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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift beschrijf ik mijn onderzoek naar hoe beslissingen werken. 

Soms is het nodig om snel te beslissen, terwijl we op andere momenten juist beter 

zo zorgvuldig mogelijk kunnen beslissen. Mensen kunnen gericht kiezen om enkel 

met veel, of juist met weinig informatie genoegen te nemen. We stellen als het 

ware een drempelwaarde op, voor hoeveel informatie we nodig achten. Maar hoe 

werkt dit eigenlijk? Staat de informatiedrempel vast in de tijd, of wordt deze 

misschien lager naarmate hij langer niet bereikt blijkt, of laten we ons in feite vooral 

leiden door hoeveel haast we hebben? 

Hoe zorgen onze hersenen ervoor dat we deze drempel instellen? Welke 

hersengebieden zijn hierbij betrokken? En welke signaalstoffen, of neurotransmitters, 

gebruiken we om deze hersengebieden te beïnvloeden? Dit zijn de vragen die ik in 

hoofdstuk twee van dit proefschrift heb opgeworpen, en het onderzoek dat ik in 

hoofdstuk drie, vier en vijf beschrijf probeert deze vragen te beantwoorden.

In hoofdstuk drie onderzoeken we hoe de beslissing zelf werkt. Hierbij toetsen 

we voorspellingen van een recent ontwikkeld model, het ‘urgency gating model’. Dit 

model stelt voor dat we in feite oude informatie niet hoeven te bewaren om onze 

beslissingen te maken, maar dat we onze beslissingen enkel hoeven te baseren op 

de huidige informatie, en de hoeveelheid haast die we hebben. Hierdoor voorspelt 

het model dat informatie die we vroeg aanbieden niet bijdraagt aan de uiteindelijke 

beslissing, tenzij deze onmiddellijk genomen wordt. We vergelijken dit met de 

voorspellingen van een traditioneel model, het ‘drift diffusion model’, dat voorspelt 

dat alle oude informatie ook meegenomen wordt in de beslissing. De data die we 

verzameld hebben komen overeen met de voorspellingen van het diffusie model, 

en laten dus zien dat de accumulatie van informatie wel degelijk nodig is om te 

verklaren hoe beslissingen werken.

In hoofstuk vier beantwoorden we de vraag ‘is het striatum nodig voor het 

aanpassen van de beslissingsdrempel?’. Uit eerder onderzoek weten we dat de 
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basale ganglia, en dan vooral het striatum, actief zijn tijdens het maken van snelle 

beslissingen. Wij vroegen ons af of dit gebied ook daadwerkelijk nodig is om zelf de 

beslissingsdrempel in te stellen. Om deze reden onderzochten we patienten die een 

lokaal herseninfarct hebben geleden, in het striatum. We lieten ze beslissingen 

maken die ofwel snel, ofwel nauwkeurig moesten zijn. We vergeleken hun gedrag 

met dat van gezonde proefpersonen van een vergelijkbare leeftijd. Hierbij maakten 

we gebruik van een wiskundig model van beslissingen, waarmee we op individuele 

basis de beslissingsdrempel uit konden rekenen. Uit dit onderzoek bleek dat mensen 

met een infarct in het striatum een lagere beslissingsdrempel hadden, vooral 

wanneer ze nauwkeurig moesten zijn, en dus eigenlijk hun drempel zouden moeten 

verhogen. Het daadwerkelijke vermogen om de informatie te verwerken was niet 

aangetast. Hieruit concluderen we dat het striatum inderdaad noodzakelijk is voor 

het succesvol aanpassen van de beslissingsdrempel.

In hoofdstuk vijf beantwoorden we de vraag ‘wordt de beslissingsdrempel 

bepaald door het dopamine-niveau in het striatum?’. Dopamine is een signaalstof, 

oftewel een neurotransmitter, die zeer belangrijk is in de basale ganglia. Omdat het 

een zeer globaal signaal geeft, dat langdurig de informatie om iets wel te doen kan 

versterken, en om iets niet te doen kan verzwakken, vermoedden wij dat dopamine 

een belangrijk factor zou kunnen zijn in het bepalen van de hoogte van de 

beslissingsdrempel. We gaven gezonde jonge mensen in één sessie bromocriptine, 

een middel dat de werking van dopamine nabootst; en in een andere sessie een 

neppil, oftewel een placebo. We verwachtten dat mensen onder invloed van 

bromocriptine een verlaagde beslissingsdrempel zouden vertonen, maar er bleek 

geen enkel verschil tussen de twee sessies. Hieruit hebben we geconcludeerd dat 

het mechanisme waarmee het striatum de beslissingsdrempel instelt 

hoogstwaarschijnlijk niet afhankelijk is van dopamine.

In hoofdstuk zes vatten we kort de voorgaande hoofdstukken samen, en blikken 

we vooruit op mogelijk vervolgonderzoek. We weten nu dat beslissingen toch echt 
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het gevolg zijn van de accumulatie van bewijs, en dat de grenswaarde voor deze 

beslissingen bepaald wordt door het striatum. Het blijkt echter dat deze grenswaarde 

niet gevoelig is voor veranderingen in dopaminerge activatie. De grote vraag blijft 

dus hoe het striatum dan wel de beslissingsdrempel aanpast. Een goed beginpunt 

om verder te zoeken lijken mij de striatale interneuronen. Interneuronen zijn cellen 

die vrij globaal een hersengebied inhiberen, en zo grootschalige effecten hebben 

die niet heel lokaal specifiek zijn. Dit komt sterk overeen met het soort 

informatieoverdracht dat nodig is om de beslissingsdrempel aan te passen.

We weten veel over hoe beslissingen werken, en hoe het brein deze processen 

implementeert. Door dit onderzoek te doen weet ik hier nu zelf veel meer over, en 

ik hoop dat ik ook iets heb bijgedragen aan de beschikbare kennis over dit 

onderwerp. Desondanks blijft er nog heel veel te ontdekken.
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