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Samenvatting g 

Hett doel van dit proefschrift was een verklaring te vinden voor cognitive 

lockup:lockup: de neiging van mensen om zich te concentreren op een onderdeel 

vann een systeem en de rest van het systeem te veronachtzamen. Het eerste 

hoofdstukk van het proefschrift begon met het voorbeeld van vlucht 401 van 

Easternn Air Lines. De piloot van deze vlucht ging verder met het oplossen 

vann een probleem met het landingsgestel terwijl er zich een urgenter 

probleemm voordeed (een dalende hoogte). De dramatische afloop was een 

vliegtuigongelukk dat, achteraf gezien, toegeschreven kan worden aan 

cognitivee lockup. Het ongeluk was te voorkomen geweest als de piloot een 

nieuwee inschatting van de situatie had gemaakt en eerst het probleem met 

dee dalende hoogte had opgelost. Twee specifieke experimentele studies 

werdenn besproken waar cognitive lockup zich voordeed (Moray & 

Rotenberg,, 1989 en Kerstholt, Houttuin & Schuffel, 1996). Geen van deze 

studiess kwam echter met een theoretische verklaring voor het verschijnsel. 

Hett doel van het huidige proefschrift was derhalve om een plausibele 

verklaringg te vinden voor cognitive lockup. 

Omm mogelijke verklaringen voor cognitive lockup te identificeren 

beschrevenn we onderzoek uit drie paradigma's waar soortgelijke 

verschijnselenn als cognitive lockup zijn waargenomen: planning, 

taakwisselingenn en besliskunde. Volgens recente definities van planning is 

planningg efficiënt wanneer een plan wordt herzien in het geval de omgeving 

verandert.. Vanuit de planning literatuur zijn er drie verschillende 

verklaringenn voor cognitive lockup gegeven: (1) mensen committeren zich 

tee snel en in te veel detail aan een plan, (2) mensen zien af van het bewaken 

vann de omgeving, en (3) mensen genereren toekomst scenario's die te 

optimistischh zijn. Studies met betrekking tot taakwisselingen kunnen worden 

onderverdeeldd in twee categorieën: opeenvolgende taakwisselingen, waarbij 

eenn tweede taak wordt aangeboden kort nadat de eerste taak is afgerond en 



gelijktijdigee taakwisselingen, waarbij de tweede taak wordt aangeboden 

voordatvoordat de eerste taak is afgerond. Tot deze laatste categorie rekenden we 

ookk studies over interrupties. In deze studies begint de tweede taak ook 

voordatt de eerste is afgerond, maar de taken zijn complexer van aard dan de 

takenn welke gebruikt worden in de simpele reactietijd experimenten uit het 

traditionelee paradigma van taakwisselingen. Vanuit de literatuur over 

taakwisselingenn onderscheidden we twee verklaringen: (1) men beschikt 

overr te weinig informatieverwerkingscapaciteit om naar een tweede taak te 

switchen,, en (2) de kosten van een taakwisseling worden als te hoog 

waargenomenn ten opzichte van de opbrengsten. 

Ookk literatuur op het gebied van besliskunde bevat een aantal 

verschijnselenn dat de neiging van mensen laat zien om door te gaan met een 

taakk waaraan men reeds is begonnen. Er zi jn drie mogelijke verklaringen 

genoemd:: (1) de sunk-cost effect: mensen zijn geneigd door te gaan met een 

taakk omdat zij al in de taak hebben geïnvesteerd; (2) task completion: 

mensenn zijn geneigd door te gaan met een taak omdat zij de taak willen 

afronden,, en (3) loss aversion: de neiging om mogelijke verliezen zwaarder 

tee wegen dan mogelijke winsten. 

Inn het tweede hoofdstuk legden we een verband tussen de verklaringen uit 

hett eerste hoofdstuk en de belangrijkste taakkenmerken van ieder 

paradigma.. Aangezien we vooral geïnteresseerd waren in supervisietaken, 

zoalss het besturen van een vliegtuig, keken we daarbij naar de relevantie 

vann de taakkarakteristieken voor dergelijke supervisietaken. Het planning 

paradigmaa wordt gekenmerkt door een reactie op een verandering in de 

omgeving.. Een hoofdkenmerk van het paradigma met betrekking tot 

taakwisselingenn is dat proefpersonen met meerdere problemen tegelijk 

wordenn geconfronteerd. Studies met betrekking tot besluitvorming toonden 

hett belang aan van eerdere en toekomstige investeringen in de eerste taak 
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opp het moment dat de tweede taak van start gaat. Al deze factoren zijn van 

belangg voor supervisie taken. 

Allee taakkenmerken die we van belang achtten voor supervisietaken 

(namelijkk een verandering in de omgeving, meerdere taken en tijdskosten) 

werdenn geïmplementeerd in de experimentele taak, die we gebruikten in de 

vijff experimenten van het proefschrift. De taak was een simulatie van een 

brandweertaakk op een schip dat ruwweg bestond uit twee doelen: het 

bewakenn van het schip en het diagnosticeren van branden die zich 

voordeden.. Het systeem verkeerde in een stabiele toestand tot het moment 

waaropp er een brand uitbrak. Op dat moment moesten proefpersonen de 

brandd detecteren en de oorzaak van de brand diagnosticeren om zo de 

juistee "behandeling" te kunnen selecteren. Op het moment dat er twee 

brandenn tegelijkertijd optraden moesten proefpersonen de situatie (opnieuw) 

inschattenn om uit te vinden welke brand het meest urgent was en als eerste 

moestt worden opgelost. 

Inn het eerste experiment vergeleken we een sequentiële presentatie van 

brandenn (een tweede brand begon terwijl men bezig was met de eerste 

brand)) met een simultane presentatie (beide branden begonnen gelijktijdig). 

Inn sequentiële scenario's was er dus sprake van een verandering in de 

omgevingg terwijl men bezig was een storing op te lossen. Deze verandering 

inn de omgeving was niet aanwezig in de simultane presentatie van branden. 

Resultatenn van dit experiment lieten zien dat de prestatie in beide condities 

gelijkk was, maar dat de neiging tot cognitive lockup (geoperationaliseerd als 

hett detecteren van de tweede brand pas nadat de eerste brand is opgelost) 

sterkerr was in de sequentiële scenario's. Klaarblijkelijk waren proefpersonen 

minderr geneigd om prioriteiten vast te stellen wanneer ze bezig waren met 

hett oplossen van brand. 



Inn het derde hoofdstuk onderzochten we de verklaringen afkomstig uit het 

paradigmaa met betrekking tottaakwisselingen. De vraag die in dit hoofdstuk 

centraall stond was of cognitive lockup toe te schrijven is aan een beperking 

inn de informatieverwerkingscapaciteit of aan een weloverwogen beslissing. 

Wee onderzochten de verklaring van een capaciteitsbeperking in het tweede 

experimentt van het proefschrift. We manipuleerden de belasting op het 

menselijkk informatieverwerkingssysteem door de complexiteit van het 

diagnoseprocess te variëren. Daarbij werd aangenomen dat hoe complexer 

hett diagnose proces was hoe groter de belasting van het 

informatieverwerkingssysteem.. Dit zou betekenen dat naarmate het 

diagnoseprocess complexer werd, proefpersonen minder geneigd zouden 

zijnn de situatie opnieuw in te schatten als zich een tweede brand voordeed. 

Dee resultaten lieten echter zien dat de complexiteit van het diagnoseproces 

geenn effect had op de neiging van proefpersonen om door te gaan met de 

eerstee brand. Met andere woorden, de neiging van proefpersonen om de 

eerstee brand eerst op te lossen en niet opnieuw de situatie in te schatten was 

onafhankelijkk van de werkbelasting van de eerste brand. 

Inn het derde experiment onderzochten we of cognitive lockup het gevolg is 

vann een bewuste beslissing. We veronderstelden dat deze beslissing wordt 

genomenn door een expliciete afweging te maken tussen de kosten en baten 

vann het opnieuw inschatten van de situatie. Proefpersonen zouden beslissen 

omm door te gaan met de eerste brand omdat ze van tevoren veronderstellen 

datt de kosten voor het maken van een nieuwe inschatting te hoog zijn in 

verhoudingg tot de opbrengsten. Om die reden varieerden we de kosten voor 

hett maken van een nieuwe inschatting van de situatie, in dit geval door het 

vaststellenn van prioriteiten. Er waren drie verschillende manieren om 

prioriteitt vast te stellen, in volgorde van afnemende kosten (1) vragen 

stellen;; (2) een knop aanklikken, en (3) het aflezen van prioriteiten 

informatiee van een apart venster. Resultaten lieten zien dat cognitive lockup 

minderr werd naarmate de kosten voor het maken van een nieuwe 
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inschattingg afnamen. Cognitive lockup lijkt dus te worden veroorzaakt door 

eenn afweging tussen kosten en opbrengsten van het maken van een nieuwe 

inschattingg van de situatie. Echter, wanneer de kosten duidelijk lager waren 

dann de opbrengsten, bestond bij proefpersonen nog steeds de neiging om 

doorr te gaan met de taak. Klaarblijkelijk werden proefpersonen bij het 

nemenn van hun beslissing beïnvloed door factoren die niet relevant waren. 

Inn het vierde hoofdstuk onderzochten we verklaringen vanuit de besliskunde 

voorr cognitive lockup: de sunk-cost bias en task completion. We hebben in 

ditt hoofdstuk tevens onderzocht of de mate waarin proefpersonen bij een 

taakk blijven hangen afhangt van de dynamiek van de taak. Onze 

brandweertaakk is dynamisch in de zin dat de situatie continu verslechtert. In 

voorgaandd onderzoek zijn echter alleen statische omgevingen gebruikt: 

proefpersonenn moesten zich weliswaar voorstellen dat de situatie was 

veranderd,, maar het continue verloop in de tijd ontbrak. 

Inn twee experimenten werd het niveau van sunk-costs (de hoeveelheid 

investeringenn die reeds gedaan zijn) en task completion (de investeringen 

diee nog gedaan moeten worden) gemanipuleerd. De sunk-costs bestonden 

uitt het aantal vragen dat reeds beantwoord was en task completion bestond 

uitt het aantal vragen dat nog beantwoord moest worden op het moment dat 

dee tweede brand van start ging. Resultaten van het eerste beslisexperiment 

lietenn zien dat er een effect van sunk-costs was, maar in de tegengestelde 

richtingg dan verwacht: Proefpersonen waren eerder geneigd om de tweede 

vraagg te detecteren naarmate er meer vragen van de eerste brand waren 

beantwoord.. Dit effect kan wellicht verklaard worden door het feit dat 

proefpersonenn meer tijdsdruk voelden naarmate er meer investeringen 

warenn gedaan. 

Eenn nadere beschouwing van de data liet zien dat in veel gevallen 

proefpersonenn de tweede brand weliswaar detecteerden voordat de eerste 



brandd was afgerond maar deze pas oplosten nadat de eerste brand was 

afgerond.. Daarom voerden we nog een experiment uit waarin we 

registreerdenn of de tweede brand werd opgelost voor of na oplossing van de 

eerstee brand. En verder, om het effect van een real time component te 

kunnenn vaststellen, voegden we een statische conditie toe. Deze conditie 

bestondd uit snapshots van de dynamische conditie. De resultaten van dit 

experimentt lieten zien dat, in tegenstelling tot onze verwachting, cognitive 

lockupp sterker was in de statische conditie. Dit kan verklaard worden door 

dee aanwezigheid van feedback over de consequenties van acties in 

dynamischee conditie. Deze feedback gaf proefpersonen in de dynamische 

conditiee de gelegenheid hun strategie aan te passen. Net als in het vorige 

experimentt was er een tegengesteld sunk-cost effect, maar dit effect werd 

beïnvloedd door de mate van task completion. Het omgekeerde sunk-cost 

effectt was alleen aanwezig wanneer het nog lang zou duren voordat de taak 

voltooidd was en niet wanneer de taak wel bijna voltooid was. 

Inn het vijfde en laatste hoofdstuk van het proefschrift keerden we terug naar 

dee verklaringen uit het tweede hoofdstuk. De eerste planning verklaring was 

eenn meer algemene indicatie voor cognitive lockup. Het eerste experiment 

vann het proefschrift liet duidelijk zien dat als mensen eenmaal bezig zijn 

mett het oplossen van een brand en zich een tweede brand voordoet, zij 

dezee branden vaak niet in de correcte volgorde afhandelen dat wil zeggen 

datt zij een brand met een lagere prioriteit eerst oplosten. Dit in tegenstelling 

tott scenario's waarin proefpersonen vanaf het begin met twee branden 

geconfronteerdd werden. In dat geval handelden proefpersonen de branden 

bijnaa altijd in de juiste volgorde af. Dit effect werd gerepliceerd in het 

tweedee en derde experiment van het proefschrift. 

Eenn tweede planning verklaring was dat mensen nalaten de omgeving te 

bewaken.. Het vierde experiment liet zien dat proefpersonen in staat waren 

hett diagnose proces van de eerste brand te onderbreken om de tweede de 
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brandd te detecteren. Echter, tevens bleek dat men wel besloot om 

vervolgenss brand één eerst op te lossen. Dit resultaat strookte dus niet met 

dee verklaring dat mensen, tijdens het oplossen van een probleem, de rest 

vann het systeem nalaten te bewaken. Een andere verklaring - mensen 

overschattenn de beschikbare tijd - werd weerlegd in het vijfde experiment. 

Inn dat experiment liep een tijd mee die exact aangaf hoeveel ti jd er nog 

beschikbaarr was. Het gegeven dat proefpersonen in deze conditie nog 

steedss door gaan met het oplossen van de eerste brand maakte de verklaring 

voorr cognitive lockup dat mensen hun beschikbare tijd overschatten niet 

plausibel. . 

Watt betreft de verklaringen uit het taakwisselingen paradigma, kon geen 

steunn gevonden worden voor de verklaring dat cognitive lockup het gevolg 

iss van een beperking in het menselijk informatieverwerkingssysteem. We 

vondenn wel steun voor de verklaring dat mensen de kosten voor het maken 

vann een wisseling - in dit geval het maken van een nieuwe assessment van 

dee situatie - als te hoog inschatten. Naarmate de kosten voor het maken van 

eenn (re)assessment lager waren, waren proefpersonen eerder bereid te 

switchen.. Echter, zelfs wanneer de kosten van een reassessement duidelijk 

lagerr waren dan de baten besloten proefpersonen nog om door te gaan met 

dee eerste brand. Wat betreft de verklaringen die voortkwamen uit de 

besliskundee vonden we een tegengesteld sunk-cost effect: proefpersonen in 

eenn dynamische omgeving waren minder geneigd om door te gaan met de 

taakk waaraan ze werkten in het geval er meer in de taak geïnvesteerd was. 

Ditt effect werd gevonden op zowel het niveau van detectie van branden als 

opp het niveau van oplossen van branden. Echter op dit laatste niveau was er 

eenn interactie met task completion. Er was een tegengesteld sunk-cost effect 

maarr alleen in geval het relatief lang duurde voordat de taak opgelost zou 

zijn. . 



Vergelekenn met een statische omgeving vonden we dat in een dynamische 

omgevingg de neiging om door te gaan met de taak minder sterk was. Dit 

effectt kan verklaard worden door het feit dat proefpersonen in de 

dynamischee omgeving feedback kregen over hun beslissingen hun strategie 

gedurendee het experiment konden aanpassen. Deze feedback was niet 

aanwezigg in de statische omgeving. 

Wee sloten het hoofdstuk af met het voorbeeld van vlucht 401. We 

probeerdenn de resultaten van het proefschrift toe te passen op dit voorbeeld 

enn we gaven enkele suggesties voor toekomstig ontwerp van systeem 

ondersteuning. . 


