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Hoofdstuk 13 
 

Van de case-studie van Henri Molaison verwacht ik dat je weet welke problemen hij na zijn 
operatie tegenkwam, wat hij niet meer kon, maar ook wat hij nog wel kon.  

Henri Molaison zijn hippocampus werd verwijderd (om epileptische aanvallen tegen te gaan). 
De epileptische aanvallen stopten ook na de operatie, maar Henri kon ook geen nieuwe 
persoonlijke herinneringen meer onthouden en ook de herinneringen van enkele jaren voor 
zijn operatie waren aangetast. Hij vergat nieuwe info van zodra zijn aandacht werd afgeleid. 
Zijn vaardigheden kon hij wel nog verbeteren (ster tekenen in spiegel). 
 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Lashley  

Auteur van rapport over het engram (over locatie van geheugen in het brein), was ervan 
overtuigd dat geheugensporen op specifieke locaties in de hersenen zijn opgeslagen. Na 
onderzoek met ratten concludeerde hij dat geheugen over de gehele cortex is verdeeld. Hoe 
meer delen va het geheugen beschadigt, hoe moeilijker en trager de uitvoering (idee van mass 
action). 
 

De belangrijkste onderdelen van het geheugen  
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Hoewel het kader over speelfilms en Amnesie op zich geen examenstof is (in de zin dat je alle 
genoemde films zou moeten kennen) is het wel belangrijk om te weten welke misvattingen er 
in fictie over amnesie worden gepresenteerd en hoe die zich verhouden tot de werkelijkheid  

Amnesie kan ook veroorzaakt worden door een beroerte of chronisch alcoholmisbruik (en dus 
niet enkel door een traumatisch hersenletsel). 

De verschillende vormen van amnesie die we kunnen onderscheiden: Welke problemen 
ondervinden amnesiepatiënten? Hoe manifesteert zich dit bij Korsakoff- patiënten?  

Syndroom van Korsakoff is een syndroom waarbij er last is van amnesie. Kenmerken van dit 
syndroom zijn: anterograde (geen nieuwe herinneringen) en retrograde (moeite met 
gebeurtenissen herinneren) amnesie mogelijk, kortetermijngeheugen is nog intact, net als het 
vermogen om vaardigheden te leren dat ook nog (relatief) intact is. 

Het onderscheid tussen episodisch en semantisch geheugen 

Onderscheid werd gemaakt door Tulving. Episodisch geheugen wordt laat ontwikkeld en 
takelt snel af, is vooral op het verleden gericht (manier om het verleden te herbeleven) en 
handelt over persoonlijke herinneringen. Episodische herinneringen zijn beperkte, relatief 
eenvoudig en alledaagse herinnering die eventueel kunnen aangevuld worden met 
autobiografische info.  

Het semantische geheugen is niet plaats of tijdgebonden en slaat kennis over de wereld op 
(geabstraheerd uit persoonlijke ervaringen). Het semantisch geheugen is conceptueel 
(gegeneraliseerd en losgekoppeld van ervaringen). 

De belangrijkste argumenten die een onderscheid tussen het semantisch en het episodisch 
geheugen bepleiten  

Veel evidentie door onderzoek met patiënten met hersenbeschadiging. Bij schade aan 
hippocampus of fornix altijd sprake van problemen met episodisch geheugen en maar in 
enkele gevallen problemen met semantisch geheugen. Er waren ook altijd problemen met 
langetermijngeheugen, maar geen in kortetermijngeheugen 

Het onderscheid tussen semantische en fronto-pariëtale dementie en de specifieke 
problemen die met deze dementievormen geassocieerd zijn.  

Semantische dementie gaat over problemen met het semantisch geheugen en wordt 
gekenmerkt door ernstig verlies van conceptuele kennis, met nog intacte episodische 
herinneringen en cognitieve functies. 

Fronto-pariëtale dementie (niet teruggevonden in boek of op internet, andere samenvatting 
zegt het volgende:) Moeite met sequentiëring van acties en plannen van doelgerichte acties, 
maar ophalen van conceptuele info uit semantisch geheugen lukt wel nog. 
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Het idee achter de permastore en de belangrijkste kritiek hierop van Neisser  

De term permastore wijst op de semipermanente opslag van episodische herinneringen en 
dus een stabiel langetermijngeheugen. Volgt uit onderzoek naar herinnering klasgenoten bij 
ondertussen ex-leerlingen, de herinnering bleek verrassend goed. 

Neisser gelooft eerder in het idee van vorming van een cognitief schema, kennisstructuren 
waarin individuele herinneringen kunnen opgeslagen worden. Hij maakt een onderscheid 
tussen geheugen voor herkenning (opgedeeld in recollectie en familiariteit) en geheugen voor 
herinnering. Er wordt volgens Neisser te veel nadruk gelegd op herkennen. 

De relatie tussen herinneren en herkennen  

Er is een onderscheid tussen geheugen voor herkenning (opgedeeld in recollectie en 
familiariteit) en geheugen voor herinnering. Bij recollectie is sprake van ophalen van details 
uit geheugen, bij familiariteit is gebaseerd op waarnemen van sterke herinnering (maar geen 
details). Onderscheid tussen recollectie en familiariteit kan gemaakt worden via de 
herinner/weet procedure waarbij weten wijst op familiariteit en herinneren op recollectie. 
We kunnen verwachten dat recollectie (doordat er sprake moet zijn van verwerking van info) 
later optreedt dan familiariteit.  

Het binding of item en context model in hoofdlijn. Wat veronderstelt het model. De precieze 
onderliggende neurale mechanismen hoef je niet te kennen.  

Het binding of item en context model veronderstelt 3 specifieke processen die bijdragen aan 
de herkenning van info. De processen zijn het ontvangen van info over specifieke items 
(voldoende voor familiariteit), ontvangen van info over de context en de integratie van info 
over item en context (om zo tot recollectie te komen). 

Wat wordt bedoeld met het constructieve geheugen en waarom is ons geheugen zo fragiel?  

Het episodisch geheugen is constructief (en niet reproductief) waardoor het gevoelig is voor 
vertekening. Ons geheugen is zo fragiel omdat het te veel verwerkingskracht zou vereisen om 
elke herinnering perfect op te slaan, het is evolutionair niet voordelig om alle details op te 
slaan (maar wel om de grote lijnen te onthouden) en als laatste omdat we ons ook 
toekomstsituaties kunnen voorstellen met het episodisch geheugen (hiervoor is het nodig om 
op een flexibele manier herinneringen uit het verleden te recombineren). 

De belangrijkste klassieke ideeën omtrent het semantische geheugen (Collins & 
Quillian/Collins & Loftus)  

Meeste theorieën zijn gebaseerd op feit dat alle concepten die we ooit geleerd hebben in 
semantisch netwerk zitten en gerelateerd concepten met elkaar verbonden zijn (zodat ze 
samen geactiveerd worden) 

Hiërarchisch netwerkmodel (Collins & Quillian) steunt op idee hierboven en vermoed dat 
concepten op hiërarchische wijze gerepresenteerd zijn, maar dit model kon de wijze waarop 
we concepten representeren niet goed verklaren, het model was ook niet flexibel genoeg. 
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Spreading-activation model (Collins & Loftus) stelt dat semantisch geheugen georganiseerd is 
op basis van semantische gerelateerdheid. Als je een concept ziet, hoort of eraan denkt zal 
het geactiveerd worden, net als de gerelateerde concepten (sterkt geassocieerde concepten 
meer geactiveerd dan verderaf gelegen concepten). Dit model is goed in staat om priming 
effect te verklaren 

Evidentie tegen deze klassieke ideeën (hiërarchie van concepten/encodering van perceptuele, 
sensorische codes)  

Er blijkt toch een hiërarchie in de organisatie van concepten te zitten. Er zijn 3 niveaus van 
hiërarchie: super-ordinaat, basis en subordinaat niveau. We refereren meestal naar het 
basisniveau omdat het minst overeenkomsten kent met leden van andere categorieën (vb. 
een stoel en een tafel zijn duidelijk niet hetzelfde). Alle leden van basisniveau delen 
‘motorische acties’ een stoel is om te zitten, een tafel niet. 

De representatie van een concept hangt af van de context (we komen concepten nooit los 
tegen zoals in klassieke theorieën wordt verwacht). Concepten zijn niet consistent over 
individuen (volgens klassieke theorie wel), niet iedereen ziet zelfde beeld bij het woord fiets.  

Barsalou stelde simulatietheorie voor die stelt dat perceptuele (visueel) en motorische 
(beweging) systemen betrokken zijn bij het verwerken van concepten. 

Hoe kunnen motorische codes zich manifesteren (Studies van Pülvermüller)?  

Evidentie voor betrokkenheid van motorische systemen na onderzoek met arm- en been-
gerelateerde woorden die sneller verwerkt werden bij stimulatie (door TMS) van arm- en 
been-gerelateerde delen van de motorcortex. 

Hub en spaakmodel waarbij spaken gevormd worden door diverse modaliteit-specifieke (= op 
welke manier) representaties die geassocieerd zijn met perceptuele en motorische gebieden 
in de hersenen (vb. hoe ziet een fiets en uit en hoe moet je er mee trappen) en hubs gevormd 
worden door stabiele modaliteit-onafhankelijke representaties waarin alle kennis over het 
concept zit. 

De relatie tussen vervaging van concepten en Semantische dementie  

Vervaging zorgt voor 2 specifieke problemen bij semantische dementie: moeite met 
identificeren van atypische leden van een categorie en moeite van identificeren van niet-leden 
van een categorie die wel visuele kenmerken delen 

Welke rol spelen schema’s en scripts.  

Schema’s (chunks van kennis over de wereld) en scripts (info over sequentie van 
gebeurtenissen) organiseren de concepten en spelen een belangrijke rol in taalbegrip. We 
gebruiken cognitieve schema’s om inferenties (conclusies) te maken over aspecten van 
verhalen die niet beschreven worden. Scripts kunnen tot vertekening leiden (info onthouden 
op consistente wijze met script, maar niet zoals het gebeurd is). 
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De belangrijkste kenmerken van het non-declaratieve geheugen  

Non-declaratieve of impliciete geheugen manifesteert zich via gedrag (en dus niet via bewuste 
herinnering), dit geheugen handelt over acties en het is een langetermijngeheugen. Er is 
evidentie dat non-declaratieve en declaratieve geheugen toch niet zo hard geschieden is als 
gedacht. 

Waarom is het onderscheid tussen declaratief en non-declaratief soms vaag (de belangrijkste 
argumenten hiervoor)  

Expliciete geheugentaken kunnen later niet-gerelateerde (impliciete) taken beïnvloeden. 
Traditioneel is hippocampus gelinkt met expliciet/declaratief geheugen en striatum met non-
declaratief, maar non-declaratief geheugen kan ook beroep doen op de hippocampus en 
declaratief op striatum. Als laatste is er ook het onderscheid tussen gebruik van bewustzijn 
dat eigenlijk niet voldoende begrensd is om echt onderscheid te maken. 

De nieuwere modellen voor geheugen die voorbij het klassieke declaratief/ non- declaratief 
onderscheid gaan: Henke’s procesmodel en Cabeza’s componentenmodel  

In de nieuwere modellen wordt er geen zo goed als geen onderscheid meer gemaakt tussen 
non-declaratief en declaratief geheugen.  

Procesmodel van Henke bepaalt verschillen tussen individuele geheugensystemen o.b.v. 
betrokken neurale processen. Volgens procesmodel zijn er 3 verschillende processen te 
onderscheiden: snelle codering van flexibele associaties (vooral episodisch en afhankelijk van 
hippocampus), langzame codering van rigide associaties (vooral procedureel, semantisch en 
klassieke conditioneringsprocessen en afhankelijk van striatum en cerebellum) en als laatste 
snelle codering van losse items (familiariteit en priming, afhankelijk van de para-hippocampale 
cortex). 

Cabeza’s componentenmodel benadrukt (net als Henke) onderliggende neurale processen, 
maar is flexibeler door idee dat grote verscheidenheid (ó 3 bij Henke) van neurale processen 
flexibel met elkaar gecombineerd kunnen worden (afhankelijk van het doel). 

 

Hoofdstuk 14 

De belangrijkste eigenschappen van het Atkinson & Shiffrin (1968) multi-store 
geheugenmodel  

Atkinson & Shirffrin ontwikkelde een kortetermijngeheugenmodel met een aantal specifieke 
eigenschappen dat stelt dat info eerst wordt opgeslagen in een (modaliteitspecifieke = 
specifiek voor sensorische info) sensorische buffer die in staat is info zeer kort vast te houden. 
Volgens dit model is er ook een kortetermijnbuffer (met beperkte capaciteit) en een 
langetermijnoplsagplaats met ‘oneindige’ capaciteit en waar info gedurende een lange tijd 
ongewijzigd blijft opgeslagen. Herhaling zorgt voor verplaatsing van KTG naar LTG. 
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Het Sperling experiment: Wat is partiële rapportage? Hoe kun je het belangrijkste resultaat 
samenvatten? En wat kun je uit dit experiment concluderen en waarom?  

Sperling kwam tot de conclusie dat info na 500ms vervalt na experimenten waarbij 
participanten letters moesten onthouden die verdeeld waren in rijen en kolommen. Een toon 
gaf instructie welke letters ze moesten onthouden. Als de toon kort na de stimulus (letters) 
gespeeld werd, konden ze beter onthouden dan langer erna. 

De seriële positiecurve  

Plaats van stimulus in een reeks bepaald hoeveel je zal onthouden door recency en primacy 
effect 

De belangrijkste componenten van Baddeley’s Werkgeheugenmodel (inclusief de latere 
uitbreiding ervan): Welke dissociaties je kan onderscheiden (Articulatoir/Auditief vs 
Visueel/Spatieel, etc.) en op basis van welke taken kun je deze dissociaties vinden?  

Informatie in ons werkgeheugen kan gesplist worden in fonologische info (verbaal/auditief) 
en visuele/spatiale info (deze kennis komt uit dubbeltaakstudies). Baddeley’s en Hitch 
maakten een model bestaande uit 3 componenten. Eerste component is fonologische buffer 
(bestaande uit fonologische opslagplaats en articulatorische lus) en is betrokken bij 
onthouden van auditieve info. De 2e component is visuospatiale kladblok dat beperkte 
capaciteit heeft en een onderscheid maakt tussen visueel geheugen (gemeten door 
patroonspannetaak) en spatiaal geheugen (gemeten met Corsi-blocktapping-taak). De 3e 
component is de central executive die aan- en afvoer van info van en naar werkgeheugen 
controleert en zorgt ervoor dat inhoud van het werkgeheugen gemanipuleerd kan worden. 

Er is een dubbele dissociatie aangetoond tussen visuele en spatiale info. Corsi-taak vooral 
beïnvloed door spatiale interferentie en patroonspannetaak vooral door visuele interferentie. 
Om verschil duidelijk te maken tussen visueel en spatiaal is er onderscheid gemaakt in 
visuospatiaal werkgeheugen tussen innerlijke schrijver (inner scribe) en visual cache. 

De episodische buffer werd later aan het model toegevoegd. Het is een additionele back-up 
opslagplaats waar info op een geïntegreerde manier opgeslagen wordt. Het is een belangrijk 
element in transfer van werkgeheugen naar LTG en omgekeerd. 

De belangrijkste taken om werkgeheugencapaciteit te meten en hun belangrijkste principes  

Een eerste taak om capaciteit te meten is de leesspanne waarbij een zin gelezen moest 
worden en het laatste woord onthouden moest worden. De operatiespanne is een 2e manier 
en is een taak waar ze rekensommen moeten beoordelen (correct?) en een woord moeten 
onthouden. De laatste taak is de N-back taak waar reeks stimuli wordt gepresenteerd en waar 
ze moeten beoordelen of deze gelijk is aan stimuli ‘N’ posities terug. 

Welke ERP-component kun je gebruiken om werkgeheugencapaciteit te meten. Hoe kun je 
deze component meten? Hoe wordt werkgeheugenbelasting hierin gereflecteerd en hoe 
wordt de capaciteit van het werkgeheugen hierin gereflecteerd?  
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Via gebruik van gebruik van gelateraliseerde ERP (specifiek voor linker of rechterhersenhelft) 
kon men zien dat hoe meer stimuli, hoe hoger de ERP in amplitude (tot op een maximum, 
waar de max. capaciteit bereikt is). Mensen met hoge geheugencapaciteit zijn mensen die 
waar ERP afhing van aantal stimuli in kleur die ze moesten en onthouden (en niet totale aantal 
stimuli), er is dus sprake van meer efficiëntie. 

Welke evidentie is gevonden voor het idee van een brede en een nauwe focus in het 
werkgeheugen. Wat kun je concluderen uit het Experiment van Oberauer et al. (2005)?  

Brede focus wijst op het hebben van directe toegang tot een paar items in een verzameling 
van geactiveerde items. Nauwe focus is dan het ene item met de allerhoogste activatiewaarde 
en is ook het item waar je focus op ligt (hetgeen je aan het zoeken bent). Het idee van nauwe 
focus is niet echt aangeraden als je op zoek bent naar meerdere items (minder accuraat). Als 
je 2 items nodig hebt voor een cognitieve operatie of op zoek bent naar 2 items die totaal niks 
met elkaar te maken hebben, kunnen die toch beide in de nauwe focus van aandacht.  

Welke factoren dragen bij aan het opslaan van nieuwe informatie in het 
langetermijngeheugen. Wat is de rol van diepte van verwerking (en zijn er uitzonderingen)? 
Welke manieren van herhalen kun je identificeren?  

Er zijn verschillende niveaus van verwerking en hoe dieper de verwerking, hoe beter stimuli 
onthouden worden. Ook distinctiviteit (uniekheid) speelt een rol in mate van herinnering net 
als relevantie. Door jezelf regelmatig te testen, zal je zaken beter onthouden. 

De belangrijkste beginselen van Ebbinghaus’ bespaarmethode 

Hoe langer het duurt voor je iets opnieuw leert, hoe langer het zal duren vooraleer je datgene 
weer kent. Het verschil is het grootste na het eerste uur. 

Welke vormen van interferentie kun je onderscheiden? 

Proactieve (oude interfereren met nieuwe herinneringen) en retroactieve (nieuwe info 
interfereert met oude kennis) interferentie. Dit laatste vindt vooral plaats als een sterke 
overeenkomsten zijn. Als je voorgaande info vergeet is er veel minder sprake van proactieve 
interferentie. Proactieve interferentie kan deels worden gecontroleerd waardoor je meer 
aandacht kan besteden aan items die mogelijks zullen interfereren. 

De resultaten van Godden &Baddeley’s onderwater woordleer experiment.  

De context waarin je iets leert is belangrijk voor de effectiviteit. Herinnering is veel beter 
wanneer de test op dezelfde plek werd afgenomen als de studietijd (bv. onder water lijst 
studeren + test maken zorgt voor betere resultaten dan op het land de test maken na het 
studeren onder water) 

De meest recente inzichten in de dynamiek van het geheugen: Wat verstaan we onder 
consolidatie, herconsolidatie, fragiele toestand? Wat is volgens de huidige inzichten een 
engram? Welke rol speelt de hippocampus hierin?  
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Engrammen worden gedefinieerd als de fysieke weergave van een herinnering in het brein, 
engrammen zijn dus vergelijkbaar met geheugensporen. Consolidatie is de formatie van 
corticale geheugensporen onder hippocampale controle. Nieuwe herinneringen zijn helder, 
maar fragiel terwijl oude info vaag, maar robuust zijn. Theoretici veronderstellen dat 
consolidatieprocessen continue actief blijven en het reactiveren van een herinnering, het 
geheugenspoor weer in fragiele toestand brengt. Reactivatie zou ook leiden tot een proces 
van herconsolidatie waarbij er door de fragiliteit mogelijkheid is om herinneringen te 
actualiseren 

 

Hoofdstuk 15 
 

Wat zijn de effecten van het doorvertellen van een herinnering of ervaring? 

Verhalen doorvertellen zorgt voor aanzienlijke vervormingen. De wijze waarop verhalen 
werden doorverteld, beïnvloedde de herinnering. 

Wat bedoelen we met het hyperthymistisch syndroom?  

Mensen met het hyperthymistisch syndroom hebben zo een goed ontwikkeld episodisch 
geheugen dat ze zich elke dag in hun leven kunnen herinneren. Mensen met dit syndroom zijn 
de hele tijd bezig met het reconstrueren van herinneringen (op obsessieve wijze). 

Waarom zijn geurcues zo effectief? Welk type herinnering activeren ze en hoe gebeurt dat?  

Proustfenomeen, de kracht waarmee geuren in staat zijn herinneringen op te halen. Het klopt 
dat geuren heel krachtig zijn in oproepen van herinneringen (tot 2x zoveel herinneringen). 
Reden van deze herinnering kan zijn dat er relatief weinig herinneringen zijn met een geur, 
waardoor de herinneringen die er zijn veel distinctiever (unieker) en als tweede; 
geurenherinnering is niet echt in woorden te omschrijven. Daardoor vindt geen of minder 
interferentie plaats 

Wat is een flashbulb memory en wat zijn de belangrijkste eigenschappen ervan?  

Herinneringen die mogelijks consequenties hebben voor onszelf of verrassend zijn, activeren 
een speciaal neuraal mechanisme die ervoor zorgt dat de details van de gebeurtenis 
permanent als herinnering worden vastgelegd. Belangrijke factoren in flash-bubl-memory zijn 
de herhaling, media speelt een belangrijke rol en emotionele betrokkenheid. De levenidghied 
van flitslichtherinneringen blijft ook hoog. 

De belangrijkste eigenschappen van de verdeling van herinneringen over onze levensloop: 
reminiscentiebult, kinderamnesie. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze twee 
fenomenen en hoe kunnen we ze verklaren. Welke eventuele verklaringen mogen we 
verwerpen en waarom?  
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Episodes uit het begin van je leven kan je niet meer herinneren door kinderamnesie, je brein 
(en hippocampus) zijn dan nog niet volledig gevormd. Als je zelf nog jong kind bent heb je wel 
herinneringen, dus deze moeten dan op een of andere manier verloren gaan tijdens de rest 
van je leven. Dit kan mogelijk door neurogenesis (aanmaak nieuwe neuronen dat heel sterk 
aan de gang is in begin van je leven) waarbij nieuwe netwerken de oude geheugensporen 
wissen. 

Reminiscentiebult wijst op de periode tussen adolescentie en vroege volwassenheid (10-30 
jaar) waarin je veel meer herinneringen hebt. Mogelijks door het levensscript (bevat 
essentiële stadia die we in ons leven verwachten te doorlopen), de structuur van het 
levensscript zorgt ervoor dat herinneringen makkelijker op te halen zijn. Onverwachte 
gebeurtenissen (hoge mate van identiteitsontwikkeling) bevinden zich ook vaak in de 
reminiscentiebult net als positieve gebeurtenissen met hoge mate van controle. 

De belangrijkste factoren die een ooggetuigenis kunnen beïnvloedden.  

Incorrecte verklaringen kunnen gevormd worden door confirmatiebias, valse herinneringen, 
beïnvloeding van de ondervrager (door suggestieve vragen) en de situatie (door interferenties 
met een gelijkaardig verhaal), het wapenfocuseffect, stress en angst (negatief effect).  

Hoe kunnen we het wapenfocuseffect verklaren?  

De onverwachtheid van een wapen zorgt voor meer aandacht op het wapen en dus minder 
herinnering, dreiging heeft hier geen effect op. 

De relatie tussen false memories en ooggetuigenissen: Wat is het effect van leeftijd hierin? 
Hoe kunnen false memories ontstaan? En welke gevolgen kunnen ze hebben voor de 
rechtspraak? 

Oudere personen geven vaak minder betrouwbare info als het over ooggetuigenissen gaat. 
False memories kunnen ontstaan doordat autobiografisch geheugen een constructie is en dat 
herinneringen gevoelig zijn voor suggestie. Mensen met een beter autobiografisch geheugen 
zijn gevoeliger voor valse herinneringen. 

De essentiële kenmerken van het prospectieve geheugen.  

Het prospectieve geheugen omvat de cognitieve functies die we gebruiken bij het formuleren 
van plannen en beloftes, het opslaan hiervan en het herinneren wanneer de tijd is 
aangebroken om ze uit te voeren. Het prospectieve geheugen is dus gericht op de toekomst 
en is daardoor eerder informatiearm, er wordt niet echt aandacht besteed aan he 
prospectieve geheugen zelf, maar aan de vraag hoe we het geheugen kunnen gebruiken voor 
toekomstige acties.  

Processen die betrokken zijn bij het prospectief geheugen zijn: formatie van intentie, 
monitoren op gebeurtenis-cue of tijds-cue, detectie van cue en het ophalen van de intentie 
gevolgd door herinnering van de intentie en dan als laatste de uitvoering van de intentie. 
Tijdscues en het monitoren van tijd zijn heel erg gevoelig voor interferentie. 
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Problemen met het prospectieve geheugen kunnen voorkomen door interrupties 
(onderbroken worden waardoor je vergeet wat je nog moest doen), onderbreken van 
gewoontes (plots een nieuwe handeling toevoegen aan je ‘normale’ checklist), 
gewoontevorming (als iets anders moet dan normaal en je toch je normale stramien uitvoert) 
en als laatste multitasking (door het vergeten van 1 van de 2 taken die je moet uitvoeren). 
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De belangrijkste eigenschappen van Taal: definities/ is het een typisch menselijke eigenschap 
/ is het aangeboren?  

Taal is een systeem van symbolen en regels dat ons in staat stelt om te communiceren. 
Kenmerkend zijn semantiek (betekenis) en syntax (regels over ordening van woorden). Taal is 
belangrijk bij communicatie, denken, opslaan van info, uiten van emoties… Het is een uniek 
menselijke eigenschap volgens Chomsky, maar niet volgens evolutionaire biologen. Chomsky 
stelt ook dat taal aangeboren is, maar volgens andere dan weer niet (door grote verschillen 
tussen talen en grote veranderingen binnenin een taal). Het zou eerder zo zijn dat we 
bepaalde cognitieve processen op flexibele wijze kunnen inzetten om zo een taal te leren. 

Meertaligheid: Waarom werd aanvankelijk gedacht dat dit voordelig was en welke kritiek is 
op het bilingual advantage effect gegeven?  

Meertaligheid zou een sociaal voordeel hebben, maar ook een positief effect hebben op 
cognitieve controleprocessen (omdat je leert je tweede taal te inhiberen). Maar deze studie 
hebben tegenstrijdige resultaten en het wisselen tussen 2 talen zou helemaal niet zoveel 
inspanning vragen. 

In hoofdlijn de ideeën van Grice over optimale communicatie (de Griceaanse stelregels hoef 
je op zich niet in detail te kennen, de hoofdpunten volstaan), en de belangrijkste redenen 
waarom mensen deze redenen soms schenden.  

Grice ging uit van coöperatief principe waarbij luisteraar en spreker zoveel mogelijk 
samenwerken om elkaar te verstaan. Hieruit volgen de 9 stelregels op 4 domeinen (kwantiteit, 
kwaliteit, relatie en gemanierdheid). Vaak worden deze regels overtreden door zelfinteresse 
of zelf gewoon onnodig.  

Welke non-verbale aspecten van communicatie spelen verbeteren/faciliteren de 
communicatie tijdens een dialoog  

Gebruik van gebaren (zelf als de andere persoon je niet kan zien), prosodie (intonatie en 
pauzes) en discoursmarkeringen (betekenisloze uitspraken zoals euhh) en het wisselen van 
spreker bij adjency pair (conversatie-eenheid die rolwissel impliceert) hebben een positief 
effect op begrip. 
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De N400 en de belangrijkste eigenschappen ervan  

Bij de zin ‘friet met hond’ die niet voldoet aan de verwachtingen was er 400ms na de 
aanbieding een reactie (negatieve ERP-component). De ERP-component staat bekend als de 
N400. Deze is gevoelig voor schending van semantiek. De N400 kan gebruikt worden bij 
onderzoek over hoe info uit een zin geïntegreerd kan worden in een reeds bestaande 
representatie en onderzoek naar figuurlijk taalgebruik. 

Wat verstaan we onder pragmatiek?  

Pragmatiek houdt zich bezig met praktische aspecten van taalverwerking en taalbegrip 
(diegene die voorbijgaan aan letterlijk interpretatie van taal). Voorbeelden zijn metaforen, 
figuurlijk taalgebruik, stijlfiguren. 

De belangrijkste theorieën over metafoorverwerking en de belangrijkste evidentie voor of 
tegen deze theorieën.  

Activatie van niet-letterlijke betekenis loopt parallel met die van de letterlijke betekenis en 
dezelfde processen worden gebruikt. Interpretatie van metaforen is moeilijker en vereist 
daardoor meer neurale verwerkingskracht. Saillante (opvallende) metaforische betekenissen 
worden relatief snel geactiveerd. Metaforen zijn niet omkeerbaar en mensen met een hoge 
werkgeheugencapaciteit zijn beter in het verwerken van metaforen. 

Kintsch formuleerde predicatiemodel dat processen beschrijft dat mogelijk betrokken zijn bij 
bepalen van de betekenis van een metafoor. Model bestaat uit 2 processen waarvan het 
eerste een latente semantische analyse is die de betekenis van woorden bepaald o.b.v. de 
relatie die het woord heeft t.o.v. andere woorden. Het tweede proces is een constructie-
integratiecomponent waarbij informatie verkregen uit eerste proces wordt gebruikt om 
interpretaties te creëren in de vorm van een argument is als een predicaat-structuur (zoals 
chirurg is als een slager) 

De verschillende types inferenties die in het boek beschreven staan (in hoofdlijn)  

Inferenties stellen ons in staat om iets af te leiden dat door de schrijver niet expliciet vermeld 
was. Voorbeelden zijn logische (afhankelijk van betekenis van woorden), 
overbruggende/terugwaartse (voor coherentie tussen huidig en vorig deel van tekst), 
uitgebreide (om details aan de tekst toe te voegen) en complexe inferenties 

De belangrijkste eigenschappen van de in het boek beschreven theorieën over 
inferentieprocessen en de evidentie voor of tegen deze theorieën  

Volgens de constructionistische benadering worden over het algemeen veel inferenties 
gevormd (zelf als ze niet noodzaklelijk zijn). De minimalistische benadering stelt dat 
inferenties maar in beperkte mate worden gevormd en inferenties kunnen automatisch of 
strategisch zijn. De geheugengebaseerde benadering zegt dat binnenkomende tekst een 
signaalfunctie heeft die alle relevante geheugensporen in LTG activeert. Search after meaning 
beweert dat doelen van de lezer een belangrijke rol vormen bij het vormen van inferenties. Er 
zijn ook individuele verschillen in mate van vorming inferenties & context heeft invloed. 
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De drie stadia van schrijfvaardigheid  

Er zijn 3 belangrijke strategieën die door schrijvers gebruikt kunnen worden. De eerste is de 
kennis-vertelstrategie waarin schrijvers simpelweg alles opschrijven dat ze over een 
onderwerp weten met en minimum aan planning. De 2e is de kennis-transformatiestrategie 
die complexer is en rekening houdt met onderwerp en de retoriek (beeldspraak). De laatste is 
kennis-creatiestrategie die rekening houdt met onderwerp, retoriek en perspectief van de 
lezer. Het gebruik van deze laatste strategie resulteert in proberen te anticiperen op alle 
mogelijke interpretaties die de lezer aan de tekst kan geven en alle mogelijk ambiguïteiten uit 
de tekst verwijderen. 
 
 

Hoofdstuk 17 

De belangrijkste verschillen tussen lezen en luisteren en hun overeenkomsten. 

Lezen en luisteren doen beroep op een andere sensorische modaliteit. Geschreven woorden 
kan je in keer waarnemen en kan je ook teruglezen terwijl gesproken woorden over de tijd 
zijn uitgespreid en transitief (vluchtig) zijn. Luisteren doet meer beroep op het geheugen dan 
lezen. Auditieve spraaksignaal is ambigu doordat woordgrenzen niet duidelijk zijn, maar 
prosodie (ritme) lost dit voor een deel op. De geschreven taal is ook ambigu, maar dit kan 
worden opgelost door leestekens (wel minder effectief dan prosodie). De processen die 
betrokken zijn bij het begrijpen van een zin zijn ongeveer hetzelfde. 

De belangrijkste kenmerken van het interactieve activatiemodel, welke effecten het kan 
verklaren en de beperkingen van het model. 

Het IAM/interactieve activatiemodel is een neuraal netwerkmodel waarin woordherkenning 
plaatsvindt op 3 niveaus. Het woordniveau, het letterniveau en het eigenschapsniveau. Model 
is gebaseerd op visie dat top-down en bottom-up processen met elkaar interageren. Er zijn 
herkenningseenheden op alle 3 de niveaus: op onderste niveau over eenheden die 
samenstelling van letters herkennen (horizontale, verticale en gebogen lijnen), middelste 
eenheden die letters herkennen en op het hoogste niveau eenheden die gehele woorden 
herkennen. Het is een interactief model waarbij activatie op hogere niveaus, lagere niveaus 
kan beïnvloeden. Dit model veronderstelt dat woordsuperioriteitseffect (woordinfo kan 
herkenning van individuele letters voorzien door terugkoppeling) groter moet zijn in functie 
van de woordfrequentie (hoe vaak komt een woord voor), hier is echter geen evidentie voor 
gevonden. 

Een probleem van IAM is dat het een predictie maakt dat letters een vaste positie in een 
woord aannemen. Het klopt dat lettervolgorde belangrijk is, maar het is flexibeler dan IAM 
dacht. Als 2 letters in een woord worden omgewisseld kunnen we het woord nog steeds 
zonder problemen herkennen. 
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Modellen die beter in staat zijn om de positiecodering van letters te verklaren 

Het overlapmodel van Gomez kent aan letters van een woord geen vaste, maar een 
probabilistische positie toe. In het woord ‘detail’ wordt letter T geassocieerd met de 3e positie, 
maar ook met de 2e en de 4e. Het overlapmodel is nog steeds afgeleid van IAM. Recentere 
modellen zijn gebaseerd op bayesiaanse inferentie, ze veronderstellen dat info over identiteit 
en positie van letters accumuleert (opstapelt) met verstrijken van tijd. Twee van die nieuwe 
modellen zijn LTRS en BR. Deze modellen zijn gespecifieerd op relatief abstract niveau en 
proberen te verklaren hoe tijdens het lezen statistische evidentie voor verschillende 
kandidaat-woorden zich opstapelt. Het model berekent voor ieder woord een probabiliteit 
dat dit woord hetgeen is wat je ziet (in de berekening wordt rekening gehouden met fysieke 
kenmerken van het woord, woordfrequentie, betekenis en verwachting) 

Belangrijkste kenmerken van het triangle model en het dual-route cascade model - De 
belangrijkste predicties van het dual route cascade model; met name de symptomen die op 
zouden treden wanneer één of meerdere routes beschadigd zijn  

Het trianglemodel is een invloedrijk connectionistisch (benadering binnen cognitieve 
psychologie) model. Dit model deelt een aantal eigenschappen met IAM. Het oorspronkelijke 
model werd beschreven als een model dat kon bepalen hoe we reeksen letters kunnen 
herkennen als woorden om die vervolgens uit te spreken. Lezen en spraak bevatten 3 
verschillende types informatie: orthografische, fonologische en betekenisinformatie. Deze 3 
types zijn via feedbackconnecties (in driehoeksverbinding) met elkaar verbonden. Het 
oorspronkelijk model zou geen verklaring kunnen bieden voor oppervlakte- en fonologische 
dyslexie, tekortschieten in bepalen hoe mensen non-woorden lezen en niet in staat zijn om 
hardop lezen te verklaren, er was ook geen aandacht voor de component betekenis. Hierdoor 
is model heruitgevonden door Plaut onder de naam PMSP. Het nieuwe model was beter is 
staat om juiste fonemen te selecteren voor non-woorden, maar er was nog steeds geen 
aandacht voor de component betekenis. Betekenis werd maar later uitgewerkt door Harm en 
Seidenberg (in 2004). 

Het dual-route-cascade model is een computationeel model dat de drie routes voor conversie 
van grafeem (letters met een specifieke spraakklank) naar een fonologische code blootleggen. 
Er zijn 2 hoofdroutes (regelgebaseerd en lexicaal) waarind de lexicale route nog eens is 
onderverdeeld in een route die gebruikt maakt van semantsich systeem en een route die enkel 
fonolgoische en orthografische info uit het lexicon gebruikt. Het model is gebaseerd op het 
cascadeprincipe (verwerking op volgend verwerkingsstadium kan al beginnen als de 
verwerking nog bezig is op voorgaand stadium). 

Route 1 (regelgebaseerd) gaat via regels grafemen converteren naar fonemen zonder dat een 
toegang van het lexicon nodig is. Indien route 1 de enige nog werkende route zou zijn, zou je 
problemen moeten ervaren met uitpsreken van woorden die niet volgens de regels lopen, je 
zult alle woorden regulariseren. De uitspraak van non-woordenzou wel nog moeten lukken 
(aangezien dit via de regels gebeurd). Route 2  en 3 (de lexicale routes) maken gebruik van 
informatie die opgeslagen zit in ons lexicon om de juiste uitspraak te bepalen. Dit lexicon bevat 
info over uitzonderingen en en grafeem-foneemrelaties voor bestaande woorden. Als je enkel 
nog deze routes kan gebruikne, zal je geen non-woorden en woorden die je niet echt kent 
kunnen uitspreken. Route 3 gebruikt semantsichs syteem niet in verwerking. 
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Beperkingen van het model zijn dat het model de resulaten van diepe dyslexie niet kan 
verklaren, het model niet kan leren (hoe kunnen foneem-grafeemrelaties dan ontstaan?), het 
model heeft maar beperkte invloed op woordherkenning en leesprestatie, het model is niet 
universeel en is enorm complex. 

De belangrijkste eigenschappen van het EZ-Reader model en waarom het kan verklaren 
waarom eerder gefixeerde woorden de huidige fixatieduur beïnvloedden. (Wat is het 
belangrijkste verschil met het swift model?) 

Het EZ-reader model is een model voor het verklaren van oogbewegingen. Volgens dit model 
programmeren we oogbewegingen naar een volgend deel van de zin nadat we de info waarop 
we gaan fixeren al deels hebben verwerkt tijdens de vorige fixatie. Het model stelt dat je je op 
2 woorden tegelijk kan fixeren, maar slechts 1 woord kan verwerken. Het proces zal sneller 
verlopen bij verwachte woorden dan bij onverwachte woorden. Als het eerste woord 
onverwacht is, is er bij de eerste fixatie weinig tijd om al aandacht te besteden aan het tweede 
woord waardoor we ook meer tijd nodig zullen hebben om het tweede woord te verwerken 
eenmaal we daarop fixeren. 

Het SWIFT-model verondersteld niet dat aandacht sequentieel tussen 2 woorden switcht, 
maar dat er aan alle woorden die tijdens een fixatie waargenomen worden, een zekere mate 
van aandacht geschonken wordt 

De belangrijkste perceptuele fenomenen (categorische perceptie, lexicale identificatie shift, 
...) die optreden bij spraakherkenning.  

Categorische perceptie is het verschijnsel dat spraakklanken niet als uniek akoestisch signaal 
worden waargenomen, maar door de hersenen in een bepaalde categorie worden ingedeeld. 
De lexicale identificatie shift/Ganongeffect is het idee dat ambigue initiële fonemen met een 
hogere waarschijnlijkheid toegekend worden aan de categorie fonemen die tot een woord 
leiden.  
 
Perceptuele fenomenen volgens het boek is de energetische maskering dat optreedt als 
afleidende geluiden interfereren met het spraaksignaal en daardoor de verstaanbaarheid 
verminderen. Informationele maskering treedt op bij de uitvoering van een tweede 
aandachts-belastende taak. 

Wat is het segmentatieprobleem?  

Het segmentatieprobleem is een probleem met spraaksegmentatie (het extraheren van 
relevante fenomenen en woorden uit een continu spraaksignaal) dat ook nog eens wordt 
versterkt doordat er maar 35 fonemen zijn en dus heel erg veel woorden op elkaar lijken => 
foute interpretatie van de klankenreeks. 

Idem voor co-articulatie?  

Co-articulatie is het fenomeen dat klanken (fonemen) op een contextafhankelijke wijze 
uitgesproken worden. De klank van een foneem hangt af van de voorgaande en volgende 
fonemen. Nadeel van co-articulatie is dat de variabiliteit van spraaksignaal toeneemt. 
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Wat probeert de motortheorie voor spraakherkenning te verklaren, wat was de kritiek en 
waarom is er tegenwoordig hernieuwde interesse in dit fenomeen?  

Het imiteren van de articulatorische bewegingen van de spreker draagt bij aan de juiste 
herkenning van woorden in spraaksignalen. Kritiek op deze theorie is dat het niet duidelijk is 
hoe de motorcortex kan bijdragen aan decoderen van spraaksignalen, door deze kritiek geen 
aandacht meer aan theorie tot de ontdekking van spiegelneuronen bij apen. In latere versies 
van theorie wordt motorcortex niet gezien als interpretator maar als onderdeel van een 
predicitive-coding mechanisme dat dus zal gaan voorspellen wat de gesprekspartner zal 
zeggen. 

De belangrijkste assumpties van het Cohort model en de kernbevindingen die evidentie voor 
het model leveren. Beperkt de competitie zich tot één taal?  

Volgens de cohorttheorie zal er op basis van beschikbare auditieve input een selectie van 
kandidaat-woorden plaatsvinden. De eerste selectie is het woord-initiële cohort en naarmate 
meer auditieve info beschikbaar is, zullen steeds meer woorden worden geëlimineerd tot er 
maar 1 woord overblijft. Punt van uniekheid (moment waarop er maar 1 woord meer 
overblijft) bepaald de identificatie van een woord. Verschillende kandidaatwoorden zijn in dit 
model met elkaar in competitie (zelfs in meerdere talen). In jaren 90 is model op 2 punten 
sterk gewijzigd: context speelt geen rol in initiële selectie, maar wel in integratie van woorden 
in een zin en de selectie van woorden gebeurede nu via gradatie. 

De belangrijkste aspecten van het drie-route model van Ellis en Young en de belangrijkste 
neuropsychologische stoornissen die door dit model verklaard kunnen worden (denk aan pure 
woorddoofheid, woordbetekenisdoofheid en de verschillende dysfasieën).  

Model om stoornissen in het herhalen van gesproken woorden te verklaren. Het drie-
routeraamwerk bestaat uit 3 routes: regelgebaseerde akoestische naar fonologische 
conversie en twee lexicale routes (1 die semantiek betrekt en 1 die er geen aandacht aan 
besteed). Het auditieve analysesysteem extraheert fonemen en andere geluiden uit het 
spraaksignaal (problemen in dit onderdeel zorgt voor pure woorddoofheid). Het auditieve 
inputlexicon bevat info over gesproken woorden die de luisteraar kent, het lexicon bestaat uit 
een geheugen voor de klank van woorden. De fonemische responsbuffer bevat info over de 
individuele uitspraakeenheden en hoe die moeten worden omgezet in motorcommando’s.  

Woordbetekenisdoofheid beschikt enkel over route 2 en kan bekende woorden herhalen 
zonder te weten wat ze betekenen, maar moeite hebben met herhalen van non-woorden en 
onbekende woorden. Transcorticale sensorische afasie beschikt enkel over route 3 
(regelgebaseerd) en kunnen woorden en non-woorden herhalen, maar hebben weinig begrip 
van deze woorden. Patiënten met diepe afasie hebben problemen met spraakperceptie- en 
productie en maken veel semantische fouten als ze een woord moeten herhalen 
(reproduceren een semantisch gerelateerd woord). 

De rol van prosodie in zinsontleding  

Prosodie (intonatie) bevat aanwijzingen die we gebruiken om bedoelde syntactische 
(zinsopbouw) structuur te achterhalen. 
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De kernassumpties van het garden-path model en de constraint-based theorieën  

Volgens het garden-path model vindt zinsontleding plaats in 2 stadia en is gebaseerd op 
assumptie dat slechts 1 grammaticale structuur in beschouwing wordt genomen en deze 
structuur wordt gekozen zonder de rol van semantiek. De eenvoudigste syntactische structuur 
wordt gekozen op basis van 2 algemene principes: minimal attachment (prefereren structuur 
met minste knopen) en late closure (nieuwe woorden worden toegevoegd aan bestaande 
structuur als dit niet resulteert in conflict).  

De constraint-based theorieën gaan er wel van uit dat semantische info direct verwerkt wordt 
Alle theorieën zijn gebaseerd op het plaatsen van een constraint (beperking) op de mogelijke 
interpretatie van een zin. Alle mogelijke informatie draagt bij aan de interpretatie. Meerdere 
competitieve analyses van de zin worden gelijktijdig opgestart en gerangschikt op volgorde 
van activatiesterkte. 

 

Hoofdstuk 18 

De belangrijkste methodes die we kunnen gebruiken om spraakproductieprocessen te 
bestuderen  

Studie naar spraakproductie houdt zich bezig met alle aspecten die te maken hebben met het 
omzetten van een idee in een reeks spraakklanken. Produceren van spraak vraagt veel van 
onze cognitieve werkkracht.  

Niks gevonden over methodes in boek, volgens andere samenvatting: lexicale beslissingstaak 
(reeks letters en beslissen of reeks een woord vormt), benoemingstaak (woord dat zo snel 
mogelijk benoemd moet worden) en priming-taak (woord zo snel mogelijk benoemen met een 
prime die al dan niet gerelateerd is). 

Hoe ver plannen we een zin vooruit en hoe kunnen we dat meten?  

Er zijn 2 visies: de ene stelt dat we plannen op niveau van bijzin (zinsdeel met ww en zn), de 
andere dat we plannen op niveau van frase (groep woorden die 1 idee omvat). Evidentie komt 
uit studies naar versprekingen en benoemen van afbeeldingen. Planning van spraak is zeer 
felxibel en sterk afhankelijk van doel en situatie. 

Welke versprekingen kennen we? Hoe kun je de verschillende versprekingen herkennen? 
Welke evidentie is er voor/ tegen de Freudian slip? En welke rol speelden Meringer & Meyer 
in onze huidige kennis over versprekingen?  

Woordwisselingsfouten (2 woorden in zin omdraaien), spoonerismen (verwisselen van 
beginletter van 2 woorden), morfeemverwisselingsfouten (mijn tuig bedanken i.p.v. dank 
betuigen), inconsistentie in gebruik van enkel- en meervoud, semantische substituties (woord 
in een zin vervangen door semantisch gerelateerd woord) en freudiaanse versprekingen 
(verspreking door onbewuste verlangens) 
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Slip wars wijzen op het idee van Meringer dat een verspreking kan leiden tot nieuwe 
uitspraken (omdat andere mensen denken dat de verspreking nu de norm is), maar er is geen 
evidentie gevonden hiervoor.  

Wat zijn de twee belangrijkste spraakproductiemodellen en door welke evidentie worden 
deze modellen ondersteund?  

We onderscheiden de spreading-activationtheorie en het weaver++model. De spreading-
activationtheorie veronderstelt dat woorden en concepten in ons LTG gerepresenteerd zijn 
als knopen in een netwerk. Als een concept in dit netwerk geactiveerd wordt, zal de activatie 
zich verspreiden naar alle geassocieerde concepten en ook naar corresponderende 
spraakklanken. Er zouden categorische (welke items met elkaar combineren) en insertieregels 
(toevoegen van juiste items in de zin die onder constructie is) zijn. Versprekingen komen via 
dit model doordat incorrect item een hogere activatiewaarde had. Er is evidentie voor het 
idee dat semantiek en fonologie simultaan het woordselectieproces kunnen beïnvloeden. 

Het weaver++ model is en computationeel model voor spraakproductie en is gebaseerd op 
principes van spreading-activation theorie. Het bestaat in hoofdlijn uit 3 niveaus: hoogste 
niveau bestaat uit knopen die lexicale concepten representeren, middelste uit knopen die 
lemma’s representeren en laagste niveau uit knopen die morfemen en hun fonologische 
aspecten representeren. Woordselectie vindt plaats door competitief proces gebaseerd op 
het aantal lexicale eenheden dat geactiveerd wordt. Het model beschrijft hoe woordproductie 
van globale conceptuele niveau naar specifieke productie van spraakklanken verloopt. 
Evidentie voor bestaan van het lemmastadium is het-puntje-van-de-tong fenomeen. 

Wat is het puntje van de tong fenomeen en hoe wordt dit fenomeen in studies gebruikt?  

Situatie waarbij je een woord wilt uitspreken, de betekenis van het woord ook kent, maar niet 
meer weet hoe je het moet uitspreken. De semantische verwerking was dus succesvol, maar 
de fonologische verwerking niet. Dit fenomeen wordt gebruikt in onderzoek naar fonologische 
kennis waarbij participanten wel de kennis hebben over het geslacht van het woord, maar niet 
tot het woord zelf kunnen komen. 

Wat is de belangrijkste kritiek op het klassieke Wernicke/ Broca onderscheid en welke afasieën 
kunnen we tegenwoordig onderscheiden? Hoe kenmerken deze afasieën zich? En hoe kunnen 
we ERPs gebruiken om afasie te onderzoeken?  

Broca afasie is gekenmerkt door niet-vloeiende spraak (veel pauzes, langzaam en moeilijke 
articulatie). Wernickes afasie is gekenmerkt door vloeiende, maar betekenisloze spraak. De 
verschillen tussen beide zijn er door het onderscheid tussen intact en verstoord begrip en ook 
onderscheid tussen beschikbaarheid of niet van gramaticale informatie. Vroeger te veel 
onderscheid op schade aan de onderliggende hersengebieden. Nu vooral focus op functioneel 
onderscheid (gebaseerd op pscycholinguïstische modellen). Bij Wernicke afasie (semantisch 
probleem) is er ongebruikelijk ERP-patroon bij het benoemen van een afbeelding op relatief 
vroeg moment terwijl dit bij Broca eerder laat is. 
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Wat zijn de belangrijkste schrijfprocessen die we kunnen onderscheiden  

Schrijven bestaat uit planning, zinvorming (bestaande uit translatie, zet ideeën om in 
woordenreeksen en transcriptie, omzetten van woordenreeksen naar tekstfragmenten) en 
revisie. Deze zaken zitten allemaal in het procesniveau, maar er is ook nog een controleniveau 
(stelt specifieke doelen) en een hulpbronnenniveau bevat basale cognitieve processen als 
aandacht en leesvaardigheid, die tijdens schrijfproces gebruikt kunnen worden). 

Het onderscheid tussen bigrammen en lettergrepen en hun invloed op schrijfprocessen  

Een bigram wordt gevormd uit twee naastliggende eenheden in een reeks letters (vb. th). 
Zowel bigrammen (langere transitietijd naar volgende bigram) en lettergrepen beïnvloeden 
het schrijfproces, maar bigrammen vooral bij volwassenen. 

Het spellingsmodel van Rapp & Dufor (2011): Welke routes kun je hier vinden en wat is hun 
functie? Wat kunnen we leren van de spelfouten die patiënt LAT maakte?  

Neuropsychologisch spellingsmodel stelt 2 belangrijke routes tussen horen van een woord en 
het spellen hiervan; een lexicale en een niet-lexicale route. De lexicale route geeft info die 
nodig is om fonologische, semantische en orthografische info aan elkaar te relateren, deze 
route wordt vooral gebruikt om correct spelling van bekende woorden te produceren. De niet-
lexicale route is gebaseerd op een regelgebaseerd systeem dat gebruikt kan worden als we 
geen toegang hebben tot ons lexicon, route wordt vooral gebruikt voor non-woorden of 
onbekende woorden. 

Patiënt LAT is een man die leed aan Alzheimer, hij maakte veel spelfouten, maar zijn niet-
lexicale route werkte nog goed. Uit zijn spellingen bleek dat zijn lexicale route nog invloed 
uitoefende op zijn niet-lexicale route, want hij had kennis over woorden die niet 
regelgebaseerd zijn.  

Welke evidentie is er voor de al dan niet bestaan van meerdere orthografische lexicons?  

Is er 1 lexicon voor zowel lees- als schrijfprocessen of hebben beide processen een apart 
lexicon? Het idee van 2 aparte lexicons komt voort uit patiënt die niet meer kon spellen, maar 
wel nog perfect kon lezen, dit is wel geen overtuigend bewijs voor bestaan van 2 aparte 
lexicons. Perceptie is belangrijk voor lezen en motoriek voor spellen, dus bij schade bij visuele 
of motorsysteem kan ook uitvallen van 1 van de 2 functies voorkomen. Evidentie voor het 
bestaan van 1 lexicon door studie op gezonde proefpersonen die eigen spelling verkozen 
boven de correcte spelling. 
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Hoofdstuk 19 

De relatie tussen mentale representaties en beelden; hoe zouden we de verschillende 
filosofische posities over een mentale representatie met elkaar kunnen verenigen in een 
predictive coding model (let op dit laatste punt is vooral een denkoefening die je zou kunnen 
helpen; het staat niet letterlijk in het boek, maar is wel even in de les genoemd).  

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

Wat is een mentale representatie? Wat is het verschil tussen modale en amodale 
representaties?  

Een mentale representatie is een verzameling beelden en ideeën over een bepaald 
onderwerp. Modale representaties hebben een betekenisvolle eenheid die voor interpretatie 
van een beeld zorgt. Amodale representaties bestaat uit arbitraire en abstracte symbolen, 
deze symbolen worden verondersteld een onderdeel te zijn van ons semantisch 
kennissysteem. 

De belangrijkste redeneervormen en hun eigenschappen: Modus ponens, etc. Wat is een 
Syllogisme? En wat is inductief redeneren en wat is deductief redeneren?  

Deductief redeneren is top-down, je zoekt op basis van generalisatie naar specifeike gevallen. 
Inductief redeneren is bottom-up, je zoekt een manier om enkele gevallen te generaliseren. 
Een syllogisme is een redenering die bestaat uit 2 premissen en een conclusie. Modus ponens 
is een conditioneel redeneerprobleem waarbij Q noodzakelijk waar moet zijn als P waar is 
(premisse 1) en P waar is (premisse 2° waaruit volgt dat Q waar is.  

Wason’s kaartselectietaak: Waarom mensen vaak de oplossing niet vinden en de varianten 
van het experiment waarbij mensen de oplossing vaak wel vinden. Waarom kiezen mensen 
vaak niet de juiste representatie?  

Taak is een studie naar deductieve redeneerprocessen. Mogelijke redenen voor het kiezen 
van de verkeerde kaart is de matching bias (kiezen van antwoorden die in 
probleemomschrijving voorkomen), de wijze waarop we dit probleem moeten oplossen 
conflicteert met de manier waarop we in het dagelijkse leven dingen oplossen. 

De belangrijkste resultaten die gevonden zijn in studies naar het oplossen van syllogismen 
(wat is de basisratio, geloofwaardigheidsbias, etc)  

Er worden vooral veel fouten gemaakt in syllogismen wanneer de premissen niet 
geloofwaardig zijn. Er is een effect van de basisratio; als je vermoed dat een groter percentage 
juist is, zal je ook sneller akkoord gaan met een sullogisme. Er is een effect van 
geloofwaardigheidsbias en er werd een interactie gevonden tussen de geloofwaardigheids-
bias en logica (betere prestatie bij valide conclusie en geloofwaardig en slechtere prestatie bij 
invalide en geloofwaardig). Er ontstaat vaak verwarring over betekenis van de premisse . 
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De basisassumpties van de mentale modellen theorie, alsook die van de concurrerende 
theorieën  

Mentale modellen theorie stelt dat mentale representaties van een probleem iconisch zijn 
(structuur van het model correspondeert met wat het representeert). Spatiale relatie van de 
gerepresenteerde objecten wordt bewaard. Deductieve redeneerprocessen gaan trager als er 
mentale inbeeldingsprocessen bij betrokken waren (omdat onnodige details gegenereerd 
worden). (Niks gevonden over concurrerende theorieën) 

Wat zijn de belangrijkste beperkende factoren bij deductief redeneren?  

Werkgeheugencapaciteit die het aantal mentale modellen beperkt. Het waarheidsprincipe dat 
slaat op de neiging van mensen om werkgeheugen zo weinig mogelijk te belasten door alleen 
mentale modellen te generen die representeren wat waar is en niet wat niet waar is. De 
geloofwaardigheidsbias waarbij conclusies die aannemelijk klinken eerder geaccepteerd 
worden. Feeling of rigthness die wijst op het gevoel hebben dat je het juiste antwoord hebt 
gegeven. Als laatste de intuïtieve logica, het gevoel hebben dat er een conflict is zonder 
precies te weten wat de aard van het conflict is. 

Informeel redeneren: verschillen en overeenkomsten met formeel redeneren (probabilistisch, 
bayesiaanse, overtuigingskracht, niet-binair, etc.)  

Informeel redeneren is een vorm van redeneren waarbij kennis en ervaring wel een 
belangrijke rol spelen en waarbij we meestal streven naar een overtuigende wijze om een 
argument te maken ten gunste van een specifieke positie. Een van de belangrijkste verschillen 
tussen informeel en formeel is dat bij informeel de inhoud van het argument belangrijk is net 
als de context terwijl bij formeel enkel de vorm van belang is. Een ander verschil is dat 
onderzoek naar formeel redeneren vooral gericht is op binaire logica (iedere propositie wordt 
geacht waar of niet waar te zijn), bij informele redeneren is er vooral aandacht voor 
waarschijnlijkheden. 

Overeenkomsten zijn te vinden in het feit dat veel mensen zich ook bij formele redeneringen 
laten leiden door achtergrondkennis (net als bij informele redenering), wat resulteert in 
geloofwaardigheidsbias. 

Argumenten voor en tegen de vraag of mensen rationeel zijn. Wat zijn de belangrijkste 
argumenten tegen? Wat zijn de belangrijkste argumenten voor? En wat is het Dunning-Kruger 
effect?  

Het lijkt erop dat we over het algemeen goed presteren, maar ook direct falen bij een van de 
meest basale eigenschappen als deze getest worden in een labo. We moeten de 
laboresultaten wel met een korreltje zout nemen, we presteren helemaal niet zo slecht als in 
de literatuur wordt beweerd. We mogen heuristieken namelijk niet als een fout zien, ze stellen 
ons in staat om snel en zonder veel inspanning oplossingen te vinden. Resultaten zijn vaak ook 
minder omdat niet duidelijk is welke info belangrijk is in een onderzoek. De menselijke 
rationaliteit is niet te onderschatten, maar is wel gelimiteerd. Zowel beginners als experts zijn 
gevoelig voor cognitieve biases. 
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Dunning-kruger effect is het idee dat mensen die slecht presteren op een taak vaak zelf niet 
door hebben dat ze slecht presteren. Het vergt een bepaald inzicht om te beseffen dat je een 
taak niet goed uitvoert, namelijk het inzicht dat je nodig hebt om de taak wel goed uit te 
voeren. 

 

Hoofdstuk 20 

De belangrijkste voordelen die numerieke en categorisatievaardigheden ons bieden 

Uit numerieke vaardigheden halen we een besef van grootte en rekenstrategieën. Uit 
categorisatievaardigheden halen we de mogelijkheid tot abstractie en generalisatie en het 
verminder de belasting op ons geheugen. 

Het SNARC-effect en de implicaties hiervan voor de organisatie van ons (werk)geheugen. Hoe 
kan het snarc effect zich manifesteren? Is er een relatie met selectieve aandacht?  

SNARC-effect wijst op het feit dat we voor relatief kleine getallen in een dataset sneller 
reageren met ons linkerhand en voor relatief grote getallen sneller met onze rechterhand. 
Met relatief wordt bedoeld dat het getal 12 in een set van vb. 1-15 groot is, maar is een set 
van 1-100 eerder klein. Verklaring is dat we getallen representeren op een denkbeeldige lijn 
van links naar rechts. Niks gevonden over selectieve aandacht 

Het comp-model van Butterworth et al. Welke stadia kun je onderscheiden? Hoe wordt het 
model ondersteund door empirische evidentie? 

Het model is een cognitief model voor eenvoudige opteloperaties. Volgens het COMP-model 
bestaat het rekenproces uit verschillende stadia. In het eerste stadium wordt de identiteit van 
de getallen vastgelegd. Daarna worden de getalen vergeleken op welke het grootst en kleinst 
is. Als laatste wordt de uitkomst als rekenfeit uit het geheugen gehaald en de getalnaam 
opgehaald en gezegd (max+minstrategie waarbij je het kleinste getalen optelt bij het grootste 
getal). Buttersworth ging op zoek naar evidentie en vond dat benoemingstijd niet afhankelijk 
was van de getalgrootte, maar van de klank van het initiële foneem.  In een vergelijkstaak was 
de reactietijd afhankelijk van het verschil in grootte tussen de 2 getallen. 

Van de belangrijkste modellen voor hoofdrekenen (triple code model, abstract code model, 
etc) hoef je alleen maar te weten dat ze verschillen qua interne code die gebruikt wordt om 
numerieke informatie te representeren.  

Het abstract code model veronderstelt dat numerieke input vertaal wordt in 1 abstracte code 
die verondersteld wordt semantische aspecten van de input te representeren en wordt 
gebruikt om mentale berekeningen uit te voeren. In het triple-code model hangt de code die 
gebruikt wordt om numerieke info te verwerken af van de aard van de taak. Het encoding 
complex model daarentegen stelt dat verschillende interne codes tot op zeker niveau actief 
kunnen worden afhankelijk van de manier van informatiepresentatie en wat er met de info 
gedaan moet worden.  
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De belangrijkste kenmerken van dyscalculie. Welke aspecten van rekenvaardigheden kunnen 
verstoord worden bij volwassenen? 

Dyscalculie is een beperking van het rekenvermogen. Verkregen dyscalculie is de benaming 
als de oorzaak ligt bij een hersenletsel. Ontwikkelingsgerelateerde dyscalculie is bij een 
stoornis bij de normale ontwikkeling van de vaardigheid om numerieke informatie te 
verwerken. Er is een verschil tussen getalsmatige (over getallen lezen, schrijven en schattingen 
maken) en rekenkundige kennis (over rekensommen), een verschil tussen getalbegrip 
(verstaan) en getalproductie (zelf produceren), de syntactische verwerking van getallen (om 
ze te schrijven) en operatoren (+-/.) door elkaar halen zijn vaardigheden die verstoord kunnen 
worden. 

De belangrijkste eigenschappen van categorieën  

Categorieën zijn relatief stabiel, maar de concepten er in zijn flexibel. Er zijn natuurlijke 
categorieën (die in de natuur voorkomen) en artefactcategorieën (ontworpen voor specifieke 
doelen of functies). Ad-hoc-categorieën kunnen we ter plekke bedenken en heeft vaak een 
doel vb. dingen die we nog moeten doen, dit soort categorie is helemaal niet stabiel en 
verschilt per persoon en per doel. Een nominale categorie bestaat uit willekeurige 
toewijzingen van een label aan een exemplaar dat aan een of meer specifieke criteria voldoet. 

Een beknopt historisch besef van het categorisatieonderzoek (bijv. vroeger vooral focus op 
hypothesetoetsing vs. associatief leren, discussie over prototype vs. exemplaarmodellen, 
multidimensionale stimuli, latere doorbraak vanwege de meer formele beschrijving van 
comprimeerbaarheid die later beschikbaar kwam, etc).  

We kunnen categorieën leren om verschillende stimuli van elkaar te onderscheiden door 
associatief proces waarbij we door herhaalde blootstelling leren stimuli en categorieën te 
onderscheiden. Een actievere manier zou zijn door actief hypothesen te formuleren over de 
classificatieregel en deze te toetsen. De manier die wij gebruiken is hypothesetoetsend 
(negatieve feedback is hierbij heel belangrijk). Prototypemodellen gaan ervan uit dat we bij 
het vormen van een categorie een soort prototype hebben waar we ons baseren om te 
beslissen of stimulus aan categorie voldoet. Exemplaarmodellen gaat dan weer uit van een 
representatieve verzameling van individuele objecten die tot een categorie behoren. Stimuli 
zijn vaak multidimensioneel en kunnen daardoor aan meerde categorieën toegevoegd 
worden. Een categorie wordt complexer naarmate die uit meer regels of uitzonderingen 
bestaat en er dus geen formele regel meer is. 

De eigenschappen van goed- en slechtgedefinieerde categorieën  

Een slechte gedefinieerde categorie is als er geen enkel eenduidig criterium is dat we kunnen 
gebruiken voor de categorisatie. We zullen in dit geval dan ook geen categorisatie uitvoeren 
o.b.v. 1 criterium, maar zullen verschillende criteria combineren om zo tot een besluit te 
komen.  Goed gedefinieerde categorieën komen bijna nooit voor in het dagelijkse leven, zelf 
als de categorie perfect gedefinieerd is kan er nog twijfel zijn. 
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Wat bedoelen we met de term statistische dichtheid? 

Een hoge statistische dichtheid wijst op het feit dat meerdere gerelateerde eigenschappen 
allemaal indicatief zijn voor lidmaatschap van de groep. Een lage statistische dichtheid komt 
dan voor als er niet echt gerelateerde eigenschappen zijn die lidmaatschap tot een groep 
bepalen. 

 

Hoofdstuk 21 

De basisratio en de effecten op onze beoordelingen wanneer we die negeren  

De basisratio is de kans dat iets voorvalt en onze beoordelingen kunnen heel erg vertekenen 
als we deze basisratio negeren 

Mogelijke redenen waarom we die basisratio negeren: Hoe manifesteert het negeren van de 
basisratio zich?  
 
We negeren de basisratio vaak omdat we ons focussen op de inhoudelijke info en gedreven 
worden door stereotypen. We schatten waarschijnlijkheid in via intuïtie, maar deze is vaak 
niet rationeel en dus verkeerd 

De belangrijkste heuristieken die besproken worden  

De representativiteitsheuristiek die stelt dat de representativiteit van individuele 
beschrijvingen sterk bepalend is bij het inschatten van waarschijnlijkheden. De 
beschikbaarheidsheuristiek die beschrijft hoe onze inschattingen van de waarschijnlijkheid 
van een bepaalde gebeurtenis beïnvloed wordt door het gemak waarmee we relevante info 
over dit soort gebeurtenissen uit ons geheugen kunnen halen. Doodsoorzaken die veel in de 
media komen worden hoger ingeschat (meer angst voor haaien dan voor sigaretten). De 
herkenningsheuristiek waarbij de 2 alternatieven voorgeschoteld krijgt en je zal kiezen voor 
degene die je herkent. Neem-de-beste heuristiek beslist tussen 2 alternatieven door een 
verschil te zoeken tussen beide en de beste te kiezen. 

De belangrijkste biases die in dit hoofdstuk beschreven staan  

Impactbias die slaat op de neiging van mensen om de verwachte impact te overschatten. 
Omissievoorkeur is het feit dat mensen een gebrek aan actie verkiezen boven effectief 
handelen. De status-quobias beschrijft hoe individuen de huidige toestand prefereren boven 
een alternatieve (eventueel betere) toestand.  

De supporttheorie en enkele voorbeelden die je zou kunnen toepassen 

De supporttheorie stelt dat de wijze waarop een gebeurtenis beschreven is, een sterke invloed 
heeft op de aannemelijkheid ervan, hoe explicieter, hoe aannemelijker. (Vb. kans op aanslag 
of kans op aanslag van al-qaeda na 9/11). 
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De natuurlijke frequentie-hypothese en het verschil tussen proporties en natuurlijke 
frequenties  

De natuurlijke frequentie is het absolute aantal leden in een populatie die aan een bepaald 
kenmerk voldoen. Als mensen een probleem krijgen met proporties (frequentie gedeeld door 
het aantal totale waarnemingen), zal er veel minder gepresteerd worden dan bij hetzelfde 
probleem met frequenties. 

Utiliteitstheorie vs. de prospecttheorie: Wat is het dominantieprincipe?  

De utiliteitstheorie is een normatieve theorie die beslissingsprocessen beschrijft vanuit de 
principes van de speltheorie, waarbij beslissing wordt beschouwd als een inzet op een 
mogelijke uitkomst. Mensen nemen hun beslissingen zodat de verwachte opbrengst maximaal 
is. De prospecttheorie is gebaseerd op idee dat mensen hun huidige situatie vergelijken met 
potentiële verliezen of winsten en we zijn hierbij gevoeliger voor potentiële verliezen dan voor 
winsten (verliesaversie). Volgens het dominantieprincipe zouden mensen voorkeur hebben 
voor uitkomst met hoogste utiliteit (nut) (als alle andere factoren gelijk blijven).  

Het framing effect en het Aziatische ziekteprobleem: Hoe manifesteert Framing zich? 

Beslissingen kunnen zeer sterk beïnvloed worden door de wijze waarop het probleem 
geformuleerd wordt, framing-effect. Je kan een probleem formuleren in de 
winstframeconditie (focus op redden in ziekteprobleem) en verliesframeconditie (focus op 
sterven). Het Aziatische ziekteprobleem is dat met 600 mensen waarvan 400 sterven 
(geformuleerd als 400 sterven of 2/3 kans dat iedereen sterft) en 200 overleven. 

Het verzonken kosteneffect: Kun je hier voorbeelden van geven?  

Doorgaan met een bepaalde actie of een plan zelf wanneer dit totaal niet succesvol is, puur 
omdat er al in geïnvesteerd is. Dit is gerelateerd aan mate van verantwoordelijkheid (meer 
verantwoordelijkheid zorgt voor grotere invloed van verzonken kosteneffect). 

De belangrijkste eigenschappen voor de modellen voor complexe beslissingen: 
Veronderstellen alle modellen eenzelfde rigide beslissingsproces?  

In veel beslissingen uit het dagelijkse leven zijn er veel meer opties dan in vorige voorbeelden 
en hebben beslissingen ook invloed op de volgende beslissing. De ideale manier om deze 
complexe beslissingen te maken is via de meervoudige-attributen-utiliteitstheorie volgens 
deze theorie moeten we 5 stadia doorlopen om complexe beslissing te maken: alle relevante 
attributen identificeren, bepalen hoeveel attributen meewegen in beslissing, lijst maken van 
alle opties die we in beschouwing nemen, alle attributen per optie rating geven en als laatste 
een utiliteit bepalen voor iedere optie en de optie nemen met de meeste utiliteit. 

Een alternatief beslissingsmodel is gebonden (beperkte) rationaliteit. Beperkingen bestaan uit 
2 soorten: uit de omgeving (vb. kosten verbonden aan verzamelen van info) en in cognitieve 
vaardigheden (vb. WG of aandachtspanne). Sommige mensen maken beslissing op wat voor 
hen goed genoeg is (gewone stofzuiger), anderen willen het beste uit de beslissing halen 
(nieuwste stofzuiger met gekke snufjes). 
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Eliminatie-door-aspectentheorie is een beslissingstheorie gebaseerd op gebonden 
rationaliteitsprincipe en beschrijft hoe beslissers complexe beslissingen optimaliseren door 
opties te elimineren (die niet aan criterium voldoen). 
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De representationele veranderingstheorie. Kun je deze theorie toepassen op het Koningsberg 
probleem of op andere problemen?  

Theorie stelt dat we vaak in impasse terechtkomen omdat we het probleem op de verkeerde 
manier representeren. De sleutel naar de oplossing ligt erin de impasse te doorbreken door 
het manier op een andere manier te representeren. Dit kan door: het verlagen van de 
beperkingen die we zelf aan het problemen opleggen, hercodering (deel van 
probleemrepresentatie moet opnieuw gerepresenteerd worden en als laatste elaboratie 
(nieuwe info toevoegen aan de representatie van het probleem 

De general problem solver; met name de aannames hiervan. 

Het computerprogramma de general problem solver was ontwikkeld om verschillende goed 
gedefinieerde problemen op te lossen. Het programma was gebaseerd op assumptie dat 
infoverwerking serieel (1 oplossingsstap per keer in beschouwing nemen) is. Om het 
programma te maken, probeerden ze te achterhalen hoe mensen problemen oplosten om 
deze strategieën dan vervolgens in detail uit te werken. Hieruit volgde de probleemruimte die 
bestaat uit begintoestand, doeltoestand en toegestane mentale operaties. Na onderzoek 
merkten de onderzoekers dat general problem solver in staat was om problemen als toren 
van Hanoï op te lossen, maar dit via andere strategieën gebeurde dan deze die de mens 
gebruiken. 

De verschillende strategieën en heuristieken om een probleem op te lossen (mean- ends, hill-
climbing). Wat zijn de beperkingen van deze heuristieken?  

De means-end analyse is een van de simpelste heuristieken. Het begint met waarnemen van 
het verschil tussen huidige probleemtoestand en de doeltoestand, op basis hiervan 
formuleren we een subdoel (dat verschil tussen huidige en doeltoestand wil verkleinen). 
Daarna worden de zetten die vereist zijn om tot doeltoestand te komen gespecifieerd. Dit 
proces wordt herhaald zolang er verschil is tussen huidige en doeltoestand. De means-end 
analyse is een heuristiek omdat het niet gegarandeerd tot een oplossing zal leiden. 

Hill-climbing is een heuristiek waarbij de huidige toestand zo veranderd dat de volgende zet 
ons een stap dichter bij de doeltoestand brengt (wordt vergeleken met bergklimmen in het 
donker waarbij je enkel weet dat je naar boven moet). Het kan echter wel dat je vast komt te 
zitten en eerst een stap terug moet doen om daarna dichter bij je doel te komen. 

Voortgangsmonitoring is een heuristiek die gebruikt wordt samen met een andere heuristiek 
en zorgt ervoor dat we wisselen van strategie als die inefficiënt blijkt te zijn. 
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Waarom plannen mensen vaak niet vooruit bij het oplossen van problemen?  

Een mogelijkheid is door de beperkte capaciteit van ons kortetermijngeheugen. Een andere 
mogelijkheid is omdat plannen kostbare tijd en moeite verspilt omdat plannen vaak niet nodig 
is om simpele heuristieken uit het dagelijkse leven op te lossen. We kunnen dus wel plannen, 
maar willen de mentale processen niet belasten. 

De cognitieve reflectietest. Waarom geven veel mensen hier zoveel foute antwoorden?  

Mensen die laag scoren op deze test, scoren laag op de meeste redeneer en beslissingstaken 
en zijn vaak cognitieve gierigaards. Mensen die hoog scoren op deze test zijn intelligenter. 
Foute antwoorden komen voort uit dat we cognitief zuinig (gierig) zijn en opletten hoeveel 
tijd en moeite we in taken steken. 

Analogieredeneringen: Chen’s drie types van overeenkomsten 

Oppervlakkige overeenkomsten zijn details die in beide problemen voorkomen. Structurele 
overeenkomsten slaan op oplossingsprincipes die door beide problemen gedeeld worden. 
Procedurele overeenkomsten wil zeggen dat de procedures om het probleem op te lossen, 
overeenkomen. 

Het vier-term-analogieprobleem  

Analogieprobleem waarbij participanten moeten aangeven of term a en b dezelfde relatie 
hebben als term c en d (vb. staat toren tot kerk zoals vlam staat tot kaars?) 

Wat zijn de belangrijkste zaken die we hebben geleerd van studies naar schaakexpertise: Wat 
is een chunk en hoe is dit concept verwerkt in de sjabloontheorie? Wat hebben we kunnen 
leren uit oogbewegingsstudies?  

Uit schaken volgt interessant onderzoek omdat het abstract en goed gedefinieerd is, het is 
ook onmogelijk om vooruit te plannen om zo de schaakpartij te winnen. Voor schaken heb je 
specifieke cognitieve vaardigheden nodig die kunnen toegepast worden in andere domeinen. 
Schakers die bordposities willen onthouden, delen het spelbord op in +- 7 chunks. Experts 
hebben meer info in hun chunk dan een beginneling. Deze theorie heeft 2 beperkingen: kan 
niet verklaren hoe individuele chunks worden geïntegreerd naar hogere-orderepresentaties 
en het encoderen van de bordposities duurt minder lang dan volgens deze theorie.  

De sjabloontheorie is een uitbreiding van de chunktheorie en heeft de beperkingen die 
hierboven genoemd worden niet. Deze theorie heeft de assumptie dat de schaker een 
volgende zet bepaald door een associatief netwerk te doorkruisen. Dit netwerk bestaat uit 
knopen (chunks) die aan elkaar gelinkt zijn in een boomstructuur. Iedere knoop bestaat uit 
tests die gebruikt kunnen worden om eigenschappen van externe stimuli te checken. De test 
bepaald welke link naar volgende niveau gevolgd wordt. Op het einde van de beslissingsboom 
wordt de chunk vergeleken met de daadwerkelijke opstelling door patroonherkenning. Het 
associatieve netwerk groeit op basis van familiarisatie en discriminatie. Chunks die veel 
gebruikt worden, ontwikkelen zich tot sjablonen (bestaan uit kern en slots waarin additionele 
info opgeslagen kan worden). 
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Medische expertise: de relatie tussen intuïtieve en deliberate diagnoses. Welke zijn beter? 

Medische diagnoses zijn slecht gedefinieerde problemen die vakkennis vereisen. Intuïtieve 
diagnoses zijn diagnoses die gesteld worden op basis van systeem 1. Deliberate diagnoses 
daarentegen zijn diagnoses waarbij je het volledige plaatje bekijkt om erna pas een diagnose 
te stellen. Experts kunnen juiste intuïtieve diagnoses stellen, maar zullen steeds nog eens 
bewust gaan delibereren of de diagnose wel klopt. 

Het recognition-primed decision model  

Volgens dit model zullen experts proberen om een situatie te vergelijken met eerder situatie 
en als hierbij een match is, dezelfde oplossing gebruiken. Als de expert het probleem niet 
herkent, zal additionele diagnose van het probleem nodig zijn. 

Hoofdstuk 23 

Impliciete sociale cognitie: Van deze sectie is het belangrijk dat je weet dat veel sociaal-
cognitieve processen impliciet zijn en dus ook moeilijk te meten. Ook is het belangrijk dat je 
weet dat er methodes zijn ontwikkeld die dat kunnen meten. Ik verwacht dat je weet welke 
methodes er zijn en dat je de achterliggende gedachte van de twee in het boek beschreven 
methodes begrijpt. Hele specifieke methodologische details hoef je niet te kennen.  

Sociaal-cognitieve processen zijn vaak impliciet en daardoor zijn we ons niet bewust van de 
reden waarom we bepaalde sociale acties uitvoeren. Om sociaal impliciete processen (zoals 
attitudes en zelfconcepten) te meten, wordt gebruikt gemaakt van impliciete maten (kunnen 
enkel gemeten worden via zelfrapportage en zijn niet introspectief te beschrijven). 

De affectmisattributieprocedure is een priming-procedure waarin Chinese tekens worden 
getoond en geprimed worden door gezichten. De gezichten nemen de participanten niet 
bewust waar, maar ze lijken wel een invloed te hebben op hoe aantrekkelijk ze de Chinese 
tekens vinden. Impliciete associatietesten worden gebruikt om raciale attitudes te meten. In 
de test worden namen getoond van Afro-Amerikanen (reageren linkerhand) en Europeanen 
(reageren rechterhand) en erna positieve (links) en negatieve (rechts) woorden, dan 
samenvoegen taken. Daarna wisselen (Afro-Amerikanen rechts) en dan samenvoegen waarbij 
Europees en positief links is. 

Sociale priming (zowel sectie 3 als kader 23.1). Van belang hier is dat je op de hoogte bent van 
de discussie en de belangrijkste kritieken op de besproken sociale priming studies. Handig is 
om het verschil tussen sociale priming en andere vormen van priming te herkennen. ` 

Sociale primes zijn ingewikkelder omdat de relatie tussen prime en doelgedrag complexer en 
indirecter is. Studies met perceptuele primes zijn heel vaak gerepliceerd, bij sociale primes is 
dat veel minder (het is ook onwaarschijnlijk dat een prime robuuste gedragsverandering kan 
teweegbrengen). Volgens Schroder kon een prime gedrag beïnvloeden omdat primes mentale 
representaties oproepen die psychologische, biologische en culturele componenten hebben 
die elkaar beperkingen kunnen opleggen waardoor ons gedrag uiteindelijk beïnvloed wordt. 
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Theory of Mind: Begrijpen waarom kleine Max het chocolaatje in de groene kast zal zoeken.  

Het vermogen om ons in te leven in het perspectief van iemand anders, de mate waarin we 
mentale representaties van iemand anders kunnen vormen. Kleine Max weet niet dat mama 
het chocolaatje heeft verlegd dus gaat op de oorspronkelijke plek zoeken. Theory of mind is 
gevoelig voor executieve dubbeltaken => theory of mind is een gecontroleerd proces dat 
gebruik maakt van aandacht eisende cognitieve hulpbronnen. 

Kennis van het begrip mind reading: Wat is het, is het aangeboren of niet? 

Mind reading is het vermogen om mentale staat van anderen te representeren. We vormen 
verwachtingen over anderen door hun gevoelens, doelen, perspectieven, kennis en 
overtuigingen. Mind-reading vaardigheid kan ook gebruikt worden om de emotionele 
toestand van onszelf te interpreteren. Deze vaardigheid is half aangeboren en verder verfijnd 
tijdens je leven (aangeleerd). 

Neurale basis: Wat hebben we van Patient B. geleerd/ welke emoties worden in dit deel 
beschreven en aan welke aspecten van sociale cognitie zijn deze emoties gerelateerd? Wat 
hebben Heider en Simmel (1944) geconcludeerd? Wat voor stimuli gebruikten ze? Wat zijn de 
belangrijkste eigenschappen van het spiegelneuronen systeem? Hoe is het ontdekt?   Speelt 
het een rol bij actiebegrip of het begrijpen van intenties? Met welke theoretisch raamwerk is 
dit systeem verenigbaar en waarom?   

Belangrijke inzichten over de neurale basis kwamen er door sociale beperkingen te 
bestuderen bij mensen met schade in de frontaalschors. De amygdala speelt een belangrijke 
rol in de neurale verwerking van emoties en het bepalen van de opvallendheid van deze 
emoties. De amygdala en prefrontale cortex werken samen om de belonende aspecten van 
emotioneel saillante stimuli te verwerken. 

Heider en Simmel concludeerden na hun studie met een filmpje waarin geometrische figuren 
bewogen dat mensen met een werkende amygdala hierin een verhaal konden zien en doelen, 
gevoelens en verlangens ervaarden, terwijl mensen met schade aan de amygdala enkel 
bewegende geometrische figuren zagen. 

Zelfde neuronen actief bij het uitvoeren van een actie als bij het kijken naar iemand anders 
die de actie uitvoert (spiegelneuronen), ontdekt bij apen. Spiegelneuronen spelen een 
belangrijke rol bij motorisch leren, imitatie en sociale perceptie. Er wordt ook vermoed dat 
het ene belangrijke rol speelt bij begrijpen van acties en intenties, maar het systeem kan niet 
differentiëren tussen betekenisvolle en betekenisloze acties en er zullen waarschijnlijk nog 
andere hersengebieden ook bij betrokken zijn. 

Spiegelneuronen kan verklaard worden vanuit predictive-coding raamwerk omdat 
hersengebieden die betrokken zijn bij observatie van beweging ook hiërarchisch 
georganiseerd zijn (zoals raamwerk) en de verbindingen tussen de verschillende verbindingen 
ook wederkerig/invers zijn. 
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Wat zijn morele dilemma’s en wat zijn sociale dilemma’s? Kun je de belangrijkste voorbeelden 
hiervan herkennen? Wat is het effect van alcohol op onze beslissingen?  

Sociale dilemma’s zijn situaties waarin beslissingen die gunstig zijn voor een individu 
uiteindelijk een zeer ongunstige uitkomst hebben voor de populatie of groep. Voorbeelden 
zijn het common dilemma (grond van boeren niet meer bruikbaar als iedereen gebruikt) en 
prisoners dilemma (over hoeveel jaren straf je krijgt).  

Morele dilemma’s zijn problemen waarbij een proefpersoon een keuze moet maken tussen 2 
scenario’s en waarbij aan ieder scenario een negatieve uitkomst gekoppeld is. Voorbeelden 
zijn het trolleydilemma (trainrails 1 of 5 doden) en het voetbrugdilemma (1 iemand van de 
brug duwen om 5 anderen te helpen). De neiging om iemand van de brug te duwen is 
afhankelijk van de hoeveelheid alcohol iemand op heeft (hoe meer alcohol hoe meer kans op 
‘ja’ antwoord). 

In kader 23.3 worden een aantal opmerkelijke sociale dillema’s beschreven t.a.v. zelfrijdende 
voertuigen. Welke zijn dat en hoe worden deze dilemma’s beoordeeld? Welke sociale 
problemen komen we tegen wanneer autonoom rijdende auto’s en menselijke chauffeurs de 
weg moeten delen? Welke rol kan de psychologie hierin spelen?  

Een autonoom rijdende auto volgt simpelweg de regels, maar in het verkeer kan het ook nodig 
zijn om sociale interacties (zoals tegenligger die met de lichten knippert) te kunnen 
interpreteren. Ook zijn er verschillende dilemma’s over wat een autonoom rijdende auto zou 
moeten doen als er plots iemand oversteekt (uitwijken en inzittenden doen botsen of 
eventueel iemand anders aanrijden?). 

 

Hoofdstuk 24 

Welke aspecten van het predictive-coding model kunnen ten grondslag liggen aan de 
symptomen van schizofrenie en autisme (denk aan het vermogen om predicties te genereren, 
de weging van de predictiefout, of het zelf/ander onderscheid)  

 Bij schizofrenie vervaagt de distinctie tussen mentale representaties van het individu en die 
van anderen. Patiënten met schizofrenie worden gekenmerkt door predictiefouten, 
predictieve processen zijn dus verstoord, er kan ook geen onderscheid gemaakt worden 
tussen zelf en anderen. Ook bij autisme ka dit onderscheid niet gemaakt worden, en ook bij 
autisme zitten er gebreken in het predictive-coding mechanisme. Er wordt bij autisme een te 
groot gewicht toegekend aan predictiefouten, bij schizofrenie juist te weinig. 

De verschillende types fouten die door Reason zijn geïdentificeerd. Denk hierbij aan het 
onderscheid tussen opzettelijke fouten en onopzettelijke, alsook het verschil tussen acuut en 
latent falen.  
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Een fout wordt gedefinieerd als het falen van een geplande actie om een doel te bereiken. 
Slips zijn observeerbare acties die niet correct werden uitgevoerd, ten gevolge van gebrekkige 
aandacht. Lapses is het foutief herinneren van cruciale informatie. Beiden zijn onderdeel van 
de term vergissing en deze wordt opgedeeld in kennis- (in een nieuwe situatie waar direct en 
oplossing moet gevormd worden) en regelgebaseerde (problemen die door training/ervaring 
opgelost kunnen worden) vergissingen.  

Schendingen zijn afwijkingen van de standaardprocedure en kunnen geclassificeerd worden 
in: routinematige schendingen (met als doel om tijd te besparen), schendingen door wens om 
persoonlijke i.p.v. taakgerelateerde doelen uit te voeren en schendingen die worden 
uitgevoerd omdat het op dat moment de enige manier lijkt om een taak tot een goed einde 
te brengen. 

Er is sprake van acuut falen als de fout directe consequenties heeft, bij latent falen 
manifesteert de fout zich pas na verloop van tijd. 

Van het stuk over mentale vermoeidheid hoef je niet zoveel te kennen, behalve dat mentale 
vermoeidheid vooral veroorzaakt lijkt te worden door een onbalans tussen mentale 
inspanning en het bereiken van langetermijndoelen  

Mentale vermoeidheid wordt veroorzaakt door een slechte balans tussen mentale 
inspanningen en het bereiken van lange-termijndoelen. Als je ondanks de inspanning geen 
doelen bereikt zorgt dit voor vermoeidheid. 

Brein computer-interfaces: hiervan moet je in hoofdlijn de achterliggende methodiek kennen: 
Hoe wordt een betekenisvol signaal uit het EEG gedistilleerd? Hoe zou je de techniek kunnen 
omzeilen?  

Bij brein-computer-interfaces worden neurofysiologische markers uit het EEG gebruikt om te 
bepalen welke letter een locked-in-patiënt (heeft enkel nog controle over oogspieren) wil 
selecteren. De P300-component wordt hiervoor gebruikt, dit is een positieve ERP-component 
die vooral optreedt wanneer een stimulus relevant is voor een persoon. Deze P300-methode 
zou ook gebruikt kunnen worden om te weten of iemand info achterhoudt, maar dit kan wel 
omzeild worden door bij elke stimulus reactie te geven zodat er geen verschil meer is tussen 
relevantie en niet-relevante info. 

Lopen we echt rond in cirkels wanneer we verdwaald zijn? Hoe zouden we dit gedrag kunnen 
verklaren?  

Als we geen andere bron van info hebben (zon/licht), klopt het dat we in cirkels gaan lopen, 
omdat we de neiging hebben om af te wijken in 1 specifieke richting. Als je u kan oriënteren 
op basis van vb. de zon dan ga je wel in relatief rechte lijnen lopen (ook al veranderd de zon 
van plaats doorheen de wandeltocht). 

Over het laatste deel, de vooruitblik, heb ik één kandidaat vraag kunnen bedenken, die 
betrekking heeft op Figuur 24.11. Zie ook toelichting in de les.  
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Wanneer we bijvoorbeeld tijdens een boswandeling iets achter een boom zien ritselen, 
vermoeden we dat dit een onschuldig konijntje is, maar kunnen we geconfronteerd worden 
met een agressieve beer, dit zal resulteren in een sterke predictiefout en een bijkomende 
stressreactie. De gecombineerde stressreactie en predictiefout resulteert in een sterke 
verankering van de ervaring in het geheugen en een update van de predictie. De volgende 
keer dat je iets zal horen ritselen zal je jezelf ook bedenken dat het misschien een beer is en 
meer oplettend zijn. Er is dus een relatie tussen perceptie, predictie, stress en leren. 
 
 


