervlakte- en fonologische dyslexie. Plaut et al. hebben het 

model gereviseerd (=PMSP). Het maakte gebruik van meer realistische input-en outputrepresentaties, waardoor 

het veel beter in staat was om de juiste fonemen te selecteren voor non-woorden. Ook dit model simuleerde 

echter nog steeds alleen maar de relatie tussen orthografie en fonologie. De invloed van betekenis werd later 

uitgewerkt door Harm en Seidenberg.   

Alle onderdelen van het model dragen bij aan de activatie van betekenis. Je hebt een directe route van 

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

model volledig getraind is, wordt de woordbetekenis over het algemeen iets sneller via de directe route 

geactiveerd dan via de indirecte route. Vanwege de interactieve verbindingen activeren de betekeniseenheden 

ook weer de fonologische eenheden, waardoor de semantiek ook een rol speelt in de selectie van de fonologische 

outputeenheden. 

4.2.3 DUAL-ROUTE CASCADE-MODEL 

o Grafeem: basiseenheid van een geschreven taal, kan bestaan uit individuele letters of een combinatie 

van letters, die correspondeert met een specifieke spraakklank. 

o Foneem: basiseenheid van gesproken taal 
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De basisassumptie is dat er twee hoofdroutes zijn waarlangs grafemische informatie geconverteerd kan worden 

naar fonologische: een regelgebaseerde e een lexicale route. De lexicale route is onderverdeeld in een route die 

gebruikmaakt van het semantische systeem en een route die alleen van de fonologische en orthografische 

informatie in het lexicon gebruikmaakt.  

o Cascadeprincipe: verwerking kan op een volgend verwerkingsstadium beginnen op het moment dat de 

verwerking op een eerder stadium nog gaande is.  

Het model is in staat om de effecten van lexicale beslissingstaken en 

benoemingstaken adequaat te simuleren en het kan effecten van 

woordfrequentie, de regelmaat van pseudohomofonen, orthografische en 

fonologische buren, alsook diverse priming-effecten adequaat 

reproduceren.  

→ Onregelmatige woorden duren langer om te verwerken, aangezien de 

lexicale en niet-lexicale routes conflicterende fonologische codes 

opleveren.  

(!) Het model kan oppervlaktedyslexie verklaren door het lexicon minder 

toegankelijk te maken, en fonologische dyslexie door de grafeem-

foneemconversieroute te beschadigen.  

4.2.4 GRAFEEM-FONEEMCONVERSIE (ROUTE 1)  

Op basis van een regelgebaseerd systeem grafemen naar fonemen kan converteren, zonder dat daarvoor 

toegang tot een lexicon is vereist. (!) Patiënten die enkel route 1 zouden kunnen gebruiken, zouden accuraat 

moeten zijn in het uitspreken van woorden met een regelmatige spelling-geluidsrelatie. Ze zouden problemen 

met het uitspreken van woorden die niet conformeren aan deze regels moeten ondervinden. Ze zouden geen 

probleem moeten hebben met de uitspraak van non-woorden, want die kunnen op basis van conversieregels 

uitgesproken worden. → Deze symptomen worden gevonden bij oppervlaktedyslexie  

o Regulariseren: uitspraak zou convergeren aan de regel 

4.2.5 DE LEXICALE ROUTES 

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

De aanwezigheid van het lexicon faciliteert het opzoeken van grafeem-foneemrelaties voor bestaande woorden. 

Daarnaast liggen hier ook de uitzonderingen opgeslagen.  

(!) Wanneer patiënten alleen nog beschikken over de lexicale routes, dan zal die niet meer in staat zijn om non-

woorden correct uit te spreken, want die zijn niet in het lexicon opgeslagen. Ze zullen meer moeite hebben met 

woorden waar ze minder goed bekend mee zijn, omdat die niet sterk gepresenteerd zijn in het lexicon.                       

→ fonologische dyslexie  

Het belangrijkste verschil tussen route 2 en 3 is dat 3 het semantische systeem niet betrekt bij de verwerking. 

Problemen met semantische verwerking worden vooral gevonden bij patiënten die last hebben van diepe 

dyslexie. Ze hebben ook vaak moeite met het uitspreken van onbekende en non-woorden. Bij diepe dyslexie is 

ook een semantische systeem beschadigd. Symptomen van een diepe dyslexie zijn vaak te complex om volledig 

verklaard te worden door het dual-route cascade-model. Hoewel er hierbij sprake lijkt te zijn van een ernstige 

vorm van fonologische dyslexie, is er ook een evidentie dat de symptomen het gevolg zijn van het feit dat de 

taalfuncties bij deze patiënten overgenomen zijn door de rechterhemisfeer. 
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Beperkingen aan het dual-route cascade-model: 

1. Het kan de resultaten van een diepe dyslexie niet goed verklaren. Dit wijst er op dat de precieze 

betrokkenheid van semantiek nog niet goed is uitgewerkt in het model. 

2. Het model kan niet leren, het kan niet verklaren hoe de grafeem-foneemrelaties ontstaan of hoe 

nieuwe informatie in het lexicon opgenomen kan worden terwijl we lezen als kind, of op latere 

leeftijd onze woordenschat blijven uitbreiden.  

3. Het model gaat ervan uit dat de fonologische verwerking slechts langzaam plaatsvindt en maar 

een beperkt invloed heeft op woordherkenning en leesprestaties. → Vele empirische studies 

hebben aangetoond dat de fonologie wel degelijk heel erg snel een invloed kan hebben op 

woordherkenning.  

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

te verklaren. 

5. Het model is complex. Wanneer twee modellen ongeveer dezelfde data kunnen verklaren, zal het 

meest eenvoudige altijd worden verkozen. De complexiteit van een model kan uitgedrukt worden 

in de hoeveelheid vrije parameters die een model bevat. Met 30 vrije parameters is het dual-route 

cascade-model bepaald niet een zuinig model, waardoor het ook niet verrassend is dat het goed 

past op een grote hoeveelheid data.  

4.2.6 CONVERGERENDE IDEEËN 

Het dual-route cascade-model en het triangle-model convergeren steeds beter.  

Sommige hersengebieden zouden sterker geactiveerd moeten worden door woorden dan door non-woorden, 

terwijl dat voor andere hersengebieden precies omgekeerd zou moeten zijn.  

o Woorden roepen meer activatie op in de anterieure fusiforme gyrus. Wordt in verband gebracht met 

het orthografische lexicon en of het semantische systeem. 

o Woorden roepen meer activatie op in de angulaire en middel-temporale gyri. Ze zijn geassocieerd aan 

het fonologisch lexicon en/of het semantische systeem. 

o Non-woorden riepen meer activatie op in de posterieure fusiforme en de occipito-temporale cortex. 

Ze zijn vooral betrokken bij de verwerking van orthografische informatie.  

o Non-woorden roepen ook meer activatie op in de inferieure pariëtale cortex en de inferieure frontale 

gyrus. Ze zijn vooral betrokken bij het converteren van orthografische informatie naar geluid.  

o De inferieure frontale gyrus werd ook meer geactiveerd door onregelmatige woorden dan door 

regelmatige woorden.  
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5 HET LEZEN VAN ZINNEN 

Veruit de meeste tekst die we lezen bestaat uit een of meer zinnen. Om een zin te kunnen lezen moeten we onze 

ogen langs de tekst bewegen en de patronen van onze oogbewegingen kunnen nieuwe inzichten bieden in de 

wijze waarop we teksten verwerken.  

5.1 OOGBEWEGINGEN  

o Saccades: onze ogen verplaatsen zich met snelle sprongen van de ene naar de andere locatie.  

Saccades zijn ballistisch, wanneer ze eenmaal geïnitieerd zijn, kunnen ze niet meer qua richting aangepast 

worden. een saccade neemt ongeveer 20-30ms in beslag, we maken ze ter grootte van ongeveer acht letters of 

spaties. Na iedere saccade volgt een fixatie die ongeveer 200-250ms duurt.  

Tijdens een saccade kunnen onze ogen geen informatie opnemen, dat gebeurt enkel tijdens de fixatie.  

o Moving window-techniek: hierbij wordt de te lezen tekst 

onleesbaar gemaakt, behalve in een klein venster rondom de 

fixatie.  

→ Door de grootte van dit venster te manipuleren, kunnen we 

vaststellen onder welke omstandigheden de leesprestatie 

aangetast wordt. Hierdoor is vastgesteld dat we tijdens de 

fixatie ongeveer 3 à 4 letters links voorbij het fixatiepunt 

kunnen verwerken en tot maximaal 15 letters rechts van het 

fixatiepunt. Voor talen die van rechts naar links worden 

geschreven is dit omgekeerd.  

In 80% van de gevallen fixeren we ons op inhoudswoorden, in 20% van de gevallen fixeren we ons op 

functiewoorden. De fixatietijd op een woord is niet alleen afhankelijk van het woord in kwestie zelf, maar ook 

van de frequentie van het voorafgaande woord.  

o Spill-overeffect: hoe lager de frequentie van dat woord is, hoe langer we op het huidige woord blijven 

fixeren.  

5.2 EZ-READER (!) BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN, VERKLARING BEÏNVLOEDING HUIDIGE FIXATIEDUUR DOOR 

EERDER GEFIXEERDE WOORDEN, VERSCHIL SHIFT MODEL  

Naïef model is het idee dat we ieder woord afzonderlijk fixeren en dat we pas een saccade naar het volgende 

woord uitvoeren wanneer we het huidige woord volledig hebben verwerkt. 

Problemen: 

1. Het duurt ongeveer 85-200 ms voordat we een oogbeweging hebben gepland en uitgevoerd, wat zou 

betekenen dat we veel tijd verliezen tussen het verwerken van twee woorden als we deze oogbeweging 

pas konden initiëren nadat we een woord hebben verwerkt. 

2. Soms slaan we woorden over bij het fixeren. Ook dat zouden we moeilijk kunnen verklaren door middel 

van een model dat ervan uitgaat dat we een woord pas kunnen verwerken nadat we erop fixeren.  
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(!) Volgens het EZ-Reader-model van Reichle, Rayner en Pollatsek 

programmeren we een oogbeweging naar het volgend deel van de 

zin nadat we de informatie waarop we gaan fixeren al deels hebben 

verwerkt tijdens een vorige fixatie. Hierdoor kunnen we veel sneller 

lezen, omdat een saccade naar een volgende locatie al 

geprogrammeerd kan worden terwijl we de informatie van de 

huidige fixatie nog aan het verwerken zijn.  

1. Lezers checken 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 een volgende 

saccade. 

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

kwestie worden hier geactiveerd. 

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

De frequentiechecks en de lexicale toegang verlopen sneller voor hoogfrequente woorden dan voor 

laagfrequente woorden. Dat geldt vooral voor de lexicale toegang. Deze processen verlopen sneller voor 

verwachte dan voor onverwachte woorden.  

Één implicatie van dit model is dat er een zekere tijd beschikbaar is voor de verwerking van het niet-gefixeerde 

woord. Dat is de tijd tussen het afronden van de verwerking van het gefixeerde woord en het moment waarop 

de saccade daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Doordat de verwerking bij verwachte en hoogfrequente 

woorden sneller gaat, blijft er meer tijd over om het nog niet-gefixeerde woord te verwerken. Wanneer het 

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

huidige woord te verwerken en moeten we bijgevolg langer fixeren om dit woord volledig te verwerken.  

We slaan korte functiewoorden vaak over omdat ze frequent, kort en verwacht zijn, waardoor we ze al tijdens 

de vorige fixatie volledig hebben kunnen verwerken, waardoor er geen noodzaak meer is om ze te fixeren. 

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

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

‘I was told that the table was made out of expensive wood.’ Terwijl proefpersonen deze zin lazen werd het woord 

‘table’ op sommige trials vervangen door het woord ‘banjo’, op het moment dat ze een saccade gingen maken 

naar ‘table’. Wanneer dat gebeurde bleek de fixatietijd veel langer te zijn dan bij trials waar het woord niet was 

veranderd.  

→ Deze verlengde fixatietijd kan verklaard worden doordat de verwerking van ‘banjo’ niet kon profiteren van de 

parafoveale verwerking tijdens de eerdere fixatie.  
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5.2.1 PARALLELLE VS. SERIËLE PROCESSEN  (!)  

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

o Parafoveale-op-foveale effect: niet alleen de eigenschappen van het vorige woord, maar ook die van 

het volgende woord beïnvloeden de fixatietijd op het huidige woord. 

Dit impliceert dat het huidige woord en het vorige woord parallel 

verwerkt kunnen worden. Modellen die parallelle verwerking 

veronderstellen, zoals het saccade-generation with inhibition by foveal 

targets-model (=SWIFT-model) kunnen deze effecten beter verklaren.  

Het belangrijkste verschil met het EZ-reader-model is dat het SWIFT-

model niet veronderstelt dat aandacht sequentieel tussen de twee 

woorden switcht, maar dat er aan alle woorden die tijdens de fixatie 

waargenomen worden, een zekere mate van aandacht wordt 

geschonken. De woorden in kwestie zouden dus ook allemaal in zeker zin 

parallel worden verwerkt. Woorden krijgen meer aandacht, en worden 

met een hogere prioriteit verwerkt, naarmate ze zich dichter bij het 

fixatiepunt bevinden. Wanneer deze woorden volledig verwerkt zijn, 

terwijl de verwerking van het huidige woord nog gaande is, kunnen de 

verwerkte woorden overgeslagen worden.  

Pynte, Kennedy en Ducrot vonden dat spelfouten in een parafoveaal woord resulteerden in een kortere 

fixatieduur op het foveale woord. Ook woordfrequenties van parafoveale woorden lijken een invloed te hebben 

op de huidige fixatie. De effecten zijn echter over het algemeen vrij klein, waardoor de bijdrage van parallele 

processen aan het leerproces relatief beperkt lijken te zijn.  

5.2.2 EVALUATIE  

Beperkingen:  

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

volgorde afwijken.  

2. Woordfrequentie en voorspelbaarheid blijken soms te resulteren in effecten die niet goed door het 

model te verklaren zijn: soms zijn deze effecten additief en soms interactief.  

3. Het model is specifiek ontwikkeld om oogbewegingseffecten te verklaren en het benadrukt daarom 

vooral de vroege leesprocessen. Bijgevolg zegt het weinig over de hogere-ordeprocessen van lezen.  
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6 LUISTEREN NAAR SPRAAK  

Spraakherkenning is een bijzonder complex proces, omdat we het spraaksignaal moeten kunnen identificeren te 

midden van een enorme variatie aan achtergrond geluiden. 

6.1 SPRAAKHERKENNINGSPROCESSEN: EEN OVERZICHT  

Spraakperceptieprocessen kunnen in zekere zin beschouwd worden 

als een extensie van de auditieve scèneanalyseprocessen die een 

centrale rol spelen in auditieve perceptie, maar die nu vooral 

toegespitst zijn op het extraheren van een betekenisvolle boodschap 

in de mix van auditieve signalen die onze oren bereiken.  

De eerste processen vormen het decoderingsstadium.  

1. We moeten het spraaksignaal kunnen onderscheiden van 

alle eventuele achtergrondgeluiden. 

2. De relevante spraakeenheden moeten uit het spraaksignaal 

worden geëxtraheerd.  

3. Individuele woorden moeten in het spraaksignaal worden 

geïdentificeerd. 

o Segmentatie van het spraaksignaal : complex en 

gevoelig voor fouten 

4. Er wordt een uiting geïnterpreteerd. Interpretatie betekent in dit geval dat we een coherente betekenis 

van iedere zin genereren op basis van de individuele woorden en de positie van deze woorden in de zin.  

5. De betekenis van de huidige zin wordt geïntegreerd met die van de vorige zinnen, om op deze manier 

een coherente mentale representatie te construeren van de boodschap van de spreker. 

6.2 BELANGRIJKE PERCEPTUELE FENOMENEN  (!)  

o Aversieconditie: iedere factor die resulteert in een vermindering van de spraakverstaanbaarheid, 

vergeleken met het niveau van verstaanbaarheid in optimale condities.  

1. Energetische maskering: wanneer afleidende geluiden interfereren met het spraaksignaal en 

als gevolg daarvan de verstaanbaarheid daarvan verminderen. Vooral bottom-up gedreven en 

zorgt voor problemen in het dagelijks leve,. 

2. Informationele maskering: treedt vooral op vanwege de uitvoering van een tweede, aandacht 

belastende taak. Deze vorm van maskering is vooral top-down gestuurd.  

Onze gemiddelde spreeksnelheid is ongeveer tien fonemen per seconde en op deze snelheid kunnen we 

eveneens met gemak een spraaksignaal analyseren.  

6.2.1 HET SEGMENTATIEPROBLEEM (!)  

Er zijn bij onze spraak vaak geen noemenswaardige pauzes tussen individuele woorden, terwijl sommige 

fonemen juist bestaan uit relatief stille formanten. De meeste worden in onze taal zijn samengesteld uit een zeer 

beperkte set van ongeveer 35 fonemen. Daardoor lijken veel gesproken woorden sterk op elkaar, waardoor de 

kans groot is dat een klankreeks fout geïnterpreteerd wordt, zeker wanneer het spraaksignaal ambigu is.  

o Predicitve coding-processen: er worden verwachtingen gecreëerd vanuit het motorsysteem, doordat 

we tijdens het luisteren van spraak de gehoorde spraaksignalen subvocaal mee articuleren en vanuit 

deze motorprocessen een verwachting creëren. Deze kunnen ook gevormd worden vanuit een externe 

verwachting.  
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6.2.2 CONTEXTEFFECTEN  

Een van de contextuele cues die gebruikt kunnen worden om spraaksignaal te desambigueren is afkomstig van 

de lipbewegingen van de spreker. Ook andere visuele informatie kan echter onze interpretatie van een 

spraaksignaal sterk beïnvloeden. 

Proefpersonen kregen vier objecten te zien op een computerdisplay. Ze 

kregen een zin te horen en ze moesten zo snel mogelijk op het object klikken 

dat in de zin genoemd werd. De kritische manipulatie bestond eruit dat er 

soms zinnen werden aangeboden die refereerden aan een object dat niet 

werd getoond, maar dat fonetisch beschouwd sterk overeenkwam met een 

object dat wel getoond was. Bv: de zin refereerde aan het woord knoop 

(=button), terwijl in de display een pakje boter (=butter) werd getoond.  

→ Brock en Nation vonden dat de proefpersonen in dit geval tijdens het 

verwerken van het woord button oogbewegingen maakten naar de foto van het pakje boter, omdat de 

fonologische similariteit tussen ‘button’ en ‘butter’ deze verwachting faciliteerde. Het is echter belangrijk om op 

te merken dat ze dat alleen maar deden wanneer de eerdere context die door de zin gegeven werd het woord 

‘butter’ niet uitsloot.  

6.2.3 COARTICULATIE (!)  

o Coarticulatie: het fenomeen dat fonemen op een contextafhankelijke wijze uitgesproken worden. De 

klank van een specifiek foneem hangt namelijk af van zowel de voorafgaande als van de volgende 

fonemen.  

Ons motorsysteem kan onze spreeksnelheid niet bijhouden, tenminste niet als het voor alle individuele fonemen 

aparte motorcommando’s zou moeten generen. Daardoor worden een deel van deze motorcommando’s parallel 

geprogrammeerd , met als gevolg dat de klank van de individuele fonemen contextafhankelijk wordt. Het kan 

problematisch zijn, omdat die de variabiliteit van het spraaksignaal doet toenemen. Maar dit kan ook een 

voordeel zijn, omdat de individuele verschillen tussen de fonemen eveneens als cue kunnen gebruikt worden om 

het volgende foneem te voorspellen.  

6.2.4 ACCENTEN EN INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

1. We herkennen spraak doordat we akoestische invarianten, eigenschappen die onlangs de variaties 

constant blijven in ieder spraaksignaal, identificeren.  

2. Via cognitieve processen leren we perceptueel. Perceptueel leren is het proces waarbij we door 

ervaring leren om ambiguïteiten in perceptuele input te herkennen.  

Magnuson en Nusbaum vonden dat verwachting een belangrijke rol speelt in het kunnen verstaan van spraak. 

Wanneer luisteraars verwachtten twee sprekers te horen, en het was er maar één, presteerden ze slechter dan 

wanneer ze maar één spreker verwachtten. 
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6.3 PROCESSEN DIE SPRAAKHERKENNING VERBETEREN  

6.3.1 SEGMENTATIE  

Wordt gestuurd door een combinatie van verschillende cues. 

Volgens het hiërarchisch model van Mattys et al. kunnen we de 

cues die het segmentatieproces beïnvloeden in drie 

verschillende categorieën opdelen: lexicale cues, segmentale 

cues en metrische cues. We prefereren het lexicale niveau, maar 

wanneer deze cues niet beschikbaar zijn, maken we gebruik van 

cues op het segmentale of metrische niveau.  

6.3.2 FONEMISCH RESTAURATIE -EFFECT 

Warren bood vier zinnen aan: (* staat voor een kuch) 

- It was found that the * eel was on the axle 

- It was found that the *eel was on the shoe 

- It was found that the *eel was on the table 

- It was fount that the *eel was on the orange 

Het eerste deel was exact hetzelfde, het laatste woord in de zin was steeds verschillend. Afhankelijk van welke 

zin werd aangeboden, hoorden de proefpersonen respectievelijk ‘wheel’ (zin 1), ‘heel’ (zin 2), ‘meal’ (zin 3) of 

‘peel’ (zin 4). Dit impliceert dat proefpersonen mogelijk lexicale informatie gebruiken om op basis van 

verwachtingen de ontbrekende informatie automatisch in te vullen. Anderzijds spelen ook perceptuele 

processen een rol. Shalin, Kerlin, Bhat en Miller vonden dat een succesvolle fonemische restauratie gepaard ging 

met een verminderde activatie van de auditieve cortex, die samenviel met het verstorende geluid.  Ze vonden 

ook dat luisteraars hun top-downverwachtingen in hoge mate gebruikten, wat ook bijdroeg aan het automatisch 

invullen van het ontbrekende fenomeen.  

6.3.3 CATEGORISCHE PERCEPTIE EN DE LEXICALE INDENTIFICATIESHIFT (GANONG -EFFECT) (!)  

Spraakperceptie is categorisch. We horen ofwel /ba/ ofwel /da/ en de tussenvormen worden als een van deze 

twee fonemen geclassificeerd; een fenomeen dat bekendstaat als categorische perceptie.  

Met behulp van een spraaksynthesizer genereerde Ganong een reeks spraakklanken die systematisch varieerden 

tussen een woord (bv: dash) en een non-woord (bv-tash). Wanneer het initiële foneem ambigu was, werd de 

klank eerder als woord geclassificeerd dan als een non-woord. Dit staat bekend als de lexicale identificatieshift 

of Ganong-effect.  
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7 GESPROKEN-WOORDHERKENNING: THEORIEËN (!) WAT PROBEERT MOTORTHEORIE VOOR 

SPRAAKHERKENNING TE VERKLAREN? KRITIEK? WAAROM HERNIEUWDE INTERESSE?  

De motortheorie stelt dat spraakproductieprocessen een essentiële rol spelen in spraakperceptie. Motorische 

processen spelen een rol in de predictie van spraaksignalen.  

7.1 MOTORTHEORIE (!)  

(!) Volgens Liberman et al. kunnen luisteraars dit probleem (woorden accuraat herkennen) beperken door de 

articulatorische bewegingen van de spreker te imiteren. Het resulterende motorsignaal is veel consistenter en 

daarmee kan het de verstaanbaarheid van de spraak faciliteren. 

Bv: het woord ‘sa’ werd geïnterpreteerd als ‘sta’ wanneer een korte stilte voor de onset van het woord werd 

gemonteerd. Dorman et al. beargumenteren dat dit effect veroorzaakt wordt doordat een spreker niet in staat is 

om een ‘t’-klank te produceren zonder de stembanden te sluiten en dat het eveneens onmogelijk is om de 

stembanden te sluiten zonder een ‘t’-klank te produceren. De stilte is indicatief voor een ‘t’, omdat het een limiet 

van het spraakproductiesysteem representeert.  

Bv: ‘Please say shop’ werd aangeboden. Wanneer in deze zinnen een pauze van 50 ms tussen ‘say’ en ‘shop’ werd 

gemonteerd, werd gevonden dat proefpersonen ‘please say chop’ verstonden. Onze gelaatsspieren dwingen ons 

om pauze in te lassen tussen ‘say’ en ‘chop’, terwijl dat niet het geval is voor ‘say’ en ‘shop’.  

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

Fadiga et al. gebruikten TMS om het gebied in de motorcortex te stimuleren dat onze tongspieren controleert, 

waardoor de activatiedrempel van de tong werd verlaagd. Italiaanse proefpersonen kregen woorden aangeboden 

die sterke tongbewegingen vereisten tegen de uitspraak (bv: ‘terra’) en andere woorden die dat niet vereisten 

(bv: ‘baffo’). Wanneer de proefpersonen woorden uit de eerste categorie hoorden, resulteerde dat inderdaad in 

sterkere tongbewegingen dan wanneer woorden uit de tweede categorie werden aangeboden, wat suggereert 

dat het spraaksysteem betrokken was bij de perceptie van deze woorden.  

→ Consistent met de motortheorie werd gevonden dat de motorcortex niet alleen maar actief werd tijdens het 

uitspreken, maar ook wanneer proefpersonen moesten luisteren naar deze lettergrepen.  

(!) Een belangrijke kritiek op de motortheorie is altijd geweest dat het niet duidelijk is hoe de motorcortex kan 

bijdragen aan het decoderen van het spraaksignaal. Het is lang impopulair geweest, maar er groeide opnieuw 

interesse. Sinds de ontdekking van een speciaal type neuronen bij apen, die zowel actief zijn bij het uitvoeren 

van een eigen actie als bij het observeren van een actie van een ander, is er echter zicht op een mogelijk 

verklarend mechanisme, waardoor de interesse in interacties tussen perceptie en motoriek weer actueel 

geworden is.  

De motorcortex wordt beschouwd als een onderdeel van een predictive coding-mechanisme. Dit mechanisme 

wordt verondersteld actief een conversatie te monitoren en op dynamische wijze te voorspellen wat de 

gesprekspartner zal gaan zeggen. Zowel de auditieve cortex als de motorcortex zouden een actieve rol spelen in 

dit predictieve mechanisme.  
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7.2 COHORTMODEL (!) BELANGRIJKSTE ASSUMPTIES + KERNBEVINDINGEN DIE EVIDENTIE LEVEREN. BEPERKT 

DE COMPETITIE ZICH TOT 1 TAAL?  

(!) Volgens Marslen-Wilon en Tyler hun cohortmodel za er op basis van de beschikbare auditieve input een 

selectie van kandidaat-woorden plaatsvinden. Deze initiële selectie vormt het woord-initiële cohort.  

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

geëlimineerd.  

Eliminatie vindt plaats wanneer woorden niet meer consistent zijn met de beschikbare auditieve informatie of 

wanneer ze niet meer passen in de context. De eliminatie op basis van nieuwe informatie gaat door totdat er 

nog maar één kandidaat-woord overgebleven is. De stadium wordt bereikt op het punt van uniekheid. Alle 

mogelijke informatie bronnen worden volgens het model parallel verwerkt en dragen gezamenlijk bij aan het 

bereiken van het punt van uniekheid.  

(!) O’Rourke en Holcomb: Proefpersonen kregen woorden en 

pseudowoorden aangeboden en moesten zo snel mogelijk 

beslissen of de stimulus een woord was of niet. De gebruikte 

woorden varieerden wat betreft hun punt van uniekheid. De N400 

component ( = signaleert de semantische verwerking van een 

woord) trad ongeveer 100 ms eerder op bij woorden met een 

vroeg punt van uniekheid dan bij woorden met een laat punt van 

uniekheid. Dit suggereert dat de indicatie van een woord afhangt 

van dit punt van uniekheid.  

(!) Een tweede belangrijk aspect van het cohortmodel is dat verschillende 

kandidaat-woorden in een cohort met elkaar in competitie zijn. Weber en 

Cutler lieten Nederlandse proefpersonen met een goede beheersing van de 

Engelse taal plaatsjes selecteren die correspondeerden met een Engels woord. 

Proefpersonen kregen bv het Engelse woord ‘panda’ en moesten dit plaatje 

selecteren op het bord. De uitspraak van het Engelse woord ‘panda’ vertoont 

overeenkomsten met het Nederlandse woord ‘pen’. Wanneer de Nederlandse 

studenten het doelwoord te horen kregen, maakten ze aanvankelijk een 

significante hoeveelheid oogbewegingen naar het concurrerende object ‘pen’, 

dat zich ook op het bord bevond. 

Een van de belangrijkste wijzigingen in het cohortmodel had betrekking op de manier waarop woorden worden 

geselecteerd. In het vernieuwde model konden de woorden variëren qua activatieniveau, waardoor het 

lidmaatschap van de cohort eerder een kwestie van gradatie is. Hierdoor stond het model ook toe dat woorden 

met kleine variaties in het initiële foneem nog lid konden blijven van de cohort.  

Een tweede belangrijke wijziging betreft de rol van de context. In het gereviseerde model speelt context vooral 

een rol in de integratie van een woord in de zin. Terwijl proefpersonen een woord te horen kregen moesten ze 

beslissen of een visueel gepresenteerde reeks letters die samen met het woord gepresenteerd werd een woord 

vormde of niet. Het auditieve materiaal bestond uit fragmenten zoals: 

1. Het volgende woord heet kapitein. 

2. Ze treurden om het verlies van hun kapitein. 

3. In bedrukte stemming stonden de mannen rond het graf, ze treurden om het verlies van hun kapitein. 
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De eerste twee fragmenten zijn neutraal in die zin dat ze geen context geven die voorspellend is voor kapitein of 

een gerelateerd woord, zoals kapitaal. Het derde fragment geeft wel een context vooraf. Bij elk van deze zinnen 

werd het woord kapitein maar gedeeltelijk uitgesproken en volgde er een visuele doelstimulus, waarvan de 

proefpersoon moest beslissen of dat een woord was of niet. Als doelstimulus kon ofwel een woord worden 

aangeboden dat sterk geassocieerd was met het eindwoord van de gehoorde zin, of dat geassocieerd was met 

een competitief woord. Wanneer kapitein maar gedeeltelijk werd uitgesproken, waren de lexicale beslissingen 

sneller tegenover niet-gerelateerde woorden. → Zowel de woorden kapitein als kapitaal waren geactiveerd in het 

cohort. Ook voor zinnen waar een context aan vooraf ging, werd gevonden dat de competitieve woorden in de 

cohort nog steeds geactiveerd werden, wat impliceert dat de gegeven context niet sterk genoeg was mo het 

competitieve woord te deactiveren.  

Dat effect werd enkel gevonden wanneer beide interpretaties van het woord nog mogelijk waren. Wanneer een 

groter deel werd uitgesproken, konden de proefpersoon de identiteit van het woord al raden, werd gevonden 

dat context wel een effect had. In dit geval werden voor de contextzinnen alleen nog maar priming-effecten 

gevonden voor het doelwoord dat compatibel was met ‘kapitein’.  

Friederich en Kotz presenteerden gesproken zinnen die eindigden met een incompleet woord. Bv: ‘To light up the 

dark, she needed her can ___’. Direct na deze zin werd een visueel woord gepresenteerd dat paste qua vorm en 

betekenis (‘candle’), qua vorm maar niet qua betekenis (‘candy’), qua betekenis maar niet qua vorm (‘lantern’) of 

een totaal ongerelateerd woord (‘number’).  

Een effect van betekenis rond 220 ms en een effect van vorm rond 250 ms na de presentatie van een visueel 

woord. De aanwezigheid van een vormeffect impliceert dat vorm compatibele woorden in eerste instantie nog 

onderdeel van het cohort zijn, hoewel ze op basis van de context verworpen hadden kunnen worden.  

Van Petten, Coulson, Rubin, Plante en Parks presenteerden zinnen zoals ‘Sir Lancelot spared the man’s life when 

he begged for __’ wat later gevolgd werd door een woord dat congruent (‘mercy’) of incongruent (‘mermaid’) 

was. Ook in deze studie werden ERP’s gebruikt om de verwerking van deze woorden te meten. Er werden 

significant verschillen gevonden in de N400-component, die 200 ms voor het bereiken van het punt van uniekheid 

optraden.  

→ Dit suggereert dus dat contexteffecten wel kunnen optreden voordat het punt van uniekheid bereikt is 

wanneer deze context sterk genoeg is.  

7.3 HET TRACE-MODEL 

McClelland en Elman hebben een spraakherkenningsmodel ontwikkeld dat gebaseerd is op connectionistische 

principes en dat gezien kan worden als de auditieve tegenhanger van het interactieve activatiemodel voor 

geschreven woorden. 

o Trace-model: beschrijft hoe top-down- en bottom-upprocessen op flexibele wijze interacteren tijdens 

de herkenning van woorden. Alle informatiebronnen worden gebruikt tijdens het 

woordherkenningsproces.  

o Individuele verwerkingseenheden:  

1. Eigenschapsniveau: verbonden met het fonemisch niveau  

2. Fonemisch niveau: verbonden met het woord niveau 

3. Woordniveau  

→ Verbindingen tussen deze niveaus opereren in beide richtingen en zijn alleen maar faciliterend.  

o Verbindingen tussen knopen binnen één niveau en die zijn inhiberend. Alle knopen beïnvloeden 

elkaar in functie van hun activatiewaarde en de sterkte van hun verbindingen.  
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Wanneer activatie en inhibitie zich verspreiden over de knopen ontstaat er een activatiepatroon (= een trace). 

Het woord dat uiteindelijk wordt gehoord door de luisteraar is het woord met de hoogste activatiewaarde op 

het woordniveau. Een belangrijk verschil met het cohortmodel is dat het trace-model veronderstelt dat de top-

down- en de bottom-upprocessen gedurende het gehele perceptieproces met elkaar blijven interacteren.  

→ De gevraagde fonemen werden sneller gedetecteerd in woorden dan in non-woorden en dit verschil in 

reactietijd was groter wanneer de meeste stimuli woorden waren.  

o Lexicale identificatieshifteffect: volgens het trace-model wordt dat veroorzaakt doordat activatie op het 

woordniveau de interpretatie in deze richting bijstuurt.  

o Categorische spraakperceptie-effect: volgens het trace-model zorgen de meervoudige inhibitoire 

verbindingen ervoor dat de grenzen tussen twee fonemen scherper worden waardoor uiteindelijk één 

foneem het hoogste activatieniveau zal halen en de andere geïnhibeerd worden.  

→ Norris, McQueen en Cutler vonden evidentie voor het idee dat foneemidentificatie beïnvloed kan worden 

door top-downprocessen.  

8 NEUROPSYCHOLOGIE: GESPROKEN-WOORDHERHALING  

Patiënten die problemen hebben met het herhalen van gesproken woorden, hebben over het algemeen geen 

gehoorproblemen, zoals blijkt uit audiometrische testen. De hersenbeschadigingen bij deze patiënten lijken dan 

ook niet zo zeer de primaire auditieve verwerking te beïnvloeden, maar eerder de reeds besproken gebieden die 

betrokken zijn bij de hogere-orde-analyse van woordinformatie.  

8.1 HET DRIE-ROUTERAAMWERK (!)  

Ellis en Young introduceerden een invloedrijk theoretisch raamwerk 

om de verschillende stoornissen in het herhalen van gesproken 

woorden te kunnen verklaren. Het drie-routeraamwerk bestaat uit 

drie verschillende routes, waarvan één route bestaat uit een 

regelgebaseerde akoestische naar fonologische conversie en twee 

lexicale routes. Het onderscheid tussen deze twee laatste routes 

bestaat eruit dat een van de twee routes de semantiek van woorden 

betrekt in de conversie van gehoorde naar gesproken woorden, 

terwijl de andere route het semantische systeem overslaat.  

8.1.1 AUDITIEVE ANALYSESYSTEEM  

Het auditieve analysesysteem extraheert fonemen en andere geluiden van het spraaksignaal. Als een patiënt 

specifiek een beschadiging aan het auditieve analysesysteem zou hebben, zouden we verwachten dat dit 

resulteert in specifieke problemen met de verwerking van fonemen. (!) De perceptie van woorden en non-

woorden zou verstoord zijn, vooral wanneer ze fonemen bevatten die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. 

De patiënt zou echter geen problemen mogen ondervinden met het waarnemen van andere, niet-

spraakgerelateerde achtergrondgeluiden en de spraakproductie zou ook intact moeten zijn. Indien een patiënt 

aan deze criteria voldoet spreken we van pure woorddoofheid. 

Een cruciale aanname voor pure woorddoofheid is dat de auditieve problemen expliciet gelimiteerd zijn tot 

spraakherkenning en dus geen betrekking hebben op de verwerking van andere geluiden. Pincard, Chertkow, 

Black en Peretz merkten op dat van de 63 patiënten met pure woorddoofheid die tot dan toe in de literatuur 

gerapporteerd werden er in 57 gevallen toch sprake is van milde problemen met de verwerking van niet-

spraakgerelateerde stimuli. In de meeste gevallen betrof het problemen met het discrimineren van muzikale 

stimuli of omgevingsgeluiden. Ze maakten enkele kanttekeningen aan het criterium voor een dissociatie.  
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8.1.2 LEXICONS EN SEMANTISCHE SYSTEMEN  

o Auditieve inputlexicon: bevat informatie over gesproken woorden die de luisteraar kent, bestaat 

enkel uit een geheugen voor de klank van woorden. Kan beschouwd worden als een van de spaken 

van het spaak-en-hubmodel voor het semantische geheugen.  

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

semantische geheugen. 

o Spraakoutputlexicon: geheugensysteem waar informatie over de gesproken vorm van een woord 

ligt opgeslagen. 

8.1.3 FONEMISCHE RESPONSBUFFER  

o Fonemische responsbuffer: bevat informatie over de individuele uitspraakeenheden en hoe die 

omgezet moeten worden in motorcommando’s. 

8.1.4 DRIE ROUTES 

o Route 1: maakt gebruik van 3 aanvullende onderdelen van het taalverwerkingssysteem, te weten het 

auditieve inputlexicon, het semantische systeem en het spraakoutputlexicon. Wordt ingezet bij de 

uitspraak van bekende woorden. 

o Route 2: vergelijkbaar met route 1, maakt geen gebruik van het semantische systeem. Wordt vooral 

ingezet bij de uitspraak van bekende woorden. Van deze route gebruikmaken resulteert in een correcte 

uitspraak, maar zonder de betekenis van het woord te kennen. 

o Route 3: maakt exclusief gebruik van een regelgebaseerd systeem. Wordt vooral gebruikt voor 

onbekende en non-woorden.  

8.2 STOORNISSEN IN HET HERHALEN VAN WOORDEN  

8.2.1 WOORDBETEKENISDOOFHEID  

(!) Wanneer een patiënt beschadiging heeft aan routes 1 en 3, en enkel over route 2 beschikt, dan zou die de 

bekende woorden moeten kunnen herkennen, zonder te weten wat ze betekenen. Daarnaast zou de patiënt 

problemen moeten hebben met het reproduceren van non-woorden en onbekende woorden, aangezien die niet 

in het inputlexicon opgeslagen liggen. Hij/zij zou woorden echter wel van non-woorden moeten kunnen 

onderscheiden. Patiënten met woordbetekenisdoofheid lijken aan deze beschrijving te voldoen.  

Bv: Dr. O had een beperkt auditief taalbegrip, maar een intact begrip voor geschreven taal en zijn vaardigheid 

om woorden te herhalen was aanzienlijk beter dan zijn vaardigheid om non-woorden te herhalen. Hij scoorde 

zeer goed op het discrimineren tussen woorden en non-woorden. Maar hij heeft mogelijk ook problemen in een 

eerder verwerkingsstadium op het niveau van auditieve analysesysteem, en dus niet enkel in route 1 en 3. 

Wanneer hem gevraagd werd om zo snel mogelijk woorden te herhalen, maakte hij daar fouten in, hij had dus 

problemen met onder tijdsdruk de precieze fonologische eigenschappen uit het spraaksignaal te extraheren. 

8.2.2 TRANSCORTICALE SENSORISCHE AFASIE  (!)  

Patiënten die alleen maar gebruik kunnen maken van route 3, zouden relatief goed in staat moeten zijn om zowel 

woorden als non-woorden te herhalen, maar ze zouden weinig begrip van deze woorden moeten hebben. Dit 

patroon wordt vertoond bij sommige patiënten met transcorticale sensorische afasie. Patiënten worden 

gekenmerkt door een sterk verminderde leesvaardigheid, bovenop ene sterke vermindering in hun vermogen 

om gesproken taal te begrijpen, wat impliceert dat ze een beschadiging hebben aan het semantische systeem. 
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8.2.3 DIEPE DYSFASIE 

o Diepe dysfasie: ernstige problemen met spraakperceptie en spraakproductie. Ze maken veel 

semantische fouten als ze woorden herhalen, ze hebben meer moeite met abstracte woorden dan met 

concrete woorden en hebben een zeer beperkt vermogen om non-woorden te herhalen. 

(!) Vanuit het drie-routeraamwerk kunnen we diepe dysfasie op verschillende manieren verklaren: 

1. Alle drie de routes zijn beschadigd 

2. Vooral route 3 is ernstig beschadigd, in combinatie met een beschadiging van het semantische systeem 

3. Algemeen probleem met de verwerking van fonologische informatie 

→ Dit probleem zou kunnen resulteren in semantische fouten, omdat de patiënt een groter beroep 

moet doen op woordbetekenis om op basis van de beperkt beschikbare fonologische informatie te 

kunnen converteren naar een uitspraak. 

9 ZINSONTLEDING 

Integreren van de individuele woorden tot frasen, zinnen, praragrafen en uiteindelijk volledige verhalen of 

betogen. In mindere mate afhankleijk van de modaliteit van de waarneming, prosodie van gesproken taal spreekt 

hier wel een rol. 

9.1 DE INVLOED VAN SYNTAX EN SEMANTIEK  

In welk stadium van zinverwerking worden syntactische en semantische informatie gebruikt: 

1. Syntactische analyse gaat over het algemeen vooraf aan de analyse van semantische informatie. 

2. Semantische analyse gaat vooraf aan syntactische analyse. 

3. Beide analyses vinden gelijktijdig plaats. 

Een groot probleem voor het zinsontledingsproces is dat veel zinnen syntactisch gezien ambigu zijn. Bv: ‘Ik 

ontmoette de dochter van de generaal op het balkon’ → Vond de ontmoeting plaats op het balkon of betrof het 

specifiek die generaal die op het balkon stond? Deze zin is globaal ambigu, wat wil zeggen dat na volledige 

ontleding de ambiguïteit blijft bestaan. Daarnaast kan een zin ook ambigu zijn op lokaal niveau, wat betekent dat 

de zin tijdens het ontleden op een gegeven moment ambigu is, maar dat die ambiguïteit opgelost wordt 

naarmate meer informatie beschikbaar komt.  

→ Proberen te voorkomen door het gedrag van lezers te bestuderen op het moment dat ze met een ambiguïteit 

geconfronteerd, aangezien dit gedrag ons waardevolle aanwijzingen kan opleveren omtrent het 

zinsontledingsproces.  

9.2 PROSODIE EN LEESTEKENS  

(!) Gesproken taal is over het algemeen veel minder ambigu dan geschreven taal. Als luisteraar kun je over het 

algemeen gebruik maken van de prosodie: de nadruk, de intonatie en de duur van woorden bevat een rijke 

hoeveelheid aanwijzingen die we kunnen gebruiken om de bedoelde syntactische structuur te achterhalen.  

Bv: ‘Ik ontmoette de dochter van de generaal op het balkon.’: die zal in gesproken vorm gedesambigueerd kunnen 

worden door een korte pauze te plaatsen voor ‘op het balkon’ (de ontmoeting vond plaats op het balkon) of ‘van 

de generaal op het balkon’ (het betreft de generaal op het balkon).  

Het belang van prosodie werd aangetoond door zinnen te construeren waarin ieder woord even zwaar werd 

gewogen en op een monotone manier werd uitgesproken. Onder deze omstandigheden blijken mensen veel 

moeite te hebben met het interpreteren van spraak.  
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In geschreven teksten worden de prosodische cues impliciet aangegeven door het gebruik van leestekens. ERP’s 

die opgeroepen werden door de verwerking van deze frasegrens waren vergelijkbaar voor de leestekens en de 

prosodische cues.  

Het is eerder het volledige patroon van cues over de hele zin, dat van belang is om syntactische ambiguïteit op 

te lossen.  

Bv: ‘Ik ontmoette de dochter (#1) van de generaal (#2) op het balkon’. Wanneer op beide gemarkeerde posities 

een frasegrens wordt aangebracht, is de relatieve duur van deze grenzen van belang. De interpretatie van de zin 

werd vooral bepaald door de relatieve lengte van deze pauzes. Wanneer de pauze op #1 relatief lang was, dachten 

de meeste luisteraars dat de generaal op het balkon was, terwijl ze deze interpretatie minder hadden als de eerste 

pauze relatief kort was.  

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

Proefpersonen in de studie van Snedeker en Trueswell kregen een aantal 

speelgoeditems, die ze zelf mochten rangschikken en ze moesten een 

corresponderende opdracht uitvoeren. Deze opdracht werd voorgelezen 

door een andere deelnemer, die de beschikking had over dezelfde items. De 

reden hiervoor was dat de spreker zich bewust werd van de potentiële 

ambiguïteiten in de instructies. Bv: ‘Tap the frog with the flower’. De spreker 

wist welke actie uitgevoerd moest worden, maar moest de gegeven 

opdracht letterlijk doorgeven zoals geïnstrueerd.  

→ De resultaten toonden aan dat de prosodische cues die de spreker gaf effectief waren in het desambigueren 

van de zinnen, al maakten de luisteraars nog steeds 30% fouten, doordat de aandacht van de luisteraars al in 

een vroeg stadium van de zinsverwerking werd gericht op de relevante objecten. 

9.3 THEORIEËN OVER ZINSONTLEDING  

We richten ons vooral op de vraag wanneer semantische informatie een rol speelt in de verwerking van 

grammaticale informatie. Er zijn verschillende theoretische visies over de rol van semantiek.  

(!) Het garden path-model veronderstelt dat syntactische analyse volledig voorafgaat aan semantische analyse, 

terwijl de constraint-based modellen veronderstellen dat alle informatiebronnen parallel worden verwerkt. 

9.3.1 HET GARDEN PATH-MODEL 

(!) Het garden path-model is gebaseerd op de volgende assumptie: slechts één grammaticale structuur wordt 

aanvankelijk in beschouwing genomen en de semantiek speelt geen rol in de selectie van deze initiële 

grammaticale structuur. De eenvoudigste syntactische structuur wordt gekozen, op basis van twee algemene 

principes.  

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

geprefereerd wordt. 

2. Principe van late closure: stelt dat nieuwe woorden die verwerkt worden aan de bestaande syntactische 

structuur worden toegevoegd, zolang dat niet resulteert in een conflict.  

→ Als er een conflict optreedt tussen deze twee principes dan zal dat opgelost worden ten gunste van het 

principe van minimal attachment. Wanneer de uiteindelijke syntactische structuur die deze analyse heeft 

opgeleverd, conflicteert met de semantiek van de zin, zal er een tweede analysestap plaatsvinden, waarin de 

grammaticale structuur opnieuw wordt geïnterpreteerd en gereviseerd. 
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9.3.2 MINIMAL ATTACHMENT 

‘The girl knew the answer by heart’ en ‘The girl knew the answer was wrong.’  

→ ‘The answer’ zou het lijdend voorwerp moeten zijn van ‘knew’, een principe dat alleen geldt voor de eerste 

zin, waardoor in het geval van de tweede zin een herinterpretatie van de grammaticale structuur nodig is na het 

lezen van ‘was wrong’. 

9.3.3 LATE CLOSURE 

‘Since Jay always jogs a mile this seems like a short distance to him’ 

→ Deze zin kan probleemloos worden ontleed aangezien alle volgende woorden passen binnen de initiële 

grammaticale structuur. Het wordt echter problematisch wanneer we ‘Since Jay always jogs a mile seems like a 

short distance to him’ ontleden. ‘A mile’ zal worden gekoppeld aan de voorafgaande frase, terwijl het feitelijk de 

start van een nieuwe frase markeert. 

Ferreira en Clifton vonden evidentie dat semantiek inderdaad 

aanvankelijk geen rol speelt. De oogbewegingen van 

proefpersonen werden geregistreerd terwijl ze zinnen lazen zoals: 

‘The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable.’ 

of ‘The evidence examined by the lawyer turned out to be 

unreliable.’ Volgens het minimal attachment-model zouden lezers 

aanvankelijk het werkwoord ‘examined’ moeten koppelen aan de 

frase die hier onmiddellijk aan voorafging en daardoor een 

ambiguïteit moeten ervaren. Als proefpersonen echter van de 

semantiek gebruik konden maken, zou deze ambiguïteit in de eerste 

zin groter moeten zijn, omdat een beklaagde in principe iets kan 

onderzoeken, terwijl bewijs dat niet kan. 

→ Leestijden en oogbewegingspatronen verschilden echter niet tussen de beide types zinnen, wat impliceert 

dat proefpersonen geen gebruik maken van de semantische informatie. 

Spivey, Tanenhaus, Eberhard en Sedivy vonden wel evidentie dat proefpersonen al in een vroeg stadium 

gebruikmaken van semantische informatie om zinnen te desambigueren.  

Proefpersonen kregen displays en kregen opdrachten te horen zoals: ‘Put the apple on the towel in the box’. Met 

deze zin zullen ze verwachten dat ze de opdracht hebben om de appel op de handdoek te leggen. Pas wanneer de 

hele zin uitgesproken is, wordt het duidelijk dat het gaat om de opdracht de appel die op de handdoek ligt in de 

doos te plaatsen. Spivey et al. vonden dat display B cruciaal was, omdat het een desambiguerende functie heeft. 

Er worden twee appels getoond, waarvan er een op de handdoek ligt en de andere op een servet. In dit display 

keken de proefpersonen onmiddellijk naar de appel op de handdoek, wat impliceert dat ze heel snel konden 

gebruikmaken van de semantische informatie om de gesproken zin te desambigueren. 
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9.3.4 CONSTRAINT-BASED THEORIEËN 

(!) Zij gaan er van uit dat semantische informatie onmiddellijk verwerkt wordt.  

Het model van MacDonald et al. is gebaseerd op een connectionistische netwerkarchitectuur en verondersteld 

dat alle informatie onmiddellijk beschikbaar is voor het zinsbewerkingsproces. Meerdere competitieve analyses 

van de zin worden gelijktijdig opgestart en gerangschikt op volgorde van de activatiesterkte. Hoe sterker een 

specifieke interpretatie ondersteund wordt door de data, hoe hoger de activatiewaarde van deze interpretatie.  

Vier eigenschappen van de 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 bv. 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. 

Semantiek kan bv. een rol spelen in de interpretatie van syntactische structuur doordat specifieke werkwoorden 

vaker met één syntactische structuur geassocieerd zijn dan met een andere.  

‘The ghost read the book during the plane journey.’ 

o De verb bias: zorgt ervoor dat we zinsdelen die volgen op het woord ‘read’ aanvankelijk zullen proberen 

te interpreteren als een lijdend voorwerp.  

Wanneer de zinsstructuur consistent is met de verb bias zijn lezers veel sneller in staat om syntactische 

ambiguïteiten op te lossen dan wanneer dat niet het geval is. 

Boland en Blodgett boden zinnen aan die begonnen met ‘She saw the duck and…’. Op dit moment is het nog niet 

duidelijk of ‘duck’ een werkwoord of een zelfstandig naamwoord is, deze ambiguïteit werd pas opgelost bij het 

vervolg van de zin ‘…stumble near the barn’ (werkwoord) of ‘…and chickens near the barn’ (zelfstandig 

naamwoord).  

→ Proefpersonen hadden meer moeite met het verwerken van zinnen waarin de homofoon in de minst 

frequente vorm werd gebruikt, zoals bleek uit de oogbewegingspatronen die erop wezen dat ze in dat geval de 

zin vaker herlezen. 

Pickering en Traxler boden twee zinnen aan: 

1. ‘As the women edited the magazine amused all the reporters’   

2. ‘As the women sailed the magazine amused all the reporters’.  

Beide zinnen zijn syntactisch beschouwd identiek en bevatten een lokale ambiguïteit die lezers in eerste instantie 

de verkeerde syntactische structuur doen kiezen. De semantische beperkingen zijn in de tweede zin echter sterker 

dan in de eerste zin, waardoor proefpersonen er langer over deden om de eerste zin te interpreteren. Dat ze meer 

moeite hadden met het interpreteren van de eerste zin, bleek ook uit langere fixaties op het werd woord ‘edited’ 

en de delen van de zin die daarop volgend voor deze zin. 
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Bastiaansen en Petersson maakten gebruik van zinnen: 

1. De Nederlandse treinen zijn geel en overbezet. 

2. De Nederlandse treinen zijn zuur en overbezet. 

3. De Nederlandse treinen zijn wit en overbezet. 

Zinnen van het type 1 zijn correct; zinnen van het type 2 zijn incorrect 

omdat het woord ‘zuur’ semantisch gezien niet past in deze zin, 

terwijl zinnen van het type 3 incorrect zijn omdat ze conflicteren met 

de achtergrondkennis van de proefpersonen; Nederlandse treinen 

zijn immers geel.  

Volgens de traditionele hypothese zou de conflicterende achtergrondkennis in zinstype 3 meer verwerkingstijd 

vereisen dan het semantische conflict in zinstype 2. Hagoort et al. vonden dat zowel zintypes 2 als zintypes 3 

resulteerden in een N400-component die qua amplitude en latentie vergelijkbaar is.  

→ Dit impliceert dat we tijdens het lezen woordbetekenis en kennis over de wereld met elkaar integreren en 

suggereert dat we inderdaad gebruikmaken van alle informatiebronnen. 

9.3.5 UNRISTRICTED RACE-MODEL 

Om enkele problemen aan te pakken zijn modellen ontwikkeld die aspecten van zowel het garden path-model 

als van de constraint-based theorieën met elkaar proberen te verenigen. Het unristricted race-model 

veronderstelt dat alle informatiebronnen tegelijkertijd worden gebruikt om een syntactische structuur op te 

bouwen. Er wordt echter maar één structuur in beschouwing genomen, en deze structuur wordt gehandhaafd 

zolang die consistent is met de gelezen informatie. Wanneer de gekozen structuur niet meer te handhaven is, zal 

er een uitgebreide analyse moeten plaatsvinden om een nieuwe structuur te kiezen. 

Van Gompel, Pickering en Traxler boden proefpersonen zinnen aan: 

1. ‘The burglar stabbed only the guy with the dagger during the night.’ 

2. ‘The burglar stabbed only the dog with the collar during the night.’ 

3. ‘The burglar stabbed only the dog with the collar during the night.’ 

De eerst zin is ambigu, omdat het zowel de ‘burglar’ of de ‘guy’ kan zijn die de dolk heeft. In zin 2 is er sprake van 

werkwoord-frasekoppeling, omdat ‘dog’ aan het werkwoord ‘stabbed’ wordt gekoppeld, terwijl er in zin 3 sprake 

is van zelfstandig naamwoord-frasekoppeling omdat ‘dog’ aan het zelfstandig naamwoord ‘collar’ wordt 

gekoppeld.  

Van Gompel et al. vonden echter dat in dit geval de ambigue zinnen juist sneller verwerkt werden dan de niet-

ambigue zinnen, terwijl er geen verschil in verwerkingstijd was tussen beide niet-ambigue zinnen. De zinnen die 

gebruikt werden in de studie van Van Gompel et al. waren zo ontworpen dat er geen voorkeur bestond voor een 

werkwoord-frasekoppeling of een zelfstandig naamwoord-frasekoppeling.  

→ Dit impliceert dat proefpersonen de niet-ambigue zinnen begonnen te lezen en te interpreteren op basis 

van een initiële syntactische structuur, die soms fout kon zijn, waardoor ze gedwongen werden om beide types 

zinnen te herinterpreteren wanneer de zin niet meer consistent was met de initieel gekozen structuur. Voor 

de ambigue zinnen was dat echter niet nodig, omdat beide syntactsche structuren consistent zijn met de 

initieel gekozen structuur, waardoor er voor deze ambigue zinnen nooit een herinterpretatie nodig is. 
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9.4 GOED-GENOEGREPRESENTATIES  

De hier besproken theorieën voor zinsontleding worden gekenmerkt door één belangrijk tekortkoming, namelijk 

de assumptie dat de taalverwerkingsprocessen een gedetailleerde en accurate representatie van de linguïstische 

output genereren. Goed beschouwd zou een dergelijke gedetailleerde representatie moeten resulteren in een 

bijzonder inefficiënte verwerking, omdat er in veel gevallen een veel te gedetailleerde representatie gevormd 

wordt, die ons werkgeheugen onnodig kan belasten.  

o Mozes-illusie: hoeveel dieren vervoerde Mozes in de ark? → 2 

Ook Ferreira vond dat de representatie van gehoorde zinnen vaak incompleet was. Volgens hem zijn deze fouten 

een indicatie dat we vaak gebruikmaken van heuristieken, oftewel vuistregels, bij het verwerken van zinnen. 

o Noun-verb-noun (NVN)-strategie: het onderwerp van de zin wordt beschouwd als de agent die een actie 

uitvoert, terwijl het lijdend voorwerp wordt gezien als de ontvanger van de actie. 

Interpretatiefouten kunnen verklaard worden vanuit een conflict tussen de syntactische structuur van de 

passieve zin en onze achtergrondkennis. Wanneer een dergelijk conflict optreedt kan het opgelost worden door 

onze achtergrondkennis te laten prevaleren over de syntactische structuur van de zin.  

Christianson et al. testten deze hypothese door 

proefpersonen passieve zinnen aan te bieden, waarna 

een ongerelateerde lijntekening aan de proefpersonen 

werd aangeboden, die ze moesten beschrijven.  

→ Voor deze beschrijvingen werd gevonden dat 

proefpersonen vaak gebruikmaakten van de passieve 

vorm in deze beschrijvingen.  

Een andere groep proefpersonen kreeg implausibele 

passieve zinnen te horen, waarna ze ook een 

ongerelateerde tekening moesten beschrijven.  

→ Deze proefpersonen maakten weinig gebruik van de passieve vorm, wat impliceert dat ze weinig aandacht 

hadden geschonken aan de passieve vorm van de originele zin, doordat ze die als een actieve zin hadden 

geïnterpreteerd.  

 De mate waarin we een zin verwerken is volgens Swets et al. sterk afhankelijk van het doel van verwerking. 

Ze vonden dat proefpersonen syntactische ambigue zinnen langzamer lazen wanneer ze diepgaande 

begripsvragen veronderstelden dan wanneer ze oppervlakkige vragen verwachtten. Wanneer oppervlakkige 

vragen werden verwacht lazen de proefpersonen de ambigue zinnen juist sneller.  

Dwivedi gaf proefpersonen de volgende zinnen: 

1. Every kid climbed that tree. 

2. The tree was in the park. 

Hoewel iedere proefpersoon wist dat ze gedetailleerde vragen, over iedere zin zouden krijgen, rapporteerde 

ongeveer 1/3 van de proefpersonen ten onrechte dat er in meerdere bomen werd geklommen. 

→ Lezers en luisteraars vormen vaak maar een gebrekkige en heuristische representatie, die tot 

misinterpretatie van de zinnen kan leiden.  
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H18: TAALPRODUCTIE 

1 INLEIDING  

Zonder taalproductie is er geen efficiënte communicatie mogelijk. In onderzoek naar taalproductie zijn we erg 

beperkt in onze mogelijkheden. Bij taalproductie zijn we veel minder goed in staat om de spontane 

productieprocessen te manipuleren. Hierdoor zijn we dan ook meer beperkt tot het observeren van deze 

spontane processen.  

Zowel spreken als schrijven hebben communicatie als doel en beide vormen van communicatie maken gebruik 

van dezelfde database aan kennis. Als kind vonden we schrijven echter moeilijker dan spreken, wat impliceert 

dat er ook verschillen zijn. 

2 SPREKEN EN SCHRIJVEN: OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN  

2.1 OVEREENKOMSTEN 

Beide vormen van taalproductie starten met de beslissing welke informatie gecommuniceerd moet worden. Pas 

na de algemene planningsfase vindt de zinsproductieplaats. Vaak gebeurt de planning van individuele zinnen van 

clausule tot clausule. 

Ondanks het relatie gebrek aan ervaring met dicteersoftware waren de brieven die op deze manier geproduceerd 

werden, nauwelijks verschillend qua leesbaarheid en grammaticale fouten. Zelfs mensen die zeer ervaren zijn in 

het dicteren van brieven, dicteren slechts ongeveer 35% sneller dan ze schrijven. In het geval van dicteren wordt 

echter een aanzienlijk deel van de tijd gespendeerd aan planning, waardoor de verschillen tussen schrijven en 

dicteren geminimaliseerd worden.  

2.2 VERSCHILLEN 

  

Schrijven Spreken  

o Langere en complexere zinsconstructies o Is simpeler, wordt sneller overgedragen en 
de zinnen zijn korter 

o Complexere en rijkere woordenschat o Kunnen hun boodschap aanpassen aan de 
behoefte van de luisteraar of het publiek, 
want ze zijn precies op de hoogte wie hun 
publiek is. 

o Moeten erg precies zijn, want kunnen niet 
profiteren van de directe feedback. 

o Ontvangen instantaan feedback en kunnen 
hun communicatie op basis van de feedback 
aanpassen 

o Hebben directe toegang tot hun productie 
en kunnen die reviseren voordat ze 
daadwerkelijk als communicatie gebruikt 
wordt 

o Hebben minder tijd om hun productie te 
plannen 

o Maken gebruik van woorden of 
uitdrukkingen die de structuur van een tekst 
benadrukken 

o Informeler 

o Ze kunnen nog vloeiend spreken, maar 
kunnen ernstige problemen hebben met 
schrijven. 

o Ondanks ernstige deficiëntie in hun 
spraakproductie, kunnen ze nog normaal 
schrijven 
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3 SPRAAKPRODUCTIE (!) DE BELANGRIJKSTE METHODES DIE  WE KUNNEN GEBRUIKEN OM 

SPRAAKPRODUCTIEPROCESS EN TE BESTUDEREN 

De studie naar spraakproductie houdt zich bezig met alle aspecten die te maken hebben met het omzetten van 

een idee in een reeks spraakklanken. Men kan ongeveer 150 woorden per minuut uitspreken, wat suggereert 

dat spreken bijna geen cognitieve verwerkingskracht vereist.  

3.1 BASALE EIGENSCHAPPEN VAN GESPROKEN  TAAL 

Om vloeiend te kunnen spreken, maken we vaak gebruik van een aantal verschillende strategieën om de druk op 

onze cognitieve hulpbronnen wat te verlagen.  

o Preformulatie: tijdens een gesprek gebruiken we vaak woordcombinaties die we al eerder gebruikt 

hebben, waardoor we minder cognitieve hulpbronnen aan het planningsproces hoeven te besteden. 

3.2 PLANNING VAN SPRAAK 

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

o Bijzin: een zinsdeel dat een werkwoord en een zelfstandig naamwoord omvat 

o Frase: groep woorden die één idee omvat, wat vaak een kleinere eenheid is dan een bijzin  

(!) Evidentie dat planning op het niveau van een bijzin plaatsvindt is afkomstig van studies naar versprekingen. 

Holmes vond dat woorden soms worden verwisseld tijdens de spraak, wat plaatsvindt binnen een bijzin. Hij vond 

ook dat tijdens de spontane spraak, vaak even gepauzeerd wordt voordat ze beginnen aan een nieuwe bijzin, 

precies alsof ze die nieuwe bijzin eerst moeten plannen.  

(!) Martin, Miller en Vu vonden evidentie voor planning op fraseniveau. 

Proefpersonen moesten afbeeldingen benoemen, deze afbeeldingen waren zo 

gekozen dat de sprekers een simpele initiële frase moesten uiten, of een 

complexe, om een adequate beschrijving te geven. Wanneer ze een complexe 

initiële frase uitten pauzeerden ze langer dan wanneer ze een simpele initiële 

fase uitten, wat suggereert dat ze in die pauze de frase in kwestie planden.  

De mate waarin vooruit gepland wordt, is afhankelijk van de aard van het 

geplande aspect. De planning van woorden gebeurt over een grotere afstand 

dan de keuze van de individuele geluiden van de woorden.  

→ De planning van spraak is zeer flexibel, en kan sterk afhankelijk zijn van de 

doelen van de sprekers en de actuele situatie.  

Ferreira en Swets vonden dat wanneer er geen tijdsdruk was, had de moeilijkheid van de wiskunde oplossing een 

effect op de planning. Proefpersonen wachtten in dat geval langer voordat ze begonnen te spreken, naarmate 

de problemen moeilijker waren. Wanneer er echter wel tijdsdruk was, namen de proefpersonen minder tijd om 

te plannen.  

Wagner, Jescheniak en Schriefers vonden dat proefpersonen die relatief langzaam spreken, hun spraak meer 

plannen dan snelle sprekers. Sprekers planden ook meer wanneer ze simpele zinnen produceerden dan 

complexe. Er werd meer gepland bij lage cognitieve belasting dan bij een hoge.  

 Wanneer een spreker fouten wil vermijden, is de cognitieve belasting heel erg hoog. Wanner de spreker 

zijn cognitieve belasting wil minimaliseren, gaat dat ten koste van een grotere hoeveelheid spreekfouten. 
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KADER 18.1: HET LEVEN EN WERK VAN WILLIAM ARCHIBALD SPOONER 

Spooner is vooral bekend geworden door zijn karakteristieke versprekingen, die bestaan uit de verwisseling van 

twee morfemen, die vaak resulteerden in humoristische uitspraken.  

Bv: ‘Is the bean dizzy?’ of ‘It is kisstomary to cuss the bride.’ 

Mogelijke verklaringen: 

o Versprekingen waren het gevolg van een nerveuze trek die resulteerde in frequente 

morfeemverwisselingsfouten. 

o Spooner, als albino, kan last hebben van een visuele beperking en als gevolg daarvan ook last hebben 

van dysgrafie. 

o Ze bleven niet beperkt tot orale expressies, maar konden zich ook uiten in begripsverwarring of foutieve 

handelingen. 

3.3 VERSPREKINGEN (!) WELKE VERSPREKINGEN KENNEN WE?  

Men doet ongeveer één verspreking op 500 zinnen. We kunnen inzichten krijgen in de werking van het complexe 

taalproductie systeem, wanneer we weten wat er mis kan gaan en waarom het mis kan gaan. Deze fouten zijn 

niet random, maar volgen een zeker systematiek. 

3.3.1 WOORDVERWISSELINGSFOUTEN  

Twee woorden in een zin omdraaien. 

Bv: ‘Ik moet de lade nog in de handdoek opbergen.’ 

→ Een deel van de zin plannen we vooruit, en we kunnen fouten maken in dit planningsproces. 

3.3.2 SPOONERISMEN 

Het systematisch verwisselen van de initiële letter van twee woorden. 

Bv: ‘You have hissed my mystery lectures.’ 

3.3.3 MORFEEMVERWISSELINGSFOUTEN  

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

woorden verwisseld worden. 

Bv: ‘Mijn tuig bedanken’ → ‘Mijn dank betuigen’ 

→ Het suggereert dat de positionering van de woordstam plaatsvindt voordat de verbuiging wordt gegenereerd 

en dat het proces dat deze verbuigingen genereert onafhankelijk is van de positionering van de woordstam. 

3.3.4 INCONSISTENTIES IN HET GEBRUIK VAN ENKE L- EN MEERVOUD 

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

Bv: ‘De regering hebben er een puinhoop van gemaakt’ → ‘De regering heeft er een puinhoop van gemaakt’ 

Dit type fout wordt vooral gemaakt wanneer ons werkgeheugen belast is. Daarnaast treedt dit probleem vaker 

op wanneer de zin conflicterende informatie bevat.  
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3.3.5 SEMANTISCHE SUBSTITUTIES  

Wanneer een woord in de zin verwisseld wordt door een ander, maar semantisch gerelateerd is. Het 

verwisselende woord is altijd van dezelfde categorie als het bedoelde woord. 

Bv: ‘Waar is mijn tafel tennisracket?’ → ‘Waar is mijn batje?’ 

→ Dit suggereert dat we eerst altijd de grammaticale structuur van een zin plannen, voordat we die invullen 

met de precieze woorden. 

3.3.6 FREUDIAANSE VERSPREKINGEN  

Volgens Freud kunnen versprekingen dienen als een venster op de, voor het overige ontoegankelijke, onbewuste 

verlangens van een mens. 

Proefpersonen werden in de studie van Motley, Baars en Camden in situaties gebracht waarin ze skesueel 

gerelateerde spoonerismen moesten maken. Mannelijke proefpersonen moesten items zoals: ‘goxi furl’, ‘tool 

kids’, ‘fast luck’ of ‘bine foddy’ uitspreken, terwijl een provocatief geklede vrouwelijke proefleider heb probeerde 

te verleiden.  

→ Onder deze omstandigheden werd gevonden dat proefpersonen inderdaad meer spoonerismen 

produceerden. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat  deze omstandigheden extreem zijn. 

Proefpersonen moesten een object op een foto benoemen. Tijdens de uitvoering van deze taak werden ze afgeleid 

door een woord.  

→ Bij dit soort taken wordt over het algemeen gevonden dat de benoemingstijd van een foto verlengd wordt 

wanneer een semantisch gerelateerd woord wordt gepresenteerd, terwijl de benoemingstijd van het woord 

verkort wordt door de presentatie van een fonologisch gerelateerd woord. 

Dhooge en Hartsuiker vonden dat taboewoorden juist een tegengesteld effect hadden: benoemingstijden 

waren lager en er werden minder versprekingen gemaakt, wat suggereert dat een intern 

foutmonitoringssysteem juist extra 

alert is op dit soort situaties. fMRI-

resultaten toonden aan dat het 

inhiberen van taboewoorden 

geassocieerd was met activatie in 

de rechter inferieure frontale 

gyrus. De presentatie van 

taboewoorden resulteerde ook in 

een negatieve ERP -component.  

 Deze resultaten suggeren dat we intern, tijdens het spraakplanningsproces, regelmatig blunders maken, 

maar dat ons spraakproductiesysteem de overgrote meerderheid van deze blunders al corrigeert voordat we 

ze uitspreken. Interesaant genoef gebeurt dat in taboesituaties nog vaker dan bij normale situaties, wat 

natuurlijk het idee van een verspreking als venster op het onbewuste ernstig in vraag stelt. 
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KADER 18.2: THE SLIP WARS 

Meringer begon zijn project vanuit het idee dat er wetmatigheden zouden bestaan die konden verklaren waarom 

woorden en klanken in de loop der tijd veranderden. Meringer had het idee dat versprekingen inzicht konden 

geven in de reden waarom deze veranderingen optraden. Zijn hypothese was dat ons spraakproductiesysteem 

een dynamisch orgaan is dat zich probeert aan te passen aan de nu geldende uitspraakregels, maar hier af en toe 

een fout in maakt. Wanneer meerdere mensen tegelijk dezelfde fout zouden maken, zou dat aanleiding kunnen 

zijn voor anderen om te denken dat de nieuwe uitspraak de norm is, en op deze manier zou de taal zich op een 

systematische wijze kunnen aanpassen als gevolg van deze versprekingen. Ondanks deze zeer zorgvuldige 

classificatie en de nauwgezette optekening kon Meringer geen evidentie vinden voor zijn hypothese. 

Freud publiceerde ‘Zur Psychopathologie’, waarin hij een vrij willekeurige serie mondaine versprekingen 

aanhaalde, op basis waarvan hij het idee promootte dat versprekingen een venster vormen dat de ware, en 

normaliter verborgen, verlangens van een individu blootlegde. In zijn werk had Freud ook een aantal voorbeelden 

van Meringer en Mayer aangehaald. Meringer stoorde zich echter aan het feit dat Freud bij de aangehaalde 

voorbeelden een oorzaak zocht in de vorm van een verborgen verlangen van de spreker, terwijl de verspreking 

in kwestie op een veel eenvoudiger manier verklaard kon worden. 

Meringer schreef in 1923 een artikel waarin hij beargumenteerde dat de meeste versprekingen te verklaren zijn 

op basis van fonologische effecten en hij bekritiseerde Freud voor het feit dat hij geen methode had om alle 

versprekingen te verklaren, maar heel selectief alleen maar die versprekingen in beschouwing nam die pasten 

binnen zijn theorie. Wanneer een verspreking resulteerde in een obsceniteit, was dat volgens Freud een teken 

dat de spreker een verborgen wens uitdrukte. Meringer trok zijn conclusie uit Freuds verknochtheid aan het idee 

dat versprekingen inzicht bieden in verborgen verlangens en noemde de psychoanalyse een karikatuur van een 

wetenschap en een verzonnen modegril.  

Tegenwoordig begint het werk van Meringer echter opnieuw gewaardeerd te worden, terwijl de ideeën van 

Freud steeds vaker worden bekritiseerd. Motley en Baars stellen dat bij gebrek aan een semantische theorie over 

versprekingen alle evidentie voor een freudiaanse verspreking anekdotisch en post hoc is. Ook Ellis concludeerde 

dat de evidentie voor Freuds theorie zeer zwak is en dat de aangehaalde versprekingen uitstekend verklaar 

kunnen worden vanuit fouten in het taalproductiemechanisme.  

4 SPRAAKPRODUCTIETHEORIEËN (!) 2 BELANGRIJKSTE + EVIDENTIE VOOR DEZE 2  THEORIEËN  

Deze modellen benadrukken ofwel de processen die kunnen resulteren in versprekingen, of de stadia die 

betrokken zijn bij de uitwerking van een globaal concept tot een reeks spraakklanken.  

Het proces van idee naar uiting doorloopt een aantal verschillende stadia. Dell beargumenteert dat 

spraakproductie zich op vier verschillende niveaus afspeelt.  

1. Semantisch niveau: heeft betrekking op de betekenis van wat gezegd moet worden en bestaat uit een 

algemene planningsfase.  

2. Syntactisch niveau: hier wordt de syntactische structuur van de uiting gepland: de woordvolgorde wordt 

bepaald en in de juiste structuur gezet. 

3. Morfologisch niveau: specifieke morfemen worden hier geselecteerd.  

4. Fonologisch niveau: de geselecteerde morfemen worden omgezet naar een fonologische code.  
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4.1 SPREADING ACTIVATION-THEORIE (!)  

Dell veronderstelt dat woorden en concepten is ons 

langetermijngeheugen gerepresenteerd zijn als knopen in een 

netwerk. Wanneer een concept in die netwerk geactiveerd 

wordt, zal deze activatie zich vervolgens verspreiden naar alle 

geassocieerde concepten. Wanneer concepten geactiveerd 

worden, worden ook de corresponderende spraakklanken 

geactiveerd.  

o Lexicon: netwerk van woorden, concepten en 

spraakklanken 

Daarnaast veronderstelt Dell dat er categorische regels bestaan, 

die restricties opleggen aan welke items, of categorieën van 

items, met elkaar gecombineerd kunnen worden.  

Tenslotte zijn er volgens Dell nog insertieregels die zorgen voor het selecteren en toevoegen van de juiste items 

in de zin die onder constructie is. Wanneer een zin in voorbereiding is zullen op basis van het spreading 

activation-principe alle relevante concepten in het lexicon een hoge activatiewaarde hebben. Het item met de 

hoogste activatiewaarde, dat volgens de categorische regel in kwestie in aanmerking komt, zal geselecteerd 

worden. Wanneer dit item eenmaal is gekozen zal de activatiewaarde hiervan onmiddellijk tot nul worden 

gereduceerd, om te voorkomen dat het item opnieuw wordt gekozen. 

Volgens het spreading activation-model kunnen we versprekingen maken omdat soms een incorrect item een 

hogere activatiewaarde heeft dan het correctie item, waardoor dit item ten onrechte, of op zijn minst te vroeg 

in de zin geselecteerd wordt. Vanwege de verspreiding van activatie in het lexicon zijn meerdere items actief, 

wat de kans op een verwisseling vergroot. 

→ Dell, Oppenheim en Kittredge concludeerden dat we op basis van leerprocessen een inhibitiemechanisme 

ontwikkelen dat voorkomt dat dit soort syntactische schendingen wordt gemaakt.  

4.1.1 EVIDENTIE  (!)  

Mixed error-effect treedt op wanneer een incorrect woord zowel semantisch als fonemisch gerelateerd is aan 

het bedoelde woord. Dit impliceert dat de verschillende verwerkingsniveaus op een flexibele wijze met elkaar 

interacteren en suggereert dat de semantische en fonologische niveaus allebei gelijktijdig het 

woordselectieproces beïnvloeden.  

Ferreira en Griffin lieten proefpersonen plaatjes benoemen, 

terwijl ze net daarvoor incomplete zinnen hadden gelezen die 

een concurrerend woord konden primen.  

1. De eerste kon een semantisch gerelateerd concept 

primen. 

2. Het tweede type zin kon een homofoon primen.  

3. In de derde zin, werden ongerelateerde concepten 

geprimed.  

→ Zowel de eerste als de tweede type zin induceerde meer 

benoemingsfouten.  
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o Lexical bias-effect: Het gebeurt relatief weinig dat non-woorden betrokken zijn bij 

versprekingen.  

o Tongue twisters: complexe zinnen die foneemverwisseling uitlokken. 

Corley et al. vonden dat wanneer echte woorden werden gebruikt in dit soort zinnen er aanzienlijk aantal 

versprekingen werden gemaakt, maar wanneer woorden werden vervangen door uitspreekbare non-woorden, 

er veel minder foneemverwisselingen optraden. 

Het spreading activation-model kan dit effect verklaren doordat alleen woorden in het lexicon geactiveerd 

kunnen worden. Het is echter ook mogelijk dat we onze spraak intern monitoren (= editing-proces). Het 

spreading activation-model voorspelt ook dat sprekers veel anticipatiefouten zullen maken. Anticipatiefouten 

kunnen optreden omdat alle woorden in een zin geactiveerd worden tijdens de planning, waardoor er een kans 

is dat een woord dat later in de zin zou moeten worden geplaatst, te vroeg wordt geselecteerd. 

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

Een laatste voorspelling is dat veel besprekingen bestaan uit verwisselingsfouten. De reden voor een 

verwisselingsfout is volgens Dell dat de activatie van een woord onmiddellijk tot nul wordt gereduceerd na de 

selectie, waardoor de kans heel klein is dat het woord op de juiste plaats opnieuw geselecteerd kan worden. 

Hierdoor kan een ongeselecteerd, maar sterk geactiveerd woord in plaats daarvan geselecteerd worden. 

Belangrijk is wel dat het model voorspelt dat de verwisselingen over het algemeen maar over korte afstanden 

zullen plaatsvinden. De woorden die op het punt staan geselecteerd te worden, zijn over het algemeen ook die 

woorden die de hoogste activiteit hebben. 

4.1.2 FOUTDETECTIEMECHANISMEN  

Levelt beargumenteerde dat sprekers hun eigen fouten detecteren door naar zichzelf te luisteren en te 

ontdekken dat wat ze zeggen soms anders is dan wat ze bedoelen. Levelts perceptual loop-theorie veronderstelt 

dat sprekers gebruik maken van hun begrip van spraak om hun eigen fouten te ontdekken, op een manier die 

vergelijkbaar is met de wijze waarop we fouten ontdekken in de spraak van anderen. Deze is echter inconsistent 

met de empirie, want er is geen relatie tussen spraakbegrip en vaardigheid om  versprekingen te detecteren 

Nozari, Dell en Schwartz, beargumenteren dat begrip nauwelijks een rol speelt in het detecteren van 

versprekingen. Zij stellen dat foutdetectie plaatsvindt op basis van een interne check in het 

spraakproductiesysteem. Volgens dit model is er sprake van conflictmonitoring in het spraakproductiesysteem, 

wanneer de verschillende kandidaat-woorden met elkaar in competitie zijn voor de uiteindelijke selectie. Ze 

hebben hun idee gebaseerd op het tweestaps-woordproductiemodel van Kempen en Huijbers. Volgens dit model 

zijn semantische eenheden verbonden met lemma’s.  

o Lemma: abstracte woorden die semantische en syntactische eigenschappen hebben, maar geen 

fonologische.  
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Wanneer spraakbegrip betrokken is bij het detecteren van versprekingen, dan zou een verzwakte verbinding 

tussen het semantische niveau en het lemmaniveau moeten leiden tot een verminderde detectie. Wanneer 

echter vooral het spraakproductiesysteem betrokken is, dan zou een verzwakking van de verbinding tussen het 

lammaniveau en het fonemisch 

niveau tot een verzwakking van deze 

foutdetectie moeten leiden. Nozari 

et al. vonden geen significante 

correlatie tussen het geschatte s-

gewicht en de vaardigheid om 

versprekingen te detecteren, maar 

wel een significante correlatie tussen 

het f-gewicht en de vaardigheid om 

versprekingen te detecteren.  

→ Dit impliceert dat de detectie van versprekingen vooral plaatsvindt op het niveau van foneemselectie.  

De conflicttheorie van Nozari et al. voorspelt bovendien dat foutcorrectie snel, nog tijdens het uitspreken, kan 

plaatsvinden.  

4.2 WEAVER++ (!)  

(!) Het is een netwerkmodel dat gebaseerd is op de principes van spreading 

activation en het bestaat in hoofdlijn uit drie hoofdniveaus. 

1. Het hoogste niveau bestaat uit knopen die lexicale concepten 

representeren. 

2. Op het tweede niveau vinden we knopen die lemma’s representeren. 

3. Op het laagste niveau vinden we knopen die morfemen en hun 

fonologische aspecten representeren. 

Woordselectie vindt volgens dit model plaats op basis van een competitief 

proces, dat gebaseerd is op het aantal lexicale eenheden dat geactiveerd 

wordt. De daadwerkelijke woordproductie vindt vervolgens plaats op basis 

van een aantal verschillende stadia. Het WEAVER++ probeert te beschrijven 

hoe woordproductie van het globale conceptuele niveau naar de specifieke 

productie van spraakklanken verloopt.  

4.2.1 EVIDENTIE: TOEGANG TOT GRAMMATICALE EN FONOLOGISCHE INFORMATIE  (!)  

Evidentie dat sprekers toegang hebben tot semantische en syntactische informatie over woorden voordat ze 

toegang hebben tot hun fonologische informatie is gevonden op basis van ERP-studies.  

Van turennout, Hagoort en Brown maakten hierbij 

gebruik van het feit dat Nederlandse zelfstandige 

naamwoorden een geslacht hebben. Er is in dit geval 

dus sprake van een experimenteel design met twee 

factoren: geslacht (de of het) en initieel foneem (s en b). 

in één conditie moesten proefpersonen zo snel mogelijk 

een keuze maken die afhankelijk was van een initiële 

foneem. Ze moesten dat echter alleen maar doen voor 

een van de twee geslachten; op het andere geslacht 

moesten ze niet reageren (= go/no-gobeslissing). 
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In een tweede conditie moesten de proefpersonen een keuze maken die afhankelijk was van het geslacht, maar 

ze moesten de do/no-gobeslissing maken op basis van het initiële foneem.  

o Lateralized readiness potential (LRP): representeert het elektrische potentiaalverschil dat we verkrijgen 

door de ERP’s die boven de linker en rechter motorcortex gemeten worden met elkaar te vergelijken. 

LRP-activiteit werd gevonden na stimuli waarop de proefpersonen niet moesten reageren. Er werd een kleine 

activiteit gevonden die er op wees dat de proefpersoon op basis van de geslachtsinformatie al bezig was om een 

respons voor te bereiden, die op basis van de pas later beschikbare fonologische informatie werd afgebroken. 

4.2.2 EVIDENTIE: PUNTJE VAN DE TONG (!)  

Evidentie voor het bestaan van het lemmastadium wordt gevormd door het bekende ‘puntje van de tong’-

fenomeen, waarbij je een woord wil uitspreken, perfect de betekenis van het woord weet, maar er niet op komt 

hoe je het moet uitspreken. Dit fenomeen impliceert dat de semantische verwerking van het woord succesvol 

was, maar dat de fonologische verwerking dat niet was, waardoor 

we het niet kunnen uitspreken. Hier werd evidentie voor gevonden. 

Volgens Levelt zouden proefpersonen die het ‘puntje van de tong’-

fenomeen ervaren no wel toegang moeten hebben tot het geslacht 

van woorden, hier is evidentie voor gevonden.  

Biedermann, Ruh, Nickels en Coltheart vonden op basis van het 

‘puntje van de tong’-fenomeen echter resultaten die inconsistent 

waren met de voorgenoemde resultaten van Van Turennout et al.. 

Biedermann et al. vonden dat zowel het geslacht als het initiële 

foneem significant vaker werden geraden dan we op basis van het 

toeval  zouden mogen verwachten, wat impliceert dat de 

proefpersonen een zekere mate van toegang tot de fonologische 

code hadden, hoewel ze het volledige woord niet konden 

reproduceren. 

4.2.3 EVIDENTIE: COMPETITIE  (!)  

De claim van Levelt et al. dat woordselectie gebaseerd is op een competitief proces voorspelt dat het aanbieden 

van afleidende woorden zou moeten interfereren met het benoemen van objecten die op afbeeldingen getoond 

werden. Er is evidentie voor deze predictie: wanneer afleiders werden gebruikt uit eenzelfde categorie als het 

object dat benoemd moet worden, werd gevonden dat de benoeming vertraagd werd. Volgens Levelt et al. 

worden in eerste instantie mogelijke kandidaat-woorden geselecteerd, waarna een competitief 

woordselectieproces volgt, waarbij de frontale cortex betrokken is. 

o Piai et al. vonden dat activiteit in de frontaalkwab het hoogst was wanneer semantisch gerelateerde 

woorden werden gepresenteerd en het laagst wanneer identieke worden werden gepresenteerd. 

→ Deze bevinding is consistent met de hypothese dat de verwerking van gerelateerde woorden 

resulteert in een sterke competitie kandidaat-woorden. 

o Piai et al. vonden ook een activatie in de temporaalschors, die groter was bij de aanbieding van 

ongerelateerde en gerelateerde woorden dan bij de aanbieding van identieke woorden. 

→ Deze bevinding is consistent met het idee dat bij de aanbieding van een identiek woord maar één 

kandidaat-woord wordt geactiveerd, terwijl er in de andere condities meerdere woorden worden 

geactiveerd. 
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4.2.4 EVIDENTIE: LEMMASELECTIE (!)  

WEAVER++ veronderstelt dat de selectie van lemma’s voorafgaat aan de selectie van de fonologische code. De 

meeste empirische resultaten zijn echter inconsistent met deze predictie. Meyer en Damian vroegen 

proefpersonen om afbeeldingen te benoemen, terwijl er gelijktijdig afleidende afbeeldingen werden 

gepresenteerd. De getoonde afbeeldingen ware ofwel fonologisch gerelateerd of ongerelateerd. Volgens het 

WEAVER++-model zou de activatie van de fonologische code pas plaatsvinden nadat het woordselectieproces is 

voltooid. De fonologisch gerelateerde afbeeldingen werden sneller benoemd dan de ongerelateerde.  

Madebach, Oppermann, Hantsch, Curda en Jescheniak vonden dat benoemingstijden van afbeeldingen vertraagd 

waren wanneer fonologisch vergelijkbare woorden als afleider werden gebruikt. Ze vonden dit effect echter 

alleen maar wanneer de belasting van cognitieve controleprocessen laag was. In de experimenten waarin van 

taak gewisseld moest worden, werd echter geen interferentie-effect gevonden. 

4.2.5 BEPERKINGEN 

o Resultaten impliceren dat woordproductieprocessen veel minder serieel verlopen dan het WEAVER++ 

impliceert. 

o Het bestaan van specifieke versprekingen impliceren een veel hogere mate van parallelle verwerking 

dan het WEAVER++-model veronderstelt. 

o WEAVER++ heeft een relatief beperkt scope, het model richt zich vooral op het beschrijven van 

processen die betrokken zijn bij de productie van losse woorden. 

5 SPRAAKPRODUCTIE: NEUROPSYCHOLOGIE   

Aanvankelijk werd vermoed dat er een dissociatie bestond tussen afasieën die gekenmerkt werden door 

problemen met de syntactische verwerking, en afasieën die gekenmerkt worden door problemen met de 

verwerking van semantiek.  Later is gebleken dat het klassieke onderscheid niet klopt. 

5.1 BROCA ’S AFASIE 

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

o Deze spraak wordt gekenmerkt door een langzame, moeizame articulatie, waar veel pauzes in zitten 

en die weinig prosodie bevat. 

o Moeite met het produceren van de juiste woordvolgorde.  

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

van Broca genoemd. 

5.2 WERNICKES AFASIE  

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

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

o Ze hebben moeite met het vinden van de juiste woorden, wat erin resulteert dat verschillende 

woorden ter plekke verzonnen worden.  

o Patiënten hadden moeite om het meeste familiaire woord te selecteren uit triades van gepresenteerde 

woorden.  

o Kan ook als sensorische afasie omschreven worden 
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5.3 BROCA’S VS. WERNICKES AFASIE  (!)  

! Kritiek op onderscheid Wernicke/Broca 

1. Onderscheid tussen intact en verstoord begrip  

2. Onderscheid tussen de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van grammaticale woorden.  

3. Het onderscheid lijkt eerder gebaseerd op de schade aan de onderliggende hersengebieden, terwijl 

tegenwoordig veel sterker de nadruk ligt op het maken van een functioneel onderscheid, dat gebaseerd 

is op de onderliggende psycholinguïstische modellen. 

Om deze redenen is het tegenwoordig veel gangbaarder een onderscheid te maken tussen vloeiende en niet-

vloeiende afasie. Traditionele Broca-patiënten zijn niet vloeiend, maar hebben geen begripsprobleem, terwijl 

klassieke Wernicke-patiënten vloeiend zijn, maar wel begripsproblemen hebben.  

De aard, de extensie en de complexiteit van een neuropsychologische aandoening kan altijd resulteren in een 

patroon van symptomen dat niet past in dit schema. 

5.4 AGRAMMATISME (!)  

o Agrammatisme: Een van de problemen die patiënten met een niet-vloeiende afasie hebben is dat ze 

niet in staat zijn om grammaticaal correcte zinnen te generen, of er in ieder geval veel problemen mee 

hebben. 

Aggramatisme bestaat uit 3 componenten: 

1. Een stoornis in de zinsproductie waardoor patiënten moeite hebben om woorden in de juiste volgorde 

te plaatsen. 

2. Er is sprake van een selectieve preservatie (=behoud) van sommige aspecten van de spraak: zinnen die 

geproduceerd worden, bestaan vooral uit inhoudswoorden, terwijl functiewoorden en woordeindes 

ontbreken.  

→ Functiewoorden en woordeindes spelen een belangrijke rol in het definiëren van de grammaticale 

structuur van een zin. 

3. Sommige patiënten hebben moeite met het begrip van grammaticaal complexe zinnen. 

Er is indirecte evidentie dat aggramatisme gerelateerd is aan schade aan het 

gebied van Broca, maar kan niet als syndroom worden beschouwd want er 

zijn te veel individuele verschillen. 

Agrammatisme patiënten scoorden ook slechter op een sequentieleertaak, 

wat impliceert dat bij sommige patiënten aggramatisme gerelateerd is aan 

een algemeen verminderde vaardigheid om sequenties te kunnen vormen.  

Grodzinsky en Friederici identificeerden drie stadia van syntactische 

verwerking: 

1. Formatie van lokale frasestructuren op basis van informatie over woordcategorieën. Het forntale 

operculum en de anterieure superieure temporale sulcus zijn bij dit proces betrokken. 

2. Vaststellen van de afhankelijkheidsrelaties van de verschillende zinselementen. Het gebied van Broca is 

hierbij betrokken, de activatie in het gebied van Broca is groter bij grammaticaal complexe zinnen dan 

bij simpele zinnen.  

3. De lexicale en syntactische informatie wordt hier geïntegreerd in de posterieure superieure temporale 

gyrus en sulcus. Deze omvatten het gebied van Wernicke.  
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Er zijn twee routes geïdentificeerd die de gebieden van Wernicke en 

Broca met elkaar verbinden: een dorsale en een ventrale. Schade aan 

zowel de dorsale als de ventrale route resulteert in een toename in 

syntactische fouten. Syntactische verwerking voor begrip, en mogelijk 

ook voor zinsproductie, is afhankelijk van zowel het dorsale als het 

ventrale pad.  

Hoewel het voorgaande impliceert dat patiënten met aggrammatisme de vaardigheid missen om grammaticaal 

correctie zinnen te vormen, is het ook mogelijk dat ze deze vaardigheid nog wel hebben, maar dat ze moeite 

hebben om deze vaardigheid toe te passen. Ook is het mogelijk dat de artificiële taken die neuropsychologen 

vaak gebruiken (afbeeldingsbenoemingstaken) de problemen net accentueren. 

5.5 VLOEIENDE AFASIE: ANOMIE  (!)  

o Anomie: wordt gekenmerkt door een beperking in de vaardigheid om objecten te benoemen.  

Volgens WEAVER++ houdt anomie verband met het proces van lexicalisatie; oftewel het vertalen van 

woordbetekenis naar geluid. Bij anomie kan dit verstoord zijn doordat woordselectie op het semantisch of op 

het fonologisch niveau verstoord is. Bij een stoornis op het semantisch niveau in het proces is er sprake van een 

probleem met het vinden van het juiste lemma. In geval van een fout op het fonologische niveau zou een 

benoemingsfout moeten resulteren in een foutieve uitspraak, terwijl wel het correcte woord bedoeld wordt. 

JCU heeft ten gevolge van een hematoom in de linker fronto-temporale gebieden een ernstige afasie ontwikkeld. 

Haar spraak was beperkt tot simpele uitingen en ze was niet meer in staat om zonder cues spontaan te spreken. 

Wanneer ze objecten moest benoemen gaf ze vaak een incorrect antwoord wanneer ze de initiële klank van het 

object al cue had gekregen. Dit resultaat impliceert een probleem op semantisch niveau. Wanneer ze echter een 

totaal verkeerd woord had geproduceerd, verwierp ze dat antwoord in veel gevallen, wat impliceert dat haar 

woordbegrip nog redelijk intact was. EST had een probleem op het fonologisch niveau. Ze was in staat om het 

correcte lemma te selecteren, maar niet de fonologische woordvorm. EST had bijzonder veel problemen om op 

woorden te komen, behalve de meest gebruikelijke, een situatie die omschreven werd als een permanente ‘punt 

van de tong’-toestand. 

(!) De groep die semantische problemen had, liet een 

ongebruikelijk ERP-patroon zien dat relatief vroeg 

(100-250ms) na aanbieding van de afbeelding optrad. 

De groep met fonologische problemen vertoonde 

relatief laat (300-450ms) een afwijking in het ERP-

patroon. Deze resultaten zijn consistent met het idee 

dat anomie veroorzaakt kan worden door zowel een 

vroege semantische deficiëntie als door een late 

fonologische deficiëntie.  

In een studie werd gebruikgemaakt van een benoemingstaak. In de ene conditie werd hierbij een correcte cue 

gegeven, in de tweede conditie werd een incorrecte cue gegeven. Volgens het WEAVER++-model zou de naam 

van het object beschikbaar moeten zijn voordat de fonologische code wordt verwerkt en daarom zou een 

incorrecte cue ook geen effect mogen hebben. Volgens interactieve modellen zou de fonologie wel een impact 

op de semantische verwerking kunnen hebben. 

→ De incorrecte cues resulteerden in een toename van het aantal foutieve benoemingen. 
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In een vervolgstudie moesten proefpersonen afbeeldingen benoemen en kregen auditieve cues. Er ware vier 

verschillende condities: 

1. Correcte cue 

2. Cue van een gerelateerde categorie 

3. Cue van een geassocieerd woord 

4. Willekeurige andere niet-geassocieerde cue 

De incorrecte cues waren effectief in het bevorderen van uitspraakfouten, wat ook weer impliceert dat fonologie 

een belangrijke rol speelt in de semantische selectie.  

 Veel resultaten die inconsistent zijn met de aanname van serialiteit. Er is een sterkere wisselwerking tussen 

deze twee niveaus dan dat Levelt et al. oorspronkelijk dachten.  

5.6 VLOEIENDE AFASIE: JARGONAFASIE  (!)  

Jargonafasie wordt gekenmerkt doordat patiënten wel in staat zijn om grammaticaal relatief correcte zinnen te 

produceren, maar niet om de juiste inhoudswoorden te produceren. Deze patiënten vervangen vaak één 

specifiek woord door een ander woord en ze produceren regelmatig neologismen. Ze lijken ook niet te beseffen 

dat ze veel fouten produceren en worden geïrriteerd als anderen hen daar op wijzen. 

Het feit dat jargonafasiepatiënten veel neologismen produceren, maakt het moeilijk om te bepalen in hoeverre 

hun spraak nog grammaticaal correct is. De neologismen die geproduceerd worden, worden echter vaak ingepast 

in correcte frase structuren. 

Wanneer we kijken naar de types neologismen die geproduceerd worden dan kunnen we concluderen dat 

sommige neologismen fonologisch gerelateerd zijn aan het gezochte woord, terwijl anderen dat niet zijn. Er is 

één onderliggende stoornis die zowel de fonologische vergelijkbare als de niet-vergelijkbare woorden 

produceert.  

Mogelijk dragen meerdere factoren bij aan de productie van neologismen: 

o Vaak worden neologismen geproduceerd die 

fonemen bevatten die ook in het gezochte 

woord voorkomen.  

o Bij LT werd gevonden dat die de neiging had 

om medeklinkers te produceren die vaak 

voorkomen in de Engelse taal, ongeacht of die 

pasten in de context van het gezochte woord. 

o Jargonafasiepatiënten hebben de neiging om 

recent gebruikte fonemen te verwerken in 

hun neologismen, waarschijnlijk omdat dit 

nog geactiveerd zijn.  

Jargonafasiepatiënten zijn slecht in het monitoren en corrigeren van de eigen spraak: 

o Een mogelijkheid is dat ze moeite hebben om gelijktijdig te spreken en te monitoren, een probleem met 

simultane verwerking. 

o Mogelijkheid dat problemen met spraakmonitoring ontstaan wanneer de fonologie op basis van 

semantische informatie moet worden beoordeeld. Vooral bezig zijn om de semantische informatie van 

woorden te verwerken, waardoor je mogelijk gehinderd wordt in het kunnen herkennen van uw eigen 

uitspraakfouten.  
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6 SCHRIJVEN 

Schrijven is een van de meest complexe cognitieve vaardigheden. Het doet een beroep op bijna het volledige 

arsenaal van cognitieve processen waarover we kunnen beschikken. Het uiteenrafelen van complexe ideeën in 

een logisch geordende reeks deelstappen die elk op zich eenvoudig genoeg zijn om begrepen te kunnen worden, 

doet bovendien zowel een zwaar beroep op het planningsproces als op het werkgeheugen. 

6.1 SCHRIJFPROCESSEN (!) DE BELANGRIJKSTE SCHRIJFPROCESSEN  

Hayes en Flower hebben een model ontwikkeld om de processen te karakteriseren die ten grondslag liggen aan 

schrijven. Discussie over details van het model, maar consensus over de hypothese dat schrijven vooral bestaat 

uit planning, zinsvorming en revisie. In het vernieuwde model van Chenoweth en Hayes wordt het 

zinsvormingsproces opgesplitst in een translatie- en een transcriptieproces: 

o Translatie: proces dat de ideeën omzet in woordenreeksen, oftewel concrete zinnen. 

o Transcriptie: omzetten van woordreeksen in daadwerkelijk uitgetikte of uitgeschreven 

tekstfragmenten. 

→ Hayes dacht oorspronkelijk dat het uitwerken van een tekst geen cognitieve verwerkingskracht vroeg, maar 

deze assumptie bleek incorrect te zijn. 

In de laatste vernieuwing van het schrijfmodel zijn de vier 

schrijfprocessen geïntegreerd met de generieke cognitieve 

processen die een rol spelen in het schrijven. Deze laatste versie 

identificeert cognitieve functies die op drie verschillende niveaus 

bij het schrijfproces betrokken zijn.  

1. Procesniveau 

2. Controleniveau: stellen van specifieke doelen, 

algemene schrijfschema’s die tijdens het schrijfproces 

aangesproken kunnen worden. 

3. Hulpbronnenniveau: omvat de basale cognitieve 

processen die tijdens een schrijfproces aangesproken 

kunnen worden.  

Bij de gestuurde retrospectie methode krijgen proefpersonen de opdracht om een essay te schrijven, waarbij ze 

op vaste tijden onderbroken worden om aan te geven wat ze op dat moment aan het doen zijn. Kellogg vond dat 

proefpersonen, die gevraagd werden om eerst een outline te schrijven, manuscripten produceerden die hogere 

ratings kregen dan proefpersonen die dat niet deden. Het genereren van een outline resulteerde er in dat de 

proefpersonen sterker hun aandacht konden richten op zinsvorming en -productie en minder op planning.  

Schrijfprocessen zijn zeer sterk afhankelijk van de kennis van de schrijver. Drie soorten kennis die relevant zijn: 

1. Conceptuele kennis: informatie over concepten en schema’s die in het langetermijngeheugen zijn 

opgeslagen. Deze kennis vormt vooral de inhoud die gecommuniceerd dient te worden. 

2. Socio-culturele kennis: kennis over de sociale achtergrond of de context van een probleem.  

3. Metacognitieve kennis: kennis over wat iemand weet. 

Hayes en Flower identificeerden ook nog strategische kennis. Deze vorm van kennis heeft betrekking op de 

manier waarop doelen en subdoelen in een tekst georganiseerd kunnen worden en deze kennis kan vooral 

gebruikt worden wanneer een schrijfplan aangepast moet worden. 
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Kaufer, Hayes en Flower vonden dat ervaren en gemiddelde schrijvers ongeveer 75% van de zinsdelen die ze 

verbaliseerden uiteindelijk accepteerden. Ervaren schrijvers produceerden gemiddeld iets langere zinnen dan 

gemiddelde schrijvers. Schrijvers switchen regelmatig tussen verschillende processen. Planning en revisie 

duurden over het algemeen iets minder lang dat het zinsvormingsproces. Experts besteden meer tijd aan 

tekstrevisie dan niet-experts. Experts besteden meer tijd aan de coherentie en de structuur van een argument 

dan niet-experts. Faigly en Witte vonden dat revisie van experts in veel hogere mate betrekking hadden op een 

verandering in betekenis, vergeleken met revisies die door beginnende studenten werden gemaakt.  

Volgens Flower en Hayes beschikken schrijvers over een interne monitor die alle activiteiten controleert en 

reguleert het switchen van aandacht en het inhiberen van irrelevante informatie. De meeste proefpersonen 

kozen ervoor om eerst de zin af te maken vooraleer ze de fout verbeterden en deze neiging werd groter 

naarmate het beroep op de verwerkingscapaciteit groter werd.  

6.2 SCHRIJVEN VS. TYPEN (!) VERSCHIL BIGRAMMEN EN LETTERGREPEN + HUN INVLOED OP 

SCHRIJFPROCESSEN 

Bij het schrijven met de hand neigen we ernaar om groepen letters 

samen te voegen tot chunks. De manier waarop letters gegroepeerd 

worden, beïnvloedt de motorcommando’s die de schrijfbewegingen 

aansturen.  

Voor het Spaans en Frans werd gevonden dat schrijvers deze letters 

groeperen in eenheden die ruwweg overeenkomen met lettergrepen.  

o Bigram: wordt gevormd door twee naastliggende eenheden 

in een reeks letters. Deze eenheden kunnen bestaan uit 

letters, lettergrepen of woorden (Bv: in het Engels de 

lettercombinatie ‘th’). 

(!) Kandel et al. vonden dat zowel lettergrepen als bigrammen het schrijfproces beïnvloeden, maar dat de 

effecten van bigrammen vooral aanwezig zijn bij volwassenen.  

6.2.1 HANDSCHRIFT EN MOTORCOMMANDO’S  →  NIET KENNEN 

Het produceren van een handgeschreven tekst vereist een hoge mate van controle over de fijne motoriek. 

Handschriften worden gekenmerkt door een hoge mate van individuele verschillen, maar een interessante 

bevinding is dat de letters die geproduceerd worden door één individu opmerkelijk karakteristieke 

eigenschappen bevatten, ongeacht of ze nu door de spieren van de hand worden geproduceerd, door spieren 

van de arm, of door andere lichaamsdelen. Motorcommando’s worden voor de 

productie van letters op een hoger niveau in de neurale hiërarchie van het 

motorsysteem worden gegenereerd.  

Wing presenteert een overzicht van alle processen die betrokken zijn bij het 

produceren van handgeschreven teksten.  

1. De selectie van grafemen: vindt plaats op basis van het ophalen van 

informatie uit het lexicon of op basis van een regelgebaseerde fonologische 

naar grafemische conversie. 

2. Effectoronafhankelijke allografen worden geselecteerd: definiëren de 

basisvormen van letters, mogelijk in termen van een specifieke sequentie van 

pennenstreken. Hieruit worden effectorspecifieke motorcommando’s 

gegenereerd die afhankelijk van de specifieke context resulteren in de productie van een handschrift. 
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 6.2.2 TYPEN →  NIET KENNEN 

De complexe vaardigheid die typen is, speelt zich af op het niveau van de motoriek en de locaties van de 

individuele toetsen lijken grotendeels gerepresenteerd te zijn in het procedurele geheugen. 

Liu, Crump en Logan vroegen zich af in hoeverre we kennis hebben 

over de lay-out van een toetsenbord. De groep die zich het 

toetsenbord moest voorstellen, maakte meer fouten: ze overschatten 

de relatieve positieverschillen en deden er langer over om te reageren, 

vergeleken met de andere twee groepen (bestaand toetsenbord 

bekijken of twee letters intypen). Dit impliceert dat we inderdaad zeer 

zwakke expliciete kennis hebben van de lay-out van een 

toetsenbord. Het resultaat is bovendien consistent met het idee dat 

typen op zich vooral een motorische vaardigheid is.  

Als geoefende typist zouden we immers in staat moeten zijn om iedere volgende toetsaanslag op basis van een 

voorwaarts model in te plannen en zouden we slechts in zeer beperkte gehinderd moeten worden door factoren 

zoals veranderingen in de aanslaggevoeligheid. Aan de andere kant kunnen we intuïtief ook vermoeden dat een 

drastische verandering in aanslaggevoeligheid een serieuze aanpassing vereist en een enorme impact op onze 

typevaardigheid kan hebben. 

Vergeleken met het reguliere toetsenbord was de typesnelheid op alle andere borden (toetsen verwijderd of 

rubber en toetsen verwijderd) aanzienlijk vertraagd en ook was het percentage fouten aanzienlijk hoger. Dit 

impliceert dat toetsaanslagen niet op een strikte feedforwardwijze worden geprogrammeerd tijdens het typen, 

maar dat we hierbij ook gebruik maken van de tactiele feedback die door de toetsaanslagen gegenereerd 

worden.  

Dat typen een motorische vaardigheid is, is ook consistent met het idee dat aandacht voor details een negatieve 

impact op motorische vaardigheden kan hebben: als je probeert te achterhalen wat je precies doet lukt het vaak 

niet meer. De instructie om maar met één hand te typen had een dramatisch effect op de typesnelheid en de 

hoeveelheid fouten die gemaakt werd. Interessant genoeg trad deze verslechtering alleen op wanneer de 

proefpersonen rechtsreeks werd gevraagd om de responsen van één hand te inhiberen. Wanneer dezelfde 

opdracht indirect werd gegeven had het geen effect. Op basis van deze resultaten concludeerden Logan en 

Crump dat het type proces door twee geneste controleprocessen wordt gestuurd: de buitenste lus controleert 

wat er getypt wordt, de binnenste lus controleert welk hand actie moet ondernemen. 

6.2.3 TYPEN EN TAAL  →  NIET KENNEN 

Crump en Logan onderzochten in hoeverre activatie van woorden effecten heeft op de typesnelheid en maakten 

hierbij gebruik van een priming-techniek. Proefpersonen waren sneller wanneer de letter onderdeel was van de 

prime, ongeacht of deze prime visueel of auditief aangeboden werd en ook ongeacht de positie van de doelletter 

in het prime-woord.  

→ Dit suggereert een hiërarchische verwerking, waarbij een representatie op het woordniveau alle individuele 

letters van dit woord parallel activeert en de corresponderende motorresponsen faciliteert.  

In een vervolgstudie vonden ze een dissociatie tussen typefouten die we detecteren en typefouten die we 

maken. Na een daadwerkelijk gemaakte fout vertraagden ze, terwijl een fout die kunstmatig werd toegevoegd 

geen effect had op de typesnelheid. 

→ Er bestaan twee foutdetectiesystemen: een systeem dat gebaseerd is op de visuele informatie op het 

beeldscherm en een systeem dat gevoelig is voor de toetsaanslagen.  
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7 SPELLING  

7.1 EEN NEUROPSYCHOLOGISCH SPELLINGSMODEL  

Rapp en Dufor presenteren een overzicht van de belangrijkste processen 

die betrokken zijn bij spelling. Volgens dit model zijn er twee belangrijke 

routes tussen het horen van een woord en het spellen ervan: 

1. Lexicale route: bevat de informatie die nodig is om fonologische, 

semantische en orthografische informatie aan elkaar te relateren. 

Gedetailleerde informatie over deze aspecten van het woord kan 

worden gebruikt om de spelling van het woord op te zoeken in een 

intern orthografisch lexicon en deze informatie kan gebruikt 

worden om de gehoorde informatie te converteren naar een 

geschreven representatie. Ze wordt vooral gebruikt om de 

correcte spelling van bekende woorden te produceren. 

2. Niet-lexicale route: is gebaseerd op een regelgebaseerd systeem dat gebruikt kan worden wanneer we 

geen toegang hebben tot ons lexicon. Deze route converteert fonologische informatie naar 

orthografische informatie op basis van een regelgebaseerd systeem. Hierbij worden geluiden of 

fonemen omgezet in letters. We gebruiken deze route vooral voor de spelling van non-woorden of 

onbekende woorden. Deze route produceert correcte spellingen wanneer de relatie tussen fonemen 

en grafemen regelmatig is, maar foutieve spellingen bij onregelmatige of ongebruikelijke woorden.  

→ Beide routes maken gebruik van het orthografisch werkgeheugen (= grafemische buffer), dit houdt tijdelijk de 

grafemische representatie van de letters vast, voordat ze worden uitgeschreven of getypt.  

7.1.1 FONOLOGISCHE DYSGRAFIE  

Schade aan de niet-lexicale route resulteert in een stoornis die gekenmerkt wordt doordat de patiënt veel 

problemen heeft met het spellen van onbekende woorden en non-woorden, terwijl de spelling van bekende 

woorden nog grotendeels intact is.  

Mogelijk kunnen de problemen van fonologische dyslectici (moet dit niet dysgrafici zijn?) verklaard worden door 

de hypothese dat ze vooral problemen hebben met de fonologische verwerking. Volgens die hypothese zouden 

deze patiënten dan ook veel problemen moeten ondervinden bij taken waar de fonologie bij betrokken is, ook 

wanneer die geen betrekking op spelling hebben. In de studie van Cholewa et al. werd hier evidentie voor 

gevonden. 

7.1.2 OPPERVLAKTE DYSGRAFIE  

Patiënten met een stoornis aan de lexicale route worden gekenmerkt door veel spelfouten in bestaande 

woorden, maar ze zouden in zekere mate in staat moeten zijn om non-woorden en onbekende woorden te 

spellen. Bovendien zou de prestatie voor regelmatige woorden beter moeten zijn dan die voor onregelmatige 

woorden.  

Oppervlaktedysgrafici hebben vooral moeite met het verkrijgen van informatie over woorden. We zouden 

daarom mogen verwachten dat deze personen beter zijn in het spellen van woorden waarvan ze toegang tot de 

semantiek hebben. Macoir en Bernier vonden dat dit inderdaad het geval was. 

  



132 
 

We zouden mogen verwachten dat mensen met oppervlaktegrafici, in tegenstelling tot fonologische dysgrafici, 

geen problemen met de fonologische verwerking van woorden zouden hebben. Cholewa et al. vonden dat 

kinderen met oppervlakte dysgrafici beter presteerden op de fonologische taken dan de kinderen met een 

fonologische dysgrafie. Hun prestatie was echter nog steeds lager dan die van de kinderen in de controlegroep. 

7.1.3 ONAFHANKELIJKE VERWERKING? (!)  

LAT maakte veel spelfouten, maar zijn niet-lexicale route functioneerde nog 

redelijk goed, zoals bleek uit het feit dat hij non-woorden nog redelijk 

accuraat spelde. Sommige van zijn incorrecte spellingen suggereerden echter 

dat hij de informatie van de lexicale en niet-lexicale routes met elkaar 

integreerde. Bv: hij schreef ‘bouquet’ als ‘boeket’ 

→ Deze spellingen suggereren een zekere invloed van de niet-lexicale route, 

omdat een deel van de spelling gedreven lijkt te zijn door een regel. 

Engelse proefpersonen zouden het non-woord /vi:m/ kunnen schrijven als 

‘veam’ of als ‘veme’. Martin en Barry vonden dat proefpersonen die vlak 

daarvoor het woord ‘dream’ hadden gehoord eerder kozen voor ‘veam’, 

terwijl proefpersonen die het woord ‘theme’ hadden gehoord eerder kozen voor ‘veme’. 

→ Dit impliceert dat de lexicale route een zekere invloed op de niet-lexicale route heeft.  

Het schrijven van onregelmatige woorden duurt langer dan het schrijven van regelmatige.  

→ Dit effect kan verklaard worden wanneer we aannemen dat er bij onregelmatige woorden een conflict 

optreedt tussen de lexicale en de niet-lexicale routes.  

7.2 EEN OF TWEE ORTHOGRAFISCHE LEXICONS?  

o Het idee dat we twee lexicons hebben, is vooral afkomstig van neuropsychologische patiënten. Veel 

studies rapporteren gevallen van patiënten die aanzienlijk meer problemen met spellen hebben dan 

met lezen, terwijl andere patiënten juist veel meer problemen met lezen hebben dan met spellen. 

 

o Ondanks deze verschillen leveren patiëntenstudies niet een overtuigend bewijs voor het bestaan van 

twee orthografische lexicons. We kunnen op basis van patiëntenstudies dan ook concluderen dat 

perceptie belangrijk is voor lezen en motoriek voor spelling. We kunnen echter weinig zeggen over de 

vraag of we één of twee lexicons hebben. 

 

o Evidentie voor het idee dat we één orthografisch lexicon hebben is ook afkomstig van patiëntenstudies. 

Veel patiënten met een leesstoornis hebben vaak ook een verminderd vermogen om te schrijven en te 

spellen. Er is een sterk verband tussen dyslexie en dysgrafie. Daarnaast hebben patiënten vaak 

problemen met specifieke woorden, zowel qua lezen als qua schrijven. 

 

o Daarnaast is er ook evidentie voor het bestaan van één orthografisch geheugen afkomstig van gezonde 

proefpersonen. Holmes en Carruthers presenteerden vijf verschillende versies van woorden. Het was 

de taak van de proefpersonen om de correct gespelde versie van het woord aan te wijzen, maar vaak 

slaagden ze daar niet in en prefereerden ze hun eigen spelling. 

 Meeste evidenties wijzen er op dat er één lexicon is, dat gedeeld wordt door lees- en schrijfprocessen. 

Neuroimaging- en patiëntenstudies wijzen erop dat dit lexicon sterk geassocieerd is met de fusiforme temporale 

gyrus. 
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THEMA 8: HOGERE COGNITIE 

H19: MENTALE REPRESENTATIES EN REDENEERVAARDIGHEID  

1 INLEIDING 

We maken klaarblijkelijk een mentale representatie van de situatie die we in beschouwing nemen, maar zijn 

selectief in het evalueren van alle mogelijke condities die kunnen voorkomen.  

2 AARD VAN EEN REPRESENTATIE (!) HOE ZOUDEN WE DE VERSCHILLENDE FILOSOFISCHE POSITIES OVER 

EEN MENTALE REPRESENTATIE MET ELKAAR KUNNEN VERENIGEN IN EEN PREDICTIVE CODING MODE  

Een van de evolutionaire voordelen die mentale representatie geeft, is dat ze ons niet alleen in staat stellen om 

een interne mentale representatie van onze omgeving te construeren, maar ook om deze representatie te 

manipuleren om op deze manier hypothetische toekomstscenario’s uit te werken en om abstracte problemen 

op hun validiteit te beoordelen.  

o Representatie: hebben een specifieke vorm en inhoud, de vorm refereert niet alleen maar aan de 

elementen die gebruikt worden om informatie te representeren en aan de ordening van deze 

elementen, maar ook aan de eigenschappen van de processen die op basis van deze elementen kunnen 

opereren.  

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

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

We hebben vaak gesproken over het idee dat mensen een mentale representatie van de omgeving vormen. In 

de filosofie is al jaren geprobeerd om een antwoord op de vraag te geven wat nu juist een representatie is.  

o Aristoteles: vermoed dat de representatie van de werkelijkheid een equivalent van de werkelijkheid 

zelf is (Bv: een kat in de werkelijkheid staat gelijk aan de kat in onze representatie).  → Het denkbeeld 

en de werkelijkheid zijn gelijk aan elkaar. 

o David Hume: Hij ging er van uit dat een mentale representatie een beeld is van de werkelijkheid; het is 

dus niet hetzelfde als de werkelijkheid. Het beeld van de vormen van de werkelijkheid deelt 

eigenschappen van de werkelijkheid. Een mentale representatie is een soort picturale afbeelding van 

wat we met onze zintuigen waarnemen.  

o Thomas Hobbes: Representatie manifesteren zich in de vorm van een abstracte representatie die wordt 

uitgedrukt in symbolen of woorden (bv: beeld van de kat wordt weergegeven in een formeel 

kernschema). 

o Donald Hebb: veronderstelt dat kenners representaties vormen op basis van een activatiepatroon van 

verschillende knopen in een netwerk. Neuronen die met elkaar communiceren en de mentale 

representatie van de buitenwereld dragen.  



134 
 

2.1 MODALITEIT SPECIFIEKE REPRESENTATIE S: BEELDEN 

Het idee van beeldende representaties komt goed overeen met onze intuïtie, maar ook met de resultaten die 

aantonen dat het maken van een mentale voorstelling resulteert in een toename in activatie in de visuele 

hersengebieden.  

Waar we de camera op richten en wanneer we de foto nemen is bepalend voor wat er 

precies op de foto komt te staan. Bovendien is de foto opgebouwd uit individuele pixels, 

die de helderheid van een specifieke kleur in een bepaald deel van het raster waaruit de 

foto is opgebouwd weergeven.  

o Mentale representatie: hypothetisch intern cognitief symbool dat de buitenwereld representeert of een 

mentaal proces dat gebruikmaakt van dit symbool 

Onderzoek naar de retinotopische organisatie van de primaire visuele cortex suggereert dat de informatie op dit 

niveau de vorm van beelden kan aannemen. De neuronen in gebied V1 ontvangen niet alleen maar bottom-up 

input vanuit het visuele systeem, maar ook top-down gestuurde input vanuit de hogere gebieden. Reddy et al. 

vonden activatiepatronen in de ventrale temporale cortex die correspondeerden met categorie specifieke 

informatie. Deze activatiepatronen werden niet alleen meer gevonden wanneer proefpersonen foto’s van deze 

objecten zagen, maar ook wanneer ze plaatjes van deze categorieën moesten inbeelden. 

Vetter et al. rapporteerde categorie specifieke informatiepatronen in de visuele cortex. Ze veronderstellen dat 

een predictive-coding mechanisme een abstracte representatie terugkoppelt naar de lagere visuele gebieden, 

waardoor vanuit een hogere-orde conceptuele representatie gaandeweg op de lagere niveaus in de visuele 

hiërarchie een representatie ontstaat die steeds concreter wordt.  

2.2 MODALITEIT SPECIFIEKE REPRESENTATIES: KENMERKEN  

o Betekenisvolle eenheid: is een object dat of gebeurtenis die een belangrijke rol speelt in het nastreven 

van doelen van het organisme.  

We zijn in het dagelijks leven niet zozeer geïnteresseerd in de analyse van individuele pixels, maar wel in het 

extraheren van deze meer betekenisvolle eenheden. De hogere gebieden bevatten niet meer een concreet beeld, 

maar interpreteren delen van de scène in termen van de aan- of afwezigheid van relevante kenmerken.  

2.3 AMODALE SYMBOLEN 

Amodale symbolen worden verondersteld onderdeel te zijn van ons semantisch kennissysteem.  

Symbolische beschrijving van de foto met de pinguïn: Zee(achter(rotsen(voor(pinguïn(rechts-van(pinguïn)))))) 

Hoewel deze symbolische beschrijving geen beeld vormt kun je je op basis van de gegeven symbolische 

representatie al enigszins een beeld vormen van de foto. De woorden zijn in dit geval verwijzingen naar de 

amodale symbolen die de kenniseenheden representeren: @(#($(%(^(&(^)))))) 

Deze amodale symbolen vormen drie verschillende types amodale representaties: 

1. Frame: een structuur die een set relaties definieert die een object in de omgeving plaatst (bv: voor, 

achter,..) 

2. Semantisch netwerk: representeert in principe dezelfde informatie in de vorm van een diagram. 

3. Eigenschapslijst: beschrijft de eigenschappen van een object en/of de categorie waartoe het object of 

categorie behoort (bv: gele snavel) 
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2.4 STATISTISCHE PATRONEN IN NEURALE NETWERKEN 

Een neuraal netwerk kan gebruikt worden om kennis te representeren de verschillende eigenschappen van een 

object worden als een gedistribueerd statistisch patroon in dit netwerk gepresenteerd.  

Twee voordelen: 

1. De elementen die gestalte geven aan het statistisch patroon kunnen beschouwd worden als neuronen 

of populaties neuronen die wel of niet actief zijn. → Hierdoor is het een mogelijke kandidaat om een 

amodale representatie te voorzien van een biologische interpretatie. 

2. Bij een neuraal netwerk is er sprake van verschillende patronen die elk dezelfde categorie kunnen 

representeren.  bij de klassieke representatie was er sprake van een enkelvoudig symbool dat een 

categorie representeert. 

 De mogelijkheid tot variatie komt beter overeen met de realiteit, waarin verschillende exemplaren 

van één specifieke categorie ook gekenmerkt worden door variaties, die op deze manier dus op een 

realistische wijze gecodeerd kunnen worden.  

 Hiërarchische organisatie van het brein staat alle bovengenoemde (2.2, 2.3 en 2.4) representaties toe! 

3 MENTALE REPRESENTATIES ALS TOEKOMSTVOORSPELLER  

Ons episodisch geheugen is constructief, episodes uit het verleden worden niet als volledig geïntegreerde 

elementen opgeslagen, maar het reconstrueert eerder herinneringen op basis van losse elementen die wel 

opgeslagen worden. Het stelt ons in staat om mogelijke toekomstige scenario’s te genereren.  

Mentale modellen representeren volgens Johnson-Laird een mogelijke uitkomst van een bepaald scenario.  

Bv: wanneer de dobbelsteen telkens met een ander cijfer naar boven ligt, is dat steeds 

een andere mentale representatie.  

Dit soort mentale representaties wordt opgeroepen door activatie van de visuele cortex 

op basis van een intern generatief proces, waardoor ze de vorm van een visuele 

representatie aannemen.  

In hoeverre een mentaal model modaal is, gebruikt maakt van visuele inbeelding, lijkt af te hangen van de 

aard van het voorgelegde probleem (bv: groot is makkelijk in te beelden, slim is moeilijk in te beelden). 

4 MENTALE MODELLEN 

Volgens Johnson-Laird wordt op basis van de beschikbare informatie in eerste instantie een mentaal model 

geconstrueerd en worden er conclusies gegenereerd die consistent zijn met dit model. Vervolgens wordt er 

gezocht naar tegenvoorbeelden die deze conclusie mogelijk kunnen verwerpen.  

1. De lamp staat links van het blok 

2. Het boek ligt rechts van het blok  

3. De klok staat voor het boek  

4. De vaas staat voor de lamp 

→ Er is maar één ruimtelijke organisatie mogelijk. 

 

Lamp Blok Boek 

vaas  Klok 
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1. De Porsche staat rechts van de Ferrari 

2. De Volkswagen staat links van de Porsche 

3. De Citroën staat voor de Volkswagen 

4. De Tesla staat voor de Porsche  

→ Er zijn twee ruimtelijke organisaties mogelijk, wat 

het ingewikkelder maakt. Ieder mentaal model zal het gebruik van een deel van onze beperkte 

werkgeheugencapaciteit vereisen. Hoe meer mentale modellen een probleem vereist, hoe moeilijker dit 

probleem zal worden.  

o Mogelijkheidsvraag: is het mogelijk om een bib te passeren terwijl je van de 

bank naar de kerk loopt?  

→ veronderstellen dat dit sneller beantwoord kan worden wanneer het 

antwoord hierop ‘ja’ is. Je moet hiervoor een aantal mentale modellen 

maken van verschillende routes om de vraag te kunnen beantwoorden, je 

kan hier mee stoppen als er een bib in de route voorkomt. Wanneer het 

antwoord ‘nee’ is, zou je alle mogelijke routes moeten zijn nagegaan. 

o Noodzakelijkheidsvraag: moet je noodzakelijk een bib passeren wanneer je 

van de bank naar de kerk loopt? 

→ hier is het sneller wanneer je ‘nee’ moet antwoorden. Je kan al ‘nee’ antwoorden van zodra je een 

mentaal model van een route hebt geconstrueerd die je niet langs een bib leidt. Je kan de vraag pas met 

‘ja’ beantwoorden wanneer je alle routes in beschouwing hebt genomen en moet concluderen dat 

iedere mogelijke route je langs een bib zal leiden.  

5 PROBABILISTISCHE BENADERING 

In veel situaties is het onwaarschijnlijk dat we op zoek gaan naar tegenvoorbeelden, waardoor in veel situaties 

de pogingen om onze mentale representatie te falsificeren vaak afwezig is. Daarnaast betrekken we 

achtergrondkennis en eerdere ervaringen vaak bij het oplossen van redeneerproblemen, zelfs wanneer die 

kennis irrelevant is. We pakken problemen eerder in termen van waarschijnlijkheid aan dan op basis van een 

fundamentele logische analyse van het probleem zelf. Probabiliteit is volgens deze visie dan ook een betere 

manier om het menselijk redeneren te beschrijven dan de formele logica die de basis vormt voor de mentale-

modellentheorie.  

6 DUALE SYSTEEMTHEORIEËN: SYSTEEM 1 VS. SYSTEEM 2  

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

systeem 2.  

Systeem 1 Systeem 2 

o Vroeg in de evolutie ontstaan o Recent  

o In hoge mate onbewust o Bewuste deliberatieprocessen 

o Hoge mate van parallelle verwerking 
o Langzaam en serieel 

o Onafhankelijk van algemene intelligentie o Gelinkt aan intelligente  

 
o Beperkt qua capaciteit  

 o Werken met expliciete regels  

Ferrari Volkswagen Porsche  

 Citroën Tesla 

Volkswagen Ferrari Porsche 

Citroën  Tesla 
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Als we een redeneerprobleem moeten oplossen, zullen de 

heuristische processen van systeem 1 gebruikmaken van 

taakeigenschappen, het doel van het probleem en 

achtergrondkennis om één mentaal model te maken van de 

mogelijke oplossing. Maar kan beïnvloed worden door 

irrelevantie informatie. De gevonden oplossing kan 

geëvalueerd worden door een tijdrovend en inspannend 

verificatieproces, door de processen in systeem 2. Deze 

evaluatie kan resulteren in de verwerping van het 

oorspronkelijke mentale model en de oplossing.  

Meest waarschijnlijk wanneer: 

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

gebruiken.  

2. Je hoogst intelligent bent. 

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

We moeten er niet van uitgaan dat er automatisch gebruik wordt gemaakt van abstracte logica om de mentale 

modellen te evalueren. De systeem 2-processen staan dus niet gelijk met de logica. De betrokkenheid van 

systeem 2-processen resulteert vaak in een verbetering van een oplossing, maar het is geen garantie dat de 

voorgestelde oplossing ook daadwerkelijk correct is.  

Drie algemene principes: 

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

2. Relevantieprincipe: het meest relevante, meest plausibele of waarschijnlijke mentale model dat 

gebaseerd is op onze achtergrondkennis en de huidige context, wordt in overweging genomen. 

3. Satisfactieprincipe: het huidige mentale model wordt geëvalueerd door systeem 2 en geaccepteerd 

wanneer het adequaat is.  

Mentale-modellentheorie Heuristisch-analytische theorie 

We gebruiken redeneerprocessen die gebaseerd zijn 
op formele logica om het initiële mentale model te 
creëren, waarbij we ons door achtergrondkennis 
kunnen laten afleiden.  

We baseren ons initiële mentale model op 
achtergrondkennis, en dat evalueren we op basis van 
processen die gebruik kunnen maken van formele 
logica.  

Onze vaardigheid om te redeneren wordt waarschijnlijk het meest beïnvloed door onze vaardigheid om 

complexe mentale representaties te vormen en die te evalueren in formele redeneringen. We kunnen een 

onderscheid maken tussen inductief en deductief redeneren.  

7 INDUCTIEF REDENEREN → LEZEN 

Inductief redeneren refereert aan het proces van het vinden van generalisaties op basis van individuele 

observaties. Naarmate we meer observaties verrichten die passen binnen onze generalisatie zullen we steeds 

meer geneigd zijn om een achterliggend verband te veronderstellen. We zullen echter nooit in staat zijn om 

sluitende conclusies te trekken. 
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7.1 DE KALKOEN VAN RUSSELL  

Volgens Russell was er een kalkoen die ontdekte dat hij elke ochtend om 9u gevoerd werd. Hij maakte een lange 

reeks observaties onder een brede verzameling van condities om dit gegeven te bevestigen. Helaas werd zijn 

conclusie op nogal brute wijze ontkracht toen hij, op de ochtend van Kerstmis, niet gevoerd werd, maar de keel 

werd overgesneden… 

7.2 HYPOTHESETOETSING EN FALSIF ICATIE 

We kunnen een hypothese op basis van waarneming en inductie nooit bevestigen. Er hoeft echter slechts één 

discrepante waarneming te worden gedaan en de hypothese zal verworpen moeten worden. onze progressie in 

het oplossen van inductieve redeneerproblemen is hoger wanneer we expliciet op zoek gaan naar discrepantie, 

wanneer we proberen de hypothese te falsificeren.  

o Confirmatie: het vinden van evidentie die de correctheid van je hypothese bevestigt.  

o Falsificatie: poging om actief een hypothese te verwerpen door te zoeken naar tegenbewijs.  

Volgens Popper is het onmogelijk om bewijs te vinden voor een hypothese. Een bijkomend probleem is dat 

wanneer we alleen maar confirmatie zouden zoeken, we niet kunnen differentiëren tussen verschillende 

hypothesen.  

Bv: een tekort aan x is een noodzakelijke en voldoende conditie voor y. Zolang we observeren dat een gebrek aan 

x resulteert in y kunnen we vaststellen dat het gebrek aan x inderdaad een voldoende conditie is voor y. we zouden 

hieruit ten onrecht kunnen afleiden dat onze huiduitslag een maat is voor een gebrek aan x, maar dat is niet 

noodzakelijk waar. We hebben de vraag of een gebrek aan x ook een noodzakelijk conditie is voor y namelijk niet 

beantwoord. We kunnen onze hypothese dus falsificeren door een geval te vinden van huiduitslag bij een patiënt 

die niet een tekort aan x heeft.  

7.3 DE 2-4-6-TAAK 

Wason bood proefpersonen een cijferreeks 2-4-6 aan en ze kregen te horen dat deze reeks voldeed aan een 

eenvoudige regel. De taak van de proefpersoon was om te achterhalen wat de regel was. Wanneer de 

proefpersonen dachten de regel gevonden te hebben, moesten ze dat melden aan de proefleider, die aangaf of 

de regel juist of fout was. Was die incorrect, dan bleven ze doorgaan, gaven ze op of de tijd was om. De regel die 

gevonden moest worden was heel eenvoudig, namelijk ‘drie getallen in oplopende volgorde’. 

→ Slechts 21% van de proefpersonen vond bij de eerste poging de regel, 28% vond de regel nooit. Ze 

formuleerden geen hypothesen die het noodzakelijkheidsprincipe testten. Proefpersonen confirmeerden bij het 

opstellen van hypothesen en bijkomende getallen aan hun confirmatiebias, waardoor ze hypothesen bleven 

generen die veel complexer waren dan noodzakelijk. 

7.4 GESIMULEERDE ONDERZOEKSOMGEVINGEN  

Mynatt et al. gaven deelnemers de opdracht om met een virtueel elektrokanon 

deeltjes af te vuren op geometrische figuren die op een beeldscherm werden 

gepresenteerd. Objecten met de lage helderheid waren omgeven door een 

onzichtbaar schild dat de deeltjes weerkaatste. Op basis van het gedrag van 

de deeltjes moesten ze een hypothese vormen over de objecten. Aanvankelijk 

werd de indruk gewekt dat het juist de driehoeken waren die de deeltjes 

weerkaatsten, in plaats van de minder heldere objecten, waardoor dat ook de 

initiële hypothese van de proefpersonen werd.  
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Ze werden opgedeeld in groepen, de ene groep kreeg de opdracht om hun hypothese te bevestigen, een andere 

om die te ontkrachten en een andere groep kreeg niks te horen. Op het eerste type scherm was de configuratie 

van de objecten zodanig dat de proefpersonen in staat waren hun oorspronkelijke hypothese te bevestigen. Het 

tweede type scherm stond toe om alternatieven hypothesen te testen.  

→ 71% van de proefpersonen kozen schermen van het eerste type, wat een sterke aanwijzing is dat de meeste 

proefpersonen beïnvloed werden door confirmatiebias. De instructie om een disconfirmatiestrategie te 

gebruiken had geen invloed.  

Dunbar liet proefpersonen in een gesimuleerde onderzoeksomgeving ontdekken hoe de expressie van genen 

wordt gecontroleerd door andere genen. Ze moesten proberen het mechanisme achter deze interactie tussen 

genen te ontdekken door gesimuleerde mutaties in genetisch materiaal te maken. De meeste mutaties waren 

consistent met de activatiehypothese.  

→ Slechts een klein percentage van de proefpersonen vond de correcte hypothese en ze deden dat door zich op 

de discrepante bevindingen te richten. 

De ontdekking van Jacob en Monod was revolutionair, omdat ze voor het eerst vonden dat sommige genen 

andere genen inhiberen, terwijl de gangbare hypothese was dat genen een activerende invloed hadden.  

8 DEDUCTIEF REDENEREN: CONDITIONELE LOGICA  

o Deductief redeneren: mentale proces van het vormen van inferenties die logisch zijn, is een belangrijke 

vorm van intelligentie 

In cognitief-psychologisch onderzoek worden vaak conditionele en syllogistische problemen gebruikt, die 

gebaseerd zijn op de klassieke logica.  

8.1 EEN KORTE INTRODUCTIE IN DE KLASSIEKE  LOGICA 

8.1.1 CONDITIONEEL REDENEREN  

Conditioneel redeneren is ontstaan vanuit propositionele logica, waarin logische operatoren (bv: en, of, 

als...dan,...) alleen worden gebruikt in zinnen of proporties. Zinnen worden gerepresenteerd door symbolen en 

de logische operatoren worden toegepast op deze symbolen om conclusies te trekken.  

‘Als het regent dan wordt Marieke nat’  ‘het regent’ → P          ‘Marieke wordt nat’ → Q      Als P dan Q 

1. Proposities kunnen maar twee toestanden hebben: ze zijn waar of ze zijn niet waar 

2. Propositionele logica staat geen onzekerheid toe over het al dan niet waar zijn van P 

8.1.2 CONDITIONELE REDENEERPROBLEMEN  

Conditionele redeneerproblemen worden over het algemeen gepresenteerd in de vorm van twee premissen en 

een conclusie. 

o Modus ponens: Q moet noodzakelijk waar zijn als P waar is. De meeste mensen accepteren terecht dat 

de conclusie waar is.  

Bv: ‘Als het regent dan wordt Marieke nat’      ‘Het regent’      Conclusie: ‘Marieke wordt nat’ 

 Als A dan B     A   B 
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o Modus tollens: de tweede premisse stelt dat Q niet waar is, waardoor volgt dat P niet waar kan zijn. 

Mensen hebben veel meer moeite met dit probleem en zullen bijgevolg stellen dat de conclusie niet 

noodzakelijk volgt uit de premissen.  

Bv: ‘Als het regent dan wordt Marieke nat’      ‘Marieke wordt niet nat’       Conclusie: ‘Het regent niet’ 

 Als A dan B     niet B    niet A 

 

o Ontkenning van het antecedent: veel mensen zullen de conclusie van dit probleem accepteren, toch is 

de conclusie niet valide! De eerste premisse zegt alleen maar iets over de waarheid van Q als P waar is, 

wanneer P niet waar is, kan Q dus waar of niet waar zijn. 

Bv: ‘Als het regent dan wordt Marieke nat’      ‘Het regent niet’        Conclusie: ‘Marieke wordt niet nat’  

 Als A dan B     B    A 

 

o Bevestiging van de consequent: veel mensen zullen deze conclusie accepteren, ook al is die niet correct. 

De waarheid van Q zegt niets over de waarheid van P, het is alleen als P waar is dat Q waar moet zijn, 

maar daar volgt niet noodzakelijk uit dat als Q waar is, P ook waar moet zijn.  

Bv: ‘Als het regent dan wordt Marieke nat’     ‘Marieke wordt nat’ Conclusie: ‘Het regent’ 

 Als A dan B      niet A   niet B  

8.2 BEÏNVLOEDING DOOR IRRELEVANTE CONTEXT 

Een probleem is dat het onderzoek naar conditioneel redeneren zich traditioneel gericht heeft op 

gedesinteresseerd redeneren, dat betekent dat doelen, voorkeuren van een ander irrelevant zijn en daarom de 

redenering niet zouden mogen beïnvloeden. Deze benadering contrasteert sterk met de dagelijkse ervaring. We 

interpreteren een conditionele premisse ‘Als P dan Q’, in het dagelijkse spraak gebruik vaak in de vorm ‘Als en 

alleen als P dan Q’.  

Bij redeneringen betrekken we vaak semantische achtergrondkennis, die strikt genomen geen invloed zou mogen 

hebben op de validiteit van de conclusie. Byrne bood conditionele redeneerproblemen aan, waaraan contextuele 

informatie was toegevoegd. 

o Premisse: ‘Als ze een essay moet schrijven, dan zal ze tot laat in de bib blijven studeren’. 

o Context: (Als de bib open is, dan zal ze tot laat in de bib blijven studeren) 

o Premisse: ‘Ze moet een essay schrijven’. 

o Conclusie: ‘Ze zal tot laat in de bib blijven studeren.’ 

De bereidheid van de proefpersonen om de modus ponens te accepteren, was veel lager dan in een 

standaardconditie, waarin geen additionele contextuele informatie was toegevoegd. De Neys et al. 

manipuleerden de context door tegenvoorbeelden te geven, die een valide keuze bleken te beïnvloeden.  

o Regel: ‘Als Jenny de airco aanzet, voelt ze zich koud’. 

o Feit: ‘Jenny zet de airco aan’. 

o Conclusie: ‘Jenny voelt zich koud’. 

o Tegenvoorbeeld: ‘Als het bijzonder warm in de kamer is, 

voelt Jenny zich niet koud’. 

Tegenvoorbeelden resulteerden in een afname van de bereidheid 

van proefpersonen om de modus ponens en de modus tollens te 

accepteren en toename in de bereidheid om de ontkenning van het 

antecedent en de bevestiging van de consequent te accepteren. 

Proefpersonen met een hoog werkgeheugencapaciteit werden 

minder door deze tegenvoorbeelden beïnvloed dan proefpersonen met een laag werkgeheugencapaciteit.  
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Bonnefon et al. beargumenteren dat onze normale dagelijkse redeneringen vaak niet consistent zijn met het 

principe van gedesinteresseerd redeneren. Onze inferenties zijn vaak gebaseerd op onderliggende 

achtergrondkennis, die we ook toeschrijven aan een ander. Dergelijke inferenties resulteren vaak in het 

accepteren van invalide conclusies: de gemaakte inferenties zijn geen onderdeel van de klassieke logica, die geen 

rekening houdt met de kennis en de wensen van mensen.  

Ook bij de bevestiging van de consequent laten we ons vaak leiden door irrelevante contextuele informatie die 

feitelijk geen onderdeel van het probleem is.  

o Premisse: wanneer een steen tegen een raam gegooid wordt, zal het raam breken 

o Premisse: het raam is gebroken 

o Conclusie: er werd een steen tegen het raam gegooid 

OF 

o Premisse: als een vinger gesneden wordt, zal die gaan bloeden. 

o Premisse: de vinder bloedt 

o Conclusie: de vinger werd gesneden 

→ In beide gevallen is de conclusie ongeldig, maar mensen waren veel meer geneigd om de conclusie van het 

tweede probleem te accepteren dan die van het eerste.  

Volgens Markovits et al. zijn er twee strategieën: 

1. Statistische intuïties waarbij de waarheid van de conclusie wordt gebaseerd op het maken van een 

inschatting van de waarschijnlijkheid ervan. Deze inschatting is gebaseerd op de achtergrondkennis 

die we hebben over een bepaald probleem. De waarschijnlijkheid dat een vinger bloed door een snee 

is hoger.  

2. Generen van tegenvoorbeelden: is cognitief zwaarder belastend. De essentie bestaat uit het bedenken 

van situaties die de conclusie ongeldig zou laten worden. Het raam kan door de wind gebroken zijn, 

door een voetbal, uit ouderdom,… voor de bloedende vinger is het minder eenduidig.  

8.3 CONDITIONEEL REDENEREN  

Bonnefen et al. vonden vier verschillende strategieën, die gebaseerd zijn op het onderscheid tussen Systeem 1- 

en systeem 2-verwerking: 

1. Pragmatische strategie: gebaseerd op systeem 1, bestaat uit het informeel verwerken van een 

probleem zoals het tijdens een conversatie gepresenteerd zou worden. Resulteert in talloze fouten. 

2. Semantische strategie: gebaseerd op systeem 1, maakt gebruik van achtergrondkennis, maar niet in de 

vorm van een formele analyse van het probleem, waardoor het nog steeds fouten oplevert. 

3. Inhibitoire strategie: gebaseerd op systeem 2, inhiberen van de impact van de pragmatische strategie 

en van de impact van achtergrondkennis. Deze strategie bleek goed te werken bij sommige problemen. 

4. Generatieve strategie: gebaseerd op systeem 2, combineert de inhibitoire strategie met het gebruik van 

abstracte analytische processen. Is een consistente goede taakprestatie. 
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8.4 WASONS SELECTIETAAK (!)  

Wason heeft een eenvoudige kaartselectietaak ontwikkelt om deductieve 

redeneerprocessen mee te bestuderen. Het is een taak om 

hypothesetoetsingsprocessen op basis van een conditionele regel te 

bestuderen. In de standaardversie liggen er vier kaarten op tafel: R, G, 2 en 

7. Aan proefpersonen wordt verteld dat er een regel voor de kaarten geldt 

(bv: Als er op de ene kant van de kaart een R staat, moet er aan de andere 

kant een 2 staan). De proefpersoon moet de kaarten selecteren die 

omgedraaid moeten worden om te beslissen of er aan de regel voldaan is.  

Je moet checken welke kaarten mogelijk niet aan de regel voldoen. De R en de 7 moeten geselecteerd worden: 

als er immers een R op de achterkant van de 7 staat, is de regel ontkracht. De R moet je kiezen, want als daar 

geen 2 zou staan, is de regel definitief niet geldig. Slechts 5-10% kozen de juiste oplossing.  

8.4.1 MOGELIJKE OORZAKEN VOOR EEN LAGE PRESTATIE  (!) WAAROM LUKT SCOREN ZE BETER IN 

VARIATIES VAN DE OORSPRONKELIJKE SELECTIETAAK  

o Matching bias: we hebben de neiging om die items te kiezen die in de probleemomschrijving worden 

genoemd.  

Wanneer proefpersonen expliciet geïnstrueerd werden dat ze alle keuzes moesten maken voordat ze feedback 

kregen, nam het percentage proefpersonen dat het juiste antwoord vond toe van 3,7% naar 18%. 

Oaksford beargumenteert dat de wijze waarop we het kaartselectieprobleem moeten oplossen, conflicteert met 

de wijze waarop we in het dagelijks leven met dit soort problemen omgaan. We kiezen er voor om een 

probabilistische strategie te gebruiken.  

De regel die met de kaartselectietaak moet worden getest, is ook in de vorm van ‘Als P dan Q’. Volgens de 

probabilistische benadering zouden we Q-kaarten kiezen wanneer de verwachte probabiliteit van Q laag is, maar 

niet-Q-kaarten wanneer de probabiliteit van Q hoog is.  

Reduced array selection task: proefpersonen kregen twee pakken met 25 kaarten. Het ene pak bevatte kaarten 

die bestonden uit rode cirkels aan één zijde en het andere pak bevatte kaarten met blauwe driehoeken. De zijde 

die de proefpersonen aanvankelijk zagen was blank. Proefpersonen kregen de regel: ‘alle driehoeken zijn blauw’ 

en kregen daarna twee stapels kaarten, waarvan de ene getrokken werd uit het rode pak en de andere uit het 

blauwe.  

→ Hoewel de proefpersonen de kaarten aanvankelijk niet zagen, waren de stapels gelabeld als ‘rode vormen’ en 

‘blauwe kaarten’. Het percentage Q-kaarten werd gevarieerd: 17%, 50% of 83%. Wanneer het percentage Q-

kaarten laag was, werden er ook veel minder geselecteerd. 

8.5 SOCIAALCONTRACTTHEORIE  

o Indicatieve regels: beschrijven op een relatief abstract niveau aan welke voorwaarden voldaan moet 

zijn, wil de regel geldig zijn. 

o Deontologische regels: hebben betrekking op de detectie van schendingen van regels die vaak in een 

sociale context voorkomen. Wanneer deontologische regels worden gebruikt is de taakprestatie over 

het algemeen aanzienlijk beter. 
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Cosmides beargumenteert dat verbetering in taakprestaties met deontologische regels verklaard kan worden 

vanuit het idee dat mensen vooral een sterk ontwikkelde vaardigheid hebben ontplooid om doelen te bereiken 

in sociale situaties en daarmee ook sociale contracten aangaan met anderen. Om deze sociale contracten aan te 

gaan moeten we overeenkomen dat kosten en baten gedeeld worden en bijgevolg zouden we de 

sociaalcontracttheorie een sterk ontwikkeld mechanisme hebben opgebouwd om schendingen van dit soort 

situaties te detecteren.  

Sperber en Girotto namen een Wason-kaartselectietaak af die 

voorzien was van: ‘Paolo koopt artikelen op het internet, maar hij is 

bang dat hij bedrogen zal worden’. Daarom houdt hij voor ieder 

artikel een kaart bij waarop hij op de ene zijde vermeldt of hij al voor 

het artikel betaald heeft en op de andere zijde of hij het artikel heeft 

ontvangen. Hij heeft vier artikelen besteld en heeft de volgende 

kaarten: ‘Item betaald’, ‘Item niet betaald’, ‘item ontvangen’, ‘item 

niet ontvangen’.  

→ De meeste proefpersonen kozen hier wel de juiste kaarten. 

8.5.1 RELEVANTIETHEORIE  

Volgens Sperber en Girotto hun relevantietheorie gebruiken de meeste 

mensen bij het selectieproces een relatief eenvoudige strategie waarbij ze 

simpelweg de relevante van iedere kaart voor de conditionele regel 

evalueren. Ze vonden ook een veel betere prestatie op items die niet een 

sociaal contract representeerden.  

9 DEDUCTIEF REDENEREN: SYLLOGISMEN 

Een syllogisme is een redeneerprobleem dat bestaat uit twee statements, te weten een majorpremissen en een 

minorpremisse en een conclusie die al dan niet logisch volgt uit de premissen. 

o Alle mensen zijn sterfelijk.  (major) 

o Socrates is een mens.  (minor) 

o Socrates is sterfelijk.  (conclusie) 

Een belangrijke taak bij het beoordelen van een syllogisme is of de conclusie noodzakelijk uit de premissen volgt, 

onder de aanname dat de premissen waar zijn. De taak is dus om te verifiëren of de vorm van het syllogisme juist 

is, waarbij de eventuele onjuistheid van de premissen geen rol mag spelen in de evaluatie ervan.  

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

o Alle kinderen zijn gehoorzaam.  (major)   Alle A zijn B 

o Alle wolven zijn kinderen.  (minor)   Alle C zijn A 

o Alle wolven zijn gehoorzaam.  (conclusie)  Alle C zijn B 

Deze conclusie is valide, onder de aanname dat de premissen juist zijn. In het voorbeeld met de letters kunnen 

we eenvoudig zien dat A een 

deelverzameling is van B, en dat C een 

deelverzameling is van A, waardoor ook 

logisch volgt dat C een deelverzameling 

van B moet zijn.  
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9.1 SYLLOGISTISCHE FOUTEN (!)  

Klauer et al. identificeren een geloofwaardigheidsbias. De helft van de conclusies die ze presenteerden was 

geloofwaardig of ongeloofwaardig, de helft van de syllogismen was valide of invalide. Sommige proefpersonen 

kregen te horen dat maar 1/6 van de syllogismen valide was, terwijl andere proefpersonen te horen kregen dat 

5/6 van de syllogismen valide waren.  

Klauer et al. vonden drie effecten: 

1. Effect van de basisratio: proefpersonen die te horen hadden gekregen dat 5/6 van de syllogismen 

correct waren, waren bereid om meer conclusies te accepteren tegenover proefpersonen die 1/6 te 

horen kregen. 

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

dan conclusies die onaannemelijk waren. 

3. Interactie tussen de geloofwaardigheidsbias en logica: de prestatie in het beoordelen van syllogismen 

met valide conclusie was beter wanneer conclusies geloofwaardig waren, terwijl de prestatie bij invalide 

conclusies juist slechter was wanneer de conclusies geloofwaardig waren.  

→ Deze resultaten impliceren dat proefpersonen zich vaak door andere factoren dan logica laten leiden. 

Proefpersonen ervaren een conflict tussen hun achtergrondkennis en wat ze moeten aannemen voor de 

oplossing. 

Vanuit het perspectief van de logica is het niet relevant of deze oppervlakkige overeenkomsten van de premissen 

en de conclusies al dan niet overeenkomen. Stupple et al. vonden echter dat proefpersonen eerder bereid waren 

om de validiteit van een syllogisme te aanvaarden wanneer de oppervlakkige eigenschappen van de premissen 

van een syllogisme overeenkomen met die van de conclusie.  

→ Deze matching bias toont aan dat syllogistisch redeneren ook beïnvloed kan worden door factoren die niet 

afhankelijk zijn van voorkennis of ervaring, maar vooral door de vorm van het syllogisme worden beïnvloed.  

Er ontstaat vaak verwarring over de precieze betekenis van een premisse. We gaan er vaak vanuit dat de 

premisse ‘Alle A zijn B’ in het dagelijks leven ook ‘Alle B zijn A’. Ceraso en Provitera wilden deze verwarring 

wegnemen door premissen expliciet te desambigueren: ‘Alle A zijn B, maar sommige B zijn niet A’.  

→ Resulteerde in een substantiële verbetering in de redeneerprestatie.  

Het begrip ‘sommige’ heeft in de formele logica een andere betekenis dan in het dagelijks taalgebruik: in de 

formele logica betekent het ‘minimaal één en mogelijk allemaal’, terwijl het in het dagelijks taalgebruik eerder 

‘sommige, maar niet allemaal’ betekent. Wanneer deze ambiguïteit expliciet werd gemaakt verbeterde de 

prestatie op syllogistische redeneerproblemen ook aanmerkelijk.  

10 DEDUCTIEF REDENEREN: RELATIONELE PROBLEMEN 

10.1 REDENEREN EN MENTALE INBEELDINGEN (!) DE BASISASSUMPTIES VAN DE MENTALE MODELLEN 

THEORIE,  ALSOOK DIE VAN DE CONCURRERENDETHEORIEËN  

De mentale modellentheorie van Johnson-Laird et al. veronderstelt dat mentale representaties van een 

probleem iconisch zijn, de structuur van het model correspondeert met wat het representeert. Daarom worden 

de spatiale relaties van de gerepresenteerde objecten bewaard. Knauff et al. vonden dat deductieve 

redeneerprocessen langzamer waren wanneer er mentale inbeeldingsprocessen bij betrokken waren, omdat de 

proefpersonen irrelevante details genereerden, die het redeneerproces negatief beïnvloedden.  
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Proefpersonen kregen een aantal redeneerproblemen voorgelegd die qua moeilijkheidsgraad verschilden op de 

dimensies inbeeldbaarheid en overweegbaarheid. 

o Als de aap slimmer is dan de kat, dan is de kat slimmer dan de hond. 

o De aap is slimmer dan de kat. 

o Volgt hieruit: de aap is slimmer dan de hond?  

De problemen waren zo geformuleerd dat ze ofwel duidelijke visuele relaties bevatten, ofwel duidelijke spatiale 

relaties, ofwel duidelijke visuospatiale relaties of controlerelaties die noch goed inbeeldbaar noch goed 

overweegbaar waren.  

→ Ze vonden dat proefpersonen significant trager waren bij de visuele inferenties, vergeleken bij de controle of 

de visuospatiale inferenties. Ze beargumenteerden dat de proefpersonen in de conditie visuele beelden 

genereerden die veel irrelevante details bevatten die de effectieve inferentie hindert.  

11 DEDUCTIEF REDENEREN: BEPERKENDE FACTOREN → LEZEN 

11.1 WERKGEHEUGENCAPACITEIT  

Het aantal mentale modellen die geconstrueerd kunnen worden, wordt beperkt door de 

werkgeheugencapaciteit. Wanneer de premissen maar één mentaal model toelieten, trok 86% de juiste 

conclusie, terwijl maar 31% de juiste conclusie vond wanneer de premissen drie mentale modellen toestonden. 

De taakprestatie correleerde met de werkgeheugencapaciteit.  

11.2 HET WAARHEIDSPRINCIPE  

o Waarheidsprincipe: de neiging van mensen om de werkgeheugenbelasting te minimaliseren door alleen 

mentale modellen te genereren die representeren wat waar is en dat na te laten voor situaties die 

representeren wat niet waar is.  

Lengrenzi et al. testten het waarheidsprincipe door gebruik te maken van illusoire problemen. Proefpersonen 

moesten hierbij beslissen of beschrijvingen van alledaagse voorwerpen inconsistenties bevatten.  

Slechts een van de volgende beweringen is waar (1): 

o het dienblad is zwaar of elegant of allebei (1a) 

o het dienblad is elegant en verplaatsbaar (1b) 

De volgende bewering is zeker waar (2): 

o het dienblad is elegant en verplaatsbaar (2a) 

o geef een beschrijving van het dienblad: 

………………………………………………………………………………………….. 

De correcte omschrijving zou elegant en verplaatsbaar moeten zijn. Zwaar is geen onderdeel van premissen (1b) 

en (2a), daardoor neigen veel mensen er naar om het object te beschrijven met het tegenovergestelde: licht, 

elegant en verplaatsbaar. Veel mensen rapporteren ten onrechte dat deze beschrijving consistent is. Want uit 

de premisse (2) leiden we af dat premisse (2a) ook waar is. Daaruit volgt dat premisse (1b) ook waar moet zijn, 

waardoor we uit premissen (1) kunnen afleiden dat (1a) niet waar moet zijn. Wat de meeste mensen nalaten is 

een mentaal model op te stellen voor premissen (1a) en (1b). Als premisse (1b) waar is, volgt daaruit dat 

premisse (1a) waar moet zijn. Maar volgens premisse (1) kan dat niet het geval zijn, waardoor de beschrijving 

inconsistent is.  
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11.3 GELOOFWAARDIGHEIDSBIAS  

We mogen verwachten dat de geloofwaardigheidsbias groter is wanneer 

redeneringen vooral op systeem 1-processen zijn gebaseerd en kleiner 

wanneer redeneringen vooral op systeem 2-processen zijn gebaseerd. Onder 

tijdsdruk nam de bereidheid om valide, maar ongeloofwaardige conclusies 

te accepteren af, terwijl de bereidheid om invalide, maar geloofwaardige 

conclusies te accepteren toenam.  

11.3.1 FEELING OF RIGHTNESS  

Thompson et al. legden proefpersonen syllogistische en conditionele redeneerproblemen voor. De proefpersonen 

moesten een intuïtief antwoord geven zodra ze het probleem hadden gelezen. Daarna moesten ze aangeven of 

ze het gevoel hadden dat het initiële antwoord correct was, dat deden ze door feeling of rightness-rating aan het 

antwoord te geven. Ten slotte kregen proefpersonen een onbeperkte hoeveelheid tijd om een definitief antwoord 

te geven.  

→ Ze beargumenteren dat we een intern monitoringssysteem hebben dat de output van het heuristisch systeem 

evalueert. Lage feeling of rightness-scores zouden resulteren in een meer uitgebreide deliberatie, terwijl hoge 

scores zouden moeten resulteren in een snelle acceptatie van het initiële antwoord. Het gebruik van analytische 

processen was geen garantie voor een correcte uitkomst. 

11.3.2 INTUÏTIEVE LOGICA 

We kunnen een conflict detecteren zonder dat we precies weten wat de aard van dit conflict is.  

In de studie van Neys et al. werden syllogismen gepresenteerd die wel of niet een conflict tussen de logisch valide 

conclusie en de geloofwaardigheid bevatten. Een taakprestatie rond het kansniveau op conflicttrials impliceerde 

dat de proefpersonen een bijzonder sterke geloofwaardigheidsbias hadden. Deze lage prestatie impliceert in 

eerste instantie ook dat proefpersonen de logische structuur niet doorzagen.  

→ Ze vonden dat de fysiologische arousal hoger was bij trials met een conflict dan bij trials zonder conflict. Dit 

impliceert dat conflict wel geregistreerd werd, maar eerder in de vorm van een gutfeeling dan in de vorm van 

een sterke overtuiging dat de premissen een conflict bevatten. 

Volgens De Neys kan een conflict worden gedetecteerd door aan te nemen dat we logische problemen in eerste 

instantie proberen op te lossen op basis van twee parallel opererende processen die allebei intuïtief zijn:  

1. Een intuïtief heuristisch proces 

2. Een intuïtief logisch proces 

→ Pas wanneer er een conflict wordt gedetecteerd tussen het heuristische en het logische proces volgt een 

deliberatie op basis van een analytisch proces. 
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Hij beargumenteert echter dat de traditionele logische principes relatief eenvoudig geactiveerd kunnen worden. 

Dit vindt plaats in de vorm van een gevoel dat het heuristische antwoord conflicteert met de logica, echter zonder 

dit automatisch tot een oplossing leidt. Het conflict resulteert in een switch naar daadwerkelijke Systeem 2-

verwerking.  

12 HERSENPROCESSEN EN FORMEEL REDENEREN → LEZEN 

Hersengebieden in de linker frontale en pariëtale gebieden worden geactiveerd tijdens het oplossen van 

deductieve redeneerproblemen.  

o Goel et al. bestudeerden patiënten met schade aan de linker- en rechterhemisfeer en vonden dat 

patiënten met schade aan de linkerhemisfeer minder goed presteerden dan patiënten met schade aan 

de rechterhemisfeer.  

o Volgens Gazzaniga vervult de linkerhemisfeer de rol van interpretator die ernaar streeft om een 

coherente representatie van de informatie die het ontvangt te maken.  

o De linkerhemisferische dominantie kan mogelijk verklaard worden vanuit het idee dat 

redeneerprocessen in ieder geval deels afhankelijk zijn van deze interpretator.  

Prado et al. vonden dat de specifieke activatiepatronen deels afhankelijk waren 

van de specifieke taakvereisten. Uit de meta-analyse bleek dat relationele 

redeneringen meer geassocieerd waren met activatie in de pariëtaalschors, 

vergeleken met propositioneel en categorisch redeneren.   

Waechter et al. vonden dat patiënten met pariëtale schade minder goed 

presteerden op een relationele redeneertaak dan gezonde controles. Dit kan 

verklaard worden met het idee dat de pariëtale cortex betrokken is bij de 

codering van spatiale relaties. Voor patiënten met schade aan de anterieure 

prefrontale cortex werd geen verschil gevonden op deze taak. De linker inferieure 

frontale gyrus was sterker betrokken bij categorische problemen dan bij 

relationele of propositionele problemen, terwijl de linker precentrale gyrus 

vooral geactiveerd werd door propositionele redeneerproblemen.  

Omdat bij redeneerproblemen een mentale representatie moet worden gevormd op basis van een linguïstische 

beschrijving, speelt taal ook een belangrijke rol in redeneerprocessen. Taal is vooral betrokken bij het initiële 

lezen van het probleem en het coderen van de verbale instructies, hierna lijkt taal geen rol van betekenis meer 

te spelen.  

12.1 STADIA 

Er zijn drie stadia in de verwerking van een redeneerprobleem: 

1. Verwerking van premissen: vooral geassocieerd met de activatie van de temporo-occipitale gebieden; 

activatie die waarschijnlijk visuospatiale verwerking reflecteert.  

2. Integratie van de premissen: geassocieerd met activatie van de anterieure profrontale cortex, wat 

waarschijnlijk een reflectie is van de betrokkenheid van executieve processen bij deze integratie.  

3. Validiteitsstadium: was geassocieerd met activatie in de pariëtale en frontale gebieden. Deze activatie 

impliceert dat modaliteitsonafhankelijke representaties in de in de pariëtale cortex, op basis van een 

cognitief controleproces gevalideerd worden. 
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Bonnefond et al. vonden dat proefpersonen verwachtten dat de tweede premisse overeenkomt met de eerste. 

Wanneer dat niet het geval was, resulteerde dit in een sterke toename in hersenactiviteit. Daarnaast vonden ze 

dat de proefpersonen ongeveer 400ms na de aanbieding van de tweede premisse een inferentie vormden op 

basis van deze premissen. Dit proces vond plaats voordat de conclusie werd gepresenteerd.  

→ Deze resultaten impliceren dat de proefpersonen sterk anticipeerden op de presentatie van deze conclusie.  

12.2 INDIVIDUELE VERSCHILLEN (NIET BELANGRIJK)  

Individuele verschillen kunnen deels 

verklaard worden vanuit het idee dat er 

verschillende strategieën bestaan om 

redeneerproblemen op te lossen. Deze 

strategieën worden beïnvloed voor de 

gevoeligheid voor de logische vorm van een 

probleem, de gevoeligheid voor de validiteit 

van de conclusies en het gebruik van 

heuristieken.  

o De linker inferieure laterale frontale en superieure mediale frontale gebieden lijken vooral betrokken 

bij het extraheren en representeren van de structuur van het probleem. 

o Het linker ventrolaterale frontale gebied is vooral betrokken bij de selectie en het toepassen van de 

juiste inferentiële regels.  

Ook grote verschillen in belief bias; de neiging om geloofwaardige maar incorrecte conclusies te accepteren. 

Volgens Tsujii en Watanabe is de rechter inferieure frontale cortex betrokken bij het inhiberen van incorrecte 

responsen die door het heuristische systeem 1 worden ingegeven. In de hoge belastingsconditie werd een hogere 

belief bias gevonden dan in de lage belastingsconditie. In beide condities was er sprake van een correlatie tussen 

de accuratesse van de antwoorden en de mate van activatie van de rechter frontale cortex.  

13 INFORMEEL REDENEREN (!) VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN MET FORMEEL REDENEREN  

o  Informeel redeneren: kennis en ervaring spelen een belangrijke rol, we streven er meestal naar om op 

een overtuigende wijze een argument te maken ten gunste van een specifieke positie, heeft weinig met 

formele logica te maken. 

 

Informeel redeneren Formeel redeneren Gelijkenissen  

o Inhoud van het argument is 
belangrijk 

o Context is relevant 
o Vooral gebaseerd op 

waarschijnlijkheden, eerder 
bayesiaans van aard. (= aan 
de waarheid van een 
argument kan een bepaalde 
waarschijnlijkheid worden 
toegekend en deze 
subjectieve waarschijnlijkheid 
kan veranderen op basis van 
nieuwe argumenten.) 

o Vorm van het argument is 
belangrijk 

o Onderzoek is vooral gericht 
op binaire logica. (= iedere 
propositie wordt 
veronderstelt waar of niet 
waar te zijn) 

o Ook bij formele redeneringen 
laten mensen zich leiden door 
achtergrondkennis 
(=geloofwaardigheidsbias) 

 



149 
 

Rico onderzocht in hoeverre er overeenkomsten zijn tussen de vaardigheid om formeel en informeel te 

redeneren, op basis van de analyse van veel gebruikte drogredenen 

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

o Slippery slope-argument: onschuldige eerste stap zal resulteren in kwalijke consequenties, zonder 

er een reden wordt gegeven. 

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

 

13.1 MOTIVATIE  

Als we bij formele redeneringen zoveel mogelijk gemotiveerd zouden moeten zijn om zo veel mogelijk gebruik 

te maken van logica om de vraagstukken zo accuraat mogelijk op te lossen, dan zijn we bij informele redeneringen 

vaak gedreven door andere motieven.  

o Volgens Mercier en Sperber staat een informele redenering vooral in dienst van de wens om een ander 

te kunnen overtuigen.  

o Evans bekritiseerde dit op basis van het argument dat informele redeneringen niet alleen maar voor 

argumentatie gebruikt worden, maar ook een belangrijke rol spelen in allerlei denkprocessen, 

waaronder het anticiperen op, en het plannen van, de toekomst.  

Er is tegenwoordig bijzonder veel evidentie dat bij veel mensen hun informele redeneringen en gedachten erg 

gebrekkig zijn.  
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o Gemotiveerde inferentie (Thagard): vindt plaats 

wanneer mensen hun beoordelingsvermogen 

vervormen vanwege onderliggende persoonlijke 

doelen. Gebaseerd op wensen en verlangens in 

plaats van feiten. 

o My side bias: de neiging om statements te evalueren 

op basis van onze eigen vooringenomen 

opvattingen, in plaats van op hun eigen kracht.  

→ Is niet afhankelijk van de vaardigheid om systeem 

2-processen te gebruiken, het correleert niet met 

intelligentie of andere cognitieve vaardigheden.  

De motivatie om evidentie voor je eigen positie te vinden kan soms redeneervaardigheden juist op een positieve 

manier beïnvloeden. Dawson et al. vonden dat de prestatie op Wasons kaartselectietaak verbeterde wanneer 

proefpersonen sterk gemotiveerd waren om de regel te ontkrachten.  

13.2 WAARSCHIJNLIJKHEID  

Informele redeneringen volgen de principes van bayesiaanse inferentie.  

De waargenomen kracht van een conclusie kan beïnvloed worden door: 

1. De sterkte van de oorspronkelijke overtuiging 

2. De aard van het argument: positieve argumenten hadden een sterkere impact dan negatieve  

3. De sterkte van de evidentie 

Volgens de bayesiaanse benadering is er echter 

niet een eenduidig onderscheid tussen valide 

argumenten en invalide argumenten. We 

kunnen ieder argument classificeren in termen 

van de overtuigingskracht en de mate waarin 

een argument een negatieve uitkomst 

impliceert.  

o Bowers en Davis vonden dat de bayesiaanse benadering te flexibel is, waardoor het moeilijk is om 

specifieke assumpties te falsificeren.  

 Griffiths et al. geven als tegenargument dat de bayesiaanse benadering een theoretisch raamwerk 

is, dat per definitie niet falsificeerbaar is. Vanuit dit raamwerk zijn echter diverse specifieke modellen 

geformuleerd die wel falsificeerbaar zijn.  

o Harris et al.  identificeerden alle factoren die volgens de bayesiaanse theoretici relevant zijn en slaagden 

er in om op basis van een kwantitatieve analyse zeer sterke evidentie voor een bayesiaans model te 

vinden.  

  



151 
 

14 BESLUIT: ZIJN MENSEN RATIONEEL?  

De meesten van ons presteren over het algemeen redelijk goed in het dagelijks leven, terwijl we direct falen als 

onze rationaliteit in het labo wordt getest.  

1. Functioneren in het dagelijks leven is veel minder rationeel dan we meestal denken.  

2. Er zijn diverse redenen om aan te nemen dat onze ogenschijnlijke tekortkomingen op 

laboratoriumtaken minder extreem zijn dan de literatuur suggereert.  

 

o Het is een misvatting om het gebruik van heuristieken als een fout te beschouwen. Heuristieken stellen 

ons in staat om snel en met relatief weinig cognitieve inspanning oplossingen te vinden die in de praktijk 

vaak erg werkbaar blijken te zijn.  

o De prestatie op een labotaak is vaak laag omdat niet direct duidelijk is welke informatie belangrijk is. 

→ Een simpele herformulering van het probleem, waarin het belang wel wordt benadrukt, kan al 

resulteren in een aanzienlijke toename van de taakprestatie. 

o De fouten die gemaakt worden op redeneerfouten benadrukken vaak ook de gekunsteldheid van het 

probleem, de klassieke logica is geen goede toetssteen voor menselijke rationaliteit, binair en bewust 

ontworpen om mensen fouten te laten maken.  

 Het laboratoriumonderzoek naar beslissings-, beoordelings- en probleemoplossingsgedrag onderschat 

de menselijke rationaliteit drastisch.  

Ondanks deze problemen moeten we wel concluderen dat de menselijke rationaliteit gelimiteerd is.  

o Camerer en Hogarth concluderen dat het geven van incentives nauwelijks resulteert in een betere 

oplossing. 

o Brase et al. vonden dat proefpersonen die afkomstig waren van een Amerikaanse topuniversiteit beter 

scoorden op base rate-problemen dat studenten die afkomstig waren van een universiteit met een 

lagere rang.  

o Zelfs wanneer onderzoekers zeer expliciet stappen zetten om zeker te zijn dat proefpersonen hun 

problemen begrijpen, worden nog fouten gemaakt. 

o Ten slotte vinden ook veel studies dat niet alleen beginners, maar ook experten gevoelig zijn voor 

cognitieve biases. 

14.1 HET DUNNING-KRUGER-EFFECT 

Een belangrijke reden waarom veel mensen slecht presteren op 

complexe taken is dat juist mensen die slecht presteren geen 

inzicht hebben in het feit dat ze slecht presteren. Het Dunning-

Kruger-Effect treedt op omdat de vaardigheid om de correctheid 

van een antwoord te kunnen verifiëren vaak juist dezelfde kennis 

vereist die nodig is om het probleem op te lossen.  

→ Beide groepen waren ervan overtuigd dat ze 80-90% van de 

problemen correct hadden opgelost, slechte presteerders 

overschatten hun eigen prestatie.  
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14.2 WAT IS RATIONALITEIT  

Traditioneel werd in de cognitieve psychologie aangenomen dat rationeel denken geleid wordt door de principes 

van de klassieke logica. Mensen zijn inderdaad niet rationeel wanneer we rationaliteit gelijkstellen aan het 

kunnen toepassen van de regels van de klassieke logica in een beperkte laboratoriumomgeving. Deze benadering 

is een vorm van normativisme, het idee dat het menselijke denken een normatief systeem reflecteert. Er zijn in 

het dagelijks leven weinig problemen die conformeren aan de regels van de klassieke logica.  

De geprefereerde benadering is gebaseerd op de assumptie dat menselijke rationaliteit is gegrondvest op het 

bepalen van waarschijnlijkheden. Deze benadering is zinnig, 

wanneer we in aanmerking nemen dat we leven in een 

wereld die gekarakteriseerd wordt door onzekerheid en 

onnauwkeurige informatie.   

Oaksford en Chater presenteren een invloedrijke 

probabilistische benadering van menselijke rationaliteit, die 

gebaseerd is op bayesiaanse principes, en die veel beter 

overeenkomt met menselijke keuzes dan de klassieke logica 

voorspelt. Het kernidee is dat a-prioriopvattingen kunnen 

veranderen op basis van nieuwe informatie.  

1. We kunnen concluderen dat de normatieve benadering zeer slecht correspondeert met de wijze waarop 

mensen in het dagelijks leven functioneren. 

2. Maar er zijn ook nog steeds beperkingen aan de menselijke rationaliteit. Deze zijn echter eerder 

gerelateerd aan een beperking in onze cognitieve verwerkingscapaciteit dan dat ze een fundamenteel 

gebrek aan rationaliteit representeren. 

→ Om te compenseren aan deze beperkingen, maken we gebruik van heuristieken.  
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H20: GETAL EN CATEGORIE 

1 INLEIDING (!) VOORDELEN VAN NUMERIEKE EN CATEGORISATIEVAARDIGHEDEN  

Een van de uniek menselijke cognitieve vaardigheden is dat we de wereld om ons heen kunnen representeren in 

discrete en abstracte eenheden. We abstraheren uit onze dagelijkse waarneming de kenmerkende 

eigenschappen van bepaalde objecten en genereren categorieën op basis van de belangrijkste onderscheidende 

kenmerken. Het feit dat we ook dit soort continue eenheden (bv: kleur) waarnemen en opdelen in discrete 

categorieën geeft aan dat we op de een of andere wijze abstracte en discrete representaties kunnen maken van 

onze omgeving.  

Al deze factoren zoals typerendheid, beschikbaarheid, maar ook de spreiding van verschillende individuele 

soorten over een categorie, bepalen de efficiëntie en de accuraatheid waarmee we een object kunnen 

classificeren. 

We zijn ook in staat om de objecten in onze omgeving te tellen, of in het geval van grote hoeveelheden, een 

schatting te maken van aantallen of hoeveelheid, we hebben een besef van grootte. 

Numerieke cognitie Categorisatie  

o Besef van grootte 
o Mogelijkheid tot abstractie en generalisatie 

o Strategieën om mee te rekenen o Vermindering van belasting geheugen 

o Dissociabele processen? 
o Hoe gaan we om met uitzonderingen? 

 o Goed vs. Slecht gedefinieerde categorieën 

2 NUMERIEKE COGNITIE → NIET KENNEN 

Het feit dat we kunnen rekenen impliceert dat we er op de een of andere manier erin geslaagd zijn om ons besef 

van aantallen en grootte om te zetten in een mentale representatie, om symbolen te koppelen aan deze 

representatie en om deze symbolen op een systematische wijze te manipuleren.  

Gordon onderzocht of leden van de Pirahã-stam in het Amazone-gebied in staat waren om numerieke oordelen 

te maken. Hun telwoorden zijn één-twee-veel, 

daarna was hun accuratesse zeer laag in de 

hoeveelheid objecten die ze zagen. Hieruit blijkt dat 

taal en besef van aantallen aan elkaar gelinkt zijn.  

Hoewel Kahneman en Tversky vonden dat zelfs 

getrainde statistici grove inschattingsfouten 

konden maken bij het maken van statistische 

inferenties, blijkt dat een zeker besef van orde van 

grootte, aantallen en verhoudingen al bij acht 

maanden jonge kinderen aanwezig is.  

De proefleider haalde enkele ballen uit een gesloten 

doos. Aan de kinderen werd de doos getoond. Deze 

kon bestaan uit voornamelijk witte balletjes in 

combinatie met enkele rode, of uit voornamelijk 

rode met enkele witte balletjes.  De proefleiders 

registreerden het kijkgedrag van de kinderen: ze 

keken langer wanneer de inhoud van de doos niet 

overeenkwam met de vooraf getoonde balletjes. 
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→ Aangezien de kijktijd bij jonge kinderen wordt beschouwd als een maat voor de mate van interesse of 

verrassing, concludeerden de onderzoekers dat kinderen verrast waren wanneer de inhoud van de dozen niet 

correspondeerde met de steekproef. 

Fontanari et al. vonden bij Maya-stammen eveneens aanwijzingen voor intuïtieve kansberekening. Hieruit 

kunnen we concluderen dat een basisbesef van grootte en proportie waarschijnlijk aangeboren is en niet 

afhankelijk is van aangeleerde taalkundige en culturele factoren. Onze intuïtie is voor probabiliteit wel beperkt 

tot relatief eenvoudige situaties en kan deze intuïtie zelfs contraproductief werken bij het inschatten van 

complexe statistische kansberekeningen.  

Gallistel et al. stellen dat grootte-informatie zowel op verbale als op een 

non-verbale wijze gerepresenteerd kan worden. De verbale 

representatie neemt de vorm aan van cijfers en de non-verbale vorm die 

van een visuele inbeelding. Op deze manier zijn we in staat om op non-

verbale wijze te tellen door steeds eenheden van een specifieke grootte 

aan dit visuele beeld toe te voegen.  

→ We kunnen het vergelijken met het maken van een mentale 

voorstelling van het gieten van kopjes water in een maatbeker. De 

hoeveelheid water die we per kop in de beker gieten representeert een 

eenheid. Tellen gebeurt door de representatie van de hoeveelheid water 

in de beker bij te stellen op basis van de eenheden die erbij gegoten 

worden.  

Feigenson et al. identificeren twee kernsystemen voor grootterepresentatie:  

1. Is al vanaf jonge leeftijd beschikbaar (is vergelijkbaar met de continue representatie die Gallistel en 

Gelman voorstellen).  

→ Bij kinderen met een leeftijd van 6 maand ligt de ratio op 1:2. De precisie neemt echter toe met de 

leeftijd: op een leeftijd van 10 maand kunnen baby’s al verhoudingen van 2:3 van elkaar onderscheiden.  

2. Meer precieze getalsrepresentatie, ontwikkelt zich ook al in de vroege jeugd. 

→ Jonge baby’s hebben een limiet van 3 individuele discrete items die ze kunnen representeren.  

 Het grote verschil is dat hun gedrag niet zozeer door de relatieve orde van grootte werd bepaald, 

maar veel sterker door het absolute aantal. Dus dit systeem is aanvankelijk beperkt tot drie eenheden.  

3 GETALSREPRESENTATIE → NIET KENNEN 

Behalve door woorden kunnen we deze aantallen ook in verkorte vorm uitdrukken, zoals in de vorm van cijfers. 

In de loop van de geschiedenis zijn er een groot aantal verschillende manieren ontwikkeld om getallen te 

representeren.  

De meeste getalsrepresentatiesystemen die we hebben ontwikkeld hebben het getal 10 als basis.  

o Decimaal stelsel: we hebben tien verschillende symbolen om de eenheden 0-9 te representeren en 

noteren hogere eenheden op basis van een combinatie van twee of meer symbolen, maar dat is niet 

noodzakelijk. 
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3.1 BASISEIGENSCHAPPEN →  NIET KENNEN 

3.1.1 HET VERWERKEN VAN GETALLEN →  NIET KENNEN 

o Het duurt langer om grote getallen te 

benoemen dan kleine, omdat het langer duurt 

om de langere reeks cijfers op te noemen.  

o De verwerkingstijd is afhankelijk van de 

frequentie waarmee we het getal tegenkomen: 

veelvoorkomende getallen worden sneller 

verwerkt dan minder vaak voorkomende. 

o De grootte van het getal beïnvloedt ook de 

verwerkingstijd van een volgend getal. 

Wanneer we sequenties van getallen moeten 

verwerken, wordt het volgende getal in de 

reeks sneller verwerkt wanneer het qua grootte 

overeenkomt met het eerdere getal in de reeks. 

3.1.2 HET SYMBOLISCHE AFSTANDSEFFECT  →  NIET KENNEN 

Beschrijft hoe onze beoordeling van de relatieve grootte van twee getallen afhankelijk is van de absolute grootte 

van deze getallen.  

→ Als we moeten zeggen welke getallen groter zijn, dan gaat dit sneller bij 2 en 4 dan bij 3 en 5 

3.1.3 DE APPREHENSIESPAN →  NIET KENNEN 

In een opmerkelijke studie onderwierp Jevons zichzelf aan een experiment waarbij hij een onbekend aantal bonen 

nam en die in een schaal wierp. Hij probeerde zo snel mogelijk te schatten hoeveel bonen er gevallen waren en 

noteerde dit aantal. Daarna telde hij hoeveel het er echt waren. Voor de aantallen van drie en vier was hij steeds 

correct, voor grotere aantallen zakte de accuratesse geleidelijk.  

→  We kunnen concluderen dat de apprehensiespan, het maximumaantal elementen dat we gelijktijdig bewust 

kunnen verwerken, ongeveer vier à vijf keer items bedraagt.  

Logan en Zbrodoff toonden hun proefpersonen displays die 

gevuld waren met een random aantal van één tot tien stippen. 

Proefpersonen moesten zo snel mogelijk het aantal stippen 

benoemen door dit aantal hardop te zeggen.  

→ Proefpersonen konden voor displays die maar één, twee of 

drie stippen bevatten dit aantal binnen 700 ms rapporteren en 

de reactietijd was gemiddeld constant, ongeacht het aantal 

stippen. Vanaf vier stippen nam de reactietijd echter lineair toe 

met het aantal stippen dat getoond werd. Doordat we daarna 

meer tijd nodig hebben, geeft dat aan dat we moeten tellen.  

o Subiteren: hoeveelheden van vier of minder kunnen we klaarblijkelijk in één oogopslag vaststellen.  
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3.2 SUBITEREN →  NIET KENNEN 

3.2.1 WERKGEHEUGENCAPACITEIT  →  NIET KENNEN 

Volgens Klahr et al. zouden we een abstracte representatie in ons werkgeheugen kunnen vormen door de 

elementen in een set te tellen. Hiervoor zouden we aantallen vaststellen door ieder element in het 

stippenpatroon serieel te vergelijken met de rangordenummers die we hiervoor in ons werkgeheugen moeten 

activeren. Ook in het geval van kleine aantallen tellen we nog steeds, maar dat tellen gebeurt bijzonder snel, 

waardoor het in het reactietijdenpatroon niet zichtbaar wordt.  

In geval van het werkgeheugen zouden we verwachten dat de taak prestatie zou verminderen wanneer we dit 

geheugen zouden belasten met irrelevante informatie. Echter werd er gevonden dat dit alleen een invloed had 

op het tellen en niet op de subiteerprestatie.  

→ Subiteren wordt niet door aandacht en daarmee ook niet door een belasting van het werkgeheugen 

beïnvloed.  

3.2.2 DE WET VAN WEBER →  NIET KENNEN 

Bij hogere aantallen zijn we steeds minder goed in staat om kleine verschillen tussen patronen waar te nemen. 

Dit fenomeen zou de basis kunnen zijn voor het feit dat we vanaf vier à vijf stippen niet meer in één oogopslag 

kunnen waarnemen hoeveel items er nu precies gepresenteerd kunnen worden.  

Deze wet stelt dat de kleinste verandering van een stimulus die we nog kunnen waarnemen lineair samenhangt 

met de grootte van de stimulus zelf. Als een stimulus twee keer zo groot is, moet de verandering ook twee keer 

zo groot worden om die te kunnen waarnemen.  

o Weber-fractie: de verhouding tussen de mate van verandering en de grootte van de stimulus zelf 

o Just noticeable difference: het kleinste verschil dat we in 50% van alle gevallen nog kunnen waarnemen 

Van Oeffelen en Vos gaven bij ieder stippenpatroon de proefpersoon een referentiewaarde waarna hij/zij moest 

beslissen of het getoonde patroon wel (‘ja’) of niet (‘nee’) het gegeven aantal stippen bevatte. Hoe kleiner het 

verschil tussen de referentiewaarde en het getoonde aantal stippen, hoe kleiner de proportie ‘nee’-antwoorden 

was dat de proefpersonen gaven. 

→ Het verschil tussen de referentiewaarde en het getoonde aantal stippen moest 0,16-maal de 

referentiewaarde zijn, om dit betrouwbaar te kunnen rapporteren. 

→ Voor aantallen kleiner dan zes zouden we volgens deze benadering nog duidelijk kunnen waarnemen, omdat 

de individuele verschillen in aantallen duidelijk onderscheidbaar zijn, terwijl dat voor aantallen groter dan zes 

niet meer mogelijk is, omdat de kleinst mogelijke verschillen hier duidelijk kleiner zijn dan de Weber-fractie. 

Problematisch:  

1. Deze verklaring schat het aantal objecten dat we door middel van subiteren nog zouden kunnen 

vaststellen te hoog in. 

2. Ze suggereren dat subiteren een continu proces is, waarbij ons vermogen om te subiteren langzaam 

vermindert naarmate we grotere aantallen elementen waarnemen. Dit is niet consistent met de eerder 

besproken reactietijdstudies die een discrete overgang laten zien. 
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3.2.3 PATROONHERKENNING →  NIET KENNEN 

Kleine aantallen kunnen in principe altijd visueel in een geometrisch patroon opgeslagen worden. Hoe groter de 

aantallen, hoe hoger het aantal vrijheidsgraden van deze patronen 

wordt. Vanaf vier punten neemt het aantal variaties in de mogelijke 

patronen sterk toe, waardoor het vaststellen van aantallen ook steeds 

minder efficiënt kan plaatsvinden op basis van patroonherkenning. 

Wender en Rothkegel vonden dat wanneer het mogelijk is om een 

complex geometrisch patroon te ontleden in een aantal individuele 

canonische patronen, de hoeveelheid eenheden in ieder individueel 

canonisch patroon door subiteren kan worden vastgesteld.  

Piazza et al. stellen echter dat subiteren wel degelijk een discreet proces is dat niet zozeer gekoppeld is aan onze 

numerieke vaardigheden, maar eerder aan algemene cognitieve vaardigheden die gerelateerd zijn aan het proces 

van objectindividuatie.  

o Individuatie: proces waarmee individuele objecten in een scène worden geïsoleerd, geïdentificeerd en 

in het werkgeheugen worden opgeslagen.  

Er zijn beperkingen in onze visuele waarneming als onderliggende verklaring voor het subitatieproces! 

3.2.4 BIOLOGISCHE BASIS VAN SUBITEREN  →  NIET KENNEN 

Ester et al. vroegen proefpersonen om aantallen stippen te rapporteren 

die lateraal in één visueel halfveld werden aangeboden, terwijl EEG 

werd gemeten. De onderzoekers vonden dat voor aantallen van één tot 

en met vier elementen de N2pc-component van het ERP toenam met 

het aantal gepresenteerde stippen, maar bij grotere aantallen stippen 

niet meer verder steeg.  

Nieder en Miller vonden vergelijkbare resultaten op basis van single cell 

recordings bij primaten.  

1. Een neuron was selectief voor de aantallen stippen die getoond werden: hoe meer stippen werden 

gepresenteerd, hoe minder sterk dit neuron ging vuren, tot een aantal van vier stippen; vanaf dit aantal 

nam de vuurfrequentie niet verder af.  

2. Een tweede neuron was selectief gevoelig voor numerieke informatie wanneer de aap deze informatie 

moest onthouden. Hier werd gevonden dat de activiteit van dit neuron juist toenam in functie van het 

aantal stippen, vanaf vijf stippen nam de vuurfrequentie van het neuron niet verder toe.  

→ Er is een sterk verband tussen de capaciteit van ons visuele werkgeheugen en ons vermogen om te subiteren. 

Het vermogen om te subiteren werd beperkt door concurrerende visuele aandachtstaken die een effectief 

gebruik van het werkgeheugen beperken.  
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3.3 TELLEN →  NIET KENNEN 

De essentie van tellen is dat we het aantal elementen die aanwezig zijn in een verzameling bepalen, het bepalen 

van de cardanaliteit van de verzameling. We overlopen alle elementen uit een verzameling en geven ieder 

volgend element een hoger rangnummer.  

Problemen die we moeten overwinnen om een telopdracht succesvol uit te voeren: 

1. We moeten bijhouden welke elementen we al overlopen hebben en welke we nog moeten (Bv: moeilijk 

om een kudde schapen te tellen). 

2. We moeten ook het rangnummer bijhouden. Iedere keer wanneer we één element in beschouwing 

hebben genomen, moeten we het rangnummer met één eenheid verhogen. We moeten dus een 

representatie van het rangordenummer in ons werkgeheugen geactiveerd houden en deze 

representatie moet na ieder element met één eenheid opgehoogd worden. Afleiding kan ervoor zorgen 

dat deze representatie uit ons werkgeheugen verloren gaat. 

3.3.1 STRATEGIEËN →  NIET KENNEN 

Afhankelijk van de aard van de verzameling kunnen we verschillende strategieën volgen om de hoeveelheid 

elementen vast te stellen.  

3.3.2 HARDOP TELLEN →  NIET KENNEN 

Landauer heeft al aangetoond dat de snelheid van tellen niet 

afhankelijk is van de wijze waarop geteld wordt; hardop 

tellen ging even snel als subvocaal tellen. Whalen et al. 

stellen dat tellen ook op non-verbale wijze kan plaatsvinden. 

Ze testen dit en vanwege tijdsdruk waren proefpersonen niet 

in staat om het exacte aantal knopdrukken verbaal te tellen.  

Eerdere studies hadden al aangetoond dat dieren onder 

dergelijke omstandigheden in staat zijn om bij benadering 

het juiste aantal knopdrukken te geven. Whalen et al. 

vonden dat wanneer mensen op deze wijze moesten tellen 

ze ook vaak bij benadering juist waren en dat de afwijking die 

de menselijke proefpersonen lieten zien, correspondeerden 

met de afwijking die dieren lieten zien.  

→ Uit deze resultaten kunnen we afleiden dat wanneer we moeten tellen met snelheden die te hoog zijn om 

een verbale telstrategie te gebruiken, we kunnen terugvallen op een mentale grootterepresentatie  die bij 

benadering proportioneel is ten opzichte van correcte hoeveelheden. 

3.4 SCHATTEN 

Er zijn veel studies waarin we niet of nauwelijks in staat zijn om te tellen. 

Dan moeten we het aantal elementen in de verzameling schatten. 

Belangrijk is of de eenheden waarvan we het aantal willen vaststellen 

gestructureerd of ongestructureerd zijn (Bv: aantal rijen tellen). Een 

andere schattingsmethode is dat we gebruik kunnen maken van een 

bekend referentieobject.  
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3.5 HET SNARC-EFFECT (!)  

Dehaene et al. vroegen hun proefpersonen om te beslissen of een getal even of oneven was. Hiertoe moesten 

ze zo snel mogelijk een beslissing nemen door met hun linker- of rechterhand een knop in te drukken. Voor de 

kleinste getallen relatief sneller waren met hun linkerhand, terwijl ze voor relatief grote getallen uit de reeks 

relatief snel waren met hun rechterhand.  

o Spatial-numerical association of response codes (SNARC): impliceert dat we relatief kleine getallen met 

links associëren (dus rechter hersenhelft) en relatief grote getallen met rechts. Het effect is echter wel 

relatief! 

3.6 GETALSREPRESENTATIE IN HET WERKGEHEUGEN: DE MENTAL  NUMBER LINE 

Ranzini et al. vonden op basis van een symbolisch cue-experiment dat relatief kleine getallen de aandacht naar 

links kunnen richten en relatief grote getallen de aandacht naar rechts. 

Cattaneo et al. onderzochten in hoeverre getallen in staat waren om activatie in de visuele cortex te primen.  

o Fosfeenperceptie: is de sensatie van het waarnemen van een visuele lichtflits, die het gevolg is van druk 

op de oogbol of van directe stimulatie van het visuele systeem.  

De intensiteit van de TMS-puls werd zodanig ingesteld dat fosfenen in de helft van alle gevallen werden 

waargenomen. Voorafgaande aan de aanbieding van de TMS-puls werden proefpersonen geprimed met een 

getal.  

o Links gestimuleerd: Priming met een relatief klein getal resulteerde 

hier in een afname van de proportie fosfenen die de proefpersonen 

rapporteerden, terwijl priming met een relatief groot getal 

resulteerde in de toename van de proportie fosfenen die 

gerapporteerde werd.  

o Rechts gestimuleerd: Een toename van de proportie fosfenen ten 

gevolge van priming met een klein getal en een afname van de 

proportie fosfenen ten gevolge van priming met een groot getal.  

 

o Mental number line-hypothese: kleine getallen stimuleren de gevoeligheid van onze visuele cortex voor 

informatie in ons linker visuele veld en grote getallen voor informatie die rechts gepresenteerd wordt. 

Santens en Gevers vroegen proefpersonen om te beoordelen of een gegeven cijfer meer of minder afweek van 

het doelcijfer 5. De kleine afwijking werd verwerkt door de linkerhand terwijl de grote afwijking sneller door de 

rechterhand werd gerapporteerd.  

→ Dit suggereert dat het eerder de taakinstructies zijn die geassocieerd worden met de specifieke locatie dan 

de relatieve grootte van het cijfer zelf.  

o Mental white board-hypothese: we ordenen mentale representaties in ons werkgeheugen op een 

seriële wijze. De eerste items worden links geplaatst en de laatste items rechts (bv: schrijven). De 

volgorde waarin we taakrelevante stimuli moeten onthouden bepaalt of we een associatie met links of 

rechts maken. 
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3.7 REKENEN 

3.7.1 EENVOUDIG HOOFDREKENEN  

Groen en Parkman rapporteerden op basis van de tijd die nodig is 

om een simpele optelling uit te voeren, dat kinderen beginnen met 

het grootste van de twee cijfers en daar stap voor stap het kleinste 

cijfer bij optellen. De tijd die gemiddeld gezien nodig was om de 

oplossing te vinden, was afhankelijk van de kleinste van de twee 

operanden die verwerkt moest worden. 

1. Siegler zegt dat het gebruik van gemiddelde 

oplossingstijden het gevaar met zich meebrengt dat 

individuele verschillen in oplossingsstrategieën 

verborgen blijven. Sommige kinderen rapporteerden 5 verschillende zoekstrategieën.  

2. Een bijkomend probleem is dat het moeilijk is om de data van kinderen te extrapoleren naar 

volwassenen. Als volwassene rekenen we niet meer op basis van een telstrategie, maar voor een deel 

werken we met het ophalen van rekenfeiten uit ons lange termijn geheugen. De tijd die volwassenen 

nodig hebben om een rekensom op te lossen, reflecteert eerder de tijd die we nodig hebben om 

rekenfeiten uit ons geheugen op te halen?  

3.7.2 HET PROBLEEMGROOTTE -EFFECT 

De benodigde tijd om een eencijferig optel- of vermenigvuldigingsprobleem op 

te lossen neem toe met de grootte van de operanden.  

Een opmerkelijke uitzondering op deze regel is van toepassing op het 

uitrekenen van zogenaamde tie-opgaven, zoals 4 x 4 of 8 +8. Voor dit soort 

opgaven is er nauwelijks een probleemgrootte effect. Modellen die pogen om 

de resultaten voor tie-opgaven te verklaren, zijn allemaal gebaseerd op he idee 

dat we als volwassene rekenkundige feiten zoals 2 x 2 = 4 in een intern lexicon 

hebben opgeslagen.  

3.7.3 DE ROL VAN HET WERKGEHEUGEN  

Volgens Ashcraft en Battaglia worden rekenfeiten opgeslagen in tabelvorm in het geheugen. De oplossingstijd 

zou dan worden verkregen door voor de eerste operand de corresponderende rij in de tabel op te zoeken en 

vervolgens voor de tweede operand de corresponderende kolom. De totale tijd om een oplossing te vinden voor 

optellingen neem toe met de grootte van de operanden. 

Een plausibeler verklaring is dat rekenopgaven in het geheugen worden gepresenteerd in de vorm van een 

associatief netwerk. Correcte oplossingen worden onthouden, maar ook de fouten die we maken kunnen in 

het geheugen worden opgeslagen en zorgen voor interferentie. De opgave activeert niet alleen de oplossing in 

het geheugen, maar ook eventueel de incorrecte oplossingen, en het zal de competitie tussen deze oplossingen 

zijn die bepaalt hoe snel een oplossing gevonden kan worden. Voor grotere getallen is de interferentie die 

verwacht mag worden van deze incorrecte oplossingen dus ook aanzienlijk groter dan die welke we verwachten 

bij kleine getallen, waardoor het aannemelijk is dat het voor grotere uitkomsten langer duurt om de correcte 

representatie te activeren in het werkgeheugen.  
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3.7.4 HET COMP-MODEL 

Volgens het cognitief model voor eenvoudige opteloperaties zou het 

rekenproces in een aantal stadia moeten plaatsvinden.  

1. De identiteit van de getallen wordt vastgelegd 

2. Deze getallen worden vergeleken om te bepalen welke van de twee 

het grootst (max), respectievelijk het kleinst (min) is.  

3. Op basis van deze gegevens wordt de uitkomst als  rekenfeit uit het 

geheugen gehaald 

4. Wordt geconverteerd naar een naam die gerapporteerd kan 

worden. 

Butterworth et al. maakten gebruik verschillende taken.  

1. De eerste taak bestond uit het benoemen van alle getallen van 0 tot 18; alle mogelijke uitkomsten van 

eencijferige sommen. Hierdoor kon een schatting gemaakt worden van de benoemingstijd van ieder 

getal.  

2. In de tweede taak kregen de proefpersonen alle mogelijke combinaties van de eencijferige getallenparen 

te zien en moesten de grootste van de twee rapporteren. Door de benoemingstijd op deze taak te 

vergelijken met de benoemingstijd op de eerste taak kon dus volgens de logica van de 

substractiemethode geschat worden hoelang het vergelijkingsproces duurt.  

3. Bij de derde taak kregen de proefpersonen ook cijferparen, maar nu moesten ze die optellen en het 

antwoord produceren. Door de reactietijd op deze tijd te vergelijken met die op de vergelijkingstaak, kon 

een schatting worden verkregen voor de tijdsduur van het optelproces.  

→ Butterworth et al. vonden dat de benoemingstijd vooral werd beïnvloed door de klank van het initiële foneem. 

De reactietijd in de vergelijkingstaak werd vooral bepaald door het verschil in grootte van de twee cijfers: de 

split. Alleen bij 0 werd een afwijkend resultaat gevonden, de proefpersonen namen de nul niet in beschouwing.  

3.7.5 COMPLEX HOOFDREKENEN  

In de meeste gevallen is er sprake van opgaven waarbij zeker een van de operanden bestaat uit twee of meer 

cijfers. Dit kan vaak alleen maar opgelost worden door het probleem in een aantal deelproblemen te onleden in 

het geval van optellingen kunnen we dit probleem oplossen door eerst de eenheden bij elkaar op te tellen, 

vervolgens de tientallen, de honderdtallen,… Ieder cijfer in deze reeks wordt een positie genoemd. 

o Overdracht: wanneer de som op een van deze posities groter is dan 10, moeten we voor deze positie 

alleen de eenheid noteren en het tiental optellen bij de volgende positie 

Rekenproblemen die overdracht vereisen, worden dan ook altijd langzamer opgelost dan problemen die dat niet 

vereisen. Ook moeten de tussenresultaten van de individuele posities onthouden worden. werkgeheugen speelt 

een essentiële rol in het hoofdrekenen met meercijferige operanden.  

Logie et al. lieten proefpersonen tweecijferige getallen optellen en vonden dat het aantal fouten toenam 

wanneer ze hierbij additionele taken moesten uitvoeren die van invloed waren op de prestatie van het 

werkgeheugen.  

→ Deze resultaten werden vooral gevonden wanneer de rekenproblemen auditief werden gepresenteerd; bij 

visuele presentatie waren de effecten weliswaar nog steeds aanwezig, maar minder groot.  
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3.8 HOOFDREKENEN: THEORETISCHE BENADERINGEN   

(!) Van de belangrijkste modellen voor hoofdreken hoef je alleen maar te weten dat ze verschillen qua interne 

code die gebruikt wordt om numerieke informatie te representeren. 

Er werden een aantal theoretische raamwerken ontwikkeld die proberen te verklaren hoe numerieke informatie 

mentaal gepresenteerd kan worden.  

3.8.1 HET ABSTRACT CODE MODEL  

McCloskey veronderstelt dat numerieke input vertaald wordt in één abstracte code. Deze code wordt 

verondersteld de semantische aspecten van de input, in termen van grootte-informatie, te representeren en 

wordt gebruikt om mentale berekeningen uit te voeren. Wanneer de berekening voltooid is wordt de abstracte 

code weer omgezet in een geschikte outputcode, die afhankelijk is van de gebruikte outputmodaliteit. De 

verschillende verwerkingsstadia zijn onafhankelijk van elkaar.  

3.8.2 HET TRIPLE CODE MODEL  

Dehaene stelde een drievoudig codemodel voor, waarin de code die gebruikt wordt om de numerieke informatie 

te verwerken afhangt van de aard van de taak. 

3.8.3 HET ENCODING COMPLEX MODEL  

Campbell en Clark stellen voor dat verschillende interne codes allemaal tot op zeker niveau actief kunnen 

worden, afhankelijk van het formaat waarin de informatie gepresenteerd wordt en wat er met deze informatie 

gedaan moet worden. Het presenteren van rekenkundige problemen in de vorm van woorden resulteert in een 

sterkere activatie van de verbale codes dan wanneer het probleem in cijfers zou worden gepresenteerd.  

→ Dit suggereert dat rekenkundige processen gebruikmaken van een verscheidenheid aan verschillende codes 

en dat de activatie hiervan afhangt van de specifieke context en taakvereisten.  

Het is waarschijnlijker dat de specifieke code die geactiveerd is afhankelijk 

is van de specifieke taak. Lee en Kang lieten proefpersonen simpele 

substractie- en vermenigvuldigingsproblemen oplossen onder 

dubbeletaakcondities. De prestatie op de vermigvuldigingstaak werd vooral 

beïnvloed door een tweede taak die een beroep deed op fonologische 

codes, terwijl de prestatie op de substractieproblemen vooral beïnvloed 

werd door een visuospatiale taak.  

Fürst en Hitch vonden dat korte presentatietijden de activatie van een fonologische representatie beïnvloedden. 

Proefpersonen hielden een mentale representatie in stand door de opgave subvocaal te herhalen. Bijgevolg werd 

de prestatie op de rekentaak sterk beïnvloed door een tweede werkgeheugentaak die een beroep deed op 

fonologische processen. Wanneer de opgave gedurende de gehele trial zichtbaar bleef, was deze interferentie 

veel kleiner.  
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3.8.4 NEURALE BASIS VOOR REKENVAARDIGHEID 

Dehaene en Cohen hebben voorgesteld dat onze rekenkundige vaardigheden het 

gevolg zijn van het recyclen van mentale functies die evolutionair gezien ontstaan zijn 

vanuit een rudimentaire vaardigheid om aantallen en hoeveelheden te schatten.  

Prado et al. maakten gebruik van fMRI terwijl proefpersonen een groot scala aan 

numerieke taken uitvoerden. De intrapariëtale sulcus was sterker geactiveerd door een 

substractietaak, een taak die in essentie bestaat uit het vergelijken van de grootte van getallen. De 

vermenigvuldigingstaak activeerde in hogere mate gebieden die betrokken waren bij de verbale verwerking.  

Gruber et al. vonden een sterke overlap tussen de hersengebieden die geactiveerd werden door een rekentaak 

enerzijds en door een diversiteit aan andere cognitieve taken anderzijds. De bilaterale prefrontale, premotor- en 

pariëtale gebieden werden door deze taken geactiveerd. Voornamelijk werd de linker dorsale angulaire gyrus en 

de mediale pariëtale cortices sterker geactiveerd door de substractietaak dan door de feitentaak. Complexere 

rekentaken waren geassocieerd met een toename in activatie in de linker inferieure frontale gebieden.  

→ De activatie in deze gebieden is gerelateerd aan de hiervoor beschreven werkgeheugenfuncties.  

Zago et al. vonden een netwerk van hersengebieden die betrokken waren bij rekenactiviteiten. Ze maakte gebruik 

van vermenigvuldigingen. In de feitentaak moesten de proefpersonen de antwoorden op simpele 

vermenigvuldigingen, zoals 2 x 4 uit hun geheugen halen, terwijl ze in de rekentaak het antwoord op opgaven 

zoals 32 x 24 moesten berekenen.  

→ Een netwerk van frontale en pariëtale hersengebieden was betrokken bij het uitvoeren van deze berekening. 

Ook in deze studie werd gesuggereerd dat deze activiteit de betrokkenheid van het werkgeheugen reflecteert. 

Daarnaast werd activatie in de bilaterale inferieure temporale gyri gevonden, die geassocieerd was met een 

visuospatiale oplossingsstrategie.  

Baldo en Dronkers vonden eerder evidentie voor de hypothese dat numerieke informatie in een liguïstische code 

wordt gerepresenteerd, op basis van patiënten met een herseninfarct. Er bleek een overeenkomst tussen taal- 

en rekenvaardigheden, hoewel een subset van patiënten een dissociatie tussen deze taken liet zien. Hieruit bleek 

dat rekenvaardigheid vooral geassocieerd was met een gebied in de linker inferieure pariëtale lobule. 

Hersengebieden die betrokken waren bij zowel taalbegrip als rekenvaardigheid werden vooral gevonden in de 

inferieure frontale gyrus.  

3.9 DYSCALCULIE (!)  

o Dyscalculie: beperking van ons rekenvermogen 

o Verkregen dyscalculie: wanneer de numerieke vaardigheden aangetast zijn ten gevolge van een 

hersenletsel 

o Ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie: stoornis in de normale ontwikkeling van de vaardigheden om 

numerieke informatie te verwerken. 
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Warrington bespreekt DRC, een arts die problemen kreeg met het uitvoeren van simpele rekensommen, na een 

hersenbloeding in zijn linke pariëtale-occipitale gebieden. Wanneer DRC gevraagd werd naar zijn problemen, 

vertelde hij dat hij vaak het antwoord op rekensommen bij benadering wist, maar moeite had om de exacte 

oplossing te vinden. Door expliciet te tellen kon hij de juiste oplossing van een gegeven probleem vinden. Zijn 

begrip van de rekenkundige operaties was niet verstoord en desgevraagd kon hij redelijke definities geven van 

de basale rekenkundige operaties.  

Warrington interpreteerde deze resultaten als 

evidentie voor een onderscheid tussen getalsmatige 

kennis en rekenkundige kennis. Hij veronderstelde ook 

nog een onderscheid tussen kennis over rekenkundige 

feiten en rekenkundige operaties en het zou DRC’s 

kennis over rekenkundige feiten zin die aangetast was. 

Zijn problemen zouden verklaard kunnen worden 

vanuit het feit dat zijn geheugen voor rekenfeiten 

aangetast werd.  

Benson en Denckla rapporteerden het geval van een man met linkerhemisferische schade ten gevolge van een 

cardiovasculair accident. Wanneer deze patiënt gevraagd werd om zelf getallen te benoemen, bleek dat zijn 

vermogen om dit te doen aanzienlijk beperkt was. Bv: 4 +5 → verbaal zei hij 8 → hij schreef 5 → maar koos het 

correcte antwoord 9 op de multiplechoicetest. Ook wanneer de patiënt werd gevraagd om gedicteerde getallen 

op te schrijven, maakte hij aanzienlijk numerieke fouten.  

→ Sterke dissociatie tussen getalsbegrip en getalsproductie  

Singer en Low onderzochten een man met een hersenbeschadiging ten gevolge van koolmonoxidevergiftiging. 

De lexicale vaardigheden van deze patiënt waren intact. Zijn syntactische verwerking van getallen was aangetast. 

Voor grotere getallen bleek dat zijn verwerking van alle cijfers die ongelijk aan nul waren over het algemeen 

correct waren, maar dat hij getallen noteerde op een wijze die vaak een orde van grootte incorrect waren. Deze 

deficiëntie was specifiek gerelateerd aan getalsproductie, dat bleek uit het feit dat de patiënt perfect in staat 

was om te beslissen welke van twee getallen groter was.  

Wanneer twee Portugese patiënten met een selectieve deficiëntie om de symbolen te verwerken de opgave 721 

+ 36 kregen, gaven ze als antwoord het (correcte) product 25 956. Het feit dat de incorrecte operatie correct 

werd uitgevoerd, suggereert dat ze een intact getalsbegrip hadden, ze getallen correct konden produceren, 

begrip hadden van deze rekenkundige procedures en die correct konden uitvoeren. 

→ Deze deficiëntie was beperkt tot de geschreven representatie van de operatoren. Wanneer de rekenopgaven 

verbaal werden gepresenteerd hadden de patiënten geen problemen met toepassen van de juiste operatoren.  

Bij ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie is er eerder sprake van een algemene beperking in de 

rekenvaardigheid van een kind. Er zijn hiervoor een aantal specifieke eigenschappen. 

o Problemen met leren en het zich kunnen herinneren van rekenkundige feiten 

o Problemen met het uitvoeren van rekenprocedures, onvoldoende ontwikkelde 

probleemoplossingsstrategieën, lange uitvoeringstijden en hoge foutenpercentages 

o Geen duidelijke dissociatie tussen feitenkennis en procedurele kennis 

Geary en Hoard hebben gesuggereerd dat problemen met het semantische geheugen mogelijk ten grondslag 

liggen aan ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie en mogelijk ook met de comorbide leesproblemen die vaak bij 

dyscalculiekinderen aangetroffen worden. Ook werkgeheugenproblemen zijn geassocieerd met 

ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie. Deze problemen zouden niet alleen de vaardigheid om rekenfeiten te 
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leren beperken, maar ook de vaardigheid om complexe procedures uit te voeren. Kinderen met dyscalculie 

presteren over het algemeen minder goed op taken die het fonologische werkgeheugen belasten en hun 

capaciteit is voor numerieke informatie kleiner dan die van controle-kinderen.  

Een andere verklaring is dat dyscalculie voortkomt uit een algemene stoornis in neurale mechanismen die 

gespecialiseerd zijn in numerieke verwerking. Recentere evidentie suggereert namelijk dat onze vaardigheid met 

getallen dissociabel is van andere cognitieve functies. Onze rekenvaardigheid zou volgens dit idee ontstaan 

vanuit een aangeboren vaardigheid om numerieke informatie te verwerken en het zouden juist deze functies zijn 

die bij dyscalculie aangetast zijn. Zo zouden kinderen niet alleen problemen moeten hebben met de meer 

complexe numerieke vaardigheden maar ook met basale taken.  

Er is enige evidentie voor deze hypothese: 

o Ook bij kleinere verzamelingen ging de kinderen met dyscalculie de cardanaliteit bepalen door te tellen 

in plaats van te subiteren 

o Deze kinderen zijn trager in het benoemen van getallen 

o Kleine verschillen op het vlak van het benoemen en 

schrijven van getallen en het maken van numerieke 

vergelijkingen 

o Minder goed in staat om telfouten te detecteren 

o Ze lijken een ontwikkelingsachterstand te hebben in 

hun vaardigheid om het principe van tellen te leren 

o Problemen van kinderen met dyscalculie waren 

specifiek gerelateerd aan het werkgeheugen 

o Ze hebben specifieke problemen met numerieke 

vaardigheden 

4 CATEGORISCHE REPRESENTATIE (!) BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN CATEGORISATIE  

Naast het samenvatten van onze omgeving in kwantitatieve eenheden zijn we ook in staat om kwalitatieve 

eigenschappen van individuele objecten samen te vatten, door categorisatie of conceptualisatie.  

o Categorisatie: proces waarmee we exemplaren van een groep stimuli als equivalent kunnen 

beschouwen 

In zekere zin lijken de processen van individuatie en categorisatie volledig tegengesteld te zijn, het eerste proces 

houdt zich bezig met het specifieke, het tweede proces met het generieke. Toch is er een hoge mate van 

samenhang tussen de processen. 

Bv: Je luistert muziek en kan dat lied in een genre plaatsen, maar je herkent ook de unieke gitaarsolo 
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4.1 DE AARD VAN CONCEPTEN  

Concepten spelen een belangrijke rol in de organisatie van kennis in het semantisch langetermijngeheugen. 

Collins en Quillian stelden dat het semantische geheugen georganiseerd is in hiërarchische semantische 

netwerken waarin de hoofdconcepten gepresenteerd worden als knopen. Iedere knoop representeert specifieke 

eigenschappen die geassocieerd zijn met een concept.  

Volgens hen zou het heel snel mogelijk moeten zijn om 

te beslissen of een kanarie geel is, omdat de informatie 

over de specifieke soort van het concept en de 

eigenschap op hetzelfde niveau opgeslagen zijn. 

Beslissen of te zin ‘een kanarie kan vliegen’ klopt zou 

langer moeten duren omdat het concept en de 

eigenschap op verschillende niveaus in de hiërarchie 

opgeslagen zijn. Wanneer we dit soort vragen moeten 

beantwoorde, duurt het langer naarmate de afstand 

tussen het concept en de eigenschappen in de 

hiërarchie groter wordt. 

 

Het model is ook in staat om te verklaren hoe we vragen kunnen beantwoorden waarover we geen expliciete 

kennis hebben, maar waarvan we het antwoord kunnen afleiden op basis van onze algemene kennis die in het 

semantische geheugen is opgeslagen. ‘Een kanarie heeft een huid’ zal langer duren dan het verifiëren van ‘een 

kanarie kan vliegen’, omdat de eigenschap ‘heeft een huid’ op een hoger niveau in de hiërarchie gepresenteerd 

is dan de eigenschap ‘kan vliegen’. Het probleem is echter dat niet alleen de hiërarchische afstand groter wordt, 

maar ook de familiariteit. De kans dat je ooit hebt moeten beslissen of een kanarie een huid heeft is zeer klein. 

 Wanneer voor dit soort effecten van familiariteit wordt gecontroleerd blijken de effecten van hiërarchie op 

de reactietijden maar zeer klein te zijn.  

Volgens de onderzoeker zouden ‘Een kanarie is een vogel’ of ‘een piguïn is een vogel’, beiden even lang moeten 

duren omdat de concepten die met elkaar vergeleken worden op dezelfde niveaus in de hiërarchie 

gepresenteerd zijn. In werkelijkheid hebben we echter veel langer nodig om te verifiëren of een pinguïn een 

vogel is dan om dat te doen voor een kanarie. De individuele leden van een categorie variëren enorm in de mate 

waarin ze typerend zijn voor de categorie en deze typerendheid heeft een invloed op de beslissingstijd: 

verificatietijden zijn sneller voor representatieve leden van een categorie dan voor niet-represenatieve leden.  

Dale et al. vonden dat competitie een belangrijke ro speelt bij de classificatie van atypische exemplaren. Ze 

vonden hierbij dat dit traject bij de classificatie van atypische objecten gekenmerkt wordt dooe een afwijking in 

de richting van de knop die de concurrerende categorie representeert.  

Meer typische leden van een categorie bevatten ook meer 

eigenschappen die geassocieed zijn met een categorie dan minder 

typerende leden van een categorie. ‘Roodborst’ paste in elk van de 

voorbeeldiznnen, maar de andere vogelsoorten passen steeds minder 

goed. Dit impliceert dat pinguïns en struisvogels minder typische vogels 

zijn dan adelaars, terwijl de adelaar mop zich weer minder typerend is 

dan een roodborst.  
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Concepten die we gebruiken zijn niet op een regide wijze gedefineerd, de definitie van een categorie is redelijk 

vaag. Er zijn aanzienlijke individuele verschillen in de representatie van concepten. Ook hun oordeel kan na een 

tijd weer veranderen dus is niet stabiel. 

Vanuit deze vaagheid in de grenzen tussen categorieën stelt Barsalou dat de variaties in representativiteit van 

de individuele leden van een categorie beschreven kunnen worden door middel van een gegradieerde structuur, 

een structuur waarin individuele exemplaren op een continuüm van zeer representatieve leden tot zeer niet-

representatieve niet-leden kunnen worden geordend. 

o Ad-hoccategorie: is niet echt duidelijk in het semantische geheugen gerepresenteerd, we kunnen dat 

ter plekke genereren om een nieuw uitgevonden doel te representeren. 

Bv: ‘manieren om te ontsnappen aan een moordaanslag van de maffia’ of ‘dingen die op ons hoofd 

kunnen vallen’ 

Barsalou stelt dat de gradiënt een belangrijke eigenschap is die een groot scala aan categoriegerelateerde 

effecten kan verklaren. Wanneer ons gevraagd wordt om spontaan leden van een bepaalde categorie te 

benoemen, zullen de typerende leden vaker worden genoemd dan de atypische leden. We leren over het 

algemeen vee sneller een categorie te identificeren op basis van typische exemplaren dan op basis van atypische.  

4.2 CONCEPTEN EN CATEGORIEËN  

o Natuurlijke categorie: categorieën die in de natuur voorkomen 

o Artefactcategorieën: categorieën die onderworpen zijn door de mens voor een specifiek doel of functie 

Over het algemeen zijn categorieën vrij stabiel, we zijn het over het algemeen 

eens over welke exemplaren tot deze categorieën behoren en deze indeling 

blijft redelijk stabiel over de tijd heen. Concepten zijn echter niet altijd 

stabiel.  

Bv: ‘dingen die we moeten opschrijven’: deze categorie is overuidelijk niet 

stabiel, want de inhoud verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot 

situatie.  

o Nominale type categorie: bestaat uit willekeurige toewijzing van een label aan een exemplaar dat aan 

een of meer specifieke crietria voldoet. In sommige gevallen zijn de criteria duidelijk (bv: weduwe), in 

andere gevallen zijn de eigenschappen minder duidelijk (bv: irritaie). Moeilijk om vast te stellen hoe 

betekenis aan dit soort concepten kan worden gegeven.  

4.3 CONCEPTIDENTIFICATIE  (!) BEKNOPT HISTORISCHBESEF VAN HET CATEGORISATIEONDERZOEK  

In het geval van slecht gedefinieerde concepten hebben we te maken met situaties waarin een concept slechts 

gedeeltelijk door deze regels te beschrijven valt, waardoor de classificatie veel minder eenduidig wordt.  

4.3.1 ASSOCIATIEVORMING VS. HYPOTHESEVORMING  

Bij een associatief proces waar we door herhaalde blootstelling aan verschillende stimuli langzaam maar zeler 

steeds beter de essentie van de verschillen tussen de categorieën leren onderscheiden, patroonherkenning kan 

een belangrijke rol spelen. Het kan ook dat we op een meer actieve manier verschillende stimuli leren 

onderscheiden door actief hypotheses te formuleren over de classificatieregel en door vervolgens deze 

hypothesen te toetsen aan de praktijk.  
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Studies naar conceptidentificatie maken over het algemeen gebruik van een taak waarbij je een stimulus krijgt 

aangeboden die bestaat uit een aantal kenmerken die op verschillende dimensies kunnen variëren. Na iedere 

stimulus geef je aan of deze tot categorie 1 of 2 behoort en na je beslissing krijg je feedback of deze beslissing al 

dan niet juist was.  

4.3.2 HET EFFECT VAN FEEDBACK  

Het is immers alleen via feedback over je prestatie dat je te weten kuntkomen of je een stimulus juist 

geclassificeerd hebt of niet. Uitstel van de feedback heeft geen effect op de efficiëntie van het leerproces, wat 

impliceert dat conceptidentificatie eerder gebaseerd is op een actief hypothesetoetstand proces dan op een 

associatief leerproces.  

In geval van partiële feedback is er sprake van een situatie waarin maar op een gedeelte van de trials feedback 

wordt gegeven. Negatieve feedback impliceert dat we een foute classificatie hebben gemaakt en dus de juiste 

regel nog niet hebben gevonden. De positieve feedback zou de gevormde associaties bekrachtigen, terwijl de 

negatieve feedback deze associaties verzwakt. In geval van hypothesetoetsend leren verwachten we dat 

proefpersonen niets zouden doen met de postieve feedback, aangezien die geen aanleiding geeft om te 

vermoeden dat onze hypothese incorrect is. Negatieve feedback geeft daarentegen aan dat onze hypothese fout 

is en diwngt ons een nieuwe te formuleren (= win-stay, lose-shift-principe). De trials waarop negatieve feedback 

gegeven wordt zijn cruciaal voor conceptidentificatie.  

Het vergroten van het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende trials een positief effect heeft op de leerprestatie 

pleit voor hypothesetoetsend leren. De extra tijd die de verlenging tot gevolg heeft, stelt de proefpersoon 

namelijk beter in staat om de feedback efficiënt te verwerken en een nieuwe hypothese te genereren.  

Een laatste bevinding die pleit voor een hypothesetoetsend proces is dat 

het vinden van de juiste regel een alles-of nietsproces is. Wanner we een 

associatief zouden leren, zouden we gedurende het experiment 

langzaam maar zeker steeds accurater moeten reageren. In het geval van 

hypothesetoetsend leren zouden we, zolang we de juiste regel nog niets 

gevonden hebben, steeds ongeveer evenveel fouten moeten maken. 

Bovendien zouden we nagenoeg perfevte scores moeten laten zien zodra 

we de regel wel gevonden hebben. 

4.3.3 HET HYPOTHESENBESTAND 

Gumer en Levine vonden dat hypothesen die betrekking hebben op dezelfde stimulusdimensie vaak samen aan 

bod komen. Proefpersonen stellen in eerste instantie een beperkte verzameling hypothesen samen, die 

afgetoetst worden. wanneer de gezochte classificatieregel geen onderdeel uitmaakt van dit hypothesenbestand 

kunnen ze de oplossing niet vinden, tenzij ze op een gegeven moment een nieuwe verzameling hypothesen 

samenstellen. 

Flink vond evidentie dat proefpersonen inderdaad vaak meerdere hypotheses tegelijkertijd in beschouwing 

nemen. Proefpersonen werden in drie groepen ingedeeld. Twee groepen konden zelf informatie opvragen over 

specifieke stimulusdimensies, terwijl de derde groep per trial in één keer alle informatie kreeg over alle vier de 

dimensies. Een van de twee groepen die zelf mochten selecteren, kon informatie opvragen over zoveel dimensies 

als ze zelf wilden, terwijl de andere groep per trial maar over één dimensie informatie kon opvragen.  

→ Inderdaad bleek de laatste groep meer trials nodig te hebben om de juiste regel te vinden dan de andere twee 

groepen, wat impliceert dat we dus meerdere hypothesen tegelijkertijd toetsen.  
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Het idee is dat de reactijd het aantal hypothesen dat de proefpersoon in overweging neemt reflecteert, dus hoe 

meer hypothesen de proefpersoon al geëlimineerd heeft, hoe minder hij/zij nog hoeft te overwegen en hoe 

sneller de reactie kan zijn. Wanneer de proefpersoon de juiste regel gevonden heeft, is er geen ruimte voor 

versnelling meer.  

Het conceptidentificatieonderzoek dat heel vroeger uitgevoerd werd had betrekking op bivariate concepten, 

concepten die gekenmerkt worden door ofwel de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap ofwel de 

afwezigheid hiervan. Van deze eenvoudige concepten werden complexere concepen afgeleid die bestonden uit 

meerdere bivariate eigenschappen, op basis hiervan werden categorieën gevormd.  

o Conjuctieve categorieën: objecten behoren slechts tot een bepaalde categorie wanneer ze beide 

eigenschappen hadden 

o Disjuctieve categorieën: objecten mochten slechts één van de beide eigenschappen bezitten. 

Maar een probleem is dat de categorieën bijzonder artificieel zijn en dat bijgevolg de onderliggende 

categorisatieprocessen die in deze studies bestudeerd werden, maar een zeer beperkte relevantie hadden voor 

categorisatieprocessen die we in het dagelijks leven uitvoeren.  

5 REPRESENTATIE VAN SLECHTGEDEFINIEERDE CATEGORIEËN  (!) EIGENSCHAPPEN VAN GOED  

EN SLECHT  GEDEFINIEERDE CATEGORIEËN 

Wanneer bepaalde categorieën perfect gedefinieerd zijn, hebben we soms nog de 

neiging om sommige exemplaren als meer representatief te zien dan anderen. In 

andere situaties kunnen we echter moeiteloos categoriseren, zelfs wanneer er 

geen enkel cirterium beschikbaar is dan eenduidig gebruikt kan worden om een 

categorisatie uit te voeren.  

Bv: Dagelijks classificeren we mensen moeteloos als ‘man’ of ‘vrouw’, maar als we 

er goed over nadenken is geen enkel criterium dat we hiervoor gebruiken perfect 

betrouwbaar. (haarlengte, kledingstijl) 

Wanneer er geen enkel eenduidig cirterium is dat we kunnen gebruiken voor een categorisatie, spreken we van 

een slecht gedefinieerde categorie. Dan zullen we op de een of andere manier criteria gezamenlijk moeten wegen 

om op basis daarvan te beslissen tot welke categorie een specifieke stimulus behoort.  

5.1 TYPERENDHEID  

In de studie van Posner et al. werd gebruikt gemaakt van stippenpatronen, die bepaalde geometrische patronen 

voorstelden. Van elk van deze basispatronen maakten de onderzoekers variaties door iedere stip at random te 

plaatsen. 

De belangrijkste bevinding was dat de subjectieve beoordeling van proefpersonen een lineair verband vertoonde 

dat afhing van de grootste vervorming. Deze resultaten implceren dat de mate waarin een individuele stimulus 

aan een categorie kan worden toegekend, afhankelijk is van een algemene match tussen het prototype van een 

categorie en de individuele leden ervan. 

  



170 
 

5.2 MULTIDIMENSIONELE STIMULI  

Wanneer we informatie van meerdere dimensies 

moeten meewegen, is er sprake van integratie van 

informatie en deze vorm van integratie speelt een 

zeer belangrijke rol in een grote hoeveelheid van 

categorisatietaken. In paneel (a) zien we drie 

voorbeelden van stimuli; rasterpatronen die zowel 

qua spatiale frequentie variëren als qua oriëntatie. 

In panelen (b) en (c) zie we vervolgens twee 

verschillende regels die bepalen tot welke 

categorie een stimulus behoort. De regel in paneel 

(b) is het meest eenvoudig, omdat alleen de 

spatiale frequentie het onderscheid tussen de 

categorieën bepaalt, terwijl in paneel (c) de 

categorieën worden bepaald door een combinatie 

van spatiale frequentie en oriëntatie.  

Categoriesatieregels moeten aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen, wil de regel te verbaliseren zijn: 

1. Het moet mogelijk zijn om een semantisch label aan de relevante eigenschappen te geven. 

2. We moeten in staat zijn om onze aandacht op iedere individuele eigenschap te richten. 

3. De regel die de individuele eigenschappen van een stimulus combineert, moet men ook kunnen 

verbaliseren. 

De categorisatieprocessen zijn bij een verscheidenheid aan patiënten getest, maar de studies zijn vrij 

inconsistent, zelfs binnen patiënten met vergelijkbare stoornissen. De meest consistente bevinding betreft het 

perseveratiegedrag op de Wisconsincard sorting test bij patiënten met een beschadiging aan de prefrontale 

cortex. De patiënten moesten de juiste sorteerregel ontdekken op basis van de feedback die de proefleider geeft. 

Wanneer de proefpersoon de juiste regel gevonden heeft, verandert deze feedback en moet de proefpersoon 

opnieuw de juiste sorteerregel proberen te achterhalen. Perseveratie wil zeggen dat proefpersonen kaarten 

blijven sorteren volgens een oude regel die niet langer meer geldig is en de mate waarin proefpersonen 

perseveren is indicatief voor schade aan de frontaalkwabben. Deze bevinding is consistent met resultaten die 

aantonen dat frontaalpatiënten beperkt zijn in hun vaardigheden tot categorieleren.  

Ook parkinsonpatiënten worden in zekere mate gekenmerkt door problemen met verwerken van 

categorisatieregels. De meeste schade bij de ziekte van Parkinson wordt aangetroffen in de caudate nucleus dat 

gekenmerkt wordt voor veel reciproque (wederkerige) verbindingen met de prefrontale cortex.  

5.3 THEORETISCHE BENADERINGEN  

De eerste theorie die probeerde regelgebaseerde classificatieprocessen te beschrijven, staat bekend als de 

klassieke categorisatietheorie. Deze theorie veronderstelt dat iedere categorie wordt gepresenteerd door een 

verzameling van voldoende en noodzakelijke eigenschappen. Er wordt verondersteld dat men een lijst van 

relevante eigenschappen ophalen uit ons geheugen en vervolgens checken of de gegeven stimulus op al deze 

eigenschappen overeenkomt met die op de lijst. Maar deze klassieke theorie kan de classificatie van disjunctieve 

categorieën moeilijk verklaren. 

Er zijn een hoop aanpassingen gebeurd naar een meer algemeen model. Deze theorieën zijn gebaseerd op het 

idee dat we tijdens het uitvoeren van complexe classificatieprocessen meerdere regels activeren in het 

werkgeheugen en deze regels op een conjunctieve of disjunctieve manier kunnen combineren.  
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5.3.1 INTEGRATIE VAN INFORMATIE  

Er is sprake van een werkelijke integratie van informatie wanneer een simpele combinatie van classificatieregels 

niet meer mogelijk is. Theorieën die de classificatie van stimuli met niet-separabele dimensies proberen te 

verklaren, kunnen ingedeeld worden: 

1. Parametrische classificatiemodellen: de categorieën 

hebben een specifieke onderliggende structuur of de 

categoriegrenzen worden gekenmerkt door een 

specifieke structuur 

2. Non-parametrische modellen: maken geen 

veronderstellingen over de onderliggende structuur. 

Categorieën worden gekenmerkt door een hoge statistische 

dichtheid wanneer meerdere gerelateerde eigenschappen 

allemaal indicatief zijn voor lidmaatschap van een categorie.  

5.3.2 PROTOTYPEMODELLEN 

Ze zijn gebaseerd op de assumptie dat we op basis van onze ervaring met individuele exemplaren van een 

specifieke categorie een mentale representatie vormen van een prototype van deze stimulus. Deze modellen 

zijn over het algemeen parametrisch omdat ze een lineaire grens tussen categorieën veronderstellen. Individuele 

exemplaren worden volgens deze modellen vergeleken met de prototypes van verschillende categorieën en de 

categorie die het meest overeenkomt met het te classificeren exemplaar van een stimulus is de categorie 

waaraan een stimulus wordt toegekend, maar de theorie kan niet verklaren hoe we in staat zijn om niet-lineaire 

categoriegrenzen te identificeren.  

Het idee dat we prototypische informatie over categorieën opslaan werd in eerste instantie ondersteund door 

de bevinding dat we bij het beoordelen van ene verzameling stimuli, die een zekere gelijkenis met elkaar 

vertonen, gevoelig zijn voor de centrale tendens in de verzameling. Hoewel dit prototype-effect impliceert dat 

we categorieprototypes vormen tijdens het leren van de categorieën, merkt Nosofsky ook op dat deze 

prototypes, ondanks de hoge typerenheidsratings, relatief laag scoorden op een latere herkenningstest. Dit 

impliceert dat we informatie over categorieën niet in de vorm van een prototype representeren, maar eerder 

in de vorm van een representatieve verzameling individuele exemplaren. 

5.3.3 EXEMPLAARMODELLEN 

Categorieën worden zelf gerepresenteerd op basis van een verzameling representatieve exemplaren. Deze 

modellen zijn non-parametrisch omdat de individuele exemplaren die de categorie representeren in het 

geheugen zijn opgeslagen, tezamen met een categorielabel. Doordat een categorie gerepresenteerd wordt op 

basis van een grote hoeveelheid exemplaren, die individueel sterk kunnen verschillen qua representativiteit van 

de categorie, verklaren beter waarom proefpersonen in staat zijn om categoriegrenzen, zelfs wanneer ze non-

lineair zijn, leren te identificeren.  

5.3.4 BESLISSINGSMODELLEN 

Volgens het beslissingsgebonden categoriesatiemodel leren proefpersonen specifieke responsen toe te kennen 

aan delen van de multidimensionale perceptuele ruimte die een object beschrijft. Categorisatie is sterk 

verbonden met visuele herkenningsprocessen en doet het in veel mindere mate een beroep op de retentie van 

een prototype of een match met in het geheugen opgeslagen exemplaren.  
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5.3.5 DE NEURALE BASIS VAN CATEGORISATIE  

Seger en Miller concluderen dat een bijzonder uitgebreid netwerk 

van hersengebieden betrokken is bij categorisatieprocessen, 

waaronder sensorische gebieden, de prefrontale cortex, de 

pariëtale en temporele cortices, alsook de motorcortex. Daarnaast 

zijn ook een aantal subcorticale gebieden betrokken bij 

categorisatieprocessen. Volgens hen spelen zowel de perceptuele 

eigenschappen van een object als de beslissingsprocessen die 

bepalen of een stimulus tot een categorie behoort of niet, hier een 

belangrijke rol in. Ashby en Ell benadrukken dat de specifieke 

interactie tussen de hersengebieden die betrokken zijn bij 

categorisatie afhankelijk is van de specifieke aard van de 

categorie.  

5.4 HET EENVOUDSPRINCIPE  

In het dagelijks leven definiëren we categorieën veel meer op basis van generalisatie van eigenschappen van 

individuele exemplaren dan de exemplaartheorie voorspelt. Het basisidee achter het eenvoudsprincipe is dat 

we altijd proberen om de eenvoudigste categorie te introduceren die consistent is met een gegeven 

verzameling van objecten die we proberen te categoriseren. Bij het definiëren van een categorie proberen we 

hierbij een representatie te genereren die consistent is met de basiseigenschappen van een aantal voorbeelden.  

Soms kan de onderliggende verzameling enorm incoherent zijn, waardoor er geen regelmatigheden in te 

ontdekken zijn, met als gevolg dat de verzameling niet tot een enkelvoudige categorie te comprimeren is. 

Hierdoor zijn we genoodzaakt om deze laatste verzameling te categoriseren in de vorm van een aantal losse 

exemplaren die we van een label voorzien.  

Terwijl modellen die voldoen aan het eenvoudsprincipe proberen een minimale set regelmatigheden te 

extraheren, slaan exemplaarmodellen alle instanties van een categorie op, zonder te pogen de 

gemeenschappelijke kenmerken te extraheren, waardoor de representatie onnodig complex wordt. 

5.4.1 COMPLEXITEIT EN COMPRIMEERBAARHEID  

Ababababababababababababab, kan ook weergegeven worden als 13 x ab, dit zijn maar 5 symbolen in plaats 

van 26. Nqadigxojbmltcepzrwkysvhufr kunnen we niet gemakkelijk op een kortere manier weergeven. De eerste 

reeks is goed comprimeerbaar, terwijl de tweede reeks dat niet is.  

o Complexiteit: de lengte van het kortste computerprogramma dat je kunt schrijven om de 

oorspronkelijke reeks symbolen te reproduceren 

In de context van categorisatie kunnen we dit principe toepassen 

op het aantal eigenschappen dat we in rekening moeten brengen 

bij het categoriseren. Feldman vond dat de accuratesse waarmee 

we stimuli kunnen classificeren min of meer lineair afneemt in 

functie van de formele complexiteit van de categorie. Wanneer 

we individuele exemplaren bestuderen, streven we ernaar om die 

op een zo compact mogelijke manier te coderen en hierbij gaan 

we op zoek naar de minimale verzameling van eigenschappen die 

we hiervoor kunnen identificeren. Hoe beter de relevante 

dimensies zich laten comprimeren, hoe beter we daarin slagen.  
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5.4.2 REGELS EN UITZONDERINGEN  

Het eenvoudsprincipe kan ook een goede verklaring bieden voor de manier waarop we omgaan met 

uitzonderingen. Er zijn genoeg voorbeelden waarin concepten een relatief eenvoudige variabele de meeste van 

de objecten beschrijft, plus een additionele variabele die de uitzonderingen beschrijft.  

Hoe complexer een concept wordt, hoe sterker de formele beschrijving van het concept gedomineerd wordt 

door een beschrijving van de lijst met uitzonderingen.  

Bijzonder complexe concepten moeten worden gepresenteerd als een lijst van individuele exemplaren. De 

formule die het concept beschrijft bestaat in dat geval louter uit een lijst met uitzonderingen. De 

exemplaarmodellen zijn er vooral goed in om de wijze waarop we complexe niet-comprimeerbare concepten 

representeren, te verklaren. Ze schieten te kort in hun verklaring van de wijze waarop we simpele concepten 

representeren, deze worden beter beschreven door prototypemodellen.  
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H21: BEOORDELEN EN BESLISSEN 

1 INLEIDING 

We komen dagelijks talloze situaties tegen waarin we de waarschijnlijkheid van een bepaalde situatie moeten 

inschatten of waar we een beslissing moeten nemen die consequenties heeft voor onze toekomst. In veel 

gevallen worden beoordelingen gemaakt en beslissingen genomen op basis van vertekende mentale 

representaties. Onze mentale representatie wordt vaak vertekend door een grote hoeveelheid perifere factoren 

die eigenlijk niet relevant zijn maar die ons beeld van de werkelijkheid wel sterk beïnvloeden.  

2 BEOORDELING EN BESLISSING 

o Beoordelingen: bepalen van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op basis van incomplete 

gegevens 

o Beslissingen: het gaat hier vooral om het maken van een selectie uit verschillende opties. 

3 ONDERZOEK NAAR BEOORDELINGEN EN INTUÏTIEVE STATISTIEK 

Hoewel er enige evidentie is dat we een primitieve aangeboren vaardigheid hebben om dit soort 

waarschijnlijkheden in te schatten, blijkt uit diverse studies dat onze statistische intuïties op verschillende manier 

conflicteren met objectief berekende waarschijnlijkheden omdat we onze inschatting van waarschijnlijkheden 

door een groot aantal factoren laten beïnvloeden.  

Bv: we overschatten vaak een ongeluk met het vliegtuig, doordat 

de weinige crashes die plaatsvinden uitgebreid in de media 

terecht komen.  

o Gokkersmisvatting: wanneer je bijvoorbeeld al de hele 

tijd kop gooit, de volgende worp wel munt zou moeten 

opleveren, terwijl die zaken los van elkaar staan.  

→ Onze inschatting van kansen kan beïnvloed worden door onze 

beperkte realisatie van het feit dat onafhankelijke 

gebeurtenissen elkaars uitkomst niet beïnvloeden.  

Maar ook de over- of onderschatting van bepaalde gebeurtenissen in ons geheugen of de vertekening wanner 

de a-priorikans op een bepaalde gebeurtenis extreem laag of hoog is. 

4 HET THEOREMA VAN BAYES  

Wiskundig theorema dat beschrijft hoe je je overtuiging zou moeten bijstellen in het licht van nieuwe evidentie.  

Bv: er is een nieuwe ziekte waarvan 0,5% van de bevolking getroffen is. Toch is de kans dat een toevallig gekozen 

patiënt die positief test ook daadwerkelijk ziek is, ondanks de hoge betrouwbaarheid van de test, minder dan 

1/3. De reden voor deze lage kans is gelegen in de basisratio van de ziekte in de populatie, waardoor de kans op 

een vals positieve indicatie sterk toeneemt. 
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5 HET TAXIPROBLEEM 

85% van alle taxi’s is van het ‘groene’ bedrijf. De resterende 15% is van de taxi’s van het concurrerende ‘blauwe’ 

bedrijf. Een van de taxi’s is betrokken bij een ongeluk. Toen de getuige werd getest op haar vermogen om de 

kleur van een taxi te beoordelen, bleek dat ze er in 20% van de gevallen naast zat. 

P(blauw|BLAUW) = 0,80 x 0,15 / O,80 x 0,15 + 0,20 x 0,85 = 0,41 

P(blauw|BLAUW) reflecteert de kans dat de getuige blauw rapporteert onder de voorwaarde dat de betrokken 

taxi ook inderdaad blauw is. Deze kans os ongeveer 41%. 

5.1 NEGEREN VAN DE BASISRATIO (!) BASISRATIO EN DE EFFECTEN OP ONZEBEOORDELINGEN WANNEER WE 

DIE NEGEREN + REDENEN WAAROM WE DIE  NEGEREN 

Uit de studie van Kahneman en Tversky bleek namelijk dat de meeste mensen de basis ratio volledig negeerden 

en alleen maar de betrouwbaarheid van de getuige in beschouwing namen. In een vervolgstudie gaven ze een 

groep proefpersonen een reeks studierichtingen en ze moesten deze richtingen ordenen op de waarschijnlijkheid 

dat een willekeurige student deze richting volgde. Aan een tweede groep proefpersonen werd een beschrijving 

van de student in kwestie gegeven (intelligent, competitief, beperkt inlevingsvermogen…). Uit de resultaten bleek 

dat proefpersonen de technische richtingen beter bij de student vonden passen dan psychologie, 

geesteswetenschappen of rechten. Een derde groep kreeg nog meer aanvullende informatie (doctoraatsstudent). 

Het probleem dat aan de laatste groep proefpersonen werd voorgelegd is anders, omdat we ervan moeten 

uitgaan dat de student een willekeurig gekozen student is en de a-priorikans dus veel hoger is dat de student een 

doctoraatstudent aflegt bij een grote studierichting, dan bij een kleine studierichting.  

→ Uit de inschatting van de proefpersonen bleek dat ze zich volledig door de stereotypen lieten leiden, waardoor 

ze de waarschijnlijkheid dat de student een doctoraat aflegde in de informatica veel hoger inschatten dan we op 

basis van de basisratio zouden mogen verwachten. 

KADER 21.1: FRISBEES, LUCHTMACHTEN EN FINANCIËLE RISICO’S: DE KRACHT VAN SIMPELE 

HEURISTIEKEN 

Simpele heuristieken kunnen in de dagelijkse praktijk vaak veel betere oplossingen bieden dan complexe 

algoritmes. De onderscheppingsheuristiek illustreert hoe een simpele vuistregel kan resulteren in een 

taakprestatie die veel efficiënter is dan wat mogelijk zou zijn met een complexe serie analytische processen. 

Heuristieken zijn sterk geadapteerd aan het domein waarop ze worden toegepast en voor verschillende domeinen 

hebben we andere heuristieken.  

Haldane stelde dat het afwentelen van een financiële crisis even complex is als het vangen van een frisbee. Toch 

slaagt een hond er vele malen beter in om een frisbee te vangen dan dat mensen n staat zijn om een financiële 

crisis af te wenden. Het verschil is dat honden vertrouwen op een heuristiek, terwijl financieel analisten complexe 

analyses maken.  
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6 HEURISTIEKEN BIASES (!) BELANGRIJKSTE BIASES VAN DIT HOOFDSTUK  

6.1 JACK EN DE REPRESENTATIVITEITSHEURISTIEK (!)  

We baseren ons waarschijnlijkheidsoordeel bijna volledig op de representativiteit van individuele voorbeelden. 

Uit een studie concludeerden Kahneman en Tversky dat mensen zich in situaties volledig laten leiden door een 

intuïtieve beslissing die gebaseerd is op vuistregels (= heuristieken). 

o Representativiteitsheuristiek: de representativiteit van de individuele beschrijvingen in sterk bepalend 

bij het inschatten van waarschijnlijkheden. Kan leiden tot een systematische vertekening van de 

ingeschatte waarschijnlijkheid.  

6.2 LINDA EN DE CONJUNCTIEDWALING  

Kahneman en Tversky presenteerden persoonlijkheidsbeschrijvingen aan proefpersonen. Linda is openhartig, 

slim, een filosoof, maakte zich druk om discriminatie en sociale onrechtvaardigheid. Deelnemers moesten 

beantwoorden welke van de twee uitspraken waarschijnlijker was: 

1. Linda is een bankmedewerkster 

2. Linda is een bankmedewerkster die ook actief is in de vrouwenbeweging 

Omdat deze persoonsbeschrijving niet aan het stereotype van een bankmedewerker voldoet, maar wel aan dat 

van een feministe achtten de meeste deelnemers het tweede als waarschijnlijker.  

→ Dit resultaat conflicteert met de logica, omdat de meer algemene categorie ‘bankmedewerker’ de smallere 

categorie ‘bankmedewerkers die ook actief zijn in de vrouwenbeweging’ volledig omsluit. Uitspraak 2 bestaat 

echter uit de conjunctie van de categorieën ‘bankmedewerker’ en ‘vrouwenactiviste’.  

Ook wanneer proefpersonen een aantal verschillende scenario’s op waarschijnlijkheid moesten beoordelen naar 

aanleiding van deze persoonsbeschrijving, kwam een vergelijkbaar resultaat naar voren. De categorie 

‘bankmedewerker die actief is in de vrouwenbeweging’ werd bijna altijd als waarschijnlijker gezien dan de 

categorieën ‘bankmedewerker’ of ‘actief in de vrouwenbeweging’.  

Een van de redenen waarom we deze meer specifieke categorieën waarschijnlijker achten dan de meer algemene 

categorieën is dat de meer specifieke beschrijving ons beter in staat stelt om relevante informatie uit ons 

geheugen te halen.  

o Beschikbaarheidsheuristiek: beschrijft hoe onze inschatting van de waarschijnlijkheid van een bepaalde 

gebeurtenis beïnvloed wordt door het gemak waarmee we relevante informatie over dit soort 

gebeurtenissen uit ons geheugen kunnen halen.  
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6.3 JAWS EN DE BESCHIKBAARHEIDSHEURISTIEK  (!)  

In totaal zijn er wereldwijd naar schatting ongeveer 23 miljoen surfers, wat de kans dat een surfer te maken krijgt 

met een haaienincident kleiner dan 1 op 3,6 miljoen maakt en de kans op een dodelijk ongeval zelfs kleiner dan 

1 op 20 miljoen. De kans om te overlijden als gevolg van roken is 1 op 3. Vanwege de uitgebreide media-aandacht 

en ook door het stigma dat haaien hebben gekregen door films zoals Jaws is de angst voor haaien bij de meeste 

mensen echter vele malen groter dan de angst voor sigaretten.  

Lichtenstein et al. vonden evidentie dat mensen gebruikmaken 

van de beschikbaarheidsheuristiek door hen te vragen de 

waarschijnlijkheid van verschillende doodsoorzaken in te 

schatten. Ze vonden dat oorzaken die veel in de publiciteit komen, 

als waarschijnlijker werden ingeschat dan oorzaken die weinig in 

de publiciteit kwamen, zelfs wanneer in werkelijkheid deze 

waarschijnlijkheden omgekeerd waren.  

1. We kunnen gebruikmaken van een mechanisme van 

directe herinnering, waarbij we in de eigen omgeving 

voorbeelden proberen te bedenken van verschillende 

oorzaken, de beschikbaarheid door herinnering.  

2. Abstracter, we proberen ons voor te stellen hoe gemakkelijk het zou zijn om voorbeelden van elk van 

de verschillende oorzaken voor te stellen, zonder dat we deze voorbeelden rechtstreeks uit ons 

geheugen ophalen.  

Omdat het over het algemeen gemakkelijker is om woorden uit ons geheugen te halen die beginnen met een R 

dan woorden waar de R op de derde plaats staat, rapporteerden de meeste mensen dat het eerste vaker 

voorkomt. Terwijl in werkelijkheid de laatste categorie veel vaker voorkomt. Mamede et al. vonden dat diagnoses 

die door geneeskunde studenten werden gesteld ook beïnvloed werden door de beschikbaarheidsheuristiek.  

Vooral in situaties waarin het bekend is dat gemakkelijk beschikbare voorbeelden relatief weinig voorkomen, 

zullen we vaak niet gebruikmaken van deze heuristiek, of in ieder geval die gebruiken om een tegenovergesteld 

antwoord te geven.  

7 ONDERSTEUNINGSTHEORIE (= SUPPORT THEORY) (!) + VOORBEELDEN DIE JE ZOU KUNNEN 

TOEPASSEN 

Tversky en Koehler hun support theory stelt dat de wijze waarop een gebeurtenis beschreven is, een sterke 

invloed heeft op de aannemelijkheid ervan: hoe explicieter een beschrijving van een mogelijke gebeurtenis is, 

hoe aannemelijker mensen het achten dat deze gebeurtenis ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.  

1. Een meer expliciete beschrijving zal onze aandacht richten op details die minder voor de hand liggen in 

de meer algemene beschrijving. 

2. De beperkte toegankelijkheid van ons geheugen leiden ertoe dat we ons niet alle relevante informatie 

herinneren in de meer algemene beschrijving.  
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Deze verklaring zou voorspellen dat experts minder beïnvloed worden 

door de aard van de beschrijving, omdat het aannemelijk is dat experts 

de leegte in hun kennis gemakkelijker kunnen opvullen dan niet-

experts. Weisberg et al. vonden echter dat experts niet altijd even 

gevoelig zijn voor de vorm van een beschrijving als beginners.  

Proefpersonen moesten verklaringen lezen van psychologische 

fenomenen, die op juistheid moesten worden beoordeeld. Aan de helft 

van deze verklaringen werd irrelevante neurowetenschappelijke 

informatie toegevoegd, terwijl de andere helft beperkt bleef tot een 

verklaring in termen van psychologische mechanismen. Zowel de leken 

als de studenten beoordeelden de verklaringen waaraan 

neurowetenschappelijke terminologie toegevoegd was als 

aannemelijker dan de pure psychologische verklaringen. Alleen de 

ervaren neurowetenschappers lieten zich niet door deze informatie 

misleiden.  

Overigens zijn er ook bevindingen gerapporteerd die volledig inconsistent zijn met de ondersteunigstheorie. Een 

meer expliciete beschrijving kan de subjectieve probabiliteit ook doen afnemen wanneer er juist gefocust 

wordt op lage probabiliteiten.  

8 SNELLE EN ZUINIGE HEURISTIEKEN (!) 

Bij beoordelingen laten we ons vaak leiden door vuistregels of heuristieken. Hoewel het gebruik van simpele 

vuistregels inefficiënt en onnauwkeurig lijkt, stellen Gigerenzer en Graydat juist simpele vuistregels in de praktijk 

vaak verrassend nauwkeurige resultaten opleveren. Deze resultaten zijn op basis van meer complexe, overwogen 

beoordelingen met moete te evenaren of te overtreffen en het is omwille van deze zuinigheid dat simpele 

heuristieken bijzonder effectief zijn. De snelle en zuinige heuristieken zijn zo effectief omdat ze op basis van 

weinig informatie verrassend adequate beoordelingen opleveren.  
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8.1 NEEM DE BESTE  

Je moet bijvoorbeeld kiezen tussen Groningen en Utrecht, welke van de twee steden het meeste inwoners heeft, 

dan kan je nagaan welke naam je herkent, als je ze beiden kent kan je bijvoorbeeld nadenken of je in een van 

beide steden een grote toren kent, dat kan ook instaan voor meer inwoners… Zo kan je steeds op zoek gaan naar 

een volgend criterium.  

De ‘neem de beste’-heuristiek bestaat uit drie componenten: 

1. Een zoekregel die de belangrijkste cues in volgorde van validiteit in beschouwing neemt. 

2. Een stopregel die bepaalt of de gevonden regel tussen de twee alternatieven discrimineert. 

3. Een beslissingsregel die de uitkomst van het oordeel formuleert. 

8.2 HERKENNINGSHEURISTIEK (!)  

Deze heuristiek bestaat eruit dat je van de twee alternatieven die je gepresenteerd krijgt simpelweg degene kiest 

die je herkent. Bij iedere stad werd gezegd of ze een voetbalploeg hebben of niet, want men zou denken dat de 

steden met een voetbalploeg groter zijn dan steden zonder voetbalploeg. In de meeste gevallen kozen de 

proefpersonen voor de stad die ze herkend hadden, zelfs wanneer deze stad geen voetbalteam had. Ze 

negeerden hierbij dus klaarblijkelijk de conflicterende informatie over de voetbalteams. 

8.3 DE HIAATHEURISTIEK (!)  

Dit beschrijft hoe managers uit kledingwinkels vaak op een bijzonder simpele en efficiënte manier beoordelen 

welke klanten actief en welke passief zijn. De hiaatheuristiek stelt dat klanten die recentelijk iets gekocht hebben 

actieve klanten zijn en inde toekomst waarschijnlijk nog eens iets gaan kopen. Dit classificeerde de klanten beter 

dan een complexer model. 

8.4 REDUNDANTIE VAN INFORMATIE  

Dieckmann en Rieskamp beargumenteerden dat redundantie van informatie een belangrijke rol speelt. 

Proefpersonen werden gevraagd om zich voor te stellen dat ze 

geologen waren die door een oliemaatschappij waren ingehuurd. 

Hun taak was om te besluiten welke van twee mogelijke testsites 

meer olie zou opleveren op basis van een groot aantal tests die 

ze konden laten uitvoeren.  

Bij de helft van de proefpersonen waren de testresultaten in 

hoge mate redundant, terwijl voor de andere proefpersonen de 

testresultaten telkens individueel geïnterpreteerd moesten 

worden om een overwogen beslissing te maken.  

Wanneer de testresultaten in hoge mate redundant waren, gingen proefpersonen aanzienlijk vaker over op het 

gebruik van de ‘neem de beste’-regel dan wanneer de tests minder redundant waren. Proefpersonen 

vertrouwden in geval van redundantie vaak op het gebruik van één enkele test die ze als de beste beschouwden.  
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9 WERKEN MET CONCRETE EENHEDEN: NATUURLIJKE-FREQUENTIEHYPOTHESE (!) + 

VERSCHIL TUSSEN PROPORTIES  EN NATUURLI JKE FREQUENTIES  

Een mogelijke reden voor onze beperkte vaardigheid om met basisratio-informatie om te gaan, is dat we vaak 

moeite hebben om met proporties te rekenen. Gigerenzer en Hoffrage stellen dat beoordelingen accurater 

zouden moeten worden wanneer problemen in natuurlijke eenheden worden gepresenteerd. Zij stellen dat 

beoordelingen in het dagelijks leven vaak gebaseerd zijn op het proces van het sequentieel tegenkomen van 

natuurlijke voorbeelden (=natuurlijk bemonsteren).  

Stel, je bent huisarts in een dorp waar precies duizend mensen wonen. Door een bevolkingsonderzoek is bij vijf 

mensen vastgesteld dat ze getroffen zijn door een nieuwe onbekende ziekte. Je hebt net de test ontvangen en je 

neemt die af bij één dorpsbewoner die toevallig op dat moment jouw praktijk bezoekt, het preparaat kleurt zwart. 

De test zelf heeft een sensitiviteit van 99%, dus op een populatie van duizend inwoners zal dat naar verwachting 

resulteren in 0,99 x 5, oftewel ongeveer vijf positieve uitslagen ten gevolge van het aantal werkelijke zieken. De 

test heeft echter ook een kans van 1% om een vals alarm op te leveren. Aangezien er 995 mensen niet ziek zijn, 

hebben we 995 keer een kans dat 1% (ofwel 995 x 0,01) op een vals alarm. We mogen dus ongeveer tien keer een 

vals alarm verwachten. Het gevolg is dat we in het dorp dus ongeveer 15 positieve testresultaten verwachten, 

waarvan slechts 5 door de ziekte veroorzaakt. Hieruit volgt dan ook dat slechts 1/3 kans is dat de random persoon 

die je positief getest hebt ook daadwerkelijk ziek is. Veel mensen vinden deze uitleg veel gemakkelijker te volgen 

vanwege het feit dat we nu met concrete eenheden werken.  

9.1 HET BEGRIP FREQUENTIE  

In de volgende voorbeelden wordt de natuurlijke frequentie gelijkgesteld aan het absolute aantal leden van de 

populatie die aan een bepaald kenmerk voldoen, bijvoorbeeld 995 gezonde of 5 zieke bewoners. Wanneer we 

zowel de frequentie kennen als de totale omvang van de populatie kunnen we frequenties eenvoudig omrekenen 

naar proporties.  

9.2 EVIDENTIE  

In probabiliteit versie was de omschrijving: De kans op borstkanker is 1% voor een 40-jarige vrouw die deelneemt 

aan een routineonderzoek. Als de vrouw borstkanker heeft, dat is de kans dat ze een positief mammogram heeft 

80%. Als de vrouw geen borstkanker heeft, is er een kans van 9,6% dat ze ook een positief mammogram heeft. 

Als de vrouw borstkanker heeft, is er een kans van 95% dat ze een positief echogram heeft. Als de vrouw geen 

borstkanker heeft, is er een kans van 4% dat ze ook een positief echogram heeft. 

In de natuurlijke frequentie versie was de omschrijving als volgt: 100 op de 

10.000 vrouwen van 40 jaar, die deelnemen aan een routineonderzoek 

hebben borstkanker. 80 van de 100 vrouwen met borstkanker zullen een 

positief mammogram krijgen. 950 van de 9900 vrouwen zonder 

borstkanker zullen ook een positief mammogram krijgen. 76 van de 80 

vrouwen die een positief mammogram krijgen en die borstkanker hebben, 

krijgen eveneens een positief echogram, 38 van de 950 vrouwen die ook een 

positief mammogram hebben maar geen kanker hebben, krijgen een 

positief echogram.  

→ Het correcte resultaat is 2/3, oftewel 76 op 114. Hoffrage et al. vonden dat proefpersonen overwegend veel 

beter presteerden wanneer ze het probleem in de frequentieversie voorgelegd kregen, vergeleken met de 

proportieversie. 
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9.3 BIASED SAMPLING 

Fiedler et al. waren vooral geïnteresseerd in de vraag wat er zou gebeuren wanneer de proefpersonen zelf 

informatie over het probleem konden verzamelen. Om deze reden gaven ze een deel van de proefpersonen 

beschrijvingen van individuele testresultaten die op losse indexkaarten gedrukt waren. Deze kaarten waren apart 

gegroepeerd voor vrouwen met en vrouwen zonder borstkanker. De proefpersonen moesten in dit geval kaarten 

selecteren die aangaven of het testresultaat positief dan wel negatief was.  

→ Wanneer proefpersonen deze keuze hadden bleek dat hun samplinggedrag in hoge mate gebiased was in de 

richting van de vrouwen met borstkanker, met als resultaat dat proefpersonen de kans op borstkanker sterk 

overschatten.  

10 CAUSALE MODELLEN → NIET KENNEN 

Krynski en Tenenbaum stellen dat de vertekening in de waarschijnlijkheidsbeoordelingen deels toe te schrijven 

is aan het feit dat we in normale, alledaagse situaties gebruik kunnen maken van een aanzienlijke hoeveelheid 

causale kennis, achtergrondkennis die relevant is voor de oplossing van een probleem. In de meeste 

laboratoriumsituaties is deze kennis echter maar zeer beperkt bruikbaar, met de reeds beschreven 

vertekeningen als resultaat. 

Ze maakten gebruik van scenario’s. Wanneer deze scenario’s op de standaardwijze werden aangeboden, vonden 

ze dat proefpersonen de basisratio vaak negeerden. De reden waarom dat gebeurt, is gelegen in het feit dat de 

probleembeschrijving ons niet stimuleert om naar alternatieve oorzaken te zoeken.  

Als we echter het probleem herformuleren, zodat alternatieve oorzaken voor een positief mammogram expliciet 

worden benoemd, zullen we een heel ander resultaat kunnen vinden. Bv: ‘Er is een kans van 6% dat een vrouw 

zonder borstkanker een dichte, maar onschadelijke cyste heeft, die op een tumor lijkt en die op een mammogram 

een positief resultaat geeft. Wanneer het probleem op deze wijze geformuleerd werd, namen proefpersonen 

plotseling de basisratio een stuk meer in beschouwing en lagen de beoordelingen een stuk dichter in de buurt 

van de werkelijke kans. 

11 ONDERZOEK NAAR BESLISSEN → NIET KENNEN 

Ons dagelijks leven is gevuld met beslissingen. Lange tijd werd gedacht dat wij mensen altijd volledig rationale 

beslissers zijn, die altijd de beste optie selecteren, of in ieder geval daarnaar streven.  

1. Evidentie verzamelen (bv: het observeren van andere auto’s en voetgangers die de kruising naderen) 

2. Besluiten om te stoppen met het verzamelen van deze evidentie (bv: als we te lang wachten kunnen er 

ernstige gevolgen optreden) 

3. Een gepaste actie selecteren, dit is moeilijk aangezien de sensorische evidentie de hele tijd verandert 

en de betrouwbaarheid niet gegarandeerd is. (bv: zonnige dag tegenover een mistige dag) 

Beck et al. presenteren een model dat veronderstelt dat de accumulatie 

plaatsvindt op basis van de integratie van neurale activiteit. Ze 

veronderstellen dat deze accumulatie plaatsvindt in de laterale 

interpariëtale cortex. Ze testten deze hypothese door modelsimulaties te 

vergelijken met de vuurpatronen van neuronen in dit hersengebied, 

terwijl apen moeten beslissen wat de bewegingsrichting is van een 

random stippenpatroon. Door de proportie van het aantal stippen dat 

consistent beweegt te variëren, kan de hoeveelheid evidentie over de 

globale beweging van het patroon gemanipuleerd worden: hoe hoger de proportie stippen dat on een 

consistente richting beweegt, hoe hoger de coherentie van de beweging en hoe sterker de evidentie.  
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Beck et al. vonden in hun simulaties dat de vuurfrequentie van gesimuleerde neuronen in de intrapariëtale cortex 

toenam in functie van de geaccumuleerde evidentie.  

→ Dit simulatieresultaat impliceert dat de accumulatie plaatsvindt op basis van de integratie van neurale 

activatie. De accumulatie verloopt bovendien sneller naarmate de coherentie van de beweging groter is. 

12 UTILITEITSTHEORIE (!) 

Deze beschrijft beslissingsprocessen vanuit de principes van de speltheorie waarbij een beslissing wordt 

beschouwd als een inzet op een mogelijke uitkomst. Volgens Von Neumann en Morgenstern zullen mensen hun 

beslissingen namelijk zo nemen at de verwachte opbrengst, of utiliteit, maximaal is.  

o De utiliteit: de subjectieve waarde die we aan een uitkomst hechten. 

Wanneer we nu een keuze moeten maken tussen twee simpele opties, bepalen we de verwachte uitkomst van 

elk van de opties door de kans op een gegeven uitkomst te vermenigvuldigen met de verwachte utiliteit van die 

uitkomst.  

Voor meer complexe beslissingen zouden we de verschillende utiliteiten van elke variabele moeten berekenen 

om de maximale uitkomst te bepalen. In een situatie waar we bv kiezen naar waar we op reis gaan, zouden we 

voor ieder aspect de utiliteit of de kosten (negatieve utiliteit) moeten berekenen om de totale verwachte utiliteit 

voor beide opties te verkrijgen. In werkelijkheid maken we onze beslissingen echter heel vaak op basis van andere 

factoren dan de pure maximalisatie van de utiliteit. 

13 PROSPECTTHEORIE (!) 

In diverse varianten bleek dat in geval van potentiële winsten proefpersonen vaak niet bereid waren om te 

gokken, en vaak kozen voor een uitkomst met een kleinere potentiële winst en een groter potentieel verlies.  

De prospecttheorie is gebaseerd op de volgende aanname: proefpersonen nemen hun huidige toestand als 

referentie en evalueren e mogelijke uitkomst van een keuze als een potentieel verlies of een potentiële winst 

ten opzichte van de huidige situatie. We zijn hierbij gevoeliger voor potentiële verliezen dan voor potentiële 

winsten (=verliesaversie). 

De referentiewaarde bevindt zich op het snijpunt van de twee assen (verlies-winst vs. waarde). De positieve 

waarde die geassocieerd is met winsten stijgt steeds langzamer naarmate de objectieve winst groter wordt. Om 

deze reden is de subjectieve waarde van een winst van 2000 euro niet dubbel 

zo groot als die van een winst van 1000 euro. De negatieve waarde die 

geassocieerd is met verliezen, stijgt echter relatief snel naarmate de verliezen 

groter worden. 

De objectief hogere utiliteit weegt niet op tegen de onzekerheid om de winst 

te krijgen waardoor we op veilig spelen. Op vergelijkbare wijze weegt de 

zekerheid een verlies te lijden zwaar door in de beslissing, waardoor we in dit 

geval vaak kiezen voor de optie die een kans biedt dit verlies te beperken.  

1. Wanneer we beslissingen nemen, hechten we meer gewicht aan gebeurtenissen met een lage 

waarschijnlijkheid dan gerechtvaardigd is op basis van hun werkelijke frequentie.  

→ Kan verklaren waarom veel mensen meedoen aan loterijen. 

2. Mensen geven een lager gewicht aan hoogfrequente gebeurtenissen dan ze op basis van hun frequentie 

verdienen. 
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13.1 HET DOMINANTIEPRINCIPE  

Volgens het dominantieprincipe zouden, wanneer alle andere factoren gelijk zijn, mensen bij voorkeur moeten 

kiezen voor de uitkomst met de hoogste utiliteit.  

Hoewel de prospecttheorie op zich niets zegt over individuele verschillen, is gebleken dat sommige personen 

meer gevoelig zijn voor verliezen dan anderen. De proefpersonen met een laag zelfvertrouwen kozen eerder 

voor de zekere optie dan proefpersonen met een hoog zelfvertrouwen. Proefpersonen met een hoog 

zelfvertrouwen kozen aanmerkelijk vaker de meest risicovolle gok dan de proefpersonen met een laag 

zelfvertrouwen.  

KADER 21.2 BESLISSINGSPROCESSEN BIJ EEN MULTIPLECHOICE-EXAMEN 

Je zou kunnen stellen dat je voor ieder antwoordalternatief ook de verwachte utiliteit berekent. Het antwoord 

van waar je denkt dat het juist is, krijgt een hoge waarde en de andere antwoorden krijgen er geen. Wanneer je 

twijfelt tussen verschillende alternatieven krijgt het antwoord dat je het meest waarschijnlijk acht de hoogste 

waarde en de concurrerende alternatieven krijgen een lagere. In geval van een pure gok is de verwachte utiliteit 

van een vraag ¼ punt in geval van vier keuzealternatieven.  

Wanneer we het systeem van de giscorrectie puur utilitair bekijken, is de verwachte opbrengst van het gokproces 

precies nul. De verwachte utiliteit in de praktijk ligt aanmerkelijk hoger dan nul. De bottomline is dat zelfs onder 

een systeem dat gokken probeert tegen te gaan, gokken altijd nog voordelig is. Tenminste vanuit een utilitair 

perspectief.  

Bij veel studenten was namelijk de angst om een punt te verliezen veel groter dan de potentiële opbrengst van 

een goed antwoord, waardoor veel studenten een vraag openlieten, zolang ze niet absoluut zeker waren van het 

correcte antwoord. 

13.2 HET FRAMINGEFFECT (!) + HET AZIATISCHE ZIEKTEPROBLEEM  

o Framingeffect: Beslissingen kunnen zeer sterk beïnvloed worden door de wijze waarop een probleem 

geformuleerd wordt.  

De helft van de proefpersonen kreeg de volgende beschrijving: 

- Als programma A wordt gekozen zullen 200 mensen gered worden. 

- Als programma B wordt gekozen, dan is er een kans van 1 op 3 dat 600 mensen gered worden en een 

kans van 2 op 3 dat niemand gered wordt.  

De andere helft van de proefpersonen kreeg een iets andere beschrijving:  

- Als programma A wordt gekozen zullen 400 mensen sterven.  

- Als programma B wordt gekozen zullen is er een kans van 1 op 3 dat niemand zal sterven en een kans 

van 2 op 3 dat 600 mensen zullen sterven.  

Een opmerkelijk resultaat van deze studie was dat in de winstframeconditie 72% van de deelnemers koos voor 

programma A, terwijl in de verliesframeconditie 78% van de deelnemers voor programma B koos. De verwachte 

utiliteit is voor beide programma’s gelijk, wanneer ze meerdere malen zouden worden toegepast. De sterke 

voorkeur voor een van de twee programma’s wordt dus puur gedreven door de framing van het probleem. 
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De zekere optie (A) is meer ambigu geformuleerd dan de probabilistische optie (B). Hierdoor is het mogelijk dat 

in ieder geval een aantal proefpersonen de winstframeconditie geïnterpreteerd hebben als zijnde dat ten minste 

200 mensen zouden worden gered. Op dezelfde wijze kunnen proefpersonen in de winstverliesconditie de 

formulering hebben geïnterpreteerd als zijnde dat ten minste 400 mensen zullen sterven. Wanneer deze 

ambiguïteit uit de framing werd gehaald, verdween het framingeffect.  

Proefpersonen moesten een keuze maken tussen een deterministische versie waarin 1/3 van alle zieken de ziekte 

met zekerheid overleeft, en een probabilistische versie waarin er 1/3 

kans is dat alle getroffenen het overleven en 2/3 kans dat niemand het 

overleeft. Wang manipuleerde echter het aantal personen op wie het 

probleem betrekking had. Hij vond in deze studie dat proefpersonen 

in positief geformuleerde problemen een sterke voorkeur hadden 

voor de deterministische optie, en een voorkeur voor de 

probabilistische optie bij negatief geformuleerde problemen.  

In een vervolgstudie varieerde Wang de proporties in de keuzeopties. De deterministische optie heeft een 

utiliteit die twee keer zo groot is als de probabilistische optie. De probabilistische optie lijkt echter eerlijker, 

omdat alle patiënten hetzelfde lot treft. Wanneer het probleem betrekking had op onbekende patiënten 

prefereerden de meeste proefpersonen de deterministische optie. Wanneer het probleem betrekking had op 

zes naaste familieleden verkozen de meeste proefpersonen de probabilistische optie, omdat de keuzes van de 

proefpersonen in dat geval sterker door eerlijkheid werden gedreven.  

Om framingproblemen te vermijden is het belangrijk om zowel de positieve als de negatieve aspecten van 

verschillende keuzeopties te benoemen. 

13.3 HET VERZONKEN-KOSTENEFFECT (!)  

Dit effect beschrijft onze neiging om door te gaan met een specifieke actie, zelfs wanneer die suboptimaal is, 

omdat er al kostbare middelen voor deze actie zijn ingezet.  

Simonson en Staw vonden dat de mate waarin je verantwoordelijk gehouden kunt worden voor je acties in 

belangrijke mate kan bijdragen aan het verzonken-kosteneffect.  

Proefpersonen werden ingedeeld in een hoog-verantwoordelijke en een laag-verantwoordelijke conditie.  

1. In de hoog-verantwoordelijke conditie werden ze geïnformeerd dat hun beslissing over de verdeling van 

deze marketinggelden gedeeld zou worden met andere studenten en met hun docenten. Hun 

toestemming werd gevraagd om na afloop een toelichting te geven over hun beslissing.  

2. In de laag-verantwoordelijke conditie werd de proefpersoon verteld dat hun beslissingen vertrouwelijk 

zouden worden behandeld en dat er geen verband was tussen hun beslissingen op deze taak en hun 

managementvaardigheden.  

3. In de intermediaire groep werd gezegd dat de informatie die ze kregen voldoende zou moeten zijn om 

een adequate beslissing te nemen.  

→ Het verzonken-kosteneffect was hoger naarmate proefpersonen meer verantwoordelijk voor hun beslissingen 

konden worden gehouden. De proefpersonen in de hoog-verantwoordelijke groep voelden waarschijnlijk een 

sterke neiging om hun eerder ineffectieve beslissing te verantwoorden door te blijven investeren in een eerder 

onsuccesvol gebleken product. 

Economiestudenten die een investeringsprobleem moesten oplossen en alle relevante informatie beschikbaar 

hadden, vertoonden een minder sterke focus op de al gemaakte investeringen en waren minder gevoelig voor 

het verzonken-kosten effect.  
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KADER 21.3 GEFAALDE MEGAPROJECTEN: HET VERZONKEN-KOSTENEFFECT IN DE PRAKTIJK 

Concorde-dwaling beschrijft de tendens van lagere diersoorten om ver verzonken-kosteneffect te vertonen. Nog 

voor de eerste testvlucht was uitgevoerd bleken de verwachte commerciële mogelijkheden van het toestel enorm 

tegen te vallen: stijgende brandstofprijzen, toenemende onrust over de verwachte geluidsoverlast en het 

massavervoer dat gerealiseerd werd door de Amerikaanse Boeing 747 zorgden ervoor dat er nauwelijks een 

commerciële markt voor de Concorde was. Toch bleven de Britse en Franse overheden investeren in het project 

op basis van het argument dat er al te veel was geïnvesteerd om het project te stoppen. Aan dit tijdperk kwam 

op 25-07-2000 een spectaculair einde na een opzienbarende crash van een Concorde van Air France in Parijs. 

Hoewel de Concorde de naamgever is voor een fenomeen dat bij lagere diersoorten wordt bestudeerd, er 

bijzonder weinig evidentie is dat lagere diersoorten dit Concorde-effect ook daadwerkelijk vertonen. Het lijkt er 

dus op dat dieren zich in sommige opzichten rationeler gedragen dan mensen. 

13.4 NEURALE CORRELATEN VAN WINST, VERLIES EN VERWACHTING  

Proefpersonen kregen een ronddraaiend wiel te zien, waarop drie geldbedragen vermeld stonden. Het eerste 

mogelijke wiel was een ‘goed’ wiel: het bevatte twee positieve geldbedragen, 10$ en 2,50$ en een neutraal 

bedrag, 0$. Het tweede mogelijke wiel was neutraal en bevatte de bedragen 2,50$, -1,50$ en 0$. Het derde 

mogelijke wiel was een ‘slecht wiel’ en bevatte de bedragen -6$, -1,50$ en 0$. Nadat het wiel getoond werd, 

werd een van de drie bedragen eruit genomen; dat was het bedrag dat de proefpersoon gewonnen of verloren 

had.  

Het eerste aspect bestond uit de verwachting of de prospect fase, die overeenkwam met de presentatie van het 

draaiende wiel, terwijl het tweede aspect bestond uit de daadwerkelijke uitkomst, het moment waarop onthuld 

werd wat het exacte bedrag was dat de proefpersoon had gewonnen. De prospectfase correspondeerde met 

activatie in de sublenticulaire amygdala en de orbitale gyrus, terwijl de uitkomst correspondeerde met activatie 

in de nucleus accumbens, de sublenticulaire amygdala en de hypothalamus.  

13.5 VERLIESAVERSIE IN HET DAGELIJKS LEVEN  

o Professionele golfers zijn voorzichter na verlies  

o Pokerspelers spelen agressiever na verlies  

o Professionals in de financiële sector vertoonden risicoaversie bij 

potentiële verliezen en risicozoekend bij potentiële winsten 

tijdens een taak waarin beslissingen over financiële transacties 

moesten worden gemaakt. Hun risicogedrag bij winsten was 

vergelijkbaar met dat van een controlegroep, maar voor verliezen 

was dat kleiner.  



186 
 

13.6 BEPERKINGEN 

o Volgens de prospecttheorie hebben mensen een sterke aversie tegen verlies, daarom zouden we liever 

voor optie 1 (50% kans op winnen of verliezen van 1 euro) kiezen dan voor optie 2 (50% kans op winnen 

of verliezen van 6 euro). In veel studies is echter gevonden dat de meeste proefpersonen, zolang er niet 

extreem veel op het spel staat, geen specifieke voorkeur hebben. → Het vooruitzicht van een mogelijk 

verlies zou volgens deze verklaring een tijdelijke verhoging in arousal tot gevolg hebben, waardoor we 

gevoeliger worden voor de beide potentiële bekrachtigers in de taak. Wanneer ze allebei gelijktijdig 

optreden zou er volgens Yechiam en Hochman verliesneutraliteit optreden omdat we evenveel 

aandacht schenken aan de potentiële winsten als aan de potentiële verliezen.  

o Houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden waaronder winst of verlies kan optreden. 

o Wordt weinig rekening gehouden met de sociale en emotionele factoren die in beslissingsprocessen een 

belangrijke rol kunnen spelen 

14 EMOTIONELE FACTOREN 

14.1 IMPACTBIAS (!)  

Emotie speelt een rol bij de verwerking van verliezen, al blijkt dat 

we de verwachte impact van emotie vaak overschatten. Zo 

vonden Kermer et al. dat proefpersonen voorspelden dat een 

mogelijk verlies van 3 dollar een grotere impact op hun gemoed 

zou hebben dan een mogelijke winst van 5 dollar. Proefpersonen 

die daadwerkelijk verloren, voelden zich in werkelijkheid echter 

veel minder slecht dat ze zelf eerder voorspeld hadden. Dit 

overschatten van een verlies op onze emotionele toestand staat 

bekend als de impactbias.  

De risico’s die inherent zijn aan een beslissing kunnen goed 

afgeleid worden uit de ervaren emoties.  

o Anticipatoire emoties: emoties die we verwachten te ervaren ten gevolge van onze beslissing 

o Ervaren emoties: werkelijke emotie die optreedt na de beslissing 

→ Beide types emoties zijn indicatief voor de risico’s die verbonden zijn aan een beslissing.  

Welke emotie ervaren wordt is sterk afhankelijk van de situatie, waardoor de relatie tussen emoties en 

beslissingen bijzonder complex wordt. Giorgetta et al. vonden dat wanneer de proefpersoon verloor werd er spijt 

ervaren als de keuze zelf werd gemaakt, maar teleurstelling wanneer de keuze door de computer werd gemaakt. 

Spijt werd eerder gevolgd door meer risicovol gedrag dan teleurstelling. Wanneer de proefpersoon won werd dit 

ervaren als verheugenis indien de keuze zelf werd gemaakt en als opgetogenheid wanneer de keuze door de 

computer werd gemaakt. 

Weller et al. vonden dat patiënten met schade aan de ventromediale frontale cortex een verhoogde mate van 

risicovol gedrag vertoonden. Zowel wat betreft potentiële winsten als verliezen. Patiënten met schade aan de 

amygdala worden gekenmerkt door een beperkte mate van verliesaversie. Een normaal functionerende 

amygdala kan daarom als een rem op ons gedrag worden beschouwd, die ons aanzet tot voorzichtigheid. 
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Wong, Yik en Kwong vonden eveneens dat sterke negatieve emoties een positief effect op beslissingsprocessen 

kunnen hebben. Individuen die hoog scoren op neuroticisme vertonen een veel minder sterk ontwikkeld 

verzonken-kosteneffect. 

Emoties kunnen een positief effect hebben op beslissingsprocessen, omdat ze overmatig risicogedrag beperken 

of voorkomen dat mensen negatieve beslissingen blijven continueren. Loewenstein et al. rapporteerden data die 

suggereren dat emoties ook een negatief effect kunnen hebben op keuzegedrag. 

14.2 OMISSIEVOORKEUR (!)  

Emoties kunnen ook in hoge mate onze bereidheid om actie te ondernemen beïnvloeden.  

o Omissievoorkeur: wanneer bepaalde acties een zeker risico met zich meebrengen kan dat tot gevolg 

hebben dat we prefereren om deze actie niet uit te voeren, zelfs wanneer de consequentie van deze 

passiviteit een negatievere utiliteit heeft dan het wel uitvoeren van deze actie. 

Ritov en Baron vonden omissiebias in een studie naar de bereidwilligheid om te vaccineren. Veel proefpersonen 

waren niet bereid om hun kind te laten vaccineren in situaties waarin de kans op overlijden ten gevolge van 

bijwerkingen kleiner was, dan de kans op overlijden ten gevolge van de ziekte waartegen het vaccin werkte.  

Proefpersonen in deze studie beargumenteerden dat ze zichzelf veel meer verantwoordelijk zouden voelen voor 

de dood van hun kind wanneer dat het gevolg was ven het wel ondernemen van een actie dan van het nalaten 

ervan.  

Crockett stelt een pavloviaans klassiek conditioneringsmechanisme voor dat automatisch acties die gelinkt zijn 

aan aantrekkelijke stimuli stimuleert, en acties die gelinkt zijn aan onaantrekkelijke stimuli inhibeert.  

14.3 STATUS-QUOBIAS (!)  

Deze bias beschrijft hoe individuen soms de huidige toestand (de status quo) prefereren boven een alternatieve, 

potentieel betere toestand.  

Nicolle et al. vonden een status-quobias bij een moeilijke 

perceptuele beslissingstaak. Proefpersonen in deze studie 

moesten beslissen of een bal binnen of buiten de lijnen van een 

gesimuleerd tennisveld viel. Ze werden hierbij op de hoogte 

gehouden van hun vorige beslissing en kregen bij iedere trial de 

keuze om deze beslissing te behouden of om te switchen naar de 

andere beslissing. In 50% van de gevallen zouden ze de status-

quo moeten behouden en in 50% verwerpen. Wanneer de 

proefpersonen fouten maakten was dat in 62,7% van alle 

gevallen het gevolg van het handhaven van de status quo en in 

slechts 37,3% het gevolg van het verlaten van de status quo. 

Proefpersonen rapporteerden spijt als belangrijkste reden voor 

het handhaven van de status quo. Foutieve afwijzing van de 

status quo was geassocieerd met een toename van activatie in 

de prefrontale cortex en de insula. 

  



188 
 

14.4 RATIONEEL-EMOTIONEEL MODEL →  NIET KENNEN 

Volgens het model van Anderson worden beslissingen bepaald door rationele factoren, zoals inferenties en 

verwachte uitkomsten, alsook door de verwachte en ervaren emoties. Het model poogt de effecten van 

beslissingsvermijding te verklaren op basis van angst en spijt. Angst kan eveneens een rol spelen, deze emotie 

kan gereduceerd worden als gevolg van de beslissing om voorlopig even geen beslissingen meer te nemen.  

o De effecten gelden alleen maar op korte termijn. Op lange termijn wordt gevonden dat spijt meer in 

verband wordt gebracht met het nalaten van acties dan met het uitvoeren hiervan.  

o In veel triviale dagelijkse situaties kunnen we een status-quobias kunnen vinden (bv: of we wel of niet 

van post veranderen), moeilijk voor te stellen dat deze keuze beïnvloed wordt door angst of spijt. 

14.5 SOCIAAL-FUNCTIONALISTISCHE BENADERING →  NIET KENNEN 

Volgens Tetlock spelen juist de sociale consequenties van een beslissing een belangrijke rol in ons gedrag. 

Evolutionair beschouwd zijn onze beslissingsprocessen ontstaan vanuit de noodzaak om sociaal bedrog te 

herkennen. Voor beslissingen geld eveneens dat de sociale consequenties een sterke invloed op beslissingen 

kunnen uitoefenen.  

De druk om verantwoording te moeten afleggen kan ook van invloed zijn op de beslissingen van experts. 

Schwartz et al. vroegen huisartsen om een keuze te maken tussen twee mogelijke behandelingen voor 

osteoartritis. Aan de helft werd verteld dat de patiënten achter uitleg over de behandeling konden vragen en de 

arts zou een kort rapport moeten schrijven waarin hun keuze 

werd gemotiveerd. De artsen in de andere groep hoefden dat 

niet te doen. De ene helft kreeg de keuze uit twee behandelingen, 

de andere helft kreeg daarbij nog een derde optie. In deze laatste 

groep is er sprake van een hogere mate van conflict, omdat de 

artsen de keuze krijgen uit twee verschillende soorten 

medicijnen. Ze kozen er vaker voor om deze keuze te vermijden, 

door de patiënten door te verwijzen naar een specialist. Artsen 

kozen ze veel vaker voor om hun patiënten door te verwijzen 

wanneer ze verantwoordelijk werden gehouden voor hun 

beslissing.  

KADER 21.4 FEIT OF FICTIE: MAAK JE ONBEWUST BETERE BESLISSINGEN? → NIET KENNEN 

 Dijksterhuis et al. beweerden met hun unconscious thought advantage-theorie (=onbewuste-gedachten-

voordeel-theorie) dat bewuste gedachten vooral voordelig zijn voor complexe beslissingen. Bewuste gedachten 

worden volgens hun te veel beperkt door de beperkte capaciteit van aandacht en het bewustzijn en daarom 

beargumenteren ze dat onbewuste gedachten beter geschikt zijn om grote hoeveelheden informatie te integreren 

dan bewuste gedachten. Het idee van een onbewuste invloed past ook bij het concept van een gevoelsmatige 

beslissing, buikgevoel of intuïtie. Maar deze resultaten blijken moeilijk te repliceren. 

Toeschrijven van onbewuste invloeden aan beslissingsprocessen: 

1. Het gebruik van inadequate methodes 

2. Een falen om te overwegen dat sommige verklaringen artificieel zijn 

3. Onkritisch accepteren van conclusies die passen binnen het denkraam van de originele auteurs  
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Met betrekking tot het onbewuste-gedachtenvoordeel-theorie merken Newell en Shanks op dat er aan twee 

voorwaarden voldaan moet zijn, wil er echt sprake zijn van een voordeel van onbewuste gedachten. Beslissingen 

in een conditie waar proefpersonen afgeleid worden beter zijn dan beslissingen in een conditie waarin 

proefpersonen bewust kunnen delibereren. Daarnaast moeten deze beslissingen ook beter zijn dan die welke 

genomen moeten worden in een conditie waarin de proefpersoon onmiddellijk moet antwoorden? → De 

onbewuste beslissing was niet beter dan de onmiddellijke beslissing, wat ons kan doen vermoeden dat de opzet 

van het experiment zodanig was dat de bewuste deliberatie juist aanleiding had tot een verminderde prestatie. 

In veel studies naar het onbewuste-gedachtenvoordeel wordt gebruik gemaakt van een experimentele context 

waarin proefpersonen een keuze moeten maken tussen een aantal alternatieve opties. Dat resulteert in een 

enorme belasting van het werkgeheugen.  

Daarnaast wordt de ‘optimale keuze’ vaak op een vrij arbitraire manier door de onderzoekers bepaald. Het vinden 

van een ‘optimale keuze’ is in deze studies niet zozeer een keuzeproces, als meer een spel om te achterhalen wat 

de experimentatoren hadden bedacht wat de optimale keuze zou zijn. Wanneer deze factoren in rekening worden 

gebracht, verdwijnt het eventuele voordeel van onbewuste gedachten. 

Bij medische experts werd gevonden dat bij complexe gevallen de kwaliteit van hun diagnoses aanzienlijk beter 

was wanneer ze bewust konden delibereren dan wanneer ze onbewust, zonder aandacht een keuze moesten 

maken. Deze resultaten zijn in directe tegenspraak met een van de veronderstellingen van de onbewuste-

gedachtentheorie, namelijk dat onbewuste deliberatie voordeliger zou zijn in functie van de complexiteit van het 

probleem.  

Hoewel Dijksterhuis en Nordgren claimen dat onbewuste processen een grotere capaciteit tot integratie hebben 

dan de, qua capaciteit beperkte, bewuste processen, is deze claim theoretisch gezien erg implausibel. Daarnaast 

heeft een overweldigende hoeveelheid cognitief-psychologische studies aangetoond dat taken die 

geautomatiseerd kunnen worden en geen aandacht vereisen juist vaak de simpele repetitieve taken zijn. 

15 COMPLEXE BESLISSINGEN (!) BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN DEZE MODELLEN  + 

VERONDERSTELLEN ALLE MODELLEN EENZELFDE RIGIDE BESLISSINGSPROCES  

Bij veel beslissingen die we in het dagelijks leven nemen, moeten we echter veel verschillende opties meewegen, 

waardoor deze beslissingen veel complexer zijn. Daarnaast zijn in het dagelijks leven de beslissingen die we 

nemen vaak geen opzichzelfstaande gebeurtenissen, maar is er eerder sprake van een reeks beslissingen, die een 

blijvende invloed op je verdere leven kunnen hebben. 

15.1 DE MEERVOUDIGE-ATTRIBUTEN-UTILITEITSTHEORIE  

Volgens deze theorie zouden we bij het nemen van complexe beslissingen vijf stadia moeten doorlopen: 

1. We moeten alle attributen identificeren die relevant zijn voor onze beslissing 

2. We beslissen hoe deze attributen meewegen in onze beslissing 

3. We maken een lijst van alle opties die we in beschouwing nemen 

4. Voor iedere optie geven we alle attributen een rating 

5. Voor iedere optie bepalen we de totale utiliteit en kiezen we de optie met de hoogste utiliteit 

Wanneer we deze strategie volgen zullen we over het algemeen de beste beslissing nemen, in de veronderstelling 

dat alle relevante opties in beschouwing worden genomen en dat alle criteria onafhankelijk van elkaar zijn. In 

werkelijkheid gebeurt het echter zelfden dat we op deze manier een beslissing nemen.  

1. Het beslissingsproces wordt complex wanneer we alle relevantie opties in beschouwing moeten nemen.  

2. Vaak niet mogelijk om alle attributen te bepalen die relevant zijn voor de beslissing. 

3. Vaak niet mogelijk om te bepalen of alle relevante attributen volledig onafhankelijk van elkaar zijn. 
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15.2 GEBONDEN RATIONALITEIT  

Onze rationaliteit is volgens Simon gebonden, ingeperkt doordat de omgeving hier beperkingen aan oplegt (bv: 

kosten die verbonden zijn aan het verzamelen van informatie). En beperkingen in onze cognitieve vaardigheden 

(bv: beperkingen in onze aandachtspanne).  

In essentie impliceert Simons gebonden-rationaliteit-concept dat we slechts rationaal zijn als onze interne en 

externe omgeving toestaan. Satificeren resulteert niet altijd in de beste beslissing, maar vaak wel in een 

beslissing die goed genoeg is, vooral in situaties waarin niet alle opties gelijktijdig beschikbaar zijn.  

Beslissers kunnen volgens Schwartz et al. ook onderverdeeld worden in satisfiers (tevreden met een redelijke 

beslissing) en maximisers (perfectionisme). Effecten van keuzestrategieën op het psychosociaal welbevinden zijn 

mogelijk cultureel bepaald. 

15.3 ELIMINATIE-DOOR-ASPECTENTHEORIE  

Deze theorie beschrijft hoe beslissers proberen complexe beslissingen te optimaliseren door opties te elimineren 

die niet aan een specifiek criterium voldoen. Hoewel deze strategie efficiënt is, is één probleem dat de uitkomst 

van de beslissing afhankelijk is van het attribuut waarmee begonnen werd. Menselijke beslissers proberen vaak 

de complexiteit van beslissingen te beperken door opties te elimineren, maar de wijze die Tversky beschrijft is 

waarschijnlijk te rigide. 

Payne vond bij studenten die een woonruimte zochten dat ze, wanneer ze veel opties hadden, in eerste instantie 

een eliminatieve strategie gingen volgen, die 

overeenkwam met de eliminatie-door-

aspectentheorie. Wanneer er nog maar een paar flats 

overbleven, gingen ze echter een meer elaboratieve 

vergelijking uitvoeren, die meer overeenkwam met de 

eerder beschreven meervoudige-attributen-

utiliteitstheorie.  

Kaplan et al. zorgde daarom voor een gewijzigde versie 

met twee stadia: 

1. Eliminatie van alle opties die niet aan een 

criterium voldoen 

2. Gedetailleerde evaluatie van de overgebleven 

opties 

Studenten selecteerden een appartement, nadat ze toegang hadden gekregen tot informatie over 600 

verschillende appartementen. In eerste instantie selecteerden ze op basis van de criteria ‘locatie’, ‘loopafstand 

tot universiteit’ en ‘huurprijs’. Daarna volgde een meer uitgebreide evaluatie van de overgebleven kandidaat-

appartementen.  

Lenton en Stewart vonden vergelijkbare resultaten in het datinggedrag van alleenstaande vrouwen, op basis van 

hun keuzegedrag op reallife datingsites. 

  



191 
 

15.4 BESLISSINGSSTRATEGIEËN  

15.4.1 VERANDERDE VOORKEUREN EN FEITEN  

De meeste theorieën gaan uit van de assumptie dat de waarde die we toekennen aan een specifiek attribuut 

constant blijft, Simon et al. vonden echter dat dit niet het geval was. (bv: De gunstige attributen van de gekozen 

job werden sterker gewaardeerd en de ongunstige attributen minder sterk.) 

Mensen hebben ook een selectief geheugen voor feiten. In de studie van Svenson et al. werd gevonden dat nadat 

de proefpersonen de beslissing hadden genomen, bleek dat een herinnering aan de objectieve feiten (bv: 

levensverwachting en kans om de operatie te overleven) sterk vervormd waren, zodat ze consistent bleven met 

de genomen beslissing. 

15.4.2 SELECTIEVE EXPOSURE  

Beschrijft het fenomeen dat de meeste mensen informatie die consistent is met hun overtuiging prefereren 

boven informatie die dat niet is. Er is een toename in selectieve exposure wanneer mensen de noodzaak voelen 

hun eigen positie te verdedigen. Wanneer beslissers echter sterk gemotiveerd zijn en geïnstrueerd worden om 

de best mogelijke beslissing te nemen, treedt er vaak een reductie op van selectieve exposure.  

15.4.3 FLEXIBILITEIT IN DE BESLISSINGSSTRATEGIEËN  

Galotti haar theorie over natuurlijke beslissingsprocessen veronderstelt dat 

een complexe beslissing uit vijf fases bestaat: 

1. Het stellen van doelen 

2. Verzamelen van informatie 

3. Structureren van de beslissing 

4. Maken van een keuze 

5. Evalueren van de beslissing 

Ze veronderstelt dat er een aanzienlijke flexibiliteit is in de volgorde waarin deze fases doorlopen worden. Ze 

vond dat beslissers de hoeveelheid informatie verzamelden over het algemeen beperkten tot ongeveer vier 

opties en dat het aantal opties langzaam afnam met het verstrijken van de tijd. Voor iedere optie namen de 

beslissers drie tot zes attributen in beschouwing. Dit aantal nam echter niet af, het bleef ofwel constant of nam 

toe met de tijd. Het aantal attributen dat de beslissers in beschouwing namen was afhankelijk van hun 

vaardigheid of opleidingsniveau. 

Galotti en Tinkelenberg vinden in hun studie (waar ouders werden gevolgd die een lagere school voor hun kind 

moesten kiezen) dat het beslissingsproces dynamisch was. Over een periode van zes maanden veranderde er 

ongeveer een derde van de opties en meer dan de helft van de criteria.  
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H22: PROBLEEMOPLOSSING EN ONTWIKKELING VAN EXPERTISE  

1 INLEIDING 

Is het mogelijk om een wandelroute uit te stippelen langs alle delen van Königsberg, waarbij je iedere brug slechts 

eenmaal moet oversteken? 

De grafentheorie van Euler stelt dat: 

1. Representeer iedere landmassa die je wil bezoeken als een punt in 

een diagram 

2. Representeer iedere brug tussen twee landmassa’s als een lijn 

tussen de twee corresponderende punten. 

3. Iedere keer je op een landmassa arriveert, moet je die via een 

andere route weer verlaten. 

4. Ieder punt in het diagram dat niet het begin- of het eindpunt van je 

route representeert, moet een even aantal verbindingen hebben. 

→ Alle landmassa’s hebben een oneven aantal verbindingen met de andere landmassa’s, waardoor we moeten 

concluderen dat het onmogelijk is om een route te vinden. 

 Toont aan hoe een verandering van de representatie van een probleem soms nodig is om een oplossing te 

vinden.  

2 PROBLEEMOPLOSSING → NIET KENNEN 

Probleemoplossing: 

1. Het gaat om twee verschillende toestanden 

2. De oplosser bevindt zich in de ene toestand en wil zich in de andere toestand bevinden 

3. Het is niet direct duidelijk hoe het verschil tussen deze twee toestanden overbrugd moet worden 

4. Het overbruggen wordt onder bewuste controle in meerdere stappen uitgevoerd 

2.1 KENMERKEN VAN PROBLEEMOPLOSSING →  NIET KENNEN 

2.1.1 GOED GEDEFINIEERDE VS. SLECHT GEDEFINIEERDE  PROBLEMEN  →  NIET KENNEN 

o Goed gedefinieerde problemen: alle aspecten van het probleem (begintoestand, stappen, strategieën 

en eindtoestand) zijn volledig gedefinieerd.  

Bv: puzzels, doolhoven… MAAR schaakspel is een bijzonder voorbeeld, we weten de specifieke 

begintoestand, het doel en alle toegestane zetten zijn volgens specifieke regels vastgelegd, maar de 

uitkomst van het spel ligt niet op voorhand vast. 

o Slecht gedefinieerde problemen: zijn onder gespecifieerd. Welke opties er zijn, is op het moment dat je 

met dit probleem geconfronteerd wordt niet duidelijk en het is helemaal afhankelijk van de situatie 

welke opties je beschikbaar hebt en verschillende opties hebben ook weer onbekende voor- en nadelen. 

Bv: je gsm is stuk, maar je moet echt dringend een bericht versturen: hoewel het doel bekend is zijn er 

een onbekend aantal opties.  

Goed gedefinieerde problemen hebben een optimale oplossingsstrategie en een gedefinieerde oplossing. 

Hierdoor zijn onderzoekers in staat om het oplossingsgedrag van een proefpersoon te vergelijken met de ideale 

oplossing en daardoor ook om fouten in de oplossing te identificeren. Aan de hand van deze fouten is het 

mogelijk om te bepalen welke oplossingsstrategieën gebruikt werden. 



193 
 

2.1.2 KENNISARME VS. KENNISRIJKE PROBLEMEN  →  NIET KENNEN 

o Probleem is kennisarm: wanneer de oplossingsstrategieën geen specifieke achtergrondkennis vraagt of 

wanneer alle relevante kennis onderdeel is van de probleembeschrijving.  

Bv: het negenstippenprobleem: negen stippen op een vel papier door middel van drie lijnen met elkaar 

verbinden 

o Kennisrijke problemen: kunnen alleen maar opgelost worden wanneer de oplosser over relevante 

kennis beschikt om het probleem te kunnen oplossen.  

Kennisarme problemen zijn minder gevoelig voor individuele verschillen in oplossingsstrategieën ten gevolge van 

verschillen in achtergrondkennis.  

2.1.3 DOELGERICHTHEID →  NIET KENNEN 

Probleemoplossing is altijd doelgericht. Je hebt altijd een specifiek doel voor ogen van wat je wil bereiken en de 

oplossingsstrategieën zullen er altijd op gericht zijn om je bij dat doel te brengen. 

2.1.4 BETROKKENHEID VAN SYSTEEM 2 -PROCESSEN →  NIET KENNEN 

Gecontroleerde systeem 2-processen zorgen ervoor dat automatische oplossingen die ontoereikend blijken te 

zijn, verworpen kunnen worden ten gunste van een nieuwe strategie. Wanneer een oplossing op basis van een 

automatisch proces gevonden kan worden is er feitelijk geen sprake van probleemoplossing.  

2.1.5 ONMIDDELLIJKE OPLOSSING KAN NIET WORDEN GEVONDEN  →  NIET KENNEN 

Een probleem is slechts een probleem zolang de oplosser niet bekend is met de te volgen strategie. Iets wat voor 

de ene persoon een probleem is, is dat niet noodzakelijk voor de ander. 

2.2 PRODUCTIEF VS. REPRODUCTIEF DENKEN  →  NIET KENNEN 

Thorndike bestudeerde de probleemoplossingsvaardigheden bij dieren. Deze dieren werden in een puzzelbox 

geplaatst, waaruit ze alleen maar konden ontsnappen door een aantal hendels in een specifieke volgorde over 

te halen. Maar de dieren maakten weinig voortgang en slechts door trial-and-error kwamen ze dichter bij de 

oplossing.  

o Law of effect: gedrag met een prettige uitkomst heeft een grotere kans om herhaald te worden, terwijl 

gedrag dat een onplezierige uitkomst heeft, heeft een minder grote kans om herhaald te worden. 

We moeten ons echter afvragen of Thorndike wel echt probleemoplossend gedrag bestudeerde, omdat de relatie 

tussen gedrag en het gewenste doel vrij arbitrair was en de dieren eerder een beroep deden op reproductief 

denken in plaats van op productief denken.  

o Reproductief denken: er wordt gebruik gemaakt van eerdere ervaringen, zonder er actief naar de 

oplossing van een probleem wordt gezocht 

o Productief denken: heeft betrekking op het innovatief herstructureren van het probleem, op zodanige 

wijze dat de aard van het probleem doorzien kan worden. 

→ Verdere studies die sinds Thorndike zijn uitgevoerd suggereren dat dieren problemen vaak oplossen op basis 

van reproductief probleemoplossend gedrag en tonen weinig tot geen tekenen van inzicht.  
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3 INZICHT → NIET KENNEN 

Duitse gestaltpsychologen beargumenteerden dat problemen die productief denken vereisen opgelost kunnen 

worden op basis van inzicht. Inzicht is vaak het gevolg van een plotselinge herstructurering van een probleem: 

soms een subjectieve ‘aha-ervaring’. 

o Inzicht: ieder plotseling begrip, elke plotse realisatie of probleemoplossing waarbij een reorganisatie 

van de elementen van de mentale representatie van een stimulus, situatie of gebeurtenis resulteren in 

een ongebruikelijke of niet-dominerende interpretatie. 

Het verminkte dambord, goed voorbeeld van een inzichtprobleem: 

Een schaakbord is aanvankelijk bedekt met dominostenen, zodat 

iedere dominosteen precies twee vakken bedekt. Dan worden er twee 

witte vlakken van de randen van het bord verwijderd. De vraag is nu of 

je het dambord nog steeds volledig kunt bedekken met dominostenen.  

Je kunt het probleem op basis van inzicht oplossen wanneer je 

aandacht getrokken wordt door een onderliggende eigenschap van de 

dominostenen. Iedere dominosteen bedekt namelijk precies even één 

zwart vak en één wit vak. Om het bord volledig te kunnen bedekken, 

moet het uit evenveel witte als zwarte vakken bestaan en ons 

verminkte bord mist twee witte vakken.  

→ Het bord heeft meer zwarte dan witte vakken, het is dus niet mogelijk om het bord precies met dominostenen 

te vullen.  

Remote associates-taak (RAT) is een veel gebruikte methode om inzicht te onderzoeken: 

Er worden drie woorden gepresenteerd (bv: roem, uitspansel en asterisk). Het doel van de taak is om een woord 

te vinden dat geassocieerd is met alle drie de woorden.  

3.1 INZICHT: ALLES OF NIETS? →  NIET KENNEN 

Het vinden van de oplossing van een inzichtprobleem gaat vaak samen met de subjectieve ervaring dat je de 

oplossing gevonden hebt, nog voordat de uitwerking van de oplossing volledig beschikbaar is. Bij 

inzichtsproblemen bij een studie van Metcalfe en Wiebe rapporteerden proefpersonen vaak een sterke, 

plotselinge toename van dit gevoel van warmte vlak voordat ze de oplossing vonden, terwijl ze bij non-

inzichtsproblemen een veel geleidelijkere toename van warmte rapporteerden.  

Volgens Smith en Kounios is er in het geval van inzichtsproblemen sprake van eer situatie waarin er, voordat de 

oplossing gevonden wordt, geen informatie aan het bewustzijn beschikbaar is. De transitie van een staat van 

geen oplossing naar wel een oplossing, vindt volgens hen plaats in één discrete transitie.  
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3.2 DE NEURALE BASIS VAN INZICHT →  NIET KENNEN 

Inzichtsproblemen activeerden de 

anterieure superieure gyrus en de 

rechterhemisfeer sterker dan non-

inzichtsproblemen. Volgens Bowden en 

Jung-Beeman is het specifiek de 

rechterhemisfeer die bij inzichtsproblemen 

betrokken is, omdat zwakker en verre 

associaties – die essentieel zijn voor inzicht – 

vooral tot stand komen in de 

rechterhemisfeer, terwijl sterke en meer 

nabije associaties preferentieel 

(=bevoorrecht) door de linkerhemisfeer 

worden verwerkt. 

De anterieure cingulate gyrus is betrokken bij de detectie van conflictsituaties en het doorbreken van een 

bepaalde mindset. Voor het verkrijgen van inzicht is dat essentieel, omdat een specifieke manier van denken 

vervangen moet worden door een andere, meer efficiënte vorm. Activatie in prefrontaalschors is gevonden in 

diverse studies.  

3.3 INZICHT EN ERVARING →  NIET KENNEN 

3.3.1 FUNCTIONELE GEFIXEERDHEID  

o Functionele gefixeerdheid: Treedt op wanneer we denken dat bepaalde gebruiksvoorwerpen alleen 

maar een specifiek doel hebben, waardoor we andere creatieve gebruiksmogelijkheden missen.  

Duncker gaf proefpersonen bv. een kaars, een doosje punaises en een pakje lucifers. De taak was om de kaars 

aan een wand naast de tafel te bevestigen, 

op zodanige wijze dat de brandende kaars 

niet op de tafel kon druppen. Er waren maar 

een paar proefpersonen die op de correcte 

oplossing kwamen, namelijk om de 

binnenkant van het punaisedoosje als 

kaarsenhouder te gebruiken en om die 

punaises aan de wand te bevestigen.  

→ Proefpersonen zagen het punaisedoosje vooral als container voor de punaises waardoor ze niet op het idee 

kwamen dat het ook als kandelaar gebruikt kon worden. Wanneer Duncker voor de start van het experiment de 

punaises al uit het doosje had verwijderd bleken veel meer mensen in staat om de oplossing te vinden. 

Ye, Cardwell en Mark gaven proefpersonen een aantal gebruiksvoorwerpen en ze moesten hiervan beslissen 

welke geschikt waren om te gebruiken voor een specifieke taak. Onmiddellijk na deze taak moesten de 

proefpersonen beslissen of de gegeven gebruiksvoorwerpen geschikt waren voor een tweede taak. Sommige 

objecten konden ook voor beide taken gebruikt worden. 

→ Wanneer proefpersonen een object geschikt achtten voor de eerste taken, waren ze minder goed in staat om 

een tweede gebruiksmogelijkheid voor dit object aan te duiden.  
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McCaffrey beargumenteerde dat we de vaak cruciale maar obscure eigenschappen van objecten negeren omdat 

we on zichten op de meer typische gebruiksmogelijkheden op basis van de vorm, de grootte, de materialen 

waaruit het voorwerp gemaakt is en de klassieke gebruiksmogelijkheden die we door ervaring en beschrijving 

kennen. 

→ Kunnen gereduceerd worden door enerzijds een functievrije beschrijving van voorwerpen te geven en 

anderzijds door mensen te laten beoordelen of deze beschrijvingen een bepaald gebruiksdoel impliceren. Er 

werden aanzienlijke toename in correcte oplossingen geconstateerd. 

Chrysikou et al. gebruikten transcranial direct current stimulation (tDCS), terwijl proefpersonen 

gebruiksmogelijkheden voor voorwerpen moesten bedenken. Het is een techniek waarbij een kleine elektrische 

stroom aan de hersenen wordt toegediend, die een inhiberende functie heeft. Wanneer deze stroom over de 

linker prefrontaalschors werd toegediend, bedachten proefpersonen meer ongebruikelijke mogelijkheden dan 

in een controleconditie waar geen stroom werd toegediend.  

→ Inhibitie van cognitieve controleprocessen vanuit de prefrontale gebieden, heeft een positief effect op het 

vinden van creatieve oplossingen.  

3.3.2 EINSTELLUNG 

Mentale sets worden gevormd door het persisteren in een oplossingsstrategie die eerder werkte, maar die niet 

meer adequaat is voor het huidige probleem. Er werd een studie door Luchins uitgevoerd op basis van het 

waterpottenprobleem. Je hebt twee waterpotten, de ene met 3 liter en de andere met 5 liter. Je taak bestaat uit 

het precies afmeten van 4 liter water. Proefpersonen die geoefend hadden met vergelijkbare problemen hadden 

over het algemeen weinig moeite met het probleem op te lossen. Proefpersonen die getraind hadden op 

moeilijkere problemen, hadden echter veel meer moeite om de juiste oplossing te vinden (=Einstellung).  

4 REPRESENTATIONELE VERANDERINGSTHEORIE (!) + THEORIE TOEPASSEN OP 

KÖNIGSBERGPROBLEEM (INLEIDING) OF OP ANDERE PROBLEMEN 

De kern van Ohlssons representationele veranderingstheorie is dat we vaak in een impasse terechtkomen bij 

het oplossen van een probleem, omdat we het probleem op 

de verkeerde manier representeren.  

Oplossing bekomen door impasse te doorbreken door het 

probleem op een andere manier te representeren: 

1. Constraint relaxation: Het verlagen van de 

beperkingen die we zelf aan het probleem opleggen  

2. Hercodering: een deel van de probleem 

representatie moet opnieuw geïntegreerd worden 

3. Elaboratie: nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de representatie van het probleem.  

4.1 HET MONITOREN VAN DE VOORTGANG  

MacGregor, Ormerod en Chronicle ontwikkelden een model dat beschrijft hoe mensen het al genoemde 

negenstippenprobleem oplossen. Bij deze klassieke puzzel bestaat de opgave eruit om negen stippen, die 

geordend zijn in een raster van drie bij drie, door middel van vier lijnen met elkaar te verbinden. Een van de 

redenen waarom veel mensen niet in staat zijn om de oplossing voor dit probleem te vinden is dat ze ervan 

uitgaan dat de lijnen binnen het rasterpatroon moeten blijven. Zelfs na deze realisatie slagen veel mensen er 

echter nog niet in om de juiste oplossing te vinden. Mensen zullen vaak zoeken naar oplossingen waarbij iedere 
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volgende lijn zo veel mogelijk stippen met elkaar verbindt. De correcte oplossing bevat echter een lijn die slechts 

twee stippen met elkaar verbindt en bovendien is dit een lijn die nooit als laatste getekend kan worden. 

McGregor et al. testten deze hypothese door proefpersonen voorbeelden te geven 

van mogelijke zetten. Voorbeeld (d) was effectiever in het vinden van de oplossing. 

De reden is dat het vanuit voorbeeld (c) altijd mogelijk is om met de volgende twee 

lijnen meer stippen met elkaar te verbinden (zonder buiten het kader te treden) dan 

het geval is wanneer we uitgaan van de situatie zoals die gegeven is in voorbeeld (d). 

Voorbeeld (c) stimuleert proefpersonen veel minder om lijnen buiten de kaders te 

tekenen dan voorbeeld (d) doet. 

4.2 PROCESSEN BETROKKEN BIJ REPRE SENTATIONELE VERANDERING 

Öllinger et al. hebben de theorie van Ohlsson verder uitgewerkt tot een model dat beschrijft hoe de verschillende 

processen die betrokken zijn bij een representatieverandering met elkaar samenhangen. De verwerking van de 

probleembeschrijving zal, samen met achtergrondkennis resulteren in een probleemrepresentatie. Binnen deze 

probleemrepresentatie zal gezocht worden naar een oplossing.  

4.3 EVIDENTIE  

Deelnemers aan de studie van Knoblich et al. kregen problemen voorgelegd waarbij ze rekenopgaven moesten 

oplossen die door middel van luciferstokjes werden 

gepresenteerd. Ze mochten slechts één lucifer verplaatsen om het 

oorspronkelijke incorrecte statement te veranderen in een correct 

statement. Het eerste type probleem vereist het veranderen van 

de waarde van de cijfers. Het tweede type probleem heeft een 

minder duidelijke oplossing. Omdat we onder normale 

omstandigheden enkel numerieke informatie manipuleren tijdens 

rekenopgaven is het voor het tweede type opgaven daarom ook 

veel moeilijker om de juiste oplossing te vinden. 

→ Proefpersonen fixeerden voornamelijk op de waarden, de initiële probleemrepresentatie was gebaseerd op 

het idee dat de waarden verander moesten worden in plaats van de operatoren. 

4.4 ZOEKEN NA INZICHT  

Een van de fundamentele bijdragen van Öllinger et al. is de notie dat inzichtsproblemen nog steeds niet 

onmiddellijk zijn opgelost na een representatieverandering, binnen de veranderde representatie moet nog 

steeds actief gezocht worden naar een oplossing. 

Wanneer inzicht onmiddellijk tot een 

oplossing zou leiden, zou dat impliceren dat 

de juiste oplossing onmiddellijk na deze 

realisatie zou volgen. Zelfs na de verandering 

van de probleemrepresentatie zijn er echter 

nog een extreem groot aantal patronen 

mogelijk, waarvan er slechts een paar tot de 

juiste oplossing leiden. Er is nog steeds een 

zoekproces nodig in de nieuwe 

probleemrepresentatie.  
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5 INCUBATIE  

o Incubatie: tijdelijk loslaten van een probleem 

Wallas veronderstelde dat de onbewuste mentale processen op de achtergrond blijven doorwerken aan het 

vinden van een oplossing, terwijl we actief met iets anders bezig zijn. Incubatie-effecten worden vooral gevonden 

bi creatieve problemen die meerdere oplossingen hadden. Het belangrijkste effect is dat incubatie het zoeken 

naar kennis en informatie stimuleert; een proces dat vooral effectief is bij problemen met meerdere oplossingen. 

Lange oplossingstijd heeft geresulteerd in een zeer sterke impasse, die door de continue zoektocht in stand werd 

gehouden.  

In de studie van Wagner et al. kregen proefpersonen een reeks cijfers en moesten op basis hiervan een nieuwe 

reeks genereren, door op ieder cijfer in de originele reeks een tweetal simpele regels toe te passen. Proefpersonen 

werden getraind in het uitvoeren van deze taak en werden acht uur later opnieuw aan de test onderworpen. De 

proefpersonen die in de tussenliggende tijd hadden kunnen slapen bleken veel beter in het vinden van de 

verborgen regel dan degenen die niet geslapen hadden.  

Simon veronderstelde dat incubatie ervoor zorgt dat strategieën die al geprobeerd zijn door de 

probleemoplosser worden vergeten. Omdat informatie over deze strategieën verdwijnt, blijft de 

probleemoplosser hier minder sterk aan vasthouden, waardoor er een mogelijkheid ontstaat om een andere 

benadering te kiezen. Evidentie werd gevonden door Penaloza en Calvillo, op basis van de remote associates-

taak (naast ieder woord kreeg de helft van de proefpersonen een misleidend doelwoord). Van de proefpersonen 

die de afleiders hadden gekregen deden degenen die een pauze hadden gehad het beter, omdat ze hierdoor de 

misleidende informatie konden vergeten.  

6 STRATEGIEËN VOOR PROBLEEMOPLOSSING 

6.1 DE GENERAL PROBLEM SOLVER (!) DE AANNAMES HIERVAN 

De general problem solver was ontwikkeld om verschillende goed gedefinieerde problemen te kunnen oplossen. 

Het programma was gebaseerd op de assumptie dat informatieverwerking serieel is, er wordt één oplossingsstap 

per keer in beschouwing genomen. Daarnaast veronderstelden Newell en Simon dat mensen een beperkte 

werkgeheugencapaciteit hebben en dat ze relevante kennis uit het langetermijngeheugen kunnen ophalen.  

De probleemruimte bestaat uit de begintoestand van het probleem, de doeltoestand en de toegestane mentale 

operaties die op een bepaalde toestand kunnen worden toegepast om de probleemruimte van één toestand in 

een andere te transformeren. 

6.2 TYPES VAN PROBLEMEN 

Problemen die door middel van general problem solver opgelost kunnen worden bestaan over het algemeen uit 

puzzels waarin elementen in een specifieke volgorde van positie verplaatst moeten worden. 

6.2.1 TOREN VAN HANOI  

In initiële toestand liggen een vijftal schijven in volgorde van 

afnemende grootte rond een van drie pinnen. De taak bestaat eruit 

dat je de gehele toren van deze pin naar een tweede pin moet 

verplaatsen. Je mag hierbij per zet maar één schijf tegelijkertijd 

verplaatsen en een grotere schijf mag nooit boven op een kleinere 

schijf komen te liggen.  
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6.2.2 RIVIEROVERSTEEKPUZZELS  

Bv: de boer kan maar één object meenemen, als de geit en de kool alleen achterblijven eet de geit de kool op en 

als de wolf en de geit alleen achterblijven eet de wolf de geit op.  

De oplossing ligt in het feit dat er een paar keer heen- en teruggegaan moet worden, waarbij soms een persoon 

of een object mee terug moet worden genomen naar de oorsprong. 

 Voor beiden geldt dat de doeltoestand niet bereikt kan worden zonder dat er zetten worden gemaakt die de 

huidige toestand van het probleem tijdelijk verder van de doelstand verwijdert. Het verschil ligt hem in de 

framing. Het achtergrondverhaal kan bijvoorbeeld verhinderen dat we ons realiseren dat we überhaupt in staat 

zijn om een stap terug te doen, waardoor er behalve op ons analytisch vermogen ook een beroep op inzicht kan 

worden gedaan. 

6.3 HEURISTIEKEN EN ALGORITMES (!) + BEPERKINGEN  

Volgens Newell en Simon zorgt complexiteit van de meeste problemen ervoor dat we gebruikmaken van 

vuistregels of heuristieken.  

o Algoritme: complexe procedure of methode die gegarandeerd tot een oplossing leidt. Ze zijn cognitief 

zwaar belastend, waardoor de meeste probleemoplossers terugvallen op cognitief zuinigere 

procedures.  

De afwijkingen tussen de menselijke oplossingen en de oplossingen die voorgesteld werden door de general 

problem solver wijzen op het gebruik van een aantal specifieke heuristieken.  

6.3.1 MEANS-ENDS-ANALYSE (!)  

Deze analyse bestaat eruit dat we beginnen met het waarnemen van het verschil tussen de huidige probleem 

toestand en de doeltoestand. Op basis van dit verschil formuleren we een subdoel dat beoogt het verschil tussen 

de huidige toestand en de doeltoestand te verkleinen. Hierna specificeren we de zetten die vereist zijn om het 

subdoel te bereiken. Means-ends-analyse is een heuristiek en niet een algoritme, omdat het niet gegarandeerd 

tot een oplossing zal leiden.  

Sweller en Levine hadden een studie waarin proefpersonen een weg moesten 

vinden door een doolhof. Het grootste deel van het doolhof was iet zichtbaar 

voor de proefpersonen, ze zagen alleen het deel dat de huidige probleemstaat 

representeerde. Sommige proefpersonen konden daarnaast het doel zien, 

andere proefpersonen konden dat niet. Alleen de proefpersonen die het doel 

konden zien, waren in staat om means-end-analyse uit te voeren. Iedere stap die 

moest worden gezet was een stap die je verder bracht van de doelstaat, 

waardoor een means-ends-analyse zinloos was.  

→ Proefpersonen die het doel konden zien presteerden erg slecht. Slechts 10% van hen vond de oplossing en ze 

hadden er minstens 298 zetten voor nodig. De proefpersonen die het niet zagen vonden de oplossing al in 

ongeveer 38 stappen.  
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6.3.2 HILL CLIMBING (!)  

Hierbij wordt de huidige toestand van het probleem altijd zo veranderd dat de volgende zet ons een stap dichter 

bij de doeltoestand brengt. Het probleem met hill climbing is wanneer er geen discrete stap meer beschikbaar is 

die je dichter bij de doeltoestand brengt. Zo kan het bij het oplossen van problemen ook vaak voorkomen dat je 

soms een stap terug moet doen om uiteindelijk dichter bij het doel te komen. 

Bv: hobbits en orks moesten samen in een bood een rivier oversteken. 

→ Menselijke proefpersonen vonden hierbij problemen wanneer ze een stap terug moesten doen. Daarnaast 

vond Thomas dat mensen ook vaak subdoelen genereren. Proefpersonen losten over het algemeen het probleem 

op in drie of vier subdoelen. 

6.3.3 VOORTGANGSMONITORING 

Newell en Simon veronderstelden dat mensen van strategie of heuristiek zouden wisselen wanneer de gebruikte 

strategie inefficiënt blijkt te zijn. MacGregor et al. toonden aan dat de initiële keuze van een relatief inefficiënte 

strategie resulteert in een snellere switch naar een nieuwe strategie 

Ook Payne en Duggan vonden dat de illusie dat we voortgang boeken kan leiden tot een weerstand om van 

strategie te veranderen.  

6.4 PLANNING (!)  

De studie van Sweller en Levine illustreert ook dat we over het algemeen maar heel weinig vooruitplannen bij 

het zoeken naar een oplossing. Volgens Newell en Simon komt dat vooral door de beperkte capaciteit van ons 

kortetermijngeheugen. Planning is kostbaar in termen van tijd en moeite, het is vaak ook onnodig omdat simpele 

heuristieken in veel dagelijkse situaties volstaan. We plannen vaak niet vooruit om onze mentale processen niet 

excessief hoog te belasten. 

6.4.1 HOE VER PLANNEN WE VOORUIT?  

Delaney et al. vonden evidentie voor het idee dat we vaak veel minder 

ver vooruitplannen dan we kunnen. Een groep proefpersonen kreeg de 

instructie de volledige oplossing uit te werken voordat ze de stappen 

daadwerkelijk uitvoerden, terwijl een andere groep geen specifieke 

instructies kreeg en zelf hun strategie mocht bepalen. Ze rapporteerden 

dat de proefpersonen in de laatste groep nauwelijks planden. De 

proefpersonen uit de eerste groep vertoonden planningsgedrag en 

vonden de juiste oplossing in veel minder stappen.  

→ We kunnen veel meer plannen dan Newell en Simon dachten, maar 

we kiezen er vaak voor om dat niet te doen.  
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6.4.2 COGNITIEVE GIERIGHEID (!)  WAAROM GEVEN VEEL MENSEN HIER ZOVEEL FOUTE ANTWOORDEN?  

Veel theoretici gaan ervan uit dat een onderscheid tussen intuïtieve en analytische processen een mogelijke 

verklaring kan bieden voor het relatieve gebrek aan planning bij het oplossen van problemen.  

De meeste aanhangers van deze duale procesbenadering gaan ervan uit dat mensen cognitief gierig zijn.  

o Cognitieve gierigheid: we gaan economisch om met onze tijd en de moeite die we steken in taken die 

veel denkbaar werk vereisen. 

(!) De cognitieve reflectietest geeft een indicatie van de mate waarin we cognitieve gierigaards zijn. (Bv: Een 

racket en een bal kosten samen 1,10 euro. Het racket kost 1 euro meer dan de bal. Hoeveel kost de bal? 5 cent) 

→ Als je dit fout hebt, heb je last van cognitieve gierigheid. De meeste geven 10 cent als antwoord. Zelfs op 

uitstekende universiteiten worden dit soort vragen niet altijd juist beantwoord. 

Mensen die laag scoren op de cognitieve reflection-test presteren over het algemeen ook laag op een groot scala 

aan beoordelings- en redeneertaken. Mensen die laag scoren zijn cognitieve gierigaards, maar ook gedeeltelijk 

uit het feit dat de prestatie op deze test positief correleert met intelligentie.  

Er is een overeenkomst tussen het idee van cognitieve gierigheid en het idee van Newell en Simon dat 

probleemoplossers veelvuldig gebruikmaken van heuristieken of vuistregels. Er is sprake van terugvallen op 

simpele en soms inaccurate strategieën. Maar er is ook een verschil. Volgens Newell en Simon maken we gebruik 

van heuristieken omdat we daartoe gedwongen worden vanwege onze beperkte verwerkingscapaciteit. Het 

bestaan van cognitieve gierigheid impliceert dat we heuristieken gebruiken omdat we terughouden zijn in het 

inzetten van moeizame cognitieve processen en niet zozeer omdat we ertoe gedwongen worden. 

7 PROBLEEMOPLOSSING OP BASIS VAN ANALOGIEËN (!) 

o Positieve transfer: wanneer je in het verleden een probleem had en op een later tijdstip een 

vergelijkbaar probleem moet oplossen, mag je verwachte dat je kunt profiteren van je ervaring uit het 

verleden. 

o Negatieve transfer: in sommige gevallen kan een eerder probleem je hinderen in het vinden van de 

juiste oplossing. 

7.1 HET STRALINGSPROBLEEM VAN DUNCKER  

Duncker introduceerde een reeks innovatieve problemen om 

probleemoplossingsvaardigheden te bestuderen. Bv: het 

stralingsprobleem: een patiënt met een kwaadaardige tumor kan alleen 

genezen worden door een bestraling. Een intense dosis röntgenstraling zal 

het kwaadaardige tumorweefsel kunnen doden, maar het probleem hierbij 

is dat ook het gezonde weefsel dat in het pad van de straal ligt hierbij 

vernietigd wordt. Een zwakkere straal laat het gezonde weefsel intact, 

maar is niet in staat om de tumor te vernietigen.  

Gick en Holyoak vonden dat slechts 10% van alle proefpersonen in staat waren om zonder verdere hints de 

oplossing te vinden. Anderen kregen de opdracht om drie verhalen te bestuderen en te onthouden. Één verhaal 

vertoonde structurele overeenkomsten met het probleem.  

→ Wanneer proefpersonen erop geattendeerd werden dat het verhaal een overeenkomst vertoonde met het 

stralingsprobleem slaagde 80% van de proefpersonen erin om de oplossing te vinden. Zonder specifieke hint was 

dat 40%, wat impliceert dat veel proefpersonen er niet in slaagden om de analogie van het verhaal te gebruiken. 
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7.2 OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE PROBLEMEN  (!) CHENS DRIE TYPEN VAN OVEREENKOMSTEN + 

VOORBEELDEN  

We kunnen analogieën in tal van situaties gebruiken, maar het gebruik van een analogie is niet automatisch. Een 

cruciale factor is dat we overeenkomsten herkennen tussen het huidige probleem en een eerder probleem. 

1. Oppervlakkige overeenkomsten: voor de oplossing vaak irrelevante details die in beide problemen 

voorkomen. 

2. Structurele overeenkomsten: oplossingsprincipes die door beide problemen gedeeld worden. 

3. Procedurele overeenkomsten: procedures die in de analogon gebruikt worden komen overeen met die 

welke nodig zijn om het huidige probleem op te lossen. 

(!) Chen illustreert deze drie types overeenkomsten aan de hand van een probleem waarbij een olifant gewogen 

moet worden. Volgens het verhaal moet een jongetje een olifant wegen, maar er is geen weegschaal beschikbaar 

die groot genoeg is. Er is wel een kleine weegschaal beschikbaar. Men zou als oplossing kleinere objecten moeten 

verzamelen die gezamenlijk evenveel wegen als de olifant en die moet men afzonderlijk wegen. Men moet dus 

het gewicht van de olifant en dat van de kleinere objecten aan elkaar gelijk krijgen. Er waren twee oplossingen. 

De boot-oplossing (vaststellen hoe diep de boot het water inzakt 

wanneer de olifant erin gaat staan), de boom-oplossing (balans 

aan boom hangen waarop de olifant en de objecten in balans 

moeten worden gebracht). Een oppervlakkige analogie bestond 

uit een verhaal dat ook betrekking had op een nieuwsgierig 

jongetje en een olifant, maar voor het overige waren er geen 

overeenkomsten. De structurele analogie bestond uit de 

introductie van vergelijkbare doelen, obstakels en beschikbare 

middelen. Chen introduceerde daarnaast de procedurele 

overeenkomst door proefpersonen te vragen het ‘weeg de 

olifant-probleem’ op te lossen en hen een aantal 

oplossingsprocedures aan te bieden in de vorm van pictogrammen.  

Het ontbreken van oppervlakkige overeenkomsten verhindert dat proefpersonen de relevantie van een analogie 

doorzien en als gevolg daarvan zijn ze ook minder geneigd om analogen te gebruiken. Dunbar en Blachette 

bestudeerden analogieën bij moeculair biologen en immunologen, ze vonden dat de mate waarin deze experts 

gebruik maken van analogieën verschilde afhankelijk van de aard van de taak. Wanneer ze problemen met 

experimenten moesten oplossen, genereerden ze vaak analogieën die veel oppervlakkige overeenkomsten met 

het probleem vertoonden. Wanneer ze hypotheses moesten genereren, genereerden ze veel meer analogieën 

die structurele overeenkomsten met het probleem vertoonden. 

Gick en Holyoak maakten gebruik van een paradigma waar proefpersonen passief een analogon gepresenteerd 

kregen. Pas daarna moesten ze een probleem oplossen. In het dagelijks leven gaan we vaak actief op zoek naar 

analogieën op het moment dat we een probleem moeten oplossen. Wanneer we zelf actief analogieën 

genereren, resulteert dat in een diepe verwerking van het probleem, waardoor we beter in staat zijn om de 

structurele overeenkomsten tussen analogon en probleem te zien, zelfs wanneer de oppervlakkige 

overeenomsten afwezig zijn. Blanchette en Dunbar vonden dat wanneer proefpersonen passief een analog 

aangeboden kregen, waren ze veel minder in staat om een oplossing voor een probleem te vinden dan 

wanneer ze zelf actief op zoek moesten gaan naar een analogie. 

Loewenstein beargumenteerde dat de efficiëntie waarmee we een analogie uit ons geheugen kunnen halen, 

essentieel is voor het effectief oplossen van problemen en dat deze efficiëntie grotendeels bepaald wordt door 

de mate waarin we de onderliggende structuur van een probleem doorzien. De groep die de problemenen 
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gelijktijdig had bestudeerd, was gemiddeld beter in het oplossen dan de groep die de problemen apart had 

bestudeerd. 

(!) Vier-term-analogieproblemen nemen vaak de vorm aan van a:b::c:d. Proefpersonen moeten aangeven of a:b 

dezelfde relatie tot elkaar hebben als c:d. Een voordeel van het gebruik van dergelijke problemen is dat ze goed 

gecontroleerd kunnen worden. Alle relevante informatie wordt in de probleemstelling gegeven en er is in 

principe maar één correct antwoord.  

Knowlton et al. concludeerden dat de processen die hierbij betrokken zijn strikt serieel moeten verlopen, 

vanwege de hoeveelheid verwerking die nodig is. Knowlton et al. identificeerden hierbij de stadia van ophaling, 

mapping, inferentie en inductie. Inductie resulteert in een abstract schema, waarin de structurele overeenkomst 

tussen probleem en analogie gepresenteerd is.  

Het coderen van een probleem is sterk gerelateerd aan 

activatie van diverse fronatale hersengebieden, waaronder de 

inferieure frontale gyrus, de dorsolaterale prefrontale cortex 

en de rostrolaterale cortex. Vergelijkbare hersengebieden zijn 

geassocieerd met het mapping-stadium.  

Morrison et al. vonden dat het werkgeheugen betrokken is bij 

analogisch probleemoplossen. De prestatie op de taken 

daalde wanneer proefpersonen simultaan een taak moesten 

uitvoeren die een beroep deed op executieve processen, wat 

impliceert dat analogieverificatie een beroep doet op de 

beperkte capaciteit van het werkgeheugen. De prestatie op 

de verbale taak interfereerde met een tweede taak die een 

beroep deed op de fonologische lus, terwijl de visuele taak 

interfereerde met een tweede taak die een beroep deed op 

het visuospatiale kladblok. 

8 DE ONTWIKKELING VAN EXPERTISE (!)  

In het dagelijks leven komen we tal van situaties tegen waarin we door herhaalde ervaring gedurende ons hele 

leven een aanzienlijke efficiëntie opbouwen in bepaalde cognitieve processen. 

o Vaardigheden: wanneer we in staat zijn om binnen een bepaald domein een taak met een hoge mate 

van efficiëntie uit te voeren. De mogelijkheid om doelen te bereiken binnen dit domein groeit in functie 

van de hoeveelheid oefening. 

De ontwikkeling van expertise vertoont overeenkomsten met probleemoplossingsprocessen in de zin dat experts 

extreem efficiënt zijn in het oplossen van een probleem. (Bijvoorbeeld het natuurkundig probleem dat voorgelegd 

werd aan een leek en aan een natuurkundige met expertise op het gebied van kinematica. Stel dat een 

geweerkogel bij het verlaten van de loop een snelheid heeft van 400 meter per seconde. De lengte van de loop is 

0,5 meter. Ervan uitgaande dat de kogel uniform werd versneld, wat is de gemiddelde snelheid van de kogel 

terwijl die in de loop was?)  

→ Het meest in het oog springende verschil tussen een leek en een expert was dat de laatstgenoemde het 

probleem in minder dan een kwart van de tijd oploste en dat de oplossing accurater was dan die van de leek. De 

leek loste het probleem vaak op door vanuit de onbekende grootheden terug te werken naar de gegeven 

grootheden. Hierbij maakte de leek expliciet gebruik van alle formules die betrekking hadden op constante 

acceleraties. De expert doorzag de structuur van het probleem veel eerder en maakte veel minder expliciet 

gebruik van de formules.  
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In een tweede klassieke studie op het gebied van expertise in de fysica bleek 

ook dat experts problemen eerder classificeren op basis van de 

onderliggende structuur, terwijl beginners de problemen vaak classificeren 

op basis van de oppervlakkige kenmerken. Beginnende studenten 

groepeerden de problemen op basis van de oppervlakkige kenmerken. 

Experts maakten een classificatie op basis van de onderliggende fysica en 

groepeerden de problemen. 

 

KADER 22.1 EXPERTISE EN ‘THE KNOWLEDGE’ BIJ BRITSE 

TAXICHAUFFEURS 

De klassieke zwarte Londense taxichauffeurs worden geacht om de precieze ligging van meer dan 25.000 straten, 

duizenden ziekenhuizen, metrostations en dergelijke uit hun hoofd te weten vinden, een proces waar ze ongeveer 

drie jaar over doen.  

De hippocampus lijkt een belangrijke rol te spelen in het verkrijgen van deze kennis. Het posterieure deel van de 

hippocampus is vergroot bij de Londense taxichauffeurs. Dit deel is ook actief bij het ophalen van navigatiedata.  

Maguire en Woollett volgden een aantal personen tijdens hun training tot taxichauffeur. Degenen die in 

aanmerking kwamen om dit te worden, vertoonden een groteren toename in de omvang van de hippocampus 

dan degenen die hier niet in geslaagd waren. 

Het kostte de taxichauffeurs veel moeite om nieuwe woord-woordassociaties te leren, alsook object-plaats 

associaties vergeleken met een controlegroep. Deze chauffeurs hadden een kleinere hoeveelheid grijze massa in 

het anterieure deel van de hippocampus; het deel dat betrokken is bij het verwerken van nieuwe stimuli en het 

encoderen ervan. 

8.1 SOORTEN EXPERTISE (!) DE RELATIE TUSSEN INTUÏTIEVE EN DELIBERATEDIAGNOSES.  WELKE ZIJN BETER?  

8.1.1 SCHAAKEXPERTISE →  NIET KENNEN 

1. Het schaakspel is een abstract en goed gedefinieerd probleem, wat het mogelijk maakt om 

schaakprestaties onder gecontroleerde omstandigheden te bestuderen.  

→ Het aantal mogelijke zetten is zo groot dat het nooit mogelijk is om een schaakpartij te winnen op 

basis van een specifiek vooraf bedachte strategie, of het vooruitplannen van alle mogelijke zetten.  

2. Er bestaat een internationaal ranking systeem voor schaakmeesters, wat het mogelijk maakt om 

individuele verschillen in prestatie te relateren aan spelen hun expertiseniveau. 

3. Schakers ontwikkelen specifieke cognitieve vaardigheden die toegepast kunnen worden in andere 

domeinen. 

8.1.2 MEDISCHE EXPERTISE  

Medische problemen zijn vaak slecht gedefinieerd en er moet een diagnose worden gesteld op basis van een 

groot aantal al dan niet redundante indicatoren. Het vereist een aanzienlijke hoeveelheid inhoudelijke vakkennis 

en het heeft een aanzienlijk maatschappelijk belang.  
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8.2 SCHAAKEXPERTISE  →  NIET KENNEN 

De Groot onderzocht het geheugen van schaakgrootmeesters en beginnende schakers. Hij liet schaakstellingen 

zien, die zijn proefpersonen vervolgens op een bord moesten reconstrueren. Hetzelfde gebeurde met willekeurig 

geplaatste stukken op een bord.  

→ Schaakexperts hadden evenveel moeite om de willekeurige posities te reconstrueren als de beginners, MAAR 

ze waren vooral beter in het reconstrueren van echte stellingen. Het is dus specifiek deze informatie die wordt 

gebruikt om de positie van het huidige spel te relateren aan die uit eerdere spellen. 

8.2.1 CHUNKING-THEORIE 

Chase en Simon stellen dat schakers die bordposities proberen 

te onthouden, deze posities opdelen in ongeveer zeven 

chunks. Chunks van schaakexperts bevatten meer informatie 

dan die van beginnende spelers. Ze kwamen tot deze conclusie 

door schakers te vragen een stelling te bestuderen en die 

vervolgens te reconstrueren op een ander bord. In deze laatste 

studie werden schattingen van 14 tot 17 posities per chunk 

gevonden, wanneer ook rekening werd gehouden met de 

tijdsduur van het kijkproces. 

Chase en Simon veronderstelden dat schaakexperts vooral zo 

sterk kunnen spelen omdat ze een enorme hoeveelheid 

chunks in hun langetermijngeheugen hebben opgeslagen. Een 

groter en gedetailleerder geheugen is niet het enige voordeel, 

schakers hanteren substantieel andere strategieën die niet 

door de theorie beschreven worden.  

8.2.2 SJABLOONTHEORIE  

Gobet en Waters beargumenteren dat de chunking-theorie twee belangrijke aspecten van het schaakspel niet 

kan verklaren: 

1. Probleem met het verklaren hoe de individuele chunks worden geïntegreerd in de hogere-

ordepresentaties die door schaakexperts worden gebruikt.  

2. Het encoderen zou volgens de chunking-theorie veel meer tijd kosten dan in werkelijkheid het geval is. 

Volgens de sjabloontheorie zal een schaker de volgende zet bepalen door een associatief netwerk te doorkruisen. 

Dit netwerk bestaat uit een set knopen (= chunks), die aan elkaar gelinkt zijn in de vorm van een boomstructuur. 

Iedere knoop bestaat uit een aantal tests die gebruikt kunnen worden om een aantal eigenschappen van de 

externe stimuli te checken. Het resultaat van deze test zal bepalen welke link naar het volgende niveau in de 

beslissingsboom gevolgd wordt. Wanneer het einde van de beslissingsboom bereikt is, zal de chunk op deze 

positie vergeleken worden met de daadwerkelijke stelling op het bord, door middel van een 

patroonherkenningsmechanisme. Het associatieve netwerk groeit op basis van familiarisatie en discriminatie. 

De chunks die veel gebruikt worden, zullen zich verder ontwikkelen tot sjablonen. Deze sjablonen bestaan uit 

een kern, die wordt gevormd door de oorspronkelijke chunks, en uit slots, waarin additionele informatie kan 

worden opgeslagen. Slots worden gecreëerd bij stellingen waar er een grote variatie is in zetten, stukken en 

relatieve posities op het volgende niveau in de beslissingsboom. Sjablonen bevatten volgens de onderzoekers 

informatie over de positie van tien tot twintig schaakstukken.  
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De sjabloontheorie maakt een aantal specifieke testbare predicties: 

1. De sjabloontheorie voorspelt dat schaakposities opgeslagen worden in maximaal 

drie sjablonen, waarvan een aantal relatief groot zijn.  

→ Gobet en Clarkson vonden dat het reconstrueren van het bord altijd in drie of 

minder stappen gebeurde en dat schaakmeesters, in geval van het aanbieden van 

het bord op een beeldscherm tijdens één stap zelfs tot 15 stukken tegelijkertijd 

konden plaatsen. Voor beginnende schakers was dit maar ongeveer 6. 

2. Het voorspelt dat de beste schakers hun uitmuntende prestaties vooral te danken 

hebben aan hun superieure sjabloon-gebaseerde kennis en minder hun vermogen 

om strategisch te denken. 

→ Schaakexperts en spelers op een gemiddeld niveau werden gevraagd om de 

beste zet te bepalen in een aantal gegeven stellingen. Hun eerste vijf fixaties 

werden geregistreerd. Deze oogbewegingen vonden binnen een seconde plaats. 

Zelfs binnen deze korte tijdsspanne fixeerden de experts vaker op de tactisch 

relevante posities dan de gemiddelde schakers. 

Burns bestudeerde schaakprestaties tijdens snelschaakpartijen. In deze partijen, die binnen vijf minuten 

gespeeld moeten zijn, mag verondersteld worden dat schakers volledig op hun sjabloonkennis moeten 

vertrouwen, omdat er te weinig tijd is voor een langzame strategische deliberatie. Hij vond een hoge correlatie 

tussen normale schaakprestaties en de prestaties tijdens een snelschaakpartij. 

Van Harreveld, Wagenmakers en van der Maas vonden dat ratings van spelers steeds minder predictief waren 

voor wedstrijdresultaten naarmate de beschikbare tijd voor een wedstrijd minder werd. Dit resultaat suggereert 

daarom dat langzame strategische processen wel degelijk een rol spelen tijdens een normale wedstrijd.  

Moxley et al. gaven schakers vijf minuten om de beste zet te kiezen, gegeven een specifieke stelling. De 

uiteindelijke zet was veel sterker dan degene die in de eerste gedachte werd genoemd. Dit resultaat werd 

gevonden voor experts als reguliere deelnemers aan een toernooi. Daarnaast werd het gevonden bij 

verschillende moeilijkheidsgraden van de stellingen. 

→ Deze bevindingen benadrukken het belang van langzame strategische processen bij schaakprestaties. 

8.3 MEDISCHE EXPERTISE (!)  

Medische diagnoses zijn kennisrijke problemen. Een foute diagnose kan het welzijn van een patiënt aanzienlijk 

negatief beïnvloeden, of in het meest extreme geval, zelfs diens leven bedreigen. Vandaag dat het ook 

maatschappelijk belangrijk is.  

Elstein ontwierp taken die representatief waren voor situaties die een medische specialist in het dagelijks leven 

kon tegenkomen. De deelnemende experts werden in een kamer geplaatst die een medische praktijk nabootste 

en acteurs werden ingehuurd om patiënten te spelen. Echter scoorden de beste experts niet beter dan de 

gemiddelde artsen. Zijn methode om topexperts te identificeren bleek ineffectief te zijn. Hij had deze experts 

gerekruteerd op basis van nominaties van collega-artsen en Elstein moest concluderen dat de meeste artsen te 

weinig wisten over hun collega’s om effectieve nominaties te formuleren. 

De conclusie dat medische expertise zich geleidelijk ontwikkelt impliceert dat het niet nodig is om actief de beste 

expert te selecteren, maar dat het volstaat om medische beslissingsprocessen te bestuderen in functie van het 

aantal jaren ervaring. 
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8.3.1 IMPLICIETE VS. EXPLICIETE REDENERINGEN (!)  

Het belangrijkste verschil tussen medische experts en beginners zou zijn dat experts veel meer gebruikmaken 

van snelle, intuïtieve Systeem 1-processen, terwijl beginners meer expliciete doelbewuste redeneerstrategieën 

gebruiken die geassocieerd zijn met Systeem 2-processen. Engel merkte op dat deze impliciete strategieën vooral 

gebruikt worden in medische specialismen die een sterk beroep doen op visuele patroonherkenningsprocessen 

en in mindere mate op specialisaties die betrekking hebben op technische specialiteiten.  

Zelfs wanneer medische specialisten gebruikmaken van een impliciete strategie, controleren ze hun resultaten 

aan de hand van een expliciete redenering.  

De focus van Patel en Groen lag vooral op de structuur van de informatie die de deelnemers in hun geheugen 

opgeslagen hadden nadat ze een diagnose hadden geformuleerd. Ze veronderstelden dat patroonherkenning 

een belangrijke determinant van expertise is.  

Norman et al. beargumenteren dat medische probleemoplossingsstrategieën, in ieder geval gedeeltelijk zijn 

gebaseerd op gelijkenissen met een eerder specifiek exemplaar waar de diagnosticus ervaring mee heeft gehad. 

Dat geldt volgens de onderzoekers voor zowel beginners als voor experts en deze vergelijking doet een beroep 

op niet-analytische redeneerprocessen.  

De studies die uitgevoerd worden door Norman et al. tonen aan dat de specifieke eigenschappen van 

voorbeelden van een diagnose (bv: foto’s van huidaandoeningen) die initieel aan deelnemers worden 

gepresenteerd, een sterke bias in een diagnose kunnen introduceren. Specialisten waren minder gevoelig voor 

deze biases, omdat ze voor moeilijke gevallen waarschijnlijk wel gebruikmaken van een analytisch 

redeneerproces.  

Eva et al. vonden bij psychologiestudenten dat deze biases 

gereduceerd konden worden wanneer ze expliciet gevraagd werden 

om zowel niet-analytische als analytische redeneervaardigheden te 

gebruiken. Mamede en Schmidt et al. vonden dat vooral bij 

complexe diagnoses medische experts voordeel hadden bij het 

gebruik van een expliciete bewuste analyse. De niet-experts hadden 

geen voordeel van additionele bewuste analyse. De resultaten zijn 

inconsistent met het idee dat onbewuste beslissingen beter zouden 

zijn dan bewuste.  

Krupinski et al. voerden een longitudinaal onderzoek uit bij pathologen die borstbiopsieën detecteerden aan het 

begin van hun eerste, tweede, derde en vierde jaar van de start 

van hun praktijk. Deze specialisten, naarmate ze meer ervaren 

worden, besteden steeds minder tijd aan het inspecteren van de 

niet-diagnostische delen van een afbeelding.  

Kundel et al. maakten gebruik van oogbewegingsregistraties om 

te bepalen hoe ervaren artsen mamogrammen inspecteerden. Er 

werd een sterke negatieve correlatie (-0,9) gevonden tussen de 

tijd van de eerste fixatie op het gezwel e de accuratesse waarmee 

de diagnose werd gesteld. Een snelle detectie was een zeer goede 

predictor voor diagnostische accuratesse.  

De artsen met de grootste expertise fixeerden bijna direct op de tumor, wat impliceert dat ze een holistische of 

globale strategie gebruikten. De artsen met de minste expertise vertrouwden echter op een langzamere en 

meer overwogen verwerkingsstrategie. 
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8.3.2 EFFICIËNTIE VAN HERKENNINGSPROCESSEN  

In verschillende domeinen van expertise, waaronder de geneeskunde, sport en transport werden consistente 

verschillen gevonden tussen experts en non-experts. Bij experts werd gevonden: 

1. Korter fixeren 

2. Eerder fixeren op taakrelevante informatie 

3. Vaker fixeren op taakrelevante informatie 

4. Minder vaak fixeren op taakirrelevante informatie 

5. Maken langere saccades 

Melo et al. vonden dat het ongeveer even lang duurde om laesies op röntgenfoto’s te detecteren als om dieren 

te kunnen benoemen. Bovendien werd gevonden dat beide taken een vergelijkbare set hersengebieden 

activeerden, al was de activatie in de frontale sulcus en de posterieure cingulate cortex wel hoger bij de 

diagnostische taak dan bij de dierbenoemingstaak.  

→ Suggereert dat het stellen van een medische diagnose een zwaarder beroep doet op cognitieve processen 

dan het benoemen van een dier.  

 Ze suggereren dat medische experts gebruikmaken van een snel patroonherkenningsproces, waarbij iedere 

afbeelding vergeleken wordt met een interne representatie van de te detecteren afwijking. Ze maken volgens 

hun vooral gebruik van een visuele strategie. 

In de studie van Kulatunga-Moruzi et al. kregen proefpersonen foto’s van huidziekten te beoordelen. Een groep 

proefpersonen moest de diagnose puur op basis van deze foto’s maken, terwijl een andere groep ook een 

uitgebreide verbale beschrijving kreeg van de pathologie. 

→ Experts profiteerden niet van deze additionele beschrijving, ze gingen net minder presteren, vergeleken met 

de experts die alleen de foto’s te zien kregen. Dit impliceert dat deze experts een zeer efficiënte visuele strategie 

gebruiken en dat de verbale beschrijving interfereert met deze strategie.  

8.3.3 PATROONHERKENNING EN BESLISSINGSPROCESSEN  

(!) Volgens Klein zijn recognition-primed decision-model zullen 

experts proberen om een situatie te vergelijken met eerdere 

situaties. Wanneer hier een match is, zal een eerder gekozen 

oplossing worden gebruikt. Dit proces resulteert in het ophalen 

van één oplossing, op basis van patroonherkenning. Deze 

oplossing wordt volgens Klein daarna eerst in de vorm van een 

mentale simulatie toegepast en wanneer het resultaat van 

deze simulatie bevredigend is, wordt de oplossing 

daadwerkelijk toegepast. Pas wanneer de situatie niet bekend 

is, of wanneer de geselecteerde oplossing niet verwacht wordt 

het beoogde effect te hebben, zal een vervolgstap nodig zijn.  

Experts slagen er over het algemeen snel in om zelfs een 

nieuwe situatie te interpreteren als een voorbeeld van een 

bekend type probleem. Kleins recognition-primed decision-

model richt zich vooral op het beslissingsgedrag van experts, 

terwijl Kahnemans Systeem 1-benadering er vooral naar streeft 

om menselijke fouten te verklaren.  
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8.3.4 ERVARING VS. EXPERTISE  

Mylopoulos en Regehr stellen dat het idee dat het ontwikkelen van expertise consequentie is van accumulerende 

ervaring niet correct is. Hoewel dat voor sommige vormen wal geldt (routineuze) en voor anderen niet 

(adaptieve).  

o Routineuze expertise: wanneer iemand bijzonder efficiënt wordt in het uitvoeren van routineuze 

procedures zoals het inspecteren van röntgenfoto’s.  

o Adaptieve experts: individuen die blijven groeien in hun vakgebied vanwege hun intentionele 

betrokkenheid om steeds op nieuwe en innovatieve manieren problemen op te lossen. Er is sprake van 

een continue inzet van cognitieve processen, die niet alleen als doel hebben om beter te presteren, 

maar ook om de problemen van hun domein te begrijpen. 

Ericsson stelt dat recente studies hebben gevonden dat de correlaties tussen expertise en het aantal jaren 

ervaring vaak zeer klein zijn of niet bestaan. In sommige gevallen wordt er zelfs een kleine negatieve correlatie 

gevonden, wat impliceert dat sommige individuen zowaar iets van hun oorspronkelijke vaardigheden verliezen.  

Ericsson zijn expertprestatiebenadering is gebaseerd op de identificatie van individuen die een bewezen beter 

dan gemiddelde prestatie leveren op specifieke medische taken in een specifiek domein, zoals effectievere 

behandelingen of accuratere diagnoses.  

De expertprestatiebenadering richt zich op de vraag welke vaardigheden resulteren in superieure prestaties in 

exceptionele gevallen, terwijl Elstein zich vooral richtte op de typisch routineuze gevallen. Het is echter juist in 

de ongebruikelijke uitdagende gevallen, waar de superieure prestaties van experts, de adaptieve experts, tot hun 

recht komen. 

8.3.5 DOELBEWUST OEFENEN 

Doelbewust oefenen wordt gekenmerkt door: 

1. De taak heeft het juiste moeilijkheidsniveau 

2. Bij het oefenen krijg je informatieve feedback over je prestatie 

3. Je hebt voldoende gelegenheid om de taak te herhalen 

4. Je hebt de gelegenheid om je fouten te corrigeren 

De voorwaarde van onmiddellijke feedback op de taakprestatie is bij medische activiteiten vaak moeilijk te 

realiseren, omdat het resultaat van een behandeling weken of jaren op zich laten wachten. Medische expertise 

neemt in dit opzicht een aparte positie in ten opzichte van andere vakgebieden waar onmiddellijke feedback wel 

beschikbaar is. Binnen de medische wetenschappen worden momenteel de meest opmerkelijke resultaten 

geboekt met behulp van simulatortrainingen, in het bedienen van laboratoriumapparatuur.  

Een van de consequenties van het doelbewust oefenen is volgens Ericsson en Kintsch dat we de limitaties van 

het werkgeheugen kunnen omzeilen. Het langetermijnwerkgeheugen postuleert dat we informatie kunnen 

onthouden door representaties in het langetermijnwerkgeheugen te activeren. Volgens Guida et al. kan expertise 

resulteren in de sneller transfer van informatie naar het langetermijngeheugen, waardoor dat een deel van de 

functionaliteit van het werkgeheugen kan overnemen. Nieuwe informatie kan hierbij direct geassocieerd worden 

met bestaande kennis in het langetermijngeheugen. 
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Ericsson en Chase trainden een student (SF), 

gedurende 230 uur, verspreid over een periode van 

20 maanden, in het onthouden van lange 

cijferreeksen. In deze tijd verbeterde de cijferspanne 

van SF van 7 naar 80. SF slaagde erin door zijn kennis 

van hardloopwedstrijden te gebruiken. Wanneer de 

eerste 4 cijfers uit de te onthouden reeks bv.: 3, 5, 9 

en 4 waren, dan associeerde hij die met de recordtijd 

van Bannister op de mijl en sloeg hij deze cijfers op als een chunk. Hierna organiseerde hij alle chunks op een 

hiërarchische wijze, waardoor hij alle cijfers weer kon ophalen door simpelweg deze structuur te overlopen.  

Guida et al. concludeerden dat experts efficiënter van het werkgeheugen gebruikmaken. Bij taken die een beroep 

doen op het werkgeheugen vonden ze bij experts een verminderde activatie van de prefrotale cortex. Daarnaast 

vonden ze bij experts een toename van activatie in hersengebieden die doorgaans met het 

langetermijngeheugen geassocieerd zijn, de mediale temporale gebieden. Voor een aantal domeinen wordt 

gevonden dat er een sterke correlatie is tussen het niveau van expertise en de hoeveelheid doelbewuste 

oefening.  

Campitelli en Gobet merken op dat doelbewust oefenen weliswaar een noodzakelijke, maar niet een voldoende 

voorwaarde is om expertise te ontwikkelen. Volgens deze auteurs volgen uit de doelbewuste oefeningstheorie 

drie predicties: 

1. Iedereen die veelvuldig en doelbewust oefent zou uiteindelijk een zeer hoog prestatieniveau moeten 

bereiken. 

2. Voor ieder individu zou de totale hoeveelheid oefentijd ongeveer even hoog moeten zijn om een 

bepaald niveau te bereiken. 

3. Ieders vaardigheid zou ongeveer in gelijke mate moeten profiteren van een bepaalde hoeveelheid 

oefening. 

Voor schaakexpertise concludeerden de onderzoekers dat er voor geen enkele van deze predicties ondersteuning 

gevonden kon worden. Daarnaast vonden ze aanzienlijke individuele 

verschillen. Evidentie tegen de derde predictie werd gerapporteerd 

door Howard. Kandidaten profiteerden veel meer van oefening dan 

grootmeesters, die op hun beurt weer meer profiteerden van 

oefening dan reguliere spelers. De effectiviteit van de oefening werd 

hierbij in sterke mate bepaald door het aanvangsniveau van de 

speler. Hoe hoger dat lag, hoe groter de effectiviteit van de 

oefening. Daarnaast vlakte de effectiviteit van oefening ook af na 

verloop van tijd.  

Deze resultaten impliceren dat oefening een positief effect heeft, maar dat de effectiviteit van doelbewust 

oefenen beperkt is. In het geval van een relatief brede expertise is intelligentie een belangrijke indicator. Voor 

specifieke vaardigheden is intelligentie echter een minder belangrijke factor. 
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THEMA 9: VERBREDING 

H23: SOCIALE COGNITIE  

1 INLEIDING 

Een kritiek op de cognitieve psychologie is dat het onderzoek naar menselijk functioneren altijd op individueel 

niveau heeft plaatsgevonden, terwijl wij mensen feitelijk sociale wezens zijn. We streven niet alleen onze eigen 

doelen na, maar handelen vaak in functie van anderen. 

Voorbeelden:  

o Interpreteren berichtjes  

o Inleven in anderen 

o Samen een kast versjouwen 

o Spel en Sport 

o Leren door imitatie 

o Sociale dilemma’s 

2 IMPLICIETE SOCIALE COGNITIE (!) → VEEL SOCIAAL COGNITIEVE PROCESSEN ZIJN IMPLICIET  EN DUS 

MOEILIJK  TE METEN, ER ZIJN METHODES ONTWIKKELD ZODAT JE DAT WEL KAN METEN: DEZE METHODES KENNEN!  

(NIET IN DETAIL)  

Veel sociaal-cognitieve processen blijven impliciet, we zijn ons vaak niet bewust van de reden waarom we 

bepaalde acties uitvoeren. 

o Impliciete sociale cognitie: beschrijft de processen die buiten onze bewuste controle optreden en die 

gerelateerd zijn aan sociaalpsychologische constructen. 

o Impliciete maten: proberen de processen te identificeren die de basis vormen voor sociale perceptie, 

beoordelingen en acties, en die niet introspectief te beschrijven zijn of via zelfrapportage gemeten 

kunnen worden. 

o Affectmisattributieprocedure (priming-procedure): proefpersonen krijgen zwarte of witte gezichten te 

zien als prime stimulus, die kort voor de presentatie van een onbekend 

Chinees karakter worden gepresenteerd.  

→ De proefpersonen krijgen hierbij de instructie om de gezichten te 

negeren en te beoordelen of het Chinees karakter meer of minder 

aantrekkelijk is dan een gemiddeld karakter. De gezichten blijken de 

ratings van de karakter wel te beïnvloeden ook al zijn ze irrelevant. 

o Impliciete-associatietesten (raciale attitudes):  

Bij deze test krijgen de proefpersonen in eerste instantie een reeks eigennamen te zien, die 

representatief zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep. De proefpersonen krijgen de instructie om bij 

het zien van Afro-Amerikaansee naam zo snel mogelijk met hun linkerhand te reageren en bij het zien 

van een Europese naam zo snel mogelijk met hun rechterhand. Hierna krijgen ze een reeks emotioneel 

geladen woorden te zien, waarbij ze zo snel mogelijk met hun linkerhand op positieve woorden moeten 

reageren en met hun rechterhand op negatieve woorden. Dan volgt er een blok waar de twee 

categorieën worden samengevoegd. Vervolgens krijgen ze een reeks met alleen maar namen en moeten 

ze bij het zien van een Afro-Amerikaanse naam reageren met hun rechterhand en bij het zien van een 

Europese naam met hun linkerhand. Daarna krijgen ze weer een gecombineerd blok, waarin ze zowel 

op namen als op emotiewoorden moeten reageren.  

→ De essentie van de taak zit in de omdraaiing van de respons-mapping op deze laatste taak. De 

redenering is dat indien de proefpersoon al eenn impliciete associatie heeft met een emotionele 

valentie en een bepaalde bevolkingsgroep, dat zou moeten blijken uit het feit dat de proefpersoon deze 

mapping efficiënter kan uitvoeren dan de andere mapping, waardoor ze minder hinder hebben van de 

omdraaiing dan proefpersonen die deze impliciete associatie niet hebben.  
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3 SOCIALE PRIMING (!) →  OP DE HOOGTE ZI JN VAN DE DISCUSSIE + DE BELANGRIJKSTE K RITIEKEN 

(VERSCHIL KENNEN TUSSEN SOCIALE EN DE ANDERE PRIMINGEN  

Een aanzienlijke hoeveelheid sociaalpsychologische onderzoeken worden geleid door het idee dat allen al de 

onbewuste blootstelling aan sociaal relevante stimuli kan leiden tot het faciliteren (primen), van een 

verscheidenheid aan gedrag. 

o Priming: refereert aan een groot scala aan veranderingen in perceptie, beoordelingen en gedragingen, 

die worden teweeggebracht door een minimale blootstelling aan woorden, foto’s of andere stimuli.  

Wanneer we echter kijken naar de effecten van sociale priming dan krijgen we te maken met een veel complexere 

situatie, aangezien de relatie tussen prime en doelgedrag aanzienlijk complexer en indirecter is dan het geval bij 

een eenvoudige woordherkenningstaak.  

De grote verscheidenheid aan oorzaak-gevolgrelaties in deze sociale-priming-studies veronderstelt een veel 

complexer mechanisme van indirecte associaties; een mechanisme dat zo complex is dat het zeer 

onwaarschijnlijk is dat eenvoudige blootstellingen aan de primes de gerapporteerde robuuste 

gedragsveranderingen kunnen teweegbrengen.  

Er is dan ook een opmerkelijk verschil tussen perceptuele en sociale-piming-effecten: de eerste zijn talloze maken 

gerepliceerd, terwijl dat voor de laatste niet het geval is. Zonder een duidelijk theoretisch kader is er het gevaar 

van te ver doorgetrokken conclusies die feitelijk niet door de date ondersteund worden. 

KADER 23.1 FEIT OF FICTIE: SOCIALE PRIMING (!) 

Priming is vooral een onbewust proces dat op een robuuste manier concepten die met de prime geassocieerd zijn 

kan activeren.  

In Bargh zijn studie werden proefpersonen, zonder dat ze zich daar klaarblijkelijk van bewust waren, geprimed 

met een aantal stereotypes van een bepaald concept. In het tweede experiment van deze studie ging het over het 

stereotype van veroudering. Proefpersonen kregen een taak waarbij ze op basis van een aantal gegeven woorden 

een grammaticaal correcte zin moesten produceren. De helft van de proefpersonen kreeg hiervoor een serie 

woorden, die gelinkt zijn aan het concept ouderdom, terwijl de andere helft een neutrale set woorden kreeg. De 

proefpersonen die geprimed waren met de stereotypische concepten over veroudering deden er ongeveer een 

seconde langer over om de 10 meter naar de lift te overbruggen dan de proefpersonen de dat niet waren.  

Sociale priming; het vak gebied dat zich bezighoudt met de studie van de onebwuste beïnvloeding van ons sociale 

gedrag door allerlei stereotypische opvattingen en onbewuste (voor)oordelen.  

Dat ons gedrag bepaald wordt door allerlei inbewuste invloeden en omgevingsfactoren waar we zelf geen invloed 

op hebben, moet genuanceerd worden. De eventuele priming zal slechts één mogelijke invloed zijn op je gedrag 

en zeker niet een allesbepalende factor. Indien echter alle factoren gelijk zijn, zou je in theorie je gedrag net zo 

beïnvloed kunnen worden dat je net iets anders reageert en wanneer deze subtiele gedragsverandering ook maar 

bij een paar mensen plaatsvindt, zou het net voldoende kunnen zijn om deze effecten experimenteel te meten.  
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Enkele belangrijke kanttekeningen: 

1. Effecten zijn theoretisch beschouwd, moeilijk te verklaren.  

→ Volgens Schroder en Thagard roepen de geprimede concepten interne mentale representaties op die 

geassocieerd zijn met de prime. Deze interne representaties hebben psychologische, biologische en 

culturele componenten, die elkaar beperkingen zouden kunnen opleggen waardoor uiteindelijk ons 

gedrag beïnvloed zou kunnen worden. 

2. De relatie tussen prime en uitkomstmaat is vaak indirect dat het verwachte effect vaak moeilijk, zo niet 

onmogelijk a priori te voorspellen is.  

3. De effecten zijn zeer moeilijk te repliceren. Dit gebrek aan replicatie is des te opmerkelijker, omdat 

effecten die gerapporteerd orden in de gepubliceerde studies vaak zeer groot zijn, waardoor we ons 

moeten afvragen waarom deze effecten zo moeilijk te repliceren zijn. 

4 THEORY OF MIND (!) 

o Theory of mind: Ons vermogen om ons in te leven in het perspectief van iemand anders 

Voorbeeld: stel dat kleine Max net een stukje chocolade geeft gepakt. Hij eet de 

helft ervan op, legt het overige in de keukenla en gaat daarna buiten spelen. Terwijl 

Max buiten aan het spelen is, komt zijn moeder de keuken binnen en vindt de 

chocolade in de la. Ze legt de chocolade in de frigo. Max komt daarna weer de 

keuken binnen en wil het andere stuk verder op eten. Waar zou Max het eerste 

kijken?  

→ Als je op deze vraag hebt geantwoord ‘in de keukenla’, beschik je over een 

Theory of mind, want je hebt je in de positie van Max gesteld en gerealiseerd dat 

Max niet kon weten dat zijn moeder het chocolaatje op een andere locatie heeft 

gelegd.  

Er werd een toename in activatie gevonden in de mediale frontale gyrus, vergeleken met een conditie waarin 

proefpersonen niet de intenties van een hoofdrolspeler hoefden te raden. Bull, Phillips en Conway vonden dat 

Theory of mind gevoelig is voor interferentie door executieve dubbeltaken. Zowel de prestatie op de 

verhalentaken (bv: Max) als die op de ogentaak (emoties afleiden uit foto’s van ogen) verminderde wanneer 

proefpersonen tegelijkertijd executieve taken moesten uitvoeren.  

→ Deze resultaten suggereren dat theory of mind niet een automatische, maar een gecontroleerd proces is, dat 

gebruikmaakt van aandacht eisende cognitieve hulpbronnen.  

o Mind reading (!): het vermogen om de mentale staat van een ander te representeren. We attribueren 

vaak perspectieven, gevoelens, doelen, intenties, kennis en overtuigingen aan anderen en vormen 

verwachtingen op basis hiervan.  

Volgens Heyes en Frith is deze vaardigheid deels aangeboren en 

deels door training verfijnd. Doordat we gezicht expressies, 

lichaamstaal en uitingen leren te interpreteren en te vertalen 

naar de mentale toestand van degene die we lezen. Het kan 

echter niet volledig uitgesloten worden dat deze mechanismen 

ook opereren in een niet-sociale context. Op basis van neuro-

imaging-studies is gevonden dat naast de mediale prefrontale 

cortex ook de temporopariëtale junctie en de precuneus actief 

worden wanneer we denken over mentale staat van anderen.  
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5 DE NEURALE BASIS VAN SOCIALE COGNITIE ( !)  PATIËNT B + EMOTIES + ASPECTEN SOCIALE 

COGNITIE +  HEIDER EN SIMMEL EN DE STIMULI DIE ZE GEBRUIKTEN  + EIGENSCHAPPEN SPIEGELNEURONEN EN HOE 

DEZE ONTDEKT ZIJN,  SPEELT DIT EEN ROL BI J ACTIEBEGRIP  EN INTENTIES? + MET WELK THEORETISCH RAAMWERK 

VERENIGBAAR 

Een belangrijke bron van informatie op het gebied van sociale cognitie is de studie naar de 

autismespectrumstoornis (ASS). Ze hebben een beperking in de vaardigheid om de mentale toestand van een 

ander te herkennen. Het Syndroom van Williams wordt gekenmerkt door kenmerken die bijna het complete 

tegenovergestelde zijn van autisme, ze zijn namelijk hypersociaal. Vergelijkingen tussen personen met autisme, 

Williams-syndroom en personen met focale hersenbeschadigingen kunnen meer inzicht bieden in de 

mechanismen die ten grondslag liggen aan sociale cognitie. 

Bij patiënten met het Williams-syndroom is de vaardigheid om de mentale toestand van mensen af te lezen uit 

foto’s van hun ogen intact gebleven, een vaardigheid die patiënten met ASS niet hebben. Bij gezonde 

controlepersonen is vastgesteld dat deze vaardigheid gerelateerd is aan activatie van de amygdala en het lijkt 

erop dat deze functie bij personen met autisme verstoord is. In geval van het syndroom van Williams is er echter 

wel vaak sprake van een ongewone positieve beoordeling van de benaderbaarheid van onbekenden, op basis 

van foto’s van hun gezichten. Dit gedrag is consistent met afwijkingen in sociaal gedrag bij patiënten met 

bilaterale schade aan de amygdala.  

5.1 DE AMYGDALA EN DE SOCIALE BEOORDELINGEN VAN GEZICHTEN  

Een kleine proportie neuronen in de amygdala wordt gekenmerkt door de eigenschap dat hun activatie specifiek 

gemoduleerd wordt door de aanwezigheid van gezichten. Zowel neuroimaging-studies als de studie van 

patiënten met schade aan de amygdala hebben aangetoond dat dit hersengebied een cruciale rol vervult in het 

herkennen van emotie in de gelaatsuitdrukking.  

Additioneel onderzoek wijst erop dat de amygdala ook betrokken is bij de herkenning van positieve emoties. 

Deze resultaten wijzen erop dat de amygdala waarschijnlijk betrokken is bij het toewijzen van cognitieve 

processen aan biologisch saillante, maar ambigue stimuli. Deze stimuli vereisen additionele verwerking, 

ongeacht de emotionele aard van deze stimuli. Er is ook gevonden dat patiënten met schade aan de amygdala 

ook een afwijkende beoordeling gaven aan affectieve stimuli die niet specifiek sociaal waren (bv: foto’s van 

landschappen).  

Patiënten met schade aan de amygdala zijn vaak extreem vriendelijk tegen anderen. Deze observatie is 

consistent met het idee dat ze een basismechanisme missen dat hen waarschuwt dat je sommige mensen beter 

kunt vermijden. Vergeleken met dieren, laten mensen met amygdalaschade minder sociaal afwijkend gedrag 

zien. Mogelijk kan dit verschil verklaard worden vanuit het feit dat mensen op basis van andere processen toch 

nog in staat zijn om sociaal aangepast gedrag te vertonen.  
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Gezonde proefpersonen hebben een specifieke vaardigheid om biologische bewegingspatronen te herkennen. 

We herkennen aan de typische bewegingspatronen of we een soortgenoot tegenkomen of een mogelijke 

bedreiging. We zijn over het algemeen ook erg efficiënt in het afleiden van psychologische attributen aan 

bewegingspatronen.  

Heider en Simmel: In één opmerkelijke studie kregen proefpersonen korte 

filmfragmenten te zien van drie geometrische figuren die zich over een puur witte 

achtergrond bewogen. Naast de drie figuren bevond zich nog één groot vierkant op 

het scherm waarvan een deel zich kon openen alsof het een deur was. Hoewel 

beweging de enige cue was in deze studie, hadden gezonde proefpersonen geen 

enkele moeite om de bewegingen toe te wijzen aan een sociale categorie (bv: doelen, 

opvattingen, verlangens…). Een proefpersoon met bilaterale schade aan de amygdala 

vertoonde dit gedrag echter niet. Haar beschrijvingen bleven beperkt tot pure 

geometrische termen, wat impliceert dat bij haar de automatische interpretatie in 

sociale termen ontbrak.  

Alle hiervoor beschreven bevindingen wijzen erop dat de amygdala een belangrijke rol speelt in de neurale 

verwerkingen van emoties en het bepalen van saillantie van deze emoties. De amygdala is naar alle 

waarschijnlijkheid specifiek betrokken bij de relatief snelle en automatische evaluatie van biologisch relevante 

stimuli. In het bijzonder lijkt het erop dat de amygdala en de prefrontale cortex samenwerken om de belonende 

aspecten van emotioneel saillante stimuli te verwerken.  

5.2 DE VENTROMEDIALE PREFRONTALE CORTEX: SOCIAAL REDENENER  EN BESLISSEN 

De ventromediale prefrontale cortex speelt een belangrijke rol in het linken van perceptuele representaties van 

stimuli met representaties van hun emotionele en sociale significantie.  

1. Speelt een belangrijke rol bij de verwerking van zowel belonende als aversieve stimuli, terwijl de 

amygdala vooral reageert op aversieve stimuli.  

2. De beloning gerelateerde representaties zijn minder stimulus gedreven dan het geval is bij de amygdala. 

De ventromedia prefrontale cortex speelt vooral een rol in het mediëren van uitkomsten die het gevolg 

kunnen zijn van zowel belonende als bestraffende condities.  

Het beperkte scala aan sociale gedragingen van mensen met een beschadiging van de ventromediale prefrontale 

cortex komt vooral tot uitdrukking: 

o In een onvermogen om te kunnen organiseren  

o Toekomstige activiteiten te plannen  

o Een verminderd vermogen om op straf te reageren  

o Stereotypische en soms inadequate sociale manieren  

o Een ogenschijnlijk gebrek aan zorg en interesse in anderen 

o Bijzonder opvallend is vaak het totale gebrek aan interesse in het welzijn van anderen  

o Opmerkelijk gebrek aan empathie 

In essentie komt het echter neer op een dysfunctioneel mechanisme dat verhindert dat cognitieve mechanismen 

effectief gebruik kunnen maken van essentiële emotionele kennis.  
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Een tweede domein van sociale cognitie waarin de ventromediale prefrontale cortex een belangrijke rol speelt 

is sociaal redeneren. Een van de meest gebruikte taken om redeneerprocessen te bestuderen is de 

kaarselectietaak van Wason. Mensen presteren beter wanneer de regels op de een of andere wijze sociaal 

relevant zijn. Wanneer proefpersonen moeten verifiëren of er een deontologische regel geschonden is, zijn ze 

veel beter in deze taak dan wanneer ze moeten verifiëren of er aan een indicatieve regel voldaan is. 

In het bijzonder zou deze redeneervaardigheid ontstaan zijn om sociaal bedrog te kunnen detecteren. Patiënten 

met schade aan de ventromediale prefrontale cortex presteren dan ook aanzienlijk minder op deze taken, 

terwijl ze nauwelijks een verslechtering lieten zien op normale abstracte redeneertaken. 

5.3 DE SOMATOSENSORISCHE CORTEX: EMPATHIE EN SIMULATIE  

Sociale cognitie moet ons in staat stellen om een mentaal model te maken van een ander. Hierbij moeten we 

kunnen identificeren wat belangrijk is om over die ander te weten en ons realiseren dat ze, als sociaal wezen, 

potentieel met ons kunnen interacteren.  

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe we een ander representeren moeten we eerst weten hoe we onszelf 

representeren. We kunnen empathie voelen voor een persoon doordat we een mentaal model genereren van 

diens gedachten en gevoelens.  

De processen die relevant zijn voor onze eigen emotieverwerking zijn ook relevant voor de verwerking van 

sociale situaties. De gemeenschappelijke factor die beide processen delen is de representatie van de emotionele 

staat van het lichaam, ongeacht of dat nu een eigen emotionele reactie betreft, of een empathische reactie op 

die van een ander (gevoel).  

Schade aan delen in de rechter somatosensorische cortex resulteert in een beperking in het vermogen om 

emoties af te leiden uit gezichten. Het is mogelijk dat de emotionele toestand wordt afgeleid doordat de 

somatosensorische cortex een indruk genereert van de gelaatsuitdrukking die waargenomen wordt.  

5.4 HET SPIEGELNEURONENSYSTEEM (!)  

Rizzolatti vond dat sommige neuronen in de ventrale premotorcortex van apen 

zowel actief werden wanneer de aap een bepaalde handeling moest uitvoeren 

als wanneer die observeerde hoe de proefleider de uit te voeren handeling zelf 

uitvoerde.  

o Spiegelneuronen: ze weerspiegelen acties die iemand anders uitvoert 

om deze actie zelf later te kunnen uitvoeren. 

Het spiegelneuronensysteem zou volgens sommige theoretici dan ook vooral een 

belangrijke rol spelen in het begrijpen van acties en intenties.  

Rizzolatti en Fabbri-Destro veronderstellen dat het begrijpen van de acties van 

anderen de basisfunctie van het spiegelneuronensysteem is, want er is weinig 

evidentie dat dieren kunnen leren door imitatie.  
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Buccino et al. voerden een fMRI-studie uit waarbij proefpersonen moesten observeren hoe gitaristen akkoorden 

vormden. De proefpersonen bespeelden zelf geen instrument. In één conditie moesten ze alleen observeren, 

terwijl ze in een tweede conditie moesten proberen de vingerposities te 

imiteren. Wanneer ze de beweging moesten imiteren, kregen ze na het 

observeren een paar seconden de tijd om de greep zelf te oefenen. Tijdens 

deze periode werd een sterke overlap gevonden met het netwerk van 

hersengebieden dat actief werd tijdens het observeren van acties. In de 

eerste fase wordt de te imiteren actie in haar samenstellende elementen 

opgebroken en deze elementen worden in potentiële bewegingspatronen 

vertaald. Dan volgt de organisatie van deze bewegingspatronen in een 

spatiale en temporeel coherente sequentie van bewegingen, die herhaalt 

wat de imitator heeft getoond.  

5.4.1 SPIEGELNEURONEN: EVIDENTIE VOOR HUN ROL IN HET BEGRIP VAN ACTIES  (!)  

Gallesse et al. stellen dat het spiegelneuronensysteem een fundamenteel mechanisme is dat de basis vormt voor 

ons vermogen om de intenties en acties van anderen te begrijpen. Volgens hen gebeurt dat doordat we intern 

deze acties en intenties repliceren. Ze veronderstellen dat deze simulatie impliciet plaatsvindt.  

We kunnen niet enkel de acties van anderen interpreteren, we kunnen zelf vergelijkbare acties uitvoeren. 

Volgens hen zou een belangrijk verklarend mechanisme voor sociale cognitie zijn dat we in staat zijn om directe 

connecties te maken tussen het eigen perspectief en het perspectief van een ander. 

Umilta et al. registreerden de activiteit van spiegelneuronen. In de eerste conditie werd een sequentie van acties 

getoond waarin een hand een object greep. In de tweede conditie was de sequentie identiek, behalve dat het 

object in kwestie verborgen was achter een scherm, waardoor de hand-objectinteractie alleen maar afgeleid kon 

worden. → Ze vonden dat meer dan de helft van de onderzochte spiegelneuronen ook reageerden in de 

verborgen conditie.  

In de studie van Kohler et al. werden handelingen gepresenteerd die gepaard gingen met geluid. De 

spiegelneuronen in deze studie vuurden niet alleen maar tijdens het uitvoeren van deze acties, maar ook bij het 

observeren ervan. Een deel van deze neuronen vuurden ook wanneer alleen maar het geluid van de actie werd 

gepresenteerd. → Volgens Gallese et al. impliceert dat deze neuronen betrokken 

zijn bij het begrijpen van de acties, omdat ze de motorrepresentatie van de 

geobserveerde acties activeren. 

Ook bij mensen is evidentie gevonden dat het spiegelneuronensysteem 

betrokken kan zijn bij het begrijpen van de intenties en acties van anderen. 

Gallesse et al. stellen dat het menselijke spiegelneuronensysteem op een meer 

subtiele manier en op een groter scala van acties reageert dan het equivalente 

systeem bij apen. Daarnaast is bij mensen gevonden dat de toediening van TMS-

pulsen resulteert in een vergroting van de motorpotentialen die door spieren 

worden gegenereerd wanneer iemand een actie observeert.  

5.4.2 SPIEGELNEURONEN EN ACTIEBEGRIP: BEPERKINGEN  (!)  

Newman-Norlund et al. hebben een fMRI-studie uitgevoerd naar het begrip van acties. Proefpersonen moesten 

hierbij een onderscheid maken tussen betekenisvolle en betekenisloze acties. In deze studie werd gevonden dat 

de hersengebieden die traditioneel met het spiegelneuronensysteem worden geassocieerd, niet konden 

differentiëren tussen deze twee types acties.  
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Hickok identificeert acht problemen die gerelateerd zijn aan het idee dat spiegelneuronen betrokken zijn bij het 

begrip van acties, hier volgt de essentie ervan: 

1. Het is zeer waarschijnlijk dat ook andere neurale mechanismen betrokken zijn bij het begrijpen van 

acties en intenties. 

2. Het klassieke spiegelneuronensysteem is niet in staat om te differentiëren tussen betekenisvolle en 

betekenisloze acties. 

3. Er zijn indicaties voor een dissociatie tussen de uitvoering tussen de uitvoering van een actie en het 

begrijpen van acties. 

4. De evidentie voor overeenkomsten tussen het menselijke spiegelneuronensysteem en dat van andere 

primaten is zeer zwak. 

5.4.3 SPIEGELNEURONEN EN EMOTIES  (!)  

Bij apen is gevonden dat de insula een rol lijkt te spelen bij emotiebegrip; in het bijzonder in het begrijpen van 

walging. De insula ontvangt connecties van het reuk- en smaaksysteem en ook van de superieure temporale 

sulcus. Hier zijn neuronen gevonden die reageren op het waarnemen van gezichten. 

Daarnaast is gevonden dat de insula connecties ontvangt van interoceptieve projecties. 

o Interoceptie: de waarneming van de fysiologische toestand van het lichaam; in het bijzonder de interne 

organen. 

De stimulatie van de insula resulteert ook in een variëteit aan specifieke autonome visceromotorische responsen, 

zoals veranderingen in ademhaling of hartslag. Om deze reden lijkt de insula ook een belangrijke rol te spelen in 

visceromotorische integratie.  

Bij mensen lijkt de insula ook een belangrijke rol te spelen in de verwerking van walging: geurstimuli die als 

walgelijk worden ervaren, roepen een sterke activatie op in de linker insula. De insula kan ook geactiveerd 

worden door de gelaatsuitdrukkingen van een ander. 

Calder et al. beschrijven een patiënt NK, die ten gevolge van een laesie in 

de linker insula een selectieve beperking had in het herkennen van walging 

in gelaatsuitdrukkingen. Zijn vermogen om andere emoties te herkennen 

was niet aangetast. Interessant genoeg bleef de beperking van NK om 

walging te herkennen niet beperkt tot gelaatsuitdrukkingen, maar had 

ook een beperking in zijn vermogen om auditieve signalen die 

geassocieerd zijn met andere emoties. NK had daarnaast ook een beperkt 

vermogen om gevoelens van walging zelf te ervaren.  

→ De insula speelt een belangrijke rol in het ervaren van negatieve emoties en het verwerken van motorische 

responsen die gerelateerd zijn aan die emotie.  

Adolphs et al. rapporteerden het geval van patiënt B, die ten gevolge van een bilaterale schade aan de insula 

substantiële beperkingen vertoonde in het kunnen herkennen van de gelaatsuitdrukkingen die geassocieerd zijn 

met walging, maar geen probleem had in het kunnen herkennen van andere gelaatsuitdrukkingen. B’s 

onvermogen om walging te herkennen drukte zich daarnaast ook nog uit in het feit dat hij op een aselectieve 

wijze voedsel tot zich nam, waaronder items die niet eetbaar waren. Daarnaast vertoonde hij geen tekenen van 

walging bij items die de meeste mensen wel als walgelijk zouden ervaren, bijvoorbeeld foto’s van voedsel dat 

bedolven was onder kakkerlakken. 
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Wicker et al. stelden proefpersonen bloot aan geuren die walging opriepen. Daarnaast kregen ze ook films te zien 

van anderen die aan een glas roken en daarna tekenen van walging uitdrukten. Deze resultaten werden 

vergeleken met condities waarin proefpersonen blootgesteld werden aan aangename geuren en waarbij ze 

aangename gelaatsuitdrukkingen van anderen observeerden. De insula werd zowel geactiveerd door de eigen 

ervaring van walging alsook door het waarnemen van iemand anders die een expressie van walging uitdrukte. 

→ Samengevat lijkt het er dus op dat het observeren van een actie, een intentie of een emotie bij iemand anders 

herkend wordt doordat dezelfde neurale circuits worden geactiveerd die betrokken zijn bij het ervaren van 

dezelfde acties, intenties of emoties bij onszelf. Naast de visuele representatie van acties, activeren we ook een 

mentale representatie die vergelijkbaar is met de wijze waarop we zelf de emotie, de intentie of de actie zouden 

ervaren.  

→ Het herkennen van emoties bij anderen kan in ieder geval gedeeltelijk plaatsvinden door middel van een 

simulatiemechanismen dat bijdraagt aan het zelf ervaren van deze emoties.  

5.4.4 SPIEGELNEURONEN EN GEBARENTAAL 

Rogalsky et al. onderzochten de mogelijke betrokkenheid van het spiegelneuronensysteem bij de verwerking van 

gebarentaal. Dove gebarentaalgebruikers met focale corticale laesies werden gevraagd twee taken uit te voeren: 

in de ene taak moesten ze losse gebaren proberen te interpreteren en in de tweede taak volledige zinnen.  

→ Er werd gevonden dat laesies in de linker hemisfeer geen significant effect hadden op de interpretatie van 

losse gebaren, maar dat het vermogen om volledige zinnen te interpreteren aangetast was door laesies in de 

linker temporale-pariëtale gebieden. Laesies in gebieden die geassocieerd zijn met het spiegelneuronensysteem 

in de linker frontaalkwab, hadden geen invloed op taalbegrip, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat deze delen 

van het spiegelneuronensysteem betrokken waren bij het begrijpen van de geassocieerde acties. 

5.4.5 SPIEGELNEURONEN EN PREDICTIVE CODING  

Volgens sommige theoretici kan de werking van het spiegelneuronensysteem worden verklaard doordat we op 

basis van sensorische impressies specifieke motorcommando’s zouden kunnen genereren (= invers model). 

Predictive coding-raamwerk is gebaseerd op het idee dat op verschillende niveaus in de corticale hiërarchie 

predicties worden gegenereerd, die gecorreleerd worden op basis van sensorische input. De essentie van het 

predictive coding-raamwerk is dat op ieder niveau in de hiërarchie de predictiefout geminimaliseerd wordt, 

doordat het via terugkerende verbindingen een predictie genereert voor de representatie op een lager niveau. 

Deze predictie wordt vervolgens vergeleken met de actuele representatie op het lagere niveau en het verschil 



220 
 

tussen de voorspelde representatie en de actuele representatie wordt weer als een predictiefout via de 

feedforwardverbindingen teruggestuurd naar het hogere niveau. → Voor het spiegelneuronensysteem betekent 

dit dat de hersengebieden die betrokken zijn bij de observatie van beweging ook een hiërarchische organisatie 

vertonen en dat anatomische verbindingen tussen de verschillende niveaus ook omgekeerd zijn. 

Deze hiërarchische organisatie heeft een rechtstreekse connectie met het visuele systeem, waardoor de 

representaties op de hoogste niveaus van de hiërarchie zullen resulteren in predicties die zowel het visuele 

systeem informeren als het motorsysteem. Deze predicties worden via terugkerende verbindingen 

teruggekoppeld naar de lagere niveaus en dat gebeurt zowel voor het visuele systeem als voor het 

motorsysteem.  

Kilner et al. veronderstellen dat de voorwaartse modellen gebruikt worden om motorcommando’s te genereren 

op basis van de acties die bij anderen geobserveerd worden. Kilner et al. beargumenteren dat bij het uitvoeren 

van een actie de motorcommando’s worden geoptimaliseerd om het verschil tussen de voorspelde en de 

daadwerkelijke beweging te minimaliseren, waarbij ze veronderstellen dat de gewenste bewegingen bekend zijn. 

Jacob en Jeannerod beargumenteren dat het spiegelneuronensysteem 

onmogelijk in staat kan zijn om te differentiëren tussen de twee 

situaties, omdat de geobserveerde beweging in beide situaties 

identiek is (bv: dokter die een snee maakt in het lichaam vs. een sadist 

die een snee maakt in een lichaam). Dat is inderdaad het geval 

wanneer we het spiegelneuronensysteem proberen te verklaren op 

basis van een invers model. Bij het predictive coding-mechanisme 

zullen de geobserveerde bewegingspatronen verklaard moeten 

worden op een groot aantal niveaus in de hiërarchie.  

o Het predictive coding-mechanisme voorspelt voor het intentionele niveau een doel.  

o Dit doel voorspelt vervolgens een kinematische representatie van de motorische acties.  

o Op ieder niveau zal de voorspelde activiteit worden vergeleken met de werkelijke activiteit en het 

verschil wordt in de vorm van een predictiefout weer teruggekoppeld naar het hogere niveau.  

In geval waar beide intenties geassocieerd zijn met identieke bewegingen zullen er identieke predictiefouten 

optreden, waardoor ook het predictive coding-mechanisme niet kan differentiëren tussen beide intenties. In 

tegenstelling tot de simpelere inverse modellen, moet het predictive coding-mechanisme ook de sensorische 

informatie, die gerelateerd is aan de context waarin de beweging plaatsvond, kunnen verklaren. Deze context 

introduceert een hoge mate van waarschijnlijkheid die iets over de intentie van de actie zegt.  

→ Wanneer de actie plaatsvond in een operatiekamer zou er een kleine predictiefout optreden voor de intentie 

‘genezen’, maar een grote fout voor de intentie ‘pijn doen’.  

Hoewel de predictiefout op alle andere niveaus even groot zou zijn voor beide intenties, resulteert een globale 

minimalisatie van de predictiefout erin dat het spiegelneuronensysteem toch uit de context kan afleiden wat de 

intentie is van de actie. Spiegelneuronen in het gebied PF (onderdeel van de pariëtale lobule) reageren anders 

op nagenoeg identieke bewegingen, die verschillen qua intentie. Kilner et al. stellen dat het 

spiegelneuronensysteem onderdeel is van een groter hiërarchisch geheel dat deze context wel betrekt in het 

bepalen van de intentie, maar impliceert niet dat de context ook gecodeerd is in het spiegelneuronensysteem. 
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5.4.6 MIRROR TOUCH SYNESTHESIA 

o Mirror touch synesthesia: wordt gekenmerkt door het feit dat personen, die observeren hoe iemand 

anders aangeraakt wordt, deze aanraking zelf ervaren.  

Volgens Ishida et al. kunnen synesthetische effecten deels verklaard worden vanuit het idee dat neuronale 

netwerken in de pariëtale cortex en de insula gedeeld werden voor de representatie van het eigen lichaam en 

dat van een ander. De synesthetische ervaring zou hierbij optreden omdat de grens tussen de representatie van 

het eigen lichaam en dat van een ander vervaagt.  

 

 

 

 

 

 

 

6 SOCIALE PERCEPTIE → NIET KENNEN 

o Sociale perceptie: de studie van de wijze waarop we conclusies trekken uit het non-verbale gedrag van 

iemand anders. 

6.1 SOCIALE UITSLUITING 

Eisenberger et al. lieten een groep proefpersonen tijdens een fMRI-meting een virtueel balspel spelen, om op 

deze wijze de neurale basis voor sociale uitsluiting te onderzoeken. Het spel bestond eruit een virtuele bal over 

te gooien naar een van de andere spelers. De taak was zo opgezet dat de gecomputeriseerde spelers op een 

gegeven moment van strategie veranderden en de bal alleen maar naar elkaar gingen overgooien, waardoor ze 

de proefpersoon buitensloten.  

→ Deze exclusie resulteerde in een toename in activatie 

in de anterieure cingulate cortex. Deze toename in 

activatie correspondeerde sterk met de door de 

proefpersonen zelfgerapporteerde mate van sociale 

nood die het gevolg was van deze uitsluiting.  

→ Eisenberger en Lieberman stellen dat deze vorm van 

uitsluiting een vorm van sociale pijn representeert die 

verwerkt wordt door dezelfde neurale mechanismen die 

ook betrokken zijn bij de verwerking van de affectieve 

component van fysieke pijn. 
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6.2 PLAATSVERVANGENDE PIJN 

o Plaatsvervangende pijn: we zien een ander pijn lijden, resulteert ook in een toename van activatie van 

de anterieure cingulate gyrus.  

Krishnan et al. dienden proefpersonen ofwel een fysieke pijnprikkel toe ofwel lieten ze de proefpersonen iemand 

observeren die deze fysieke pijn kreeg toegediend.  

o Somatische pijn resulteerde vooral in activatie van de anterieure insula, de dorsale anterieure cingulate 

cortex, de dorsoposterieure insula en de secundaire somatosensorische cortex.  

o Geobserveerde pijn resulteerde vooral in activatie van de dorsomediale prefrontale cortex, de 

amygdala, de posterieure cingulate cortex en de temporopariëtale junctie. Zij zijn vooral geassocieerd 

met processen die betrokken zijn bij het denken over anderen (= mentalisatieprocessen). 

6.3 AANRAKING VAN EEN ANDER 

Op basis van fMRI-studies is vastgesteld dat de secundaire somatosensorische cortex een rol speelt in het 

waarnemen van de somatosnensorische perceptie van een ander. Proefpersonen werden, in de scanner, 

aangeraakt aan hun benen en kregen foto’s te zien van anderen die aan hun benen werden aangeraakt. De 

aanraking activeerde de primaire en de secundaire somatosensorische cortex, terwijl de foto’s de secundaire 

cortex activeerden. 

7 JOINT ACTION → NIET KENNEN 

Onze vaardigheid om onze motorische acties te kunnen 

coördineren met die van anderen is cruciaal voor ons succes.  

o Joint action: iedere vorm van sociale interactie 

waarbij twee of meer individuen hun acties moeten 

coördineren in tijd en ruimte om een verandering in 

de omgeving teweeg te brengen.  

Volgens Sebanz et al. zal een succesvolle 

gemeenschappelijke actie afhangen van drie voorwaarden: 

1. Individuen zullen in staat moeten zijn om representaties te delen.  

2. Individuen zullen in staat moeten zijn om de acties van anderen te voorspellen. 

3. Individuen zullen in staat moeten zijn om de consequenties van de voorspelde eigen acties en die van 

de ander met elkaar te integreren.  

7.1 JOINT ATTENTION: GEDEELDE REPRESENTATIES  

1. Een van de voorwaarden om succesvol gezamenlijk een actie te kunnen uitvoeren, is dat dezelfde 

intenties gedeeld worden tussen de samenwerkende partners.  

2. Een tweede voorwaarde voor het samen uitvoeren van een actie is dat er sprake moet zijn van gedeelde 

kennis.  

→ De vaardigheid om je eigen aandachtsprocessen en die van je partner op elkaar af te stemmen, op 

zodanige wijze dat je allebei op dezelfde aspecten van de taak let. 

Deze gemeenschappelijke aandacht zou de basis vormen voor het creëren van een perceptuele 

gemeenschappelijke grond, die twee doelen kan dienen:  

1. Initiëren van de gecoördineerde actie 

2. Blijven coördineren wanneer de actie eenmaal op gang is gebracht. 
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7.2 ACTIEOBSERVATIES  

Verschillende studies hebben aangetoond dat tijdens de observatie van een actie de corresponderende respons 

wordt geactiveerd in de observator. Er wordt verondersteld dat het spiegelneuronensysteem een belangrijke rol 

speelt in het delen van actierepresentaties en de onderliggende taakdoelen. Er zou op deze wijze een resonantie 

kunnen ontstaan tussen de uitvoering van de eigen motorrepresentatie en de acties van een ander. 

Het kunnen observeren van de acties van een ander is echter niet voldoende 

om succesvol te kunnen samenwerken. Daarvoor is het ook cruciaal om de 

acties van de ander te kunnen voorspellen. De hier beschreven 

motorresonantie zou ook een cruciale rol spelen bij het voorspellen van de 

acties van een ander. De oogbewegingspatronen van deze observatoren liepen 

voor op de acties die geobserveerd waren, op een manier die sterk vergelijkbaar 

was met de oogbeweging van de bouwer zelf. Dit resultaat suggereert dat de 

observator alvast de komende fase van de actie aan het voorspellen waren.  

Newman-Norlund et al. vonden in een fMRI-studie dat hersengebieden die 

onderdeel zijn van het spiegelneuronensysteem sterker geactiveerd werden 

tijdens het uitvoeren van een actie die complementair was aan een actie van 

een acteur dan tijdens het imiteren van de acteur.  

7.3 TAKEN DELEN  

De derde manier oom acties te delen bestaat niet zozeer uit het observeren van acties, maar uit het weten wat 

de taak van de ander is (bv: in het verkeer voorrang verlenen).  

In een studie van Van Schie et al. moesten proefpersonen acties observeren die door de actor alleen maar onder 

specifieke omstandigheden mochten worden uitgevoerd. EEG-metingen toonden aan dat activatie in de 

motorcortex van de observatoren optrad voordat de actie daadwerkelijk door de actor werd uitgevoerd, wat 

suggereert dat de proefpersonen een representatie van de actie activeerden zodra de actor de instructie kreeg 

die uit te voeren. Bovendien veranderde het activatiepatroon van de observator in functie van de accuratesse 

van de actie van de observator. Wanneer de actor een fout maakte resulteerde dat bij de observator in een 

respons die vergelijkbaar was met de error-related negativity. 

→ Vergelijkbare mechanismen actief zijn bij het monitoren van de fouten van een ander als bij het monitoren 

van fouten die ze zelf maakt.  

Ramnani en Miall vonden dat observatoren in staat zijn om op de acties van een ander te anticiperen op basis 

van taakinstructies, zelfs wanneer deze acties niet direct te observeren waren. Een predictive coding-

mechanisme is actief om de mentale staat van een andere deelnemer te voorspellen.  
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7.4 ACTIECOÖRDINATIE  

Richardson et al. lieten proefpersonen samen planken verplaatsen die aangevoerd werden op een rolband. Deze 

planken konden alleen aan de uiteinden vastgepakt worden en ze 

varieerden in lengte, zodat één persoon alleen ze kon oppakken of dat 

er twee personen voor nodig waren. De planken kwamen ofwel in 

oplopende volgorde van lengte van de rolband, ofwel in aflopende 

volgorde. De auteurs veronderstelden dat de proefpersonen, in het 

geval van oplopende volgorde, in eerste instantie individueel planken 

van de band zouden pakken en op een gegeven moment zouden 

switchen naar samenwerken.  

→ Interessant genoeg varieerde het punt waarop overgegaan werd als een functie van de gemiddelde armlengte 

van de twee samenwerkende individuen: hoe langer de gemiddelde armlengte, hoe later overgegaan werd op 

samenwerken. Dit impliceert dat de waargenomen affordance van de objecten niet alleen maar afhankelijk is 

van de eigen capaciteiten, maar ook van die van een ander.  

7.5 AGENCY  

Wanneer een verandering kort na onze eigen actie optreedt hebben we de neiging om deze consequentie aan 

onze eigen acties toe te schrijven; we hebben de indruk zelf de agent te zijn van onze acties.  

Proefpersonen met ASS moesten gezamenlijk een taak uitvoeren waarbij ze door middel van een joystick een 

virtuele bal op een beweegbare balk laten balanceren. Vergeleken met gezonde controle-proefpersonen bleek 

dat paren die met ASS gediagnosticeerd waren in veel sterkere mate hun acties van elkaar gingen scheiden, om 

problemen met agency (tussenkomst) te voorkomen. 

8 SOCIAAL BESLISSEN 

Hoe een ander de consequenties van onze beslissing zal opvatten, bepaalt in belangrijke mate de uitkomst van 

onze beslissing.  

Ballesta en Duhamel vonden dat wanneer resusapen samen een taak moesten uitvoeren, ze probeerden te 

voorkomen dat een soortgenoot een aversieve stimulus toegediend kreeg en juist te bevorderen dat die een 

beloning ontving.  

o In het dictatorspel krijgt één deelnemer de beschikking over een aantal goederen met de opdracht die 

te verdelen tussen zichzelf en een andere deelnemer. Neuronen waren actief wanneer de dictator 

besliste goederen wel of niet toe te wijzen aan de ander, maar niet wanneer deze beslissing door een 

computer genomen werd.  

→ Dit suggereert dat deze neuronen een belangrijke rol spelen in sociale beslissingsprocessen. 

Beslissingen worden, volgens Rilling et 

al. vooral genomen om een toestand te 

bereiken die overeenkomt met een 

hoger gewaardeerde beloning, 

ongeacht of deze beloning nu bestaat 

uit een brokje voedsel, het slagen voor 

een examen of een promotie op het 

werk.  
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De sociale beslissing is niet alleen maar afhankelijk van de eigen intenties en acties, maar ook van die van de 

acties en mentale toestand van een ander. Speltheorie is de studie van mathematische modellen die conflict en 

coöperatie tussen intelligente rationele beslissers beschrijven (bv: dictatorspel). 

o In het vertrouwensspel neem een van de deelnemers de rol van investeerder op, die de andere 

deelnemer een deel van zijn tegoeden kan geven. De andere deelnemer ontvangt vervolgens een 

veelvoud hiervan en heeft de keuze om alles, niets of een deel hiervan weer terug te geven. Wanneer 

de oorspronkelijke ontvanger het vertrouwen van de investeerder honoreert, kunnen beide spelen een 

opbrengst krijgen die hoger is dan de oorspronkelijke inzet, maar wanneer het vertrouwen geschonden 

wordt kan de gever een aanzienlijk verlies lijden. 

8.1 NEUROECONOMICS  

Een centraal probleem bij klassieke economische studies is dat belangrijke concepten, zoals voorkeuren en 

overtuigingen, niet te meten zijn. De neuro-economie streeft ernaar om neurale correlaten van deze concepten 

te identificeren en de hiermee geassocieerde neurale responsen tijdens economische beslissingstaken te meten. 

 

8.2 SOCIALE DILEMMA’S  

o Sociaal dilemma: wordt gevormd door situaties waarin beslissingen die gunstig zijn voor een individu 

uiteindelijk een zéér ongunstige uitkomst hebben voor de populatie of groep.  

 

o Commons dilemma: refereert aan een traditie waarbij Britse boeren vrijelijk de gemeenschappelijke 

gronden konden gebruiken om hun dieren te laten grazen. Voor iedere individuele boer is het gunstig 

om de dieren op gemeenschappelijke grond te laten grazen, omdat ze zonder kosten de melk- of 

vleesproductie van hun bedrijf kunnen maximaliseren. Er ontstaat echter een probleem wanneer 

iedereen zijn dieren op de gemeenschappelijke gronden laat grazen, omdat er dan sprake is van 

overbeweiding. 

→ Er bestaat geen technische oplossing voor het commons dilemma, het vereist een hogere moraliteit. 

Vanuit een meer technisch perspectief beschouwd kunnen we stellen dat het nemen van een beslissing in een 

sociaal dilemma kennis vereist over drie aspecten: 

1. De verwachte opbrengst van de beslissing voor onszelf. 

2. De intentie van de ander 

3. De verwachte opbrengst van de ander 

In de studie van Haroush en Williams werden resusapen 

getraind om een variant op het prisoners’ dilemma game te 

spelen. De apen konden samenwerken om een grote, maar 

onbekende beloning in de wacht te slepen of ze konden gaan 

voor een kleinere onmiddellijke beloning. De onderzoekers 

identificeerden drie types neuronen:  

1. Neuronen die vooral reageren op de eigen keuze 

2. Neuronen die reageerden op de keuze van de partner 

3. Neuronen die vooral reageerden op de voorspelde 

keuze van de partner (speelt waarschijnlijk een 

belangrijke rol in het maken van sociaal strategische 

beslissingen) 
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o Reciproque uitwisseling: de uitkomst van een actie is niet alleen afhankelijk van de eigen beslissing, 

maar ook van die van de ander.  

Wanneer de partner een reciproque actie uitvoert, wordt de caudate nucleus geactiveerd. Deze activatie 

versterkt naarmate opeenvolgende rondes een toenemende mate van coöperatie laten zien. Op basis hiervan 

wordt verondersteld dat de caudate-activiteit verband houdt met de verwerking van sociale predictiefouten. 

Interessant genoeg wordt de verhoogde caudate-activiteit niet gevonden wanneer spelers hun beslissingen 

baseren op informatie die niet door directe feedback over het daadwerkelijk gedrag van de ander wordt 

verkregen, maar door externe factoren. Reputaties resulteren in het verwerpen van feedback. Zowel top-down- 

als bottom-upprocessen spelen een rol in het maken van sociale beslissingen. Voor het prisoner’s dilemma is 

gevonden dat coöperatieve acties die niet met een reciproque actie beantwoord worden, resulteren in een 

toename in activatie van de anterieure insula.  

Uit vele studies is gebleken dat mensen een algemene hekel aan profiteurs hebben, zoals blijkt uit het feit dat 

mensen bereid zijn hen te straffen ten koste van persoonlijk ongemak. De insula-activatie is mogelijk een neuraal 

correlaat van deze aversieve reactie, aangezien dit gebied niet alleen maar reageert op fysieke pijn, maar ook op 

een veelheid van negatieve sociale interacties.  

8.3 VERTROUWEN 

Rilling et al. stellen dat vertrouwen in een ander van essentieel belang is bij de reciproque uitwisseling van 

goederen.  

Oxytocine is een neuropeptide dat na nasale toediening snel door het bloed opgenomen wordt en gemakkelijk 

de bloed-hersenbarrière passeert, en waarvan bekend is dat het stress en angstgevoelens reduceert. Deze 

toediening had als effect dat deelnemers meer bereid waren om grotere initiële geldbedragen te transfereren in 

een vertrouwensspel. Wanneer de toediening van oxytocine werd gecombineerd met fMRI, werd gevonden dat 

dit een afname van activatie van de amygdala tot gevolg had en een toename van gedragsmatige acties die 

vertrouwen impliceerden.  

→ Oxytocine kan vertrouwen induceren door de angst over het mogelijk uitblijven van een reciproque actie te 

reduceren.  

9 MORELE DILEMMA’S  (!) WAT ZIJN MORELE  DILEMMA’S  + BELANGRIJKSTE VBN HERKENNEN  

o Morele dilemma’s: problemen waarbij een proefpersoon een keuze moet maken tussen twee 

verschillende scenario’s waarbij aan ieder van deze scenario’s een negatieve uitkomst gekoppeld is.  

Greene et al. beargumenteren dat sommige morele problemen beroep doen op de rationale cognitieve 

processen, terwijl andere vormen van morele problemen vooral een beroep doen op intuïtieve en emotionele 

processen. 

Een morele schending kan als ‘persoonlijk’ worden beschouwd wanneer aan drie criteria is voldaan: 

1. De schending moet resulteren in een ernstig lichamelijk letsel. 

2. Dit letsel moet van toepassing zijn op een specifieke persoon of een groep personen. 

3. Dit letsel moet niet het gevolg zijn van de afwenteling van een bestaande bedreiging op iemand anders.  

→ Er is sprake van een moreel dilemma als een eigen actie direct leed veroorzaakt voor iemand anders. 
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o Me hurt you: het hurt-criterium representeert de negatieve consequentie van de actie, you staat voor 

het feit dat het slachtoffer duidelijk gerepresenteerd wordt als een individu, me representeert het 

criterium van agency, het feit dat de uitgevoerde actie intentioneel is. 

o Trolleydilemma: een tram rijdt op 5 mensen in, tenzij de 

persoon aan de hendel trekt zodat de trein maar 1 iemand 

doodrijdt. → De meesten zeggen dat ze de hendel zullen 

omtrekken. 

o Voetbrugdilemma: opnieuw rijdt de trein in op 5 mensen, 

tenzij je de dikke man van de brug duwt, deze zal de trein 

stoppen zodat de andere 5 mensen blijven leven. → In dit geval 

zeiden de meeste mensen dat ze de man niet van de brug 

zouden duwen. 

 Het trolleydilemma is onpersoonlijk, in tegenstelling tot het 

voetbrugdilemma, omdat het bestaat uit het afwentelen van 

een bestaande dreiging. 

Volgens Greene et al. roepen persoonlijke morele dilemma’s een sterke emotionele respons op. Ze stellen een 

duaal-procesmodel voor dat bestaat uit enerzijds (Systeem 1) een snel, automatisch en affectief systeem en 

anderzijds (Systeem 2) een langzamer en beredeneerd ‘cognitief’ systeem. Individuen die vooral deontologische 

beoordelingen maken op basis van morele regels reageren voornamelijk vanuit dit Systeem 1-proces, terwijl 

individuen die vooral praktische of utilitaire beoordelingen maken vooral handelen vanuit het Systeem 2-proces. 

De dorsolaterale prefrontale cortex en de anterieure cingulate cortex zijn vooral betrokken bij cognitieve 

controle en spelen een belangrijke rol in het maken van utilitaire beslissingen. De ventromediale prefrontale 

cortex is vooral betrokken bij het genereren van emoties.  

Duke en Begue rapporteren dat de neiging van proefpersonen om ‘ja’ te antwoorden op het voetbrugprobleem 

afhankelijk is van de hoeveelheid alcohol ze genuttigd hebben. 

Enkele problemen: 

o Bauman et al. beargumenteren dat het voetbrugprobleem onrealistisch is, en eerder op de lachspieren 

van de deelnemers werkt dan dat het serieuze resultaten over ethische oordelen oplevert. 

o De validiteit van de gebruikte problemen is erg laag. Het humoristische effect, gecombineerd met de 

extreem lage waarschijnlijkheid dat het geschetste scenario zich in werkelijkheid kan voordoen, 

resulteert in een situatie waarin de moraliteit losgekoppeld kan worden van de gemaakte beslissing.  

o Bijkomend probleem van gebruik van onrealistische scenario’s is dat de ontkoppeling met de 

werkelijkheid erin resulteert dat het ervaren van walging en woede die realistische sociale dilemma’s 

wel oproepen uitblijft, wat een additionele reden kan zijn waarom de respons van de proefpersonen 

weinig overeenkomsten vertoond met hun werkelijke morele waarden.  

KADER 23.2: SOCIAAL INZICHT, MORELE DILEMMA’S EN ZELFRIJDEND VERKEER  (!) WELKE DILEMMA’S EN 

HOE WORDEN DEZE BEOORDEELD? + WELKE SOCIALE PROBLEMEN KOMEN WE TEGEN?  

Ondanks de potentie die autonome voertuigen bieden om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn er in de 

afgelopen jaren een aantal spraakmakende ongevallen geweest waarbij autonoom rijdende voertuigen 

betrokken waren. De introductie van autonome auto’s creëert een interessante nieuwe set van sociale problemen. 

Een moreel dilemma dat zich aftekent is de vraag of het aantal dodelijke ongelukken dat autopilot-systemen 

kunnen voorkomen opweegt tegen het beperkte aantal doden dat ze mogelijk veroorzaken.  
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Wil een autonoom opererende auto zelfstandig kunnen functioneren, dan moet die inzicht hebben in het sociaal 

gedrag van anderen. Hoewel autonome voertuigen zich in principe op basis van de verkeersregels zouden moeten 

gedragen, zijn er tal van situaties waarin de logica van deze regels tekortschiet om een daadwerkelijke beslissing 

te nemen.  

Simpele regels volstaan niet meer om een deadlock te doorbreken wanneer menselijke chauffeurs en autonome 

voertuigen de weg delen. Want wat als vier voertuigen op een kruispunt staan, maar ze allemaal voorrang van 

rechts moeten verlenen? 

Een goed autonoom systeem moet op de een of andere manier intenties kunnen interpreteren (Bv: Wat is de 

intentie van een chauffeur die met zijn koplampen knippert?). Mogelijk kunnen inzichten vanuit de sociale 

cognitieve neurowetenschappen bijdragen aan het oplossen van deze problemen. 

Een ander opmerkelijk resultaat heeft betrekking op het keuzegedrag dat een artificieel systeem zou moeten 

vertonen wanneer een autonoom voertuig in een situatie komt waarin een ongeluk niet meer te voorkomen is.  

In een dilemma werd gevraagd wat de auto moest doen ingeval die een keuze moest maken tussen het 

omverrijden van één onschuldige voetganger of het opofferen van zichzelf en zijn passagier. De meeste 

respondenten gaven aan dat ze de utilitaire beslissing verkozen, dat ze de beslissing prefereerden waarin de auto 

het minste aantal slachtoffers maakte. Opmerkelijk genoeg gaven de respondenten aan zelf liever een auto te 

kopen die zijn inzittenden ten koste van alles zou beschermen. 

Ongeacht welke technologische ontwikkelingen precies zullen plaatsvinden, de introductie van nieuwe 

technologieën roept altijd een zekere weerstand op en introduceert nieuwe, soms tijdelijke, sociale problemen. 

De introductie van een autonoom opererende voertuigen zal waarschijnlijk ook gepaard gaan met een periode 

van gewenning. 
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H24: VERGISSEN IS MENSELIJK: DE ROL VAN FOUTEN IN MENSELIJKE COGNITIE  

1 INLEIDING → NIET KENNEN 

In nagenoeg alle domeinen van de cognitieve psychologie wordt geobserveerd dat wij mensen systematisch 

fouten maken en dat deze fouten een steeds belangrijkere rol spelen in het verklaren van het menselijk gedrag. 

Verder spelen fouten ook een cruciale rol in ons dagelijks functioneren.  

De basisopvatting dat de menselijke cognitie met een computer vergeleken kan worden is de laatste jaren sterk 

aan verandering onderhevig, mede vanwege de realisatie dat juist foutcorrectiemechanismen een cruciale rol 

spelen in cognitieve processen. Hoewel de cognitieve psychologie zich nog steeds ten doel stelt om 

wetmatigheden in ons gedrag te vinden, worden de onderliggende cognitieve modellen steeds minder 

geïnspireerd door de klassieke computerwetenschappen en steeds meer door de biologie en de 

neurowetenschappen.  

De overgrote meerderheid van wetenschappers die in psychologische vaktijdschriften hebben gepubliceerd was 

het sterk oneens met de stelling dat een moderne digitale computer een goede metafoor is voor de menselijke 

cognitie. Andere opvallende resultaten waren dat de meerderheid van de ondervraagden van mening was dat 

menselijk gedrag afhankelijk is van een sociale context en dat het bestuderen van individuele cognitieve 

processen in isolatie van andere processen, niet de optimale manier is om wetenschappelijke vooruitgang te 

boeken.  

De integratie van actie en perceptie speelt een aanzienlijke rol van betekenis in de menselijke cognitie. Het 

nemen van beslissingen op basis van informatie uit onze omgeving neemt in het dagelijks leven vaak de vorm 

aan van het uitvoeren van een handeling en in veel gevallen moet we daarbij een selectie maken uit meerdere 

alternatieve handelingen. De uitgevoerde keuzes worden hierbij impliciet als associaties opgeslagen en naarmate 

vergelijkbare beslissingen steeds vaker genomen worden, kan het beslissingsproces steeds verder 

geautomatiseerd worden.  

2 TERUGBLIK: FOUTCORRECTIE ALS KERNPRINCIPE VAN MENSELIJKE COGNITIE (!) 

2.1 PREDICTIE  

Het predictive coding-raamwerk kan beschouwd worden als een van de invloedrijkste theoretische 

ontwikkelingen van het afgelopen decennium. Hoewel het raamwerk een plausibele verklaring kan bieden voor 

een groot aantal cognitieve fenomenen, zijn er ook nog een aanzienlijk aantal cognitieve fenomenen en effecten 

waarvan momenteel niet duidelijk is of die zich door het predicitive coding framework laten verklaren.  

2.2 PREDICTIE EN RATIONALITEIT  

2.2.1 PREDICTIVE CODING EN BOUNDED RATIONALITY  

Mogelijk spelen predictieve processen ook een belangrijke rol in redeneer- en beslissingsprocessen. Friston et al. 

verklaren het idee van gebonden rationaliteit, oftewel de ogenschijnlijke beperking in ons rationele keuzegedrag, 

vanuit het idee dat generatieve modellen een representatie vormen die optimaal past, gegeven de data die 

beschikbaar zijn.  
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Ortega en Braun, die een model beschrijven dat keuzegedrag kan verklaren op basis van thermodynamische 

principes van de informatieverwerking. Volgens van Friston, en Ortega en Braun wordt de verwachte utiliteit van 

een complexe keuze bepaald doordat voor iedere optie een intern model wordt gegenereerd, waarbij het 

keuzegedrag uiteindelijk bestaat uit het selecteren van het optimale model. Het generen van de interne modellen 

vindt volgens deze principes plaats door op een bayesiaanse wijze de attributen voor iedere optie met elkaar te 

combineren, waarna op basis van een modelvergelijkingsproces het model met de beste fit gekozen wordt. 

2.2.2 PREDICTIVE CODING, ANGST EN IRRATIONALITEIT  

Pezzulo’s idee is gebaseerd op de assumptie dat interoceptieve en andere lichamelijke percepties ook een rol 

spelen bij het vormen van perceptuele inferenties.  

o Het predictive coding-raamwerk stelt ons in staat om de sensorische input te vergelijken met meerdere 

alternatieve hypothesen 

o De embodied predictive coding-theorie die Pezzulo voorstelt, breidt dit idee uit door zowel sensorische 

als interoceptieve informatie bij de inferentie te betrekken. 

Het zien van een horrorfilm zou mogelijk kunnen resulteren in het primen van de concepten ‘inbreker’ of ‘boeman’, 

waardoor deze concepten een sterke a-prioribis krijgen. Ook wanneer er geen sprake is van gebeurtenissen die 

het concept ‘inbreker’ direct kunnen primen, kunnen dit soort ogenschijnlijk irrationele angsten nog steeds 

optreden. In normale omstandigheden zou je volgens Pezzulo op basis van a-priorikennis voldoende evidentie 

voor de hypothese moeten vinden dat het piepende raam door de wind veroorzaakt wordt.  

Wanneer we ook interoceptieve signalen betrekken in het bepalen van de evidentie wordt de subjectieve 

waarschijnlijkheid van de hypothese dat er een inbreker is een stuk groter. Na het zien van een horrorfilm of het 

betrokken zijn bij een auto-ongeluk is ons fysiologisch arousalniveau vaak een stuk hoger dan normaal. De 

fysiologische signalen die corresponderen met deze verhoogde arousal kunnen beter verklaard worden door de 

inbrekershypothese dan door de windhypothese, terwijl het geluid van de piepende ramen evengoed door beide 

hypothesen wordt verklaard.  

Bovendien wordt in de bayesiaanse inferentiemethode 

rekening gehouden met de onzekerheid van de data. Van de 

geluiden die je ’s nachts hoort bent je niet zeker wat de 

oorzaak is en de visuele informatie is ’s nachts, in het 

donker, nog minder betrouwbaar. De interoceptieve 

signalen zijn vrij duidelijk, waardoor ze ook relatief zwaar 

meewegen in het inferentieproces.  

De boeman heeft geen duidelijke vorm en kan het concept alleen maar herkend worden op basis van de 

interoceptieve signalen die geassocieerd zijn met deze angst. Omdat het vooral deze interoceptieve signalen zijn 

die ’s nachts relatief zwaar doorwegen, vermoedt Pezzulo dat het om deze reden is dat de boeman ons ook alleen 

maar ’s nachts ‘bezoekt’. Vanuit het perspectief van een emobodied predictive coding-raamwerk gezien is de 

ogenschijnlijk irrationele angst voor inbrekers, boemannen en andere bedreigingen niet irrationeel, maar het 

gevolg van de interpretatie van interoceptieve signalen, die relatief zwaar – te zwaar misschien – doorwegen in 

het inferentievormingsproces.  
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3 DE ROL VAN FOUTCORRECTIEMECHANISMEN IN COGNITIEF DISFUNCTIONEREN  (!) 
WELKE ASPECTEN VAN HET PREDICTIVE CODING MODEL KUNNEN TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE SYMPTOMEN 

VAN SCHIZOFRENIE  EN AUTISME?  

Wanneer de correctie door sensorische feedback nog verder verzwakt, bijvoorbeeld tijdens de slaap, kan dat 

resulteren in extreme perceptuele ervaringen, die zich dan manifesteren in de vorm van dromen. Recente 

evidentie suggereert dat ook in wakende toestand verstoringen in de balans tussen predictie en 

predictiefoutverwerking kunnen optreden, die zich manifesteren in de vorm van hallucinaties. Deze verstoringen 

zouden de neurale basis voor psychosen kunnen vormen en daarmee zich onder meer kunnen manifesteren in 

schizofreniepatiënten.  

o Schizofrenie: is een mentale stoornis die wordt gekenmerkt door abnormaal gedrag, aberrante spraak 

en een verstoord beeld van de realiteit.  

• Negatieve symptomen: de afwezigheid van gedragspatronen die bij gezonde mensen wel 

aanwezig zijn (bv: vlak affect, beperkte spraak, onmogelijkheid om plezier te ervaren en een 

gebrek aan motivatie). 

• Positieve symptomen: gedragspatronen die bij schizofreniepatiënten wel aanwezig zijn, maar 

bij gezonde personen niet (bv: wanen, verstoorde gedachten en hallucinaties). 

o Autisme (= autismespectrum stoornis (ASS)): ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door 

problemen met sociale interacties, communicatie, alsmede repetitieve en restrictieve handelingen. 

Wordt vaak geassocieerd met disfuncties in sensorische integratie. Vermoedelijk hebben individuen met 

autisme hierdoor vaak moeite met onverwachte veranderingen in hun omgeving.  

3.1 SCHIZOFRENIE  

Ebisch en Galesse veronderstellen dat bij schizofrenie de distinctie tussen mentale representatie van het individu 

zelf en de representatie van de anderen vervaagt. Ze vroegen aan proefpersonen, bij wie niet de eerste 

manifestatie van schizofrenie was geobserveerd, om een sociale herkenningstaak uit te voeren. Hierbij moesten 

ze videofragmenten observeren waarin anderen levenloze objecten of lichamen aanraakten, of waarin ze deze 

objecten zelf moesten aanraken.  

→ Bij gezonde controle proefpersonen werd voor de observatie van de aanraking van lichamen activatie 

gevonden in de ventrale premotorcortex. Bij de schizofreniepatiënten was deze activiteit verminderd en 

bovendien correleerde deze activatie negatief met de ernst van de symptomen. 

o Presence: beschrijft de subjectieve ervaring van onze omgeving, en met name onze eigen positie in deze 

omgeving. 

Volgens Seth et al. speelt de succesvolle suppressie van interoceptieve signalen een belangrijke rol in het 

ontstaan van presence. Dit idee is vergelijkbaar met het predictive coding-mechanisme dat verondersteld wordt 

van belang te zijn in het opwekken van irreële angsten.  

→ Deze mechanismen worden verondersteld verstoord te zijn bij schizofrenie. 
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Horga et al. beargumenteren ook dat deficiënties in het predictive 

coding-mechanisme de neurale basis vormen voor hallucinaties. De 

patiënten die auditieve hallucinaties ervaarden moesten op iedere trial 

aangeven of ze een spraakstimulus hadden gehoord of niet. Hierbij 

werd de verwachting dat er een spraaksignaal te horen zou zijn 

systematisch gemanipuleerd. Trials waarbij de patiënten aangaven een 

stem te hebben gehoord, terwijl er geen werd gepresenteerd, werden 

geclassificeerd als trials waarop de patiënten een auditieve verbale 

hallucinatie hadden ervaren. → Deze hallucinaties correspondeerden 

met een toename van activatie in de auditieve cortex.   

Daarnaast werden de patiënten gekenmerkt door een deficiënte predictiefout, betreffende de verwachting van 

het spraaksignaal. De mate waarin deze predicitiefout deficiënt was correleerde sterk met de sterkte van de 

auditieve cortexactivatie ten gevolge van de hallucinatie.  

Litvak et al. vonden dat bij schizofreniepatiënten de terugwaartse projecties van hogere-orde representationele 

hersengebieden naar de lagere perceptuele gebieden verstoord was. Corlett et al. beargumenteren dat extreem 

sterke priors, ofwel predicties die door de generatieve modellen gecreëerd worden, de basis vormen van deze 

hallucinaties.  

Schmack et al. rapporteren een correlatie tussen de mate waarin schizofreniepatiënten wanen rapporteren en 

waarin ze in staat zijn om bistabiele beelden op een consistente wijze waar te nemen. Bij schizofreniepatiënten 

wisselt de subjectieve ervaring tussen de twee mogelijke interpretaties veel sneller en onregelmatiger dan bij 

gezonde controles het geval was en de mate waarin deze wisselingen plaatsvond, hangt sterk af van de mate 

waarin deze patiënten wanen rapporteren.  

3.2 AUTISME 

Ebisch en Galesse omschreven dat zowel autisme als schizofrenie gekenmerkt worden door een deficiëntie om 

een onderscheid tussen zelf en anderen te maken. 

Pellicano en Burr beargumenteren dat een onderontwikkeld vermogen om top-downpredicties te genereren 

een belangrijk verklarend mechanisme is voor autisme. Doordat de top-downpredicties verminderen, worden in 

de hogere-ordenetwerken van het brein minder duidelijke generalisaties gevormd, waardoor er een veel grotere 

nadruk komt te ligen op de letterlijke betekenis van informatie. Bovendien resulteren de ruwe sensorische inputs 

in predictiefouten die veel groter zijn dan bij gezonde individuen. 

Van de Cruys et al. veronderstellen dat individuen met autisme een te groot gewicht toekennen aan 

predictiefouten, waardoor de interne representaties die gevormd worden gekenmerkt worden dooreen te grote 

regelmatigheid en een hoge mate van inflexibiliteit in het gedrag. Deze overmatige weging van predictiefouten 

kan resulteren in een groot scala aan gedrag dat consistent is met klinische symptomen.  

Het rigoureuze toekenen van een zwaar gewicht aan predictiefouten kan verhinderen dat we kunnen leren door 

te exploreren. Dit mechanisme zou daarom ook kunnen verklaren waarom autisme een 

ontwikkelingsgerelateerde stoornis is. Wanneer het gewicht aan predicitefouten te regide is, en te sterk, zal het 

mechanisme verhinderen dat het kind een volgende ontwikkelingsfase in kan gaan.  

Een tweede gevolg van het toekennen van een te groot gewicht aan een predictiefout is dat informatie die 

aangeleerd is op een extreem exacte wordt vastgelegd. Dat kan voordelig zijn wanneer een exacte reproductie 

van deze informatie wordt gevraagd, maar nadelig wanneer een deel van de details opgeofferd moet worden 

voor een generalisatie (hierdoor kan er moeilijk omgegaan worden met uitzonderingen op een regel).  



233 
 

Terwijl de symptomen van autisme mogelijk verklaard 

kunnen worden vanuit het perspectief van zwakke 

predicties of extreem sterke predictiefouten, geldt voor 

schizofrenie mogelijk het omgekeerde: hoewel het 

onderzoek op dit gebied nog niet volledig is, lijkt het erop 

dat extreem sterke predicties of maladaptieve 

predictiefouten de basis vormen voor schizofrenie.  

 

 

4 HUMAN FACTORS: COGNITIEVE PSYCHOLOGIE OP DE WERKVLOER  

Er zijn een aantal beroepen waarbij menselijke fouten dramatische consequenties kunnen hebben. Veel fouten 

zijn vaak niet intentioneel, vaak zelfs met de intentie om een probleem op te lossen. Fouten worden dan gemaakt 

als gevolg van een inschattingsfout of door een gebrekkige training.  

Voorbeeld 1: 

Het vliegtuig, een Airbus 1330, was onderweg van Rio de Janeiro in Brazilië naar Parijs boven de Atlantische 

Oceaan in een zware storm terechtgekomen. Hierdoor werd de automatische piloot uitgeschakeld en de 

boordcomputers schakelde over op een alternate law-modus (geeft piloot meer autoriteit over het vliegtuig), 

waardoor een aantal ingebouwde veiligheidsmaatregelen werden uitgeschakeld.  

De piloot die zich niet bewust was van het feit dat de boordcomputers overgeschakeld waren op deze noodmodus, 

voerde daardoor correcties uit die te sterk waren, met als gevolg dat de neus van het vliegtuig te ver omhoog 

werd getrokken, de vleugels hun draagkracht verloren en het toestel daardoor in een duikvlucht terechtkwamen 

waar de piloten het niet meer uit konden krijgen.  

→ Bij dit ongeval is er sprake van een situatie waarin de mentale representatie van de piloot niet meer 

correspondeert met de werkelijkheid. De reacties van het vliegtuig corresponderen niet meer met de verwachting 

(= verstoord situatiebesef). 

Volgens Endsley is situatiebesef afhankelijk van meer dan alleen maar de bewustwording van de situatie waarin 

een operator moet werken, maar spelen andere cognitieve factoren hier ook een belangrijke rol in (bv: beperkte 

capaciteit van het werkgeheugen). 

4.1 MEDISCHE BLUNDERS DOOR SOFTWAREPROBLEMEN 

De omgeving waarin de operator werkt moet mogelijk maken dat dit situatiebesef kan ontstaan. 

Voorbeeld 2: 

Therac-25-radiostraler kon worden gebruikt om ofwel op hoog vermogen röntgenstralen af te geven ofwel om 

op laagvermogen een elektronenbundel af te geven. De röntgenmodus kon worden ingesteld door ‘x’ te typen, 

terwijl de elektronenbundelmodus werd gekozen door een ‘e’ in te typen. In de röntgenmodus werd het 

elektronenkanon op vol vermogen ingeschakeld en werd er daarnaast een metalen plaats tussen dit kanen en de 

patiënt geplaatst, die de intense elektronenbundel converteerde naar een veilige dosis therapeutische 

röntgenstralen. 
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In 1983 moest een 33-jarige patiënt een behandeling ondergaan ten gevolge van een tumor in zijn rug, waarbij 

een lage dosis elektronenschakeling moest worden toegediend. De technicus in kwestie tikte per ongeluk ‘x’ in, 

waardoor het apparaat de röntgenmodus ging opereren, maar zij 

ontdekte deze fout bijtijds. Ze corrigeerde de fout door een ‘e’ in te 

tikken en het display bevestigde dat het apparaat nu in 

elektronenbundelmodus was geplaatst. Nadat de technicus had 

gecheckt dat het apparaat operationeel was, drukte ze op de ‘b’-

toets om de elektronenbundel af te vuren. Wat ze echter niet wist 

– en ook niet kon weten – was dat vanwege een softwarebrug, de 

correctie resulteerde in het verwijderen van de metalen plaat, 

maar naliet om het vermogen van het elektronenkanon te 

reduceren. Hierdoor werd 25 000 rad aan radiostraling op de 

onbeschermde rug van de patiënt losgelaten.  

4.2 VERSCHILLENDE TYPES FOUTEN (!)  

Reason definieert een fout als het falen van een geplande 

actie om het beoogde doel te bereiken.  

o Enerzijds kan het actieplan op zich adequaat zijn, 

maar kunnen er toch problemen optreden met de 

uitvoering ervan, hij spreekt in dit geval van een 

slip of een lapse.  

• Slips: zijn gerelateerd aan observeerbare 

acties die niet correct worden uitgevoerd 

ten gevolge van aandachtsproblemen 

• Lapses: zijn vooral geassocieerd met interne gebeurtenissen en het foutief herinneren van 

cruciale informatie.  

→ Deze types fouten komen vaak voor tijdens de uitvoering van een sterk geautomatiseerde, 

routinematige taken.  

o Anderzijds kan het actieplan inadequaat zijn. Dan spreek hij over mistakes (= vergissingen). Vergissingen 

kunnen optreden nadat een probleem wordt gedetecteerd. Probleem is iedere omstandigheid die een 

verandering of aanpassing van het huidige actieplan vereist. 

o Kennisgebaseerde vergissingen: treden vooral op wanneer een operator geconfronteerd 

wordt met een nieuwe situatie, waarvoor ter plekke een oplossing gevonden moet worden. 

Hierdoor wordt er vaak een beroep gedaan op de langzame gecontroleerde vormen van 

taakverwerking die de beperkte capaciteit van de aandachts- en cognitieve controleprocessen 

sterk belasten. 

 Om problemen op te lossen moet hierbij vaak een beslissing genomen worden op 

basis van een onvolledige interne mentale representatie van dit probleem. Hierdoor 

kunnen diverse cognitieve biases interfereren met het vinden van de correcte 

oplossing.  

▪ Confirmatiebias: manifesteert zich vooral wanneer we proberen te 

achterhalen wat er is misgegaan met een bepaald systeem. 
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o Regelgebaseerde vergissingen: treden op bij de problemen die de operator door training of 

ervaring in principe kan oplossen.  

 Er kan sprake zijn van de toepassing van een goede regel onder de foute 

omstandigheden, bijvoorbeeld doordat de operator bepaalde contra-indicaties niet 

heeft opgemerkt.  

 Een vergissing kan ook het gevolg zijn van het toepassen van een inadequate regel, of 

het nalaten van het toepassen van de correctie regel. Bijvoorbeeld wanneer je besluit 

om geen regenkleding mee te nemen op een dagje uit, terwijl de weersverwachting 

aangaf dat het zeer waarschijnlijk wel zou gaan regenen.  

4.3 FOUTEN VS. SCHENDINGEN →  NIET KENNEN 

Schendingen bestaan uit afwijkingen van de standaardprocedures en kunnen in drie verschillende groepen 

geclassificeerd worden: 

1. Routinematige schendingen, die als doel hebben om werk of tijd te besparen, bijvoorbeeld door 

veiligheidsprocedures over te slaan. 

2. Schendingen die ontstaan vanuit een wens om persoonlijke in plaats van taakgerelateerde doelen uit te 

voeren, bijvoorbeeld acties die voor een persoonlijke kick worden uitgevoerd of om verveling te 

verdrijven. 

3. Schendingen die worden uitgevoerd omdat het op die manier, gegeven de huidige situatie, de enige 

optie lijkt om de taak tot een goed einde te brengen. Deze schendingen vinden vooral plaats wanneer 

de regels in specifieke situaties inadequaat lijken te zijn. 

Fouten Schendingen  

o Ze zijn vooral het resultaat van 
capaciteitsproblemen in de 
informatieverwerking of het feit dat 
informatie niet beschikbaar is.  

o Treden vaak op ten gevolge van de acties 
van een individu. 

o Kunnen vaak worden voorkomen door de 
informatievoorzieningen te verbeteren en 
betere trainingsprogramma’s te 
ontwikkelen. 

o Zijn vooral gerelateerd aan motivationele 
aspecten, zoals een lage moraal, slecht 
toezicht, een gebrek aan toewijding en een 
gebrek aan mogelijkheden om compliance te 
belonen.  

o Zijn eerder gelinkt aan problemen in de 
organisatie en een sociale context. 

o Moeten voorkomen worden door de 
organisatiecultuur te verbeteren.  

4.4 LATENT VS. ACUUT FALEN →  NIET KENNEN 

o Acuut falen: wanneer een fout directe consequenties heeft. 

o Latent falen: wanneer de fout zich pas na een verloop van tijd manifesteert. 

Voorbeeld: 

De Herald of Free Enterprise moest een ander schip vervangen, waardoor 

het moest aanmeren in een haven waar het niet voor ontworpen was. 

Hierdoor konden de beide autodekken van het schip niet gelijktijdig geladen 

worden, aangezien de haven van Zeebrugge maar over één hellingbaan 

beschikte. Bovendien kon deze hellingbaan het bovenste dek van de Herald 

alleen maar bereiken wanneer de ballasttanks volledig gevuld waren. Het 

schip was voorts ten gevolge van een speciale actie helemaal volgeboekt. 

Toch stond de bemanning onder zeer zware druk van het management om 

op tijd te vertrekken. Het gevolg hiervan was dat de bemanning besloot om 

direct te vertrekken zodra het schip geladen was.  
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Hierbij werd niet opgemerkt dat de boegdeuren nog niet gesloten waren. Volgens de standaardprocedures 

zouden deze deuren gesloten moeten zijn voordat de meerlijnen losgemaakt worden, maar door een fout van de 

bootsman werd niet opgemerkt dat ze nog openstonden. De kapitein merkte het ook niet op, omdat hij 

boegdeuren niet kon zien vanaf de brug, en er ook geen indicatoren waren dat ze nog openstonden.  

Herald of Free Enterprise lag extra diep in het water vanwege de extra ballast en de extreem zware belading. 

Bovendien veroorzaakte het ondiepe water van de haven van Zeebrugge ook nog eens extra hoge boeggolven, 

die vrij het autodek konden binnenstormen. Ten slotte werd ook gevonden dat de organisatiecultuur van rederij 

Townsed Thoreses, de eigenaar van de Herhald, had bijgedragen aan de ramp, door de bemanning onder zware 

druk te zetten om op tijd te vertrekken.  

o Zwitserse-kaasmodel: vergelijkt operationele procedures met lagen op elkaar gestapelde plakken 

Zwitserse kaas, waarbij iedere plak wordt beschouwd als een beschermingsmechanisme dat de kans op 

een ongeval doet verkleinen. Operationele procedures die volgens dit principe ontworpen zijn, moeten 

voorkomen dat een individuele slip of lapse, voorgesteld als een gat in de plak kaas, resulteert in een 

ongeval.  

Wanneer er een ongeval plaatsvindt kan volgens Reason de oorzaak hiervan vaak teruggeleid worden tot 

problemen die zich op een of meer van de volgende vier domeinen situeren: 

1. Problemen op organisatieniveau bestaan bijvoorbeeld uit het onder druk zetten van bemanningen om 

op tijd te vertrekken. 

2. Probleem bij supervisie kan bijvoorbeeld zijn dat je aan twee onervaren piloten de controle geeft tijdens 

een nachtvlucht over een vliegtuig, wanneer extreme weersomstandigheden kunnen voorkomen.  

3. Factoren zoals vermoeidheid of onduidelijke communicatie vormen een preconditie voor een ongeval. 

4. Problemen bij specifieke handelingen. 

4.5 VERTROUWEN OP AUTOMATISCHE SYSTEMEN →  NIET KENNEN 

In de laatste vijftig jaar is er bij veel beroepen sprake geweest van een verregaande computerisering, waardoor 

de taak van werknemers in veel gevallen veranderd is van een uitvoerende naar een monitorende functie.  

Hoewel de automatisering van veel taken in kritische situaties geresulteerd heeft in een toename van de 

veiligheid, heeft het ook geleid tot een verhoogd risico op een blind vertrouwen in automatische systemen, 

waardoor fouten die door deze systemen gemaakt worden niet opgemerkt worden. De automatische systemen 

in kwestie zijn vaak zo ontworpen dat ze complexe routinematige taken kunnen overnemen. In veel gevallen 

betreft het echter relatief basale procedures, die door een menselijke operator moeten worden gebruikt om de 

hogere-ordeaspecten van een proces te controleren.  

Bv: automatische piloot van een modern verkeersvliegtuig, bestaat uit een aantal basisfuncties, die ervoor kunnen 

zorgen dat het vliegtuig een vooraf ingestelde vlieghoogte kan aanhouden – of met een vooraf vastgestelde 

snelheid naar deze hoogte kan stijlen of dalen. 

Maar het blind vertrouwen op automatische veiligheidssystemen heeft ook al geresulteerd in ongelukken. Zo 

crashte bijvoorbeeld in 1987 een vliegtuig tijdens de start van Detroit omdat het automatische systeem dat de 

configuratie van de vleugelkleppen reguleert niet had aangegeven dat die niet uitgeklapt waren.  

→ Illustreert de rol van een beperkt situatiebesef die het gevolg was van de verregaande automatisering.  
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Waarom automatisering resulteert in een verminderd situatiebesef: 

1. Veranderingen in vigilantie (waakzaamheid) en genoegzaamheid die het gevolg zijn van het monitoren 

van de automatische systemen. 

2. Het aannemen van een passieve plaats van een actieve rol. 

3. Veranderingen in de kwaliteit of vorm van de feedback die aan de menselijke operator wordt 

teruggekoppeld.  

Veranderingen in vigilantie treden vaak op wanneer de rol van de menselijke operator passief is.  

o Billings beschrijft dat problemen met routineuze vigilantie een grotere kans hebben om zich te 

manifesteren wanneer de systemen ogenschijnlijk redelijke, maar incorrecte waarden rapporteren.  

De hoge mate van vertrouwen in automatische systemen leidt ertoe dat de operator minder aandacht aan het 

automatische proces schenkt ten faveure van andere taken, met als gevolg van afname van situatiebesef. Dit kan 

ook plaatsvinden bij systemen die gekenmerkt worden door een hoge ratio van valse alarmen. Er is dan echter 

een vermindering van vertrouwen in de automatische systemen, waardoor belangrijke waarschuwingssignalen 

gemist kunnen worden. 

4.6 SCREENING VAN BAGAGE EN VISUEEL ZOEKEN  →  NIET KENNEN 

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York e, het Pentagon in 

Washington DC zijn de veiligheidsmaatregelen op luchthavens bijzonder aangescherpt. Op basis van cognitief 

psychologisch onderzoek zijn twee factoren geïdentificeerd die de effectiviteit van de beveiligers kunnen 

verhinderen.  

Ten eerste worden ze geconfronteerd met een enorme variëteit aan items die ze 

dagelijks moeten controleren, waarbij de verdachte items niet altijd eenduidig te 

identificeren zijn. Zo vonden Menneer et al. dat waarnemers die meer dan één 

type object moesten zoeken minder accuraat waren dan observatoren die maar 

één type object hoefden te zoeken.  

→ Dit resultaat werd gevonden voor stimuli die geen fysieke eigenschappen, zoals 

kleur of vorm delen. Wanneer dat wel het geval was, was de taakprestatie in beide 

condities echter vergelijkbaar.  

Een tweede beperkte factor is dat de relevante items maar in een extreem kleine proportie van het aantal te 

scannen objecten voorkomt. Deze zeldzaamheid maakt het bijzonder moeilijk voor de beveiligers om de items 

ook daadwerkelijk te detecteren.  

Wolfe et al. vroegen proefpersonen om röntgenfoto’s van ingepakte bagage te inspecteren op de aanwezigheid 

van wapens. Wanneer deze doelitems bij 50% van alle trials aanwezig waren, detecteerde ze die in 80% van alle 

gevallen. Wanneer deze items echter maar bij 2% van alle trials aanwezig waren, werden ze slechts in 54% van 

alle gevallen opgemerkt. 

→ Ze verklaren dit door te veronderstellen dat proefpersonen extreem voorzichtig zijn in het rapporteren van 

verdachte items wanneer ze zeldzaam zijn, omdat de a-prioriverwachting om deze items te vinden extreem laag 

is.  

Schwark et al. maakten gebruik van een procedure waarbij valsnegatieve feedback werd gegeven, die 

impliceerde dat proefpersonen een doelstimulus hadden gemist. Het gevolg hiervan was dat de prestatie 

verbeterde. 
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Tegenwoordig worden vaak meerdere afbeeldingen van ieder bagagestuk gegenereerd, onder verschillende 

gezichtspunten. Hierbij wordt bovendien een aantal verschillende valse kleurenbeelden gegenereerd, die 

specifieke eigenschappen van verdachte objecten opvallender maken. Nadeel is wel dat de totale inspectietijd 

per item toeneemt.  

Fleck en Mitroff beargumenteren dat zeldzame doelstimuli weliswaar gemakkelijk gemist kunnen worden, maar 

dat dit vooral toe te schrijven is aan een foutieve responsselectie. Wanneer doelstimuli zeldzaam zijn, schakelen 

proefpersonen vaak over op een strategie waarin ze sneller gaan reageren en op een meer automatische wijze 

een ‘nee’-respons genereren. Het relatief vaak missen van deze doelstimuli is daarom een reflectie van deze 

strategie, die zich vooral manifesteert wanneer proefpersonen hun respons niet kunnen corrigeren. Wanneer ze 

dat wel kunnen, blijkt dat de prestatie vaak veel hoger te liggen.  

5 ACTIECONTROLE EN MENTALE VERMOEIDHEID (!) →  ENKEL WETEN DAT HET VOORAL LIJKT 

VEROORZAAKT TE WORDEN DOOR EEN ONBALANS TUSSEN MENTALE INSPANNING EN HET BEREIKEN VAN 

LANGETERMIJNDOELEN  

Boksem en Tops relateren de effecten van vermoeidheid 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. Boksem et al. 

rapporteren daarnaast dat vermoeide proefpersonen last hebben van het adequaat repareren van een respons 

en dat ze bovendien moeite hadden om hun volgehouden aandacht op een taak te blijven richten, waardoor ze 

sneller afgeleid werden.  

In sommige gevallen kan vermoeidheid al na een korte 

mentale inspanning ervaren worden, terwijl in andere 

gevallen lange arbeidsuren niet noodzakelijk resulteren in 

mentale vermoeidheid. Dat is het geval wanneer de beloning 

die geassocieerd is met lange werkuren hoog is, zowel in 

termen van een financiële beloning als in termen van 

waardering van collega’s en leidinggevenden.  

Volgens Boksem en Tops kunnen deze resultaten verklaard 

worden door te veronderstellen dat mentale vermoeidheid 

gerelateerd is aan twee complementaire en interacterende 

motivationele mechanismen, die allebei betrokken zijn bij het 

produceren van doelgericht gedrag. Dat zijn de motivatie om 

beloningen te ontvangen en om straf en kwaad te ontwijken.  

Boksem en collega’s veronderstellen dat het gevoel van vermoeidheid het resultaat is van een proces dat bepaalt 

of het beter zou zijn om energie te spenderen of juist om ze te sparen. Mensen zullen bijgevolg alleen maar 

energie willen spenderen aan taken waarvan de kosten relatief laag zijn en de baten relatief hoog. Wanneer 

taken hierbij gedurende langere tijd moeten worden uitgevoerd, zal de hoeveelheid energie die in de 

taakprestatie geïnvesteerd wordt langzaam maar zeker accumuleren, waarna op een gegeven moment de kosten 

niet meer opwegen tegen de baten. 

Proefpersonen voerden gedurende twee uur en 20 minuten een letterdiscriminatietaak uit, terwijl hun EEG 

gemeten werd. De letterdiscriminatietaak bestond uit een relatief complexe instructie, die relatief veel fouten 

induceerde, waardoor de onderzoekers konden bestuderen hoe mentale vermoeidheid de verwerking van deze 

fouten beïnvloedde door de error-related negativity (ERN) in de ERP’s te bepalen.  

→ Boksem et al. vonden dat de amplitude van de ERN duidelijk verkleind was bij vermoeide proefpersonen, 

terwijl de extra motivatie juist weer resulteerde in een toename van de amplitude ervan.  
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Neurofysiologische studies hebben gesuggereerd dat mentale vermoeidheid gerelateerd is aan een verminderd 

functioneren van de dopaminerge systemen in neurale vezels die onderdeel zijn van een circuit waarvan het 

striatum, de thalamus en de cortex onderdeel zijn. Aangezien de nucleus accumbens, een van de kernen van het 

striatum die betrokken is bij de dopamine regulatie, een belangrijke bron van input voor de anterieure cingulate 

cortex vormt, mag verondersteld worden dat mentale vermoeidheid rechtstreeks een invloed heeft op 

cognitieve controleprocessen.  

Het idee dat mentale vermoeidheid met name cognitieve controleprocessen beïnvloedt, is consistent met 

bevindingen die erop wijzen dat mentaal vermoeide proefpersonen minder adequaat zijn in het corrigeren van 

fouten of het verwerken van feedback na een fout.  

Boksem en Tops beargumenteren dat, ondanks de ogenschijnlijk negatieve consequenties, mentale 

vermoeidheid mogelijk een cruciale functie vervult in de regulatie van lange termijn doelen. Volgens deze visie 

signaleert mentale vermoeidheid dat de huidige taakdoelen niet meer adequaat zijn, aangezien ze – ondanks de 

investering van veel inspanning in het verleden – niet bereikt lijken te worden.  

→ Hierbij signaleert de mentale vermoeidheid met name de noodzaak om in minder sterke mate de bestaande 

lange termijn doelen na te streven, ten faveure van korte termijn doelen die uiteindelijk ook een noodzakelijk 

onderdeel vormen van nastreven van lange termijn doelen. 

Het gebrek aan controle dwingt de werknemers om de signalen van vermoeidheid te negeren, waardoor de 

onbalans tussen mentale inspanningen en het bereiken van doelen intact blijft. Hoewel de mogelijkheid om deze 

balans tussen kosten en baten te negeren op zich een adaptief proces is, dat in noodsituaties gedurende langere 

periodes volgehouden kan worden, kan het langdurig blijven negeren van deze onbalans resulteren in langdurig 

volgehouden stressniveaus.  

6 MENTALE BELASTING, SOFTWARE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID  → NIET KENNEN 

De shift van fysieke naar mentale arbeid hangt nauw samen met een sterke opkomst van computergebruik op 

de werkvloer. Inadequaat ontwikkelde software resulteert vaak in een extra mentale belasting, omdat de 

interface van het programma onvoldoende wijze rekening houdt met de menselijke gebruiker. 

6.1 FEEDBACK EN SITUATIEBESEF  

Een leidend principe is dat de gebruiker altijd in staat moet zijn om een mentale representatie te vormen van de 

interne toestand van een programma. Ook in meer triviale situaties kan inadequate informatie resulteren in het 

belemmeren van de taakprestatie. 

Goed ontworpen software hoort de gebruiker altijd te informeren over de taken die het aan het uitvoeren is. Een 

veelgehoorde klacht van gebruikers betreft programma’s die gedurende langere tijd niet op input reageren, 

doordat een langdurig rekenintensief proces op de achtergrond bezig is, dat de interface blokkeert.  

→ Langdurige perioden waarin de progressiemeter geen verandering laat zien kan door de gebruiker gezien 

worden als een indicatie dat het proces op de achtergrond is vastgelopen. De afwezigheid van dergelijke 

feedback resulteert er vaak in dat de gebruiker denkt dat een handeling niet uitgevoerd is, met als gevolg dat er 

vaak at random op knoppen wordt geklikt, in de hoop het programma weer responsief te krijgen.  
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6.2 VISUELE LAY-OUT VAN DE INTERFACE  

o Goed ontworpen software dient de wijze waarop informatie gepresenteerd wordt, 

overzichtelijk te houden.  

o Ook is het hierbij dat computergebruikers enerzijds zo veel mogelijk vrijheid krijgen, en 

anderzijds dat de software hen op een zo adequaat mogelijke wijze door het proces leidt. 

Hierbij moet de gebruiker de mogelijkheid krijgen om fouten te herstellen en keuzes te maken.  

o Een goed ontworpen interface zal zo veel mogelijk gebruikmaken van herkenning en zo weinig 

mogelijk van herinnering. 

Menu-items die niet toegankelijk zijn worden als grijs weergegeven. Hoewel deze grafische feedback op zich een 

verbetering is, resulteert het vaak nog wel in een interface die onoverzichtelijk kan worden omdat alle irrelevante 

functies nog steeds zichtbaar blijven. Hierdoor kan de belasting van de visuele zoekprocessen sterk toenemen. 

Een tweede probleem is dat een vlakke menustructuur gebruikers vaak te weinig feedback geeft over de status 

van het proces dat uitgevoerd wordt. Dat is vaak het geval bij processen waarin bewerkingen uit een aantal 

discrete stadia bestaan.  

o Dataverwerkingspijplijn: sommige stappen kunnen pas uitgevoerd worden wanneer aan specifieke 

voorwaarden voldaan is. 

Bij dit soort processen is een vlakke menustructuur vaak niet de beste lay-out, maar is het beter om het gebruik 

van een interface te overwegen die de gebruiker door dit proces leidt.  

o Installatie-wizards: vraagt de gebruiker tijdens iedere stap om input, en deze input wordt gepresenteerd 

in de vorm van meerkeuzeopties. Het gebruik van meerkeuzeopties heeft als voordeel dat de gebruiker 

kan vertrouwen op herkenning, waardoor het geheugen ontlast wordt. Belangrijk hierbij is dat het 

gebruik de optie heeft om weer terug te kunnen stappen naar een eerdere fase, om eerdere keuzes aan 

te passen. 

6.3 ROUTINEMATIGE HANDELINGEN  

Sommige taken vereisen veel routinematige handelingen. Bij een goed ontworpen interface moet rekening 

gehouden worden met de wijze waarop mensenroutinematige handelingen uitvoeren. Hierbij is het belangrijk 

dat het ontwerp van de software de gebruiker beschermt tegen fouten die kunnen voortvloeien uit de 

automatisering van routineuze handelingen. Het herhaaldelijk uitvoeren van een simpele motorische actie kan 

bijvoorbeeld relatief snel geautomatiseerd worden, waardoor het risico aanwezig is dat de actie te vaak 

uitgevoerd gaat worden.  

Vanuit het cognitief psychologisch perspectief zouden we kunnen stellen dat het responscriterium is verschoven 

waardoor ons vermogen om een respons te onderdrukken verminderd is.  

Een beter optie is om interfaces zo te ontwerpen dat routinematige handelingen zo veel mogelijk vermeden 

worden. Wanneer het niet mogelijk is om routinematige handelingen volledig uit te sluiten, dan moet in ieder 

geval in de optie worden voorzien dat iedere handeling weer ongedaan gemaakt kan worden. Daarnaast os het 

erg belangrijk dat routinematige handelingen niet kunnen resulteren in cruciale fouten. Knoppen met een totaal 

verschillende functie moeten om deze reden bij voorkeur niet naast elkaar geplaatst worden, zodat een actieslip 

niet resulteert in een cruciale fout. 
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6.4 CONSISTENTE PROTOCOLLEN  

Een van de meest gebruikte vragen, die heeft geresulteerd in een hoge mate van automatisering bij de gebruiker, 

betreft de reeds beschreven vraag of de gebruiker de laatste wijzigingen wil opslaan, voordat het programma in 

kwestie afgesloten wordt. Vanwege de hoge mate waarin ons antwoord op deze vraag geautomatiseerd is, is het 

zeer belangrijk dat deze vraag consistent wordt gesteld. 

7 BREIN-COMPUTERINTERFACES EN LEUGENDETECTIE   

Salamanca is door een beroerte verlamd. Door te rinkelen met een belletje antwoordt hij ‘ja’ op de gestelde 

vraag. Wanneer hij een complexe boodschap wil doorgeven, neemt de verpleegster een kaart waarop alle letters 

van het alfabet in tabelvorm zijn weergegeven. Ze overloopt hierbij steeds stapsgewijs iedere rij letters en stopt 

wanneer Salamanca het belletje rinkelt. De verpleegster noteert vervolgens de letter die ze op dat moment 

aanwees.  

Het locked-insyndroom is het gevolg van schade aan specifieke delen van de hersenstam. Ondanks de de-

efferentie is het somatosensorische zenuwstelsel bij locked-inpatiënten vaak nog intact, waardoor alle 

lichamelijke perceptuele signalen nog binnenkomen, zonder de patiënt hierop kan reageren, vaak werken enkel 

nog maar de oogspieren.  

7.1 BREIN-COMPUTER INTERFACES (!) →  IN HOOFDLIJN ACHTERLIGGENDE METHODIEK 

KENNEN: HOE WORDT EEN BETEKENISVOL SIGNAAL UIT HET EEG GEDISTILLEERD?  

Neurofysiologische markers uit het EEG worden gebruikt om te bepalen welke letter de patiënt wil selecteren. 

De P300 is een positieve ERP-component, die vooral optreedt wanneer een stimulus relevant is voor een 

proefpersoon. De proefpersoon neemt hierbij een 

specifieke letter in gedachten, waarna een reeks 

letters wordt gepresenteerd. Wanneer de letter 

getoond wordt die de proefpersoon in gedachten 

had, resulteert dat in een meetbare P300-

component. De EEG-data worden hierbij online 

geanalyseerd en wanneer de computer een 

vergrote P300-component detecteert, wordt de 

letter die deze component opriep geselecteerd.  

Hoewel methodes die op de P300-component gebaseerd zijn, redelijk effectief blijken te werken, kan het hoge 

ruisniveau van de ERP-componenten een probleem vormen. Er wordt geprobeerd om door middel van 

geavanceerde signaalanalysetechnieken voor elke individuele trial zo goed mogelijk te schatten of de letter in 

kwestie een P300-component oproept. Uiteraard is deze methode gevoelig voor ruis, en bovendien zijn er 

aanzienlijke individuele verschillen qua decodeerbaarheid van neurale signalen. Methodes, die gebaseerd zijn op 

de P300-component, kunnen vaak maar één letter per keer detecteren, waardoor de communicatiesnelheid 

drastisch beperkt blijft.  

Nieuwere en betrouwbare systemen maken vaak gebruik van een hybride benadering, waarbij meerdere 

fysiologische markers met elkaar gecombineerd worden om de betrouwbaarheid en detectiesnelheid te 

vergroten. Brein-computerinterfacesystemen die gebaseerd zijn op de detectie van ritmes, kunnen vaak 

gebruikt worden om complexe robotsystemen aan te sturen, die reageren op de neurale input die gegenereerd 

wordt door bijvoorbeeld de motorcortex of de spraakcentra van het brein. Bij classificatiealgoritmes worden 

verschillende neurofysiologische markers samengenomen en door een patroonherkenningsalgoritme 

geanalyseerd. Zo kan de software getraind worden om specifieke patronen te relateren aan specifieke 

gedachtepatronen. 
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7.2 LEUGENDETECTIE EN DE VERBORGEN -KENNISTEST 

Proefpersonen moeten een reeks foto’s 

bekijken. Een deel hiervan bestaat uit 

afbeeldingen die gerelateerd zijn aan het 

delict, zoals foto’s van het moordwapen. 

Wanneer het brein van de verdachte deze 

objecten herkent, zal dat resulteren in een 

P300, terwijl de neutrale foto’s dat niet 

doen. Een verschil in P300 -amplitude 

delictgerelateerde en delictneutrale foto’s 

kan daardoor een indicatie zijn dat een 

verdachte informatie achterhoudt.  

o Farwell en Smith beargumenteren dat de P300-methode aanzienlijk betrouwbaarder is dan de klassieke 

verborgen-kennistesten die gebaseerd zijn op huidgeleidingsmethodes (bv: leugendetectietesten). Ze 

beargumenteren bovendien dat de P300-gebaseerde testen niet gevoelig zijn voor cognitieve 

strategieën om de methode om de tuin te leiden. 

 

o Volgens Rosenfeld et al. kunnen simpele, maar effectieve cognitieve strategieën voorkomen dat 

delictgerelateerde stimuli een grotere P300-component oproepen dan delictneutrale stimuli.  

→ Proefpersonen werden betrokken bij een gefingeerde misdaad en kregen een paar weken daarna 

een reeks stimuli gepresenteerd, waarvan een deel gerelateerd was aan de misdaad. Een van de twee 

groepen proefpersonen kreeg een specifieke instructie om na iedere stimulus een coverte respons te 

genereren.  Omdat deze instructie erin resulteerde dat iedere stimulus relevant werd, verdween het 

verschil in P300-amplitude tussen te relevante en irrelevante stimuli. 

o Seymour et al. rapporteren dat proefpersonen over het algemeen trager reageren op stimuli waarover 

ze hun kennis willen verbergen.  

→ Proefpersonen via deze studie werden via een webapplicatie gevraagd om eerst een aantal 

persoonlijke gegevens te verstrekken, waarna ze de opdracht kregen om voor het experiment een valse 

identiteit aan te nemen. Nadat ze voldoende geoefend hadden om de valse informatie te reproduceren, 

kregen ze een aantal vragen te beantwoorden.  

 Met name reactietijden op de vragen die betrekking hadden op de ware identiteit waren significant 

groter dan die op de irrelevante vragen en de vragen die betrekking hadden op de valse identiteit.  
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8 FOUTEN IN SPATIALE NAVIGATIE: WANDELEN VERDWAALDE MENSEN IN CIRKELS?  (!) 

Souman et al. onderzochten in hoeverre we in staat zijn om op onbekend terrein in een rechte lijn te blijven 

lopen. In een eerste studie werd dat getest in twee verschillende omgevingen, namelijk in een groot bosgebied 

en in de Sahara.  

o Zes proefpersonen participeerden in een wandeling door het bos. Vier van de zes voltooiden de 

wandeling op een bewolkte dag, waardoor de zon door de wolken verborgen bleef en alle vier liepen ze 

rond in cirkels, waarbij drie van deze vier proefpersonen herhaaldelijk 

hun eigen sporen kruisten zonder dat ze zich daar bewust van waren. 

Tijdens de wandeling van de andere twee scheen de zon. Deze liepen in 

een nagenoeg rechte lijn, behalve tijdens de eerste minuten toen de zon 

nog niet was doorgebroken. 

→ Deze resultaten suggereren dat de beschikbaarheid van een 

betrouwbare externe bron, die informatie geeft over de looprichting, 

een kritische factor is om een koers aan te houden op onbekend terrein.  

o Drie andere proefpersonen liepen gedurende een aantal uren door de 

Sahara. Twee proefpersonen die overdag de wandeling uitvoerden 

weken weliswaar af van hun koers, maar liepen niet rond in cirkels. De 

derde wandelde ’s nachts, tijdens volle maan. Toen de maan achter de 

wolken verdween maakte deze proefpersoon een aantal scherpe 

bochten, waardoor hij uiteindelijk weer bij het startpunt terechtkwam. 

o Proefpersonen moesten gedurende 50 minuten geblinddoekt door een open terrein wandelen, maar er 

werd geen evidentie gevonden voor een specifieke bias. Proefpersonen slaagden er over het algemeen 

niet in om een rechte lijn vast te houden, maar de afwijkingen waren niet systematisch. 

→ De afwijkingen die gevonden werden konden niet worden toegeschreven aan biomechanische 

verschillen en een experimentele manipulatie van de beenlengte van proefpersonen resulteerde nier in 

een systematische afwijking van de wandelrichting.  

Een interessant resultaat uit deze studie is dat wanneer we geen externe referentiebron hebben, we inderdaad 

neigen in cirkels te lopen, maar wanneer we ons op een extern referentiepunt kunnen oriënteren, lopen we in 

een relatief rechte lijn. Wanneer proefpersonen zich gedurende enkele uren op de zon konden blijven oriënteren, 

ze bleven in een relatief rechte lijn lopen, terwijl de positie van de zon gedurende de tijd van de wandeling 

aanzienlijk veranderde. Dit impliceert dat we in staat zijn om te corrigeren voor de verandering in positie.  

Souman et al. verklaren afwijkingen vanuit het idee dat er random fouten in het gevoel voor richting optreden, 

die het gevoel van ‘recht vooruit’ van de proefpersonen sterk beïnvloeden. Deze verklaring is gebaseerd op het 

idee dat bij iedere stap een random component aan het gevoel van rechtuit wordt toegevoegd, waardoor dit 

gevoel steeds in meerdere of mindere mate gaat afwijken van de daadwerkelijke richting.  

Zolang de afwijking dicht bij de werkelijke richting blijft, zullen proefpersonen kleine afwijkingen vertonen die 

random naar links of recht zijn. Wanneer de afwijkingen echter groot worden kan dat resulteren in het 

rondwandelen in een cirkel. Ze veronderstellen dat deze afwijking het resultaat kan zijn van de accumulatie van 

ruis in alle componenten van het sensomototrische systeem. Campos et al. vonden dat het bepalen van een 

gewandelde afstand kan plaatsvinden op basis van de integratie van proprioceptieve en vetibulaire cues. 
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9 TOEKOMSTPERSPECTIEF 

9.1 EEN NIEUWE ETHIEK EN NIEUWE METHODES  VOOR WETENSCHAPSBEOEFENING →  NIET 

KENNEN 

De gevestigde methodes voor hypothese toetsend onderzoek bieden onderzoekers te veel individuele vrijheid, 

waardoor de resultaten gebiased kunnen worden door de opvattingen en veronderstellingen van de onderzoeker 

in kwestie. 

→ Door de introductie van nieuwe protocollen, waarbij vereist wordt dat de onderzoeksvraag, de hypothesen 

en de onderzoeksmethodes gepubliceerd worden voordat de data verzameld zijn, kan deze bias mogelijk 

voorkomen worden. 

Het Center for Open Science (COS) en het bijhorende open science framework (OSF) is een website waar 

onderzoekers onderzoeksprojecten kunnen registreren, de ruwe onderzoeksgegevens kunnen opslaan, tezamen 

met de exacte protocollen die gebruikt zijn voor de data-analyse. Wanneer zowel de ruwe gegevens als de scripts 

via een dergelijk online platform beschikbaar worden gesteld, kunnen andere onderzoekers altijd verifiëren of 

de analyses correct uitgevoerd zijn en of ze overeenkomen met de wijze waarop de oorspronkelijke 

onderzoeksgroep ze beschreven.  

Door onlinepublicaties zal het ook mogelijk worden om rechtstreeks vanuit een publicatie toegang te krijgen tot 

de resultaten, waardoor er een veel betere integratie tussen een wetenschappelijk artikel en de onderliggende 

data kan ontstaan. Bovendien biedt deze technologie ook ongekende nieuwe mogelijkheden voor internationale 

samenwerking.  

Op een enigszins analoge wijze roept Griffiths op tot een nieuwe cognitieve revolutie, die gebaseerd is op de 

analyse van het dataspoor dat we tegenwoordig op een natuurlijke wijze achterlaten via ons surfgedrag op het 

internet. Traditioneel worden cognitief psychologische studies uitgevoerd in de vorm van een computertaak, die 

in het laboratorium wordt afgenomen.  

Afhankelijk van de aard van de taak is het soms ook mogelijk om experimenten online af te nemen, waarbij 

proefpersonen thuis de experimenten via een webbrowser aangeboden krijgen. Een nadeel is echter een verlies 

aan controle. Proefleiders van online-experimenten zijn niet meer in staat om precies te controleren in hoeverre 

proefpersonen zich aan instructies houden, waardoor er een verhoogde kans is op biases in resultaten of dat 

proefpersonen minder gemotiveerd kunnen zijn om een experiment te voltooien en dat reactietijdmetingen 

minder zinvol kunnen worden.  

Voor 1985 konden nauwkeurige reactietijden alleen maar gemeten worden met behulp van specialistische 

apparaten die door instrumentmakers speciaal voor dat doel waren ontwikkeld. Deze instrumenten zijn 

langzaam maar zeker vervangen door personal computers. Computers konden in real time opereren, waardoor 

bijzonder nauwkeurige reactietijdmetingen mogelijk waren.  

Moderne computers zijn veel sneller, maar opereren niet meer in real time, waardoor het gevaar van vertekende 

metingen bestaat. Een consequentie hiervan kan zijn dat experimenteel psychologen in de toekomst opnieuw 

specialistische apparatuur moeten laten ontwikkelen om experimenten te kunnen uitvoeren.  
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9.2 PERCEPTIE, MOTORIEK EN INTEGRATIE  (!)  

Inhoudelijk hebben zich in het afgelopen decennium een aantal ontwikkelingen voltrokken die beloftevol zijn 

voor de toekomst. Op gebied van perceptie- en motorische processen zijn er al veel studies geweest die hebben 

gepoogd te verklaren hoe deze processen met elkaar samenhangen. Op basis hiervan zijn we gedwongen om 

een aantal klassieke studies uit de neurowetenschappen opnieuw te interpreteren. 

Kao en Hennequin rapporteren resultaten die suggereren dat de motorcortex niet de primaire controller van 

motorische functies is, maar dat dit hersengebied een dynamisch systeem is, dat zelf onder controle staat van 

andere neurale structuren. Dit idee is consistent met andere observaties die impliceren dat sensorische 

hersengebieden ook een belangrijke rol spelen in de initiatie van acties.  

Het lichaamsmodel van Brecht past in recente theoretische raamwerken die stellen dat de controle van het eigen 

lichaam een cruciale rol speelt in cognitieve processen. Hoewel dit idee van embodied cognition al sinds de late 

jaren 90 bestaat, hebben recente ontwikkelingen deze 

realisatie een centrale plaats bezorgd, onder andere 

door de rol van emoties in cogniteve controleprocessen 

te benadrukken of door de rol van factoren zoals stress 

en emotie op leerprocessen te bestuderen. In het 

afgelopen decennium heeft veel onderzoek zich gericht 

op hoe de interactie tussen perceptie, motoriek, 

aandacht, cognitieve controle, emotie, motivatie en 

leerprocessen plaatsvinden.  

Door de toegenomen interesse in de rol die het lichaam speelt in cognitieve functies, richt veel onderzoek zich 

momenteel op de vraag hoe we bedreigingen van ons lichaam signaleren. Bufacchi en Iannetti beargumenteren 

dat de peripersoonlijke ruimte niet een duidelijk afgebakend gebied met een ondubbelzinnige grens is, maar dat 

de overgang tussen de peripersoonlijke ruimte en de extrapersoonlijke ruimte gradueel is. De vorm van de 

peripersoonlijke ruimte beïnvloed kan worden door een veelheid van factoren. 

Verdere ontwikkelingen  

Geheugen Hogere cognitie  

o Verdere ontwikkeling van procesmodellen 
en integratie met neurowetenschappelijke 
kennis 

o Focus op de rol van het striatum en 
risicobereidheid 

o Integratie predictieve coding theorie met 
Systeem 1 / Systeem 2 benadering 

o De cognitieve basis voor de ontwikkeling van 
sociale normen 

o Invloed van sociale media op normen en 
waarden 

o Ontstaan van normen voor sociale media  

→ Al veel gedaan maar ligt nog uitdagende weg voor ons!  
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9.3 GEHEUGEN →  NIET KENNEN 

Binnen het geheugenonderzoek tekent zich momenteel ook een duidelijke ontwikkeling af, waarbij het klassieke 

onderscheid tussen procedurele en declaratieve geheugen in twijfel wordt getrokken ten gunste van modellen 

die geheugenprocessen identificeren op basis van de onderliggende neurale processen.  

Barry en Maguire verwerpen de klassieke interpretatie van consolidatieprocessen en vervangen die door een 

theoretisch model waarin de hippocampus actief betrokken is bij het reconstrueren van recente herinneringen 

op basis van gefragmenteerde geheugensporen die in de neocortex opgeslagen zijn. 

Recente cognitieve controletheorieën veronderstellen echter dat zowel het dorsale als het ventrale striatum een 

centrale rol speelt in de regulatie van adaptief gedrag. Activatie van het ventrale striatum lijkt bovendien sterk 

samen te hangen met de risicobereidheid van adolescenten. 

9.4 HOGERE EN SOCIALE COGNITIE  →  NIET KENNEN 

In de studies naar hogere cognitie wordt traditioneel een onderscheid gemaakt tussen intuïtieve en overwogen 

processen, of te wel tussen een Systeem 1- en een systeem 2-benadering. Hoewel dit onderscheid over het 

algemeen goed kan verklaren hoe cognitieve biases ontstaan en deze studies een aantal duidelijke bronnen voor 

deze biases hebben geïdentificeerd, zal het voor de toekomst een belangrijke uitdaging zijn de neurale 

mechanismen te identificeren die ten grondslag liggen aan deze cognitieve processen.  

Daarnaast is het een belangrijke vraag in hoeverre culturele factoren mentale representaties kunnen 

beïnvloeden. Cultuur speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de sociale normen en conventies. Voor 

cognitief psychologen is dat nog steeds relatief onontgonnen terrein. De eerste 20 jaar sinds de introductie van 

sociale media werden gekenmerkt door een hoge mate van anarchie en een gebrek aan sociale conventies.  

9.5 BESLUIT →  NIET KENNEN  

De cognitieve psychologie is een dynamische wetenschap, die na een eeuwenlang sluimerend bestaan binnen 

de filosofie tegen het einde van de 20e eeuw tot bloei kwam en in de 2e helft van zijn bestaan tot nu toe een 

gigantische ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving zorgen ervoor dat nieuwe wetenschappelijke vragen actueel worden 

en nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied zorgen ervoor dat nieuwe onderzoeksmethoden beschikbaar komen.  

 

 

 

 

 

 


