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Samenvatting g 

Ditt proefschrift behandelt verschillende computer modellen van emotionele 
processen.. Er zijn tot op heden weinig computer modellen van emotionele processen 
ontwikkeld.. Dit komt misschien ten dele door dat de subjectieve ervaring van emoties 
niett geschikt lijk t voor analyse met behulp van computer berekeningen. Ook, zijn 
emotionelee processen sterk verweven met lichamelijke processen, wat ze minder 
geschiktt maakt voor de symbolische abstractie van de computer. De neurale netwerk 
techniekk die we hier toepassen blijf t echter dichter bij de lichamelijke processen en is 
minderr symbolisch, wat ze misschien meer geschikt maakt voor emotionele 
processen.. De modellen die worden gepresenteerd in dit proefschrift kunnen 
opgedeeldd worden in twee categorieën; Hoofdstuk 2 en 3 behandelen individuele 
verschillen,, en Hoofdstuk 4, 5 en 6 behandelen de twee route architectuur van 
LeDouxx (1996). 

Individuelee verschillen 
Hoofdstukk 2 behandelt een simulatie studie van de evolutie van altruïsme en migratie 
gedrag.. De invloed van migratie op altruïsme wordt meestal besproken met migratie 
alss een vaststaand gegeven. In deze simulatie hebben we de neiging om te migreren 
gecodeerdd als een genetisch bepaalde eigenschap die onderhevig is aan natuurlijk 
selectie.. In twee simulaties met een verschillende benaderingen laten we zien dat er 
eenn selectie is voor de neiging om niet te migreren onder altruïsten. In beide 
simulatiess ontstaat echter ook een groep egoïstische individuen die juist wel geneigd 
zijnn te migreren. Dit onderzoek laat zien dat migratie net zo goed onderhevig is aan 
evolutionairee selectie als altruïsme. In de praktijk zal er een interactie zijn in de 
evolutiee van migratie en altruïsme. 

Hoofdstukk 3 bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt een netwerk 
modell  van individuele verschillen in angst toegepast op de emotionele Stroop taak. 
Onderzochtt werd of de verstoorde inhibitie hypothese van Fox (1994) (het idee dat 
eenn hoge mate van angst correspondeert met een algehele verstoorde inhibitie) de 
interferentiee op de emotionele Stroop taak zou kunnen verklaren. De verstoorde 
inhibitiee hypothese in zijn huidige vorm (Fox, 1994) werd niet ondersteund door deze 
simulatie.. Alleen voor laag angstige was er een indicatie dat de inhibitie in de 
distractorr belangrijker was in het interferentie proces dan de inhibitie van de doel 
stimulus.. Het tweede deel bespreekt een model van de verschillen tussen hoog en laag 
angstigee groepen in de prestatie op een aandachtsverdeel taak. Onderzocht werd of 
hoogg angstige proefpersonen meer naar bedreigende woorden toewenden, en laag 
angstigee proefpersonen zich meer van bedreigende woorden afwenden. Het model 
produceertt resultaten die overeen komen met de experimentele resultaten. 

Tweee route verwerking 
Hett tweede deel van het proefschrift behandelt twee route verwerking. Eerst 
behandeltt het een model van angst conditionering in ratten. Vervolgens werd de 
architectuurr van dit model toegepast op psychologische data op het gebied affective 
priming.. Tenslotte werd onderzocht onder wat voor omstandigheden deze twee route 
architectuurr evolutionair adaptief was. 

Inn hoofdstuk 4 wordt een connectionistisch model voor competitief leren 
geïntroduceerdd (CALM Map) waarin het twee route model van LeDoux wordt 
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geïmplementeerd.. Eerst worden de simulaties van Armony (1995) succesvol 
gerepliceerd.. Karakteristieke veranderingen in het receptieve veld en 
gedragsveranderingenn worden verkregen. Daarbij wordt tonotopisch ordening bereikt 
inn de modules, wat niet geobserveerd werd in Armony's model. Drie toegevoegde 
simulatiess werden uitgevoerd. Latente inhibitie van conditionering volgde vrij 
natuurlijkk uit het nieuwheidsdetectie mechanisme in CALM Maps. Uitdoving kon in 
ditt model ook gesimuleerd worden maar alleen als het gezien werd als een 
interferentiee verschijnsel. Laesie simulaties lieten zien dat er in ieder afzonderlijk pad 
conditioneringseffectenn waren, maar dat het directe pad de belangrijkste bijdrage 
leverde.. Er waren geen duidelijke indicaties dat het directe pad meer betrokken was 
bijj  grovere verwerking dan het indirecte pad. 

Dee simulaties van hoofdstuk 5 lieten zien dat het Murphy en Zajonc (1993) 
effectt voor affectief primen (sterker sub-optimaal effect dan optimaal effect voor 
emotionelee stimuli) verkregen kon worden in een twee route architectuur. Verdere 
simulatiess gaven een indicatie van hoe dit effect verstoord kon worden door hoge 
opwindingg en bij meer directe instructies. De laatste simulatie liet zien dat de 
gewichtenn configuratie van het neurale netwerk ook kon ontstaan als gevolg van een 
combinatiee van leren en genetische aanleg. Deze simulaties ondersteunen het idee dat 
dee onderliggende mechanismen van Murphy en Zajonc (1993) gebaseerd zijn op een 
tweee route architectuur gelijkend op die van LeDoux (1996). Hoewel dergelijke 
simulatiess niet bewijzen dat affectief priming in een twee route architectuur plaatst 
vindt,, maken ze de alternatieve verklaring van Clore en Ortoney (2000) dat angst 
conditioneringg en affectief priming plaatst vinden in verschillende delen van het 
systeemm minder aannemelijk. 

Hoofdstukk 6 onderzoekt onder welke omstandigheden de twee route 
architectuurr van LeDoux adaptief is door middel van een simulatie van het 
evolutionairr proces waarin de twee routes zich ontwikkeld zouden hebben. De 
simulatiee liet zien dat de twee route architectuur ontstond onder bepaalde 
voorwaarden.. Drie factoren bleken relevant te zijn. Ten eerste, de directe en indirecte 
routee moeten verschillen in de tijd die ze nodig hebben voor het verwerken van de 
stimulus.. Ten tweede, de taak moet zo moeilijk zijn dat de meer accurate verwerking 
diee mogelijk is in de indirecte route, een belangrijke toegevoegde waarde heeft. Ten 
derde,, de tijdskritische stimulus moet van relatief groot belang zijn voor het individu. 


