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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift is een hoofdrol weggelegd voor de volgende twee begrippen: 
executievee controle en evaluatieve controle. Executieve of uitvoerende controle verwijst 
naarr een verzameling van psychologische functies, gerealiseerd in ons brein, die ons in 
staatt stellen om intelligent gedrag te vertonen: het onderdrukken van reflexmatig en 
impulsieff  gedrag, het filteren van perceptuele informatie, het anticiperen op toekomstige 
gebeurtenissen,, het actief onthouden van taakinstructies, en andere belangrijke functies. 
Evaluatievee controle verwijst naar een verzameling van basale psychologische functies 
voorr het herkennen van situaties waarin executieve controle nodig is, en voor het 
alarmerenn van executieve controlemechanismes wanneer nodig. Vergelijk het met een 
thermostaatt en een verwarmingsketel. De thermostaat is opgebouwd uit kunststof en kwik 
(vgl.. hersencellen) en voert een evaluatieve controlefunctie uit: detecteren wanneer het te 
koudd is. Een thermostaat heeft zelf geen executieve controlefunctie, hij kan slechts een 
signaall  doorgeven aan een ander mechanisme, de verwarmingsketel. Dit ding (vgl. 
hersenstructuur)) heeft werkelijke executieve controle over de temperatuur. De hersenen 
zittenn waarschijnlijk vol met dit soort regelfuncties. 

Ditt proefschrift gaat ten dele over executieve controle (met name Hoofdstuk 2 -
4)4) en ten dele over evaluatieve controle (Hoofdstuk 5 en 6). Het grootste gedeelte van het 
inleidendee hoofdstuk (Hoofdstuk 1) behandelt de specifieke aspecten van executieve en 
evaluatievee controle die in de empirische hoofdstukken (Hoofdstuk 2 - 6) centraal staan. 
Watt betreft executieve controle gaat het met name om control failures, de momenten 
waaropp executieve controleprocessen het af laten weten, wat meestal leidt tot fouten of 
vertragingg in de uitvoering van een taak. Het idee achter veel psychologische 
experimentenn op dit vakgebied is om proefpersonen een moeilijke psychologische 
reactietijdtaakk uit te laten voeren, om vervolgens uit het patroon van reactietijden en 
foutenn informatie af te leiden over de mogelijkheden en beperkingen van het executieve 
controlesysteem.. Misschien wel het belangrijkste voorbeeld van zo'n psychologische taak 
iss de Stroop taak. Proefpersonen krijgen op het computerscherm een lange serie van 
kleurwoordenn te zien: bijvoorbeeld "geel" of "rood". De instructie is om zo snel mogelijk 
dee kleur te noemen waarin het woord afgedrukt is. Dit kan dezelfde kleur zijn als 
uitgedruktt in het woord (bijvoorbeeld het woord "rood" in rood afgedrukt) of een 
contrasterendee kleur (bijvoorbeeld het woord "groen" in geel afgedrukt). Proefpersonen 
zijnn bijna altijd langzamer en maken meer fouten bij het opnoemen van contrasterende dan 
bijj  het opnoemen van corresponderende stimuli. Dit effect heet het Stroop effect. 

Verklaringenn van het Stroop effect leggen vaak de nadruk op het structurele 
onvermogenn van ons executieve controlesysteem om irrelevante, verwarrende visuele 
informatiee (de naam van het woord) uit te filteren. Meer in het algemeen leggen theorieën 
overr executieve controlefenomenen zoals het Stroop effect veelal de nadruk op de 
absoluteabsolute beperkingen van executieve controleprocessen. Echter, een belangrijke algemene 
gevolgtrekkingg uit Hoofdstuk 2 - 4 van dit proefschrift is dat de onvolkomendheden van 
onss executieve controlesysteem beter gekenmerkt kunnen worden in termen van 
probabilistischeprobabilistische in plaats van absolute beperkingen. Het gaat dan om het fundamentele 
onderscheidd tussen "doet het wel maar kan het niet" (absolute beperkingen) en "kan het 
well  maar doet het niet altijd" (probabilistische beperkingen). Met andere woorden, er 
wordtt betoogd dat ons executieve controlesysteem maar weinig structurele tekortkomingen 
heeftt maar wel één heel belangrijke tekortkoming: af en toe (d.w.z., met een zekere kans 
off  probabiliteit) komt het systeem helemaal niet in actie wanneer dat wel nodig is. Het 
vindenn van bewijs voor deze stelling heeft ingrijpende gevolgen voor veel theorieën op het 
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gebiedd van executieve controle. Het proefschrift besteedt ook veel aandacht aan de 
factorenn die de kans verhogen dat het executieve controlesysteem wel in actie komt. 

Watt betreft evaluatieve controle gaat het inleidende hoofdstuk over error 
processing,processing, de manier waarop de hersenen met fouten omgaan. Het detecteren van fouten 
iss mogelijk een van de aanleidingen voor het evaluatieve controlesysteem om executieve 
controleprocessenn te mobiliseren. De veronderstelling dat onze hersenen een mechanisme 
herbergenn dat gevoelig is voor fouten, is gebaseerd op de ontdekking van een 
hersenpotentiaall  die optreedt vlak na een fout. Een hersenpotentiaal is een 
potentiaalverschill  -meetbaar aan de schedel met behulp van gevoelige elektrodes- ten 
gevolgee van de elektrische velden die worden teweeggebracht door de activiteit van de 
hersenen.. De fouten-specifieke hersenpotentiaal, de error-related negativity (ERN), treedt 
mett name op wanneer een werkelijk gemaakte respons (actie) in strijd is met een 
voorgenomenn respons. Bijvoorbeeld: je zit achter het stuur van je auto en stuurt naar links 
terwijll  je eigenlijk naar rechts wil. Het doel van Hoofdstuk 5 en 6 is om meer te weten te 
komenn over de betekenis van dit soort hersenpotentialen. Kunnen we er iets uit aflezen 
overr ons evaluatieve controlesysteem? 

Hett laatste gedeelte van het inleidende hoofdstuk richt zich op cognitive aging, 
dee effecten van veroudering op elementaire psychologische functies. Gezonde ouderen (60 
+)) vormen de groep proefpersonen die centraal staat in dit proefschrift. Een aantal 
hoofdstukkenn is erop gericht om meer te weten te komen over hoe executieve en 
evaluatievee controle verandert op hoge leeftijd. Zoals bij elk cognitief psychologisch 
onderzoekk is het ook nu belangrijk om iets te weten over de hersenen. Wat weten we over 
dee neurofysiologische veranderingen die zich afspelen in de ouder wordende hersenen? En 
gegevenn de intieme relatie tussen neurofysiologie en psychologie, wat voor wetenschap 
kunnenn we hieruit afleiden over de effecten van cognitieve veroudering op controle-
processen?? Hiermee besluit de inleiding. 

Zoalss gezegd richten Hoofdstuk 2 -4 zich op control failures. Hoofdstuk 2 en 3 
makenn gebruik van een specifieke taak die proefpersonen voorgeschoteld krijgen: de 
antisaccade-taak.. Een saccade is een oogsprong ergens naartoe en een antisaccade is een 
oogsprongg "ergens vandaan". Op het scherm van de proefpersonen verschijnt een reeks 
vann flitsen, links en rechts van het midden. Proefpersonen krijgen de instructie om de 
reflexmatigee saccade naar een flits te onderdrukken en in plaats daarvan precies de andere 
kantt op te kijken Deze taak vereist executieve controle omdat een reflexmatige actie 
onderdruktt moet worden en moet worden vervangen door een zelf geïnitieerde actie. 
Controll  failures in deze taak kenmerken zich met name door foutieve oogbewegingen in 
dee richting van een flits, maar ook door traag geïnitieerde antisaccades. 

Inn Hoofdstuk 2 en 3 wordt aan de hand van een serie experimenten met jongere 
enn oudere proefpersonen betoogd dat de verminderde prestatie van ouderen in de 
antisaccade-taakk ten dele toegeschreven moeten worden aan probabilistische control 
failuress in plaats van aan absolute tekortkomingen. Deze hoofdstukken identificeren ook 
eenn aantal factoren die de kans op dit soort failures in ouderen kunnen verminderen: 
explicietee instructies of feedback, het verminderen van het aantal secundaire taakeisen, en 
-verrassend-- het wegnemen van mogelijkheden tot externe steun. Dat wil zeggen, 
ouderenn hebben de neiging zich te laten leiden, ook wanneer dit tot suboptimale prestaties 
leidt,leidt, maar wanneer de omgeving geen steun biedt zijn ze vaak best goed in staat om zelf 
controlee uit te oefenen teneinde een desastreuse taakprestatie te voorkomen. In Hoofdstuk 
33 wordt een theoretisch raamwerk aangeboden voor het interpreteren van zulke 
probabilistischee control failures, en wordt gedemonstreerd hoe dit raamwerk hulp kan 
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biedenn bij het onderzoeken en interpreteren van executieve controleproblemen in andere 
populatiess zoals patiënten met schizofrenie en patiënten met obsessief-compulsief stoornis. 
Tenslottee wordt er een voorstel gedaan aangaande de hersengebieden die verantwoordelijk 
zijnn voor het constant en efficiënt initiëren van controleprocessen: een deel van de 
prefrontalee schors en een deel van de anterieure cingulate schors. 

Hoofdstukk 4 onderzoekt probabilistische control failures in gezonde jongere 
mensen.. In dit hoofdstuk staat het fenomeen residuele switchkosten centraal. Switchkosten 
hebbenn betrekking op de kosten in snelheid en accuratesse die gepaard gaan met het 
switchenswitchen naar een nieuwe taak. Deze kosten zijn lager wanneer proefpersonen zich langer 
voorr kunnen bereiden op de nieuwe taak, maar een deel van de kosten blijven bestaan, 
zelfss bij een lange voorbereidingstijd. In de vakliteratuur is er herhaaldelijk voorgesteld 
datt deze residuele (d.w.z., overgebleven) switchkosten moeten worden toegeschreven aan 
eenn structureel onvermogen van ons cognitief systeem (a) om zich volledig "los te maken" 
vann de oude taak, zodat niet langer relevante "instellingen" van het systeem interfereren 
mett de uitvoering van de nieuwe taak; en/of (b) om zich optimaal in te stellen op de 
nieuwee taak zonder eerst daadwerkelijk met die nieuwe taak in aanraking te zijn gekomen. 
Inn Hoofdstuk 4 wordt echter de hypothese getoetst dat ons systeem geen van deze 
structurelee tekortkomingen heeft, en dat residuele switchkosten voortkomen uit 
probabilistischee failures van het cognitief systeem om zich in te stellen op de nieuwe taak. 
Datt wil zeggen: soms stelt het systeem zich perfect in, soms stelt het zich helemaal niet in. 
Eenn wiskundig model dat deze hypothese op formele wijze beschrijft wordt toegepast op 
dee gegevens van twee experimenten. De precisie waarmee het model deze gegevens kan 
beschrijven,, lijk t aan te geven dat de hypothese correct is. Tenslotte wordt aan de hand 
vann een vergelijking tussen twee experimenten aangetoond dat het motiveren van 
proefpersonenn met behulp van financiële beloningen en het minimaliseren van hun mentale 
vermoeidheidd een significante maar desalniettemin verrassend kleine invloed heeft op het 
aantall  probabilistische control failures. 

Hoofdstukk 5 beschrijft een psychofysiologisch experiment dat is ontworpen om 
meerr te weten te komen over de betekenis van de ERN, een hersenpotentiaal die optreedt 
naa fouten, maar ook na feedback die aangeeft dat een fout is gemaakt. Een van de 
specifiekee vragen die dit experiment moest beantwoorden was de vraag in hoeverre de 
opwekkingg van het ERN signaal samenhangt met de werkelijke bewustwording van een 
fout.. In dit experiment werd weer gebruik gemaakt van de antisaccade-taak, want een van 
dee boeiende kenmerken van deze taak is dat proefpersonen hun fouten (oogbeweging naar 
dee flits) vaak niet bewust herkennen. Terwijl proefpersonen deze taak uitvoerden, werd 
hunn hersenactiviteit met behulp van electrodes aan de schedel gemeten. Ook moesten ze na 
elkee flit s aangeven of ze een correcte oogweging (antisaccade) of foute oogbeweging 
gemaaktt hadden. De resultaten geven aan dat de ERN gegenereerd wordt, onafhankelijk 
vann of de fout wel of niet door de proefpersonen wordt herkend. Blijkbaar "weten" de 
hersenenn meer dan waarvan de proefpersoon zich bewust is! Echter, een andere 
hersenpotentiaal,, de error positiviteit, die wat later in de tijd meetbaar is, bleek wel erg 
gevoeligg te zijn voor de mate van bewustzijn. Deze potentiaal weerspiegelt mogelijk de 
bewustwordingg van een fout. Deze en andere bevindingen die beschreven zijn in 
Hoofdstukk 5 ondersteunen het idee van twee grotendeels onafhankelijke 
foutenverwerkingsprocessenn in de hersenen. 

Hoofdstukk 6, tenslotte, richt zich op de vraag waarom de ERN-potentiaal kleiner 
iss in oudere mensen en wat dit zegt over de verandering van evaluatieve controleprocessen 
opp hoge leeftijd. Aan de hand van computersimulaties, gebaseerd op een neurofysiologisch 
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modell  van foutenverwerking, wordt de hypothese opgeworpen dat de afgezwakte ERN-
potentialenn in ouderen het gevolg zijn van een leeftijd-gerelateerde verstoring van een 
specifiekk neurotransmittersysteem, het dopaminesysteem. Het dopaminesysteem wordt 
actieff  en geeft een signaal af wanneer gebeurtenissen (bv. feedback, of een bepaalde actie) 
slechterr zijn dan verwacht. Dit dopaminesignaal, verantwoordelijk voor het aanpassen van 
instellingenn van het cognitief systeem teneinde de taak beter te leren, en meetbaar aan de 
schedell  als de ERN, is volgens Hoofdstuk 6 verzwakt in oudere mensen. Dit verzwakte 
evaluatievee controlesignaal kan een van de redenen zijn waarom ouderen minder efficiënt 
zijnn in het activeren van executieve controleprocessen. 






