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EffectsEffects of caffeine on visual attention 

Cafeïnee is een stof die voorkomt in thee, in chocolade, in frisdranken zoals cola, en in 
sommigee medicijnen. Cafeïne wordt echter voornamelijk genuttigd met het drinken van 
koffie.. Het is in het algemeen een stimulerende stof die inwerkt op het centrale 
zenuwstelsell  en daardoor verschillende effecten teweeg kan brengen. Men voelt zich 
bijvoorbeeldd energieker, minder moe, ontspannen en beter in staat zich te concentreren 
enn schrijft dit toe aan de inname van koffie. Aan de andere kant kan teveel koffie 
bijvoorbeeldd leiden tot een trillerig gevoel of een gevoel van hyperactiviteit. Cafeïne 
wordtt echter over het algemeen gezien als een stof die zelfregulerend is; dat wil zeggen 
datt mensen, normaal gesproken, aanvoelen wanneer zij genoeg gehad hebben en er op 
datt moment van afzien nog meer te nemen. Een onderwerp dat altijd veel aandacht 
heeftt gekregen is de invloed van cafeïne op de lichamelijke gezondheid. 
Wetenschappelijkk onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddelde hoeveelheid cafeïne 
(300-4000 mg per dag; ter vergelijk: 1 kop koffie bevat ongeveer 80-120 mg) geen effect 
heeftt op verschillende aspecten van de gezondheid. Naast de onderzochte relatie tussen 
cafeïnee en de lichamelijke gezondheid is het interessant om te onderzoeken in hoeverre 
dee subjectieve gevoelens van toegenomen concentratie en verbeterde aandacht kunnen 
wordenn toegeschreven aan de invloed van cafeïne. 

Inn dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de invloed van cafeïne op 
verschillendee aspecten en processen van visuele aandacht. Het richten van de aandacht 
iss een belangrijk mechanisme om van de stimulatie in de wereld om ons heen een 
begrijpelijkk geheel te maken. Continu beslissen mensen om aan bepaalde informatie 
aandachtt te besteden terwijl andere informatie wordt genegeerd. Men kan bijvoorbeeld 
visuelee informatie in het rood negeren (bijvoorbeeld een rood stoplicht) en die in het 
groenn zo spoedig mogelijk verder verwerken, of auditieve informatie negeren terwijl 
menn visuele informatie verwerkt (iemand praat bijvoorbeeld tegen je terwijl je TV 
kijkt) .. Verschillende theorieën hebben geprobeerd een verklaring te geven voor dit 
verschijnsell  van selectieve aandacht en andere aspecten van aandacht, zoals het 
verdelenn van de aandacht. Tevens is veel onderzoek gewijd aan de hoeveelheid 
informatiee die de mens tegelijkertijd kan verwerken en wat de relatie is tussen de plaats 
inn het blikveld en de verwerkingsgraad van informatie. Eén aspect is duidelijk: de 
menselijkee capaciteit om informatie te verwerken is beperkt, zowel op het eerste 
zintuigelijkee waarnemingsniveau, als ook op een hoger cognitief verwerkingsniveau. 

Omm de invloed van cafeïne op deze processen te onderzoeken zijn vier 
experimentenn uitgevoerd, beschreven in de hoofdstukken 2 t/m 5, waarin verschillende 
aspectenn van visuele aandacht zijn besproken. All e proefpersonen die meewerkten aan 
dezee studies zijn twee keer getest: éénmaal voerden zij de taken uit in een cafeïne 
conditiee en éénmaal in een placebo conditie. De proefpersonen begonnen beide sessies 
mett het drinken van een kop cafeïnevrije koffie met daarin 250 mg cafeïne poeder 
(hoofdstukkenn 3 t/m 5) of lactose poeder opgelost. In hoofdstuk 2 zijn verschillende 
hoeveelhedenn cafeïne gebruikt, namelijk 0, 1, 3 en 7.5 mg per kg lichaamsgewicht, om 
dee effecten van verschillende doseringen op de verdeelde aandacht te onderzoeken. De 
innamee van cafeïne was in alle studies de enige factor die systematisch werd gevarieerd 
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tussenn de twee sessies. Met behulp van de registratie van subjectieve maten 
(vragenlijsten),, gedragsmaten (zoals de reactietijden en het percentage correcte reacties) 
enn fysiologische maten (de hersenactiviteit, ofwel het electro-encefalogram, EEG), is 
geprobeerdd de effecten van cafeïne op de visuele aandachtsprocessen bij mensen in 
kaartt te brengen. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een onderzoek besproken waarin de effecten van vier 
verschillendee doseringen van cafeïne zijn onderzocht in een dubbeltaak situatie. De 
proefpersonenn moesten hun aandacht verdelen teneinde de twee taken tegelijkertijd te 
kunnenn uitvoeren. De resultaten toonden aan dat er een oplopende verbetering in 
prestatiee zichtbaar was bij toenemende hoeveelheden cafeïne. De conclusie luidde dat 
cafeïnee inname in deze taak leidde tot het beschikbaar komen van meer energie voor het 
uitvoerenn van de taak, en snellere reacties. Er werd echter geen door cafeïne 
veroorzaaktee verandering in het verdelen van de aandacht gevonden. 

Inn hoofdstuk 3 en 4, werd de invloed van cafeïne op verschillende typen van 
selectievee aandacht onderzocht. Onder selectieve aandacht verstaat men het 
selectieprocess tussen relevante- en niet relevante informatie op basis van een specifiek 
kenmerk.. In hoofdstuk 3 maakten de proefpersonen deze selectie op basis van de kleur 
vann stimuli. De conclusies van deze studie luidden dat cafeïne de reacties versnelt en de 
beschikbaree energie en activatie van het informatieverwerkingssysteem vergroot. 
Bovendienn beïnvloedde cafeïne de centrale aandachtsmechanismen op een positieve 
manier,, wat suggereert dat cafeïne de aandacht voor selectie op basis van kleur 
verbetert. . 

Ookk hoofdstuk 4 handelde over de invloed van cafeïne op selectieve aandacht, 
maarr in deze studie selecteerden proefpersonen de informatie op basis van ruimtelijke 
kenmerkenn (men moest bijvoorbeeld reageren op links-, maar niet op rechts 
aangebodenn stimuli). De resultaten lieten zien dat cafeïne een positieve invloed heeft op 
dee zintuigelijke waarnemingsprocessen, zoals het richten van de aandacht, en 
mogelijkerwijss op de hogere controle mechanismen, die voornamelijk worden 
aangesprokenn voor de planning en organisatie van gedrag. Er werd geen invloed van 
cafeïnee gevonden op de specifieke aandachtsmechanismen die betrekking hebben op 
hett selecteren van informatie op basis van ruimtelijke kenmerken. 

Inn hoofdstuk 5 is onderzocht of cafeïne een effect heeft op het vasthouden van 
aandacht,, of de concentratie. De conclusie luidde dat cafeïne de beschikbare energie 
vann proefpersonen hiervoor lijkt te vergroten. Dit kwam in deze taak echter niet tot 
uitingg in de gedragsmaten, zoals bijvoorbeeld in het aantal fouten die gemeten werden 
opp verschillende tijdstippen tijdens het uitvoeren van de taak. Een plausibele en 
algemenee conclusie is dat effecten van cafeïne vooral te vinden zijn in suboptimale 
condities,, zoals bij vermoeidheid en wanneer verschillende taken tegelijk gedaan 
moetenn worden. De afwezigheid van gedragseffecten in deze studie zou verklaard 
kunnenn worden uit de hoge eisen die door de taak zelf aan de proefpersonen gesteld 
wordt,, waardoor al een min of meer optimale conditie ontstaat waar de invloed van 
cafeïnee nog maar weinig aan bijdraagt. 
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Tenslottee worden in hoofdstuk 6 de resultaten van de onderzoeken zoals die 
beschrevenn zijn in de hoofdstukken 2 t/m 5, kort samengevat en geïnterpreteerd in het 
kaderr van de algemene vraagstelling uit hoofdstuk 1. De algemene conclusie luidt dat 
dee EEG effecten in alle onderzoeken wijzen op een toename van de energie die voor 
informatieverwerkingg beschikbaar komt door cafeïne. Het feit dat deze extra energie 
niett altijd bijdraagt tot een verbetering van de gedragsmaten lijk t te kunnen worden 
toegeschrevenn aan de intrinsieke motiverende eigenschappen van met name moeilijke 
off  interessante taken: de effecten van cafeïne lijken in ieder geval makkelijker 
aantoonbaarr in sub-optimale condities. Alhoewel er interacties tussen cafeïne inname 
enn aandachtsprocessen zijn gevonden voor de kleur-selectie taak en de ruimtelijke-
selectiee taak, is het niet goed duidelijk of deze resultaten ook betrouwbaar toegewezen 
kunnenn worden aan een specifieke invloed van cafeïne op een bepaald aspect van 
aandacht.. Deze effecten lijken eerder te suggereren dat de perceptuele processen 
positieff  beïnvloed worden door cafeïne. Alhoewel de specifieke resultaten per 
onderzoekk uiteen lopen, lijk t het gemeenschappelijke kenmerk dat de door cafeïne 
toegenomenn beschikbare energie flexibel en dynamisch wordt aangewend door het 
menselijkk informatie-verwerkingssysteem, namelijk daar waar die het meest 
noodzakelijkk is. In aanvulling hierop, zou men kunnen veronderstellen dat de door 
cafeïnee toegenomen frontale hersenactiviteit, zoals gevonden in alle onderzoeken van 
ditt proefschrift, kan wijzen op extra activatie van de frontale controle mechanismen 
waarvann gesteld wordt dat deze voor de toewijzing van de extra energie 
verantwoordelijkk zou kunnen zijn. 

Hett gebruik van de verschillende doseringen cafeïne in het onderzoek van 
hoofdstukk 2, leidt tot de conclusie dat de effecten doses-afhankelijk zijn. Over het 
algemeenn kan men dus zeggen dat hier rekening mee moet worden gehouden in cafeïne 
onderzoek.. Uit eerder onderzoek is bekend dat er een soort "omslag punt" is met 
betrekkingg tot het effect van de hoeveelheid toegediende cafeïne. De verbetering van 
prestatiess op taken bij toenemende doseringen kan omslaan in een verslechtering of 
stabilisatiee van de prestaties, alhoewel dit in het huidige onderzoek niet werd gevonden. 
Anderee factoren die mede van invloed kunnen zijn op de resultaten, zijn de hoeveelheid 
cafeïnee die proefpersonen gewend zijn te consumeren en de interveniërende invloed 
vann vooropgestelde criteria die zijn gebruikt om de proefpersonen te selecteren. Enige 
terughoudendheidd bij het generaliseren van de resultaten zoals die gevonden zijn in dit 
proefschriftt is daarom geboden. 
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