
HOOFDSTUK 1: 

Uiteraard is het belangrijk dat je hier in grote lijn de geschiedenis kent: Wat waren de 
belangrijkste stromingen, hoe volgen ze elkaar op, wanneer vonden de belangrijkste 
ontwikkelingen plaats. Uiteraard hoef je kader 1.1 niet van buiten te kennen, maar ik zou 
bijvoorbeeld wel kunnen vragen in welke periode de computermetafoor zeer populair 
was. Het gaat dan niet over hele specifieke jaren, maar wel over het feit dat die rond de 
periode 1955-1990 zeer populair was. Een andere vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn 
waarom de computermetafoor nu weinig populair is 


Belangrijkste stromingen:

• Associativisme 

• Predictieve Coding theory: je maakt intern model van omgeving om voorspellingen 

over de toekomstige situaties te doen top down. Predictiefouten (bottum-up) pas je 
dan weer aan in je brein


• Structuralisme: studie van parapsychologische fenomenen. Structuur van de bewuste 
ervaring 


• functionalisme

• Behaviorisme 


• Als reactie op problemen binnen het structuralisme en problemen met de 
introspectiemethode. Stimulus- respons associaties. John B. Watson! → Tegen de 
introspectie van Wundt. Puur bestuderen van gedrag (focus op gedrag O→G) 
MAAR al snel beperkingen om de relatie stimulus-gedrag te beschrijven. Op den 
duur waren de modellen zo complex dat het niet meer alleen S-R was. Er waren 
dus andere verklaringen nodig DUS cognitieve revolutie


• Cognitieve revolutie 

• De overgang van het structuralisme, via het behaviorisme, naar de cognitieve 

psychologie is minder abrupt dan de geschiedschrijving ons doet geloven. 
Eigenlijk is de initiële interesse in cognitie van de structuralisten nooit verdwenen, 
daarom beter spreken van een cognitieve evolutie


Start van de “cognitieve revolutie” rond 1950-1956 (stroomversnelling)

• Behaviorisme slaagde er niet meer in gedrag te verklaren.

• WOII: Introductie digitale computers (de computermetafoor)


• Elementaire berekeningen o.b.v. regels. 

• Onderscheid hardware en software


• Menselijke informatieverwerking ~ software

• Menselijke hersenen ~ hardware waar deze software op draait


Waarom verloor de computermetafoor zijn invloed:

• Door discrepantie tussen taken waar computer goed in was en taken waar mensen 

goed in waren 

• Cognitieve functies zijn onlosmakelijk verbonden met lichaamsfuncties = 

belichaamde cognitie 

• Opstaan cognitieve neurowetenschappen die ons instaat stel relatie tussen 

hersenen en cognitie te bestuderen 


Op een vergelijkbare manier verwacht ik dat je in grote lijn weet welke vakgebieden 
bijdragen aan de huidige cognitieve psychologie, zoals cognitieve neurowetenschappen, 
computationeel modelleren, etc. Maar bijvoorbeeld ook het feit dat we tegenwoordig veel 
interdisciplinair samenwerken. Uiteraard zijn dit maar een paar voorbeelden 




Cognitieve psychologie: what’s in a name?

• Psychologische functieleer = studie van menselijk gedrag 

• Experimentele psychologie = experimentele methode 

• Psychonomie = vaststellen van wetmatigheden in ons gedrag (benadrukt kwantitatief 

methode)

• Cognitieve psychologie = refereert naar vermogen tot kennisverwerking en 

informatieverwerking


Psychologishe functieleer = discipline die zich bezighoudt met de wetenschappelijke 
studie van het menselijk gedrag ( waarneming, aandacht, geheugen…)

• benadrukt de basiseenheden van het menselijk functioneren


 

Tot de jaren ’50 : Experimentele psychologie

Naan verandert naar ‘Functieleer’ omdat er ook andere disciplines zijn binnen de 
psychologie die aan experimenteel onderzoek doen. Dit is wel een typisch 
Nederlandstalige begrip en kent geen equivalent.

In Angelsaksische landen: psychonomie ! benadrukt de kwantitatieve karakter; 
wetmatigheden van het menselijk gedrag

• beklemtoont de voorkeur voor de experimentele methode


 

Sinds midden van de jaren ’90: Functieleer in onbruik geraakt en cognitieve psychologie 
als internationaal meest geaccepteerde begrip.

• cognitie: het vermogen tot kennisverwerving en informatieverwerking en hangt nauw 

met denkprocessen

• gebruik van de term pas in jaren ‘90 ingeburgerd 


• deels door de toenemende populariteit van de cognitieve neurowetenschappen

 

Cognitieve neurowetenschappen  samen met de cognitieve neuropsychologie leggen zich 
toe op het bestuderen van hersenprocessen die ten grondslag liggen aan cognitie 


Multidisciplinaire benadering 

• Toenemende samenwerking tussen 


• Cognitieve psychologen 

• Neurospychologen 

• cognitieve neurowetenschappers 

• Informatici 

• Linguïsten 

• ….


DE PIJLRS VAN DE COGNITIEVE PSYCHOLOGIE


6.1. Cognitief gedragsonderzoek


= gedragsexperimenten onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd bij gezonde 
proefpersonen � belangrijke uitdaging: taken ontwikkelen die puur zijn

Zaken onderzoeken zoals reactiesnelheid, accuraatheid (aandacht), waarneming, 
geheugen, denken,… vb. stop-signaal-taak, stroop-taak, flanker-taak

 

Kader 1.2. (p.49) doorbraak mentale chronometrie: studie van reactietijden.

(+)

Basis voor begrip menselijke cognitie.

(--)




Gedrag labo kan afwijken van dagelijks leven.

Resultaten enkel indirecte evidentie voor onderliggende cognitieve processen.

Theorieën in zeer algemene termen.

Resultaten heel specifiek en niet generaliseren naar andere paradigma’s of experimenten.

 

6.2. Computationele modellen

= computer programma’s die intelligentie nabootsen. Computationele modellen kunnen 
de precieze specificaties van een theorie definiëren en gedrag in nieuwe situaties 
voorspellen � twee vormen:

 

6.2.1. Productiesystemen

< lange reeksen als-dan-statements = productieregels

Vb. general problem solver = een systeem ontwikkeld om de 
probleemoplossingsstrategieën te evalueren.

 

6.2.2. Neurale netwerken

< simpele eenheden die met elkaar verbonden zijn (knopen = variabelen die een bepaalde 
activatiewaarde kunnen aannemen)

• De gewichten tussen de knopen zijn in eerste instantie random, waardoor ook de 

output van het netwerk random is.

• Training van een netwerk om toch gezichten te herkennen:


• Back-propagation: verschil tussen correcte output en gegeven output berekend en 
o.b.d.v. worden vanaf de outputknoop alle verbindingen in het netwerk zodanig 
aangepast dat er een betere match ontstaat.


• Genetisch algoritme: aantal variaties van het netwerk maken met steeds kleine 
variaties in de gewichten tussen knopen.


6.3. Cognitieve architecturen


= een klasse van computationele modellen die trachten een algemene beschrijving van de 
menselijke cognitie als geheel te geven.

Vb. adaptive control of thought-rational (ACT-R) model � 4 modules relevant voor de 
beschrijving van cognitieve processen: ophalingsmodule, imaginale module, doelmodule, 
procedurele module.

6.4. Cognitieve neuropsychologie

= bestuderen van gedrag dat wordt vertoond door patiënten met hersenbeschadiging. 
“welke aspecten veranderen bij hersenbeschadiging?”

 

6.4.1. Assumpties


• Functionele modulariteit: onafhankelijke functionele modules met domeinspecificiteit 
(modules reageren maar op één specifieke klasse van stimuli).


• Anatomische modulariteit: iedere functionele module is gelokaliseerd in een 
specifiek gebied.


• Iedereen heeft dezelfde cognitieve functies en op dezelfde plek gelokaliseerd.

• Aftrekbaarheid: patiënten kunnen geen nieuwe modules ontwikkelen ter 

compensatie van een beschadigde module.

 

6.4.2. Dissociaties


Bij een enkele dissociatie tussen bijvoorbeeld taal en rekenen, kan men niet concluderen 
dat de patiënt een rekenprobleem heeft. Daarvoor moet er een dubbele dissociatie 



gevonden worden, dit door de resultaten van twee patiënten met verschillende 
stoornissen te vergelijken.

�Zo zaken vinden indicatief voor een specifieke stoornis.

 

6.5. Cognitieve neurowetenschappen

Groot scala aan technieken die het mogelijk maken de werking van het brein op een non-
invasieve manier in kaart te brengen.

 

6.5.1. Technieken


• PET (positronemissietomografie): glucose opname in verschillende hersengebieden 
kunnen meten en vaststellen in welke gebieden de activiteit toeneemt t.g.v. een 
cognitieve activiteit. 


• F-MRI: veranderingen in activatieniveau meten.

 

Kader 2.2.

• MEG (magneto-encefalografie) & TMS (transcraniale magnetische stimulatie)


• MEG: oorsprong magneetveld beter gelokaliseerd in de hersenen omdat het niet 
door de schedel wordt vervormd. Maar heel erg duur, daarom EEG niet vervangen.


• TMS geen hersenactiviteit registreren, maar manipuleren

 

6.5.2. Spatiale en temporele resolutie


• Spatiale resolutie van een techniek geeft de nauwkeurigheid weer waarmee men 
zaken in het brein kan vaststellen ~ grootte inzoomen.


• Temporele resolutie geeft aan hoe nauwkeurig de techniek kan vaststellen wanneer 
er in het brein activatieverandering optreedt.


 

6.5.3. Toepasbaarheid en beperkingen


• Meeste technieken zijn correlationeel en kunnen enkel gebruikt worden voor een 
verband tussen hersenactivatie en gedrag vast te stellen, zonder oorzakelijkheid.


• Voor de meeste technieken nog niet volledig adequate statistische methodes 
ontwikkeld � probleem van kans kapitalisatie.

• Soms per toeval significante resultaten.

• Vb. onderzoek dode zalm in MRI menselijke gezichten herkennen: zoveel keuze 

dat er wel altijd een klein deeltje van de hersenen net even meer actief wordt dan 
de andere delen. Zelfs in de meest optimale conditie gaat en met zoveel ruimte iets 
vinden.


•  = een belangrijk methodologisch probleem waar men zich bewust van moet zijn 


Wat zijn convergerende operaties?


Verschillende methodes, ieder met eigen sterktes en zwaktes, leveren resultaat die 
allemaal consistent zijn met elkaar 

=> we kunnen beeld vormen van de werking van cognitieve processen 


Wat is de substractiemethode?


De tijdsduur van een psychologische proces wordt geschat door in één experimentele 
conditie wel een beroep te doen op dit proces en in een tweede conditie geen beroep te 
doen op dit proces 




Tijdsduur proces in kwestie wordt dan verkregen door gemiddelde reactietijden van 
tweede conditie af te te trekken van die van de eerste conditie


Hoe heet het vakgebeid wat het gedrag van patiënten met een hersenbeschadiging 
bestudeerd?


Cognitieve neuropsychologie 


Welke vier algemene principes die ten grondslag liggen aan cognitie worden in het 
handboek bestudeerd?


• Associatie

• Adaptatie 

• Integratie

• Predictie




HOOFDSTUK 2: 

Hoewel ik nooit rechtstreeks naar de namen van hersengebieden zal vragen, verwacht ik 
wel een zekere basiskennis van de anatomie. Het gaat bijvoorbeeld niet om alle 
subcorticale kernen, maar wel de globale organisatie van de cortex. Ook verwacht ik dat 
je wel een zekere basiskennis bezit over die delen van het brein die veel in het boek 
worden aangehaald (bijv. thalamus, cortex, maar ook de opbouw in lagen en kolommen 
van de cortex, en de belangrijke functionele consequentie van deze opbouw). 

Unipolaire neuronen = hebben maar één extensie, ofwel een axon ofwel een dendriet 
( vooral bij insecten)


Bipolaire neuronen = twee extensies, een dendriet en een axon


Multipolaire axonen = een axon en meerdere dendrieten

• Golgi I cellen: lange axonen; communicatie tussen verafgelegen delen van het brein


• pyramidale cellen

• purkinje cellen: vooral in het cerebellum en anterieure hoorncellen


• Golgi II cellen: veel kortere axonen; rol bij lokale communicatie


Anaxonische neuronen = het axon kan niet onderscheiden worden van de dendrieten


Pseudopolaire neuronen = één extensie zowel als axon als als dendriet kan functioneren


Afferente neuronen: sensorische neuronen; info uit weefsels en organen naar CZS


Efferente neuronen = motorneuronen; signalen vanuit CZS naar weefsels en organen

Interneuronen = verbinden specifieke gedeeltes van CZS met elkaar


Opbouw in lagen en kolommen van de cortex, en de belangrijke functionele consequentie 
van deze opbouw)


Opbouw van de cortex


2-3 mm dikke cortex < 6 lagen, die onderscheiden kunnen worden o.b.v. type neuronen 
en type verbindingen met andere corticale gebieden.


De basiseenheid van deze kolomstructuur = microkolommen (~ 100 neuronen). Die 
kolommen zijn regelmatig over heel de cortex te zien.

•  Doelneuronen: input ontvangen


• laag 4-5: sensorische en motorische kernen thalamus

• laag 3: input vanuit andere delen van de cortex & inter-hemisferische verbindingen 

(door lokale circuits)

• Output neuronen: sturen informatie terug naar de thalamus (laag 6)


3.9.2 Synchronisatie vanuit de thalamus

De neuronen in lagen 4 en 4 vuren heel synchroon, die breidt zich uit naar de gehele 
corticale kolom. Daardoor zijn ook de PSP in hoge mate synchroon � sommatie van alle 
individuele elektrische potentialen. Die activiteit is sterk genoeg om door schedel te gaan 
en valt daar te meten.




Twee manieren om hersenactiviteit te meten:


- Kader 2.2. Functional magnetic resonance imaging (FMRI) p.76


Beelden die in de loop van de tijd veranderen. Vroeger was er een experiment, waarmee 
men de toename in bloeddruk in de hersenen ging meten, aangezien actieve hersenen 
mee bloed vergen.


Nadien ontstaan MRI waarbij men de dichtheid van weefsels in kaart gaat brengen door 
een magnetische scan. De atomen worden uit oriëntatie gebracht, maken een 
tolbeweging en bij herstel zenden ze radiosignalen uit die men kan meten. De snelheid 
van de tolbeweging hangt samen met de frequentie van het signaal, wat afhankelijk is van 
de sterkte van het magnetisch veld. 3D beelden werden mogelijk door wijzigingen in het 
magnetisch veld.


Het probleem was dat men daarvoor 10 minuten nodig had en de techniek dus ongepast 
was voor veranderingen te meten tijdens het uitvoeren van cognitieve taken. Daarom 
heeft men de hoge resolutie ingeleverd voor snelheid. Bij FMRI gaat men de verandering 
in het glucose niveau van de hersenen volgen (hoge spatiele resolutie, lage temporele 
resolutie).


- Kader 2.3. elektro encephalografie (EGG) p.79


Normaal is de schedel een isolator voor elektrische activiteit. Maar wanneer alle kleine 
potentiaalverschillen van afzonderlijke neuronen optellen, ontstaat er in de cortex een 
potentiaalverschil dat zo groot is, dat het zelfs aan de buitenkant van de schedel te meten 
valt. Dit in de vorm van een systematisch assimilerend elektrisch signaal waar veel 
informatie uitgehaald kan worden.


Er kunnen ritmes onderscheiden worden (Alfa-rime, bèta-ritme,…) wat iets zegt over de 
dynamiek van de hersenen. Bij het aanbieden van een stimulus wordt er een klein signaal 
opgewekt (5 microvolt), maar signaal pas vanaf 50 microvolt waar te nemen. Dus wat men 
kan doen is het signaal 100 keer aanbieden. Alle signalen en reacties worden in een 
computer gestoken en er wordt een gemiddeld reactiesignaal uitgehaald. Dit alles 
resulteert in gegevens over een event related potential (met pieken en dalen 

Veel details over de functionele organisatie van de netwerken zal ik ook niet vragen, 
behalve het feit dat het brein hiërarchisch georganiseerd is en dat deze hiërarchische 
organisatie, samen met de interactie tussen bottom-up en top-down informatiestromen 
een cruciale rol spelen in het predictieve brein 


Een groot deel van het brein bestaat uit hiërarchische circuits. Daardoor kan er op zeer 
nauwkeurige wijze informatie worden doorgegeven, nl. convergentie (grote hoeveelheid 
op één niveau communiceren met kleine hoeveelheid neuronen op volgend niveau) en 
divergentie (kleine hoeveelheid neuronen op één niveau communiceren met grote 
hoeveelheid op volgend niveau). Dit systeem heeft ook als voordeel beter bestendigd te 
zijn tegen beschadiging




Uiteraard met je de basisprincipes van het predictive Coding machanisme wel goed 
kennen 


Continu predicties over wat er rondom ons gebeurd is � generatief model van onze 
omgeving, dat wordt vergeleken met de waargenomen sensorische input via zintuigen.


Lange tijd wist men niet wat te doen met teruggaande verbindingen in de hersenen (<-> 
klassieke idee van input-verwerking). Sinds 2005-2015 meer evidentie tegen het klassiek 
beeld van enkel bottom-up.


Er is een actief mechanisme in de hersenen dat continu predicties maakt over de 
omgeving.


• Soms is er een mis-match = predictiefout, waarna men de verwachtingen gaat 
aanpassen (terugkoppeling).


• Er is dus een continue wisselwerking tussen predicties en sensorische input. Het 
resultaat van die verwerking = perceptie.


Bottom-up vs top-down verwerking:


Problemen bottom-up verwerking:

• Moeilijk te verklaren hoe we efficiënt objecten kunnen herkennen, met variatie aan 

gezichtshoek, grootte, belichting, context,…

• Hoe wordt de gespecialiseerde output weer gecombineerd tot één geïntegreerd 

percept?


Een groot deel van die problemen kan ondervangen worden door top-downbenadering. 


Het basisidee van dit predictief coderingsmechanisme is ontstaan als datacompressie 
techniek bij signaalanalyse.


Bayesiaanse principes:


Hoe gebruikt het brein deze voorspellingen om een intern model te genereren?

• Bayesiaanse inferentie: de geschatte waarschijnlijkheid waarmee een bepaalde 

gebeurtenis kan plaatsvinden, kan veranderen door nieuwe informatie/evidentie.

• Waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie = beschrijft de waarschijnlijkheid van het 

plaatsvinden van een gebeurtenis Y in functie van een geobserveerde variabele.

• Predictieve coding netwerk van het brein:


• De meeste cognitieve processen kunnen beschouwd worden als mechanismen 
om de onzekerheid in de representaties weg te nemen.


• De waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie wordt m.a.w. scherper.


Wanen en hallucinaties:


Wat gebeurt er wanneer het bij het verwerken van sensorische informatie fout gaat?


Twee verschillende mechanismen (en dus deficiënties) bij betrokken:

• Perceptuele mechanisme (foutieve percepten die resulteren in hallucinaties).

• Vormen van overtuigingen (vervormde waarneming die in gedachten terechtkomt).




•  !! hoe meer vertrouwen het brein heeft in de accuratesse van het signaal, hoe meer 
gewicht er wordt gegeven aan een error-signaal!!


• Soms verstoorde weging van het error-signaal waardoor een foutief error-signaal naar 
hogere hersengebieden worden gestuurd en de representatie moet worden aangepast, 
waardoor ze niet meer overeenstemt met de realiteit.


• � Kan gaan van zeer simpele hallucinaties, met geen tot weinig conseque


Mentale inbeelding:


Tegenwoordig veel evidentie dat het vormen van mentale inbeelding, de visuele gebieden 
in de occipitale cortex activeert (d.m.v. generativiteit; nl. activatiepatronen voorspellen 
voor lager liggende niveaus).

• Mentale inbeelding = enkel terugkoppeling, wordt niet gecorrigeerd en resulteert is 

een mentaal beeld. Vb. geen hond zien, maar denken aan het concept hond.

• Vb. gepresenteerd geluid activeert een hogere-orde representatie, die via generatieve 

processen een mentaal beeld oproept zoals bijvoorbeeld een vliegtuig.




HOOFDSTUK 3 

Hier is het vooral belangrijks om te weten hoe een actie in het brein wordt gevormd en 
hoe we een intentie kunnen omzetten in een actie. Ook hier geldt weer dat je niet alle 
details hoeft te kennen Gedetailleerde vragen over Greenwald zijn S-R-E associaties zal ik 
bv niet stellen, maar een vraag die wel zou kunnen is bv: Hoe kan de theorie of event-
coding het Simon-effect verklaren?


Ideomotortheorie

• acties worden gedefinieerd door het waarneembare effect ervan

• het voorstellen van het effect van een actie resulteert in de uitvoering van de 

corresponderende actie.

• kan zowel intern ( kop koffie voorstellen) als extern gestimuleerd worden 

( observeren van een actie die door een ander wordt uitgevoerd)

• de reflexmatige actie resulteert in fysieke verandering in de hersenen en in 

spieractiviteit

• leerprocessen kunnen ook een rol spelen

• directe relatie tussen gedachte en actie: als de automatische uitvoering gehinderd 

wordt dan is er sprake van meerdere competitieve alternatieven waar selectie nodig 
is.


Greenwalds ideomotortheorie 

• 3 stadia: stimulus – respons – effect/sensorische feedback ( actiespecifiek)

• vaste volgorde en korte tijd

• associaties na herhaalde blootstelling ( gevolg: geconditioneerd anticipatoir beeld van 

de responsfeedback


Theory of Event-coding 
• interne mentale representaties worden gedeeld door perceptuele en motorische 

processen

• verschillende eigenschappen van een object worden gecodeerd door divers sterk 

gespecialiseerde mechanismen

• Bindingsprobleem: hoe al deze afzonderlijke eigenschappen met elkaar integreren 

( alleen een probleem vanuit een bottom-up perspectief)

• waarnemen van gebeurtenissen resulteert in het aan elkaar verbinden van alle 

individuele codes  die de gebeurtenis representeren.

• object file: gebonden aan sematische kennis ( abstract); representeert zowel het 

object als hoe het object in een bepaalde context wordt waargenomen;

• event-file: meer algemene versie; zowel perceptuele eigenschappen als de 

motorische 

• Voorbeeld automatische link perceptie-actie = Simon-taak


• Stimuli gebruikt die gekenmerkt wordt door twee specifieke dimensies zoals 
kleur en locatie 


• Pp moeten reageren op 1 specifieke dimensie —> taakrelevante dimensie 

• De gevraagde actie heeft geen overlap met de taakrelevante Diemense, 

maar wel met de taakirrelevante dimensie

• Wnr de locatie van de stimulus overeenkomt met die van de gevraagde 

respons heeft dat een faciliterend effect op de reactietijd 


Uiteraard is het ook belangrijks om te begrijpen waarom we het klassiek idee van 
motorcommando’s beter zouden kunnen vervangen door een predictive Coding 



interpretatie en waarom deze interpretatie ook compatibel is met een originele idee van 
ideomotorische actie.


Net zoals de klassieke visie op perceptie: we kunnen er vanuit gaan dat signalen van het 
centrale brein naar de periferie gaan, maar er zijn ook veel verbindingen die de andere 
richting uitgaan. Voorwaartse en inverse modellen gecombineerd in één generatief model.


• De neerwaartse commando’s kunnen gezien worden als verwachtingen.

• Predicties: de verwachtte toestand van het lichaam

• Afwijkingen hiervan: teruggekoppelde predictiefouten en beweging

• Geen motorcommando’s maar predicties

• Vaak is de situatie van het lichaam niet gelijk aan de verwachtingen, wat resulteert in 

een predictiefout. Gevolg:

• Verwachting aanpassen.

• Spanning spieren aanpassen.


Motorische processen zijn het resultaat van inferenties die worden gemaakt o.b.v. 
interpretatie van somatosensorische


Uiteraard is het thema over impliciet leren/procedureel leren ook belangrijk; hiervan moet 
je met name ook de basisprincipes kennen: wat is procedureel leren; welke methodes 
gebruiken we om deze te onderzoeken; is procedureel leren altijd impliciet en waarom? 
Welke niveaus van taak prestaties kunnen we onderscheiden, etc


Procedureel leren = proces waardoor we gevoelig worden om bepaalde regelmatigheden 
in onze omgeving waar te nemen (zonder intentie voor te hebben)

• kennis is moeilijk/onmogelijk onder woorden te brengen 


Impliciet leerproces = leren van motorische vaardigheden, geen bewuste toegang tot 
motorprogramma’s die we voor deze vaardigheden hebben geleerd vb. gitaar leren spelen 
→ procedureel leren


“leren hoe”: vooral bestuderen hoe vaardigheid tot stand is gekomen.


• Gebrek aan flexibiliteit: enkel binnen domein waarin het geleerd is. o Moeilijk om maar 
een deel van de procedure uit te voeren.


• Procedurele processen intact bij amnesiepatiënten.

• Maar onderscheid niet volledig: ook interactie declaratieve en procedurele kennis 

vb. tijdens uitvoering taak, aard interactie afhankelijk van beschikbare kennis.

• Rasmussen→drie niveaus, transitie expliciet naar impliciet:

• Skill based: taak volledig o.b.v. procedurele kennis uitvoeren


• Vb. rijden bekende route, uitvoeren ingestudeerde dans,...

• Rule based: combinatie declaratieve en procedurele kennis


• Vb. op bekende route obstakel tegenkomen dat dwingt uit te wijken

• Knowlegde based: taak volledig o.b.v. declaratieve kennis uitvoeren


• Vb: diagnose proberen stellen voor moeilijke uitdagende gevallen 


Welke methodes kunnen we gebruiken om dit te onderzoeken:


De mirror trace-taak = Milner: aantonen dissociatie declaratieve en procedurele 
geheugen. Bij uitvoeren taak moeten proefpersonen de sterke associaties tussen visuele 



informatie en motorcommando’s inhiberen en die in de omgekeerde richting 
toepassen→geleidelijke verbetering.


• De vaardigheid van procedureel leren blijft intact bij amnesie- en 
Alzheimerpatiënten. 

• GeheugenpatiëntHM

• Geleidelijke verbetering van prestatie


De pursuit rotor taak 

Stift blijven positioneren op kleine plaat bevestigd aan draaitafel→ motorisch leren ~ 
toename tijd waarin de proefpersoon erin slaagt de stift op de plaat te houden.

Personen met de ziekte van Huntington en Parkinson, presteren slechter


De seriële-reactie tijdtaak 


4 locaties op een scherm. Corresponderen elk met een vinger. Locaties lichten op in een 
vaste, maar geheime volgorde. Proefpersonen reageren steeds sneller.

o Maar zijn ze zich echt niet bewust van het patroon achter de knopdrukken?

o Procesdissociatieprocedure: inclusieconditie waarin ze moeten raden wat de volgende 
stimulus in de

sequentie zal zijn; exclusieconditie waarin ze de stimulus juist niet moeten raden. 
Wanneer volledig impliciet, zal men niet in staat zijn het geleerde te rapporteren. Blijkt dat 
proefpersonen wel expliciete kennis hebben over geleerde sequenties


Impliciet leren vs procedureel leren


Nee, door gewoon te oefenen en feedback te krijgen kun je beginnen begrijpen wat de 
regel is. Het kan in alledaagse vaardigheden. Bv leren schakelen, bekende route volgen. 
Taken: weervoorspellingstaak, pursuit-rotortaak, mirror-trace-taak 


Pursuit rotor taak = stift blijven positioneren op een kleine plaat die aan de rand van een 
draaitafel is gemonteerd 


• aanvankelijk zeer ongerelmatige bewegingen die gaandeweg het leerproces 
soepeler worden


• patienten met Huntington of Parkinson hebben een verminderde taakprestatie


Seriele-reactietijdtaak

• vier posities

• zo snel mogelijk knop induwen die correspondeert met de juiste positie 

• meestal complexe zich herhalende sequentie maar pp zijn daar niet van op de hoogte 

• aan het einde van de proef nieuwe sequentie aangeboden ( dat weten ze ook niet)

• gedurende het experiment ze reageren snellen, maar na aanbieding van nieuwe 

sequentie reageren ze plots trager 

• pp rapporteren dat ze zich niet bewust van waren van de verborgen sequentie

• mensen met parkinson en huntington hebben verminderde prestatie


Procesdissociatieprocedure = om onderscheid te maken tussen impliciet en expliciet 
leren

• taak met herhalende reeks stimuli en erna proberen raden wat de volgende stimulus in 

de sequentie gaat zijn  ( de inclusieconditie)

• exclusieconditie: stimulus juist niet raden




• pp niet in staat om stimulus expliciet te rapporteren of gebruik te maken van het 
geleerde, waardoor prestatie in beide condities ongeveer gelijk


• mocht het leren toch deels expliciet zijn gingen mensen in de inclusieconditie andere 
responsen geven dan in de exclusie


Studie Wilkinson

• genereren van sequenties in 2 condities: ofwel condities die overeenkomen met de 

gegeven sequenties of volledig verschillende

• er werden meer sequenties gegenereerd die overeenkwamen met de taaksequenties 

impliceert dat ze toch wat expliciete kennis hadden over de geleerde sequenties 

Welke niveaus van taakaprestaties kunnen we onderscheiden? 

• Embodied cognition benadering: (belichaamde cognitie) 

Stroming die belang v verwerking v lichamelijke functies in cogn centraal zet. Stelt dat 
cogn process neit onafhank zijn v biologische basis, maar ze in dienst staan v 
lichaam. Belichaming=nieuwe realisatie; alles wat menselijke psyche inhoudt, heel 
nauw in verband met alle lichamelijke functies die we moeten controleren 




HOOFDSTUK 4: 

Hier veronderstel ik een zekere basiskennis over de filosofische achtergrond: Welke 
stromingen kennen we, welke bezwaren zijn er tegen het dualisme (en uiteraard: wat 
houdt dualisme in)


Dualisme = gaat uit van een onderscheid tussen een stoffelijke lichaam en een niet 
stoffelijke geest (Descartes)


• Res cognitans = niet-stoffelijke geest 

• Res extensa = stoffelijk lichaam 

• Uitwisseling van informatie tussen deze twee delen vind plaats in de epifyse 


• Hier zou de ziel het lichaam kunnen beïnvloeden door druk uit te oefenen op de 
hydraulische zenuwen + door druk verschillen te registreren 


• Epifyse is enige deel van de hersenen dat in enkelvoud voorkomt 

• Problemen:

• Het introduceren van de ziel is een schending van de wet van behoud van energie


• Omdat het impliceert dat er spontaan energie zou ontstaan 

• Het introduceren van de ziel impliceert het bestaan van een waarnemer in ons hoofd 


• Carthesiaanse theater met het homunculus probleem 


Monisme = gaan ervan uit dat er slechts één substantie is, die ofwel stoffelijk is ofwel niet 
stoffelijk 


• Materialisme = materie is de enige substantie die in de natuur bestaat. Mentale 
processen en bewustzijn ontstaan als gevolg van interactie materiële deeltjes 


• Idealisme = fundamentele werkelijkheid is mentaal of door mentale processen 
gestuurd. Bewustzijn is de oorsprong, en noodzakelijk voor het materieel bestaan 


• Solipsisme = eigen mentale wereld is de enige die met zekerheid bestaat (extreme 
visie idealisme). Mentale werelden van anderen zouden niet noodzakelijk bestaan en 
het product zijn van eigen mentale wereld 


• De identiteitspositie = Milde variant van het materialisme: mentale processen kunnen 
in verschillende categorieën worden geclassificeerd en die komen overeen met fysieke 
processen in het brein 

Neuroaal monisme = interactie (anatomische structuur van de hersenen en functies die ze 
uitvoeren) 


Wat is bewustzijn, welke functies heeft het bewustzijn, welke theorieën zijn er over het 
bewustzijn, etc. Ook hier ga ik uiteraard geen kleine details vragen. Ik zal bv nooit vragen 
om de niveaus van bewustzijn in figuur 4.5. te ordenen, maar ik kan bv wel iets vragen 
over de vraag of er een globale ordening van bewustzijn is of dat we rekening moeten 
houden met het onderscheid tussen lokaal en globaal 


Bewustzijn Volgens Descartes is het geassocieerd met onze vrije wil, onze 
wilsbekwaamheid, het vermogen om acties te initialiseren 



In hoeverre kunnen we spreken van ≠ niveaus van bewustzijn Laureys: Bewustzijn heeft 2 
belangrijke componenten:

• De mate van bewustzijn van onszelf en de omgeving (inhoud, kennis)

• Mate van waakzaamheid


Bayne, Hohwy en Owen:

• Eerder sprake van dimensies van bewustzijn ipv niveaus

• 2 componenten:


• Lokale staat vh bewustzijn: specifieke inhoud van een bewuste ervaring

• Globale staat vh bewustzijn: staat van waakzaamheid of diverse postcomateuze 

toestanden. Specifieke aspecten van het globale bewustzijn, kunnen selectief 
aspecten van het lokale bewustzijn beïnvloeden (een niet-lineaire invloed). Lineair 
verband niet langer houdbaar


Functies van het bewust zijn:

• Integratie van informatie 


• De bewustwording in een systeem is het resultaat van de werkelijke integratie. Hoe 
complexer de info die geïntegreerd moet worden, hoe hoger de 
bewustzijnstoestand van het systeem. Bewustzijn is gerelateerd aan de 
complexiteit van de info die verwerkt wordt.


• Twee aspecten van informatieverwerking zijn van belang voor het bewustzijn

• Een bewuste ervaring is geïntegreerd in de zin dat de ervaring een eenheid 

vormt

• De ervaring is hoogst gedifferentieerd in de zin dat we in een korte tijd een 

grote hoeveelheid

• bewuste toestanden ervaren


• Sociale communicatie 

• Humphrey: functie van bewustzijn is vooral sociaal. Het is noodzakelijk dat we het 

gedrag van anderen kunnen voorspellen, begrijpen en manipuleren => we moeten 
de positie van iemand anders kunnen inbeelden => bewustzijn ontwikkeld om 
anderen te kunnen begrijpen


• Bewustwording = sociale perceptie 

• Controle van acties 


• Onze intentionele acties worden gecontroleerd door een bewuste vrije wil. We 
moeten m.a.w. bewust actief zijn om impulsen te controleren


Theorieën over bewustzijn 

• Kwantumfysica: bewustzijn wordt niet veroorzaakt door neurale communicatie, maar 

vindt plaats door interacties in heel specifieke structuren in een neuron, waar dan 
interacties kunnen plaatsvinden tussen lichaam en geest. 
Kritieken: 

• Kwantumonzekerheid zal toestaan dat we de wetmatigheid in het lichaam 

kunnen omzeilen. Mensen kunnen niet om met het idee dat we mogelijks geen 
vrije wil hebben.  

• 	 Global workspace-theorieën 

• Bewustzijn is betrokken bij de globale coördinatie v alle gespecialiseerde modules 

die ons brein heeft. Ze kunnen perf afzonderlijk functioneren, maar op moment dat 
de ≠ modules gesynchroniseerd worden is er sprake van een bewuste ervaring. 




• -Dynamic core-theorie

• Bewuste ervaring ontstaat doordat thatalmus door de massieve cortico- thalamo-

corticale verbindingen een signaal van de cortex terug geprojecteerd krijgt.

• Cortex berekent de inhoud van ons bewustzijn, maar de thalamus is de  kritische 

locus waar deze inhoud ervaren wordt 


Uiteraard geldt ook dat je het algemene idee moet kennen dat bewustwording gekoppeld 
is aan een verspreide activatie in het brein, die waarschijnlijk de integratie van informatie 
weerspiegeld.


Voor aandacht geldt vooral dat je in globale lijn de taxonomie kent, zoals die in figuur 4.16 
is weergegeven en hoe dit zich verhoudt tot de biased competition theorie 


-Interne aandacht 
-Externe aandacht 

Endogene aandacht werkt in op beide, exogene aandacht vooral op externe aandacht. 


Eigenschappen van aandacht: 

Selectie: aandacht moet noodzakelijk selectief zijn. 

• visueel: maar klein deeltje van omgeving in detail waarnemen

• auditief: bij gesprek op feestje spraaksignaal selecteren en de rest onderdrukken

• hogere-orde cognitieve processen: maken van keuzes, ophalen van herinnereingen 


Modulatie: aandacht reguleert mate waarin geselecteerde stimulus verwerkt wordt. 


Modulatie=onmiddelijke invloed van aandacht op verwerking van één spec stimulus. 

   


Volgehouden aandacht: (syn: vigilantie); vaardigheid om aandacht gedurende langere tijd 
op één specifieke taak gericht te houden. 

Aandacht is géén unitaire functie 
Eerder een verzameling neurale en cognitieve processen die onderlinge samenwerking 
opereren, terwijl hogere-orde executieve functies de overall prioriteit van het systeem als 
geheel bepalen. 


Externe en interne aandacht

• Externe aandacht: aandacht op externe sensorische output; locatie, ruimte, tijd, 

specifiek voor iedere sensorische modaliteit; aandacht kan gericht worden op eig van 
object of op volledige object.


• Interne aandacht:selectie en modulatie van intern gegenereerde info; inhoud van 
geheugen, taakdoelen, selectie specifieke responsen.


• Onderverdeling van externe aandacht 
-gericht op een of meer sensorische modaliteiten 
-kan, onafhankelijk van de modaliteit, gericht w op specifieke locaties/momenten in de 
tijd -aandacht kan over modaltiteiten, locaties en tijd op specifieke 
stimuluseigenschappen of zelfs op volledige objecten worden gericht


• Modaliteiten: verhoudingen tussen de werkelijkheid en de beschrijving van de 
werkelijkheid (heeft te maken met sensorische info werken van zintuigen en die 
richten). (kan denk ik bv visuele, auditieve zijn)




• Spatiale aandacht: wanneer aandacht gericht wordt op specifieke locatie in onze 
omgeving; Hierdoor info op spec loc in omgev met hogere prior verwerken. 
Heeft ook te maken met oogbewegingen programmeren.


• Temporele aandacht: aandacht kan gericht worden op tijdstippen.

• Interne aandacht: 


-> selecteren van ≠ keuze-alternatieven 

Respons- en taakselectie: flexibiliteit in wisselen tussen ≠ taken is gelimiteerd. Delen 
basiseigenschappen van aandacht: beperkte capaciteit, moduleren geselecteerde item; 
kost moeite om taken vol te houden 

Langetermijngeheugen: interne aandacht speelt belangrijke rol in selectie&modulatie van 
info die opgeslagen wordt. Hoe sterker je je aandacht richt op bepaalde herinneringen, 
hoe dieper je die zla verwerken en hoe beter de info in geheugen vastgelegd wordt. 

Werkgeheugen: snijvlak van interne en externe operaties. Bepaald door aspecten van 
externe omgeving waaraan we aandacht gegeven hebben. Visuo-spatiale en auditief-
fonologische info worden apart van elkaar onthouden. 


Biased competition theory beschrijft aandacht als een competitie tussen ≠ inputs en 
representaties. Kan plaatsvinden binnen elk stadium van verwerking. Bv: 
cadeau<>vliegtuig. Gebiased=beïnvloed. Competitie kan gebiased worden door andere 
cogn processen. 




HOOFDSTUK 5 

Uiteraard is het belangrijk te kennen wat executieve functies zijn


Executieve functies zijn de verzameling van cognitieve functies betrokken bij volgende 
taken:

• Aandacht verdelen zodat we twee taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren

• Inhibitoire controle 

• Betrokken bij de de detectie en verwerking van fouten 

• Kunnen probleem specifieke info uit het geheugen halen 


Wat zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen het bestaan van een dysexecutief 
syndroom? Hoe kun je executieve processen onderverdelen? Wat is het onderscheid 
tussen de opdeling van Stuss en die van Myake?


Dysexecutief syndroom = grote verscheidenheid aan cognitieve problemen zoals 
verminderde prestatie op het inhiberen van responsen, het afleiden en genereren van 
regels, het onderhouden van en schakelen tussen verschillende taaksets en het genereren 
van informatie

• Dit kan optreden bij schade aan de frontale lobben 

• Problemen als gevolg:


• Gevolgen voor de schrijfvaardigheid 

• Geen discipline om lange tijd gefocust te blijven 

• Geen vaardigheid om complexe ideeën te organiseren 


Argumenten voor: 

• Baddeley: mensen hebben moeite met het functioneren in het dagelijks leven maar 

hun IQ is nog steeds hoog 


Argumenten tegen:

• Stuss en Alexander:


• Volgens hen impliceert de schade aan de frontale lobben een schade van alle 
executieve functies. Dit kan in sommige gevallen voorkomen —> wanneer 
patiënten uitgebreide schade hebben, maar stellen dat dit eerder een uitzondering 
is dan de regel


• Ze focussen vooral op patiënten met een beperkte beschadiging van de frontale 
lobben en hebben op basis daarvan 3 subprocessen geïdentificeerd 

• Taaksetting: doet beroep op planningsprocessen + het tot stand brengen van 

stimulus respons relatie 

• Monitoring: monitoren van eigen taakprestatie + bijstellen door verwerken van 

fouten  
Probleem => wisselvallige prestatie en algehele toename in fouten 


• Energisitatie: betrokken bij het volhouden van aandacht of concentratie  
Probleem => vertraging van prestatie 


—> elke van deze functies werd geassocieerd met een specifiek gebied in de 
frontale cortex 


Iowa gambling taak


Twee netwerken in hersengebieden:

• Cognitief controle netwerk —> responsinhibitie, monitoren conflicten, switchen taken 




• Valuatienetwerk —> emotie en waarden gerelateerde beslissingen 


Miyake: executieve functies kunnen onderverdeeld worden in drie componenten:

• Inhibitie component

• Taakwisseling component 

• Updating component 


—> Deze 3 componenten overlappen deels; alle drie de functies zijn op de een of andere 
manier aan elkaar gerelateerd 


Gelijkenissen Miyake en Stuss:

• Taaksetting en monitoring omvatten bijvoorbeeld aspecten van cognitieve controle en 

de functies inhibitie en taakwisseling doen dat ook


Wat is inhibitie en waarom is het mogelijk een slecht gedefinieerd begrip.


Inhibitie in de neurowetenschappen = processen die de vuurfrequentie van een neuron, of 
een neuraal circuit verminderen 


Inhibitie in de psychologie = deelverzameling van de processen die onderdeel zijn van 
cognitieve controlemechanisme —> processen die zorgen dat we controle houden over 

• Ongewenste stilmuli

• Taaksets

• Responsen 

• Herinneringen of emoties 


In het studiegebied van de cognitieve controle wordt concept inhibite vaak gebruikt om 
een grote variëteit aan experimentele bevindingen te verklaren 

• Bv: mate waarin we erin slagen om visuele auditieve afleidende stimuli te negeren 

• Bv: ongewenste herinneringen of negatieve emotie te onderdrukken 

• Bv: voorkomen dat we foute handelingen uitvoeren 


Welke argumenten kun je bedenken voor het bestaan van inhibitoire functies en wat kun 
je als tegenargumenten aanvoeren? 


We kunnen stellen dat zonder inhibitoire processen:

• Ons bewustzijn volledig overladen zou worden met irrelevante informatie

• Zouden we nooit in staat zijn om ongewenste impulsen te onderdrukken 


Er is sprake van 2 vormen van inhibitie:

• Cognitieve inhibitie: onderdrukken van eerder geactiveerde cognitieve representaties 

of processen en het verwijderen van irrelevante acties uit bewustzijn 

• Gedragsinhibitie: betrekking op controle en overte gedrag 


• Bv: weerstand bieden aan verleiding; controle impulsen; …


Argumenten tegen de noodzaak van het concept inhibitie:

• Het is computationeel gezien erg ineefficiënt voor het brein om groot aantal processen 

te onderdrukken —> er is juist sprake van amplificatie van signalen die relevant zijn 

• Het verklaart maar in beperkte mate de problemen van neuropsychologische 

patiënten 

• Mogelijk slechts een symptoom van een veel complexer probleem 

• Mogelijks andere verklaring = verzwakte associaties tussen responsen en stimuli




Wat is een respons inhibitie en hoe kunt je die meten?


Wanneer een respons moet geinhibeerd worden is er bijna altijd sprake van 
conflictsituatie. ( bv: conflict tussen de executie van een respons en het inhiberen ervan)


Taken om dit proces te onderzoeken:

• Stopsignaalparadigma

• Anti-saccade taak

• Stroop-taak


—> Bij de laatste twee moet een dominante respons onderdrukt worden ten gunste van 
een niet-dominante respons)

• Flanker-paradigma


• SSSS of HHHH

• SSHS of HHSH


Op welke principes is het stopsignaalparadigma gebaseerd?


Wordt gebruikt om ons vermogen om een voorbereide actie te inhiberen te onderzoeken 


Verloop: pp moeten een primaire taak uitvoeren, bestaat uit keuzetaak waarbij afhankelijk 
van getoonde stimulus met linker of rechterhand moeten reageren 

• De go-stimulus wordt soms gevolgd door signaal dat aangeeft dat ze niet moeten 

reageren = stopsignaal 

• Het is geschikt om te bepalen hoe laat we een voorbereide respons nog kunnen 

onderdrukken, door tijd tussen go-stimulus en stopsignaal te manipuleren 


Bevindingen: 

• Stopsignaal onmiddellijk na go-stimulus —> we kunnen het nog gemakkelijk 

onderdrukken 

• Dit omdat we nog in het begin stadium van de responspreparatie zitten 


• Stopsignaal juist voor daadwerkelijke respons —> kunnen onmogelijk stoppen 


Vroeger werd het stopprocess gezien als een competitie tussen twee onafhankelijke 
processen: het go-proces en een onafhankelijke opererend inhibitoir proces


Recentere modellen veronderstellen echter dat het go-proces en het inhibitoire proces 
interactief zijn, in de Zinn dat het stopproces actief het go-proces inhibiteert 


Wat is de relatie tussen conflicten en fouten en hoe worden conflicten door het brein 
gedetecteerd? Hoe wordt een conflict opgelost? Welk neuraal correlaat voor 
foutverwerking kennen we en waarom vertragen we vaak na een fout?


Wanneer een respons geïnhibeerd moet worden is er bijna altijd sprake van een 
conflictsituatie

—> conflict tussen executie van respons en inhibitie ervan 


Voorbeeld Stroop-effect: de betekenis van woorden kan 
interfereren wanneer de proefpersoon niet het woord zelf moet 
oplezen, maar de kleur moest benoemen waarin het gedrukt was. 



Het effect treedt op wanneer de gedrukte kleur niet overeenkomt met de betekenis van 
het woord; dan moet de automatische betekenisactivering van het woord geïnhibeerd 
worden


Voorbeeld Flanker-paradigma: proefpersonen krijgen stimulus te 
zien, die op een centrale positie word gepresenteerd. Hierbij wordt 
een centrale stimulus L-R geflankeerd door een aantal andere 
stimuli, die ofwel hetzelfde zijn als de centrale ofwel niet 


- In de incongruente conditie zijn de proefpersonen veel 
trager + maken meer fouten 


- Proefpersonen zijn trager in het verwerken van congruente 
trial als de vorige incongruent was 


Conflictmonitoring = Het model is gebaseerd op de aanname dat detectie van 
conflictsituaties een belangrijke rol speelt bij het rekruteren van cognitieve 
controleprocessen. Deze controleprocessen streven om conflict te voorkomen door de 
sterkte van specifieke stimulus-responsassociaties te moduleren; het versterken van 
relevante en verzwakken van irrelevante stimuli


• Kent belangrijke rol toe aan anterieure cingulate cortex —> zowel betrokken bij 
cognitieve controle processen als bij het signaleren van responsconflicten 


• Op het input niveaus zijn er verschillende inputs die geassocieerd zijn met een 
specifieke respons. Soms ontstaat er een incongruentie tussen beide inputs. De 
activatie van beide responscodes wordt gesignaleerd door conflictmonitoringmodule 
geassocieerd met cingulate cortex —> terugkoppeling naar aandachtsmodule => 
conflict tussen responsalternatieven neemt af


Post-error slowing = = Na het maken van fouten zijn proefpersonen gemiddeld trager in 
het reageren op de volgende trial 

• Verklaring:


• Vertraging is strategische poging om verdere fouten te voorkomen 

• Fouten trekken op onvrijwillige wijze de aandacht en vertraging op volgende trial is 

een reflectie van het persisteren van de problemen die aanleiding hebben gegeven 
tot de fout


—> Aandacht voor infrequente gebeurtenissen heeft negatieve impact op de 
taakprestatie 


Foutdetectie in het brein 

Bill Gehring: Blijkt dat er onmiddellijk na een foute respons, een negatieve afwijking in het 
ERP te zien is. Die negatieve piek bij een incorrecte respons, is niet aanwezig bij correcte 
responsen

• Het error signaal = error (related) negativity (ERN). Deze bevinding is belangrijk omdat 

ze gelinkt kan worden aan de functionaliteit van de anterieure cingulate cortex


Volgens Botvinick et all is het ERN echter niet een foutdetectiemechanisme, maar een 
activatie van het conflictdetectiemechanisme. Een foute respons leidt tot een verhoging 
van de responsdrempel in het brein, waardoor het model minder gevoelig wordt voor 
fouten en de reactietijden langer worden




Welke factoren dragen bij aan het kunnen uitvoeren van dubbeltaken? Waarom zijn we op 
een twee taak vaak trager en wat is de cognitieve bottleneck. Hoe verhoudt dit proces 
zich tot de psychologisch refractoire periode.


Dubbeltaken = het uitvoeren van meerde taken tegelijk. Ze gebruiken hiervoor 4 
verschillende taken:

• Taak waarbij pp een random sequentie van letters moesten generen `

• Prototype-leertaak

• Manuele taak

• Taak die bestond uit het detecteren van een specifieke doeltoon 


Factoren die dubbeltaken beïnvloeden:

• Sensorische modaliteit (Treisman en Davies): als beide taken gebruik maken van 

dezelfde sensorische modaliteit interfereren ze sterker dan als ze beide beroep doen 
op verschillende modaliteit


• Respons modaliteit (McLeod): als ze dit delen dan is de prestatie minder

• Oefeningen (Hirst en Neisser): oefenen kan ons vermogen tot multitasken verbeteren (! 

Opgepast met generaliseren: accuraatheid is minder gevoelig voor inferentie dan 
snelheid)


• Taakmoeilijkheid (Sullivan): bijvoorbeeld shadowing-taak, waarbij proefpersoon een 
auditieve boodschap in ene oor moeten herhalen en doelwoorden detecteren die aan 
het andere oor worden gepresenteerd

• Volgens Segal en Fusella is dit niet door de moeilijkheid, maar eerder doordat de 

vergelijkbaarheid een groot effect heeft op ons vermogen om taken te combineren


Wanneer de flexibiliteit van pp bij het uitvoeren van taken wordt weggenomen, kunnen we 
subtielere vormen van interferentie detecteren. De meest efficiënte manier is een taak 
waarbij pp in een kort tijdsframe twee taken moet uit voeren: 2 stimuli die elk een eigen 
respons vereisen

• Beide stimuli gelijktijdig aangeboden is prestatie op beide taken minder dan wanneer 

iedere stimulus afzonderlijk wordt aangeboden 

• Stimuli kort na elkaar worden gepresenteerd, zijn proefpersonen enkel trager in 

reageren op tweede stimulus = psychologische refractoire periode effect

• Naarmate interval groter wordt neemt deze vertraging af 


Verklaring verworpen. Wat veroorzaakt de tijdelijke vertraging dan?

• Meest klassieke verklaring zijn gebaseerd op idee dat verwerking drie stadia omvat:


• Perceptie 

• Centrale verwerking bv: beslissen welke respons gegeven moet worden 

• Voorbereiding en uitvoering respons 


• Welford: beperking in het stadium van centrale verwerking = centrale bottleneck 

• Cognitieve processen beperkt tot het nemen van één beslissing per keer

• Beperking voorkomt dat meerdere cognitieve beslissingsprocessen gelijktijdig 

actief kunnen zijn => proces gerelateerd aan tweede taak zal moeten wachten => 
totale reactie tijd taak ook vertraag


Vaak is het mogelijk om twee taken uit te voeren zonder dat er sprake is van interferentie.

Psychologische refractaire periode 

• Wanneer gelijktijdig aangeboden is de prestatie op beide taken meestal minder




• Wanneer ze kort na elkaar worden aangeboden is de proefpersoon meestal trager in 
het reageren op de tweede stimulus


Wat veroorzaakt deze vertraging?

• De meeste klassieke verklaringen zijn gebaseerd op het idee dat de verwerking van 

een stimulus in drie stadia verloopt ! perceptie, centrale verwerking, voorbereiding 
en uitvoering


Welford veronderstelde dat er een beperking zit in het stadium van centrale verwerking

• Centrale bottleneck


Cognitieve processen zijn beperkt tot het nemen van één beslissing per keer. Deze 
beslissing voorkomt dus dat meerdere cognitieve beslissingsprocessen gelijktijdig actief 
kunnen zijn.


Het gevolg is dat een beslissingsproces die gerelateerd is aan een tweede taak, zal 
moeten wachten zolang een beslissing op een eerdere taak nog gaande is, met als gevolg 
dat de totale reactietijd op de tweede taak vertraagd wordt.


Studies vonden wel dat intensieve oefening het PRP-effect kan verkleinen, maar niet 
volledig kan reduceren.


Wat bedoelen we met cognitieve hulpbronnen en hoe verhouden deze hulpbronnen zich 
tot centrale capaciteit? Welke rol speelt interferentie bij het identificeren van hulpbronnen 
welke kritiek kun je hierop geven. In welke mate verschilt deze benadering van 
hulpbronnen van die van Wickens (en Taatgen). Wat zijn de belangrijkste eigenschappen 
en verschillen tussen de theorieën van Taatgen en die van Wickens.


Kahneman: er is sprake van één centrale hulpbron, die door aandacht op relatief flexibele 
wijze gealloceerd kan worden aan verschillende taken 


Volgens het centrale-capaciteitsmodel hangt de mate waarin twee taken tegelijk 
uitgevoerd kunnen worden, af van de mater waarin de verschillende taken gebruikmaken 
van de centrale hulpbron


Dubbeltaken en interferentie 


Onderzoek Bourke en collega’s (proefpersonen moesten 4 taken uitvoeren): de taak die 
het meest beroep doet op de centrale hulpbron interfereert het meeste met de andere 
taken. Ongeacht of de taak meer of minder belangrijk was dan de andere taak waarmee 
ze gekoppeld was


Onderzoek Hegarty en collega’s: resultaten minder consistent met het model vd centrale 
hulpbron. Een papiervouwtaak vereist meer capaciteit dan een figuurvergelijkingstaak, 
toch werd de meeste inferentie gevonden bij de figuurvergelijkingstaak. Dit is mogelijks te 
verklaren doordat deze taak zwaarder beroep doet op responsselectie


Beperkingen 

• Groot gevaar voor cirkelredenering: inferentie verklaren doordat de taken een hulpbron 

delen, maar hoe bepalen we wat die hulpbron is? O.b.v. het feit dat er een 
dubbeltaakinterferentie is. Dus verschuiving van het probleem 




• Evidentie voor het bestaan van centrale capaciteitslimiet zegt niets over de aard van 
de hulpbron


• Interferentie kan in diverse stadia van de informatieverwerking optreden 

• Theorie gaat er vanuit dat alle proefpersonen dezelfde strategie volgen, wat 

waarschijnlijk niet is. De paradigma’s dwingen proefpersonen ook tot het gebruiken 
van een specifieke strategie


Meervoudige hulpbronnen 


Wickens stelt uitbreiding voor eerder beschreven centrale-bottleneckmodel 

- Ons cognitief verwerkingssysteem bestaat uit verschillende onafhankelijk van 

elkaar opererende verwerkingsmechanismen 
(=hulpbronnen)


4 onafhankelijke dimensies van meervoudige-
hulpbronnenmodel van Wickens:


1) De verwerkingsstadia: perceptie, centrale 
verwerking en responderen 


2) De verwerkingscode: spatiale of verbale codering 

3) Modaliteiten: visuele of auditieve bronnen 

4) Het responstype: manueel of verbaal 


Naast 4 eigenschappen ook onderscheid focale en ambiante 
visuele verwerking: 


- Focale visuele verwerking: gebruikt voor objectherkenning 

- Ambiante visuele verwerking: oriëntering en detectie van bewegingen 


Interferentie tussen twee taken is afhankelijk van de mate waarin de twee taken op de 
dimensies overeenkomen. Taken die gebruik maken van verschillende hulpbronnen 
kunnen beter gelijktijdig uitgevoerd worden dan taken die een of meerdere hulpbronnen 
delen


Hoewel de theorie consistent is met een aantal belangrijke empirische bevindingen, is ze 
te simpel. Het uitvoeren van dubbeltaken vereist een hoge mate van coördinatie en 
organisatie. De theorie beschrijft ook niet welke cognitieve processen specifiek betrokken 
zijn


Threaded cognition 


Salvucci en Taatgen: idee dat meerdere cognitieve processen onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd kunnen worden zonder dat er noodzakkelijk sprake is van interferentie


• Hulpbron = alle cognitieve processen en structuren waarop een taak een beroep kan 
doen voor de taakuitvoering bv: visuele systeem, LTG, …


• Er is geen algemene executieve functie die de verschillende processen controleert; 
maar al deze processen opereren autonoom. Iedere verwerkingsdraad controleert 
zelf de toegang tot de hulpbron die het nodig heeft


Gelijkenis met meervoudige model: diverse taakdoelen kunnen gelijktijdig actief zijn


Verschil met meervoudige-hulpbronnenmodel: dit model is computationeel

uitgewerkt en kan specifieke predicties maken die empirisch getest kunnen worden.




• Alle cognitieve hulpbronnen kunnen slechts door één proces tegelijk gebruikt worden

• Evidentie onderzoek: makkelijke substractietaak vermindert in combinatie met de 

tracking taak, want beiden visueel. De moeilijke substractietaak vermindert in 
combinatie met de tel taak, want beiden belasten het werkgeheugen.


• Mensen zijn over het algemeen beter in multitasking dan verondersteld. We zijn 
flexibeler in het wisselen van taken, omdat we kunnen kiezen wanneer we van taak 
veranderen en daarbij omgevingscues gebruiken.

• Evidentie onderzoek? Geen consistente resultaten, pp lijken niet altijd de 

taakuitvoering flexibel aan te passen aan omstandigheden.

• Twee taken kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, zonder coördinerende 

processen.

• Veel tegenevidentie in de literatuur: executieve functies noodzakelijk


Welke belangrijke fenomenen treden op bij taakwisseling en hoe zou je die kunnen 
verklaren?


Taken in het dagelijks leven vereisen een specifieke configuratie van mentale processen = 
taakset

• Gedeeltelijke geïnitieerd door externe stimuli, MAAR elk van deze stimuli staat 

alternatieve acties toe

• Er is cognitieve controle nodig om de juiste actie te kiezen en je niet te laten leiden 

door impulsieve acties


Essentiële kenmerken van taakwisseling  

Hoe wordt de juiste taakset geselecteerd?


• Voorbereiden op het uitvoeren van een complexe taak, zonder dat we nog precies 
weten wat we moeten doen 

• Voorbereide reflex; ideomotorische acties.

• Een taakset = een complex actiepatroon dat we ooit door oefening geleerd hebben 

en nu als chunk is opgeslagen in ons procedurele geheugen

• Cognitieve controle moet een balans vinden tussen onze doel gedreven controle 

mechanismen, zodat lopende zaken niet continu onderbroken worden door afleiders

• Er blijft wel voldoende flexibiliteit om te veranderen wanneer nodig


Taakswitchparadigma

• Pp worden getraind in het uitvoeren van twee simpele taken

• Iedere taak vereist dat de aandacht op een ander aspect van de stimulus gericht 

wordt en dat de classificatie hiervan eveneens op basis van een ander criterium 
gebeurt.


• Na de training de twee taken uitvoeren

• Proberen achterhalen obv de taakprestatie of hersenactiviteit of er extra belasting van 

cognitieve processen is geweest tijdens de taakwisseling


Taakwisselkosten kunnen gereduceerd worden wanneer de proefpersoon van tevoren 
wordt geïnformeerd over de taakwissel en tijd krijgt om zich hierop voor te bereiden 


• Ze kunnen verminderen, maar nooit volledig geëlimineerd worden 




Mixkosten: altijd tragere reactietijden wanneer men twee taken door elkaar moet 
uitvoeren, dan wanneer men in een blok trials slechts één taak moet doen. Dus ook lange 
termijn kosten


Na een wissel vindt er een her-configuratie plaats van de taakset: switchen van aandacht, 
beslissen wat moet gebeuren of hoe het moet gebeuren. De vertraging kan ook het 
gevolg doordat elementen van de vorige taak geïnhibeerd moeten worden


Residuele wisselkosten (nog altijd vertraging, zelfs wanneer voorbereid)

• Rogers en Monsell: deel van de her-configuratie kan pas plaatsvinden wanneer ze op 

exogene wijze getriggerd wordt door de stimulus

• De Jong: failure-to-engage hypothese: meestal slagen we erin ons volledig voor te 

bereiden, soms lukt dit niet. Er treedt een fout op wanneer we de nieuwe taakdoelen 
uit ons geheugen moeten halen


Opmerkelijk: vaak moeilijker om naar een getrainde, dominante taak te veranderen, dan 
naar een minder geoefende taak. Dit komt doordat we de dominante taak sterker moeten 
inhiberen tijdens het uitvoeren van de niet-dominante taak en daardoor zijn er langere 
wisselkosten bij het lossen van die inhibitie


Wat bepaalt wanneer een taak automatisch uitgevoerd kan worden danwel dat die onder 
cognitieve controle moet plaatsvinden? Hoe zagen Shiffrin en Schneider dit en hoe zijn 
deze ideeën geëvolueerd. Welke neurale veranderingen treden op wanneer je een taak 
automatiseert? In hoeverre speelt het ophalen van eerdere oplossingen uit het geheugen 
een rol in de automatisatie?


• Gecontroleerde processen gekenmerkt worden door een beperkte capaciteit, aandacht 
vereisen en flexibel ingezet kunnen worden in veranderde omstandigheden 


• Automatische processen zijn onbeperkt qua capaciteit, vereisen geen aandacht, maar 
zijn ook inflexibel —> eenmaal aangeleerde automatische proces is moeilijk te wijzigen


De neurale basis voor automatisering  

Jansma et al: gebruikten fMRI om de verandering in neurale processen te onderzoeken 
die gerelateerd zijn aan het automatiseren van een taak 

• Automatische verwerking geassocieerd met een reductie in activiteit van 

hersengebieden die geassocieerd zijn met werkgeheugen (vb. prefrontale cortex, 
supplementaire motorgebieden)


Poldrack et al: vonden vergelijkbare afname in de dorsolaterale prefrontale cortex als 
gevolg van oefeningen (bij een seriële reactietijdtaak)

• Deze bevindingen zijn consistent met een literatuurreview van Saling en Phillips


• In al deze studies gaat automatisering gepaard met een afname van activiteit in de 
corticale gebieden


• Bovendien ook toename subcorticale kernen. De flexibele controle wordt 
vervangen door een simpele directe aansturing vanuit de basale ganglia


Logan en collega’s trachten te beschrijven hoe automatisme zich ontwikkelt —> 
automatische processen kunnen snel zijn omdat ze gebaseerd zijn op het ophalen van  
een eerdere oplossing uit het geheugen 




Wanneer we meer geoefend zijn, hebben we aandachtsprocessen niet meer nodig 
aangezien het ophalen van de oplossingen in het geheugen direct en efficiënt verloopt. 
Het proces verloopt ook buiten het bewustzijn om, omdat er een direct associatie is 
tussen de stimulus-respons


Welke processen komen kijken bij het volgen van instructies?


Goal neglect = een term gebruikt om de dissociatie tussen weten en doen te beschrijven

• Reflecteert extreem falen in het volgen van taakregels

• De taakprestatie wordt vooral beperkt door de complexiteit van de taakregels en niet 

door de complexiteit van de taakuitvoering

• Het falen kan niet worden verklaard door problemen met het onthouden van de 

taakregels


Proefpersonen zijn in staat de instructies te herhalen, maar kunnen niet doen wat van hen 
verwacht wordt.


Als twee taken tegelijk moeten uitgevoerd worden zorgt dit voor extra belasting. Kort na 
eklaar vertoont geen effect.

Het is vooral de complexiteit van de interne representatie van de taak die gevormd wordt 
tijdens het verwerken van de instructie, die van invloed is op goal neglect




HOODSTUK 6: 

Uiteraard is het belangrijk om in globale lijn de fysiologie en anatomie van het visuele 
systeem te kennen. Ik ga uiteraard geen gedetailleerde vragen stellen over de precieze 
betrokkenheid van kleine deelgebieden van het visuele systeem, maar ik veronderstel 
bijvoorbeeld wel dat je weet wat de rol van de occipitaalschors is en dat er een dorsaal en 
een ventraal pad is, en bij welke aspecten van visuele waarneming deze betrokken zijn. 


Vanaf V2 ontstaat er een duidelijke onderscheid tussen ventrale en dorsale routes.


V3 is onderdeel van de dorsale route en ontvangt inpunt vanuit V1 en V2 obv 
MAGNOCELLULAIRE PAD


Gebied V4 is onderdeel van de ventrale route en ontvangt input van V1 en V2 via de 
parvocellulaire pad ( soms ook van de magnocellulaire)

• Gevoelig voor orienatatie spatiale frequentie en kleur

• Ook complexe objecteigenschappen


Ook veronderstel ik in grote lijnen de functionele specialisatietheorie bekend, alsook de 
belangrijkste kritiek daarop. 


Functionele specialisatie = ieder gebied in de visuele cortex voert één of beperkt aantal 
taken uit 


Wat is het binding probleem en welke oplossingen zijn ervoor voorgesteld? 


Dit probleem heet het bindingsprobleem. Het is vooral een probleem als we het louter 
vanuit een puur bottom-up perspectief bekijken. Het probleem impliceert dat we onze 
werkelijkheid ervaren als een continue eenheid, terwijl er verschillende routes met 
verschillende specialisaties zijn in het brein dat elke deel apart verwerken.


Een verklaring kan zijn dat deze corticale functionele specialisatie veel minder sterk is dan 
het oorspronkelijk werd gedacht. ( bv V4 is niet het enige gebied dat bij kleurenherkenning 
betrokken is en V5 is niet het enige gebied dat betrokken is bij bewegingwaarneming). Er 
wordt veronderstelt dat de integratie op diverse niveaus in de cortex plaatsvindt en dat er 
sprake is van een sterke mate van reccurente verwerking; terugkoppeling van de hogere 
naar de lagere gebieden;


Een andere verklaring is de synchronisatiehypothese. Volgens deze hypothese resulteert 
de waarneming van een object in een sterke activatie van het visuele cortex en een hoge 
mate van synchroniciteit van de neurale verwerking tussen verschillende visuele 
gebieden. De toename vansynchronisatie is een binding van de losse eigenschappen van 
een object en bewust worden van het object als geheel. ( Kan alleen optreden wanneer 
iets bewust wordt waargenomen, bv fig.6.11 waar het gezicht omgedraaid staat is het 
moeilijk verschillende eigenschappen te beginnen verwerken)


Vanuit een predictive-coding-perspectief is en geen bindingsprobleem wat er ontstaat 
een bewust percept vanuit een verwachting die gecreerd werd door een intern model; De 
verwerking van die individuele eigenschappen van het object dat we waarnemen is eerder 
het oplossen van een predictiefout die in onze hersenen was opgeslagen ( en een 
verwachting heeft gecreerd) en die vanuit de hogere ordepresentaties via recurrente 
verbindingen teruggekoppeld wordt met de lagere-orde gebieden.




Wat is het onderscheid tussen het visie-voor-perceptie systeem en het visie-voor-actie 
systeem? Op basis van welke patiëntenstudies kunnen we het onderscheid tussen deze 
systemen maken, wat zijn de belangrijkste eigenschappen van deze beide systemen en 
wat is de kritiek van De Haan en collega’s hierop? 


Visie-voor-actie (dorsaal) —> observatie patiënten met visuele agnosie (geen objecten 
meer kunnen herkennen) 


Visie-voor-perceptie (ventraal) —> observatie patiënten met optische ataxie (moeite met 
aanwijzen of grijpen van objecten; schade pariëtale lob)


Enkele problemen met deze visie:

• Twee visuele systemen zijn onvoldoende om de volledige complexiteit van het visuele 

systeem te verklaren

• Het is moeilijk te verklaren hoe twee onafhankelijk ontwikkelde systemen toch met 

elkaar kunnen interageren en evolutionair gezien onmogelijk dat ze onafhankelijk 
ontwikkeld zijn


De Haan & Cowey: eerder parallelle evolutie van de diverse visuele vaardigheden. Een 
lappendeken van overlappende en interacterende visuele systemen; i.p.v. een duidelijke 
separatie


Kleurperceptie: wat zijn de belangrijkste mechanismen; welke fenomenen kun je daarmee 
verklaren? Wat is kleurconstantie? Welke factoren dragen hieraan bij? 


Kleurconstantie = objecten lijken een uniforme kleur te hebben ondanks een hoge mate 
van variatie van belichtingen. Waargenomen kleur is niet enkel afhankelijk van de 
lichtfrequenties, maar ook van de interpretatie (context). Dit fenomeen is belangrijk omdat 
het bijdraagt aan een stabiele representatie van onze omgeving.


Retinex theorie 

• Edwin Land: wisselwerking retinale en corticale processen.

• Lokale kleurcontrasten: kleurwaarneming vindt plaats doordat we de mate waarin een 

oppervlak licht van verschillende golflengten kan weerkaatsen, vergelijken met de 
mate waarin dat gebeurt voor naastliggende oppervlakken.


• Globale kleurcontrasten: de kleurrespons van een specifiek oppervlak wordt 
vergeleken met de kleurrespons van de gehele visuele scène.


• Wanneer gereflecteerde hoog lichten van glimmende oppervlakken uit de scene 
worden gehaald, daalt de kleurconstantie.


Kegeltjesexciteerbaarheidratio’s

• Foster en Nascimento: de ratio van exciteerbaarheid van de verschillende 

kleurreceptoren speelt een belangrijke rol bij lokale contrasten en dus bij 
kleurconstantie. Hierbij kan het beschenen oppervlak en diens eigenschappen een 
invloed spelen en niet de lichtbron zelf.


Equivalent belichtingsmodel 

• Brainard en Maloney: equivalentbelichtingsmodel. Kleurdetectie bestaat uit twee 

stadia. Eerst worden de kegel-exciteerbaarheidsratio’s bepaald en daarna wordt deze 
algemene impressie van kleur vergeleken met het werkelijke kleursignaal d.m.v. 
bayesiaanse interferentie. Deze vergelijking geeft uiteindelijk de waargenomen kleur.




Familiariteit en verwachting

• Top-downproces: wanneer we bekend zijn met kleuren, gaat men overcompenseren 

bij het neutraliseren van een kleur.

• Vb. pp weten dat een banaan geel is, wanneer ze toch al grijs is, nog altijd het idee 

dat ze gelig is; dus overcompensatie naar lichtblauwe kleur.


Welke cues gebruiken we bij dieptewaarneming? 


Monoculaire cues: hier hebben we één oog voor nodig

• Afstand

• Textuur

• Schaduw en interpositie

• Bekende grootte

• Bewegingsparallax 


Binoculaire cues: beide ogen gebruiken 

• Binoculaire dispariteit 

• Stereopsis 


Oculomotorische cues

• Worden gevormd door accomodaties van de ooglens (bollen lens bij dichte objecten) 

en door divergentie (= beide oogbollen draaien naar elkaar toe bij het waarnemen van 
objecten die zich dicht bij de observator bevinden)


• Beperkt tot 1 object


Hoe herkennen we objecten? Welke evidentie hebben we voor een globale naar 
specifieke progressie in het verwerken van visuele info. Welke rol spelen spatiale 
frequenties daarin?


Hoe herkennen we objecten:

• Patroonherkenning

• Perceptuele organisatie

• Objectherkenning 


Spatiale frequentie  = De relatieve breedte van de banden in een sinus-golf rooster, 
gemeten in cyclussen per graad van visuele hoek.

• Lage spatiale frequenties 


• Grove informatie

• Lichte of donkere oppervlakken

• Snel geprojecteerd naar hogere-orde gebieden via magnocellulaire pad


• Hoge spatiale frequenties

• Vooral details

• Randen en contouren

• Trager doorgegeven via de parvocellulaire pad


Mensen sneller in staat om van grof naar fijnmazig te beslissen of een scene binnen of 
buitendeurs is dan van fijn naar grofmazig

Deze voorkeur voor grof naar fijn is echter taakafhankelijk


Wat zijn gestalt principes en hoe helpen ze een visuele scene te groeperen? Gelden deze 
principes ook voor natuurlijke scenes?




Wat we waarnemen is over het algemeen de meest eenvoudige configuratie (wet van 
pragnanz

• Principe van nabijheid 

• Wet van similariteit 

• Wet van goede continuatie 


Hoe dachten we aanvankelijk over objectherkenningsprocessen en waarom schieten deze 
oorspronkelijke theorieën te kort?


Vroeger herkenning door componenten (=geonen)

• Randen van object in 2D representatie geïdentificeerd

• Concave delen van het opp worden bepaald; identificeren van randen 

• Bepalen hoe een geon overeenstemt met deze eigenschappen 


Probleem:

• Sommige objecten zijn niet door geonen te beschrijven 

• Kan moeilijk overweg met variatie 


Welke rol spelen top-down processen in object herkenning en wat is de rol van het 
dorsale pad hierin?


Bar et al: aangepaste versie van Biedermans theorie met een onderscheid tussen een 
gedetailleerde bottom-up verwerking van visuele input en een meer generieke top-
downinvloed


Volgens Bar et al:

- Gedetailleerde informatie gepresenteerd in hoge spatiale frequenties 


➡Verwerkt op buttom-up manier door ventrale route

- Lage spatiale frequentie via dorsale magnocellulaire pad


➡Activatie kandidaat-objecten 

➡Mogelijke context creëren 


Verwachting speelt een belangrijke rol in de herkenning van een object. Evidentie in 
onderzoeken:


- Eskimo-indiaan illusie; Liar-face-illusie

- Priming d.m.v. continuous flash suppression: sensitiviteit proefpersoon verhoogt, 

waardoor ze accurater rapporteren over de stimulus die ze gezien hebben


Hoe worden object in de inferieure temporaalkwab gepresenteerd? Welke eigenschappen 
hebben neuronen in dit gebied? Is er sprake van een grootmoedercel? Wrm wel/niet?


Er zijn twee belangrijke principes voor hoe objecten gepresenteerd kunnen worden in de 
inferieure temporale cortex:


1) Selectiviteit = neuronen die sterk reageren op een specifiek objecten maar niet op 
andere objecten


2) Tolerantie = neuronen die altijd blijven reageren op een object, ongeacht de 
belichting, oriëntatie of grootte


- Hebben neuronen in inferieure temporale cortex een hoge of lage tolerantie?

➡Pauls en Poggio: De meeste responsen waren gezichtspuntafhankelijk —> 

maximale responsiviteit bij bekende gezichtspunten in vergelijking met 
onbekende gezichtspunten 


➡Booth en Rolls: sommige neuronen hebben hoge tolerantie en andere lage




Zoccolan et al: matige negatieve correlatie tussen selectiviteit en tolerantie 

- Sommige neuronen reageren op veel verschillende objecten, ongeacht oriëntatie, 

gezichtspunt, grootte of belichting

- Andere neuronen reageren heel selectief op specifieke objecten in heel specifieke 

omstandigheden

- Hoog specifieke en tolerante cellen maken deel uit van een netwerk waarin 

concepten gerepresenteerd zijn, zonder dat de cel cruciaal is van de concepten


Is gezichtsherkenning speciaal, of is het doorgedreven expertise? Welke hersengebieden 
zijn hierbij betrokken? Wat kunnen we leren van prosopoagnosiepatiënten? 


Er wordt veronderstelt dat gezichtsherkenning een gespecialiseerde vorm van 
objectherkenning is, gebaseerd op gespecialiseerde modules


Gezichtsherkenning lijkt gebaseerd te zijn op holistische werking (individuele 
eigenschappen van een gezicht worden in hoge mate parallel verwerkt)

• Gezichtsinversie-effect

• Deel-geheel effect


Fusiform fase area: gespecialiseerde hersengebieden betrokken bij gezichtsherkenning

• Gelokaliseerd in ventrale temporale cortex 

• Sterker geactiveerd door gezichten dan door objecten 


Door patienten met prosopagnosie te onderzoeken werd er evidentie gevonden voor 
activatie in de fusiform face area ( een hersengebied betrokken bij gezichtenherkenning) 
wanneer bekende gezichten werden getoond; Dit impliceert dat de verwerking van de 
gezichten nog op een onbewust niveau gebeurd maar deze info nooit het bewustzijn 
bereikt; Zou het dan kunnen dat prosopagnosie te maken heeft met een defficientie in het 
maken van fijne nuances?


Er zijn veel onderzoeken die dit idee steunen maar ook vele die het tegenspreken;


De expertisehypothese steunt het idee dat gezichtsherkenning beroep doet op fijne, 
gedetaileerde visuele analyses, waarin we gedurende ons leven een hoge mate van 
expertise hebben ontwikkeld. Volgens dit hypothese zijn de hersengebieden die 
betrokken zijn bij gezichtenherkenning ook betrokken bij objectenherkenning waarvoor 
we een hoge amte van expertise hebben ontwikkeld. Dus de fusiform face area moet niet 
beschouwd worden als een gebied voor gezichtenherkenning maar eerder als een 
expertisegebied. Er is wel geen eenduidige evidentie voor deze hypothese. Er is wel 
activiteit in die area wanner schaakexperts bepaalde schaakstellingen herkennen wat 
consistent is met de hypothese, maar de grootste effecten van expertise zijn gevonden 
buiten die area wat impliceert dat expertise mogelijk bijdraagt aan de herkenning maar 
waarschijnlijk niet allesbepalend was 


Welke eigenschappen spelen een belangrijke rol bij het herkennen van gezichten? Hoe zit 
dat voor onbekende personen? Welke rol spelen stabiele eigenschappen van een gezicht 
vs variabele eigenschappen?


Bruce en Young: uitgebreid theoretisch model voor gezichtsherkenning. Stadia van dit 
model:




1) Structurele ordening: beschrijven en representaties van een 
gezicht gegenereerd


2) De analyse van gelaatexpressie: afleiden van emotionele 
toestand van anderen


3) Spraakanalyse: interpreteren van lipbewegingen 

4) Analyse van specifieke gezichtseigenschappen  
5) Het identificeren van invariante gezichtseigenschappen  
6) Het identificeren van een persoon  
7) Het ophalen van de naam van de persoon  
8) Een cognitief systeem waar algemene achtergrondkennis 

de gezichtsherkenning beïnvloedt  

Dit model voorspelt dat er aanzienlijke verschillen zouden zijn tussen 
het herkennen van bekende en onbekende personen


Hoe wordt visuele aandacht gereguleerd? Welke rol spelen recurrente 
verbindingen? 


Literatuurreview Gilbert en Li: enkele mechanismen die kunnen 
verklaren hoe top-down gestuurde selectieve aandacht in staat is 
de visuele verwerkingspaden te beïnvloeden


- Een reeks neerwaartse paden doorheen de cortex, de 
thalamische kernen spelen een belangrijke rol bij het 
doorgeven van signalen. Recurrente verbindingen veranderen 
selectief responsdrempels langs de verwerkingspaden.


- Invloeden top-down: aandacht, verwachting en perceptuele 
taken


Wat is sensory gain effect? Hoe wordt dit gemeten en hoe is dit effect later genuanceerd? 


Sensory gain = neuronen met receptieve velden die overeenkomen met relevante locatie, 
reageren gevoeliger wanneer op die locatie een stimulus gepresenteerd wordt


Kunnen we aandacht verdelen over meerdere locaties? Kunnen we aandacht richting op 
objecten? Welke evidentie hebben we daarvoor? 


Hoe kunnen we naar visuele informatie zoeken?


Featured integration-theorie 

• Eigenschapszoeken = we zoeker een bepaalde eigenschap

• Pop-out effect


• Conjuctief zoeken = combinatie van eigenschappen zoeken 

• Probleem:

• De aard van de afwijkende stimulus is van belang ( bv: E is moeilijker te herkennen 

tussen F’s dan tussen O’s)




HOOFDSTUK 7: 

Wat is geluid? Hiervan verwacht ik dat je de belangrijkste eigenschappen kent: welke 
frequentiebereik kunnen we ongeveer horen? Wat is de decibelschaal? Op basis van 
welke eigenschappen kunnen we verschillende muziekinstrumenten van elkaar 
onderscheiden?


Geluid = vibratie, die zich als een waarneembare drukgolf verplaatst door een medium 
(lucht, vloeistoffen, vaste stoffen) 

• We kunnen frequenties registreren tussen de 20-20 000 Hz

• 0-120 decibel: logaritmische schaal (relatief t.o.v. referentiepunt) (amplitude)


Frequentie (snelheid): bepaalt de waargenomen toonhoogte in Hertz (Hz)

• Geluiden die we waarnemen zijn zelden puur (bestaande uit 1 frequentie), vaak 

produceert een geluidsbron een mengeling van meerdere geluiden (hele reeks

• frequenties)

• Als deze reeks willekeurig is: ruis

• Als deze reeks onwillekeurig is (met vaste verhoudingen vd frequenties): harmonisch, 

muzikaal


Amplitude (sterkte): bepaalt de intensiteit van het waargenomen geluid


Buiten de 2 basiskenmerken zijn er nog veel andere kleinere kortdurende veranderingen in 
een geluidsbron:

• Essentieel bij spraak: zorgt voor verstaanbaarheid

• Bij muziekinstrumenten zorgt het voor identificatie van de toon of het instrument


Anatomie: ik verwacht dat je in grote lijnen bekend bent met de anatomie van het 
auditieve systeem: Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van de cochlea?


De cochlea bestaat uit drie, met vloeistof (wordt door het ovale venster aan het trillen 
gebracht) gevoelde tunnels

• Scale vestibuli 

• Scale media

• Scale timpani


Hoe worden verschillende frequenties in het geluidsspectrum door deze trilharen 
gecodeerd?

• Frequentie theorie:  neuronen verbonden met trilharen vuren op dezelfde frequentie als 

die van het waargenomen geluid

• Geluid van 20.000 Hz zou 20.000 actiepotentialen produceren/seconde 

• Probleem: refractoire periode van een neuron


• Deze periode bedraagt 1/1000 van een seconde

• Is een restrictie qua maximale vuurfrequentie van een neuron 

• Neuronen hebben vaak een max vuurfrequentie van 1 Hz


• Frequentie is gecodeerd in functie van de locatie van de cochlea die gestimuleerd 
wordt

• Door variatie in doorsnede en stijfheid, zijn verschillende locaties selectief gevoelig 

voor andere frequenties→tonotopische organisatie vd cochlea (opeenvolgende 
tonen hebben opeenvolgende gebieden).




• Probleem: we zijn in staat heel kleine verschillen in frequenties waar te nemen, dit 
zou niet mogelijk zijn o.b.v. tonotopische organisatie want kan deze 
frequentiescheiding niet bewerkstelligen


• Combinatie van beide theorieën => volledigere verklaring

• Sommige delen vd cochlea zijn selectief gevoeliger voor bepaalde frequenties dan 

anderen

• Hoewel individuele neuronen max 1 keer kunnen vuren/seconde kaneen groep 

neuronen hogere frequenties coderen (tot 4000 Hz)

• Iedere golftop kan slechts een paar neuronen activeren. Degecombineerde 

vuurfrequentie van alle neuronen samen is gelijk aan de frequentie van het geluid-> 
werkt tot 4000 Hz (dit is het bereik dat we dagelijks het meest gebruiken)


• Toch nog veel hogere frequenties kunnen waarnemen tot 20.000Hz. Dit kan o.b.v. 
verschillen in stijfheid en breedte van het basilair membraan.


Hoe wordt het auditieve signaal naar de auditieve cortex geprojecteerd? 


De auditieve informatie passeert diverse subcorticale kernen voordat het in de auditieve 
cortex aankomt:


Cochleaire nucleus: onderdeel van de medulla (splitst het audiosignaal zodat het naar de 
oliva superieur kan) → oliva superior (=superieur olijfcomplex): ook een onderdeel van de 
medulla (bestaat uit de ipsilaterale oliva superieur en de contralaterale oliva superieur; 
sturen beide informatie door naar volgende kern) → inferieure colliculi: onderdeel van het 
middenbrein → mediale geniculate: zit in de kern van de thalamus → primaire auditieve 
cortex


Hoe kunnen we de richting van een geluidsbron bepalen?


Interauraal tijdsverschil = geluid die van links komt bereikt ons linker oor sneller 


Interaurale intensiteitsverschillen = geluid is in ene oor iets harder dan in het ander 

• Komt omdat ons hoofd een deel van de geluidsgolven blokkeert


Complexere cues obv de vorm van het hoofd en de oren:

• Geluiden die van beneden komen klinken anders dan wanneer ze van boven komen


Wat is frequentiecodering en wat is plaatscodering?


Frequentiecodering = omzetten van een frequentie van een toon in een karakteristiek 
neuraal signaal in het binnenoor


Plaatscodering = situering van de resonantieplaats voor een frequentie op het basilaire 
membraan


Hoe is de auditieve cortex georganiseerd. Waar worden de basale eigenschappen van 
geluid georganiseerd en waar de meer complexe?


De auditieve cortex kan in drie delen opgedeeld worden:

• De kern 


• Primaire auditieve cortex 

• De belt: die rond de kern ligt 




• De parabelt: die zich rondom de belt bevinft


Hiërarchie vd input is niet volledig, belt en parabelt krijgen gedeeltelijk ook rechtstreeks 
info vanuit de mediale geniculate kern


Wat is een tonotopische organisatie? 


De gebieden in de kern van de auditieve cortex bevatten een tonotopische kaart 
Tonotopische kaart (vergelijkbaar met retinoscopische kaart in visuele systeem):

• Maar representeert vooral toonhoogtes: specifieke gebieden in de kern representeren 

de individuele frequenties van het auditieve spectrum

• De neuronen in deze gebieden hebben een receptief veld die gevoelig zijn voor 

frequenties (en niet voor locaties zoals in het visuele systeem)

• → Hoe dichter een geluidsfrequentie in de buurt van de voorkeursfrequentie van een 

neuron komt, hoe sterker het neuron in kwestie zal vuren


Hoe zit het met het wat/waar onderscheid? 


Niet kennen denk ik 


Is toonhoogte en frequentie hetzelfde? Waarom wel/niet? 


Toonhoogte en frequentie zijn verbonden aan elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Er is geen 
eenduidige relatie tussen de twee


Voorbeeld: de ontbrekende basistoon

• Wanneer wij een toon waaarnemen bestaat die uit een basistoon ( de grondtoon; A 

van 440Hz) en een reeks harmonische tonen die ieder een veelvoud zijn van deze 
grondtoon, dan is onze subjectieve ervaring dat we één enkele toon horen, die 
overeenkomt met bv de standaard ‘A’.


• Wanneer wij de 440Hz echter weglaten, horen wij in principe nog steeds dezelfde A-
toon, alsof de grondtoon er nog steeds


Twee radicaal tegengestelde hypotheses

• von Helmholz:


• Verschillende frequenties op verschillende locaties gecodeerd en de waargenomen 
toonhoogte is afhankelijk van de specifieke locatie van de auditieve cortex die 
gestimuleerd werd.


• Joseph Licklider

• Basisidee: de grootsste gemene deler van alle harmonische frequenties samen is 

gelijk aan de periode van de grondtoon

• Probeerde dit te onderzoeken


• Belangrijkste bevindingen: complexe en simpele tonen activeren allebei 
dezelfde gebieden in de auditieve cortex.


• Dit suggereert dat de precieze verwerking van toonhoogte al in een van de 
subcorticale relaykernen plaatsvindt, die het auditieve signaal passeert voordat 
het de auditieve cortex bereikt


Hoe kunnen we het optreden van Tinnitus verklaren?




Tinnitus= fantoomwaarneming van een constante pieptoon (soms ook insectengeluiden, 
klokken, stromend water, meerdere geluiden tegelijkertijd, …)


Tinnitus is geen gevolg van veranderingen in het perifere auditieve systeem, want

deafferentie van de gehoorzenuwen doet de symptomen niet verdwijnen (soms nemen ze

zelfs toe)


Wat hebben auditieve ERP’s ons geleerd over de verwerking van auditieve informatie?


In de audiologie wordt soms gebruikgemaakt van korte intensieve stimuli om een 
akoestische reflex op te roepen. De reflex wordt veroorzaakt door een automatische 
contractie van een spier in het middenoor, als respons op geluid


De respons op dit geluid manifesteert zich in vijf specifieke pieken in het EEG; de 
zogenaamde auditory brainstem responses 


Een opmerkelijke bevinding is dat als de auditieve ERP’s juist verkleind zijn wanneer onze 
eigen acties geluid veroorzaken 


Verklaringen:

- Voorwaartse modellen verklaring: veronderstelt dat een zelfgegenereerde actie een 

uitvloeisignaal genereert dat uitgestuurd wordt naar de sensorische cortex


Wat is sensory gating? 


Sensory gating = beschrijft neurale processen van het filteren van overbodige of 
irrelevante stimuli uit alle mogelijke omgevingsstimuli die de hersenen bereiken


Waarom treedt de mismatch negativity op en hoe kunnen we dit fenomeen vanuit de 
predictieve Coding theorie verklaren?


Mismatch negativity = een negatieve ERP component die optreedt wanneer een auditieve 
stimulus op een of andere manier afwijkt van andere stimuli in de sequentie


Traditioneel 2 verschillende verklaringen:

• Modelaanpassingstheorie: Mismatch-negativity is resultaat van aanpassing ve intern 

model vd auditieve input. Dit model zou opgeslagen zitten in het geheugen en na 
detectie van onregelmatigheid aangepast worden


• Adaptatiehypothese: er is sprake ve veel simpeler neuraal mechanisme dan 
bovenstaande theorie. Het is een reflectie van de adaptie van auditieve-
cortexneuronen aan een veranderend geluidspatroon


Wacogne: netwerkmodel op basis van predictieve-coding:

• Op basis van een geheugenspoor worden er predicties gemaakt in lagen 2 en 3 van 

de auditieve cortex ( deze predicties worden vergeleken met actuele input vd 
thalamus)


• Op laag 4 is er een mechanisme voor het verwerken van predictiefouten (bepalen 
verschil tussen voorspelde en daadwerkelijke input)


• Dit model berekent de elektrische potentialen die ontstaan na de activatie van het 
predictiefoutenmechanisme




• Accuraatheid model van Wacogne: resultaten van het model werden vergeleken met 
MEG- studies waarin mismatch-negativity werd opgeroepen m.b.v. een oddball-
paradigma (= tijdens een regelmatige sequentie van stimuli een deviatie/oddball van 
de standaardstimuli aanbieden)


Wat is auditieve scene analyse en wat bedoelen we met het horizontale en het verticale 
organisatieprincipe? 


Auditieve scèneanalyse= de studie van processen die er voor zorgen dat we individuele 
geluiden in de natuurlijke omgeving kunnen herkennen en van elkaar onderscheiden


Bregman (1990): auditieve scèneanalyse bestaat uit 2 verschillende subproblemen:

• 1erticale organisatie: is tijdsgebonden. Op elk moment moet het auditieve 

scèneanalyse proces (ASA) de energieverdeling over de verschillende frequenties 
bepalen en o.b.d.v. proberen achterhalen wat de veroorzakende bron is bv. op basis 
van analyse van harmonische informatie: het auditieve systeem moet in staat zijn 
geluiden te herkennen die niet volledig periodiek zijn en dus ook geen perfecte 
harmonieën kunnen creëren → het systeem moet tolerantie hebben tegen imperfecte 
harmonieën. Principes die bijdragen bij groeperen van frequenties:


• Harmonische frequenties (!! Enige tolerantie tegen imperfecte harmonieën nodig)

• Start/onset van het geluid

• Regelmatigheden in het geluidspectrum.


   

• Horizontale organisatie: is gebonden aan de tijd-as van het spectrogram. 

Geluidsbronnen strekken zich uit in de tijd, maar zijn niet altijd continu actief. Vb. als 
er discrete geluiden worden voortgebracht die zich uitstrekken in de tijd → een stroom 
bv. melodieën. Voordeel: de perceptuele organisatie niet elke keer opnieuw doen


• Principe van plausibiliteit: het is onwaarschijnlijk dat 2 geluiden van 1 bron op 
een korte periode totaal verschillen -> worden gesegregeerd/gescheiden. 
Geluiden die in dezelfde lijn zitten en op elkaar lijken worden in een stroom 
(groep) geplaatst


Welke twee voorbeelden van bistabiele auditieve stimuli kun je benoemen? Hoe kunnen 
we dit stimuli gebruiken om auditieve perceptie te onderzoeken?


Voorbeelden bistabiele auditieve stimuli

• Twee pure tonen van verschillende frequenties die in een herhaald patroon afgespeeld 

worden kunnen wo waargenomen als 2 aparte melodieën die in elkaar lopen of als 1 
melodie 


• Herhalen van een reeks woorden bv. life life life ... zal bij de meeste pp bij 
herhaaldelijke aanbieden worden waargenomen afwisselend als ‘life life life’ of ‘fly fly 
fly’


Hoe deze bistabiele illusies gebruiken om de auditieve scèneanalyse te bestuderen?

• Subjectieve veranderingen in de waarneming relateren aan veranderingen in de 

neurale processen, die vergelijkbaar is aan de verwerking van een bistabiele 
stimulus.


• Aangezien de fysieke input constant blijft, moet de verandering het gevolg zijn van 
een verandering in de manier waarop de groepering van stimuli plaatsvindt.


• Studies naar neuraal correlaat voor verandering in perceptie tonen diverse stadia 
aan waarin de veranderingen kunnen plaatsvinden:




• Activatie in de secundaire auditieve cortex (wisseling van 1 naar 2 stromen en 
vice versa), activatie in de intrapariëtale sulcus (multisensorische verwerking), 
activatie in de primaire auditieve cortex en auditieve transmissiekernen in de 
thalamus, verandering in cochleaire nucleus (1e schakelstation na gehoorzenuw)


• Voor complexe signalen worden er stations gevonden op hogere-orde niveaus 
vb. frontale cortex


➔ Auditieve stroominformatieverwerking is een complex proces en vindt op veel auditieve 
plekken plaats/meerdere niveaus


Wat zijn de basisprincipes van muziekwaarneming en welke rol spelen predicties hierin? 
Wat is het verschil tussen?


19e eeuw: onderzoek naar muziek fors gestegen door Helmoltz. Waarnemingsdrempels, 
toonhoogte, luidheid, klankkleur -> kunnen we door Helmoltz zijn werk definiëren

• Auditieve cortex = tonotopisch ingedeeld:


• Belt: representaties van harmonische en ritmische patronen.

• Parabelt: integratie van individuele patronen tot een algehele muzikale 

representatie. ➔ Onderscheid tussen toonhoogte en tijdgebaseerde representaties


Koelsch&Siebel (2005): muziekwaarneming bevat een aantal specifieke neurale en 
cognitieve processen


• Analyse van elementaire eigenschappen van akoestische signaal zoals toonhoogte, 
chroma, klankkleur, intensiteit, ruwheid, ...


• Integratie van analyse op basis van gestaltprincipes tot melodieën en ritmische 
patronen


• De integratie wordt opgeslagen in het auditief geheugen

• Een gedetailleerdere analyse van de harmonische intervallen. Leidt tot identificatie 

van verschillende types akkoorden 
Een gedetailleerde analyse van de temporele intervallen


→ Deze analyses vinden waarschijnlijk apart plaats door de dubbele dissociatie


Muziekperceptie is een actief proces. Tijdens het luisteren maken wij continu predicties.

Omdat bijna alle muzikale genres gebaseerd zijn op voorspelbare regelmatigheden 
( ritmische structuur, opbouw van melodielijnen) is muziek een ideaal stuk gereedschap 
om de predictive-coding raamwerk te toetsen.


Het actief de aandacht richten op muziek vermindert de onzekerheid met betrekking tot 
de predicties die worden gemaakt. Toch vinden wij in muziek ook genoeg onregelmatige 
gebeurtenissen ( afwijkende ritme of akkoorden)


Koelsch et al. :

• De onverwachte gebeurtenis is maar in beperkte mate beinvloed door top-down 

predicties

• Illustratie adhv perceptie van ritme en perceptie van harmonie

• Syncopatie = toevoegen van muzikale accenten die buiten de puls vallen.


• Het is juist die syncope die ons aanzet om te willen bewegen, vooral wanneer 
herhaald


• Gegeven een constant tempo is een geinverteerde U-vormige relatie gevonden 
tussen de mate van syncope, de neiging om te willen bewegen en het plezier dat 
mensen aan muziek beleven




• De mate van grooviness kan worden verklaard obv het product van de mate van 
syncope en de precisie die wordt toegekend aan de predictiefout


Er kunnen op twee verschillende niveaus predicties worden gegenereerd.

• Eerste-ordepredicties ! genereren een verwachting over de sequentie

• Tweede-ordepredicties ! bepalen de precisie van deze predicties


• Door deze precizie naar beneden bij te regelen zal geen predictiefout worden 
gegenereerd bij syncope van het ritme of bij schendingen van de harmonische 
verwachting


Wat is de rol van stemvoering bij het waarnemen van een melodie?


Een belangrijk organisatie principe wordt gevormd door de stemvoering. Dit beschrijft de 
horizontale organisatie van de afzonderlijke stemmen/instrumenten (verloop in tijd).


• Een goede stemvoering zorgt voor duidelijk onscheidbare melodielijnen. Synchrone 
harmonische intervallen worden voorkomen. Individuele melodieën bestaan uit 
harmonisch kleine stappen. Bevordert formatie van auditieve stromen.


• Soms is er een fusie van verschillende stemmen tot 1 ononscheidbaar gehee,l was 
vroeger bij kerkmuziek


Wat is een shepardtoon?


Shepard-toon bestaat uit 10 sinusoïde componenten. Ze verschillen onderling een octaaf. 
Ze worden op verschillende geluidssterktes geproduceerd. De frequentie wordt constant 
beïnvloedt waardoor er een illusie optreedt. Illusie: een continue oplopende toon


• De hogere tonen worden steeds zachter

• De lagere tonen worden steeds harder


-> dit kan creëert een stabiele toon die als een lagere toon wordt waargenomen dan het is


Wat zijn de belangrijkste processen die betrokken zijn bij spraakherkenning.


Spraak = complexe reeks akoestische signalen. Kan worden geobserveerd in 
spectrogram


• Formanten= sterk door de stem geactiveerde frequentiebanden. Formanten zijn 
genummerd involgorde van oplopende frequentie. 1e formant is laagste frequentie


• Klinkers: meestal gerepresenteerd door 3 formanten. Formant is relatief constant 
gedurende de uitspraak


• Medeklinkers: snelle veranderingen in het frequentiespectrum. Formant is niet 
constant gedurende de uitspraak


• Belangrijke eigenschap spraaksignaal: zeer zwakke correspondentie tussen de 
akoestische energie in het spraaksignaal en de grens tussen 2 woorden 
(=segmentatieprobleem). Vaak vloeien opeenvolgende woorden in elkaar over <-> 
het midden vh woord is vaak gekarakteriseerd en heeft een lage akoestische activitei


Wat is de relatie tussen spraakherkenning en muziek.


De perceptie van muziek speelt mogelijks een rol bij de verwerking van prosodie, maar er 
zijn nog andere overeenkomsten tussen spraakherkenning en muziekperceptie.


• Het spraakherkenningsproces deelt specifieke neurale mechanismen met processen 
betrokken bij de verwerking van muziek


• Studie rogalsky et al: fMRI-test: kijken welke gebieden bij wat horen. Er is een 
aanzienlijke overlap tussen de gebieden betrokken bij taal en muziekverwerkingen. 



→ Vooral in de bilaterale superieure temporale cortex. Er is ook best wel dat niet 
overlapt.

• Vb. Zinnen: ventrolaterale gebieden, melodieën: dorsomediale gebieden

• Gebieden gevoelig voor hogere-orde-integratie van zinnen (taal): een netwerk van 

activatiepatronen in de bilaterale temporaalkwab

• Ook in de overlappende gebieden zijn er subgebieden die toch specifiek gevoelig 

zijn voor muziek of taal.


Hoe kunnen drie basisritmes in het EEG de mogelijke interpretaties van een spraaksignaal 
beïnvloedden?


Wat is het cocktailparty effect? En hoe kunnen we dat fenomeen onderzoeken?


Cocktailpartyprobleem = aandacht speelt een belangrijk rol in het

selecteren vd auditieve stroom die we willen volgen en het negeren vd andere auditieve

stromen


Te onderzoeken door dichotische luistertaak


Ook top-downprocessen hebben een invloed:

• Tijdens schaduwen een woord zeggen uit de genegeerde stroom

• Komt omdat het woord waarschijnlijk met de geattendeerde boodschap te maken had


Kunnen we auditieve aandacht simpelweg voorstellen als een filter? Waarom wel/niet?


Segregatie van auditieve signalen is meestal veel moeilijker dan visuele signalen omdat 
de geluidsbronnen veel overlappen (cf. H17). Luisteren naar 1 bron is moeilijk. We moeten 
meerdere problemen oplossen om dit te doen: eerst de bron extraheren, de bron moeten 
we attenderen, de segregatie van het geluidssignaal is complex, geluidsbronnen 
overlappen vaak sterk


Zijn er overeenkomsten tussen visuele en auditieve aandacht? In welk opzicht welk en in 
welkt opzicht niet?


Waarom is het lastig om auditieve objecten te definiëren? Kunnen we auditieve aandacht 
op objecten richten? 


Aandacht kan gericht worden op toonhoogtes, locatie en objecten. Het is bijzonder 
complex om een auditief object te definiëren:

• Geluiden die we horen, horen niet altijd bij objecten die we zien.

• Specifieke geluiden kunnen bij meerdere objecten horen.

• De verwachting vd luisteraar beïnvloed de link tussen geluid en object


Wat is inattentional deafness en hoe kun je dit fenomeen empirisch onderzoeken?


Onderzoek: Proefpersonen hoorden een auditieve scène van 4 personen die zich door de 
kamer verplaatsten. 1 groep luisterde naar de mannen die spraken. 1 groep luisterde naar 
de vrouwen die spraken. Er liep ook een extra man door de kamer die occasioneel ‘ik ben 
een gorilla’ zei -> de conditie die naar de vrouwen luisterde merkten dat veel minder op




Inattentional deafness wordt beïnvloed door perceptuele belasting: niet enkel auditieve 
belasting, maar ook visuele belasting. Dit kan dan ook verklaren waarom piloten soms 
belangrijke auditieve waarschuwingssignalen kunnen missen.




HOOFDSTUK 8:  

Wat zijn de belangrijkste basiseigenschappen van het vestibulaire systeem? 


Er zijn meerdere kernen in de cortex bij betrokken; de vestibulaire cortex is niet alleen 
maar betrokken bij de verwerking van evenwichtssignalen, maar representeert een model 
voor lichaamsoriëntatie, is betrokken bij de integratie van informatie van meerdere 
zintuigen en kan een buitenlichamelijke ervaring veroorzaken (zie blz 264-265) 


Vestibulair systeem:

• Meerdere kernen in de cortex bij betrokken

• Dit systeem is niet alleen maar betrokken bij verwerking van evenwichtssignalen, 

maar representeert ook een model voor lichaamsorientatie

• Het systeem is betrokken bij de integratie van inforatie van meerdere zintuigen en 

kan een buitenlichamelijke ervaring veroorzaken


Wat zijn de belangrijkste basiseigenschappen van belangrijkste somatosensorische 
receptoren?


eenvoudige vorm: een vrij zenuwuiteinde ; een ongemyelinyseerde axon dat zich vlak 
onder het huidoppervlak bevindt

→ stimuleren van deze receptor zorgt ervoor dat kaliumkanalen opengaan en zorgt voor 
een actiepotentiaal . Vooral betrokken bij waarneming pijn, warmte, kou


Complexere vormen:

• lichaampjes van Ruffini: omgeven door steunweefsel die de zenuw stimuleren 

wanneer dit weefsel uitgerokken wordt

• lichaampjes van Meissner: omringd met steunweefsel dat gevoelig is voor plotse 

verplaatsing van de huid en voor laagfrequente vibraties

• lichaampjes van Pacini: omringd met niet-neuraal weefsel, dat de functie van het 

zenuwuiteinde modificeert hierdoor zijn ze gevoelig voor hoogfrequente vibraties in de 
huid


Waarom is oorspronkelijk geconcludeerd dat de somatosensorische cortex een 
homunculus bevatte en wat is de kritiek op dit homunculus model?


Somatosensorische cortex wordt gekenmerkt door een sensorische kaart, die ons 
lichaam weerspiegelt.

• Penfield & Boldrey: pp moeten beschrijven welke sensaties ze ervaarden bij 

elektrische stimulatie van specifieke locaties op de cortex.

• Nadruk heel erg op sensorische verwerking, waardoor connectie tussen 

somatosensorische cortex en motorcortex onderbelicht was. Maar ondertussen wel 
literatuur die link aangeeft.


Het achterliggende idee achter zo een sensorische kaart is dat die op basis van alleen 
maar de afferente input van de sensorische receptoren zou kunnen ontstaan.


Kritiek:

• Sensaties die het interne lichaam representeren worden weinig onderzocht

• Het biedt geen ruimte voor een link met cognitieve processen 

• Als het puur bottom-up zou zijn zou het niet kunnen verklaren hoe lichamelijke 

sensaties kunnen bijdragen aan mentale processen zoals gedachten en emoties.




• Kan niet verklaren hoe de link tussen een representatie van ons lichaam en het 
waarnemen van sensaties tot stand komt.


• Het is naief dat het puur bottom-up gedreven is. Te oppervlakkige conclusie. 


Welke mechanismen (in hoofdlijnen) kun je benoemen die betrokken zijn bij het ontstaan 
van fantoompijn? 


Dat ze veroorzaakt kunnen worden door perifere veranderingen, veranderingen op het 
niveau van het ruggenmerg, of op het niveau van hersenstam, thalamus of cortex 


-        Plasticiteit:

o   Deafferentie: axonen in de hersenstam niet meer in staat op te regenereren na ongeval. 

o   Fantoomledematen: Patiënten hebben gevoel in een lichaamsdeel dat ze niet meer 
hebben (door bevoordeeld amputatie) -> consequentie plasticiteit van de cortex


-        Niet alleen de sensatie van een fantoomledemaat, maar ook fantoompijn (extreme 
vormen)

o   Perifere veranderingen: Neuroma: verknoopte massa axonen die niet meer opnieuw 
verbindingen kunnen maken met het weefsel van het geamputeerde lichaamsdeel, wordt 
gevormd in de uitgroeiing/zwelling van de stomp -> stimulatie kan resulteren in 
fantoompijnervaring. Bij gebrek aan regulatie door normale input vanuit de intacte 
lichaamsdelen, kunnen de ruggenmergzenuwknopen spontaan gaan vuren. Kan versterkt 
worden door ongebruikelijke activiteit in het neuroma en sympathische activatie.

o   Ruggenmerg: Plaatselijke verdoving resulteert slechts in de helft van de gevallen in 
vermindering van fantoompijn -> centraal systeem. Disinhibitie van de centrale 
pijnreceptoren. Vrijgekomen ruimte in beslag genomen door naastliggende axonen.

o   Hersenstam, thalamus en cortex: Reorganisatie ten gevolge van de amputatie in 
primaire somatosensorische cortex. Ook andere mechanismen spelen een rol, verdere 
ledematen kunnen ook voor fantoompijn zorgen. Reorganisatie kan sterk veranderen over 
de tijd


-        De pijngeheugenhypothese:

o   Sterke overeenkomst met de pijn die ervaren werd voor de amputatie-> sterk verband 
met duur van chronische pijn voor amputatie en kans op ontwikkeling van fantoompijn. 
Nog geen verklaring voor fantoompijn na trauma (niet chronisch)


Hoe manifesteert het fenomeen van telescopering?


Telescopering = Soms komt de ervaren lengte van een fantoomledemaat niet meer 
overeen met die van het oorspronkelijke ledemaat —> ze rapporteren ze korter dan het 
echte ledemaat


Vroeger werd dit fenomeen beschouwd als een vorm van adaptatie, maar recente studies 
hebben uitgewezen dat telescoperen samenhangt met een toename in de fantoompijn 


Wat is fybromyalgie en hoe manifesteert het zich?


Het fibromyalgisch syndroom: chronische generieke pijn in spieren en gewrichten (die niet 
direct aan een specifieke structurele oorzaak of een ontsteking worden gerelateerd). 



Gekenmerkt door een excessieve gevoeligheid voor druk op specifieke spier- of 
peesgroepen .


Fibromyalgie patiënten hebben een verlaagde pijngrens en geven hoge pijnratings aan 
pijn inducerende stimuli


De pijnsensaties die gerelateerd zijn aan fibromyalgie beïnvloeden de cognitieve 
processen

• Patiënten hebben vaak geheugenproblemen en presteren minder op dubbeltaken

• Patiënten zijn hypervigilant voor nociceptieve stimuli

• Ze rapporteren intensere pijnsensaties, meer negatief affect en een hogere mate van 

catastroferen over pijn


Wat is de impact van het kruisen van je handen op je tactiele perceptie?


Het kan een negatieve impact hebben

• Sterke impact op het schatten van de volgorde waarin tactiele stimuli worden 

aangeboden.


Bij een multisensorische integratie heeft het kruisen van je handen ook een invloed. Als 
een tactiele stimulus aas de linkerhand werd aangeboden, resulteerde dit in een 
vergroting van de amplitude van de ERP die opgeroepen werd door een visuele stimulus 
die aan de rechter kant werd aangeboden.


Wat is de rubberhand illusie?


Visuotactiele illusie. 


Rubberen hand op tafel en hand van proefpersoon eronder, op een platform onder tafel. 
Eerst beiden strelen, waneer je dan een mes in de rubberen hand wil zetten zal die 
persoon ze geschrokken terugtrekken -> impliciet als hun eigen beschouwd. Ehrsson et 
al. (2004): bij optreden van de illusie een toename in activatie in de bilaterale inferieure 
delen van de precentrale sulcus een het frontale operculum, sterkte van illusie 
correspondeert met activatie in de bilaterale premotorcortex. 3 neurale mechanismen:

• - Multisensorische integratie

• - Herkalibratie van de proprioceptieve representatie van de rubberen hand 

• - Die wordt aan het zelf geattribueerd 


Details zeer goed uitgelegd in de cursus en in de SV


Terugtrekken eigen hand pp wanneer een mes op de rubberen hand wordt gericht 
àwaarom?


• Door correspondentie aanraking die ze voelen op eigen hand en de aanraking die ze 
zien op de rubberen hand, gaan ze die impliciet als hun eigen beschouwen.

• De strelingen moeten gelijktijdig op de eigen en rubberen hand gebeuren.

• De rubberen arm moet in het verlengde liggen van de eigen arm. 


Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de peripersoonlijke ruimte?


Ruimte rondom ons lichaam, gevormd door integratie van visuele, tactiele en 
nociceptieve sensorische prikkels. Eimer, Cockburn, Smedley en Driver (2001): wanneer 
de proefpersonen een tactiele stimulus aan hun linkerhand moesten detecteren, 



resulteerde dat ook in een vergroting van de amplitude van de ERP die opgeroepen werd 
door een visuele stimulus in het linker visuele veld. Tactiele sensorische informatie wordt 
gerepresenteerd in een peripersoonlijk coördinatensysteem, dat flexibel geactualiseerd 
kan worden op basis van de geïntegreerde visuele en tactiele informatie. Làdavas (2002): 
peripersoonlijke ruimte beperkt tot de ruimte waarin we kunnen reiken, neuronen in de 
putamen die reageren op visuele en tactiele stimuli, gekenmerkt door 4 eigenschappen:

• 1.     De receptieve velden voor visuele en tactiele stimulatie komen met elkaar overeen

• 2.     De visuele receptieve velden hebben een beperkte diepte, die beperkt is tot de 

directe ruimte rondom de hand, de arm of het hoofd van de aap

• 3.     De vuurfrequentie van neuronen, ten gevolge van de visuele stimulatie, neemt af 

naarmate de afstand tussen de visuele stimulus en het cutanea receptieve veld groter 
wordt


• 4.     Het visuele receptieve veld wordt gepresenteerd in een lichaamsonafhankelijk 
coördinatensysteem


Extincitiepatiënten zijn normaal gezien nog wel in staat om visuele stimuli waar te nemen 
in hun contralesionele visuele veld, maar krijgen hier problemen mee wanneer er ook een 
visuele stimulus in het ipsilesionele veld wordt aangeboden -> voor tactiele stimuli een 
vergelijkbaar effect (enkel wanneer de visuele stimulus in de buurt van het lichaam werd 
gepresenteerd). 




HOODSTUK 9: 

Tegenwoordig veel meer hersengebieden als multisesorisch beschouwd dan vroeger


Er bestaat een relatie tussen multisensorische integratie en predictieve coding


Probeer eens te benoemen wat de belangrijkste basisprincipes van multisensorische 
integratie zijn (spatiële/ temporele nabijheid, etc)?


Opmerkelijk was dat wanneer een auditieve en visuele stimuli tegelijk werden 
aangeboden, de respons veel groter was dan de som wanneer beide apart worden 
getoond.


Sterkte superadditieve responsen afhankelijk van drie principes:


Temporele nabijheid = Visuele en auditieve stimuli moeten nagenoeg tegelijkertijd 
aangeboden worden (50 ms- 250 ms tijdsinterval)


Spatiale nabijheid = Maximaal effect wanneer visuele en auditieve stimuli vanaf dezelfde 
locatie worden gepresenteerd


De wet van omgekeerde effectiviteit: 


De superadditiviteit van de multisensorische neuronen neemt af naarmate de respons op 
de individuele stimulus sterker wordt.

Voorbeeld hond die blaft: wanneer de hond ver weg is, heb je meer aan de combinatie 
van beeld en geluid dan wanneer die dichtbij is.

 

Integratie vindt heel vroeg plaats in de verwerking!!!


Waarom klopt het oorspronkelijke idee dat de zintuigen onafhankelijk van elkaar opereren 
niet?


Zintuigen worden vooral onafhankelijk van elkaar bestudeerd => ze opereren 
onafhankelijk van elkaar.

=Idee dat multisensorische representaties pas gevormd worden nadat de volledige 
primaire verwerkingsprocessen vd zintuigen voltooid zijn


Bloom & Lazeron: stellen dat associatiegebieden in de pariëtale cortex info vanuit de 
somatosensorische cortex integreren met beeld- en geluidsinfo uit de occipitaal- en 
temporaalkwabben → De pariëtaalschors vormt zo een spatiale representatie die ons in 
staat stelt om door onze wereld te navigeren


Evidentie voor een extreem vroege integratie van auditieve en visuele info: ERP-studie

• Proefpersonen kregen random reeksen van visuele, auditieve en audiovisuele stimuli 

gepresenteerd

• De ERP-signalen van de auditieve stimulus (A) en de visuele (V), werden 

samengevoegd (A+V) en vergeleken met de ERP’s van de audiovisuele stimulus (AV)

• Al 50 ms na stimulusrepresentatie traden multisensorische effecten op: AV- (A + V)


Welke audiovisuele illusies kun je benoemen, hoe manifesteren ze zich en wat zeggen ze 
over audiovisuele integratie?




McGurk effect = Illusie die ontstaat wanneer het geluid van een uitgesproken lettergreep 
niet meer overeenkomt met de lipbewegingen die de spreker maak


De buiksprekersillusie is vooral bekend door de sketch waarin de illusie wordt gewekt dat 
de pop spreekt, i.p.v. de poppenspeler zelf. De illusie komt echter in veel dagelijkse 
situaties voor, bijvoorbeeld bij het kijken naar de tv krijg je de illusie dat het geluid 
rechtstreeks van het beeld komt, ook al staan de geluidsboxen op een andere plaats 


Onderzoek naar integratie van audiovisuele stimuli: een taak waarbij visuele en auditieve 
stimuli kort na elkaar worden aangeboden. De relatieve aanbiedingstijd van de 2 stimuli (= 
stimulus onset asynchrony/SOA) wordt systematisch gevarieerd, zodat ofwel de auditieve 
stimulus eerst wordt aangeboden ofwel de visuele. De proefpersoon moet rapporteren 
welke eerst was = tijdsvolgorde-beslissingstaak


De temporele buiksprekersillusie:

• Niet enkel een spatiale verschuiving van de auditieve stimulus, ook een temporele 

verschuiving van de visuele stimulus

• Onderzoek door Chen en Vroomen toont aan dat de presentatie van een korte toon de 

subjectieve timing van een visuele stimulus kan beïnvloeden. Bij het aanbieden van 
een korte toonpuls kort na de visuele stimuli, rapporteren pp dat de flits later 
verscheen dan in werkelijkheid het geval was.


• Doordat de temporele resolutie van ons auditieve systeem hoger is dan die van ons 
visueel systeem, proberen onze hersenen de conflicterende tijdssignalen te reduceren 
door de subjectieve timing van de visuele modaliteit aan te passen aan de auditieve


Additionele-flitsillusie:

• Auditieve info kan beïnvloeden wat we denken te zien

• Studie: Series lichtflitsen aanbieden aan pp & deze moesten rapporteren hoeveel ze 

zagen. SManipulatie: soms werd er één flits aangeboden omringd met 2 toontjes. 
Gevolg: pp rapporteerden dat ze 2 flitsen zagen = additionele-flitsillusie


Bounce-pass-illusie:

• Nog een ander effect van geluid op onze visuele waarneming

• studie: 2 kleine cirkels op een scherm bewogen naar elkaar toe. Deze konden even 

overlappen of gewoon door bewegen. Wanneer ze elkaar overlapten, pauzeerde ze 
even of bewogen verder. Er werden klikken gepresenteerd ofwel 150 ms voor het 
moment van overlap werd aangeboden, ofwel 150 ms erna of precies bij de overlap . 
Pp moesten rapporteren of de 2 cirkels elkaar passeerden of dat ze botsten en 
terugkaatsten .


• Wanneer klik exact op moment van overlap werd aangeboden dachten pp dat ze 
botsten en terugkaatsten . Klik ervoor/erna/niet: pp rapporteerden dat ze elkaar 
passeerden


Wat is in hoofdlijnen een belangrijks kenmerk van synesthesie (geen detail)


= wanneer de waarneming van een stimulus resulteert in bewuste sensorische ervaringen 
die normalerwijze niet met de stimulus in kwestie geassocieerd zijn Bv. een letter roept 
een kleur op




Sectie 5: op basis van welk principe kunnen veel integratieprocessen beschreven worden 
en welke factoren kunnen de integratieprocessen beïnvloeden


Drie verschillende computationele benaderingen om de integratie van multisensorische 
info in het brein te beschrijven:

• Statistische benadering die gebaseerd is op bayesiaanse inferenties —> verklaring 

buiksprekers illusie 

• Biologisch geïnspireerde modellen

• Modellen van het semantisch geheugen


Wat verstaan we onder multisensorische calibratieprocessen?


Van het deel over de relatie tussen aandacht en multisensorische integratie hoeft je alleen 
de weten dat de beïnvloedding wederzijds is en mogelijk afhankelijk van de relatieve 
saillantie van de inputs 


beïnvloedding wederzijds is en mogelijk afhankelijk van de relatieve saillantie van de 
inputs


Welke twee factoren beïnvloeden audiovisuele integratie tijdens onze levensloop? Bij 
kinderen? Bij ouderen?


De cognitieve processen die ten grondslag liggen aan multisensorische integratie zijn niet 
aangeboren en komen pas na een aantal jaren tot volle ontwikkeling. Lijkt er ook op dat 
afwijkingen in sensorische integratieprocessen ten grondslag liggen aan een aantal 
welbekende psychische stoornissen (schizofrenie en autisme)


Multisensorische processen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën/2 
tijdsschalen:

• De ene categorie processen opereert op de korte termijn en is gerelateerd aan de 

basale stimuluseigenschappen

• De andere categorie processen opereert op de lange termijn en heeft vooral 

betrekking op aangeleerde associaties & heeft volgens Murray een tijdspanne die de 
hele levensloop beslaat

• We leren doorheen hele levensloop nieuwe audiovisuele associaties die we kunnen 

gebruiken in het integratieproces

• Ouderen zijn beter in het integreren van audiovisuele informatie dan 

jongvolwassenen.

• ERP-studie: AV opgewerkte ERP componenten kleiner dan de som van 

auditieve en visuele ERP’s (A+V).

• Dit amplitudeverschil staat voor integratie van audiovisuele informatie en is 

groter bij ouderen, dan jongvolwassenen.


De multisensorische integratieprocessen ontwikkelen pas in late kindertijd, maar de 
vaardigheid blijft gedurende het verdere leven . Bv. liplezen pas vanaf 10j, niet gevoelig 
voor rubberhandillusie (vooral focus op visuele info, minder obv proprioceptieve info)




HOOFDSTUK 10: 

Wat is beweging en welke neurale mechanismen zijn betrokken bij bewegingsdetectie? 
(Enkel hoofdlijnen)


Beweging gecodeerd in spatiale frequentiedomein. (visuele scene-serie spatiale 
frequenties, richtingsgevoelig) 


Wat is biologische beweging en (wrm) is het speciaal?


Biologische bewegingen zijn speciaal (sociale factoren)

• Is de enige vorm van beweging die we zelf ook kunnen uitvoeren.


• mensen met Asperger die een probleem hebben met sociale communicatie en 
bewegingsvaardigheden, konden toch deze bewegingen herkennen


• In dagelijkse leven veel bezig met intenties van anderen te proberen aflezen.

• mind reading: intenties en emoties inschatten van anderen a.d.h.v. expressies 

•  Atkinson (2004): pp konden emoties (angst, verdriet, blijheid) aflezen van 

luchtpuntdisplays

• ➔ sociale factoren houden verband met vaardigheden om 

menselijkebewegingspatronen te herkennen


Hoe zou je, in hele globale termen de perceptie-actie cyclus kunnen beschrijven? Hoe zit 
het met het onderscheid tussen anterieure en posterieure hersengebieden? 


Perceptie-actie cyclus:

• De perceptie-actie cyclus representeert een circulaire stroom van informatie uit de 

omgeving naar sensorische gebieden en vanaf daar via motorische gebieden terug 
naar de omgeving en terug via sensorische gebieden verder,….


• Iedere vorm van adaptief gedrag vereist de verwerking van een continue stroom van 
perceptuele informatie en de vertaling van deze informatie naar een stroom van 
motorcommando’s. Deze continue stroom wordt veronderstelt op alle niveaus van de 
hiërarchie plaats te vinden 


Posterieure prefrontale cortex vooral betrokken bij het controleren van gedrag gat 
gerelateerd is aan het verwerken van cues 


Anterieure prefrontale cortex was vooral betrokken bij het verwerken van de context 
waarin de cue werd gepresenteerd 


Hoe zou je de studies van wolpert et al en sober en saber kort kunnen samenvatten? Wat 
kun je eruit concluderen?


Wolpert et al. testten welke informatie ( sensorische van de proprioceptieve zintuigen, 
geintegreerde motorische oitput dus de motorische commando’s of een combinatie van 
deze twee) wij gebruiken om informatie te krijgen over de huidige status van bv: ons arm


Hij liet mensen in het donker een armbeweging uitvoeren onder 3 verschillende condities:

• één keer met een meewerkende kracht

• één keer met een tegenwerkende kracht

• één keer zonder assistentie




De interne representatie van de beweging werd geschat door proefpersonen na afloop 
van de beweging een visuele inschatting te laten geven van de positie van hun arm. 
Mensen overschatten systematisch de afstand die hun arm had afgelegd.


De overschatting nam toe in de conditie met een meewerkende externe kracht en nam af 
met een tegenwerkende externe kracht. Dit laatste impliceert dat het voorwaartse interle 
model van de hand niet alleen maar op basis van de motorische output wordt 
gegenereerd.


De overschatting was niet constant, maar fluctueerde obv de afgelegde afstand. Deze 
fluctuaties konden het best verklaard worden door een model waarin informatie van de 
motorische output en de proprioceptieve sensorische output gecombineerd worden ! 
sensomotorische integratie


Sober en Sabes onderzochten de relatieve bijdrage van visuele en proprioceptieve 
informatie tijden het planning van beweging


Ze vonden dat visuele informatie vooral werd gebruikt voor de planning van de 
bewegingsrichting, terwijl de daadwerkelijke commando’s vooral gebaseerd waren op de 
proprioceptieve feedback


Wanneer er incorrecte vusele feedback werd gegeven, vertoonde de aanvankelijke 
bewegingsrichting een systematische bias, die sterk correspondeerde met de initiele 
visuele informatie.


Conclusie: het menselijke motorische systeem kan flexibel switchen tussen visuele en 
proprioceptieve informatie, afhnakelijk van de specifieke noodzaak voor het gebruik van 
een specifieke bron


Gelijkaardige studie van Crevecoeur:

• mechanische conditie: met de ogen de positie van hun arm volgen terwijl ze een 

armbeweging maken

•  mechanisch en visueel: dezelfde taak, paar de positie van de vinger gemarkeerd 

door een visuele stip

• visuele conditie: stip blijven volgen, zonder een armbeweging


Resultaten:

•  oogbewegingen obv visuele info zijn accurater maar oogbewegingen obv 

mechanische feedback kunnen veel snellen geinitieerd worden 


In welke mate speelt retinale stroominformatie een rol in het bepalen van (stuur)richting? 
Welke referentiepunten gebruiken we bij sturen? Zijn ze noodzakelijk?


Gibson: optische stroominformatie van beweging is basis voor richtingsbepaling

• Is niet noodzakelijk zo!


Richtingsbepaling vindt plaats o.b.v. twee principes:

1. Wanneer bewegingsinformatie beschikbaar is, zullen we die gebruiken om op een 
snelle automatische manier vast te stellen in welke richting we ons verplaatsen.

2. Wanneer bewegingsinformatie niet beschikbaar is, kan de richting waarin we ons 
verplaatsen afgeleid worden uit diverse andere cues




Tangentieel punt: het punt waar de bewegingsrichting van de weg lijkt te inverteren


Wat is de premotortheorie van aandacht, welke kritiek kun je er op geven en hoe zou je de 
relatie tussen aandacht een oogbeweging mogelijk wel kunnen verklaren?


Selectieve aandachtsprocessen zijn betrokken bij de selectie van informatie die relevant is 
voor de taakuitvoering.


- Premotortheorie van aandacht:

• spatiale aandacht komt door activatie motorsysteem

• verplaatsing aandacht is gevolg van planning doelgerichte actie


4 elementen:

• 1) Spatiale aandacht is het gevolg vd activatie van neuronen in spatiale kaarten, 

betrokken bij de

• planning van acties→geen onafhankelijk aandachtsysteem.

• 2) Activatie neuronen afhankelijk van het voorbereiden van een specifieke actie, 

spatiale aandacht is

• een consequentie van de planning van acties.

• 3) Verschillende spatiale kaarten kunnen actief worden, afhankelijk van welk 

effectorsysteem bij de

• geplande actie betrokken is.

• 4) Speciale rol voor het oculo-motorsysteem


Kritiek:

• Weinig evidentie voor relatie tussen endogeen oriënteren van aandacht en 

programmeren van oogbewegingen

• de enige relatie is de exogene oriëntatie van aandacht


Smith en Schenk: alternatief model→de relatie tussen aandacht en oogbewegingen blijft 
vooral beperkt tot het exogeen oriënteren van aandacht en deze relatie valt te verklaren 
binnen het biased-competitie model van aandacht.




HOOFDSTUK 11: 

Wat is de essentie van het evolutionair perspectief van motivatie?


Diverse cognitieve functies zijn ontstaan door middel van natuurlijke selectie bij onze 
evolutionaire voorouders. Alle basale cognitieve functies zijn ontwikkeld op basis van 
specifieke voordelen die deze functies boden.


De meeste cognitieve functies die wij hebben gezien zijn waardevrij ( verzameling van 
kennis en informatie). Deze functies zouden nutteloos zijn als ze niet gekoppeld zouden 
kunnen worden aan motivationele systemen die adaptieve keuzes en gedrag konden 
genereren bij onze voorouders 


Wat zijn de kernbegrippen uit klassieke motivatieliteratuur? 


Homeostase = omvat een streefwaarde, controlemechanisme en een 
correctiemechanisme die aan de slag beginnen wanneer de waarden in het lichaam ( van 
gelijk welk orgaan) niet binnen de streefwaarde zijn; streven naar evenwicht via een 
negatieve feedbackmechanisme


Allostase = vooral processen die leiden tot toestandsveranderingen; kan betrekking 
hebben tot positieve feedbackloops ( initiele respons wordt nog sterker) en in andere 
gevallen beschrijft de allostase de verandering in processen die normaal als 
homeostatisch worden beschouwd ( bv drugsverslaafde die drugs blijft gebruiken om de 
effecten van onthouding tegen te gaan wat als gevolg heeft dat die op een bepaald 
moment een grote hoeveelheid gaat innemen om alleen nog de 
ontwenningsverschijnselen te voorkomen  resultaat van natuurlijke downregulatie van de 
gevoeligheid van NT-receptoren en andere settling points op basis van negatieve 
feedbacksmechanismen)


Settling Point regulatie = wordt bereikt door twee tegenwerkende krachten die elkaar in 
ballans houden; ze bereiken evenwicht in de vorm van een settling point; de onderscheit 
met homestase is in de praktijk minder streng;


Drijfveer = een interveniërende variabele die beter in staat is om de complexe relatie 
tussen de onafhankelijke variabelen te beschrijven

• kan verklaren waarom iemand iets doet ( bv: werken voor een slokje water is best te 

definieren door te zeggen dat wij dorst hebben)

• probleem: er kan een cirkelredenering ontstaan

• oplossing: definitie perfect wanneer wij onze drijfveer kunnen gebruiken om nieuwe 

predicties te maken over ons gedrag die verder gaan dan alleen maar beschrijven.


Drijfveerreductie = werd oorspronkelijk beschouwd als de belangrijkste functie van 
beloning


• als motivatie het gevolg is van een drijfveer, mogen we veronderstellen dat het 
bevredigen van de behoefte die ten grondslag ligt aan deze drijfveer voldoende zou 
moeten zijn om het gemotiveerde gedrag te doen afnemen.


• helaas niet correct

zie voorbeeld met de jongen die eet via een buis, maar toch eerst zijn eten wil kauwen 




Wat is de belangrijkste evidentie tegen de drijfveer reductietheorie?


Oorspronkelijk idee: drijfveerreductie als de belangrijkste functie van beloning � 
bevrediging van behoefte doet gemotiveerd gedrag afnemen � NIET CORRECT


Jaren ’60 eerste evidentie ( jongen met permanente beschadiging op slokdarm; operatief 
fistula geplaatst om voedsel rechtstreeks in de maag te brengen � maag zit in principe 
vol maar jongen wil zijn eten nog steeds eerst kauwen anders voelt hij zijn eetlust niet 
bevredigd)


Elektische stimulatie van het brein: 


Vanuit dreefveerreductie: stimuleren van de hersengebieden die beloningen verwerken 
moet resulteren in afname van gemotiveerd gedrag;


Onderzoek leverde echter de tegenovergestelde resultaten


Impliceert dat beloning geen verband houdt met drijfveerreductie. Beloning moet daarom 
worden beschouwd als een onafhankelijke motivationele factor, die gekenmerkt wordt 
door specifieke hersenmechanismen. 

Wt zijn de belangrijkste resultaten van de diepte-electrode studies van Olds bij ratten en 
wat waren de consequenties hiervan voor de klassieke drijfveerreductietheorieën? 

o Note: Details uit het kader op blz 365 hoef je in principe niet te kennen, maar raad ik je 
wel aan om deze een keer te lezen gezien het belang van deze bevinding voor de 
motivatieliteratuur 


Old en Milner maakten zelf hun eigen diepte-elektrodes en implanteerden die bij de 
ratten, met het doel reticulaire formatie elektrisch te stimuleren.


Ontdekt per toeval dat de nucleus accumbens het pleziercentrum van het brein is. 
Vanwege de excessieve mate van zelfstimulatie die zij bij ratten waarnamen


Wat zijn de verschillen tussen normale en hiërarchische vormen van bekrachtigingsleren. 
Waarom is de ene vorm efficiënter dan de andere?


Hierarchisch bekrachtigingsleren = complexe doelen bereiken doordat specifieke opties 
verschillende mogelijke sets van acties representeren, waarbij iedere actieset weer 
bestaat uit verschillende primitieve acties


Regulier bekrachtigingsleren = simpele doelen die niet uit subsets bestaan


Bij een hierarchisch bekrachtigingsleren wordt de computationele belasting van systemen 
kleiner 


Wat is de belangrijkste conclusie die we kunnen trekken uit studies die de relatie tussen 
aandacht en beloning hebben onderzocht? In hoeverre kan beloning onze aandacht 
beïnvloeden? De oogbewegingstudies zijn zeker relevant


Relatie tussen aandacht en beloning:




Wanneer een beloning aangeboden wordt gaan we meer geneigd zijn om onze aandacht 
daartoe ( tot de distractor of de irrelevante stimulus) te richten zelfs als de stimulus niet 
relevant is voor de taak die wij uitvoeren. De drang naar beloning is meestal groter ( maar 
dit kan sterk individueel verschillen)




HOOFDSTUK 12:  

Wat zijn de belangrijkste definities? Emotie, humeur, gemoedstoestand, valentie, affect, 
…


Emotie = kortdurende stemming die sterk in intensiteit kan varieren en kan vaak ofwel 
direct door een specifieke gebeurtenis worden opgeroepen, ofwel door onze interpretatie 
of voorstelling van deze gebeurtenis.


Humeur = veel stabieler dan een emotie en de specifieke oorzaak van een bepaald 
humeur is vaak minder eenduidig; wel sterke wisselwerking tussen die twee.


Gemoedstoestand = beschrijft zowel emoties als humeur, en wordt vaak gebruikt om 
stemmingen te beschrijven die onder beide definities vallen.


Valentie = continue dimensie die kan variëren van extreem negatief naar extreem positief 
affect


Affect = geeft de aard van de gemoedstoestand weer ( positief en negatief effect)


Wat is het belangrijkste onderscheid tussen de categorische en dimensionele benadering 
van emoties?


Categorische theorieën: er bestaat een kleine set van onafhankelijke basisemoties die 
tezamen een rijkere set van complexe emoties vormen.


• Basisemoties : woede, verdriet, blijheid, angst, walging en verrassing.

• Aangeboren, gedeeld met andere diersoorten, tot uiting in specifieke 

fysiologische reacties en gezichtsuitdrukkingen.

• In diverse culturen teruggevonden.


• Complexe emoties : aangeleerd, verschillen van cultuur tot cultuur, tot uiting door 
combinatie van responspatronen bij basisemoties.


 

Dimensionale theorieën: iedere emotie is een punt op een continuüm, waarop de emoties 
op twee of meer dimensies kunnen variëren.


• Barrlett & Russel: identificeren een aantal verschillende dimensionale classificaties v 
emoties.


• Verschillende onderzoekers stellen verschillende indelingen voor, maar er is een 
hoge mate van overeenstemming.


Wat is de belangrijkste evidentie voor bewuste appraisal. De belangrijkste problemen 
waar dit onderzoek door gekend wordt (hypothetische scenario’s, weinig echte emoties, 
…) veronderstel ik ook bekend, maar de specifiek details hierover hoef je niet te kennen


Studies naar appraisal-processen:


Diverse angstuitlokkende scenes. Eentje had betrekking op een ritueel bij Aboriginals 
waar adolescente jongens een diepe snee in hun penis krijgen. De andere toonde diverse 
ongelukken in een timmerwerkplaats.


Cognitieve waardebepalingsprocessen werden gemanipuleerd op de meelopende 
commentaartrack ( aanzetten tot ontkenning of objectief te bekijken). 




Vergeleken met de controleconditie resulteerden beide experimentele manipulaties in een 
sterke afname van stressresponsen ( hartslag en huidgeleiding gemeten).


Emoties kunnen het resultaat zijn van de combinatie van verschillende 
waardebepalingsprocessen

 

Tegenwoordig meeste onderzoek met hypothetische scenario’s waarin de pp zich kan 
identificieren met iemand anders.


Kritiek:

• de situatie en de waarderingsprocessen worden vaak simultaan gemanipuleerd

• gevolg: zeer moeilijk om te weten of een emotionele reactie rechtstreeks het gevolg is 

van de situatie of als een reactie op de evaluatie van een situatie


Om probleem te omzeilen gebruiken ze één situatie

• belangrijkste bevinding is dat de intensiteit van de zelfgerapporteerde emoties sterk 

afhangt van de cognitieve waardering van de situatie

• de mate waarin pp rapporteren om controle te hebben over de situatie hangt sterk 

negatief samen met gevoelens van schuld en verdriet

• de meeste proefpersonen evaren weinig echte emoties


Om dit probleem te omzeilen gebruik van werkgerelateerde incidenten


Beslissingen over de emotionele ervaring worden sneller genomen dan beslissingen over 
de cognitieve waardering van de situatie. Wel mogelijk dat de cognitieve waarde heel snel 
nepaald wordt maar dat het relaties lang duurt voordat die expliciet kan gemaakt worden 
en voor het bewustzijn toegankelijk is.


Kunnen cognitieve waardebepalingsprocessen een emotionele toestand veroorzaken?

• Appraisal-training om de situatie positiever te beleven

•  effect: een afname van de ervaren negatieve emoties en fysiologische opwinding


Interpretatiebias = neiging om ambigue situaties vaak negatief te interpreteren

• mensen met angststoornissen hebben dit

• studies naar die bias suggereren dat de cognitieve waardebepalingsprocessen van 

mensen met angstoornis onevenredig negatief zijn

• training om de bias te verminderen resulteert in een afname van de waargenomen 

angstgevoelens


Wat zijn de belangrijkste processen uit het procesmodel van Gross en Thompson


Hun model veronderstelt dat de intensiteit van de emotie over het algemeen toeneemt 
naarmate we ons van links naar rechts langs deze lijn bewegen

 

situatie-selectie-------situatie modificatie ------aandachtsontplooiing ------ cognitieve 
verandering ----responsmanipularie


Emotieregulatiestrategieer kunnen op verschillende momenten in de tijd plaatsvinden


Situatieselectie = het regent buiten dus je beslist om niet naar school te gaan




Situatiemodificatie  = wel naar school gaan, maar afwachten voor het beste moment dat 
je kunt vertrekken, last minute vertrekken, je warm aankleden, snel fietsen


Aandachtsontplooiing = naar school gaan maar onderweg naar summer vibes muziek te 
luisteren


cognitieve verandering = herwaardering; denken aan alternatieven en de positieve 
consequenties


Responsmanipulatie = de negatieve aspecten van de situatie gewoon negeren 


Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van het netwerkmodel van Bower


Bower: invloed van stemmingen op cognitie proberen te verklaren door te veronderstellen 
dat emoties onderdeel zijn van een semantisch netwerk in het lange termijn 
geheugen.→zes assumpties:

• Emoties ~ knopen in het netwerk, die verbonden zijn met gerelateerde ideeën, 

fysiologische systemen, gebeurtenissen en expressies.

• Emotioneel materiaal gepresenteerd als proposities of veronderstellingen.

• Gedachten ontstaan via de activatie van knopen

• Activatie knopen door interne of externe stimuli

• Activatie verspreid zich naar gerelateerde knopen→cruciaal voor het verklaren vd 

invloed van emotie op cognitie, want activatie van emotie activeert de knopen of 
concepten gerelateerd aan deze emotie.


• Bewustzijn ~ activatie netwerk boven kritische drempelwaarde.

—> Model voorspelt de effecten van stemmingscongruentie en van gemoedstoestands-
afhankelijke geheugeneffecten.


• Hebben vooral betrekking op aandachts- en geheugenprocessen.

—>Model voorspelt dat er sprake zal zijn van gedachtecongruentie en intensiteit van de 
gemoedstoestand. 


• Hebben vooral betrekking op beslissingsprocessen


Welke drie stadie beschrijft Kohn et al. In zijn model voor emotiereglatie?


Veel emotieregulatiestrategieen zijn gebasseerd op cognitief belastende processen die 
geassocieerd zijn met de activatie van de prefrontale cortex. Deze activatie houdt sterk 
verband met afname van activatie in de amygdala ( emotionele verwerking)

Drie stadia:

• Eerste stadium � evaluatie van emoties ( ventrolaterale prefrontale cortex)


• Waarschijnlijk initiatie van de cognitieve waardebepalingsprocessen en wordt de 
noodzaak om een emotionele respons te initiëren gesignaleerd. 


• Tweede stadium � initiëren van de regulatie zelf  (dorsolaterale prefrontale cortex)

• Derde stadium � uitvoeren van de regulatie ( supratemporale gyrus, supplementaire 

motorcortex en angulaire gyrus)


Dit model suggereert een relatie tussen emotieregulatieprocessen en de activatie van de 
amygdala. Evidentie dat prefrontale corticale activiteit de werking van de amygdala kan 
beïnvloeden werd gevonden.




Wat is de relatie tussen het vermogen om lichaamssignalen te interpreteren en het maken 
van risicovolle keuzes?


Interoceptie kan beslissingsprocessen beïnvloeden. Als je je hartslag goed kunt 
inschatten kan je hiervan profiteren en beter presteren. Echter, bij het nemen van een 
risicovolle beslissing verhoogt je hartslag. De mensen die dit goed kunnen inschatten 
maken betere keuzes. De verhoging van je hartslag kan je zelfs wakker schudden om 
geen risico’s te nemen 


In hoeverre kan je gemoedstoestand cognitieve processen beïnvloeden? Negatief en 
positief?


Positief affect wordt vooral geassocieerd met Systeem 1 ( heuristisch systeem) en afname 
in systeem 2 (analytisch systeem).


Griskevicius vond dat sommige vormen van positief affect ( amusement, tevredenheid, 
enthousiasme) een meer heuristische redeneerstijl induceren dus zijn mensen in deze 
gemoedstoestanden makkelijker te overtuigen obv zwakke argumenten. Voor andere 
positieve gemoedstoestanden gold dit echter niet


De essentie van de constructed emotietheorie van Barret


Constructed emotion theory = affectieve ervaringen zijn het resultaat van de predicties die 
ons brein genereert. Brein construeert emoties op dezelfde wijze als andere percepties, 
obv predictieve mechanismen. 


Volgens deze theorie is allostase een van de belangrijkste functies van het brein. Ze 
beschrijft het als het zorgvuldig balanceren van alle processen die ervoor zorgen dat een 
organisme kan groeien, overleven en zich kan reproduceren 



