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Samenvatting g 

11 Samenvatting 

Ditt proefschrift gaat over stopgedrag, ofwel over de inhibitie van motorische responsen. Het 
centralee thema is het stopproces, de interne cognitieve respons die wordt geïnitieerd door de 
presentatiee van een stopsignaal en eindigt met het tegenhouden van de motorische handeling. 
Omm dit stopgedrag experimenteel te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van het stopsignaal 
paradigmaa (Logan, 1994; Logan & Cowan, 1984). De stoptaak bestaat uit een keuze-
reactietijdd (RT) taak (ook wel aangeduid met primaire taak of go-taak). Terwijl proefpersonen 
dee primaire taak uitvoeren worden ze onverwacht geconfronteerd met een stopsignaal, bij-
voorbeeldd een toon. Een eenvoudig 'horse-race model' maakt een kwantitatieve interpretatie 
mogelijkk van stopgedrag en voorziet ons van een beschrijvende maat voor stopgedrag, de 
stopsignaall  reactietijd (SSRT). Het onderzoek in dit proefschrift is gebaseerd op de gedachte 
verderr te kijken dan de SSRT om meer te weten te komen over de aard van de processen die 
tenn grondslag liggen aan inhibitoire controle. Hierbij werd uitgegaan van een aantal verschil-
lendee perspectieven binnen de experimentele psychologie. 

/.. 1 Interactiepatronen tussen stoppen en reactieve inhibitie 

Hoofdstukk 2 beschrijft een onderzoek waarin inhibitie in het stopproces factorieel wordt ge-
combineerdd met reactieve inhibitie, een andere vorm van gedragsinhibitie die samenhangt met 
dee uitvoering van de primaire taak. Het theoretisch belang van een dergelijk design werd al 
onderkendd door Logan (1994, p. 192). Volgens hem zou het stoppen van een motorische 
responss makkelijker kunnen zijn als de primaire taak zelf ook aanspraak maakt op een vorm 
vann inhibitoire controle. Aan de andere kant zou het stoppen van een dergelijke repons kunnen 
wordenn bemoeilijkt indien het stopproces en het go-proces beide een beroep doen op eenzelf-
dee (inhibitoir) proces met een beperkte capaciteit. Ook De Jong, Coles, & Logan (1995, p. 
507)) onderstrepen het theoretisch belang van onderzoek naar het interactiepatroon tussen 
tonischee inhibitie van responsbereidheid en fasische inhibitoire controle (het stoppen van 
responsen).. Het onderzoek dat wordt beschreven in Hoofdstuk 2 gaat daarom in op de vraag of 
eenn toestand van verminderde responsbereidheid de RT van het stopproces (SSRT) beïnvloedt. 
Deelnemerss aan het experiment werd gevraagd om te reageren op letters, klinkers en mede-
klinkerss (go-trials). Tijdens lettersequenties werd soms een X gepresenteerd die aankondigde 
datt er een nogo-trial op handen was. De presentatie van een X induceerde een inhibitoire reeks 
omdatt proefpersonen geneigd zijn hun keuzereactietijd op go-trials uit te stellen als ze zijn 
gewaarschuwdd voor een komende nogo-trial. Uit de resultaten blijkt dat responsen tijdens een 
dergelijkee inhibitoire reeks zich moeilijker laten stoppen dan controle responsen. Dit specifie-
kee interactiepatroon geeft aan dat een toestand van verminderde responsbereidheid eenzelfde 
invloedd heeft op zowel het go-proces als het stopproces; beide blijken namelijk vertraagd. 

Ditt resultaat zou aanleiding kunnen geven tot de verklaring dat de processen van stop-
signaall  inhibitie en reactieve inhibitie aanspraak maken op dezelfde beperkte capaciteitset. 
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Hoofdstukk 2 eindigt echter met een alternatieve verklaring die veronderstelt dat de motorische 
responsbereidheidd van proefpersonen afneemt tijdens een inhibitoire episode om zo het aantal 
commissiefoutenn op nogo-trials te beperken. Dit heeft tot gevolg dat er een grotere afstand 
overbrugdd dient te worden tussen het niveau van de motorische responsbereidheid en de grens 
diee overschreden dient te worden bij het uitvoeren van een motorische respons. Er werd ver-
ondersteldd dat verminderde responsbereidheid gerelateerd is aan krachtigere responsen die 
zichh moeilijker laten stoppen. 

1.21.2 Het verband lussen stoplatentie en responskracht: een fysiologisch perspectief 

Hoofdstukk 3 toetst de hypothese dat de duur van het stopproces langer is voor krachtige res-
ponsenn dan voor responsen die worden uitgevoerd met minder kracht (zie Hoofdstuk 2). 
Proefpersonenn voerden vier taken uit: een simpele-RT taak, een keuze-RT taak, en twee 
go/nogo-takenn met respectievelijk 80% en 50% go-signaalprobabiliteit. De taken werden 
afgenomenn in twee condities: Een conditie waarbij het imperatieve signaal kon worden ge-
volgdd door een stopsignaal (stopsignaal paradigma) en een tweede conditie zonder stopsigna-
lenn (standaard Donders paradigma). De kracht van de respons werd gemeten met krachtme-
ters.. Naar aanleiding van de resultaten in Hoofdstuk 2 en de studies van Mattes, Ulrich en 
Mille rr (1997) en Ulrich, Mattes en Miller (1999) werden krachtigere responsen en langere 
stoplatentiess verwacht in de go/nogo-taken dan in de simpele en keuze RT-taken. De verkre-
genn resultaten repliceren de studie van Hoofdstuk 2 en bevestigen de hypothese dat stoppen 
moeilijkerr is indien de responsbereidheid lager is. 

1.31.3 Simpel versus selectief stoppen: een ontwikkelingsperspectief 

Hoofdstukk 4 benadert de vraag naar de aard van het inhibitie proces vanuit een ontwikkelings-
psychologischh perspectief. Uit eerder onderzoek is bekend dat het vermogen tot simpel stop-
penn (i.e., het afbreken van alle in gang zijnde motorische responsen) verbetert tijdens de ont-
wikkelingg en verslechtert tijdens normale veroudering (Williams, Ponesse, Schachar, Logan, 
Tannock,, 1999). Bedard et al. (2002) hebben deze resultaten recent uitgebreid met een onder-
zoekk naar de ontwikkeling van selectieve inhibitoire controle. Selectief stoppen is een meer 
verfijndee manifestatie van inhibitoire controle dan simpel stoppen. De selectieve stoptaak die 
gebruiktt is door Bedard en collega's betrof de perceptuele kant van het stopproces en vereiste 
datt proefpersonen onderscheid maakten tussen twee auditief gepresenteerde stopsignalen. 
Proefpersonenn werd gevraagd om de geplande primaire respons te stoppen bij de presentatie 
vann een specifieke toon (aangemerkt als het valide stopsignaal) maar niet bij de presentatie 
vann de andere toon (i.e., 'fop-stopsignaal'). 

Hett eerste doel van het experiment dat wordt beschreven Hoofdstuk 4 is om inzicht te 
krijgenn in het ontwikkelingsverloop van selectieve stopsignaalverwerking, en wel aan de 
motorischee kant en om deze ontwikkeling af te zetten tegen ontwikkelingstrends in de snel-
heidd van responsexecutie (go-signaal RT) en de snelheid van simpel stoppen. Daartoe namen 
driee leeftijdsgroepen (7-jarigen, 1 O-jarigen en jong-volwassenen) deel aan het onderzoek 
waarbijj  de snelheid van het uitvoeren van een respons en de snelheid van inhibitie werd geme-
tenn met een keuze RT-taak, een simpele stoptaak en een selectieve stoptaak. Het tweede doel 
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vann het onderzoek spitst zich toe op de vraag of de snelheid van selectief stoppen wordt beïn-
vloedd door de respons die moet worden tegengehouden. Daartoe werden in alle drie de taken 
dee eisen met betrekking tot responsselectie op het go-signaal gemanipuleerd door middel van 
spatielee stimulus-respons compatibiliteit (SRC) instructies. 

Dee resultaten van de keuze reactietijd taak tonen aan dat de 7-jarigen langzamer res-
pondeerdenn en meer fouten maakten op go-signalen dan de overige twee groepen (die niet 
significantt van elkaar verschilden). De verschillen in go-signaal RT tussen compatibele en 
incompatibelee responsen in de keuze taak waren het grootst in de jongste leeftijdsgroep verge-
lekenn met de twee oudere groepen. 

Inn de simpele stoptaak bleken de 7-jarigen ook langzamer in zowel het uitvoeren als in 
hett stoppen van een respons. Bovendien maakte deze kinderen ook meer fouten. SRC had 
echterr geen invloed op go-signaal RT, foutenpercentages en SSRT. Jong-volwassenen waren 
snellerr in het selectief stoppen van hun responsen dan 10-jarigen, en 10-jarigen waren op hun 
beurtt weer sneller dan de 7-jarigen. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat compatibele respon-
senn sneller selectief werden gestopt dan incompatibele responsen. Echter, de vertraging in het 
selectieff  stoppen van incompatibele responsen was het grootst bij de 7-jarigen. 

Uitt de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de snelheid van het uitvoeren 
vann een respons wordt beïnvloed door SRC. De effectgrootte van SRC op RT neemt af met 
hett toenemen van leeftijd. Bovendien verdwijnen de effecten van SRC op RT indien er stop-
signalenn worden toegevoegd aan de taak. Een belangrijke bevinding is dat zowel het vermo-
genn om simpel als selectief te stoppen verbetert naarmate kinderen ouder worden, maar dat 
dezee processen zich kenmerken door een verschillend ontwikkelingsverloop waarbij de ont-
wikkelingg van selectieve inhibitoire controle de grootste verandering laat zien. Hierbij dient te 
wordenn opgemerkt dat een toename van het aantal cognitieve controle processen dat wordt 
aangesprokenn in de selectieve stoptaak vermoedelijk heeft bijgedragen aan deze trend. 

1.41.4 Stoppen is een respons: een informatieverwerkingsperspectief 

Dee hoofdstukken 5 en 6 toetsen de hypothese dat er overeenkomsten zijn tussen de aard van 
stopprocessenn en de aard van go-processen. Go-signalen vereisen perceptuele discriminatie, 
vertalingg in een correcte respons en vervolgens het programmeren en uitvoeren van de res-
pons.. Op dezelfde manier wordt verondersteld dat ook de verwerking van stopsignalen bestaat 
uitt perceptuele discriminatie, vertaling in een actie (i.e., inhibitie van de respons) en het pro-
grammerenn en uitvoeren van de inhibitoire respons. Om inzicht te krijgen in de deelprocessen 
vann stoppen maken we gebruik van de additieve factoren methode (AFM, Hoofdstuk 5) en de 
Simon-taakk (Hoofdstuk 6), twee paradigma's die ons inzicht in de aard van go-signaal ver-
werkingg hebben vergroot. 

Hett experiment dat wordt beschreven in Hoofdstuk 5 had tot doel om verschillende 
stadiaa van het stopproces, dat begint met de presentatie van het stopsignaal en eindigt met het 
feitelijkk stoppen van de respons, te ontleden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de AFM. 
Allereerstt werd een standaard AFM design toegepast, met het oog op het verkrijgen van addi-
tievee effecten van signaal discriminabiliteit (hoog versus laag) en stimulus-respons compatibi-
liteitt (compatibel versus incompatibel), twee factoren waarvan verwacht mag worden dat ze 
verschillendee stadia van het go-RT proces beïnvloeden. De succesvolle onafhankelijke mani-
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pulatiee van effecten van signaal-discriminabiliteit en SRC op respectievelijk een perceptueel 
enn een responsgerelateerd stadium werd bevestigd door een additief interactiepatroon. 

Vervolgenss werd geprobeerd om dit additieve interactiepatroon te repliceren met 
SSRTss door de go-signalen van de standaard AFM taak te gebruiken als stopsignaal in een 
selectievee stoptaak. Hierbij werden proefpersonen gevraagd om onderscheid te maken russen 
tweee visueel gepresenteerde stopsignalen, en hun go-reactie te stoppen bij één van beide stop-
signalen.. In de compatibele stopconditie stopten proefpersonen hun respons alleen indien de 
locatiee van het stopsignaal compatibel was ten opzichte van de locatie van de respons die werd 
aangeduidd door het go-signaal (e.g., een respons met de linkerhand wordt alleen gestopt bij 
eenn stopsignaal dat ook links wordt gepresenteerd). In de andere conditie, met incompatibele 
stopinstructie,, werd gevraagd om de respons te stoppen indien het stopsignaal werd gepresen-
teerdd tegenovergesteld aan de locatie die werd aangeduid door het go-signaal (i.e., een respons 
mett de linkerhand wordt alleen gestopt indien het stopsignaal rechts wordt gepresenteerd). 

Uitt de stopresultaten blijkt dat selectief stoppen volgens een incompatibele stopinstruc-
tiee meer tijd kost dan selectief stoppen volgens een compatibele stopinstructie (e.g., Van den 
Wildenberg,, & van der Molen, 2003a). Anders dan verwacht bleken de manipulaties van 
stopsignaall  discriminabiliteit niet van invloed op de snelheid van stoppen: selectief stoppen 
volgendd op een makkelijk te discrimineren stopsignaal was even snel als het selectief stoppen 
naa een moeilijker te discrimineren stopsignaal. Op basis van het SSRT interactiepatroon werd 
geconcludeerdd dat de niveaus van discriminabiliteit binnen het huidige onderzoek niet opti-
maall  waren. Met name de minder goed te discrimineren stopsignalen bleken niet zo moeilijk 
vann elkaar te onderscheiden. Deze veronderstelling werd bevestigd door een analyse van een 
subgroepp van de proefpersonen die is geselecteerd op basis van een relatief groot effect van 
signaall  discriminabiliteit in de standaard AFM taak. Deze subgroep liet wel het geanticipeerde 
patroonn zien van stopsignaal discriminabiliteit op SSRT; makkelijk te discrimineren stopsig-
nalenn werden eerder gestopt dan moeilijker te discrimineren stopsignalen. Binnen deze groep 
wass de trend waarneembaar dat compatibele stopinstructies leidde tot kortere stoplatenties 
vergelekenn met incompatibele stopinstructies. De hoofdeffecten op SSRT binnen deze sub-
groepp bleken additief. Dit patroon toont aan dat, tenminste in een subset van proefpersonen, 
signaall  discriminabiliteit en compatibiliteit aangrijpen op twee onafhankelijke stadia van 
stopsignaall  verwerking. Concluderend kan worden gesteld dat het verkregen additieve interac-
tiepatroonn tussen (stop-)signaal discriminabiliteit en (stop-)SRC op SSRT wijst in de richting 
vann het succesvol opdelen van het stopproces in twee onafhankelijke stadia van stopsignaal 
verwerkingsstadia. . 

Inn Hoofdstuk 6 wordt de stoptaak gecombineerd met de actieve onderdrukking van 
responsactivatiee die samenhangt met irrelevante aspecten van stimuli in de Simon-taak. Stimu-
lii  in de Simon-taak bevatten namelijk zowel taakrelevante aspecten (zoals de kleur van het 
signaall  op basis waarvan de proefpersoon beslist of hij/zij met de rechter- of linkerhand rea-
geert)) als taakirrelevante informatie (zoals de locatie van het signaal, links of rechts van een 
centraall  fixatiepunt). Congruente trials zijn gedefinieerd als die trials waarbij de relevante en 
irrelevantt aspecten van de stimulus samenvallen (de stimulus wordt rechts gepresenteerd en de 
kleurr van de stimulus is geassocieerd met de rechterhand). Deze congruente trials worden 
geassocieerdd met snellere responsen. Echter, op incongruente trials corresponderen de relevan-
tee en irrelevante stimulus aspecten niet met elkaar (e.g., de stimulus wordt links gepresenteerd 
terwijll  de kleur is geassocieerd met de rechterhand). Responsen op incongruente trials zijn 
overr het algemeen trager. De responsactievatieprocessen die een rol spelen in de Simon taak 
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zijnn beschreven door een 'dual-process model" (e.g., De Jong, Liang, & Lauber, 1994; Eimer, 
Hommel,, & Prinz, 1995; Hommel, 1993; Kornblum, Hasbroucq, & Osman, 1990; Ridderink-
hof,, van der Molen, & Bashore, 1995; Stoffels, 1996). De responsactivatie die wordt opgeroe-
penn door irrelevante stimulusaspccten wordt actief onderdrukt door de proefpersoon, volgens 
dee activatie-suppressie hypothese (Ridderinkhof, 2002). Deze onderdrukking heeft tijd nodig 
omm effectief op gang te komen en wordt verondersteld actiever te zijn indien de relevante 
informatiee relatief laat wordt verwerkt (e.g., indien de kleur van het signaal zich moeilijker 
laatt onderscheiden). Actievere onderdrukking van responsactivatie door irrelevante stimu-
lusaspektenn zal leiden tot een kleiner Simon-effect. De resultaten van Hoofdstuk 6 die zijn 
verkregenn in de standaard Simon-taak zijn in overeenstemming met dit model. Keuzerespon-
senn op moeilijker te discrimineren stimuli (groenig versus gelig) waren langzamer dan respon-
senn op makkelijk te discrimineren stimuli (rood versus blauw). Responsen op incongruente 
trialss waren tevens langzamer dan op congruente trials. Bovendien bleek het Simon-effect 
duidelijkk kleiner in de conditie met minder goed te onderscheiden stimuli. Dit bevestigt de 
hypothesee dat de actieve onderdrukking van responsactivatie door irrelevante locatie-
informatiee tijd nodig heeft alvorens effectief te zijn. 

Dee Simon-stimuli werden vervolgens ingezet als stopsignalen in een simpele stoptaak 
enn twee selectieve stoptaken om te onderzoeken of de verwerking van relevante en irrelevante 
aspectenn van het stopsignaal kan worden geïnterpreteerd in termen van het 'dual-process 
model'.model'. In overeenstemming met eerder onderzoek bleken selectieve stoplatenties langer dan 
simpelee stoplatenties (Van den Wildenberg & van der Molen, 2003a). Bovendien bleek het 
selectievee stopproces trager te zijn bij moeilijker te onderscheiden stopsignalen dan bij makke-
lij kk te onderscheiden stopsignalen. Tevens werd een Simon-effect op stoplatentie geobser-
veerd:: simpel stoppen was sneller na congruente dan na incongruente stopsignalen. We von-
denn tevens een congruentiepatroon op selectieve SSRT met makkelijk discrimineerbare stop 
signalen.. Belangrijker is echter de afwezigheid van een congruentie-effect op selectieve SSRT 
bijj  moeilijk te onderscheiden stopsignalen. Hieruit mag worden geconcludeerd dat bij relatief 
langeree stoplatenties de verwerking van het relevante aspect van het stopsignaal (i.e., kleur) 
niett negatief werd beïnvloed door het irrelevante aspect van het stopsignaal (i.e., locatie). 

1.51.5 De basale ganglia en stoppen: een neurofysiologisch perspectief 

Hoofdstukk heeft een neurofysiologisch perspectief en onderzoekt de aard van inhibitoire con-
trolee vis-a-vis het functioneren van de basale ganglia. Het onderzoek werd geïnspireerd door 
Bruniaa (1993) die naar voren bracht dat een directe verbinding tussen de prefrontale cortex en 
dee nucleus reticularis (RN) een mogelijke route zou kunnen zijn waarlangs respons-inhibitie 
wordtt gerealiseerd. Het toetsen van deze hypothese is echter niet eenvoudig vanwege de ana-
tomischee beperking van de RN binnen een experimentele setting. Enkele jaren geleden opper-
dee Brunia een tweede mogelijke stoproute: de exciterende route van de cortex naar de STN 
(subthalamischee kern) (Brunia, persoonlijke communicatie). Activatie via deze route blokkeert 
thalamo-corticalee output, hetgeen gepaard gaat met een reductie van bewegingen. Het meren-
deell  van het neurofysiologisch onderzoek naar de aard van inhibitoire controle richt zich op de 
roll  van frontale hersengebieden. Er zijn echter weinig studies bekend naar de rol die de basale 
gangliaa spelen bij inhibitoire motorische controle. Het huidige onderzoek werd mogelijk 
gemaaktt door recent ontwikkelde technieken om de functie van de basale ganglia te module-
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renn met behulp van hersenstimulatie (DBS; deep brain stimulation). Aan dit onderzoek namen 
tweee patiëntengroepen deel, beide behandeld met DBS. De patiënten in de ene groep had een 
neurostimulatorr in de STN, en de patiënten in de andere groep waren behandeld met een 
neurostimulatorr in Vim (ventrale nucleus intermedius van de thalamus). De patiënten voerden 
tweemaall  een stoptaak en een go/nogo-taak uit; eenmaal met de neurostimulator aan, en een-
maall  met de stimulator uitgeschakeld. De resultaten van de go/nogo-taak lieten geen effect 
zienn van neurostimulatie op de uitvoering van go-responsen en accuratesse voor beide groe-
pen.. DBS van de thalamus had geen effect op stopprestaties in de stoptaak. Echter, STN-
stimulatiee verbeterde zowel de snelheid van het uitvoeren als het stoppen van een respons. 

22 Concluderende opmerkingen 

Watt hebben we nu geleerd over de aard van het inhibitie-proces? 
Allereerstt draagt het huidige onderzoek een alternatieve verklaring aan bij de interpre-

tatiee van langere stoplatenties die worden geassocieerd met reactieve inhibitoire controle. Bij 
eerderr onderzoek met de Eriksen flanker-taak werd de interactie tussen stopsignaal inhibitie en 
reactievee inhibitie geïnterpreteerd in termen van een aanspraak op eenzelfde beperkte hoe-
veelheidd beschikbare mentale capaciteit (Kramer, Humphrey, Larish, Logan, & Strayer, 1994; 
Ridderinkhof,, Band, & Logan, 1999). De resultaten die zijn verkregen wijzen echter in de 
richtingg van een andere mogelijke verklaring. Metingen van responskracht tijdens verschillen-
dee stoptaken toonde aan dat het stopproces is vertraagd bij responsen die gepaard gaan met 
meerr fysieke kracht vergeleken met minder krachtige responsen. Dus, in tegenstelling tot wat 
menn zou verwachten zijn responsen die als het ware worden achtergehouden juist moeilijker te 
stoppen.. Dit kwam naar voren in Hoofdstuk 2, waarbij proefpersonen werden gewaarschuwd 
voorr een op handen zijnd nogo-signaal, en in Hoofdstuk 3, waar de kans op de presentatie van 
eenn nogo-signaal werd verhoogd. 

Tenn tweede is het onderzoek dat wordt beschreven in Hoofdstuk 4 een aanvulling op 
hett werk van Dempster (1993) over de ontwikkeling van inhibitoire controle. Dempsters 
modell  benadrukt actieve hiërarchische controle van een lagere-orde systeem door een hogere-
ordee systeem. Hierbij zouden executieve functies die worden gemedieerd door de prefrontale 
cortexx een belangrijke rol spelen. Het model wordt gevoed door zowel ontwikkelingsonder-
zoekk waarbij werd aangetoond dat een verminderde vatbaarheid voor interferentie een belang-
rijkee bijdrage levert aan cognitieve ontwikkeling, als neuropsychologisch onderzoek waaruit 
naarr voren komt dat frontale hersengebieden een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van 
interferentiegevoeligee taken (Casey, Giedd, & Thomas, 2000; Van der Molen, 2000). Volgens 
Dempsterr (1993) bestaat inhibitie uit een verzameling processen die verschillen op temporele 
(pro-actief,, non-actief en retro-actief), formele (motorisch, perceptueel, en linguïstisch) en 
spatielee (interne en externe) dimensies. Hierbij werd verondersteld dat deze vormen van inhi-
bitiee een verschillend ontwikkelingsverloop laten zien en zo aanleiding geven tot een stapsge-
wijzee ontwikkeling in de mate van gevoeligheid voor interferentie. De leeftijdsgerelateerde 
ontwikkelingg van simpele stopsignaal inhibitie die wordt gerapporteerd in dit proefschrift zijn 
inn overeenstemming met de aanname van Dempster dat met name jonge kinderen gevoelig 
zijnn voor motorische aspecten van interferentie-controle. Bovendien kan het hier gepresen-
teerdee ontwikkelingsonderzoek worden beschouwd als een uitbreiding van Dempsters idee 
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vann een gedifferentieerd ontwikkelingsverloop omdat het aantoont dat binnen de motorische 
dimensiee simpel en selectief stoppen zich verschillend ontwikkelen in de kindertijd. 

Eenn derde inzicht dat wordt toegevoegd wordt geleverd door de idee dat stoppen meer 
iss dan de afwezigheid van een respons. Stoppen kan juist worden beschouwd als een respons 
anan sich. Net als bij een respons op een go-signaal is (i) de stoprespons op stopsignalen trager 
indienn proefpersonen een onderscheid moeten maken russen de uitvoering van de inhibitoire 
responss of niet (selectief stoppen - Hoofdstuk 4), (ii) is het selectieve stopproces vertraagd bij 
moeilijkerr te onderscheiden stopsignalen (Hoofdstuk 5 en 6), en (iii ) wordt het stopproces 
beïnvloedd door irrelevante aspecten van het stopsignaal (Hoofdstuk 6). 

Dezee samenvatting kan niet worden afgesloten zonder enkele opmerkingen over het 
horse-racehorse-race model. Dit proefschrift had niet tot doel de grenzen van het model te verkennen of 
eroverheenn te gaan. De huidige resultaten illustreren de robuustheid van het model. Het race 
modell  geeft een goede beschrijving van stopdata die is verkregen met visuele stopsignalen 
(ziee ook Van Boxtel, van der Molen, Jennings, & Brunia, 2001). Bovendien bleef het model 
toepasbaarr indien het stopinstructie afhing van de responsinstructie (Van den Wildenberg & 
vann der Molen, 2003a), maakte het model de relatie duidelijk tussen responskracht en stop-
snelheidd (Van den Wildenberg, van der Molen, & Logan, 2002) en toonde het de effecten van 
neurostimulatiee aan op de snelheid van responderen en stoppen (Hoofdstuk 7). In het alge-
meenn kan worden gesteld dat de data die worden gepresenteerd in dit proefschrift goed konden 
wordenn geïnterpreteerd in termen van het race model (zie Band, van der Molen, & Logan, 
20033 voor uitvoerige simulaties van de stopsignaal procedure). 

Dee zoektocht naar de aard van het inhibitie-proces duurt voort in lopend onderzoek bij 
Parkinson-patiëntenn naar de effecten van neurostimulatie op stopgedrag. Deze studies zullen 
wordenn uitgebreid met metingen van hersenactiviteit om meer inzicht te krijgen in de rol van 
specifiekee neuroanatomische structuren in cognitieve en motorische aspecten van anticipatoir 
gedrag. . 

Afsluitendd wil ik opmerken dat we momenteel bezig zijn met de data-analyse van een 
elektrofysiologischh onderzoek naar de inhibitoire controle van go-responsen in het Simon-
paradigma.. (Burle, Ridderinkhof, Ramautar, & van den Wildenberg, 2003). Dit stoponderzoek 
bevatt zowel EEG-, EMG- en krachtmetingen. De opzet van deze studie maakt het mogelijk 
omm een vergelijking te maken tussen twee uitingen van binnen-trial cognitieve controle; de 
eerstee is extern en de tweede is extern van oorsprong. Allereerst is er de cognitieve (stop-) 
controlee die volgt op de presentatie van een extern stopsignaal, en ten tweede is er de interne 
cognitievee controle die in verband wordt gebracht met de detectie en achtereenvolgens de 
actievee onderdrukking van incorrecte responsactivatie (Burle, Possamaï, Vidal, Bonnet, & 
Hasbroucq,, 2002). Een directe vergelijking tussen fysiologische maten die zijn gerelateerd aan 
partieell  gestopte responsen en responsen met partiële fouten kunnen een bijdrage leveren aan 
dee ontrafeling van cognitieve processen die kunnen beletten dat incorrecte responsactivatie 
uitmondtt in een incorrecte o verte respons. 

.. . . dus vooralsnog stoppen we niet. 
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