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Chapter 9

Nederlandstalige Samenvatting

Dit proefschrift is een verslag van mijn vier jaar durende ontdekkingstocht door reactie-
tijdenland. Ik heb in die tijd wat uithoeken aangedaan, maar toch zijn er twee belangrijke
punten die in dit proefschrift steeds terugkomen: Ten eerste blijkt telkens weer hoe nuttig
of zelfs essentieel het is om data formeel te modelleren in plaats van gebruik te maken
standaard statistieken. Ten tweede blijkt dat het gedrag van proefpersonen niet stabiel
is, zoals veel analysetechnieken veronderstellen, maar eerder zeer flexibel en adaptief.
In dit Nederlandstalige hoofdstuk geef ik een korte samenvatting van mijn belangrijkste
bevindingen. Voordat ik tot deze bevindingen kom, leg ik eerst uit waarom een formeel
model nodig is en beschrijf ik het diffusiemodel, dat ik in dit proefschrift meerdere keren
heb toegepast.

9.1 Reactietijden en het Belang van een Formeel Model

Hoe meer hersenen moeten denken over een bepaalde beslissing, hoe langer ze hiervoor
nodig hebben. Dit is de eenvoudige logica die aan de basis ligt van de grote populariteit
van reactietijd als maat van cognitief gedrag. Enerzijds worden reactietijden gebruikt om
te bepalen hoe lang een bepaald cognitief proces duurt, door op een slimme manier de
reactietijd op verschillende taken te vergelijken. Anderzijds worden reactietijden gebruikt
om af te leiden of bepaalde factoren een positief effect hebben op de cognitie, door de
reactietijd van verschillende condities of groepen mensen te vergelijken. Er schuilt echter
een lastig probleem in de vergelijking van reactietijden: de samenhang van reactietijd
met accuratesse.

Om dit verband te illustreren gebruik ik een veelgebruikte taak, de lexicale-decisietaak.
In deze taak ziet een proefpersoon telkens een lettercombinatie op een computerscherm.
Wanneer deze lettercombinatie een bestaand woord is, moet de proefpersoon zo snel
mogelijk op (bijvoorbeeld) de linker van twee knoppen drukken. Wanneer het een niet
bestaand “pseudowoord” is moet de proefpersoon zo snel mogelijk op de rechter knop
drukken. Deze taak zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om te onderzoeken of
ouderen even snel woorden herkennen als jongeren. Stel nu dat je dit onderzoek uitvoert,
en je vindt dat de ouderen weliswaar langzamer zijn dan de jongeren, maar dat ze ook
minder fouten hebben gemaakt. Wat moet je nu concluderen uit deze data?

Het probleem dat hierboven is beschreven is een gevolg van de speed–accuracy trade–
off : het fenomeen dat reactietijd en accuratesse tegen elkaar kunnen worden verhandeld.
Hoe sneller je wilt zijn, hoe meer fouten je op de koop toe moet nemen. Hoe accurater je
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9. Nederlandstalige Samenvatting

wilt zijn, hoe meer tijd je zult moeten nemen. In het bovenstaande voorbeeld zou je dus
kunnen concluderen dat ouderen slechter zijn in het onderscheiden van woorden, maar je
zou ook kunnen concluderen dat ze voorzichtiger reageren dan jongeren.

Er zijn verschillende manieren om met dit probleem om te gaan. Regelmatig wordt
de keuze gemaakt om een van de twee variabelen, reactietijd of accuratesse, te negeren.
Deze vereenvoudiging kan echter een vertekend beeld opleveren, zoals bovenstaand voor-
beeld laat zien. Gelukkig zijn er verschillende modellen die een betere oplossingen bieden
door gebruik te maken van beide variabelen. Het bekendste model, dat ik ook in dit
proefschrift meerdere keren heb toegepast, is het diffusiemodel. Dit model is in meerdere
hoofdstukken van dit proefschrift uitgebreid uitgelegd (zie bijvoorbeeld de introductie).
Daarom beschrijf ik hier alleen de essentie.

Het diffusiemodel veronderstelt een min of meer plausibel proces volgens welke beslissin-
gen in een tweekeuzetaak genomen worden. Dit proces wordt gevoed door ruizige infor-
matie over de stimulus (bijvoorbeeld een woord in de lexicale-decisietaak). De informatie
die wijst op het ene antwoord (“het is een woord”) wordt vegeleken met de informatie
die wijst op het andere antwoord (“het is een psuedowoord”). Wanneer het verschil in
evidentie voor beide antwoordopties groot genoeg is wordt een beslissing genomen. Dit
veronderstelde beslissingsproces is in de basis heel eenvoudig. Toch genereert het proces
(als je het bijvoorbeeld met een computer simuleert) een reactietijdverdeling voor zowel
goede als foute antwoorden die heel precies lijkt op menselijke reactietijdverdelingen.
Belangrijk is dat het exact vastligt hoe de vorm van deze reactietijdverdelingen en de ac-
curatesse afhangen van de instelvariabelen van het proces (de parameters). Deze laatste
eigenschap maakt het diffusiemodel een formeel model. Dit maakt het mogelijk om de
boel om te keren: uit een empirische dataset kun je de parameters bepalen die deze re-
actietijdverdeling en bijbehorende accuratesse beschrijven. Nu is de belangrijkste kracht
van het diffusiemodel dat verschillende parameters zeer specifiek samenhangen met een
van de psychologische componenten van een beslissingsproces. Een van de parameters, de
drift rate, hangt bijvoorbeeld samen met de moeilijkheid van de stimuli of het vermogen
van de proefpersoon om de betreffende beslissing te nemen (onderscheidingsvermogen).
Een andere parameter, boundary separation hangt sterk samen met hoe voorzichtig een
proefpersoon is met het geven van de respons. Deze precieze reflectie van gedrag in de
verschillende parameters van het model maakt het mogelijk om op basis van reactietijd–
én accuratessedata te ontleden in welke componenten van het beslissingsprocess verschil-
lende condities van elkaar verschillen.

In het bovengenoemde voorbeeld met ouderen en jongeren zou een analyse met het
diffusiemodel bijvoorbeeld kunnen uitwijzen dat jongeren een iets beter vermogen hebben
om woorden van pseudowoorden te onderscheiden dan ouderen. Daarnaast kan blijken
dat het verschil in reactietijd en de hogere accuratesse van ouderen voortkomt uit het feit
dat ze voorzichtiger zijn dan jongeren.1.

Naast deze verschillen in onderscheidingsvemogen en voorzichtigheid kan een ana-
lyse met het diffusiemodel ook verschillen in bijvoorbeeld sensomotorische componenten
van het beslissingsproces en a priori voorkeur voor een van de antwoordopties aan het
licht brengen. Zoals je hieronder zult lezen, heb ik in een aantal hoofdstukken gebruik
gemaakt van van het diffusiemodel om reactietijddata te ontleden tot de verschillende
onderliggende beslissingscomponenten.

1Onderzoek van Roger Ratcliff, die het diffusiemodel voor reactietijddata heeft ontwikkeld, laat inder-
daad een dergelijke interpretatie van leeftijdsverschillen in reactietijd en accuratesse zien. Zie hoofdstuk
5
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9.2 Oefening Baart (niet alleen) Kunst

Door de jaren heen is er een flinke hoeveelheid onderzoek gedaan naar de effecten van
oefening op allerhande cognitieve en perceptuele taken. Een van de meest algemene
bevindingen is dat oefening mensen sneller maakt. Deze versnelling is lange tijd de
belangrijkste focus geweest van onderzoek naar oefeneffecten. Effecten op accuratesse en
de verdeling van reactietijden zijn daarmee grotendeels genegeerd. Hoofdstukken 2 en 3
beschrijven twee studies waarin we hebben geprobeerd zowel reactietijd als accuratesse
te gebruiken om een beter beeld te schetsen van oefeneffecten.

In het eerste van deze twee hoofdstukken lieten we proefpersonen oefenen op een
lexicale-decisietaak. De taak die we voor dit experiment gebruikten bevatte 200 woord–
en 200 pseudowoordstimuli. De gehele taak werd 25 keer geoefend (proefpersonen namen
dus alles bij elkaar 10.000 beslissingen). De diffusiemodelanalyse op de data van deze
studie laat zien dat het oefeneffect niet simpelweg een afname van reactietijd is, maar
een samenspel van verschillende factoren. Niet alleen werden proefpersonen beter in
het onderscheiden van woorden en pseudowoorden, ze werden ook steeds onvoorzichtiger.
Deze combinatie van factoren leidde ertoe dat proefpersonen steeds sneller werden, terwijl
accuratesse gelijk bleef. Een onverwacht effect was dat proefpersonen ook sneller werden
in de sensomotorische component van reactietijd.

De resultaten van deze studie riepen de vraag op of de verschillende facetten van het
oefeneffect stimulusspecifiek zijn (en dus te maken hebben met het herhaald aanbieden
van dezelfde woorden en pseudowoorden) of eerder taakgerelateerd. Om deze vraag te
beantwoorden voerden we de studie in hoofdstuk 3 uit. Hierin lieten we proefperso-
nen herhaaldelijk oefenen op één stimuluslijst die steeds werd afgewisseld met nieuwe
stimuluslijsten. Stimulusspecifieke oefeneffecten zouden alleen op moeten treden op her-
haald aangeboden stimuluslijsten, terwijl taakgerelateerde oefeneffecten zowel op her-
haald aangeboden lijsten als op nieuwe lijsten zouden moeten optreden. Deze studie
liet zien dat de effecten op onderscheidingsvermogen en de niet–beslissingscomponent
gedeeltelijk taakgerelateerd en gedeeltelijk stimulusspecifiek zijn. Het oefeneffect op
voorzichtigheid bleek echter even sterk op beide stimuluslijsten en dus taakgerelateerd
te zijn.

Deze twee studies laten zien dat de focus op veranderingen in gemiddelde reactietijd
een beperkt beeld geeft van oefeneffecten. Door gebruik te maken van het diffusiemodel
konden we laten zien dat het effect van oefening verschillende facetten heeft.

9.3 Leren van Fouten?

Wanneer proefpersonen in een reactietijdtaak een fout maken, reageren ze vaak langza-
mer op de volgende stimulus, een fenomeen dat bekend staat onder de naam post–error
slowing. De meest gangbare uitleg van post–error slowing is dat proefpersonen constant
hun prestatie in de gaten houden en dat ze een fout interpreteren als een teken dat ze
de volgende keer wat voorzichtiger moeten reageren. Deze interpretatie van post–error
slowing is erg aansprekend en wordt regelmatig voor waar aangenomen. Andere verk-
laringen van het fenomeen zijn echter wel degelijk denkbaar. Het zou bijvoorbeeld zo
kunnen zijn dat proefpersonen afgeleid worden doordat ze een fout hebben gemaakt en
dat ze daardoor wat trager reageren op de volgende stimulus. In hoofdstukken 4 en 5
passen we het diffusiemodel toe om te onderzoeken welke processen ten grondslag liggen
aan de vertraging na fouten.
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9. Nederlandstalige Samenvatting

In de eerste studie gebruikten we een zeer grote bestaande lexicale–decisiedataset.
De conclusies van deze studie komen overeen met de gangbare verklaring van post–error
slowing: na een fout reageren mensen voorzichtiger. In de tweede studie onderzochten
we op een vergelijkbare manier het verschil tussen jongere en oudere proefpersonen. De
literatuur laat zien dat ouderen in het algemeen voorzichtiger zijn dan jongeren en het
lijkt erop dat ze ook sterker vertragen na het maken van een fout. De vraag is nu of
ouderen inderdaad extra voorzichtig worden na een fout, of dat wellicht andere factoren
een rol spelen. Om dit te onderzoeken lieten we ouderen en jongeren eenmoving dots–taak
uitvoeren. Dit is een puur perceptuele taak, waar de proefpersonen steeds zo snel mogelijk
moeten aangeven of een soort discobol van puntjes naar links of naar rechts draait. De
resultaten van deze studie bleken slechts gedeeltelijk in lijn met de gangbare verklaring
van post–error slowing. Alleen ouderen reageerden voorzichtiger na een fout. Hiernaast
bleken zowel ouderen als jongeren tijd te verspillen na het maken van een fout, misschien
om de fout te overdenken of door stilletjes te vloeken. Hierdoor konden ze minder snel
aan het verwerken van de volgende stimulus beginnen. Tevens bleken ouderen ook met
minder aandacht de stimulus te verwerken nadat ze een fout hadden gemaakt.

De resultaten van deze twee studies laten zien dat gedrag van proefpersonen zeer
dynamisch is. Niet alleen strategische aanpassingen veranderen het gedrag, maar ook
de snelheid van sensomotorische processen en informatieverwerking blijkt te fluctueren
tijdens een taak.

Tijdens onze analyse van post–error slowing stuitten we op een probleem met be-
trekking tot de manier waarop traditioneel de mate van vertraging na een fout wordt
uitgerekend. In deze traditionele berekening wordt de gemiddelde reactietijd op trials na
een correcte respons afgetrokken van de gemiddelde reactietijd na een foute respons. Dit
verschil wordt dikwijls als maat van cognitieve controle gebruikt. In hoofdstuk 6 laten we
zien dat deze methode gevoelig is voor een artefact van globale fluctuaties in gedrag. Zo
kunnen fluctuaties in motivatie leiden tot een schijnbare vertraging na een fout, terwijl
fluctuaties in voorzichtigheid kunnen leiden tot een schijnbare versnelling na een fout.
Voor dit probleem beschrijven we een eenvoudige oplossing, waarbij reactietijden na de
fout worden vergeleken met reactietijden vóór de fout. Met simulaties laten we zien dat
deze methode inderdaad robuust is tegen het beschreven artefact.

9.4 Van Accuraat Reageren tot Gokken

De meeste reactietijdmodellen, zoals ook het diffusiemodel, veronderstellen dat de ver-
handeling van reactietijd en accuratesse continu is. Dit wil zeggen dat, wanneer de
tijdsdruk geleidelijk wordt opgevoerd, een proefpersoon langzaamaan steeds sneller gaat
reageren en steeds meer fouten gaat maken, net zo lang totdat accuratesse is gedaald tot
kansniveau. In hoofdstuk 7 onderzoeken we deze aanname van continüıteit in de speed–
accuracy trade–off. Tegenover deze cuntinüıteitsaanname stellen we de voorspelling van
een fasetransitiemodel voor reactietijden. Dit model veronderstelt dat het gedrag van
een proefpersoon in een reactietijdtaak word bepaald door twee afzonderlijke respons-
modi: een accurate, relatief langzame modus, en een gokmodus, waar responsen snel zijn,
maar accuratesse op kansniveau. Dit model is gebaseerd op catastrofetheorie. Catastro-
fetheorie biedt een wiskundige beschrijving van systemen waarin kleine veranderingen in
omgevingsvariabelen leiden tot abrupte veranderingen in het geobserveerde gedrag. Twee
belangrijke voorspellingen die volgen uit catastrofetheorie zijn bimodaliteit en hysterese.
Deze twee voorspellingen hebben we in twee experimenten onderzocht.

De eerste voorspelling, bimodaliteit, houdt in er twee elkaar uitsluitende responsmodi
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zijn. In het fasetransitiemodel betekent dit dat proefpersonen ofwel de stimulus verwerken
en relatief accuraat reageren, ofwel snel gokken zonder de informatie in de stimulus te
verwerken. Gedrag tussen deze twee modi is instabiel. In het experiment dat we opzetten
om deze voorspelling te testen werden proefpersonen aangemoedigd om zo dicht mogelijk
bij de 75% correct en zo snel mogelijk te reageren. Deze opdracht vereist gedrag dat
tussen de twee staten in licht. Proefpersonen bleken echter niet in staat deze opdracht
uit te voeren door consequent relatief onvoorzichtig en snel te reageren, maar ze wisselden
relatief langzame, accurate responsen af met snelle gokken. Deze bevindingen bevestigden
de voorspelling van bimodaliteit.

De tweede voorspelling, hysterese, houdt in dat beide responsmodi van zichzelf stabiel
zijn. Dit zou ertoe moeten leiden dat een proefpersoon die accuraat reageert en wordt
aangespoord steeds sneller te reageren in staat zal zijn om accuraat te blijven reageren
tot op een bepaald moment zijn gedrag naar gokken overspringt. Andersom luidt de
voorspelling dat wanneer een een proefpersoon aan het gokken is, en de druk op accu-
ratesse wordt opgevoerd, deze proefpersoon pas bij een relatief hoge druk op accuratesse
weer terugkeert naar accuraat gedrag. Deze voorspelling testten we in een experiment
waarin we mensen door middel van een uitbetalingsregel steeds van heel accuraat rea-
geren tot gokken brachten en van gokken weer tot accuraat reageren. De sprongen van
de accurate modus naar de gokmodus bleken inderdaad bij een andere instelling van de
uitbetalingsregel plaats te vinden dan de sprongen van de gokmodus naar de accurate
modus. Deze bevindingen bevestigen de voorspelling van hysterese.

9.5 Conclusie

Dit proefschrift schetst een uitgebreid beeld van de dynamiek van het menselijk gedrag in
eenvoudige reactietijdtaken. Proefpersonen die zulke taken uitvoeren kunnen leren, ver-
snellen, vertragen, afgeleid worden, zich vervelen en zelfs overgaan tot gokken. Kortom,
hun gedrag is zeer dynamisch. Daarom kunnen gemiddelde reactietijd en accuratesse
slechts een oppervlakkige indruk geven van het gedrag. Om de dynamiek van het gedrag
in al zijn facetten bloot te leggen, moeten we gebruik maken van alle informatie die in
de data aanwezig is, inclusief accuratesse en de vorm van de verdeling van reactietijden.
In ruimere zin laat dit proefschrift zien dat de analyse van psychologische data altijd
moet steunen op een nauwkeurig geformuleerde theorie over het proces dat aan die data
ten grondslag ligt. Wanneer zo’n nauwkeurige theorie een passende beschrijving van de
gevonden data geeft, is dit een eerste stap richting een meer alomvattend begrip van
gedrag.
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