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Samenvatt ing g 

Hett eerste gedeelte van dit proefschrift, hoofdstuk 1-4, houdt zich bezig met 
impliciett geheugen zoals dit tot uiting komt in een prestatieverandering in een 
tweekeuzee perceptuele identificatie taak. Impliciet geheugen kan operationeel 
gedefinieerdd worden als een verandering in gedrag veroorzaakt door een eerdere 
gebeurteniss waarvoor de proefpersonen geen bewuste (d.w.z. expliciete) 
herinneringg heeft onmiddellijk voor of tijdens het uitvoeren van het gedrag. De 
recentee interesse voor het fenomeen impliciet geheugen is vooral toe te schrijven 
aann het feit dat maten van impliciet geheugen dissociaties laten zien met maten 
vann expliciet geheugen. Zo hebben amnesiepatiënten vaak een intact impliciet 
geheugen,, terwijl hun expliciet geheugen (per definitie) aangetast is. Sommige 
amnesiepatiëntenn zijn zelfs niet in staat om zich bewust te worden van zeer 
recentee gebeurtenissen (soms in de orde van minuten). Stel dat zon 
amnesiepatiëntt piano speelt en zich een nieuw muziekstuk eigen gaat maken. Na 
ditt nieuwe stuk enkele dagen geoefend te hebben zal de amnesiepatiënt 
volhoudenn het stuk niet te kennen, omdat hij of zij geen toegang heeft tot het 
episodischee geheugenspoor dat overeenkomt met het oefenen ervan (d.w.z. 
aangetastt expliciet geheugen). Wanneer deze amnesiepatiënt het nieuwe stuk 
gaatt spelen kunnen er niettemin grote oefen-effecten waargenomen worden 
(d.w.z.. intact impliciet geheugen).1 De bevinding dat amnesiepatiënten een intact 
impliciett geheugen hebben terwijl hun prestatie op taken die een beroep doen op 
expliciett geheugen bijzonder slecht is wordt vaak aangevoerd om de claim te 
ondersteunenn dat er meerdere geheugensystemen bestaan. Deze claim heeft over 
dee afgelopen vijftien jaar tot hevige discussie geleid. Het debat tussen de 
voor-- en tegenstanders van meerdere verschillende geheugensystemen is nog 
steedss niet tot een bevredigend einde gekomen. Vanwege ruimtegebrek zal ik 
dezee discussie niet tot in detail bespreken, maar slechts opmerken dat de 
controversee moeilijk tot een einde te brengen valt omdat (1) de onderzoekers in 
kwestiee vaak verschillende datasets proberen te verklaren, (2) het niet duidelijk 
iss wat een apart geheugensysteem precies is, (3) een systeem dat slechts één 
'geheugen'' heeft soms gedrag kan laten zien dat bij een oppervlakkige 
beschouwingg als evidentie opgevat kan worden voor meerdere 
geheugensystemen,, en (4) impliciete geheugentaken vaak een beroep doen op 
eenn ander soort informatie dan vereist is voor expliciete geheugen taken (bv. 
Wagenmakers,, 2001). 

Dee taak die in deel I van dit proefschrift is gebruikt is de tweekeuze 
perceptuelee identificatie taak (van nu af aan 2-AFC). In deze taak moet de 
proefpersoonn een kort aangeboden woord1 identificeren als zijnde één van twee 

HjTusscnliggcudcHjTusscnliggcudc gevallen — geheugen dat gedeeltelijk expliciet en gedeeltelijk impliciet 
isis -- bestaan ook. Zo beu ik mij bijvoorbeeld bewust van het feit dat ik ergens in een 
wetenschappelijkwetenschappelijk blad heb gelezen over de pianospelende amnesie patiënt, maar ik ben niet 
inin staat de specifieke episode op te halen. Een dergelijk gebrekkig 'bwugeheugeii' (source 
memory)memory) is welbekend, en komt vooral veel voor in de wetenschappelijke wereld (zie 
\\ar>h,\\ar>h, Landau, & Huks, 1997). 

\l\ln\l\ln  hoofdstuk 4 gebruikten we plaatjes, woordfragmeutcti, eu auditief gepresenteerde 
stimuli.stimuli. De invloed van de aard van de gepresenteerde stimulus staat hier niet centraal. 
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keuzealternatieven.. Zo wordt bijvoorbeeld het kort (zo'n 20 ms.) aangeboden 
woordd TANGO vervangen door een masker, hetgeen op zijn beurt na enige tijd 
weerr vervangen wordt door twee keuzealternatieven: het 'correcte' alternatief 
TANGOO (van nu af aan de target) en het incorrecte alternatief MANGO (van nu 
aff  aan de foil). Het is belangrijk dat het meeste eerdere onderzoek over impliciet 
geheugenn een vrije respons identificatietaak gebruikt waarin proefpersonen 
simpelwegg een kort aangeboden woord moeten identificeren zonder enige 
beperkingg (d.w.z. proefpersonen mogen met welk woord dan ook antwoorden). 
Zoalss spoedig duidelijk zal worden heeft de 2-AFC taak voordelen boven de vrije 
responss identificatietaak. De cruciale manipulatie in de experimenten die in deel 
II  van dit proefschrift gerapporteerd worden is dat de proefpersonen de 
keuzealternatievenn in een eerdere studiefase3 bestuderen. Wanneer we 
verdergaann met het bovengenoemde voorbeeld konden proefpersonen de 
volgendee keuzealternatieven hebben bestudeerd: (1) alleen het target alternatief 
TANGO,, (2) alleen het foil alternatief MANGO, (3) zowel TANGO als MANGO, 
off  (4) geen van beide keuzealternatieven. 

Eerderr onderzoek door Ratcliff en McKoon (bv. Ratcliff & McKoon, 1995,1996) 
heeftt aangetoond dat de prestatie in een 2-AFC taak inderdaad beïnvloed wordt 
doorr de eerdere bestudering van de keuzealternatieven': eerdere bestudering 
vann het target alternatief verhoogt de identificatie prestatie, net zoals in een vrije 
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FiguurFiguur 1. Hypothetische data laten de trapsgewijze relatie zien tuffen studieconditie en 
identificatieprestatieidentificatieprestatie in een tweekeuze taak. Zie tekst voor details. uu uu 
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responss identificatietaak, maar eerdere bestudering van het foil alternatief 
verlaagtt de identificatieprestatie. Op basis van dit resultaat beargumenteren 
Ratclifff  en McKoon (1997) dat het effect van eerder bestudering, d.w.z. het 
implicietee geheugeneffect, gekenmerkt kan worden als 'bias'. Dit betekent dat 
proefpersonenn het bestudeerde alternatief prefereren boven het niet-bestudeerde 
alternatief,, onafhankelijk van welke alternatief overeenkomt met het kort 
aangebodenn woord dat geïdentificeerd moet worden. 

Ratclifff  en McKoon (1997) introduceerden het zogenaamde counter model om 
eenn kwantitatieve beschrijving te kunnen geven van hun resultaten in een aantal 
verschillendee paradigma's. Het counter model verklaart de effecten van 
impliciett geheugen niet door het toevoegen van een nieuw geheugensysteem, 
maarr door een bias mechanisme dat gezien kan worden als een natuurlijk 
bijproductt van het woord herkenningsproces. Het counter model stond sterk in 
dee belangstelling omdat het het eerste wiskundige model voor impliciete 
primingverschijnselenn was. Een tweede model, REMI — besproken in hoofdstuk 
11 —werd kort daarna geïntroduceerd om bepaalde impliciet geheugeneffecten op 
eenn andere manier te verklaren dan het counter model deed (zie hoofdstuk 1 
voorr details). Echter, zowel het counter model als REMI deelden de aanname dat 
eerderee bestudering alleen leidt tot een bias in het identificatieproces. In deel I 
vann dit proefschrift wordt beargumenteerd dat deze bias hypothese van 
impliciett geheugen getest moet worden door de situatie waarin geen van beide 
keuzealternatievenn is bestudeerd te vergelijken met de situatie waarin beide 
keuzealternatievenn zijn bestudeerd voorafgaand aan de perceptuele 
identificatietest.. Figuur 1 toont de prototypische resultaten wanneer 
proefpersonenn alleen de target, alleen de foil, zowel de target als de foil, of de 
targett noch de foil hebben bestudeerd. Dit trapsgewijze patroon toont aan dat 
eerderee bestudering resulteert in zowel (1) een bias ten faveure van het 
bestudeerdee alternatief en (2) een effectievere verwerking. Het bias effect wordt 
gekwantificeerdd door de verschillen op te tellen tussen de condities die slechts 
variërenn m.b.t. de studie status van het foil alternatief. De studie status van het 
foill  alternatief is niet van invloed op de efficiëntie waarmee het kort aangeboden 
woordd wordt verwerkt, en daarom kan 'bias' als volgt berekend worden: bias = 
[P(bestudeerr target) - P(bestudeer beide)] + [P(bestudeer geen van beide) -
P(bestudeerr foil)] , waar P staat voor prestatie, d.w.z. de kans op het correct 
identificerenn van het kort aangeboden woord. Het effect van de effectievere 
verwerkingg wordt gekwantificeerd door het verschil tussen de conditie waarin 
beidee keuzealternatieven eerder zijn bestudeerd en de conditie waarin geen van 
beidee keuzealternatieven eerder is bestudeerd. In beide condities verschaft de 
studiestatuss van de keuzewoorden geen onderscheidende informatie (d.w.z. 

lAjDelAjDe instructie voor de studie taak ivas om de "woorden te bestuderen voor een latere 
geheugengeheugen taak". 

LZJDezeLZJDeze auteurs toonden ook aan dat de effecten niet veroorzaakt loerden door expliciete 
strategieën.strategieën. Het meest overtuigende argument hiervoor is dat de orthografische! 
fonologischefonologische gelijkenis tussen de keuzealternatieven van invloed is op de grootte van het 
primingpriming effect. Zie voor meer details iioofdstuk 1. 



targett en foil verschillen niet m.b.t. eerdere bestudering) en elk verschil wordt 
dann veroorzaakt door een vorm van effectievere verwerking (Enhanced 
Discriminability,, ED), ED = P(bestudeer beide) - P(bestudeer geen van beide). Wij 
hebbenn dit trapsgewijze patroon in een aantal experimenten gevonden, vooral 
voorr laag frequente items, en deze experimenten worden gerapporteerd in 
hoofdstukk 2 en 4. Deze resultaten, en die van Bowers (1999), zijn later 
gerepliceerdd door McKoon en Ratcliff (in press). 

Vanwegee deze resultaten moesten zowel het counter model als REMI 
aangepastt worden: in plaats van het effect van eerder bestudering alleen als een 
biass effect te karakteriseren werden de modellen aangepast om een vorm van 
effectieveree verwerking te incorporeren. Hoofdstuk 1 en 3 geven een 
gedetailleerdee beschrijving van de herziene modellen. In het kort werd het 
counterr model aangepast door de aanname toe te voegen dat (alleen voor laag 
frequentee items) eerdere bestudering de snelheid van perceptuele 
informatie-extractiee verhoogt. Daarentegen probeerden REMI en het 
verplaatsbare-criteriumm model dat gebaseerd is op REMI dichterbij het concept 
vann bias te blijven. Zowel REMI als het verplaatsbare-criterium model nemen 
aann dat (1) bestudeerde items een lagere identificatie drempel hebben dan items 
diee niet bestudeerd zijn, en (2) wanneer de totale hoeveelheid verzamelde 
evidentiee een bepaalde criteriumwaarde niet overschrijdt, proefpersonen een 
volkomenn willekeurige keuze maken uit de twee alternatieven ('random 
guessing').. Deze modellen laten zien dat de bevinding van effectievere 
verwerkingg niet noodzakelijkerwijs een gevolg is van een verbetering in 
lagere-ordee perceptie. De alternatieve verklaring is dat het beslissingssysteem 
zichh kan richten op waarschijnlijke gebeurtenissen, hetgeen het effect van een 
snelleree informatie-extractie nabootst. 

Tenslottee willen wij m.b.t. het impliciete geheugenonderzoek dat hier 
gerapporteerdd is nog opmerken dat de 2-AFC methode ook toepasbaar is op 
anderee gebieden: middels de 2-AFC methode kan onderzocht worden in 
hoeverree variabelen zoals woordfrequentie of emotionele valentie (zie bv. 
hoofdstukk 7) resulteren in een eenvoudige bias of in een effectievere verwerking. 

Deell  II van dit proefschrift houdt zich ook bezig met het thema 'priming'. Met 
anderee woorden, wat is het effect van eerdere bestudering van een stimulus op 
zijnn latere verwerking? De taak die in deel II gebruikt wordt is de veel gebruikte 
lexicalee decisietaak. In de lexicale decisietaak moet de proefpersoon beslissen of 
eenn aangeboden letterreeks een woord is zoals HELD of een nonwoord zoals 
DRAPA.. De snelheid en de nauwkeurigheid waarmee proefpersonen de lexicale 
decisietaakk uitvoeren wordt vaak gezien als een maat voor de efficiëntie 
waarmeee proefpersonen lexicale informatie uit het geheugen op kunnen halen. 

Hoofdstukk 5 presenteert een aantal lexicale decisie experimenten waarin het 
aantall  eerdere presentaties van letterreeksen systematisch gemanipuleerd werd. 
Dezee experimenten laten voor woordstimuli het gebruikelijke patroon zien, 
hetgeenn ook in perceptuele identificatie gevonden wordt (vergelijk hoofdstuk 2): 
voorr zowel laagfrequente woorden als hoogfrequente woorden neemt de 
classificatiee prestatie toe als gevolg van eerdere presentaties, maar deze toename 



iss groter voor laagfrequente woorden dan voor hoogfrequente woorden. Voor 
nonvvoordenn zoals DRAPA zijn de resultaten echter minder eenduidig. In de 
gebruikelijkee lexicale decisietaak waarin de proefpersoon zelf mag beslissen 
wanneerr hij reageert vinden we dat de prestatie voor herhaalde nonvvoorden 
beterr is dan voor nonvvoorden die de proefpersoon voor de eerste keer ziet. Met 
eenn toegenomen nadruk op snelheid verdwijnt dit zgn 'facilitatory nonword 
repetitionn priming effect', terwijl het effect van eerdere bestudering voor 
woordstimulii  intact blijft . Wanneer een variabele deadline procedure wordt 
gebruiktt om de snelheidsdruk verder op te voeren blijk t dat de 
classificatieprestatiee voor herhaalde nonvvoorden slechter is dan voor 
nonvvoordenn die de proefpersoon voor de eerste keer ziet. Samen met andere 
bevindingenn uit de lexicale decisietaak literatuur suggereerden deze 
bevindingenn dat de classificatieprestatie in de lexicale decisietaak bepaald wordt 
doorr twee processen: (1) een prestatieverhogend episodisch ophaalproces, en (2) 
eenn familiarity' (bekendheid) proces dat proefpersonen doet neigen naar de 
'woord'' respons (zie hoofdstuk 5 voor details). 

Sommigee onderzoekers (bijvoorbeeld Balota & Chumbley,1984) beweren dat 
naastt lexicale activatie ook factoren die te maken hebben met beslisprocessen een 
belangrijkee rol spelen in de lexicale decisietaak. De rol van beslisprocessen in de 
lexicalee decisietaak wordt door de meeste modellen enigszins over het hoofd 
gezienn (maar zie Stone & Van Ordon, 1993). In hoofdstuk 6 breiden we het 
algemenee geheugen model REM uit naar lexicale decisie (REM-LD). Een van de 
belangrijkstee bijdragen van REM-LD is dat het een verklaring geeft over hoe 
proefpersonenn besluiten dat een letterreeks geen woord is. Dit is niet triviaal 
gezienn het feit dat nonvvoorden niet gerepresenteerd zijn in het lexicaal-
semantischh geheugen, tenminste niet wanneer ze voor de eerste keer 
gepresenteerdd worden. REM-LD neemt aan dat woorden opgebouwd zijn uit 
eenhedenn die 'features' genoemd worden. Features representeren orthografische 
enn fonologische informatie. Wanneer een letterreeks wordt aangeboden in de 
lexicalee decisietaak neemt REM-LD aan dat deze letterreeks (de probe) 
tegelijkertijdd vergeleken wordt met alle woordrepresentaties in het lexicaal 
geheugen.. Ter vereenvoudiging hebben we aangenomen dat de 
woordrepresentatiess die in orthografisch en fonologisch opzicht niet lijken op de 
probee een te verwaarlozen rol spelen in het vergelijkingsproces (vgl. Ratcliff, 
1978).. Het vergelijkingsproces beperkt zich dus feitelijk tot een kleine groep 
woordrepresentatiess die qua orthografie en fonologie wel op de probe lijken. 
Gebaseerdd op de uitkomst van dit vergelijkingsproces neemt het systeem een 
Bayesiaansee beslissing: het berekent een 'likelihood' voor iedere 
woordrepresentatiee afzonderlijk, en middelt deze 'likelihoods' om te komen tot 
dee 'odds' dat de probe een woord is. Dit doet het systeem door de 
waarschijnlijkheidd in ogenschouw te nemen dat de probe een woord is, gegeven 
dee resultaten van het vergelijkingsproces, en de waarschijnlijkheid dat de probe 
eenn nonwoord is, gegeven dezelfde resultaten. In REM-LD zijn de 'woord' en 
'nonwoord'' responsen dus nauw met elkaar verweven middels het Bayesiaanse 
beslissingsmechanisme.. Dit leidt tot een aantal parameter-onafhankelijke 
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voorspellingenn die in hoofdstuk 6 geverifieerd werden (bv. nonwoord lexicaliteit 
enn zijn invloed op het effect van woordfrequentie, en het effect van 
woordfrequentiee op de classificatie prestatie voor nonwoorden). 
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