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Hoofdstuk 13: De architectuur van het geheugen
Inleiding - geheugen

geheugen is modulair en reconstructief

episodische geheugen= persoonlijke anekdotes

abstracte geheugen= semantische kennis en zijn opgeslagen in het semantische geheugen en deze zijn 
niet verbonden met episodische geheugen (bv. regels van Nederlands)

→ we hebben bewuste toegang tot deze twee soorten kennis/geheugen (wanneer iemand hier naar vraagt 
kunnen we dit oproepen)!

onderscheidt declaratief en non-declaratief

declaratief= expleciete kennis met daarin semantisch en episodische kennis

non-declaratief= vaardigheden die we niet onder woorden kunnen krijgen (bv. tekenen) en detectie 
van regelmaat

kennis van het verleden kunnen we op een creatieve manier hergebruiken om vooruit te blikken → kennis 
uit het verleden is nuttig voor het voorspellen van de toekomst

nieuwe gedachte in de psychologie → brein is continue bezig om voorspellingen te maken over ons leven 
en deze worden constant gecorrigeerd door nieuwe informatie

Zicht op het geheugen - korte geschiedenis

eerste idee is dat er ergens in het een brein een plaats is waar het geheugen zich bevind

in begin 20ste eeuw deed Karl Lasley (behaviorist) een experiment met ratten en sneed stukjes brein weg 
om te kijken hoe ze zich gedragen in een doolhof → kwam tot conclusie dat het niet tot een succes zou 
leiden → hij kwam niet op één cruciale plek in de cortex die essentieel was voor het geheugen maar hij 
vond wel dat hoe meer schade hij aanbracht hoe slechter de taak werd uitgevoerd 

→ DUS geheugen is overal gelokaliseerd en ligt niet ergens centraal

→ equipotentialiteit= ieder deel van de cortex in gelijke mate kan bijdragen aan de opslag van de 
herinnering

→ mass action= snelheid van leren is afhankelijk van de hoeveelheid cortex die beschikbaar is → de 
vermindering van de taakprestatie is evenredig afhankelijk van de hoeveelheid cortex die beschadigt is en 
niet zozeer de locatie

rond dezelfde tijd was er een onderzoek naar afloop van een slechte hersenoperatie bij Henry Molaison 
(HM) die als kind van zijn fiets was gevallen waardoor hij enorme epileptische aanvallen waardoor zijn 
leven niet meer dragelijk was → kreeg een hersenoperatie, hippocampus (functie: informatie in het 
geheugen, de ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag dat van belang is voor de overleving) 
werd verwijderd → zijn aanvallen waren verdwenen ondanks dat de operatie heel primitief verliep (met 
hersenboor)→ maar hij herinnerde zich niets meer van zaken die na de operatie gebeurden → HM was 
niet meer in staat om nieuwe herinneringen op te slaan in zijn lange termijngeheugen tenzij het 
motorische elementen zijn, zijn korte termijngeheugen functioneerde wel nog redelijk normaal als hij niet 
afgeleid werd → DUS geheugen gelokaliseerd in hippocampus
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→ DUS langetermijnherinneringen worden opgeslaan in de hippocampus en als de herinnering nog niet 
gevormt is nog niet

→ langetermijngeheugen kan dus opgedeeld worden in declaratief geheugensysteem (=bewuste herinneringen 
opgeslaan) en impliciete geheugen (=procedures en vaardigheden die onbewust zijn aangeleerd)

→ er moet een opdeling gemaakt worden in de architectuur van het geheugen en de processen die zich in het 
geheugen afspelen

architectuur vs processen

architectuur= wijze waarop informatie in het geheugen opgeslagen is en de hersengebieden die hiermee 
geassocieerd zijn 

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

architectuur

onderscheidt tussen lange en kortetermijn 
geheugen

langetermijngeheugen nog onderscheidt tussen 
types van informatie (1. informatie waar we 
bewust toegang tot hebben en 2. onbewust 
hebben aangeleerd)

kortetermijngeheugen gebruiken we om 
informatie tijdelijk vast te houden en eventueel 
te manipuleren

geheugenprocessen

welke cognitieve en neurale 
processen zijn hierbij 
betrokken?

ophaling, opslag, en 
manipulatie van informatie

opslaan, vasthouden en 
evalueren van taakdoelen

Overzicht van langetermijngeheugen

zie hieronder meer uitleg over schema
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declaratieve geheugen

=expliciete kennis

episodische geheugen= persoonlijke 
herinneringen

semantisch geheugen= algemene 
feitenkennis

non declaratieve geheugen

= vaardigheden die we niet onder woorden krijgen

habituatie= relatief langdurige veranderingen in 
aangeleerde reflexen

priming= omdat presentatie van een stimulus 
resulteert in de tijdelijke activatie van het semantische 
netwerk → maar effect is tijdelijk

klassieke conditionering= relatief langdurige 
veranderingen in aangeleerde reflexen

procedureel geheugen

Kanttekening 
schema is een handige richtlijn maar is niet volledig, het is te simplistisch → later uitbreiding met link tussen 
geheugensystemen

Amnesie

= geheugenverlies door traumatisch hersenletsel, bilaterale beroerte of chronisch alcohol misbruik → treden 
gelijdelijk aan op

anterograde amnesie= geheugenverlies vanaf het moment van traumatische gebeurtenis of andere 
oorzaak voor geheugenverlies, meest recente herinneringen vervagen → moeilijk om nieuwe informatie 
op te slaan of nieuwe herinneringen te vormen

retrograde amnesie= problemen met gebeurtenissen te herinneren die zich voor de oorzaak plaatsvonden

Het declaratief geheugen

Endel Tulving → zegt dat persoonlijke herinneringen en feitenkennis twee verschillende vormen van 
herinnering zijn → episodische en semantische geheugen

episodisch geheugen

gevormd door relatief laat ontwikkelend

snel aftakelend 

op het verleden gericht

gevoelig voor neuraal dysfuncties

mentaal terug in de tijd reizen

veel fragieler 

semantisch geheugen

niet aan tijd of plaats gebonden (bv. Nederlands, 
wiskunde)

volgens Binder en Desai → opslagplaats van kennis 
over de wereld → komt uit persoonlijke ervaringen 
door middel van een groot entwerk aan neurale 
systemen

abstractie op basis van meerdere 
persoonlijkheidservaringen

 volgens Binder en Desai → kennis is gegeneraliseerd 
en losgekoppeld van ervaringen

feitenkennis

→ hoe kunnen we evidentie vinden, bewijs vinden op basis van dubbele 
dissociaties (= twee verschillende klassen van patiënten selecteren waarvan 
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patiënt stoornis in modele A hebben en niet in B en de andere patiënten het 
omgekeerde) → we moeten dus op zoek naar patiënten die één van die twee 
geheugenstoornissen hebben en vergelijken met elkaar

→ semantische verwerking is gebaseerd op abstractisch van kennis uit 
persoonlijke ervaringen

→ hersenbeschadiging

hippocampus of fornix= vooral problemen met het episodisch geheugen

semantische dementie= ernstig verlies van conceptuele kennis → vooral 
problemen met het semantische geheugen → waardoor er vervaging van 
begrippen is (bv. niet meer goed herkennen en beschrijven, regels kennen 
maar bij persoonlijke herinneringen presteren ze wel goed)

hippocampus

heeft effect op het episodisch geheugen

Spiers, Maguire en Burgess op zoek naar patiënten die 
een slecht episodisch geheugen hebben maar wel nog 
een intacte semantische geheugen → Beth en Jon die 
schade hadden aan hippocampus sinds hele jonge 
leeftijd maar hebben beide een normaal functionerend 
semantisch geheugen behalve bij Jon zagen ze dat hij 
meer moeite moest investeren om iets in zijn geheugen 
te krijgen, bij persoonlijke ervaringen kon hij geen 
antwoord geven → bij natekentaak waren ze niet in 
staat om gedurende een kwartier of langer de 
informatie in hun geheugen te houden

→ zo zien ze dat episodisch geheugen vooral afhankelijk is van de hippocampus terwijl het semantisch 
geheugen vooral afhangt van de etorhinale (= betrokken bij de formatie van semantische herinneringen), 
perirhinale en parahippocampale cortices 

retrograde amnesie

= geen toegang meer tot herinneringen voor de oorzaak van geheugenverlies kwijt

langzame consolidatie= herinnering die zich aan het vastleggen is in de cortex

 idee dat er een geleidelijke shift is van episodisch naar semantische herinnering (bv. als kind ben je op 
bezoek gegaan naar een pretpark (episodisch) door erover te praten met familieleden wordt er telkens 
informatie toegevoegd waardoor de kern aan de herinnering beter worden vastgelegd, de herinnering zelf 
is verschoven van een strict episodisch naar een persoonlijke herinnering die ook semantische aspecten 
bevat)
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semanticisatie= een episodische herinnering die een semantische herinnering wordt (bv. je bezocht een 
pretpark en herinnert alles nog maar na lange periode weet je enkel nog dat je naar pretpark bent 
geweest)

drie theorieën om retrograde amnesie te verklaren

1. consolidatietheorie= langdurend proces van consolidatie van episodische herinneringen in de 
hippocampus → na een lange periode worden de herinneringen ergens anders opgeslagen waardoor 
ze beter beschermd zijn tegen hippocampale schade

2. episodic to semantic shift theorie= episodische herinneringen langzaam maar zeker omgevormd tot 
semantische herinneringen waardoor ze beter bestand zijn tegen hersenbeschadigingen

3. multiple trace theorie= hippocampus is altijd betrokken bij het declaratieve geheugen zowel bij het 
ophalen als vastleggen van de herinneringen → hoe groter het aantal connecties tussen hippocampus 
en temporale kwab hoe robuuster de herinnering 

Episodisch geheugen

de permastore

permastore= om stabiele langetermijnherinneringen te beschrijven → erg stabiele episodische herinneringen 
die zeer goed gecodeerd zijn in het geheugen

Bahrick maakte gebruik van een methode waarbij hij oude klasfoto's van 
proefpersonen had verzamelt en werden bevraagd weet je deze dag nog, weet je 
nog wie dat was etc → de meeste proefpersonen scoorden goed → bij 
schoolresultaten maakten ze wel wat fouten, ze dachten dat ze betere resultaten 
hadden dan in werkelijkheid → er was sprake van enige vervorming van de 
herinneringen

→ methode werd bekritiseerd door Neisser, onderzoek was vooral gebaseerd 
op herkenning en niet op herinneren 

herkenning vs herinnering

herkenning

2 deelprocessen

1. recollectie= herkennen van een item op 
basis van het ophalen van contextuele 
details uit het geheugen

2. familiariteit= proces van herkennen van 
een item op basis van het waarnemen van 
de relatieve sterkte van de herinnering 
zonder het ophalen van specifieke details 
die betrekking hebben op de context waarin 
het item aanvankelijk geleerd werd

om onderscheidt te zien tussen de twee kan er 
gebruik gemaakt worden van de herinner/weet 
procedure → je krijgt zaken te zien die nieuw 

herinnering

drie methodes om te onderzoeken

1. vrije herinnering= compleet mogelijke lijst 
van onthouden items produceren

2. seriële herinnering= lijst met onthouden items 
produceren maar in juiste volgorde

3. gecuede herinnering= op basis van een cue een 
item produceren
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zijn voor je en die je kent, je moet zeggen wat je 
kent en wat niet, soms heb je het gevoel dat het 
je bekend voor komt maar dat je het niet 
herinnert, je kan ook herinneren en weten → na 
drie maanden werd nog eens bekeken welke je 
kon herinneren en/of kennen 

→ experiment om herinnering en herkennen te 
onderscheiden is de proefpersonen kleuren en 
woorden aan te bieden en vervolgens proberen 
om plausibiliteit voor te stellen → mentale 
voorstelling maken → volgende keer moesten 
ze zeggen of een woord oud of nieuw was of 
kregen een woord en moesten zeggen met welk 
kleur ze dit associëren

binding of item and context model

= model die het onderscheidt tussen familiariteit en recollectie kan verklaren waar er drie specfieke processen 
bijdragen aan herkenning van informatie

processen

1. terughalen specifiek item uit geheugen

2. binden van item aan specifieke context waarin gebeurtenis plaatsvond (belangrijke stap!)

volgens Diana ontvangt de perirhinale cortex informatie over specifieke items en deze is voldoende voor 
het familiariteitsoordeel maar niet voor recollectie

de parahippocampale cortex ontvangt informatie over de context waarin het item in kwestie eerder gezien 
is, deze informatie is noodzakelijk maar niet voldoende voor recollectie → hiervoor moet namelijk 
nformatie over het item en de informatie over de context met elkaar geïntegreerd worden en die integratie 
vind volgens Diana plaats in de hippocampus

ons geheugen is geen film, het is geen accuraate nauwkeurige representatie van wat er werkelijk gebeurd 
is, het zijn eerder losse fragmenten die op een soort minimale wijze zijn opgeslagen in de cortex → een 
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herinnering ophalen is niet het terugspoelen van de film maar een actief proces waarin de losse 
fragmenten weer aan elkaar koppelen en we op deze manier kunnen inbeelden wat er heeft afgespeeld in 
de herinnering → het brein is enorm actief om die losse flarden te kunnen reconstueren

recollectie

geassocieerd met activatie van 
parahippocampale cortex en de hippocampus

bij succesvol doormaken van het binden, van 
beide stappen spreken we van een herinnering

familiariteit

geassocieerd met activatie van perirhinale 
cortex

bij enkel de eerste stap spreken we van 
herkennen

het constructieve geheugen

onze episodische herinneringen worden altijd actief gereconstrueerd door het verleden om de toekomst te 
voorspellen (bv. ervaringen die we opdoen in Dunant passen we toe als we naar Ufo moeten gaan)

er is een verband tussen hippocampale activiteit en het construeren van toekomstscenario's 

2 mogelijke redenen waarom schade aan de hippocampus leidt tot een verminderend vermogen om 
toekomstscenario's te genereren 

1. hippocampale schade kan leiden tot een verminderd veremogen om gedetailleerde informatie uit het 
episodische geheugen te halen en deze te gebruiken om het scenario te reconstrueren

2. de schade kan het vermogen van de patiënt beperken om scenario's te schrijven

mensen met schade aan de hippocampus kunnen bijvoorbeeld heel moeilijk reageren op de vraag wat ze 
volgende week gaan doen

er zijn drie mogelijke redenen waarom ons episodisch geheugen constructief is waardoor het gevoelig is 
voor diverse vormen van fouten en vertekeningen

1. enorme hoeveelheid verwerkingskracht vereist als je alle details wil onthouden van iedere ervaring

2. het is ook niet voordelig evolutionair gezien om veel details te onthouden maar net dat we de essentie 
onthouden van ervaringen

3. we gebruiken ons episodisch geheugen ook om de toekomst te voorspellen en dus op een flexibele 
manier herinneringen uit het verleden moeten kunnen recombineren → hippocampus is betrokken bij 
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recombinatie 

Het semantische geheugen

semantisch netwerk= losse begrippen, beschrijvingen van categorieën, kleuren etc zijn allemaal gelinkt aan 
elkaar via een associaties neuraal netwerk → als je een concept gaat activeren in je geheugen (bv. je bent iets 
aan het lezen over brandweerwagens dan wordt het kleur rood geactiveerd en de concepten over rood worden 
dan ook geactiveerd zoals zonsopgang)

hierarchisch netwerkmodel van Collins en Quillian → veronderstelde dat concepten op een 
hierarchische wijze in het semantische geheugen gerepresenteerd zijn 

later Collins en Loftus → spreading activation theorie= semantische geheugen is georganiseerd op basis 
van de semantische gerelateerdheid oftwel de semantische afstand tussen concepten → dus de afstand van 
twee concepten toont de sterkte aan dat ze geassocieerd zijn → een concept wordt geactiveerd wanneer 
we er aan denken, horen of zien 

hierarchie van concepten

latere evidentie gevonden dat er toch een zekere hiërarchische organisatie in concepten te vinden is → 
categorieën worden gekenmerkt door een gegradieerde structuur 

volgens Rosch, Mervis, Gray, Johnson en Boyes-Braem zijn er drie niveaus in hiërarchie te vinden

1. superordinaat niveau (bv. dieren)

2. basisniveau (bv. kat of hond)

3. subordinaat niveau (bv. perzische kat)

categorisatie op een gedetailleerder nvieau is informatiever en vereist daarom een gedetailleerdere 
verwerking 

classificatie meestal op basisniveau maar niet altijd → beschrijving van gezichten

classificatie op subordinaat niveau trager en minder accuraat

 de aard van concepten

1. klassieke theorieën

abstract en stabiel

consistent over individuen

2. Barsalou (2009)

stroming cognitieve psychologie → embodied cognition= ons denken en doen is sterk verwant aan 
het feit dat we ons lichaam moeten controleren en ons lichaam moeten laten overleven en bloeien in 
een bepaalde omgeving

in het dagelijkse leven komen we bijna nooit losse concepten tegen maar interpreteren we die in 
verschillende contexten waardoor het concept sterk kan verschillen gezien de situatie → het is 
afhankelijk van welk doel we willen bereiken

alle abstracte knopen (onderdeel van klassieke beschouwing) moet je beschouwen als een hub 
systeem met een wielachtig model waarin verschillende representaties samenkomen → bv. het 
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abstracte concept 'fiets' is opgeslagen in een soort hub en je ervaringen, gebruiksmogelijkheden, hoe 
je moet fietsen is als een spaak aan die centrale hub verbonden

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

Wu en Barsalou geven aan dat de perceptuele systemen betrokken zijn bj de verwerking van 
concepten

Wang, Conder, Blitzer en Shinkareva vonden dat concrete concepten de visuele gebieden van de 
cortex activeren terwijl afbstracte concepten dat niet doen → motorsystemen worden dus geactiveerd 
bij de verwerking van conceptuele informatie → is afkomstig van studies die ze deden naar 
verschillende lichaamsdelen en dat een specifeke activitatiepatronen in de motorcortex produceren 
wanneer we ze bewegen

3. tegenwoordig

hub en spaakmodel= spaken worden gevormd door diverse modaliteitspecifieke representaties die 
geassocieerd zijn met de sensorische en motorische gebieden in de hersenen

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

4. Pulvermüller (2005)

experiment → wat de invloed is van het stimuleren van perifiere hersengebieden → specifieke 
locaties op de motorcortex → kijken wat stimulatie van deze soort gebieden doet wanneer 
proefpersonen gewoon een woord beoordelingstaak moeten doen → je krijgt concepten aangeboden, 
woorden je moet dan beslissingen over nemen en soms zit er in die taak zitten er woorden in verstopt 
die gerelateerd zijn aan je armen of je benen → dus wat gebeurt er in die hersengebieden die 
gerelateerd zijn aan die verstopte woorden op je arm of been → conclusie= als het je armgebied 
stimuleert en de proefpersonen moeten een beoordeling maken over een arm dan zien we dat de 
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reactietijd versnelt, bij stimulatie van het been zien we hetzelfde wanneer er beengerelateerde 
woorden zijn → perifiëre stimulaties beïnvloeden het semantische geheugen

motorsysteem betrokken bij verwerking van concepten

TMS evidentie

schade aan hubs

semantische dementie

vervaging tussen categorieën → bij schade aan semantische geheugen vervagen onderscheiden 
zoals bij een vogel, ze zeggen veel sneller dat het een vogel is terwijl het bijvoorbeeld een 
vlinder is 

problemen met classificatie van aptypische leden en pseudotypische niet-leden, het maakt niet uit 
als stimuli worden aangeboden in beeld of woordvorm, de proefpersoon reageert hetzelfde dus er 
is niet mis met taal of perceptie

schema's en scripts

scripts= informatie over de sequentie van gebeurtenissen → vaak gekenmerkt door een hierarchische 
clustering → heel complexe acties kunnen we moeiteloos uitvoeren zonder dat we moeten plannen, we hebben 
bepaalde scripts zodanig geautmatiseerd dat het makkelijk is (bv. restaurantscript → je plant je bezoek, kleed 
je aan, gaat naar restaurant, gaat zitten, besteld, rekening)

schema's= georganiseerde chunks van kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen of acties → nieuwe 
informatie die we krijgen wordt ingebed in een cognitieve structuur die in ons geheugen al aanwezig is → 
mensen met semantische dementie hebben moeite met het organiseren van nieuwe kennis in bestaande 
schema's

sommige patiënten hebben last van deze scripts en draaien bijvoorbeeld sommige stappen om → gaat 
over patiënten met een atrofie van de frontaalkwabben hebben relatief veel moeite met de sequentiëring 
van acties binnen een script

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

Farag vond dat gezonde proefpersonen beter in staat waren om de volgorde van gebeurtenissen binnen 
een cluster te beoordelen dan de volgorde tussen clusters

Het non-declaratieve geheugen

dissociabel van het declaratieve geheugen

op basis van patiëntstudies met amnesie

vaardigheidstaken uitvoeren 

resultaten blijven overeind, ondanks gebruik van weinig ecologisch valide taken → vaak zijn 
laboratoriumtaken te simpel en te artificeel 

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

veronderstellen dat leren van vaardigheden een beroep doet op een complex neuraal mechanisme waarbij 
zowel het stratium als de hippocampus betrokken zijn
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Robertson vond dat er functionele connecties bestaan tussen het impliciete en het expliciete geheugen → 
het impliceert dat er sprake kan zijn van een interactie tussen de twee systemen

maar we moeten concluderen dat het onderscheidt misschien toch niet volledig juist is want we zien dat 
non-declaratieve en declaratieve niet volledig onafhankelijk zijn van elkaar

zekere mate van bewuste kennis van impliciete sequenties → vaak hebben mensen bij sequentietaak 
krijgen dat het vaak impliciet gebeurd maar als je de proefpersoon ondervraagt wordt het toch 
bewuste kennis → dus de twee soorten geheugens zijn niet volledig van elkaar gescheiden!

uitvoering van expliciete taken kunnen taakuitvoering beïnvloedden → als je  je expliciete geheugen 
zwaar belast (bv. door woordbeslissingstaken) dan merken we dat het uitvoeren van een motorische 
vaardigheid gehinderd wordt

motorische taken kunnen ook interfereren met expliciete geheugentaken

relatie tussen impliciete taken en activatie van striatum (= 
hersengebied dat geassocieerd wordt met het non-declaratieve 
geheugen)

experiment → weersvoorspellingstaak, je moet 
verschillende indicatoren met elkaar vergelijken, het is 
een complexe regel die je moet ontdekken → taak werd 
ook gecombineerd met een tweede taak die expliciet was

maar taalafhankelijk → bij enkeltaak is prestatie 
correleert met activatie mediale temporale lob 
(=onderdeel van de hersenschors) en bij dubbeltaak 
correlatie met activatie van putamen

Voorbij het onderscheid tussen declaratief en non-declaratief

vaak werden onbewuste herinnering gelinkt aan een activatie van de hippocampus terwijl onbewuste 
herinneringen gelinkt werden aan het stratium

een vage grens tussen impliciete en expliciete geheugenprocessen

= waarom er geen onderscheidt is tussen het declaratieve en non declaratieve geheugen

we hebben te vaak gefocust op bewust en niet bewust → er is meer aan de hand om expliciete en 
impliciete geheugenprocessen te verklaren

argumenten dat er een onderscheidt is

Dew en Cabeza (2011) → expliciete geheugentaken kunnen lettere ongerelateerde taken 
beïnvloedden

ophaling van autobiografische herinneringen vindt vaak spontaan en onvrijwillig plaats

geen eenduidig onderscheid in hersenactiviteit → hippocampus is ook soms betrokken bij impliciete 
processen en het stratium soms bij expliciete geheugenprocessen

procesmodellen
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→ geen onderscheidt maken tussen bewust en onbewust maar dat we moeten kijken naar betrokken neurale 
processen → biedt oplossing

Twee modellen

1. Henkes procesmodel (één van mogelijke antwoorden dat er 
vaak overspraak is tussen ons bewuste en onbewuste 
herinneringen terwijl we groot deel van klassieke redering 
wel nog intact laten)

kijken naar wat er precies gebeurt in het brein wanneer 
we een herinnering opslaan → identificatie van drie 
belangrijke processen

1. snelle codering (= snel vast kan blijven in geheugen 
maar ook fragiel) van flexibele associaties → 
hippocampus bij betrokken en resulteert in het 
ontstaan van ons episodisch geheugen → we hebben 
één keer iets ervaren en dat onthouden we, het is snel 
want eenmaal ervaren blijft ervaren maar het is ook 
flexibel want elke keer als je die herinnering ophaalt 
wordt geactiveerd en wordt meer of minder 
aangepast 

2. langzame codering van rigide associaties → 
eenmaal geleerd kun je het niet meer onleren maar 
dat duurt wel lang

3. snelle codering van losse eenheden → proces is 
betrokken bij familiariteit en recollectie en is 
afhankelijk van de parahippocampale cortex

2. Het componentenmodel van Cabeza en Moscovitch (eerder soort 
theoretische denkoefening want vooral bezig met verschillende 
onderliggende dimensies in ons menselijk functioneren die hier van belang 
zijn)

gaan ervan uit dat er een grote verscheidenheid aan neurale processen 
is → flexibele wijze met elkaar gecombineerd kunnen worden 
afhankelijk van hete specifieke doel → op die manier worden 
geheugensystemen gevormd door ad-hocoalities 

de dimensionele benadering → drie dimensies/assen

perceptueel (bv. concrete beeld wat is een fiets) - conceptueel (=

items (bv. een balpen)  - relationeel (bv. je hebt een balpen gezien 
tijdens les functieleer)

automatisch (=onbewust) - gecontroleerd (=bewust)
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hebben dit visueel proberen maken met combinatie hersenfuncties (zie 
figuur)

bv. rol visuele cortex → scoort hoog op automatisch en losse items en 
perceptueel

Hoofdstuk 14: De dynamiek van ons geheugen
Het multi-storegeheugenmodel

Atkinson en Shiffrin → er bestaan meerdere opslagplaatsen → drie buffers

1. sensorisch register → heel kort de informatie vasthouden en als je niets met die informatie doet dan valt 
de informatie weg maar je kan ook informatie vasthouden en deze komt in kortetermijnbuffer terecht

iconisch geheugen= voor het visuele systeem 

echoïsch geheugen= voor het auditieve systeem

2. kortetermijnbuffer → informatie moet actief onderhouden worden door de informatie actief te herhalen 
(bv. voor jezelf een reeks woorden herhalen) → je aandacht moet op de taak gericht blijven want anders 
vervalt de informatie, als je het lang genoeg herhaalt dan slaat het op in het langetermijn opslagbuffer

auditief materiaal

visueel materiaal

linguistisch materiaal= taalkundige informatie
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3. langetermijn opslag → ongeveer zelfde als langetermijngeheugen → informatie is niet perfect, deze is 
onderhevig aan verval en interferentie (=oude kennis met nieuwe kennis niet onderscheiden omdat ze 
goed op elkaar lijken)

sensorische opslagplaatsen

visueel-sensorisch

= iconisch geheugen

→ kortdurende opslag

→ actieve representatie in sensorisch systeem

→ tijdens het onthouden van visuele informatie 
kunnen we selecteren uit informatie in ons iconisch 
geheugen en deze informatie vasthouden in het 
kortetermijngeheugen

auditief-sensorisch

= echoïsch geheugen

→ tijdelijk terug te spelen echo  van wat je net 
gehoord hebt

→ speelt een rol bij het tijdelijk vasthouden van 
informatie voordat onze aandacht de kans heeft 
gekregen om informatie vast te houden in het 
kortetermijngeheugen

Sperlings partial report studies

Sperling veronderstelde dat sensorische informatie na 
ongeveer 500ms vervalt → hij presenteerde proefpersonen 
een reeks letters en merkte op dat ze een gemiddelde konden 
onthouden van 4 letters

merkte op dat wanneer een toon snel volgde op het weghalen 
van het display de proefpersonen in staat waren om zeer 
accurat de juiste letter te rapporteren, maar dat deze 
vaardigheid sterk verminderde naarmate de cue later werd 
gepresenteerd →visuele informatie is gedurende een korte tijd 
nog beschikbaar nadat de originele displays al verdwenen zijn 
maar de informatie vervalt wel snel

kanttekeningen → Sperling onderschatte de tijd waar de 
informatie nog beschikbaar was, onder de juiste 
omstandigheden kunnen we de informatie veel langer 
vasthouden

het kortetermijngeheugen

= tijdelijke opslag van informatie 

volgens Atkinson en Shiffrin noodzakelijk voor permanente opslag → is tussenstap tussen sensorische 
buffer en langetermijngeheugen

geen aandacht aan informatie in kortetermijngeheugen wordt gegeven dan vervalt het

instanthouding door herhaling

begrip is tegenwoordig deels in onbruik geraakt → het begrip was onvolledig en wordt beter vervangen 
door werkgeheugen

de geheugenspanne
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= capaciteit van kortetermijngeheugen

George Miller zegt ongeveer 7 items (+- 2 items) 

maar veel discussie over ontstaan want we doen aan chunking (=groeperen van informatie), complexiteit 
van figuren, context en categoriseerbaarheid → dus overschatting van Miller

losse eenheden zijn veel gemakkelijker te onthouden wanneer je ze kunt samenvoegen tot een 
betekenisvolle eenheid= chunking

we zijn ook beter in staat om simpele figuren te onthouden dan complexe

de seriële positiecurve

= beschrijft de kans op een succesvolle reproductie van een woord in functie van de lijst

aanbieding van een reeks woorden en kijken hoe goed het woord 
werd onthouden

primacy (=eerste woorden in de lijst→ omdat je meer tijd hebt om 
ze te onthouden en er minder interferentie is met de volgende 
woorden in de lijst) en recency effect (=laatste woorden in de lijst 
→ geen interferentie meer met nieuwe woorden en geheugenspoor is 
vers omdat het laatste was) blijven het beste onthouden

geheugenverlies

vaak intact kortetermijngeheugen

soms ook specifieke kortetermijngeheugendeficiënties

bijvoorbeeld KF had een intact langetermijngeheugen maar zeer slechte kortetermijngeheugen → had 
schedelfractuur boven pariëto-occipitaalkwab → dus moeten we opnieuw nadenken want 
oorspronkelijk werd gezegd dat je pas informatie kan opslaan in je langetermijngeheugen als deze 
goed onthouden worden in het kortetermijngeheugen

vergeten in het kortetermijngeheugen

Brown-Petersen taak → aantal letters onthouden en terugtellen, daarna 
iets anders doen en weer oproepen

besluit→ heel snel spoorverval, bij het terug tellen zijn ze minder goed in 
staat om de letters correct te rapporteren

kwaliteit van de geheugensporen nemen automatisch af in functie van de 
tijd
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volgens Nairne is het niet waarschijnlijk → verval van onze 
kortetermijngeheugen is niet door spoorverval maar komt door interferentie 
met de andere taak

Werkgeheugen

Baddeley en Hitch → idee dat kortetermijngeheugen essentieel is voor de uitvoering van diverse 
dagelijkse taken en merkten ook op dat werkgeheugen kan gesplitst worden in twee types (1. 
fonologische informatie die de vorm van verbale-auditieve code onthouden en 2. visuele en spatiale 
informatie)

niet alleen onthouden maar ook gebruiken van informatie in taken → onthouden van taakdoelen en 
manipuleren van informatie

dissociatie tussen visuospatiale en auditief fonologische informatie

1. werkgeheugenmodel (oorspronkelijk model):

visuospatiaal schetsblok= een mentale tekening opmaken waarin de onderlinge relaties tussen objecten 
worden geschetst

fonologische lus= auditieve informatie voor jezelf in een innerlijk oor herhalen

central executive/ centrale uitvoerder= informatiestroom van en naar gereguleerd wordt, informatie kan hier 
ook gemanipuleerd worden (voorbeeld van functies hierbij reguleren van aandacht, beschermen van 
informatie, niet afgeleid worden) → dit systeem controleert de werking van de andere systemen en zorgt 
ervoor dat we de inhoud van het werkgeheugen kunnen manipuleren, vasthouden of actualiseren indien nodig

2. werkgeheugenmodel (vernieuwd model, in boek verkeerde foto!):

episodische buffer= betrokken bij de tijdelijke opslag van geïntegreerde stukken informatie, in het bijzonder 
informatie die betrekking heeft op persoonlijke gebeurtenissen

Componenten van het werkgeheugen

fonologische buffer

Baddeley, Thomposn en Buchanan veronderstellen dat de fonologische buffer is samengesteld uit twee 
subsystemen
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1. fonologische opslagplaats= waar de te onthouden woorden worden opgeslagen

2. articulatorische lus= waar de woorden door middel van subvocale herhaling actief gehouden 
worden

onthouden van auditieve en/of fonologische informatie

kan ook visuele informatie representeren → door te verbaliseren

fonologische similariteitseffect= bij het onthouden van woorden maken we gebruik van ons 
spraaksysteem

woordlengte effect= beschrijft vereband tussen woordlengte en de hoeveelheid woorden die we kunnen 
onthouden, hoe langer de woorden, hoe minder we er kunnen onthouden → suggereert dat capaciteit van 
de fonologische buffer beperkt is door de tijd die nodig is om de te onthouden woorden te herhalen

1. je krijgt auditieve input (bv. gesproken taal)

2. wordt omgezet in een fonologische code

3. wordt herhaald → fonologische code wordt omgezet in een subvocale taal, we maken werkelijk gebruik 
van ons spraaksysteem maar zonder hardop uit te spreken

4. fonologische outputbuffer stuurt opnieuw weer door 

visuospatiale kladblok

net zoals de fonologische buffer beperkt qua capaciteit → we kunnen ongeveer 4 items onthouden, 
individuele objecten kunnen onthouden worden doordat aandacht de individuele eigenschappen van 
objecten zoals kleur en vorm, samenbindt en deze figuren op die wijze vasthoudt

Baddeley zegt dat er een onderscheidt moet gemaakt worden tussen twee soorten geheugens
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1. visueel geheugen

2. spatiaal geheugen= capaciteit kan worden gemeten door de Corsi bloktest → blokjes op een bord 
zetten en dan moet proefpersoon dezelfde volgorde nadoen

patroonspannetaak → proefpersoon krijgt rasters met vakjes en moeten ze onthouden en moeten 
vergelijken en aanduiden welke dezelfde is

→ dus twee verschillende geheugens

Baddeley → ruimtelijk stippelpatroon en een Chinees karakter onthouden, daarna een dubbeltaak die 
ofwel ruimtelijk was ofwel discriminatietaak → bij visueel was de taakprestatie zeer laag, bij ruimtelijk 
was dit wel goed

Klauer en Zao → er is een dissociatie tussen visuele informatie (=herkennen van een object) en spatieële 
informatie (=ruimtelijke) → we kunnen deze twee taken los van elkaar doen

gepositioneerd  in het brein → neurale basis van het visuele werkgeheugen → activatie van visuele 
hersengebieden bij onthouden → contralateraal tov locatie van de onthouden stimulus

Logie stelde voor dat het visuospatiale werkgeheugen uit twee verschillende onderdelen bestaat

1. visual cache=informatie over de individuele eigenschappen van een stimulus vasthouden

2. inner scribe= mechanisme dat betrokken is bij de verwerking van spatiale informatie en het herhalen 
van de informatie

episodische buffer

Baddeley ziet het als een additionele back-upopslagplaats waar informatie op een geïntegreerde wijze 
opgeslagen worden → episodische buffer speelt een belangrijke rol bij transfer van informatie naar het 
langetermijngeheugen alsook bij het ophalen van informatie uit het langetermijngeheugen, het is als een soort 
interface (buffer) tussen het episodische en langetermijngeheugen

central executive

= centrale uitvoerder controleert de aan en afvoer van informatie naar het werkgeheugen en zorgt ervoor dat 
de inhoud van het werkgeheugen gemanipuleerd kan worden

Baddeley ziet vier processen

1. focussen van aandacht oftewel concentratie

2. verdelen van aandacht tussen twee informatiestromen

3. switchen van aandacht tussen taken

4. tot stand brengen van connectie met langetermijngeheugen

werkgeheugen en bewuste ervaring

Baddeley geeft aan dat bewuste ervaringen een belangrijke rol spelen in de interactie tussen korte en 
langetermijnprocessen 

→ executieve functies reguleren welke bronnen van informatie worden geïntegreerd in de episodische 
buffer 

→ deze informatie bronnen kunnen perceptueel zijn, betrekking hebben op andere slaafsystemen of het 
langetermijngeheugen 
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→ episodische buffer kan groot aantal bronnen integreren en dient dus als globale werkruimte waar 
bewustzijn kan ontstaan

werkgeheugencapaciteit

methoden om werkgeheugencapaciteit vast te stellen:

leesspanne

begrijpend lezen van zinnen

onthouden van het laatste 
woord

aantal onthouden 
eindwoorden bepalend

Daneman en Carpenter 
gingen ervan uit dat een deel 
van de 
werkgeheugencapaciteit 
moest worden aangewend 
voor het begrijpend lezen, 
terwijl de rest van hun 
capaciteit konden gebruiken 
om de eindwoorden te 
onthouden

operatiespanne

rekenopgave 
verifiëren, antwoord 
wordt al gegeven, ze 
moeten zeggen als het 
juist is of niet

daarnaast ook een 
woord onthouden

reproduceren van de 
woorden

operatiespanne is dan 
het grootst aantal 
items waarbij de 
proefpersoon alle 
items nog correct kan 
rapporteren

N-backtaak

deze test is beter dan leesspanne 
en operatiespanne, ook om 
belasting werkgeheugen te 
manipuleren

test voor snel veranderende 
informatie

vergelijken of letter gelijk is aan 
die van N posities terug

proefpersoon moet zoeken als 
letter voorkomt in rij +  
onthouden + reageren wanneer de 
letter gelijk is aan degene die 2 
posities terug zag + letter 
onthouden van 3 posities terug

hoe groter N wordt, hoe zwaarder 
de geheugenbelasting

werkgeheugencapaciteit en suppressie van irrelevante informatie

als je iets moet onthouden op linker kant van beeldscherm dan zie je die informatie rechts in je cortex

ERP= event related potential → zijn de elektrofysiologische reacties van de hersenen op gebeurtenissen 
('events') in de omgeving

hoe meer items je moet onthouden hoe groter de negatieve spanningspiek wordt → 
vervolgexperiment niet hoeveelheid items manipuleren maar proefpersoon aangeven 
dat ze enkel een bepaald aantal moet onthouden (bv. enkel rode driehoeken) en gaan dit 
dan manipuleren → mensen met een hoge geheugencapaciteit waren goed in het 
wegfilteren van overbodige informatie, ze gebruikten de cortex niet zoveel → 
werkgeheugencapaciteit hangt dus vooral af van de mate waarin we erin slagen 
irrelevante informatie te onderdurkken

objecten, eigenschappen en detail

wat is nu eigenlijk precies de juiste eenheid voor capaciteit?
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een toename  van het aantal eigenschappen van een visueel object dat onthouden moest worden wel een 
nvloed had op de capaciteitsschatting van het visueel werkgeheugen

hoe meer eigenschappen de proefpersonen moesten onthouden, hoe kleiner het aantal objecten werd dat 
ze konden onthouden

Roggeman → trade-off tussen het aantal objecten dat we kunnen onthouden en de precisie waarmee we  
informatie moeten onthouden → ze gaven een cue dat je 3-5 items ging kunnen krijgen, wanneer 5 werd 
getoond (maximum is 4) dan moeten de proefpersonen een grote inspanning doen → moeten posities 
onthouden van stippen en stippen dan zelf zo goed mogelijk plaatsen → wanneer het geheugen 
overprikkelt wordt dan onthouden we het minder goed, minder gedetailleerd, minder nauwkeurig → 
continue wisselwerking tussen aantal items en de precisie van de plaats van items, er is geen vaste maat 
van hoeveel items we kunnen onthouden → de capaciteit is dynamisch en kan fluctueren in functie 
van de precisie waarmee we informatie moeten onthouden

Het werkgeheugen herbekeken

werkgeheugen als een emergente eigenschappen

problemen met het idee van werkgeheugen als apart systeem, alles wat wij onthouden in prefrontaal 
schors is niet correct → want hoge mate van specialisatie in prefrontale schors, is wel degelijk betrokken 
maar is niet het enige gebied + evolutionair gezien onwaarschijnlijk

eerder sprake van hergebruik van bestaande functies (bv. hergebruiken van visuele systeem) → 
coördinerend systeem dus moet er een sterke interactie zijn tussen lange en kortetermijngeheugen en 
perceptie en aandacht

werkgeheugen is niet een losstaande module in het brein maar eerder het resultaat van een nauwe 
interactie tussen aandachts, perceptuele en langetermijngeheugenprocessen

aandacht, perceptie en langetermijngeheugen

enkelvoudige opslagmodellen 
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basisidee is dat het kortetermijngeheugen wordt gevormd door het tijdelijk activeren van representaties in 
het langetermijngeheugen (bv. als je de letter A moet onthouden dan roep je een geheugenspoor op die je 
lang geleden hebt onthouden)

hippocampus betrokken bij het leggen van relationele verbanden → leggen van onderlinge relaties tussen 
elementen 

mate waarin represenaties geactiveeerd zijn is volgens Jonides afhankelijk van de recentheid van het 
geheugenspoor en de frequentie waarmee het geheugenspoor geactiveerd is

enkelvoudige opslagmodellen: de rol van de hippocampus

Hannula 

effecten van relationeel leren in het kortetermijngeheugen 

hippocampus betrokken leggen relationele verbanden in het langetermijngeheugen

consistent met Henke's procesmodel

→ hippocampus is niet cruciaal voor het opslaan van relationele informatie maar wel wanneer de taak beroep 
doet op het langetermijngeheugen

het drie componentenmodel
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Oberauer ontwikkelde een model (links) die de relatie tussen aandacht, langetermijngeheugen en 
perceptie beschrijft → volgens hem wordt het werkgeheugen gevormd door het activeren van bestaande 
representaties in het langetermijngeheugen

observaties

1. tijd die nodig is om het eerste woord te kunnen ophalen uit de lijst is afhankelijk van de lengte van de 
irrelevante lijst (wanneer ze taak snel moeten uitvoeren)

2. wanneer ze een woord overvragen uit irrelevante lijst dan doen proefpersonen er langer over → de 
lijst die ze niet moesten onthouden, blijft ergens achter hangen

de nauwe focus van aandacht

zoeksjabloon → we gaan zoeken aan de hand van een 
sjabloon naar het item en vergelijken → we kunnen dit maar 
één per één doen

één actief item → je kan maar één item heel goed onthouden 
(bv. boodschappenlijst kan je maar één ding goed onthouden)

minder accuraat bij zoeken naar meerdere items

Leren en vergeten

niveaus van verwerking

Craik en Lockhart → afhankelijk van het doel van de informatie zal je de informatie min of meer 
onthouden → drie niveaus van verwerking → hoe dieper de verwerking hoe beter stimuli onthouden 
worden

maar kanttekeningen bij deze conclusie → het is sterk taalafhankelijk(distinctiviteit en relevantie) en 
transfer appropriate processing (= verschillende vormen van leren erin resulteren dat specifieke 
aspecten van een stimulus worden gecodeerd in het geheugen op een wijze die afhankelijk is van de taak)

leren door ophaling
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→ beter meer tijd te geven tussen het herhalen en iemand laten ondervragen door iemand anders

het testing effect= ondervragen van leerstof door iemand anders (zie hieronder verklaringen)

retrieval effort hypothese= hoe meer moeite je erin moet steken om iets succesvol te onthouden, 
hoe beter je het onthoudt → ophalen van informatie ook bijdraagt aan het consolideren van de 
informatie die in dat geheugen ligt

gebruik van mediatoren= gebruik maken van associaties

effect van predictiefouten= de negatieve feedback (dat je iets niet juist hebt) die het brein aanspoort 
om het extra te activeren om het te onthouden → er is getekende (= of de uitkomst beter of slechter is 
dan verwacht) of ongetekende predictiefouten (= gewoon of de uitkost anders was dan verwacht)

vergeten

Ebbinghaus' bespaarmethode → de proportie tijd die hij kon besparen nam drastisch af naarmate er meer 
tijd tussen het leren en herleren van de lijst verstreek → hij nam een woordenlijst en leerde die vanbuiten 
en vervolgens legde hij de lijst opzij en overhoorde zichzelf → hoeveel moeite moest hij investeren om de 
lijst weer opnieuw vanbuiten te leren

vergeetcurve van Ebbinghaus→ hoe groter het tijdsinterval was tussen een lijst waarop hij 
oorspronkelijk had geleerd en het moment waarop hij zichzelf had overhoort, hoeveel moeite hij moest 
doen om de lijst opnieuw te leren

kritiek → nooit jezelf als proefpersoon nemen want je kan je eigen resultaten manipuleren

verval= wanneer je informatie niet gebruikt, dat die informatie na verloop van tijd spontaan vervalt → 
door onze slaap filteren we niet relevante informatie eruit → spoorverval zou vooral voorkomen in de 
hippocampus

interferentietheorie

proactieve interferentie

=oude herinneringen interfereren met een nieuwe 
situatie (bv. je hebt je kasten verzet met het 
koffiemachine, de eerstvolgende keer ga je toch nog 
naar de oude plaats)

retroactieve interferentie

= nieuwe informatie interfereert met oudere 
herinneringen of kennis → vooral wanneer er sterke 
overeenkomsten zijn maar kan ook door een hoge 
mate van mentale inspanning tijdens het retentie-
interval (bv. wanneer je een formule kent en je leert 
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experiment de vergeet interferende woordenlijst 
→ minder proactieve interferentie → 
proefpersonen moeten twee verschillende 
woordenlijsten leren

een nieuwe formule die hier op lijkt, kan het leiden 
tot fouten)

gemotiveerd vergeten

informatie in langetermijngeheugen vergeten kan worden door middel van instructies → door itemmethode

cue afhankelijk vergeten

Tulving en Thompson → vergeten tegenover slechte overeenkomst geheugenspoor en relevante cues en 
coderingsspecificiteitsprincipe (= een goede match tussen je informatie en cues) → soms herinner je je 
iets niet omdat je de cues niet terugvind maar betekend niet dat de informatie is verloren

Godden en Baddeley → hebben geprobeerd om geheugencues te manipuleren, hebben duikers gevraagd 
om woordenlijsten te leren in water en uit water → context afhankelijk geheugen (bv. wanneer je les hebt 
gehad in aula A en je legt daar je examen af, dan heb je betere cues)

Besluit: dynamische engrammen, consolidatie en herconsolidatie

engrammen= geheugenspoor in een brein, ze hebben gevonden dat een 
engram  niet bestaat → nu komt dit weer naar boven in de vorm van 
geheugensporen

vergelijkbaar met geheugensporen maar dynamisch → we gingen ervan uit 
dat eenmaal een geheugenspoor er is dat deze vastlag maar nu zien we dat 
dit niet zo is, het is net heel dynamisch → wanneer je een herinnering of 
geheugenspoor ophaalt, wordt het geheugenspoor geactiveerd en wordt er 
iets aan toegevoegd, dus het geheugen veranderd continue
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fragiel netwerk in cortex, in stand gehouden door hippocampus → 
geheugenspoor kan consolideren (=samenvoegen)

activatie brengt ze in een fragiele toestand

noodzaak voor herconsolidatie

Hoofdstuk 15: Het alledaags geheugen
Verschillende benaderingen voor geheugenonderzoek

traditionele benadering

geheugencapaciteit= hoeveelheid informatie

arbitrair stimulusmateriaal → heeft geen belang 
voor proefpersoon

intentioneel 

aantal items onthouden

lengte van de retentie

accuratesse

alledaags-geheugenbenadering

relevantie van de herinnering

persoonlijk relevant materiaal 

incidentieel

vervorming/ relevantie

fit tussen herinnering en actuele gebeurtenissen

De kneedbaarheid van ons langetermijngeheugen

Marsh

aanzienlijke vervormingen in verhalen bij doorvertellen

wijze waarop verhalen doorverteld waren beïnvloedde de herinnering

focus op emotie of feiten → selectieve vervorming

Onderzoeksmethodes

dagboekstudies
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Wagenaar hield voor zes jaar een dagboek bij waarin de gebeurtenis werd beschreven, wie betrokken was, 
waar en wanneer het plaats vond en de emotionele intensiteit → achteraf werden deze gebeurtenissen 
bevraagd en naar gelang zijn geheugen gaven ze meer cue's → de 'wat' cues waren het meest helpend

beperkingen:

mensen vinden die een aantal jaren een dagboek wil bijhouden

systematisch kunnen volhouden

beperkt bruikbaar

grotere thema's in ons leven overspannen langere periodes (bv. binnen drie jaar weet ik niet meer wat we 
vandaag gezien hebben in de les functieleer II maar ik weet wel nog dat ik aan het schakelen was in de 
psychologie → het is algemeen geworden)

Het autobiografisch geheugen

= het volledig spectrum van persoonlijke herinneringen

autobiografisch geheugen

persoonlijk levensverhaal

omvatten grote gebeurtenissen over langere 
periodes

kunnen jaren of decennia omspannen

gaat over thema's bijvoorbeeld vriendschappen, 
carrière en levensfasen

belangrijk voor ontwikkeling van identiteit en 
zelfbeeld

activatie linker ventromediale prefrontale cortex

episodisch geheugen

niet ver terug in tijd gaat

relatief triviale dagelijkse gebeurtenissen

activatie in rechter midden dorsolaterale 
prefrontale cortex

het zelfgeheugen systeem van Conway:
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autobiografische kennis database (uit figuur)

= verzameling van alle herinneringen die we hebben

persoonlijke informatie kan op drie niveaus 
geclassificeerd worden

periodes die onze levensloop beslaan (bv. 
samenwonen, trouwen)

herhaalde gebeurtenissen (bv. regelmatig 
bezoek aan hobby)

gebeurtenisspecifieke kennis → losse 
gebeurtenissen

het werkende zelf (uit figuur)

= alle individuele herinneringen van database dragen 
bij aan vormende identiteit → heeft betrekking op 
ons zelfbeeld, wat we zelf zullen worden in de 
toekomst en wat onze persoonlijke doelen zijn

ze beïnvloeden de autobiografische 
herinneringen die in de kennisdate worden 
opgeslaan en beïnvloeden daardoor ook de 
herinneringen die we daadwerkelijk opslaan → 
we reflecteren over ons succes en falen

kan op 2 manieren opgehaald worden

generatieve ophaling= door functies van 
werkende zelf en kennis ophalen uit 
kennisdata, in verband met onze interne 
doelen → het kost moeite

generieke gebeurtenis= we gaan een 
cue proberen relateren aan een object 
of gebeurtenis uit onze persoonlijke 
omgeving om daarna een specifieke 
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herinnering op te kunnen roepen (bv. 
wat betekend het om prof te zijn)

directe ophaling= onvrijwillige ophaling 
die getriggerd wordt door een externe 
stimulus

reukzin en geheugen

directe ophaling in het geheugen

het Proust geheugen → bepaalde geurcue laat je denken aan iets van vroeger, bijna onmiddellijk, directe 
ophaling (bv. geur van parfum van je ex, geur van koekjes doet je denken aan je oma)

mogelijke verklaringen:

1. geur en smaakinformatie worden geïntegreerd in de orbitofrontale cortex → sterker autobiografisch 
geheugen

2. we hebben relatief weinig geurgerelateerde herinneringen zijn distinctief

3. minder goed in woorden te omschrijven dus minder onderhevig aan interferentie

flashbulb memories

Brown en Kulik → zeer levendige herinneringen aan dramatische, publieke gebeurtenissen doordat ze 
mogelijke consequenties voor ons als individu hebben en die we als verrassend ervaren waardoor er een 
speciaal neuraal mechanisme wordt geactiveerd

verklaringen:

Bohannon → zelf herhalen van de herinnering 

Pezdek → herhaling van de gebeurtenis door media (bv. herhalend op tv)

Talarico en Rubin → herinnering is levendig, maar wel gevoelig voor vervorming → door herhaalde 
blootstelling kan de herinnering vervormen (bv. mensen geven aan video gezien te hebben van eerste 
vliegtuig 911 maar kan niet)

Herinnering en levensloop
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autobiografische herinneringen net evenredig verdeeld over ons leven, we rapporteren voornamelijk over 
periode tussen ons 10e-30e levensjaar

kinderamnesie

= we herinneringen ons niets van voor ons 3 jaar, vroegste herinneringen dateren van 3e-4e levensjaar 

verklaringen:

1. een onvolgroeid brein= de hippocampus speelt een belangrijke rol bij het maken van herinneringen maar 
deze is nog niet volgroeid → echter vonden Fivush, Gray en Fromhoff dat kinderen wel degelijk in staat 
waren om vroeg herinneringen te rapporteren maar dat deze verdwenen na het 3de levensjaar

2. repressie= volgens Freud het onderdrukken van bedreigende gedachten die naar het onbewuste zouden 
verbannen worden  maar is niet falsificeerbaar en verklaart niet waarom we als volwassenen soms 
positieve of neutrale herinneringen niet meer herinneren

3. het cognitieve zelf= dat we pas herinneringen kunnen opslaan wanneer het zelfbeeld is ontwikkelt 

4. sociaal-culturele ontwikkeling= wanneer we onze taal ontwikkelen, kunnen we onze herinneringen in 
woorden vastleggen waardoor we herinneringen kunnen vastleggen in ons geheugen → het vormen van 
autobiografische herinneringen krijgen ook een invloed van de ouders of omgeving die wel of niet het 
kind stimuleren om taal te leren en herinneringen op te halen

5. twee-stadia theorie

tot 2de levensjaar absolute amnesie → einde van deze periode komt door vormen van cognitieve zelf

vanaf 2de-3-4de levensjaar sprake van graduele amnesie → fragmetarische herinneringen waarin de 
vorming van identiteit opkomt → einde van deze periode komt door ontwikkeling van taal

neurogenesis= ontstaan van nieuwe neuronen → gebeurt onder andere in de hippocampus → 
kinderamnesie kan ontstaan doordat neurogenesis in hippocampus nog steeds plaats vindt → nieuwe 
neurale circuits overwoekeren oorspronkelijke herinneringen van eerste twee levensjaren omdat die 
nog zo fragiel waren

reminiscentiebult

=een piek in bepaalde levensfase waarin we ons veel herinneren (10de-30ste jaar)

wanneer positieve spontane herinneringen worden opgehaald is dit meestal rond 10e-30e levensjaar, bij 
negatieve spontane herinneringen is het meer verdeeld over ons ganse leven
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verklaringen waarom positieve herinneringen zich zo centreren in periode 10e-30e jaar: 

1. levensscript= essentiële stadia die we in ons leven verwachten te doorlopen → overgang naar stabiliteit, 
er gebeuren heel veel belangrijke gebeurtenissen in deze periode → die herinneringen halen we ook graag 
op (bv. studiekeuze, partner, fuiven, trouwen) 

2. onverwachtheid en het gevoel van controle= onverwachtheid zorgt ervoor dat sterke autobiografische 
herinneringen gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van onze identiteit, ook nieuwheid van ervaringen of 
verwachte grote veranderingen in een levensfase geven een gevoel van controle

de neural basis van het autobiografisch geheugen

autobiografische ophaling op basis van (stappen op foto):

model van Cabeza:

1. begint met een zoekproces → zoeken en gecontroleerde verwerking → generatieve ophaling in de 
laterale prefrontale cortex

2. zelfreferentiële processen → checken of herinnering gerelateerd aan zelf is → als we de herinnering zelf 
hebben meegemaakt of dat het een anekdote is van iemand anders → gebeurd in de mediale prefrontale 
cortex

3. recollectie, ophalen van de herinnering → hippocampus

4. emotionele verwerking → link herinnering en emotie wordt toegevoegd, is activatie in de amygdala

5. visuele inbeelding → situatie opnieuw inbeelden en heractivatie hiervan

6. monitoring op accuratesse → als laatste nog eens kijken of de herinnereing klopt, gebeurt in de 
ventrolaterale prefrontale cortex

latere uitbreiding van het model (niet termen kennen voor examen):
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→ model voor generatieve ophaling

vier specifieke brein netwerken:

frontopariëtaal → constructie en controleren van zoekproces

cingulo operculair → constructie van de herinnering

mediaal prefrontaal → construeren van de heerinnering en elaboratie

mediaal temporaal → bewuste verwerking van de herinnering

Ooggetuigenverklaringen

vaak bijzonder onbetrouwbaar vanwege:

aandachtsbeperkingen= je focust je maar op bepaalde zaken

valse herinneringen= herinneringen worden beïnvloed door suggesties van anderen

confirmatiebias/ inpassing in cognitieve schema's= we vervormen herinneringen door onze eigen doelen 
of verwachtingen

beïnvloeding door de ondervrager= op welke manier je een vraag stelt en welke woorden je gebruikt 
hebben een invloed

beïnvloeding door de situatie= bronverwarring met twee verhalen of bij suggestieve bevraging

verwachting en bedreiging

wapenfocuseffect= is het logisch om een wapen aan te treffen (bv. wapen in school vs wapen bij 
politie)

in sterke mate gedreven door de verwachting

data van Pickel → stress en angst hebben een negatief effect op onze geheugenprestatie

problemen bij dader identificatie

sluit goed aan bij gezichtsherkenning p218

gezichtsherkenning en line-ups

line-ups= aantal mensen op een rij en slachtoffer bekijkt als de dader er tussen zit → beperkte 
identificatie en vals alarms
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onbewuste overdracht → onterechte herkenning van onschuldige omstander → wanneer we iemand zien 
in een bepaalde situatie en ze achteraf deze persoon bij de line-up zetten gaan we deze persoon herkennen 
maar weten we niet meer in welke situatie 

het andere ras effect

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

→ slechte herkenning onbekende personen

herkenning en bekendheid

= we zijn veel minder goed in het herkenning van onbekende personen dan bekende personen (zie hf6)

problematisch bij identificatie van foto's → vaak veel variatie tussen foto's van één persoon

Jenkins en Burton → abstractie van gemeenschappelijke kenmerken 

geheugen en veroudering

Doson en Kreuger

vertoonden videofragmenten aan jongere en oudere proefpersonen

vragen beantwoorden op basis van suggestieve en misleidende vragenlijst

→ ouderen rapporteerden meer false memories en waren meer overtuigd van hun gelijk dan de jongere

verbeteren van ooggetuigenverslagen

1. aanpassing in line-upprocedures → beter gelijktijdige line up ipv sequentiële

2. verbeteren van de ondervragingsprocedures → cognitief interview verloopt in stappen

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

b. aanmoediging om alle details te rapporteren, inclusief de minder belangrijke

c. beschrijven van het incident in verschillende volgordes

d. beschrijven van het indicident vanuit verschillende perspectieven waaronder ooggetuigenperspectief

False memories

= herinneringen die er eigenlijk niet zijn

Loftus, Coan en Pickrell → lost in the mall experiment, er werden vier verhalen aangeboden aan een 
proefpersoon over zijn jeugd maar één van de verhalen was compleet verzonnen, proefpersoon was ervan 
overtuigd dat lost in the mall daadwerkelijk was gebeurd

Roediger en McDermott → ook bij het leren van woordenlijsten → er werden woordenlijsten aangeboden 
met woorden die te maken hadden met 'sleep' maar kregen dit woord niet, wanneer gevraagd werd of ze 
het woord 'sleep' geleerd hadden, dachten de proefpersonen van wel

belangrijk in rechtspraak want Paul Ingram werd aangeklaagd voor seksueel misbruik maar heeft dit nooit 
gedaan, in de jaren 90 waren er veel mensen die door therapeuten dingen gingen 'opbiechten' die ze 
eigenlijk nooit hadden gedaan

hoe sterker een herinnering verbonden is aan het emotionele, hoe moeilijker om deze herinnering te 
verliezen → kan dus niet van sommige mensen in jaren 90
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ook mensen die een perfect autobiografisch geheugen hebben zijn gevoelig voor false memories

Het prospectieve geheugen

= geheugen om plannen en beloftes na te komen, te onthouden en op tijd uit te voeren

fouten in het systeem zijn te wijten aan gebrekkige informatie of aan onbetrouwbaarheid

retrospectieve geheugen

betrekking op herinneren van feiten

informatierijk

prospectieve geheugen

betrokken bij het herinneren aan het feit om het 
uit te voeren

informatiearm

processen betrokken bij prospectief geheugen

1. formatie van een intentie

2. deze intentie wordt gelinkt aan een specifieke cue (bv. afspreken met een vriend)

3. vervolgens sprake van retentie-interval= tijdsperiode tussen de formatie van de intentie en het moment 
van de uitvoering ervan → hier wordt ook de omgeving gecheckt op cues die kunnen resulteren in het 
uitvoeren

4. wanneer een relevante cue wordt gedetecteerd → initiatie van de corresponderende intenties

5. intentie wordt opgehaald uit het geheugen en uitgevoerd

twee verschillende vormen

tijdsgebaseerd prospectief geheugen gebeurtenisgebaseerd prospectief geheugen
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= wanneer een actie op een specifiek tijdstip moet 
worden uitgevoerd (bv. naar een les gaan)

het moniteren neemt sterk toe naarmate het 
moment nadert waarop de taak moet worden 
uitgevoerd

= wanneer een specifieke actie moet worden 
uitgevoerd als de juiste omstandigheden zich 
voordoen (bv. doorgeven van een boodschap als je 
iemand tegenkomt)

relatief consistente frequentie omgeving 
scannen

prospectief geheugen in het dagelijkse leven

Dismukes bespreekt verschillende omstandigheden die tot problemen met het prospectieve geheugen kunnen 
leiden → geeft aan dat het onderscheidt tussen tijdsgebaseerd en gebeurtenisgebaseerd te simpel is om alle 
oorzaken te kunnen verklaren → in luchtvaart zien we vier verschillende problemen:

1. interrupties= het gestoord worden terwijl er een taak wordt uitgevoerd, het afronden van de vorige taak 
kan komen door:

omdat interrupties onmiddellijke aandacht eisen waardoor er geen gelegenheid is om de intentie om 
de lopende taak af te handelen en in het werkgeheugen op te slaan

door onmiddellijke aandacht is uitvoerder niet meer in staat de status van de vorige taak te checken

geen cues meer aanwezig die de uitvoerder doet denken aan de vorige taak

2. ontbreken van cues die normaal gezien gewoontes uitlokken= bij externe omstandigheden kiezen 
piloten er soms voor om de checklist voor het opstarten van het vliegtuig uit te stellen → door tijdsdruk 
en veranderde omstandigheden realiseren ze niet dat een deel van de checklist nog moet worden 
nagekeken

3. gewoontevorming= bij een atypische handeling die vereist is in een specifieke situatie vervangen door 
een routine (bv. in het weekend automatisch naar je werk rijden)

4. multitasking= het flexibel switchen tussen verschillende taken → wanneer er problemen optreden bij één 
van de taken kan er cognitieve tunneling optreden → situatie waarin vergeten wordt te switchen tussen 
taken

theoretische perspectieven

PAM (preparatory attentional and memory 
processes)-theorie

volgens deze theorie vereist het prospectieve 
geheugen twee processen

capaciteitseisend monitoringsysteem= 
wordt opgestart wanneer we een intentie 
om een actie uit te voeren formuleren

retrospectief geheugenproces= doet ons 
herinneren welke actie we willen uitvoeren

prospectieve taken kunnen interfereren met 
andere taken wanneer er geen onmiddellijke 
noodzaak is om de taak direct uit te voeren → 

multiprocess theorie

de uitvoering van geplande acties vindt vooral 
plaats op basis van een verscheidenheid aan 
cognitieve processen, waaronder aandacht

bij deze theorie veronderstellen ze dat de cues 
opvallend zijn

ophalen van een intentie verloopt in principe 
automatisch en kan zonder monitoring verlopen

theorie gaat ervan uit dat prospectieve 
geheugentaken altijd verwerkingscapaciteit 
vragen
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we hebben altijd een bepaalde aandacht nodig 
om ons aan een toekomstige taak te laten 
herinneren

deze theorie blijft ervan uitgaan dat het ophalen 
van een intentie om een taak uit te voeren altijd 
gepaard gaat met een kostprijs en aandacht 
vereist

Hoofdstuk 16: Functies van taal
Wat is taal?

Harley= een systeem van symbolen en regels dat ons in staat stelt om te communiceren, semantiek (=betekenis 
van woorden) en syntax (=regels van de taal)

→ maar de vraag 'wat is taal?' kunnen we niet beantwoorden want de formele definitie ontbreekt (bv. wat met 
expressie van emoties, imitatie, een reeks betekenisloze woorden)

→ we vragen ons af is taal aangeboren en is dit een uniek menselijke eigenschap?

uniek menselijke eigenschap

Chomsky veronderstelt dat de taal is aangeboren en dat het een uniek menselijke eigenschap is → gaat 
ervan uit dat er een taalcentrum in de hersenen ligt met een set beperkte regels waaruit we oneindig veel 
zinnen kunnen produceren

evolutionair biologen gaan hierop tegenin → het is onwaarschijnlijk dat taal zomaar is ontstaan want we 
zien bij dieren heel gelijkaardige hersenen en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er een plotseling 
ontstaan is van cognitieve taalfuncties

aangeboren

Chomsky spreekt van een universele grammatica (= verzameling universele grammaticale principes die 
voorkomt in elke taal)→ we hebben een aangeboren vaardigheid om deze aan te leren

lexicale categorieën

woordvolgorde

recursie= fenomeen dat een additionele clausule altijd ingevoegd kan worden in een bestaande zin

Christiansen en Chater gaan hier niet mee akkoord → er zijn te veel verschillen tussen talen + talen zijn 
dynamisch en veranderlijk → taal heeft zich aangepast aan menselijke cognitieve vaardigheden 

pidgintalen

= fenomeen dat ontstaat wanneer je twee mensen die andere talen spreken, bij elkaar zetten → je ziet een 
primitieve taal, door beperkte zinnen, het is geen volwaardige taal maar toch communiceren ze → in de 
tweede generatie zal er een nieuwe taal ontstaan die veel complexer en uitgebreider is dan de oorspronkelijke 
taal

Bickerton → bioprogram-hypothese

= kinderen zonder blootstelling aan taal, ontwikkelen een taal (bv. dove kinderen)
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evidentie afkomstig van pidgintalen (= nieuwe, primitieve talen die ontstaan wanneer twee of meer 
groepen mensen die ieder een andere moedertaal hebben, worden samengebracht)

ook evidentie bij gebarentalen 

→ evidentie voor intrinsieke motivatie om talen te leren

genetisch onderzoek

gen-defecten kunnen taalverwerking beïnvloedden → gen-defect in gen FOX2P die zorgt voor de 
expressie van specifieke hersenfuncties → spelen een belangrijke rol in het beheersen van een taal

interactie tussen genetica en gedrag is complex → er bestaat niet zoiets als een taalgen maar wel een 
bepaalde genetische basis als we een bepaalde taal willen leren

Beïnvloedt taal ons denken

Lee Whorf → linguïstische relativiteitstheorie=  verschillen in taal leiden onherroepelijk tot verschillen in 
gedachten → als een bepaalde complexe gedachte niet in je taal is uit te drukken dan kun je ook niet 
nadenken

kwam heel veel kritiek op Whorf maar er is evidentie afkomstig van categorisatieonderzoek → 
onderscheid van kleuren bij een stam in Guinea

Voor en nadelen van meertaligheid

idee lang populair geweest dat meertaligheid cognitieve voordelen biedt

noodzaak tot inhibitie (= onderdrukken van je moedertaal terwijl je de andere taal spreekt of leest) 
van de niet actieve taal

in sommige gevallen moet we vlot switchen tussen verschillende talen → bij vaak switchen zou dit 
beroep doen op taakprocessen → als we heel vloeiend zijn in een tweede taal dan is dat een soort 
mentale fitnessoefening 

maar 
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zeer zwakke theoretische basis → wanneer onderzoekers het onderzoek opnieuw uitvoerden vonden 
ze geen consistente resultaten

resultaten van tweetaligheidsstudies bijzonder inconsistent

switchen tussen talen vereist eigenlijk weinig tot geen inspanning

voordelen

met meer mensen communiceren

in andere landen jezelf helpen

nadelen

niet altijd voordelig om met een andere taal te 
werken → complexe rederingen moet voeren en 
ideeën

Taalpsychologie als wetenschappelijke discipline

taalverwerking niet rechtstreeks te observeren

manipulatie van taaleigenschappen

woordfrequentie= sommige woorden worden minder gebruikt dan andere woorden → hoge 
frequente woorden worden sneller verwerkt dan lage frequente woorden

gebruik van homofononen of homografen= twee verschillende woorden die allebei dezelfde 
spelling hebben (bv. bank als zetel maar ook bank als financiële instelling)

non-woorden= willekeurige lettercombinaties die niet kunnen uitgesproken worden

pseudowoorden= betekenisloze eenheden die wel kunnen uitgesproken worden

hoe onderzoeken

woordbenoemingstaken= zo snel mogelijk een woord aflezen → hoe frequenter het woord, hoe 
sneller 

 lexicale beslissingstaak= letterreeksen worden aangeboden en proefpersonen moeten aangeven als 
het echte woorden of pseudowoorden zijn → hoe frequenter het woord, hoe sneller dit werd 
aangegeven

priming-taak= vlak voordat het woord wordt aangeboden, wordt een concept aan het gerelateerde 
woord aangeboden

Spraak als communicatiemiddel

monoloog= individueel

dialoog= twee monologen, twee mensen die met elkaar in gesprek zijn die afwisselend spreken en 
luisteren

partnerspecifieke verwerking → inhoud (=hetgeen wat gezegd is ga je inhoudelijk als luisteraar op 
anticiperen) en vorm (bv. in vorm van vraag stellen zodat de ontvanger de boodschap krijgt dat hij mag 
reageren) van belang

audience design= studie van manieren waarop een spreker zijn communicatie aanpast aan de noden van 
het publiek 

de Griceaanse stelregels
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Paul Grice → gaat uit van een coöperatief principe waarbij sprekers en luisters zoveel mogelijk proberen 
samen te werken en elkaar te verstaan → negental stelregels waaraan een goede communicatie moet 
voldoen

1. maak bijdrage informatief als noodzakelijk is

2. maak bijdrag niet informatiever dan noodzakelijk

3. altijd de waarheid vertellen

4. zeg niets waar je geen evidentie van hebt

5. wees relevant

6. vermijde obscure uitdrukkingen

7. vermijd ambiguïteiten

8. wees kort

9. wees ordelijk

in de praktijk worden regels vaak geschonden

gemeenschappelijke grond

= het inleven in het perspectief van de ander om een goede communicatie te hebben

rechthoek is computerbeeldscherm, de 
scheidingslijn is afgeschermt met een karton

spreker moet een beschrijving geven van het 
object

in eerste conditie kregen zowel de luisteraar als 
spreker een referentieobject en ze wisten dit van 
elkaar → zo kon de spreker bijvoorbeeld 
zeggen 'een kleinere cirkel dan die op het 
scherm'

sommige vakjes zijn verborgen en er zijn drie 
kaarsen maar de luisteraar krijgt niet alle 
kaarsen

houden rekening met perspectief met de ander 
maar initieële reactie is gedreven door het eigen 
perspectief → wanneer er meer tijd is wordt er 
rekening gehouden met de ander → er is een 
egocentrische heuristiek
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in tweede conditie is het referentieobject enkel 
zichtbaar voor de spreker

proefpersonen zijn in staat een goede 
beschrijving te geven waar rekening wordt 
gehouden met de luisteraar wanneer er tijd over 
is

syntactische priming= syntactische structuur van de andere persoon onbewust overnemen en gebruiken

geen automatische processen betrokken bij het in stand houden van de gemeenschappelijke grond

actief op diverse niveaus in de verwerkingshierarchie  → predictie

non-verbale aspecten van communicatie

adjacency pair= een conversatie eenheid die een rolwissel impliceert (bv. een groet)

non-verbale aspecten van communicatie zijn essentieel voor begrip 

betrokken bij wisselen van spreker-luisteraar rollen

gebaren= zijn visuele cues die gegeven wordt aan de luisteraar waardoor de verstaanbaarheid wordt 
vergroot → sterk geïntegreert in onze communicatie → gebeurt ook wanneer de ander je niet ziet (bv. 
telefoongesprek)

prosodie= zorgen dat de boodschap makkelijke te begrijpen is voor de luistereaar → waar je de 
pauze plaatst zorgt ervoor dat de zin een andere betekenis krijgt → ritme, nadruk en intonatie



Samenvatting psychologische functieleer II 41

discoursmarkeringen= bijvoorbeeld 'you know, yeah, well, i mean' → ogenschijnlijk betekenisloos 
maar wegknippen had negatieve impact op begrip

Gebarentaal

toenemende interesse in de studie van gebarentalen

niet alleen andere output modaliteit, ook taal zelf is intrinsiek anders

kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in onderliggende mentale representaties van concepten

Selfmonitoring

taal en monitoring

selfmonitoringprincipe= we kunnen onmogelijk taalperceptieprocessen los zien van 
taalproductieprocessen en de top-down predictieprocessen die hierbij betrokken zijn

om een gesprek soepel te laten verlopen moeten we simultaan onze eigen bijdrage produceren en 
tegelijkertijd de informatie van onze gesprekspartner verwerken

zelfmonitoring beïnvloedt zowel onze eigen spraakproductie als onze spraakperceptie (bv. iemand zegt 'ik 
ben bang dat ik het plafond verbrand hebt...' andere persoon zegt 'maar heb je...' en de eerste persoon 
vult aan '...jezelf verbrand?')

taal is dynamisch en interactief

interactie bevorderd doordat luisteraars anticiperen

motortheorie= door middel van imitatie en predictieprocessen vormen we een gesprek en verstaan 
we het beter

Pickering en Garrod → beïnvloedt de taalproductiesystemen de interpretatie van een spraaksignaal op 
een hoger niveau

taalperceptie en predicitieve coding

evidentie voor activatie van van lip- en tongspieren tijdens luisteren naar spraak

TMS puls op motorcortex → stuurt korte magnetische puls naar de cortex waardoor die tijdelijk 
hyperactief wordt of uitgeschakeld wordt

samentrekking mondspieren
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groter tijdens luisteren naar spraak

visuele informatie kan verstaanbaarheid van spraak beïnvloedden

noise-vocoded speech= vervormd spraakspignaal waarbij de details van spraaksignaal verwijderd zijn

samen met visuele cues beter verstaanbaar → ondertiteling

toename activatie in de superieure temporale sulcus

Pragmatiek

= houdt zich bezig met de praktische aspecten van de taalverwerking en taalbegrip, vooral aspecten die voorbij 
gaan aan de letterlijke interpretatie van taal(bv. sarcasme, metafoor)

Grice: standaard pragmatisch model

gaat over drie stadia → eerst wordt de letterlijke betekenis geactiveerd, vervolgens de letterlijke 
betekenis binnen de context plaatsen en wanneer deze niet thuis hoort wordt het derde stadium 
geactiveerd die kijkt naar niet letterlijke betekenissen

maar is niet consistent met volgende bevindingen

Giora: graded salience hypothese

initiële betekenis van een zin wordt vooral bepaald door de saillantie of prominentie en niet zozeer 
door het type betekenis → saillantie wordt bepaald door eerdere ervaringen

saillantie van letterlijke of figuurlijke betekenis hangst af van eerdere ervaring

voor bekende metaforen gaven proefpersonen aan dat die vooral compatibel waren met een 
metaforische contaxt → voor minder bekende metaforen was dit veel minder het geval

Kintch's: constructie integratie model

metaforen in de vorm van argument als een predicaat → alleen die eigenschappen die relevant zijn 
voor het argument 

metaforen zijn niet omkeerbaar (bv. een advocaat is als een haai of een haai is als een advocaat is 
onzinnig)

twee stadia

Glucksberg

activatie van niet-letterlijke betekenis is eerder parallel met die van letterlijke betekenis en dat 
dezelfde processen hierbij betrokken zijn

Verhaalverwerking

inferenties

= een gevolgtrekking, iets afleiden dat niet expliciet vermeld wordt

logische inferenties= volledig afhankelijk van de betekenis van woorden → de onderlinge relaties tussen 
onderdelen van een zin kunnen afleiden

overbruggende inferenties= coherentie tussen huidige deel van een tekst en voorafgaande deel vast 
stellen → ook genoemd als terugkerende inferentie
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uitgebreide inferentie= hebben als doel om details toe te voegen aan de letterlijke tekst → doen we door 
achtergrondkennis

complexe inferenties= Garrod en Terras → twee stadia

bonding= automatisch proces waarin sleutelwoorden 
geactiveerd worden

resolution= de zin wordt zo geïnterpreteerd dat die zo 
goed mogelijk consistent is met de gegeven context

theoretische benaderingen

constructionistische benadering

lezers hebben over het algemeen een vrij uitgebreide mentale representatie van de situatie en de 
acties die in een tekst beschreven worden

vooral vorming van grote hoeveelheid uitgebreide inferenties

minimalistische benadering

inferenties worden maar in beperkte mate gevormd

twee types inferenties

automatische inferenties= lokale coherentie bewerkstelligen → gegeven informatie die 
gemakkelijk beschikbaar is en wordt geïntegreerd door onze achtergrondkennis

strategische inferenties= doelgerichte inferenties

geheugengebaseerde benadering

uitgebreid minimalistische benadering waarin onderliggende cognitieve processen duidelijk 
gespecificeerd worden

binnenkomende tekst heeft een signaalfunctie die alle relevante geheugensporen in het 
langetermijngeheugen activeert → hierdoor wordt de betekenis van de tekst die op dat moment 
worden gelezen, geactiveerd → is afhankelijk van de van mate van aandacht 

search after meaning

mate van inferentievorming is afhankelijk van de doelen van de lezer

individuele verschillen
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verband tussen werkgeheugencapaciteit en de efficiëntie waarmee inferenties kunnen worden 
gevormd

integratie van zinsbetekenis en context

= evidentie voor simultane integratie van verschillende 
informatiebronnen → Nieuwland en Van Berkum

contextuele informatie hebben een zeer snelle impact 
op verhaalbegrip en de verwerking van zinnen

schematheorieën

Bartlett → geeft aan dat we gebruik maken van schema's

schema's onderverdeeld in

scripts= bevatten informatie over sequenties van acties die in normale situaties worden 
uitgevoerd

frames= de vaste kennisstructuren van de wereld

drie types fouten

rationalisatie= vervorming die erop gericht zijn om de herinnering rationeler en consistenter te 
maken met de eigen culturele opvattingen

kan optreden door schematische kennis die direct het begrip van het verhaal beïnvloedt

kan herinnering vervormen tijdens het ophalen uit het geheugen

levelling= weglaten van onbekende details tijdens het ophalen van een verhaal

verscherping= details uit verhaal worden uitgelicht en benadrukt ter verfraaiing
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Dooling 

verhaal over een brutale dictator

proefpersonen moisten beoordelen of een doelzin over jodenhaat wel of niet in het verhaal voorkwam

score afhankelijk van de naam van de dictator

besluit → een inferentie wordt niet onmiddellijk gemaakt maar er is eerder sprake van een 
geleidelijke integratie van nieuwe informatie met bestaande cognitieve schema's 

schema's en scripts helpen ons de wereld overzichtelijk te houden

het constructie-integratiemodel van Kintch

constructie integratiemodel

gebaseerd op mentale modellentheorie

conversie van tekst naar proposities

opslag in het geheugen

tezamen met aan tekst gerelateerde proposities

activatie van associatief netwerk

integratie via spreading activation mechanism

integratiestadium

drie verschillende representatieniveaus

oppervlakterepresentatie= wordt gevormd door de tekst zelf

propositionele representatie= rechtstreeks afgeleid uit de tekst

situatierepresentatie= wordt gevormd door een mentaal model 
dat de situatie beschrijft waarin de tekst aan gerefereerd wordt
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Millis en Zwaan voegen nog twee niveaus toe aan het model

tekstgenreniveau= beschrijft de stijl van de tekst

communicatieniveau= beschrijft hoe de schrijver 
communiceert met de lezer

kritiek op gekomen

model gaat voorbij aan het doel van de lezer

vaak zijn we op zoek naar specifieke informatie

inderdaad spenderen proefpersonen meer tijd aan het herlezen van relevante tekstpassages

situatiemodellen

= beschrijven de rol van gebeurtenissen in de verwerking van verhalen

5 aspecten van een verhaal waardoor we beslissen of een situatiemodel moet worden aangepast

protagonist= centrale karakter in huidige gebeurtenis vergeleken met vorige

volgtijdelijkheid= relatie tussen tijd waarop huidige situatie plaatsvindt vergeleken met vorige

causaliteit= causale relatie tussen huidige en vorige gebeurtenis

ruimtelijkheid= relatie tussen locatie van de huidige en vorige gebeurtenis

intentionaliteit= relatie tussen de doelen van een karakter en de huidige gebeurtenissen

twee alternatieve mogelijkheden 

hier en nu visie= alleen de actuele informatie wordt in beschouwing genomen

resonantievisie= alle informatie en ook verouderde kan interfereren met de huidige 
situatiebeschrijving

een intern situatiemodel kan op twee mogelijke manieren zich aanpassen

updaten van individuele aspecten 

op basis van het construeren van een volledig nieuw model

Schrijven: het creëren van kennis

toenemende focus op structuur van tekst en op 
kennisniveau van de lezer in functie van het aantal 
jaren schrijfervaring

twee belangrijke strategieën die door schrijvers worden 
gebruikt

kennis vertelstrategie= alles opschrijven wat ze 
over een thema weten zonder een planning

kennis transformatie strategie= houdt rekening 
met de retoriek
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kennis creatie strategie wordt later toegevoegd= gaat 
over het rekening houden met het perspectief van de 
lezer

Hoofdstuk 17: Taalperceptie en begrip
Lezen en luisteren: verschillen en overeenkomsten

= we proberen een aantal abstracte letters om te vormen naar een betekenisvolle boodschap

lezen

kunnen teruglezen

kunnen we in één oogopslag waarnemen

leestekens om ambiguïteit op te lossen maar is 
moeilijk bij ironie en cynisme

luisteren naar spraak

uitgespreid en transitief dus moeten blijven 
herhalen in ons hoofd zodat het niet vervliegt

vluchtige en ambigue klanken → woorden zijn 
niet duidelijk te onderscheiden

prosodie= het ritme, de nadruk en de intonatie 
die gebruikt wordt

Lezen van losse woorden

Balota → lezen van losse woorden worden beïnvloedt door

orthografie= de spelling van woorden

fonologie= de klank van woorden

semantiek= pure betekenis van een woord

syntax= de regels die de structuur van de taal beschrijven

woordsuperioriteitseffect= als we lezen moeten we letters aflezen en bekijken welke letter wat betekend om 
vervolgens de letter te kunnen identificeren en alle losse eenheden aan elkaar te zetten → dit idee is fout want 
we lezen niet op die manier → letterherkenning beïnvloed door het feit dat het een onderdeel is van een woord

het interactieve activatiemodel
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3 niveau's volgens McClelland en Rumelhart

woordniveau= eenheden die hele woorden herkennen

letterniveau= bevat eenheden die hele letters herkennen

niveau van eigenschappen van individuele letters= eenheden die de samenstellende eigenschappen 
van letters herkennen 

is een interactief model want activatie op hogere niveaus kunnen de activatieniveaus op de lagere niveaus 
beïnvloeden

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

positiecodering

probleem met interactieve activatiemodel
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letters moeten een vaste positie in een woord innemen

judge - jugde

judge - jumpe

maar non-woorden waarin twee letters verwisseld zijn ten opzichte van een bestaand woord worden 
toch herkend

om effecten van positiecodering beter te kunnen verklaren zijn er een aantal alternatieve modellen 
geformuleerd:

1. overlapmodel van Gomez → wordt aan de letters van een woord niet een vaste, maar een 
probabilistische positie toegekend

2. LTRS (letters in time and retinotopic space)- BR (bayesian reader)

veronderstellen dat informatie over de identiteit en de positie van letters accumuleren met het 
verstrijken van de tijd

gespecificeerd op een relatie abstract niveau, maken geen assumpties omtrent specifieke 
implementaties

ze proberen te verklaren hoe tijdens het lezen statische evidentie voor verschillende kandidaat 
woorden accumuleert

de invloed van betekenis en verwachting

Stroop → woordbetekenis interfereert met kleurbenoemingen → woordbetekenissen worden automatisch 
verwerkt 

priming en verwachting

priming= effect van eerste woord kan een invloed hebben op volgende woord

Meyer en Schvaneveldt → vonden dat proefpersonen sneller in staat waren om te beslissen of 'dokter' een 
woord was, wanneer het werd voorafgegaan door een semantisch gerelateerd begrip zoals 'verpleegster' 
dan wanneer het werd voorafgegaan door een ongerelateerd begrip

automatische activatie van woordbetekenis
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Neely → vroeg zich af in hoeverre dit priming-effect de betekenis van woorden automatisch activeert

vijf condities

verwacht - gerelateerd (bv. bird en body)

verwacht - ongerelateerd (bv. body - door)

onverwacht - gerelateerd (bv. body - heart)

onverwacht - ongerelateerd (bv. body - sparrow)

controleconditie 

verschil in reactietijd meten

zowel de semantiek als de verwachting spelen een rol bij de herkenning van woorden, waarbij de 
invloed van semantiek snel en automatisch is, terwijl de invloed van verwachting langzamer en 
taalafhankelijk is

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

de rol van fonologie

= klank van woorden

fonologie tijdens het lezen → lezen heeft toch niets te maken met de klank van woorden? Maar speelt wel 
een rol want als we lezen spreken we dit in een stem in ons hoofd uit

subvocaal uitspreken tijdens het lezen → relatie klank-betekenis essentieel tijdens leren lezen

zwakke fonologische model 

Coltheart

fonologie speelt een rol maar is zwak, draagt 
marginaal bij het verwerken en begrijpen van 
woorden

evidentie op basis van neuropsychologische 
patiënten

patiënt PS → fonologische code niet voldoende 
om betekenis te activeren

patiënt YGA → vergelijkbare resultaten voor 
het Mandarijn (taal in China)

sterk fonologisch model

Frost

verwerking van fonologische informatie 
essentieel is tijdens het lezen

verwerking van fonologische informatie gebeurt 
automatisch en speelt een belangrijke rol in het 
herkennen van woorden

Van Orden deed experiment met registratie van 
oogbewegingen tijdens het lezen van 
homofonen (= woorden die dezelfde uitspraak 
hebben) → rose of rows

Yates fonologische buren hebben een invloed 
op een snellere verwerking van woorden

Rastle en Brysbaert → concludeerden dat 
woorden sneller verwerkt werden wanneer ze 
voorafgegaan werden door fonologisch 
identieke non-woord-primes dan door de niet 
identieke controle primes
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fonologie woorden representeert eigen stem en 
dialect → verschillende effecten Noord- en 
Zuid engelsen op rijmtaak → voor de Noord 
engelsen ging een woord wel rijmen terwijl het 
het zelfde woord was voor de Zuid engelsen 
maar door dialect klonk het anders → je 
innerlijke stem is dus gelijk aan je spreekstem

Hardop lezen van geschreven woorden

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

conversie van geschreven naar gesproken woord → betrokkenheid van zowel taaperceptie als 
taalproductieprocessen → kanttekening hierbij is dat het moeilijk is om te weten of een patiënt problemen 
heeft met productie of met perceptie

hoe om te gaan met onregelmatige woorden of nonwoorden → ondanks feit dat droewel en latiek 
nonwoorden zijn, kunnen we deze toch uitspreken → het woord politie spreken we anders uit dan we het 
neerschrijven, we spreken het uit als polisie en niet politie

genereren van de uitspraak van een woord berust enerzijs op het opzoeken van de juiste uitspraak in een 
lexicon en anderzijds op het toepassen van een regel

observatie van dyslexiepatiënten

oppervlaktedyslexie= vooral problemen met het lezen van onregelmatige woorden → komt door 
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

fonologische dyslexie= moeite met het lezen van non-woorden waarbij hun vaardigheid om 
vergelijkbare bestaande woorden te vormen normaal intact is

theoretische benaderingen

analogiemodellen

basisidee is dat we woorden en non-woorden uitspreken op basis van analogieën met andere woorden → 
gedurende onze levensloop woorden leren uitspreken en deze opslaan, nieuwe woorden onthouden we 
door oude patronen

idee schoot te kort omdat het geen onderscheidt kon maken tussen karakteristieke eigenschappen die 
dyslexiepatiënten hebben → nieuw model hieronder

het triangle model
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model gebaseerd op een gedistribueerde connectionistische benadering waarin orthografie, fonologie en 
ook contextuele en lexiale informatie gezamenlijk de uiteindelijke uitspraak van een woord bepalen

McClelland en Seidenberg veronderstelde dat wanneer we een woord moeten uitspreken dat het begint 
met het herkennen van een woord → interactieve motivatiemodel als uitgangspunt genomen en deze dan 
uitgebreid → drie types informatie zijn met elkaar verbonden via feedbackconnecties 

1989 Seidenberg en McClellant→ betekenis wordt via twee routes geactiveerd namelijk een directe route 
van orthografie naar fonologie en een indirecte route van orthografie via fonologie naar semantiek

revisie in 1996 met Plaut en Patterson erbij want er kwam kritiek op het model, sommige zaken konden 
niet verklaard worden: model noemt nu PMSP model (benaming naar auteurs) → betere selectie van 
fonemen voor non-woorden

model nog steeds niet volledig in 2004 dus Harm en Seidenberg aanvulling→ invloed van betekenis

dual route cascade model
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grafeem= basiseenheid van een geschreven taal

foneem= basiseenheid van gesproken taal

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

striktere scheiding tussen lexicale en regelgabseerde systeem

Coltheart veronderstelde dat fonologie wel een rol speelt maar geen belangrijke rol

model gebaseerd op neuropsychologische data → verklaring voor dyslexie:

route 1: grafeem-foneemconversie= regelgebaseerd, in ons brein zijn er regels opgeslaan over hoe 
we woorden moeten uitspreken → bij patiënten met oppervlaktedyslexie is deze route nog intact, ze 
kunnen nog non-woorden en andere woorden uitspreken maar lezen het zoals het er staat, ze zullen 
bijvoorbeeld polisie uitspreken ipv politie

route 2= lexicaal en woordbetekenis → nog intact bij fonologische dyslexie

route 3= deze route is er later bijgekomen → vergelijkbaar met route 2 maar geen betrokkenheid van 
semantisch systeem → rechtstreekse communicatie tussen orthografische en fonologische

convergerende ideeën



Samenvatting psychologische functieleer II 54

ondanks de andere filosofie is er wel veel overlap tussen beide modellen

beide modellen zijn afgelopen jaren veel geëvolueerd om steeds beter de bestaande data te kunnen 
beschrijven

op basis van een meta analyse van 36 neuroimaging-studies blijkt dat deze modellen kloppen → ze 
voorspellen beide verschillende processen die betrokken zijn bij de verwerking van woorden en 
nonwoorden

Taylor gebruikte de resultaten van de meta analyse om de belangrijkste hersengebieden te identificeren 
die betrokken zijn bij het hardop lezen en hebben deze gerelateerd aan beide modellen

Het lezen van zinnen

oogbewegingen

noodzaak voor het maken van saccades= kleine oogsprongen 
die gemaakt worden van de ene locatie naar de andere

opnemen van informatie tijdens fixatie want tijdens saccade 
kunnen we geen informatie opnemen

hoeveel informatie we kunnen opnemen tijdens fixatie is de 
moving window

moving window techniek= een stuk tekst op een computer 
tonen en op basis van de positie van het oog bepaald de 
onderzoeker wat de proefpersoon mag zien

spill-overeffect= hoe lager de frequentie van een woord, hoe 
langer we op het huidige woord blijve fixeren

EZ-reader en SWIFT

EZ-reader model

model voor het verklaren van oogbewegingen

we programmeren een oogbeweging naar een 
volgend deel van de zin nadat we de informatie 
waarop we gaan fixeren al deels hebben 
verwerkt tijdens een vorige fixatie

SWIFT model

EZ-reader model bekijkt parafoveale op 
foveale effect niet → fenomeen houdt in dat 
niet alleen de eigenschappen van het vorige 
woord, maar ook die van de volgende de 
fixatietijd op het huidige woord kan 
beïnvloeden → gaat over parallele verwerking



Samenvatting psychologische functieleer II 55

tijdens fixatie kunnen we onze aandacht richten 
op twee woorden → woord op moment 
gefixeerd wordt en volgend woord maar kan 
maar één wordt verwerkt worden per keer

frequentiechecks en de lexicale toegang 
verlopen sneller voor hoogfrequentie woorden 
dan voor laagfrequente

proces verloopt sneller voor verwachte woorden 
dan voor onverwachte woorden

model kan verklaren waarom we korte 
functiewoorden vaak overslaan → deze 
woorden zijn vaak zo frequent en kort en 
verwacht dat we al tijdens de vorige fixatie 
volledig hebben kunnen verwerken

fovea= deel van netvlies waarmee we fijne 
details kunnen waarnemen

swift model gaat over de parallele verwerkingen 
en hoe deze verklaart kunnen worden

er wordt aan alle woorden die gefixeerd worden 
een mate van aandacht gegeven

Luisteren naar spraak

= tweede belangrijke wijze waarop we taal waarnemen

spraakherkenningsprocessen

decodering= signaal onderscheiden van eventueel aanwezige 
achtergrondgeluiden



Samenvatting psychologische functieleer II 56

segmentatie= herkennen van individuele woorden op basis van een aantal 
verschillende processen

herkenning= interpreteren van individuele woorden in losse uitingen

integratie= betekenis van 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

belangrijke perceptuele fenomenen

aversieconditie= iedere factor die resulteert in een vermindering van de spraakverstaanbaarheid, 
vergeleken met het niveau van verstaanbaarheid in optimale condities → twee soorten

1. energetische maskering= treedt op wanneer afleidende geluiden interfereren met het spraaksignaal 
en als gevolg daarvan de verstaanbaarheid daarvan verminderen → bottum-up (bv. verkeerslawaai)

2. informationele maskering= treedt op vanwege de uitvoering van een tweede, aandachtsbelastende 
taak → top-down

specifieke problemen die we in het dagelijkse leven tegenkomen:

1. het segmentatieprobleem= extraheren van de relevante fonemen en woorden uit het continue 
spraaksignaal

2. contexteffecten=  lipbewegingen kunnen onze waarneming van spraaksignaal sterk beïnvloeden

Brock en Nation → proefpersonen kregen vier plaatjes en kregen zinnen aangeboden en krijgen 
als doel om een oogbeweging te maken naar het laatste woord in die zin → oogbewegingen naar 
pakje boter wanneer context dat toestond → bijvoorbeeld "Alex chose the button", het woord 
button lijkt op boter en zagen dat er toch oogbewegingen naar toe gingen maar als ze de zin 
krijgen "Alex fastened the button" gingen de proefpersonen niet naar boter neigen omdat de 
context al heeft bepaald dat boter niet past
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3. coarticulatie= bepaalde klanken spreken we telkens anders uit, alle individuele fomenen vloeien in elkaar 
over → fonemen worden op een contextafhankelijke wijze uitgesproken

4. accenten en individuele verschillen → we zijn in staat om andere mensen te verstaan ondanks enormen 
verschillen in bijvoorbeeld accent, intonatie en snelheid

kan komen doordat we akoestische invarianten herkennen

kan komen doordat we via congnitieve processen perceptueel leren= proces waarbij we door 
ervaring leren om ambiguïteiten in perceptuele input te herkennen

verwachting speelt een belangrijke rol

processen die de spraakherkenning verbeteren

segmentatie volgens Matthys → drie verschillende 
categorieën van segmentatieproces

lexicale cues

segmentale cues

metrische cues

fonemisch restauratie effect= op basis van onze verwachtingen kunnen we een zin aanvullen → 
wanneer een woord in een zin wordt gemaskeerd door ruis of een kuch bijvoorbeeld

we gebruiken lexicale informatie op basis van verwachtingen om de ontbrekende informatie 
automatisch in te vullen

categorische perceptie en de lexicale identificatie shift

categorische perceptie= we gaan bij bepaalde fomenen geen tussenklanken horen → B en D hebben 
een kleine subtiele verandering → contextafhankelijk

lexicale identificatie shit of Ganong-effect= wanneer initiële foneem ambigue is, wordt de klank 
eerder als woord geclassificeerd dan als non-woord
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Gesproken woordherkenning: theorieën

motortheorie

= subvocaal naspreken van spraaksignaal

stelt dat spraakproductieprocessen een essentiële rol spelen in spraakperceptie

invoegen van pauzes in spraaksignaal veranderen interpretatie

TMS stimulatie tijdens luisteren naar spraak activeert mondspieren

lang impopulair geweest, maar hernieuwde interesse → compatibiliteit met predictieve coding theorie

predictive coding mechanisme= actief een conversatie monitoren en op dynamische wijze voorspellen 
wat de gesprekspartner zal zeggen

cohortmodel

op basis van de beschikbare auditieve input een selectie van 
kadidaad woorden vinden → eliminatie vindt plaats wanneer 
woorden niet meer consistent zijn met de beschikbare 
auditieve informatie of wanneer ze niet meer passen in de 
context → gaat door tot er nog maar één kandidaat woord 
overblijft

O'Rourke en Holcomb → onderzochten het belang van het 
punt van uniekheid door gebruik te maken van ERP → waren 
geïnteresseerd in de N400-component (= component die de 
semantische verwerking van een woord signaleert) → 
identificatie van een woord hangt af van punt van uniekheid

Weber en Cutler → verschillende kandidaat woorden gaan 
met elkaar in competitie → interferentie bij meertaligheid

contexteffecten kunnen optreden voordat het punt van 
uniekheid bereikt is wanneer de context sterk genoeg is

trace model

McClelland en Elman

auditieve tegenhanger van het interactieve activatiemodel

model beschrijft hoe topdown en bottumupprocessen op flexibele wijze interacteren tijdens de herkenning 
van woorden

individuele verwerkingseenheden op drie niveaus → verbindingen tussen niveaus en zijn wederkerend → 
alle knopen beïnvloeden elkaar in functie van hun activatiewaarde en de sterkte van hun verbindingen

eigenschapniveau

fonemisch niveau

woordniveau

trace= wanneer activatie en inhibitie zich verspreiden over knopen ontstaat er een activatiepatroon
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lexicale identificatieshifteffect kan worden verklaard met dit model → activatie op het woordniveau 
stuurt de interpretatie bij in deze richting

categorische spraakperceptie effect kan ook verklaard worden met dit model → meervoudige 
inhibitoire verbindingen zorgen ervoor dat de grenzen tussen twee fonemen scherper worden waardoor 
uiteindelijk één foneem het hoogste activatieniveau zal halen en de andere geïnhibeerd worden

Neuropsychologie: gesproken woordherhaling

het drie routeraamwerk

model van Ellis en Young om verschillende stoornissen in het 
herhalen van gesproken woorden te kunnen verklaren

neuropsychologische tegenhanger van het dual route cascade 
model

auditief analyse systeem= extraheert fonemen en andere 
geluiden van het spraaksignaal → pure woorddoofheid= 
auditieve problemen die expliciet gelimiteerd zin tot 
spraakherkenning en dus geen betrekking hebben op de 
verwerking van andere geluiden

lexicons en semantische systemen= het auditieve 
inputlexicon bevat informatie over gesproken woorden 
die de luisteraar kent → kan beschouwd worden als een 
van de spaken van het spaak-en hubmodel voor het 
semantisch geheugen

fonemische responsbuffer= bevat informatie over de 
individuele uitspraakeenheden en hoe die omgezet 
moeten worden in motorcommando's

de drie routes

route 1= maakt gebruik van drie aanvullende onderdelen 
van het taalverwerkingssysteem met name het auditieve 
inputlexicon, het semantische systeem en het 
spraakoutputlexicon → wordt ingezet bij bekende 
woorden

route 2= maakt geen gebruik van het semantische 
systeem → wordt ingezet bij bekende woorden

route 3= maakt exclusief gebruik van regelgebaseerd 
systeem → wordt ingezet bij onbekende woorden en 
nonwoorden

stoornissen in het herhalen van woorden

1. woordbetekenisdoofheid= wanneer patiënt beschadiging heeft aan route 1 en 3 waardoor ze bekende 
woorden herkennen maar niet weten wat ze betekenen
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2. transcorticale sensorische afasie= enkel gebruik maken van route 3 waardoor ze onbekende woorden en 
nonwoorden kunnen herhalen maar ze weinig begrip van deze woorden hebben → schade aan 
semantische systeem

3. diepe dysfasie= ernstige problemen met spraakperceptie en productie → kunnen veronderstellen dat alle 
3 de routes beschadigd zijn of vooral route 3

Zinsontleding

invloed van syntax en semantiek

drie mogelijkheden:

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

prosodie en leestekens

Snedeker en Trueswell → lieten proefpersonen luisteren of zinnen lezen waarin de grenzen tussen een 
frase waren gemarkeerd door prosodie of leestekens → later lieten ze proefpersonen speelgoed 
rangschikken en kregen de opdracht 'tap the frog with the flower' maar deze kan op twee manieren 
geïnterpreteerd worden

prosodische cues die de spreker gaf waren effectief in het desambigueren van de zinnen

theorieën over zinsontleding

het gardenpath model

= veronderstelt dat syntactische analyse volledig voorafgaat aan semantische 
analyse

twee principes

minimal attachment= stelt dat de syntactische structuur die de minste 
knopen bevat, geprefereerd wordt

late closure= nieuwe woorden die verwerkt worden aan de bestaande 
syntactische structuur worden toegevoegd zolang dat niet resulteert in 
een conflict

nieuwe informatie ingepast in bestaande syntax

eerst syntaxtische analyse dan pas semantiek maar evidentie tegen deze 
assumptie gevonden

semantiek speelt geen rol in de initiële verwerking van de zin

constraint based theorieën

= veronderstellen dat alle informatiebronnen parallel worden verwerkt, 
gaan wel van uit dat semantische informatie onmiddellijk verwerkt wordt

MacDonald → gebaseerd op het idee dat syntax en semantiek 
gezamelijk bijdragen aan zinsontleding 
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verb bias= zorgt ervoor dat we zinsdelen die volgen op het woord 
'read' aanvankelijk zullen proberen te interpreteren als een lijdend 
voorwerp

the ghost read the book on the plane

the ghost read the book had been burned

Pickering en Traxler → vroege invloed van semantiek

betekenis beïnvloedt zinsontleding → de N400

Hagoort 

zowel semantische conflicten als schendingen van 
achtergrondkennis roepen een N400 op

conflicterende kennis en semnatische fouten evensnel verwerkt

unrestricted race model

model die vorige twee modellen verenigen

model veronderstelt dat alle informatiebronnen tegelijkertijd worden gebruikt om een syntactische 
structuur op te bouwen maar er wordt maar één structuur bekeken en deze wordt gehanteerd zolang die 
consistent is met de gelezen informatie → wanneer ze niet meer te handhaven is zal er een uitgebreide 
analyse moeten plaatsvinden om een nieuwe structuur te kiezen

goed genoegpresentaties

modellen komen iets te kort → assumptie dat de taalverwerkingsprocessen en gedetailleerde en accurate 
representatie van de linguïstische output genereren

vaak worden zinnen onvolledig verwerkt

noun-verb-noun strategie= heuristiek, 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

inversie passieve en actieve vorm
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Hoofdstuk 18: Taalproductie
Spreken en schrijven: overeenkomsten en verschillen

overeenkomsten

planning

wat wordt gecommuniceerd

dicteren kost vaak evenveel tijd als 
schrijven want grootste tijd ben je bezig 
met het structureren van de tekst

verschillen

geschreven zinnen langer en formeler dan 
gesproken zinnen

sprekers kennen hun publiek

spontaner en instantaner 

mogelijkheid voor feedback

we kunnen meer inspringen op wat er 
gebeurd

maar minder preparatietijd voor wat je wil 
zeggen (als je schrijft kan je rustig 
nadenken)

neuropsychologische dissociatie

Spraakproductie

we kunnen op een hele spontane manier onze gedachten omzetten in spraak dus lijkt het erop dat er geen 
cognitieve processen aan de gang zijn → maar is niet zo

preformulatie= woordcombinaties gebruiken die we al eerder hebben gebruikt

planning van spraak

niveau van bijzin → je formuleert een bijzin, dan de volgende etc

bij verspreking → verwisseling van fonemen over korte afstand dan verwisseling van woorden

niveau van frase (= groep woorden die één idee omvat) → één coherent idee wat een onderdeel kan 
vormen van een bijzin

Martin, Miller en Vu → beschrijving van afbeeldingen (bv. the tie and the candle move above the 
foot)

invloed van tijdsdruk en spreeksnelheid

complexe initiële frasen resulteren in langere pauzes

→ planning van spraak is zeer flexibel en sterk afhankelijk van het doel van de spreker en de situatie

→ planning is een trade-off tussen het voorkomen van fouten en de cognitieve belasting

versprekingen

woordverwisselingsfouten= in een zin twee woorden omdraaien → fout in planningsproces

spoonerismen= verwisselen van de initiële letter van twee woorden

morfeemverwisselingen= verbuigingen van twee woorden op de juiste plaats in de zin blijven staan 
terwijl de stammen van deze woorden verwisseld worden
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enkelvoud-meervoud verwisselingen= enkelvoudig werkwoord gerelateerd aan een meervoudig 
zelfstandig naamwoord of omgekeerd

semantische substituties= woord in de zin verwisselen door een ander woord die erop gelijkt

Freudiaanse versprekingen= versprekingen 
die een verborgen verlangen zouden reflecteren

Spraakproductietheorieën

spreading activationtheorie

Dell

veronderstelt dat woorden en concepten in onze 
langetermijngeheugen gepresenteerd zijn als knopen in 
een netwerk → als een concept geactiveerd wordt, zullen 
andere geasocieerde concepten ook geactiveerd worden

gebaseerd op het spreading activation semantisch 
netwerk

gaat ervan uit dat fonemische informatie ook een 
onderdeel is → activatie van spraakklanken

insertieregel= bepalen volgorde van selectie van 
woorden

hiërarchisch → vier verschillende niveau's

1. semantische niveau= betekenis van wat je zegt en 
bestaat uit algemene planningsfase

2. syntaxtische niveau= de woordvolgorde wordt 
bepaald

3. morfologische niveau= morfemen worden gekozen

4. fonologische niveau= geselecteerde morfemen 
worden omgezet naar een fonologische code

evidentie: het mixed error effect

mixed error effect= wanneer incorrect woord zowel 
semantisch als fonemisch gerelateerd is aan het bedoelde 
woord

suggereert dat semantische en fonologische niveau allebei 
gelijktijdig het woordselectieproces beïnvloeden
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te induceren via priming

lexical bias effect= non-woorden betrokken bij versprekingen

anticipatiefouten= spraakklank te vroeg in de zin ingevoegd

foutdetectiemechanismen

perceptual looptheorie

Levelt

sprekers detecteren fouten door te luisteren 
naar eigen spraak

doet beroep op tweestaps-
woordproductiemodel

lemma's= abstracte woorden die 
syntactische en semantische 
eigenschappen hebben maar geen 
fonologische

maar inconsistent met empirie

geen relatie tussen spraakbegrip en 
vaardigheid om versprekingen te detecteren

conflictmonitoring

Nozari

interne check in het 
spraakproductiesysteem

foutdetectie op niveau van f-gewichten

snelle correctie 

WEAVER++

computationeel model voor spraakproductie

uitbreiding van het Van Kempen en Hujibrecht tweestapsmodel

woordselectie is competatief

verloop van conceptueel naar concreet niveau

heeft drie hoofdniveau's 

1. hoogste niveau= lexicale concepten
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2. twee niveau= lemma's

3. derde niveau= knopen die morfemen en fonologische aspecten 

evidentie

puntje van de tong

toegang tot semantische en grammaticale 
informatie → Van Turennout

is het geslacht 'de' (bv. de beer) dan 
reageer je met je linkerhand zo snel 
mogelijk, is het geslacht 'het' (bv. het 
boek) dan met je rechterhand zo snel 
mogelijk reageren

vonden dat proefpersonen op 
geslachtsinformatie al bezig waren met 
respons voor te bereiden die op basis 
van de pas latere beschikbare 
fonologische informatie werd 
afgebroken

semantische code (betekenis van woorden) 
beschikbaar maar fonologische nog niet

evidentie voor

Harley & Brown → effect van grootte 
fonologische buurt

Vigliocco → info over geslacht van 
woorden nog beschikbaar in PvdT 
toestand

evidentie tegen

Biedermann → ook in PvdT toestand 
kunnen proefpersonen nog initiële 
letter van het woord raden

competitie

Piai

competitief 
proces dat 
voorspelt dat het 
aanbieden van 
afleidende 
woorden zou 
moeten refereren 
met het benoemen 
van objecten die 
op afbeeldingen 
getoond werden

benoeming werd 
trager wanneer 
afleider uit 
eenzelfde 
categorie werden 
gebruikt

lemmaselectie

predictie

lemmaselectie 
voorafgaaat aan 
fonologische 
code → 
inconsistent 
met empirie en 
afbeeldingsbeno

fonologisch 
geselecteerde 
afbeeldingen 
werden sneller 
benoemd dan 
ongerelateerde

beperkingen

woordproductie verloopt minder serieel dan WEAVER++ veronderstelt

kan het mixed-error effect niet goed verklaren

model beschrijft vooal de timing van spraakproductieprocessen

Spraakproductie: neuropsychologie

klassieke afasieën

klassieke classificatie is te simpel → er is eerder sprake van twee factoren → vloeiende en niet vloeiende 
spraak en intact vs verstoord begrip
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Broca's afasie

niet vloeiende spraak

moeite met articuleren

problemen met woordvolgorde en prosodie

veel pauzes

maar wat ze zeggen is betekenisvol

Wenicke's afasie

betekenisloze spraak

ogenschijnlijk vloeiend

grotendeels inhoudsloos

aantasting woordbegrip

sensorische afasie

agrammatisme

= problemen hebben met het genereren van correcte zinnen

drie componenten met problemen

1. stoornis in de zinsproductie

2. selectieve preservatie van sommige aspecten

3. grammaticaal complexe zinnen

drie stadia

1. formatie van lokale frasestructuren

2. afhankelijkheidsrelaties van verschillende zinselementen

3. lexicale en syntactische informatie

algemene deficiëntie in gebruik van procedurele kennis

problemen met sequentietaken

dorsale en ventrale routes verbinden gebieden van Wenicke en Broca → beide 
betrokken bij genereren grammaticaal correcte zinnen → beide moeten beschadigd 
zijn als we patiënten willen vinden met agrammatisme

vloeiende afasie

1. anomie

= beperkte vaardigheid om objecten te 
benoemen → vertalen woordbetekenis naar 
geluid → permanente tip of tongue toestand

= probleem met het vinden van het juiste lemma

ERP= elektrische gebeurtenis potentialen

2. jargon afasie

grammaticaal correcte zinnen maar niet de 
juiste inhoudswoorden
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problemen met het vinden van 
inhoudswoorden

vaak vervangen door neologismen terwijl 
ze spreken

relatief weinig inzicht in eigen 
problematiek maar blijkt vaak dat als ze 
zelf spreken en je ze erop wijst dat ze 
onbegrijpbaar zijn dan kunnen ze 
geïrriteerd worden maar als je ze een 
opname laat horen → hebben veel 
problemen met tegelijkertijd produceren en 
monitoren van hun spraak

voorbeeld

Schrijven

schrijfprocessen

drie stadia

1. planning 

2. zinsgeneratie

3. revisie

translatie= proces dat de ideeën omzet in 
woordreeksen

transcriptie= omzetten van woordreeksen in 
daadwerkelijke uitgetikte of uitgeschreven teksten

ervaren schrijvers besteden relatie veel tijd aan 
planning en revisie

Hayes → schrijfprocessen gebaseerd op generieke 
cognitieve processen

schrijven vs typen

discrete vs continue beweging

bij het schrijven zijn we geneigd om letters te groeperen tot chunks

bigram= twee naastliggende eenheden in een reeks letters

handschrift en motorcommando's

stadia van handschriftproductie
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grafeemselectie

selectie van allografen (= basisvormen van letters, mogelijk in 
terfmen van een specifieke sequentie van pennenstreken)

generatie van effectorspecifieke motorcommando's

typen

impliciete vaardigheid

maar expliciete kennis over toetsenbord → 
grote schattingsfout bij inbeelden

feedback van keyboard is belangrijk

we hebben een zeer zwakke expliciete kennis 
over het toetsenbord

de buitenste lus controleert wat er getypt wordt 
en de binnenste lus controleert welke hand actie 
moet ondernemen

twee foutdetectiesystemen

visuele informatie op het beeldscherm

systeem dat gevoelig is voor de 
toetsaanslagen

Spelling

twee routes tussen het horen van het woord en het spellen 
ervan → beide maken gebruik van orthografische 
werkgeheugen (= grafemische buffer)

lexicale route= informatie die nodig is om fonologische, 
semantische en orthografische informatie aan elkaar te 
relateren → vooral om correcte spelling van bekende 
woorden te produceren
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niet lexicale route= regelgebaseerd systeem wanneer we 
geen toegang hebben tot ons lexicon → vooral voor 
spelling van non-woorden en onbekende woorden

verklaring voor stoornissen

fonologische dysgrafie= schade aan niet-lexicale route, 
spellen van onbekende woorden en non-woorden gaat 
moeilijk maar spelling van bekende woorden gaat goed

oppervlakte dysgrafie= schade aan lexicale route, 
spelfouten in bekende woorden maar kunnen nog non-
woorden en onbekende woorden spellen

onafhankelijke verwerking

patiënt LAT → ziekte van Alzheimer

integratie van lexicale en niet lexicale bronnen

er is een wisselwerking tussen de twee

schreef bouquet als bouket

Hoofdstuk 19: Mentale representaties en redeneervaardigheid
De aard van een representatie

Aristoteles → equivalentie

David Hume → beelden van de werkelijkheid, delen eigenschappen daarvan

Thomas Hobbes → representatie in symbolen of woorden

Donald Hebb → activatiepatronen in een netwerk

modaliteitsspecifieke representaties

modaliteitsspecifieke representaties maken gebruiken van de perceptuele en motorische systemen

1. beelden

gaat over wanneer we een foto zien of deze wanneer we een mentale voorstelling maken van iets ook 
op een foto gelijkt

activatiepatronen in de ventrale temporale cortex die corresponderen met categoriespecifieke 
informatie wanneer proefpersonen afbeeldingen bekeken

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

2. kenmerken

wat we kunnen met dergelijke beelden

betekenisvolle eenheid= een object dat of gebeurtenis die een belangrijke rol speelt in het nastreven 
van doelen van het organisme

amodale symbolen

= maken gebruik van de externe werkelijkheid die op een abstracte manier is weergegeven

abstracte representatie → zee(achter(rotsen(voor(pinguïn(rechts-van(pinguïn)))))) of @(#($(%...→ieder 
woord vervangen door een bepaald teken

drie verschillende types

1. frames= structuur die een set relaties definieert die een object in de omgeving plaatst (bv. voor, 
achter)

2. semantische netwerken= dezelfde informatie in de vorm van een diagram

3. eigenschapslijsten= eigenschappen van een object waartoe het object hoort van categorie

statische patronen in neurale netwerken

= zelflerende neurale netwerken → amodale symbolen zijn goed bruikbaar in computers maar minder in de 
biologie

hierarchische organisatie van het brein staat alle bovengenoemde representaties toe (staat niet in handboek)

bijvoorbeeld predictive coding theorie

hogere niveaus beïnvloeden lagere niveaus en omgekeerd

hangt af op welk niveau we kijken

Mentale representaties als toekomstvoorspeller

gebruik van mentale modellen 

representeren mogelijke uitkomsten van een bepaald scenario

visualiseerbare vs niet visualiseerbare problemen

Mentale modellen

= mogelijke uitkomst van een bepaald scenario

onderscheid tussen inbeelden en overwegen aan de hand van het probleem (bv. grootte van iemand 
inschatten vs rijkdom)

stappen

op basis van beschikbare informatie wordt een mentaal model gemaakt

conclusies worden gemaakt

tegenvoorbeelden worden gezocht

we kunnen meerdere mentale modellen creëren
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mogelijkheidsvragen

noodzakelijkheidsvragen

Probalistische benadering

Chater en Oaksford

mensen lossen problemen niet op door toepassen formele logica → we lossen problemen op door 
achtergrondkennis en eerdere ervaringen ook al zijn deze irrrelevant

eerder sprake van een probabilistische benadering → onze alledaagse ervaringen en intuïties problemen 
eerder in termen van waarschijnlijkheid aanpakken

inschatting van waarschijnlijkheden

Duale systeemtheorieën: systeem 1 vs systeem 2

onderscheidt tussen onbewuste, intuïtieve processen en 
anderzijds bewust overwogen redeneerprocessen

heuristisch-analytische theorie

Evans

drie principes

1. singulariteit= één mentaal beeld per keer

2. relevantie= meest waarschijnlijke model 
wordt gekozen

3. satisfactie= wordt geëvalueerd door systeem 
2

systeem 1

vroeg in evolutie

hoge mate van onbewustzijn

hoge mate van parallelle verwerking en 
onafhankelijkheid van algemene 
intelligentie

maakt gebruik van achtergrondkennis, 
vertekende waarschijnlijkheden en 
informatie uit de probleemomschrijving

systeem 2

bewuste deliberatieprocessen

recent ontwikkeld

langzaam en serieel

beperkte capaciteit

analytisch systeem

controleert oplossing van systeem 1

toepassing van formele logica

minder gevoelig voor vertekeningen

Inductief redeneren

= proces van het vinden van generalisaties op basis van individuele observaties

de kalkoen van Russell

kalkoen deed een lange observatie wanneer hij telkens om 9uur gevoederd werd (ook al was het koud, nat, 
warm, herfst, winter) tot hij op een bepaald moment niet meer werd gevoederd maar werd opgegeten voor 
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kerst

hypothesetoetsing en falsificatie

we hebben dus slechts één discrepante waarneming nodig om onze hypothese te verwerpen

confirmatie= we zoeken naar evidentie om onze hypothese te bevestigen

falsificatie= we zoeken naar tegenbewijs

de 2-4-6 taak

taak waarbij ze deze getallen kregen en de regel moesten achterhalen die er achter zat

was om hypothesetoetsing te testen

regel was eenvoudig dat het drie getallen waren die in opeenvolgende volgorde stonden

proefpersonen deden niet aan noodzakelijkheidsprincipe en bleven confirmatie toepassen waardoor ze 
complexer gingen dan nodig

gesimuleerde onderzoeksomgevingen

test waarbij proefpersonen op een computer deeltjes moesten afvuren

sommige objecten waren omringt met een onzichtbaar schild waardoor ze afkaatsten

proefpersonen kozen vooral een scherm die hun hypothese bevestigden → last van comfirmatiebias

studie naar genexpressie

genen kunnen elkaar's functie inhiberen

conclusie volgt alleen uit studie van discrepantie bevindingen 

Deductief redeneren: conditionele logica

= mentale proces van het vormen van inferenties die logisch zijn

een korte introductie in de klassieke logica

1. conditioneel redeneren

propositionele logica

ze zijn waar of ze zijn niet waar

geen onzekerheid

2. contionele redeneerproblemen

twee premissen en een conclusie

modus ponens= accepteren dat een 
conclusie waar is

beïnvloeding door irrelevante context

gedesinteresseerd redeneren= in onze context doelen, voorkeuren van een ander irrelevant zijn en 
daarom de redenering niet zouden mogen beïnvloeden

twee verschillende strategieën voor redeneerprobleem
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1. statische intuïties= de waarheid van de conclusie wordt gebaseerd op het maken van een inschatting 
van de waarschijnlijkheid ervan

2. genereren van tegenvoorbeelden

conditioneel redeneren: strategieën

individuele verschillen

vier strategieën

1. pragmatische strategie= systeem 1, gebruik maken van informeel verwerken van een probleem

2. semantische strategie= systeem 1, gebruik maken van achtergrondkennis

3. inhibitoire strategie= systeem 2, inhiberen van de impact van de pragmatische strategie en van de 
impact van de achtergrondkennis

4. generatieve strategie= systeem 2, combineren van inhibitoire strategie met het gebruik van abstracte 
analystische processen

Wasons selectietaak

taak met kaarten om deductieve redeneerprocessen te bekijken

als op de ene zijde een R staat moet op de andere een 2 staan

kaarten kiezen

verwachting speelt een rol

mogelijke oorzaken voor een lage prestatie

→ door matching bias= neiging om items te kiezen die in de probleemomschrijving voorkomen

sociaal contracttheorie

indicatieve regels= beschrijven op een relatief abstract niveau aan welke voorwaarden moeten voldaan 
zijn

deontologische regels= betrekking op de detectie van schendingen van regels die vaak in een sociale 
context voorkomen

Cosmides → sociaal contract theorie

Sperber en Girotto → relevantietheorie= bij het selectieproces een relatief eenvoudige strategie waarbij ze 
simpelweg de relevantie van iedere kaart voor de conditionele regel evalueren

Deductief redeneren: syllogismen

syllogistisch redeneren= een redeneerprobleem dat bestaat uit twee statements

majorpremisse (bv. alle mensen zijn sterfelijk)

minorpremisse (bv. Socrates is een mens)

syllogistische fouten

= wanneer premissen niet geloofwaardig zijn

drie belangrijke effecten
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1. basisratio= bereid om veel meer conclusies te accepteren

2. geloofwaardigheidsbias= conclusies die aannemelijk klonken werden eerder geaccepteerd

3. interactie tussen geloofwaardigheidsbias en logica

validiteit van een syllogisme aanvaarden wanneer de oppervlakkige eigenschappen van de premissen van 
een syllogisme overeenkomen met die van een conclusie

Deductief redeneren: relationele problemen

redeneren en mentale inbeeldingen

structuur model correspondeert met wat het representeert

deductieve redeneerprocessen lopen langzamer wanneer er mentale inbeeldingsprocessen bij betrokken 
zijn

Deductief redeneren: beperkende factoren

werkgeheugencapaciteit

= aantal mentale modellen dat geconstrueerd kan worden is beperkt door de werkgeheugencapaciteit

het 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

geloofwaardigheidsbias

op basis van intuïtief systeem 1 proces en pas een meer analytische systeem 2 strategie toepassen wanneer 
er aanleiding is om de intuïtieve oplossing te verwerpen

onder tijdsdruk neemt de bereidheid om valide maar ongeloofwaardige conclusies te accepteren af, terwijl 
de bereidheid om invalide maar geloofwaardige conclusies te accepteren toenam

feeling of rightness= gevoel dat je het juiste antwoord hebt gegeven → lage feeling of rightness scores 
resulteren in een meer uitgebreide deliberatie terwijl hoge scores resulteren in een snelle acceptatie van 
het initiële antwoord

intuïtieve logica= wanneer we een conflict detecteren zonder dat we precies weten wat de aard van het 
conflict is

Hersenprocessen en formeel redeneren

= selectieve activatie van hersenen door taakvereisten

stadia
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verwerking premissen

integratie van premissen

validatie van de oplossing

individuele verschillen

= aanzienlijke individuele verschillen in redeneervaardigheid

verschil in strategie

gevoeligheid voor vorm van het probleem

gebruik van heuristieken

Informeel redeneren

kennis en ervaring spelen een belangrijke rol

iemand overtuigen van een bepaalde positie

inhoud van argument is belangrijk

eerder bayesiaans dan binair → aan de waarheid van een argument kan een bepaalde waarschijnlijkheid 
worden toegekend en deze subjectieve waarschijnlijkheid kan veranderen op basis van nieuwe 
argumenten

motivatie

iemand willen overtuigen vaak belangrijker dan correcte oplossing vinden → waarden spelen hierbij een 
rol

gemotiveerde inferentie= beoordelingsvermogen vervormen vanwege onderliggende persoonlijke doelen

myside bias= niet afhankelijk van vaardigheden om systeem 2 in te zetten

waarschijnlijkheid

informele redeneringen volgens bayesiaanse principes

onderscheid valide argumenteren en drogredenen is minder éénduidig

Besluit

gebruik van heuristieken vaak erg praktisch

klassieke logica geen goede toetssteen voor menselijke rationaliteit maar wel indicaties voor limitaties in 
rationaliteit

het dunning kruger effect

= inschatting van eigen taakprestatie vs daadwerkelijke prestatie → hoe zij die incompetent zijn geen inzicht 
hebben in hun incompetentie

wat is rationaliteit

a-prioriopvattingen kunnen veranderen op basis van nieuwe informatie

menselijke beperkingen vooral gerelateerd aan een beperkte capaciteit
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Hoofdstuk 20: Getal en categorie
Numerieke cognitie

numerieke cognitie

besef van grootte

strategieën om te rekenen

dissociabele processen

categorisatie

mogelijkheid tot abstractie en 
generalisatie

vermindering van belasting geheugen

hoe gaan we om met uitzonderingen?

goed vs slechtgedefiniëerde categorieën

Gorden et al

studie bij Piraha stam → telwoorden → één, twee, veel → accuratesse was zeer laag

Fontenari et al

onderzoek bij Mayas

basisbesef van grootte en proportie waarschijnlijk aangeboren en niet afhankelijk van 
aangeleerde taalkundige en culturele factoren

spel waarbij deelnemers een zwart muntje moesten bemachtigen

keuze uit een verzameling met veel en weinig zwarte muntjes

prestatie vergelijkbaar met Italiaanse proefpersonen

Feigenson et al

grootte informatie zowel op een verbale als op een non-verbale wijze gepresenteerd kan worden

verbaal= getalsinformatie

non verbaal= mentale visuele inbeelding

besef van verhoudingen al bij babies aanwezig

sterke toename precisie met leeftijd

expliciete representatie: limiet bij 3 eenheden

twee kernsystemen → kernsysteem I (continue representatie) en kernsysteem II (beperkt tot 3 
eenheden)

Getalrepresentatie

nummers of nummerwoorden

verschillende getallenstelsels

Arabisch

Romeins

Babylonisch

basis
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decimaal

maar ook andere

binair of varianten daarop

basiseigenschappen

verwerking van getallen afhankelijk van

getalsgrootte

relatieve frequentie

afstand tussen twee getallen

symbolisch afstandseffect

snelheid van grootte beoordelingen afhankelijk van relatieve afstand tussen twee getallen

apprehensiespan

Jevons → deed experiment op zichzelf door bonen op de grond te gooien

maximumaantal elementen dat we gelijktijdig bewust kunnen verwerken is ongeveer vier of vijf 
items

subiteren

= in één oogopslag een hoeveelheid vaststellen

Logan en Zbrodoff

replicatie van Jevons studie

beter gecontroleerd

'knik' in reactietijd verloopt bij vier items

mogelijke verklaringen voor subiteren

beperkte werkgeheugencapaciteit

de wet van Weber (just noticeable difference) → hogere aantallen zijn we minder goed in staat om 
kleine verschillen tussen patronen te zien

patroonherkenning → sterk herkenbare geometrische patronen worden sneller herkend 

object individuatie → het proces waarmee individuele objecten in een scène geïsoleerd, 
geïdentificeerd en in het werkgeheugen worden opgeslagen

biologische basis van subiteren 

Ester et al rapporteren van aantal stippen die in één visueel halfveld werden aangeboden, zagen 
een toename van N2pc ERP amplitude

Nieder en Miller zagen verandering van single cell activatie

1. tellen → het bepalen van de cardanaliteit van een verzameling

overlopen van alle elementen uit de verzameling → bijhouden in werkgeheugen welke elementen we 
al gezien hebben
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ophogen van rangordeteller voor ieder element maar we kunnen de tel kwijtraken door afleiding

hardop of subvocaal → bij snelheden die te hoog zijn om een verbale telstrategie te gebruiken kunnen 
we terugvallen op een mentale grootterepresentatie

2. schatten → is afhankelijk van situatie en kunnen we gebruikmaken van verschillende strategieën

gebruik van een referentieobject

tellen van een representatieve deelverzameling

3. snarc-effect → spatial numerical association of response codes

kleine getallen zijn geassocieerd met onze linkerhand en grote getallen met onze rechterhand

4. getalrepresentatie in werkgeheugen → de mental number line

fosfeenperceptie= sensatie van het waarnemen van een visuele lichtflits

kleine getallen stimuleren de gevoeligheid van one visuele cortex voor informatie in ons linker 
visuele veld en grote getallen voor informatie die rechts gepresenteerd worden

mental whiteboard hypothese → ordening van inofrmatie in je werkgeheugen langs een imaginaire 
lijn

5. rekenen 

eenvoudig hoofdrekenen

probleemgrootte effect= uitwerkingstijd neemt toe met de grootte van 
de operanden behalve bij tie-opgaven (2+2, 4*4)

automatisatie en associaties met foute oplossingen

comp-model

Buterworth et al

gebaseerd op max+min strategie

uitwerking van de benodigde mentale operaties

vier stadia

ieder stadium draagt bij aan totale reactietijd

verklaring voor probleemgrootte effect

6. hoofdrekenen

abstract code model van McCloskey → één abstracte code

het triple code model van Dehaene → gebruikte code hangt af van de taak

encoding complex model van Campbell en Clark→ gebruikte code hangt af van prestatiemethode en 
van de taak → mentale representatie wordt in stand gehouden door subvocaal herhalen

neurale basis voor hoofdrekenen → hergebruik van neurale processen die voor andere doelen 
geëvolueerd zijn 

subtractie= vergelijking
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vermenigvuldigen= verbale gebieden

7. dyscalcullie

verkregen door hersenletsel of aangeboren

onderscheid tussen getalsmatige en rekenkundige kennis

Categorische representatie

categorisatie of conceptualisatie= kwalitatieve eigenschappen van individuele objecten samen te vatten

individuatie= proces waarmee exemplaren van een groep stimuli als equivalent kunnen beschouwen

de aard van concepten

Collins en Quillian

hierarchische organisatie op drie niveau's 

predictie

beslissingstijd afhankelijk van afstand in de hiërarchie

beslissingen binnen eenzelfde niveau duren even lang

afstand in de hierarchie hangt samen met de frequentie waarmee we dit soort problemen tegenkomen

representativiteit speelt een rol

concepten en categorieën

categorisatie vs individuatie

categorieën zijn flexibel

conceptidentificatie

associatievorming vs hypothesetoetsing

door herhaalde blootstelling aan verschillende stimuli langzaam maar zeker beter de essentie van de 
verschillen tussen de categorieën leren onderscheiden

effect van feedback

feedback om te weten of we juist hebben geclassificeerd

negatieve feedback is van belang

wijst op hypothese toetsing

geen leereffecten voordat de juiste regel gevonden is

partiële feedback= een situatie waarin maar op een gedeelte van de trials feedback wordt gegeven
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win-stay-shift

hypothesenbestand

hypothesen die betrekking hebben op dezelfde stimulusdimensie komen vaak samen aan bod

bivariate concepten= worden gekenmerkt door ofwel de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap 
ofwel door de afwezigheid ervan

Representatie van slecht gedefinieerde categorieën

in werkelijkheid is bijna geen enkele categorie goed gedefinieërd

multidimensionele stimuli

rol van typerendheid → subjectieve beoordeling van de proefpersonen een lineair verband vertoonde dat 
afhing van de grootste vervorming

multidimensionale stimuli

twee kenmerken

spatiale frequentie en oriëntatie

noodzaak om informatie over kenmerken te integreren

Wisconsin card sorting test

theoretische benaderingen

integratie van informatie

1. prototype modellen → op basis van onze ervaring met individuele exemplaren van een specifieke 
categorie een mentale representatie vormen van een prototype van deze stimulus

2. exemplaar modellen → categorieën zelf zijn gerepresenteerd op basis van een verzameling 
representatieve exemplaren

3. beslissingsmodellen → proefpersonen leren specifieke responsen toe te kennen aan delen van de 
multidimensionele perceptuele ruimte die een object beschrijft

de neurale basis van categorisatie

uitgebreid netwerk

evidentie voor betrokkenheid van sensorische en motorische codes

perceptuele eigenschappen van een object als de beslissingsprocessen die bepalen of een stimulus tot 
een categorie behoort of niet hier een belangrijke rol in spelen

het eenvoudsprincipe

= we proberen altijd om de eenvoudigste categorie te introduceren die consistent is met een gegeven 
verzameling van objecten die we proberen te categoriseren

categorieën kunnen variëren qua complexiteit

aard van de representatie is afhankelijk van de comprimeerbaarheid van de regel

regels en uitzonderingen

sommige concepten zijn niet te reduceren tot eenvoudige regels
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hoe complexer een concept wordt, hoe sterker de formele beschrijving van het concept gedomineerd 
wordt door een beschrijving van de lijst met uitzonderingen

Hoofdstuk 21: Beoordelen en beslissen
Beoordeling en beslissing

hoewel ze aan elkaar verwant zijn, zijn er ook een aantal duidelijke verschillen

bij beoordelingen gaat het om het bepalen van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op basis van 
incomplexe gegevens

bij beslissingen gaat het vooral om het maken van een selectie uit verschillende opties

Onderzoek naar beoordeling en intuïtieve statistiek

= gaat over de vraag hoe we de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten inschatten

Gamblers fallacy= gokkersmisvatting → blijkt dat onze inschatting van kansen beïnvloedt kan worden 
door onze beperkte realisatie van het feit dat onafhankelijke gebeurtenissen de uitkomst niet beïnvloeden

Hot hand fallacy= is een psychologische conditie waarin mensen geloven in 'warm' of 'koud' gevoel 
afhankelijk van de performance die ze uitgevoerd hebben

Het theorema van Bayes

= hoe je je overtuiging zou moeten bijstellen in het licht van nieuwe evidentie

Het taxiprobleem

85% van de taxi's zijn groen, 15% zijn blauw → getuige zegt dat taxi blauw was maar ze is 80% accuraat

negeren van de basisratio

blijkt dat de meeste mensen de basisratio negeren en alleen maar de betrouwbaarheid van de getuige 
in beschouwing namen

persoonsomschrijving van Tom W.

Heuristieken en biases

Jack en de representativiteitsheuristiek

Jack is een man van 45. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is over het algemeen vrij conservatief, 
zorgvuldig en ambitieus. Hij heeft geen interesse in politieke en sociale zaken en hij spendeert het grootste 
deel van zijn vrije tijd met een van zijn vele hobby’s, waaronder klussen in huis, zeilen en het oplossen van 
wiskundige puzzels.

Dick is een man van 30. Hij is getrouwd, maar heeft geen kinderen. Hij is een man met veel vaardigheden, 
is sterk gemotiveerd, en het ziet ernaar uit dat hij erg succesvol gaat worden in zijn beroep. Hij wordt 
goed gewaardeerd onder zijn collega’s.

heuristieken= intuïtieve beslissing gebaseerd op vuistregels

representativiteitsheuristiek= individuele beschrijvingen zijn sterk bepalend bij het inschatten van 
waarschijnlijkheden

Linda en de conjunctiedwaling
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Linda is 31 jaar, alleenstaand, openhartig en zeer slim. Ze is afgestudeerd in de filosofie. Als studente 
maakte ze zich druk over discriminatie en sociale onrechtvaardigheid en ze nam ook deel aan 
demonstraties tegen kernenergie.

de meer specifieke beschrijving stelt ons beter in staat om relevante informatie uit ons geheugen te halen

beschikbaarheidsheuristiek= beschrijft hoe onze inschatting van de waarschijnlijkheid

Jaws en de beschikbaarheidsheuristiek

hoe groot is de kans om gedood te worden door een haai? → mensen schatten kans hoog in omdat het 
veel in de media voorkomt

we maken gebruik van beschikbaarheidsheuristieken door hen te vragen de waarschijnlijkheid van 
verschillende doodsoorzaken in te schatten → verklaringen:

we maken gebruik van een mechanisme van directe herinnering waarbij we in de omgeving 
voorbeelden proberen te bedenken van verschillende oorzaken

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

Ondersteuningstheorie

Tversky en Koehler

support theory= wijze waarop gebeurtenis beschreven is, een sterke invloed heeft op de 
aannemelijkheid ervan

een meer expliciete beschrijving onze aandacht richten op details die minder voor de hand liggen in 
de meer algemene beschrijving

beperkte toegankelijkheid van ons geheugen leidt ertoe dat we ons niet alle relevante informatie 
herinneren in de meer algemene beschrijving

expertsen worden minder beïnvloedt

geen evidentie gevonden bij neurowetenschappers

Snelle en zuinige heuristieken
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simpele vuistregels zijn vaak verrassend nauwkeurig in de praktijk

beoordelingen uitvoeren op basis van een veelheid van simpele vuistregels → snelle en zuinige 
vuistregels → zijn effectief omdat ze op basis van weinig informatie verrassend adequate beoordelingen 
opleveren

1. neem de beste

zoekregel die de belangrijkste cues in volgorde van validiteit in beschouwing neemt 

stopregel die bepaalt of de gevonden regel tussen de twee alternatieven discrimineert

beslissingsregel die de uitkomst van het oordeel formuleert

2. herkenningsheuristiek= twee alternatieven die je gepresenteerd krijgt simpelweg degene kiest die je 
herkent

3. hiaatheuristiek= actieve klanten zijn klanten die recent iets gekocht hebben en in de toekomst 
waarschijnlijk nog eens iets gaan kopen

redunantie van informatie= neem de beste strategie meest effectief bij redunante informatie

Dieckmann en Rieskamp deden een gesimuleerd geologenexperiment

Werken met natuurlijke eenheden: de natuurlijke frequentie hypothese

we kunnen slecht omgaan met proporties

uitgedrukt in natuurlijke eenheden veel betere beoordeling

natuurlijk bemonsteren= beoordelingen in het dagelijks leven zijn vaak gebaseerd op het proces van het 
sequentieel tegenkomen van natuurlijke voorbeelden in de populatie

frequentie=absolute aantal leden van de populatie die aan een bepaald kenmerk voldoet

proefpersonen presteerden overwegend veel beter wanneer ze het probleem in frequentieversie 
voorgelegd kregen, vergeleken met de proportieversie

biased sampling= wanneer proefpersonen de 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 enorm sterk overschatten
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Causale modellen

Krnyski en Tenenbaum → in het dagelijkse leven maken we vaak gebruik van relevante 
achtergrondkennis bij beoordelingen

causale kennis= achtergrond kennis die relevant is voor de oplossing van een probleem

alternatieve omschrijving

ook andere oorzaken kunnen een positief mammogram opleveren

een getuige is niet in staat om een taxi goed te identificeren omdat onder de straatverlichting de 
kleuren vervagen

Onderzoek naar beslissen

= hoe we soort beslissingen nemen

basale beslissingsprocessen

evidentie verzamelen

besluiten te stoppen met het verzamelen van evidentie

gepaste actie selecteren

Bayesiaanse inferentie= in staat is om dit accumulatieproces te stimuleren, veronderstelt dat accumulatie 
plaatsvindt op basis van de integratie van neurale activiteit

Beck → accumulatie van bewegingsinformatie op basis van de coherentie van bewegende stippen

Utiliteitstheorie

= beslissing wordt beschouwdt als een inzet op een mogelijke uitkomst

utiliteit= subjectieve waarde die we aan een uitkomst hechten

in werkelijkheid maken we voor onze beslissingen echter heel vaak op basis van andere factoren dan de 
pure maximalisatie van de utiliteit

Prospecttheorie

personen nemen hun huidige toestand als referentie en evalueren de mogelijke uitkomst van een keuze als 
een potentieel verlies of een potentiële winst ten opzichte van de huidige situatie

verliesaversie= we zijn gevoeliger voor potentiële verliezen dan voor winsten
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wanneer we beslissingen nemen, hechten we meer gewicht aan gebeurtenissen met een lage 
waarschijnlijkheid dan gerechtvaardigd is op basis van hun werkelijke frequentie

we geven ook veel lager gewicht aan hoogfrequente gebeurtenissen dan ze op basis van hun frequentie 
verdienen

het dominantieprincipe

= wanneer alle factoren gelijk zijn, moeten mensen de voorkeur kiezen voor de uitkomst met de hoogste 
utiliteit

het framing effect

= hoe een probleem wordt gepresenteerd beïnvloedt de keuze

nadruk op positieve uitkomst resulteert in andere keuzes dan nadruk op negatieve

het verzonken kosten effect

= doorgaan met een specifieke actie zelfs wanneer die niet succesvol is omdat er al in geïnvesteerd is

gerelateerd aan mate van verantwoordelijkheidsbesef

beschikbaarheid van alle relevante relevante informatie om effect te voorkomen

neurale correlaten van winst, verlies en verwachting

= voorbeeld van de stimuli die in een studie naar de neurale basis voor de verwerking van winst en verlies 
werden gebruikt

a) tijdens eerste fase werd een kanswiel getoond met overwegend gunstige, neurale of negatieve uitkomsten

nadat het wiel ging draaien kwam het tot stilstand op een van de mogelijke uitkomsten op het wiel

b) overzicht van de negen mogelijke uitkomsten van iedere gok

verliesaversie in het dagelijks leven

komt voor bij

professionele golfers → zijn voorzichter na verlies

pokerspelers → spelen agressiever na verlies

financiële professionals → minder dan studenten

beperkingen

aandacht speelt een belangrijke rol

geen rekening houden met specifieke omstandigheden waaronder winst of verlies

weinig rekening met sociale en emotionele factoren die in beslissingsprocessen een belangrijke rol 
kunnen spelen

Emotionele factoren

impact bias

= overschatten van een verlies op onze emotionele toestand

verwachte emotie vaak erger dan de werkelijk ervaren emotie
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emoties kunnen een positief effect hebben op beslissingsprocessen omdat ze overmatig risicogedrag 
beperken of voorkomen dat mensen negatieve beslissingen blijven continueren

ommissievoorkeur en status quo bias

status quo bias= hoe individuen soms de huidige toestand prefereren boven een alternatieve potentieel 
betere toestand

gevoel van verantwoordelijkheid

spijt van verandering

Nicolle → beslissing of bal in of out was

rationeel emotioneel model

model voor beslissingsvermijding te verklaren

beslissingen worden bepaald door rationele factoren zoals inferenties en verwachte uitkomsten, alsook 
door de verwachte en ervaren emoties

sociaal functionalistische benadering

Tetlock

beslisvaardigheid gerelateerd aan vaardigheid sociaal bedrog te 
herkennen

druk om  verantwoording af te leggen → keuze vermijden

Complexe beslissingen

meervoudige attributen utiliteitstheorie

evalueer van ieder optie alle relevante attributen

bereken de totale utiliteit

maar vaak te complex

vijf stadia doorlopen

1. alle attributen identificeren die relevant zijn

2. beslissen hoe ze meewegen in de keuze

3. een lijst van alle beschouwingen

4. voor iedere optie alle attributen een rating geven

5. voor iedere optie bepalen we de totale utiliteit en kiezen we die met de hoogste utiliteit

gebonden rationaliteit

alternatief model met onderscheid tussen gebonden en ongebonden rationaliteit

satificeren → samenvoeging van satisfying en sufficing
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satisfiers= mensen die tevreden zijn met een redelijke beslissing

eliminatie door aspecten theorie

= beschrijft hoe beslissers proberen complexe beslissingen te optimaliseren door opties te elimineren

Tversky

optimalisatie door opties te elimineren

vaak gebruikt bij preselectie daarna meer elaboratie

beslissingsstrategieën

= aantal factoren die van invloed kunnen zijn op een beslissing

veranderde voorkeuren en feiten

selectieve exposure= meeste mensen informatie die consistent is met hun overtuiging prefereren boven 
informatie die dat niet is

flexibiliteit in de beslissingsstrategieën

volgorde is flexibel

Hoofdstuk 22: Probleemoplossing en ontwikkeling van expertise
Probleemoplossing

kenmerken van probleemoplossing

1. goed gedefinieerde vs slecht gedefinieerde problemen
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alle aspecten zoals begintoestand, mogelijke stappen, strategieën en eindtoestand (bv. schaken voldoet 
hier allemaal aan)

2. kennisarme vs kennisrijke problemen

kennisarm= geen specifieke achtergrondkennis vragen of wanneer alle relevante kennis onderdeel is 
van de probleembeschrijving (bv. negenstippenprobleem)

kennisrijk= enkel opgelost worden wanneer we over relevante kennis beschikken om het probleem 
op te lossen

→ kennisarme problemen zijn minder gevoelig voor individuele verschillen in oplossingsstrategieën ten 
gevolge van verschillen in achtergrondkennis

3. doelgerichtheid= specifiek doel voor ogen hebben die je wil bereiken

4. betrokkenheid van systeem 2 verwerking

processen zorgen ervoor dat automatische oplossingen die ontoereikend zijn, verworpen worden ten 
gunste van een nieuwe strategie

5. geen onmiddellijke oplossing= een probleem is pas een probleem zolang de oplosser niet bekend is met 
de te volgen strategie

productie vs reproductief denken

Thorndike

puzzelbox bij dieren

law of effect= gedrag dat een prettige uitkomst heeft, heeft een grotere kans om herhaald te worden 
terwijl gedrag dat een onplezierige uitkomst heeft een minder grote kans heeft om herhaald te worden

reproductief denken= er wordt gebruik gemaakt van eerdere ervaringen, zonder dat er actief naar de 
oplossing van een probleem wordt gezocht

productief denken= betrekking op innovatief herstructureren van een probleem op zodanige wijze 
dat de aard van het probleem doorzien kan worden

Inzicht

= aha-ervaring, een plotseling begrip 

Duitse gestaltpsychologen

doorzien van het probleem

representatieverandering

voorbeeld verminkte dambord en RAT

alles of niets

Metcalfe en Wiebe

subjectieve rapportage: mate van warmte aangeven hoe dicht ze bij de oplossing waren

Smith en Kounios

discrete transitie= transitie van een staat van geen oplossing naar wel een oplossing 
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de neurale basis van inzicht

Kounios en Beeman

RAT

classificatie van problemen

inzicht en niet inzicht

rechter hemisfeer

anterieure superieure temporale gyrus

integratie van verre en zwakke assocfiaties

anterieure cingulate gyrus

conflict resolutie

doorbreken mindset

inzicht en ervaring

functionele gefixeerdheid

voorbeelden voorwerpen en taken

te overwinnen

functievrije beschrijvingen geven

voorwerpen expliciet op functionaliteit laten beoordelen

proefpersonen die een object geschikt achtten voor de eerste taak, waren minder goed in staat om een 
tweede gebruiksmogelijkheid voor dit object aan te duiden

komt doordat we ons richten op de meer typerende gebruiksmogelijkheden op basis van de vorm, 
de grootte, de materialen en ook de klassieke gebruiksmogelijkheden die we door ervaring 
kennen

kan door hoge mate van cognitieve controle zijn

Einstellung

= proefpersonen die getraind waren op moeilijkere problemen hadden veel meer moeite om de 
juiste oplossing te vinden

invloed van eerdere strategieën
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mentale set= wordt gevormd door het persisteren in een oplossingsstrategie die eerder werkte, 
maar die niet meer adequaat is voor het huidige probleem

Representationele veranderingstheorie

Olhsson

kern is dat we vaak in een impasse terechtkomen bij het 
oplossen van een probleem omdat we het op de verkeerde 
manier representeren

noodzaak om impasse te doorbreken door drie 
verschillende mechanismen

1. constraint relaxation= verlagen van beperkingen 
die we onszelf opleggen

2. hercodering= een deel van de probleemrepresentatie 
opnieuw interpreteren

3. elaboratie= nieuwe informatie toevoegen aan 
representatie van het probleem

mate van waargenomen vooruitgang bepalend

het monitoren van de voortgang 

MacGregor et al.

mate waarin we vooruitgang boeken gebruiken we als vuistregel om te signaleren of we in een 
impasse zijn geraakt of niet

voortgang met 9-stippen probleeù

processen

Ollinger et al.

aanvankelijke probleemrepresentatie

beschrijving + achtergrondkennis

zoeken binnen deze representatie

herhaaldelijk falen: impasse

representatieverandering → verder zoeken

evidentie

Knoblich et al.

inzicht vs niet inzicht problemen

luciferproblemen

er werd voornamelijk gefixeerd op de waarden, wat impliceert dat de 
initiële probleemrepresentatie gebaseerd was op het idee dat de waarden 
veranderd moesten worden in plaats van de operatoren
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zoeken na inzicht

inzichtsproblemen zijn nog steeds niet 
onmiddellijk opgelost na een 
representatieverandering → verder zoeken is 
nodig

Incubatie

= tijdelijk loslaten van een probleem

Wallas

tijdelijk loslaten van een probleem → positief effect op oplossing

stimuleert zoeken naar een oplossing → vooral voordelig voor creatieve problemen

vooral effectief bij problemen met meerdere oplossingen

instant houden impasse door lang doorzoeken

doen vergeten van gefaalde oplossingen

Strategieën voor probleemoplossing

general problem solver

Newell en Simon

computerprogramma om goedgedefinieerde problemen op te lossen 

types van problemen

1. de toren van Hanoi

= vijftal schijven met twee groottes en je mag maar één schijf per 
keer veranderen

2. revieroversteekpuzzels

= boer met de wolf, je hebt een bootje en ze moeten naar de overkant geraken maar kunnen niet tegelijk in 
bootje en moet altijd iemand achterblijven

heuristieken en algoritmes

heuristieken= vuistregels die we gebruiken

1. means ends analyse= opbreken van probleem in subdoelen

ieder subdoel brengt je dichter bij de oplossing
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probleem is dat wanneer ieder subdoel de afstand tot de finish moet vergroten

2. hill climbs= huidige toestand van een het probleem altijd zo veranderd dat de volgende zet ons 
dichter bij de doeltoestand brengt

3. voortgangsmonitoring= de illusie dat we vooruitgang boeken kan leiden tot en weerstand om van 
strategie te veranderen

algoritmes= complexe procedure of methode die gegarandeerd tot een oplossing leidt

planning

we plannen weinig vooruit 

komt door beperkte capaciteit van ons kortetermijngeheugen

komt ook doordat plannen kostbaar is

cognitieve gierigheid

= economisch omgaan met onze tijd en de moeite die we steken in taken die veel denkwerk vereisen

onderscheidt tussen systeem 1 en systeem 2 en deze houden de antwoorden in de gaten

gebruiken van cognitieve gierigheid impliceert dat we heuristieken gebruiken omdat we terughoudend 
zijn in het inzetten van moeizame (systeem 2) cognitieve processen en niet zozeer omdat we ertoe 
gedwongen worden

Probleemoplossing op basis van analogieën

positieve transfer= profiteren van eerdere ervaringen voor een probleem op te lossen

negatieve transfer= hinderen om probleem op te lossen door eerdere ervaringen

het stralingsprobleem van Duncker

een dodelijke dosis radioactieve straling op een tumor richten zondere omringende gezonde weefsel te 
beschadigen

overeenkomsten tussen de problemen

overeenkomsten herkennen tussen huidige probleem en eerder probleem → drie verschillende types 
overeenkomsten

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 analogon gebruikt worden komen overeen met die 
welke nodig zijn om het huidige probleem op te lossen

de neurale basis voor analogische probleemoplossen

actief een analogie zoeken is efficiënter dan er één 
aangeboden krijgen → actief ophalen uit geheugen

vier-term analogieproblemen

seriële verwerking
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ophaling 

mapping

inferentie

inductie

De ontwikkeling van expertise

levenslange ervaring

kennisrijke problemen

voorbeelden uit

fysica

schaken

medische wetenschappen

soorten expertise

1. schaakexpertise

schaken is goed om te bekijken omdat het abstract is en een goed gedefinieerd probleem is

aantal mogelijke zetten is zo groot dat het nooit mogelijk is om vooruit te plannen of te winnen op 
basis van eerdere ervaringen

de specifieke cognitieve vaardigheden kunnen ook toegepast worden op andere domeinen

Adriaan Dingeman De Groot

geheugen van schaakgrootmeesters

onthouden van stellingen niet posities

Chase en Simon

chunking theorie

proefpersonen kopiëren schaakstellingen

aantal geplaatste stukken tussen twee kijkbewegingen zijn indicatief

7 chunks maar is veel meer → enorme hoeveelheid chunks in langetermijngeheugen opslaan 
bij schaken

sjabloontheorie

= associatief netwerk wat doorzocht kan worden

Gobet en Waters
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uitbreiding van chunking theorie

kon niet verklaren hoe individuele chunks geïntegreerd worden in hogere orderepresentaties 
en dat dit veel meer tijd zou kosten dan in werkelijkheid het geval is

associatief netwerk bestaat uit twee leermechanismen 1) familiarisatie en 2) discriminatie

volgens deze theorie zal de schaker een volgende zet bepalen door een associatief netwerk 
→ bestaat uit knopen (chunks) die aan elkaar gelinkt zijn zoals een boomstructuur → iedere 
chunk bestaat uit tests hoe die gebruikt wordt → bij einde van beslissingsboom zal de chunk 
vergeleken worden met het bord door patroonherkenningsmechanisme

chunks die veel gebruikt worden → worden sjablonen en uit slots waarin additionele 
informatie wordt opgeslaan

2. medische expertise

aanvankelijke focus op superieure medische diagnoses

geïnspireerd door De Groot en zijn schaakstudies

simulatie van echte medische praktijk met acteurs

maar problemen met selectie van de experts

later verschoven naar verband tussen ervaring en expertise

1. impliciete vs expliciete redeneringen

experts gebruiken vaker systeem 1 terwijl beginners systeem 2 gebruiken → vooral bij visuele 
specialisaties maar controleren daarnaast ook door systeem 2

Mamede et al → vooral bij complexe problemen betere resultaten bij een expliciete bewuste 
deliberatie

door oogbewegingen meten ze dit

2. efficiëntie van herkenningsprocessen

Kundel et al

experts detecteren pathologisch weefsel veel sneller dan beginners

fixaties richten zich bijna onmiddellijk op tumor

de experts

waren korte gefixeerd

eerder gefixeerd op taakrelevante informatie

vaker gefixeerd op taakrelevante informatie

minder vaak gefixeerd op taakirrelevante informatie

maakten langere saccades

3. patroonherkenning en beslissingsprocessen

Klein
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recognition primed decision model

proberen oplossing te vinden op basis van eerdere ervaring

wanneer eerdere oplossing niet van toepassing is, nieuwe oplossing vinden

expertise op basis van analogieën

4. ervaring vs expertise

hangt vaak samen maar niet altijd

adaptieve expertise= individuen die blijven groeien in vakgebied vanwege intentionele 
betrokkenheid om steeds nieuwe en innovatieve manieren problemen op te lossen

routineuze expertise= bijzonder efficiënt wordt in uitvoeren van routineuze procedures

5. doelbewust oefenen

kan effectief zijn maar moet

1. juiste moeilijkheidsgraad

2. informatieve feedback

3. voldoende gelegenheid om te herhalen

4. gelegenheid om fouten te corrigeren

expertise kan resulteren in snelle transfer van informatie naar het langetermijngeheugen

hoe hoger de effectiviteit van een oefening lag hoe groter de effectiviteit van die oefening → 
maar vlakte af na verloop van tijd

Hoofdstuk 23: Sociale cognitie
Impliciete sociale cognitie
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= beschrijven processen die buiten onze bewuste controle om optreden en die gerelateerd zijn aan 
sociaalpsychologische constructen

sociale-cognitieve processen vaak impliciet

affectmisattributieprocedure= een voorbeeld van een priming-procedure → proefpersonen krijgen 
zwarte en witte gezichten te zien voor ze een Chinees karakter zien

impliciete associatietesten worden gebruikt om raciale attitudes te meten

Sociale priming

alleen al de onbewuste blootstelling aan sociaal relevante stimuli kan leiden tot het faciliteren ofwel 
primen van een verscheidenheid aan gedrag zoals beoordelingen, beslissingen of acties

priming= een onbewust proces dat op een robuuste manier concepten die met prime geassocieerd zijn 
kan activeren

perceptuele priming= worden talloze malen gerepliceerd

sociale priming effecten= vakgebied dat zich bezighoudt met de studie van de onbewuste beïnvloeding 
van ons sociale gedrag door allerlei stereotypische opvattingen en onbewuste vooroordelen → drie 
kanttekeningen hierbij

1. theoretisch zijn ze moeilijk te verklaren

2. relatie tussen prime en uitkomstmaat zijn vaak zo indirect dat het verwachte effect zo niet mogelijk a 
priori te voorspellen is (bv. we denken dat ouderen traag zijn)

3. effecten zijn moeilijk te repliceren

Theory of mind

= het vermogen om je in te leven in een ander

het is een gecontroleerd aandacht vragend proces waar cognitieve hulpbronnen voor nodig zijn

gerelateerd aan mind-reading

= vaardigheid om de intenties van een ander af te lezen uit lichaamstaal

deels aangeboren deels door door training verfijnd

maar niet noodzakelijkerwijs sociaal

De neurale basis van sociale cognitie

= belangrijke inzichten zijn verkregen door sociale beperkingen bij frontaalschade → autismespectrumstoornis

autismespectrumstoornis= disproportionele beperking op een specifiek aspect van sociale cognitie 
namelijk de vaardigheid om de mentale toestanden van een ander te herkennen

Williams syndroom= tegenovergestelde van ASS waarbij mensen hypersociaal zijn

de amygdala en de sociale beoordeling van gezichten

amygdala

betrokken bij herkenning van emotionele expressies

met name negatief maar ook positief
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allocatie cognitieve processen aan biologisch saillante ambigue stimuli

patiënten vaak extreme vriendelijk tegen anderen

ontbreken biologisch waarschuwingsmechanisme

mindere herkenning van intentionaliteit

betrokken bij relatief snelle en automatische evaluatie van biologisch relevante stimuli

amygdala en prefrontale cortex werken waarschijnlijk als eenheid samen om belonende aspecten van 
emotioneel saillante stimuli te verwerken

de ventromediale prefrontale cortex: sociaal redeneren en beslissen

sociaal redeneren

speelt een belangrijke rol in het linken van perceptuele representaties van stimuli met representaties 
van hun emotionele en sociale significantie

ventromediale prefrontale schade

verminderde verwerking van deontische regels

verminderde sociale intuïties → herkenning van sociaal bedrog

vaak normale prestatie op abstracte redeneertaken

sociale simulaties

het representeren van een ander in een mental model

hergebruik van cognitieve functies die we gebruiken voor de representatie van onze eigen 
beleving

de somatosensorische cortex: empathie en simulatie

we moeten een mentaal model kunnen maken van de ander → ons bewustzijn stelt ons in staat om ons te 
verplaatsen in de ander

hergebruik van de aandachts- en perceptie functies bij ons zelf → zouden ons in staat stellen vast te 
stellen waar een ander zijn aandacht op richt

schade resulteert in een beperking in het vermogen om emoties af te leiden uit gezichten

het spiegelneuronensysteem

= spiegelneuronen zijn de acties die iemand anders uitvoert weerspiegelen teneinde deze actie zelf later te 
kunnen uitvoeren

ventrale premotor cortex neuronen

zowel actief wanneer apen zelf een beweging uitvoeren als wanneer 
ze die beweging observeren

Buccino et al. → observeren van akkoorden van gitaar activeerde 
vergelijkbare hersengebieden als het zelf spelen hiervan terwijl deze 
proefpersonen geen instrument spelen
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begrijpen van de acties van anderen is de basisfunctie van 
spiegelneuronen

actie en intentie

Umilta

spiegelneuronen zijn niet alleen actief wanneer 
een actie geobserveerd wordt maar ook wanneer 
de actie aan het zicht onttrokken wordt

Kohler

spiegelneuronen worden niet alleen actief bij de 
visuele observatie van een actie maar ook door 
het corresponderende geluid (bv. scheuren van 
een krant)

evidentie voor hun rol in het begrip van acties

Iacobini

ook het uitbeelden van een actie resulteert in 
activatie van spiegelneuronen equivalente 
hersengebieden

TMS pulsen toegediend tijdens de observatie 
van een actie resulteren in een toename van 
motorpotentialen

Galese

spiegelneuronen betrokken bij actiebegrip

beperkingen bij actiebegrip

Hickok → problemen met het relateren van spiegelneuronen aan actiebegrip

1. zeer waarschijnlijk dat er ook andere mechanismen bij betrokken zijn bij begrijpen van acties en 
intenties

2. niet in staat om verschil tussen betekenisvolle en betekenisloze acties te onderscheiden

3. dissociatie tussen uitvoering en begrijpen van een actie

4. evidentie zeer zwak is

emoties

spiegelneuronen zijn niet enkel betrokken bij het begrijpen van acties maar ook bij begrijpen van emoties

insula= betrokken bij verwerking van walging → deze ontvangt connecties van het reuk- en 
smaaksysteem en van de superieure temporale sulcus
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ook geactiveerd door de waarneming van walging bij anderen → gelinkt aan herkenning van 
gelaatsuitdrukkingen

interoceptie= waarneming van de fysiologische toestand van het lichaam

patiënt B

multimodale stoornis in het ervaren van walging en het herkennen ervan bij anderen

bilaterale schade aan insula

geen emotionele reactie op walgelijke foto's

at zonder problemen bedorven voedsel

→ observeren van een actie, intentie of emotie bij iemand anders wordt herkend doordat dezelfde neurale 
circuits worden geactiveerd die betrokken zijn bij het ervaren van dezelfde acties, intenties of emoties bij 
onszelf

gebarentaal

laesies in gebieden met het spiegelneuronensysteem hadden geen invloed op taalbegrip waardoor het 
onwaarschijnlijk is dat deze delen van het spiegelneuronensysteem betrokken waren bij het begrijpen van 
geassocieerde acties

predictive coding

werking van spiegelneuronen kan verklaard worden op basis van sensorische impressies worden 
specifieke motorcommando's gegenereerd → invers model

predictive coding raamwerk → op verschillende niveaus worden predicties gegenereerd die 
gecorrigeerd worden op basis van sensorische input → dit raamwerk voorspelt voor het intentionele 
niveau een doel

→ de context wordt betrokken in het afleiden van de intentie van een 
actie maar dat wil niet zeggen dat de context ook gecodeerd is in het 
spiegelneuronensysteem maar dat het een onderdeel is van een groter 
hiërarchisch geheel dat deze context betrekt in het bepalen van de 
intentie

→ voor spiegelneuronensysteem betekend dit dat de hersengebieden die 
betrokken zijn bij de observatie van beweging ook een hiërarchische 
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organisatie vertonen en dat de anatomische verbindingen tussen de 
verschillende niveaus ook reciproque zijn

mirror touch synesthesia

= feit dat personen die observeren hoe iemand anders wordt aangeraakt, deze aanraking zelf ervaren

Sociale perceptie

= de studie naar de wijze waarop we conclusies trekken uit non-verbale gedrag van iemand anders

→ neurale systemen die betrokken zijn bij de regulatie van de eigen lichaamsfuncties ook betrokken bij de 
interpretatie van acties en intenties van anderen

1. sociale uitsluiting

experiment met virtueel balspel waarbij 2 tegenstanders spelen tegen 2 anderen maar niet weten dat 
dit een computer is die hen uiteindelijk zal sociaal uitsluiten

de uitsluiting zorgde voor een sociale pijn die door dezelfde mechanismen wordt verwerkt die ook 
betrokken zijn bij fysieke pijn

2. plaatsvervangende pijn

= een voelbare sensatie krijgen wanneer we een ander zien pijn lijden

toename van activatie van de anterieure cingulate gyrus

3. aanraking van een ander

somatosensorische systeem speelt hier een rol in

Joint action

= vaardigheid om onze motorische acties te kunnen coördineren met die van anderen → 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 (bv. verplaatsen van een tafel)

moet voldoen aan aantal voorwaarden om tot een succes te kunnen brengen
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1. moeten in staat zijn om representaties te delen met elkaar

dezelfde intenties delen

moet hiervoor gedeelde kennis hebben → vaardigheid om je eigen aandachtsprocessen en die 
van je partner op elkaar te kunnen afstemmen zodat je op dezelfde aspecten van de taak let

2. moeten kunnen de acties van anderen voorspellen → actieobservatie

betrokkenheid van het spiegelneuronen system

observatie alleen is niet voldoende

ook acties kunnen voorspellen

oogbewegingen van observator komen sterk overeen met die van actor → voorspelling

3. moeten consequenties van de voorspelde eigen acties en die van de ander met elkaar integreren → 
taken delen

= weten wat de taak van de ander is (bv. in het verkeer weten we wat te verwachten van de ander 
door regels en verkeersborden)

error related negativity= vergelijkbare mechanismen zijn acties bij het monitoren van de fouten 
van een ander als bij het monitoren van fouten die je zelf maakt

actiecoördinatie

de grootste uitdaging is het begrijpen hoe je je acties kunt 
aanpassen aan die van een ander

affordance= objecten die niet alleen maar afhankelijk is 
van de eigen capaciteiten maar ook van die van de ander 
(bv. planken dragen in duo's → hoe langer de 
gemiddelde armlengte, hoe langer het duurde om samen 
te werken)

agency

soms verwarring over wie wat nu gedaan heeft

we hebben de neiging te denken dat wanneer er verandering is kort na onze actie, we denken dat dit 
door onze eigen acties is

Sociaal beslissen

= spelen in het dagelijkse leven een belangrijke rol → we moeten om beslissingen te kunnen nemen ons ook 
een voorstelling kunnen maken van de gedachten en emotionele reacties van de ander

→ beslissingen worden genomen om een toestand te bereiken die overeenkomt met een hoger gewaardeerde 
beloning ongeacht wat deze beloning is

dictatorspel

deelnemer krijgt een aantal goederen

opdracht deze te verdelen tussen zichzelf en een 
andere deelnemer

vertrouwensspel

deelnemer speelt rol van investeerder

kan tegoeden aan een andere deelnemer geven
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andere deelnemer moet sowieso akkoord gaan anderen deelnemer maakt winst

kan hiervan weer deel teruggeven

beide deelnemers kans op hoge winst maar ook 
op verlies

neuroeconomics

= centraal probleem bij neuro-economie is dat voorkeuren en overtuigingen niet te meten zijn

sociale dilemma's

= wordt gevormd door situaties waarin beslissingen die gunstig zijn voor een individu uiteindelijk een zeer 
ongunstige uitkomst hebben voor de populatie of een groep

commons dilemma

= dilemma waarbij individuen de bron uitputten 
door egoïstisch te zijn wat ervoor zorgt dat de 
populatie er onder lijdt 

prisoners' dilemma game

= studie waarbij twee gevangenen ofwel elkaar 
moeten verraden en strafvermindering krijgen ofwel 
niet verraden → enkel voordelig als je elkaar beide 
verraadt en niet wanneer enkel 1 iemand dit doet 
bijvoorbeeld

→ zijn voorbeelden van sociale dilemma's waar sprake is van reciproque uitwisseling= de uitkomst van een 
actie is niet alleen afhankelijk van je eigen beslissing maar ook van die van de ander

nemen van een beslissing in sociaal dilemma vereist kennis over drie aspecten

1. verwachte opbrengst van de beslissing voor onszelf

2. intentie van de ander

3. verwachte opbrengst voor de ander

vertrouwen

essentieel bij reciproque uitwisseling

hebben ze getest door oxytocine toe te dienen

oxytocine zorgt ervoor dat vertrouwen groter wordt door de angst over het mogelijk uitblijven van 
een reciproque actie te reduceren

Morele dilemma's

= keuze tussen twee alternatieven met negatieve uitkomst

doet zowel beroep op rationele cognitieve processen als intuïtieve emotionele processen

om een dilemma persoonlijk te kunnen noemen moet het aan drie voorwaarden voldoen → me hurt you

1. sprake zijn van een ernstig lichamelijk letsel

2. gericht op specifiek persoon of groep

3. niet gevolg van iets anders zijn

voorbeelden
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trolleydilemma= een trein rijdt ofwel op één persoon of op vijf personen door de schakelaar die jij 
omdraait

voetbrugdilemma= een trein stopt doordat je iemand van de brug afduwt onder de trein en je spaart 
vijf levens of je duwt de persoon niet en de vijf mensen sterven

→ vaak gaan mensen schakelaar naar één persoon omdraaien op het eerste dilemma en niet de persoon 
willen afduwen bij het tweede dilemma → want te persoonlijk

utilitaire beslissingen

= voornamelijk systeem 2 gebruiken → traag en 
beredeneerd cognitief

deontologische beslissingen

= voornamelijk systeem 1 gebruiken → snel en 
automatisch

Hoofdstuk 24: Vergissen is menselijk
Inleiding

focus op fouten en foutdetectie

als centraal mechanisme in de menselijke cognitie

basis voor (ir)rationeel gedrag

mogelijke verklaring voor psychische stoornissen

op de werkvloer

types van fouten

procedures om de impact te verminderen

mentale vermoeidheid en mentale belasting

brein en computer interfaces

fouten in spatiale navigatie

toekomst perspectief

Terugblik: foutcorrectie als kernprincipe van menselijke cognitie

de hersenen als predicitiemachine

predictie en rationaliteit

mogelijke verklaring voor bounded rationality

angst en irritationaliteit

een complexe keuze wordt gemaakt doordat voor iedere optie een intern model wordt gegenereerd 
waarbij keuzegedrag uiteindelijk bestaat uit selecteren van optimale model

predictive coding, angst en irrationaliteit

predictive coding raamwerk → de embodied predictive coding theorie van Pezzulo

hij breidt dit idee uit en voegt sensorische en interoceptieve informatie toe bij de interferentie
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bijvoorbeeld het zien van een horrorfilm en daarna bang zijn dat er ingebroken wordt komt door 
primen waarbij sensorische en interoceptieve informatie aan te pas komt

De rol van foutcorrectiemechanismen in cognitief dysfunctioneren

schizofrenie

verstoorde balans tussen predictie en predictiefout waardoor 
het individu zelf en de representaties van anderen vervaagt

verstoringen in het mechanism van presence zorgt voor 
hallucinaties

presence= subjectieve ervaring van onze omgeving met name 
onze eigen positie in deze omgeving

Horga et al → deden fMRI studies → verstoorde toename 
activatie auditieve cortex bij auditieve hallucinaties

autisme

Bleuler → loskoppeling van de buitenwereld en een predominante focus op het innerlijke leven

Pelicano en Burr → onderontwikkeld vermogen om top-down predicties te genereren

Van de Cruys et al → te groot gewicht aan predictiefouten waardoor de interne representaties die gevormd 
worden gekenmerkt worden door een te grote regelmatigheid en een hoge mate van inflexibiliteit in het 
gedrag → gevolgen

verhinderen om te exploreren → ontwikkelingsgerelateerde stoornis

informatie wordt op een extreem exacte manier vastgelegd

moeilijk omgaan met uitzonderingen

verschil schizofrenie en autisme

autisme → verklaring door zwakke predicties of extreem sterke predictiefouten

schizofrenie → omgekeerde namelijk extreem sterke predicties of maladaptieve predictiefouten

Human factors

Air France vlucht 447 → door ijs werd vliegtuig uit automatische piloot gehaald en waren de 
boordcomputers gevoeliger, de piloot wist dit niet waardoor het vliegtuig te sterk reageerde op zijn 
handelingen dus zijn neergestort

De Therac-25 radiostraler → een radiostraler bij een patiënt, door een fout in te tikken werden stralen 
afgevuurd waardoor de dokter op een andere knop duwde die het erger maakte, omdat ze de patiënt niet 
konden horen of zien kregen ze een error op de computer waardoor ze dachten dat de stralen nog niet 
afgevuurd waren echter was dit wel het geval en voelde de patiënt een hevige pijn aan de rug en zag 
blauwe stralen, ze hebben tot drie keer dit proces herhaald omdat ze niet door hadden dat de stralen wel 
effectief waren afgevuurd, de patiënt stierf vier maanden later aan de wonden

situatiebesef= het correct corresponderen met de verwachting

verschillende types fouten
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verschil in fouten en vergissingen

fouten= falen van een geplande actie om het beoogde doel te bereiken

slip= observeerbare acties die niet correct worden uitgevoerd ten gevolge van 
aandachtsproblemen

lapse= interne gebeurtenissen en het foutief herinneren van cruciale informatie

vergissingen= actieplan is inadequaat

kennisgebaseerde= wanneer een operator geconfronteerd wordt met een nieuwe situatie 
waarvoor ter plekke een oplossing moet gevonden worden → confirmatiebias

regelgebaseerde= treden op bij problemen die de operator door training of ervaring in principe 
kan oplossen

fouten vs schendingen

schendingen= afwijkingen van de standaardprocedures → motivationele aspecten, wel intentioneel

1. routinematige schendingen hebben als doel om werk of tijd te besparen

2. schendingen die ontstaan vanuit een wens om persoonlijke in plaats van taakgerelateerde doelen uit 
te voeren

3. schendingen die worden uitgevoerd omdat het op die manier de enige optie lijkt om de taak tot een 
goed einde te brengen → vooral wanneer regels inadequaat lijken te zijn

fouten= resultaat van capaciteitsproblemen in de informatieverwerking of het feit dat informatie niet 
beschikbaar is → niet intentioneel

latent vs accuut falen

latent falen= tijdsverloop tussen het optreden van een menselijke fout en de consequenties ervan → fout 
pas na tijd manifesteert (bv. Harald of Free enterprise → boot die gezonken is in Zeebrugge)

accuut falen= fout heeft directe consequenties

Zwitserse kaas model= model voor risicoanalyse waarbij 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
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problemen op verschillende domeinen

organisatie

supervisie

precondities

handelingen

vertrouwen op automatische systemen

verandering in arbeidsproces → van uitvoering naar monitoring gegaan

vermindering situatiebesef komt door

verminderde vigilantie

overmatig vertrouwen op automatische systemen → innemen van een passieve rol

meer aandacht voor de niet-automatische processen → veranderingen in de kwaliteit of vorm van 
feedback die aan de menselijke operator wordt teruggekoppeld

→ maar vals alarm kan resulteren in afnemen van vertrouwen

screening van bagage en visueel zoeken

visueel zoeken

Wolfe et al → zeer veel missers door enorme variëteit aan items en relevante items maar in extreem 
kleine proporties van het aantal scannen items voorkomt

Mitroff et al → maar mogelijk vanwege verschuiving responscriterium

Actiecontrole en mentale vermoeidheid

mentale vermoeidheid= problemen met het focussen van de 
aandacht, verminderde planningsvaardigheden of het flexibel 
updaten van strategieën in geval van negatieve resultaten

gebrekkige relatie tussen investering en beloning

minder goede foutdetectie

motivatie → verbetering taakprestatie

Mentale belasting, software en gebruiksvriendelijkheid

illustratie van de toepasbaarheid van cognitieve psychologie

ontwerp van een goede interface houdt rekening met

belasting van werkgeheugen

situatiebesef

visuele groepering
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beperkingen van onze motoriek

Brein-computerinterfaces en leugendetectie

methodes zijn vaak gelimiteerd (P300)

veelgebruikte methode is classificatiealgoritmes → 
verschillende neurofysiologische markers worden 
samengenomen en door patroonherkenning geanalyseerd

P300 wordt ook gebruikt om te achterhalen of iemand 
probeert informatie achter te houden → bekijken reactietijden 
→ hoe trager je reageert hoe groter de kans dat je liegt

Fouten in spatiale navigatie

beschikbaarheid van een betrouwbare externe bron, die informatie geeft over de looprichting is een 
kritische factor om koers aan te houden op onbekend terrein

als we geen externe referentiebron hebben, hebben we de neiging om in rondjes te lopen

Toekomstperspectief

nieuwe wetenschappelijke ethiek en methodes

protocollen voor open science

preregistratie

gebruik maken van big data

online experimenten

opvolgers van de personal computer

perceptie, predictie en integratie

uitwerking predictive coding raamwerk

lichaamsmodel= controle van eigen lichaam speelt een cruciale rol in cognitieve processen

pijnmatrix en bedreiging

verdere ontwikkelingen

geheugen

verdere ontwikkeling van procesmodellen en 
integratie met neurowetenschappelijke kennis

focus op de rol van het stratium en 
risicobereidheid

hogere cognitie

integratie predictive coding theorie met systeem 
1 en 2 benadering 

de cognitieve basis voor de ontwikkeling van 
sociale normen

invloed van sociale media op normen en 
waarden

ontstaan van normen voor sociale media


