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Stellingen n 

Mett het begrip inhibitie worden zeer verschillende processen aangeduid die niet allemaal 
onderr één hoed te vangen zijn (bijv. neurologische inhibitie, reactieve inhibitie, gecon-
troleerdee inhibitie, inhibitie als observeerbaar in gedrag, etc.)- Het zou dan ook aanbevel-
ingg verdienen om deze processen in specifieke zin aan te duiden om conceptuele verwar-
ringg te vermijden. 

Dee homunculus verfrist zich nog even in een dopamine-badje alvorens straks grijnzend 
naarr buiten te komen. 

Hett is ongeloofwaardig dat ons brein een toegewijd foutendetectie-mechanisme herbergt; 
foutendetectiee is waarschijnlijk een emergente functie van een ander, lagere-orde mecha-
nisme. . 

Hett feit dat een fout gecorrigeerd wordt, bewijst nog niet dat de fout ook als zodanig gede-
tecteerdtecteerd is. 

Haastigg gebruik van interessante, nieuwe paradigma's in toegepaste onderzoeksvelden 
zoalss de verouderingspsychologie en neuropsychologie kan makkelijk leiden tot misvat-
tingenn over de cognitieve deficiënties van de betreffende onderzoeksgroep. 

Hett gegeven dat Nederlandse ouderen ook in het laboratorium een weerzin hebben tegen 
hett maken van fouten (zelfs wanneer dit voor het onderzoek wenselijk is) weerspiegelt hun 
calvinistischee aard. 

Omm lichamelijke klachten ten gevolge van overmatig computergebruik terug te dringen 
zouu een cardio-fïtnesszaal ingericht moeten worden op ieder universiteitscomplex. 

Dee huidige mode om Rotterdam op te hemelen en Amsterdam te bekritiseren hangt samen 
mett de neiging van mensen om eenmaal bereikte harmonie weer te verstoren. 

Dee hedendaagse drang om te moeten genieten levert meer stress op dan geluk. 

Smakenn verschillen, dat klopt, maar de ene smaak is ook beter dan de andere. 
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