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Stellingenn behorende bij het proefschrift 
Primingg in Visual W o r d Recognition: Empirical Studies and 

Computat ionall Models 
vann Eric-Jan Wagenmakers 

1.. Recentelijk waargenomen stimuli worden efficiënter verwerkt. 

2.. De bevinding dat woorden die eerder bestudeerd zijn of een hoge normatieve woord-

frequentiee hebben efficiënter verwerkt worden vormt geen bewijs voor de stelling dat 

dee perceptuele informatie voor dergelijke woorden sneller word t 

ge-extraheerd. . 

3.. In een twee-keuze taak blijkt dat woordfrequentie en eerdere bestudering beide 

resulterenn in zowel 'voorkeur* als 'toegenomen onderscheidbaarheid', waarbij het effect 

vann voorkeur groter is voor gelijkende alternatieven dan voor ongelijkende 

alternatieven. . 

4.. In de lexicale beslistaak word t item-specifieke herhalings-priming voor nepwoorden 

zoalss DRAPA veroorzaakt door ten minste twee tegengestelde factoren: prestatie 

bevorderendee episodische ophaalprocessen en prestatie verminderende algemene 

bekendheid. . 

5.. Het REM model voor de lexicale beslistaak is geschikter om data uit het 'signal-to-

respond'' paradigma te verklaren dan vele concurrerende modellen, aangezien het REM 

modell de evidentie voor he t 'woo rd ' respons weegt ten opzichte van de evidentie voor 

de 'nonwoord '' respons. 

6.. Lange-termijn effecten van buurwoord-priming bestaan wel. 

77 Beavis en Butt-Head (MTV. 1990-1998) zouden wel raad weten met de begrippen 

' top-down'' en 'bot tom-up' (vrij naar IM Karel van der Weide, 1998). 

8.. Klein paper, groot publiek (met dank aan René Zeelenberg). 

9.. Di t is een onduidelijke stelling: 
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Flohr-Fine,, Hastings 1935/1936. 

W i tt aan zet. 

10.. In een enkel geval is de minor-promotie te verkiezen boven de gangbare promotie: 
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Troitski,, 1935. 
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II I. De korte-termijn voordelen van sommige dames moet men niet te hoog aanslaan 

(ziee stelling 10 ten bewijze). 

12.. De 'ivoren toren ' van de wetenschap kijkt uit op een zompig moeras van 

maatschappelijk,, politiek, en economisch gekonkel. 




