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Nederlandse Samenvatting 

 
De wereld om ons heen is vol diversiteit en in constante verandering. Om met deze grote 
variabiliteit om te gaan hebben mensen en andere diersoorten de capaciteit ontwikkeld om 
objecten te groeperen in categorieën. Hierdoor kan er adequaat met nieuwe objecten worden 
omgegaan doordat kan worden afgegaan op eerdere ervaring met objecten uit dezelfde 
categorie. Wegrennen van een gevaarlijk dier, achter prooi aangaan, giftig eten vermijden en 
identificeren wat eetbaar is, zijn allemaal voorbeelden die tonen hoe belangrijk het indelen in 
categorieën is voor de overleving van een organisme. De vraag hoe mensen nieuwe 
categorieën leren vormt het onderwerp van deze dissertatie.  

Sinds de tijd van Aristoteles vraagt men zich al af hoe mensen categorieën kunnen 
leren. Aristoteles zelf stelde dat categorieën worden gedefinieerd door een set eigenschappen 
die gedeeld worden door de leden van een bepaalde categorie. Een categorie leren houdt dan 
dus in dat de desbetreffende set eigenschappen gevonden wordt. Deze theorie is bekend 
geworden als de klassieke theorie. In de jaren 70 werden hier voor het eerst vraagtekens bij 
gezet toen de structuur van natuurlijke categorieën (bijv. kat, hond, vogel) door Eleanor 
Rosch en collega’s werd onderzocht. Ze vonden dat sommige leden van een categorie 
representatiever voor die categorie zijn dan anderen. Wanneer bijvoorbeeld gevraagd wordt 
hoe typisch verschillende vogels zijn voor de categorie ‘vogel’, dan wordt een roodborstje als 
zeer typisch gezien, een duif als redelijk typisch en een struisvogel daarentegen als atypisch. 
Dit kan niet verklaard worden door de klassieke theorie. Deze neemt aan dat alle 
categorieleden gedefinieerd worden door exact dezelfde set eigenschappen, waarmee alle 
leden automatisch gelijkwaardige representanten van hun categorie zouden moeten zijn.  

Er zijn vervolgens verschillende alternatieve theorieën voorgesteld, waarbij een van 
de belangrijkste de exemplaar theorie is. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen categorieën 
leren door alle categorieleden op te slaan in het geheugen. Nieuwe objecten, ofwel stimuli, 
worden geclassificeerd op basis van hun gelijkenis met de opgeslagen stimuli. Komt de 
nieuwe stimulus voldoende overeen met de leden van een categorie, dan zal deze ook tot die 
categorie behoren. Hoewel de exemplaar theorie intuïtief onwaarschijnlijk lijkt vanwege de 
grote opslagruimte die er voor nodig is, is zij succesvol  geweest in het verklaren van veel 
verschillende fenomenen. In recente studies rijst echter de vraag of de exemplaar theorie wel 
een volledige verklaring voor het leren van categorieën kan geven.  In een groot aantal van 
deze studies wordt ingegaan op de neurale basis die ten grondslag ligt aan het leren van 
categorieën. De data suggereren dat categorieën leren mogelijk wordt gemaakt door het 
gelijktijdig werkzaam zijn van tenminste twee verschillende systemen: een impliciet systeem 
en een expliciet systeem. Met het impliciete systeem worden onbewust stimulus-categorie 
associaties geleerd. Met het expliciete systeem worden onder bewuste controle categorieën 
geleerd door middel van het formuleren en zo nodig corrigeren van regels.  

Van verschillende studies waarin wordt gesteld dat deze twee systemen nodig zijn, is 
inmiddels aangetoond dat de exemplaar theorie toch een volledige verklaring van de data kan 
geven. Desalniettemin zijn er nog studies waarvoor geen verklaring volgens de exemplaar 
theorie is gegeven. Wat hierin een rol speelt is dat de exemplaar theorie tot op heden alleen 
geformuleerd is geweest op cognitief niveau. Sommige van de situaties vereisen juist een 
concrete formulering in termen van hersengebieden met respectievelijke neurale 
mechanismen. In deze dissertatie wordt hier nader op ingegaan. Ten eerste wordt bestudeerd 
of sommige van de situaties waarin de exemplaar theorie nog geen verklaring kon geven, 
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wellicht alsnog verklaard kunnen worden op cognitief niveau. Daarnaast wordt gepoogd om 
de exemplaar theorie te formuleren met neurale mechanismen als grondslag.  
 

Eén van de uitdagende data sets voor de exemplaar theorie is bijeengebracht door 
Erickson en Kruschke (2002b). Proefpersonen leerden een regel-plus-uitzondering taak, dat 
wil zeggen een taak waarin de meeste, maar niet alle stimuli correct geclassificeerd kunnen 
worden aan de hand van een eenvoudige regel. Volgens Erickson en Kruschke gebruiken 
mensen twee soorten categorierepresentaties om dit soort taken te leren: regels en 
exemplaren. Deze twee representaties wedijveren met elkaar om de stimuli te categoriseren. 
Tijdens het leerproces zal een proefpersoon in eerste instantie een nieuwe stimulus 
vergelijken met alle reeds opgeslagen exemplaren van de categorieën, om zo tot een 
categorisatie te kunnen komen.  In het vervolg van het leerproces wordt de regel aan de hand 
waarvan de categorieën gevormd worden steeds duidelijker. Daardoor is het niet noodzakelijk 
meer om elke nieuwe trainingsstimulus te vergelijken met alle opgeslagen stimuli, maar kan 
eenvoudigweg de geleerde regel worden toegepast voor de categorisatie. Na enige tijd 
worden alle regel-volgende stimuli ook daadwerkelijk volgens de volledig geleerde regel 
gecategoriseerd. Omdat deze stimuli het grootste deel uitmaken van het totale stimulus-
aanbod, zal dit ook de eerste benadering zijn bij nieuwe stimuli na het afgerond hebben van 
het leerproces. Voor de uitzonderingsstimuli bestaat echter geen regel en daarom worden ze 
volgens de exemplaren gecategoriseerd.  

De exemplaar theorie voorspelt daarentegen dat zowel trainingsstimuli en nieuwe 
stimuli aan de hand van de opgeslagen exemplaren geclassificeerd worden en dus nieuwe 
stimuli die meer gelijkenis met de uitzonderingsstimuli uit de trainingsperiode vertonen 
frequenter in de categorie van de uitzonderingen geclassificeerd zullen worden. De resultaten 
van het regel-plus-uitzondering experiment kwamen overeen met de hypothese van Erickson 
en Kruschke. Model analyses bevestigden dat een exemplaar model niet in staat is om de data 
adequaat te repliceren, terwijl een model dat zowel regel als exemplaar representaties 
gebruikte goede resultaten gaf.  

In hoofdstuk 2 werd deze dataset opnieuw bestudeerd. Erickson en Kruschke (2002b) 
stelden dat alle trainingsstimuli even goed in het geheugen worden opgeslagen, maar er zijn 
redenen die dit uitgangspunt onwaarschijnlijk maken. Ten eerste werden uitzonderingsstimuli 
frequenter gepresenteerd aan proefpersonen om te garanderen dat ze werden geleerd. Ten 
tweede is het zo dat uitzonderingsstimuli omringd werden door regel-volgende stimuli. Het is 
daarom essentieel om goed onderscheid te kunnen maken tussen de uitzonderings- en de 
regelvolgende stimuli, terwijl het niet noodzakelijkerwijs geldt voor de regel-volgende 
stimuli. Het lijkt daarom aannemelijk dat de uitzonderingsstimuli beter in het geheugen 
worden opgeslagen dan de regel-volgende stimuli.  

Erickson en Kruschke hebben ook aangenomen dat aandacht voor stimuli-
eigenschappen op dezelfde wijze verdeeld wordt bij de regel-volgende stimuli en de 
uitzonderingsstimuli. Gegeven het feit dat uitzonderingstimuli omringd werden door regel-
volgende stimuli, lijkt het waarschijnlijk dat proefpersonen geleerd hebben om bij 
verschillende typen stimuli hun aandacht ook op verschillende aspecten van de stimulus te 
richten, om zo tot een differentiatie te komen. In het geval van de uitzonderingsstimuli zijn 
alle stimuluseigenschappen relevant om ze te onderscheiden van de regel-volgende stimuli. 
Aan de andere kant is voor de correcte classificatie van de regel-volgende stimuli slechts één 
eigenschap relevant. 
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We hebben deze twee hypotheses onderzocht met twee uitgebreide versies van het 
exemplaar model dat Erickson en Kruschke gebruikt hebben. Noch het model met de 
hypothese van verschillende opslag voor verschillende stimuli, noch het model met de 
hypothese van verschillend verdeelde aandacht voor verschillende stimuli kon de data (het 
aantal keer dat elke stimulus in elke categorie ingedeeld was) adequaat repliceren. Bij de 
analyse van de simulaties hebben we geconstateerd dat het falen van beide versies van het 
model te wijten was aan de gebruikte keuzeregel. Deze berekent de kans dat een stimulus in 
een categorie wordt ingedeeld aan de hand van de gelijkenis van de stimulus aan alle 
opgeslagen categorieënleden. Huidige exemplaar modellen maken gebruik van twee 
verschillende keuze-regels. Deze zijn willekeurig in de verschillende modellen gebruikt, 
zonder de eventuele consequenties in acht te nemen. We hebben aangetoond dat in dit geval 
de specifieke gebruikte keuze-regel een grote impact heeft op de resultaten. Beide uitgebreide 
versies van het model kunnen de data goed repliceren onder de andere keuzeregel, en even 
goed als het alternatieve model dat was voorgesteld door Erickson en Kruschke (2002b). Als 
in het exemplaar model van Erickson en Kruschke alleen de keuzeregel wordt veranderd, dan 
verbeteren de resultaten niet.  

Concluderend stellen onze resultaten dat de exemplaar theorie menselijke prestaties in 
het leren van regel-plus-uitzonderingstaken kan uitleggen, mits adequate aannames worden 
gedaan over exemplaar-opslag en/of het verdelen van aandacht over stimuluseigenschappen.  
Daarnaast presenteren wij bewijs in ten gunste van één van de twee alternatieve keuze-regels 
die regelmatig in exemplaar modellen gebruikt worden.  

In hoofdstuk 3 benaderen wij een ander uitdagend fenomeen voor de exemplaar 
theorie in het bijzonder en voor alle theorieën van categorieleren in het algemeen: de formatie 
van nieuwe stimulus-dimensies, oftewel stimuluseigenschappen, als een consequentie van 
categorieleren. Het wordt algemeen aangenomen dat stimuli mentaal gerepresenteerd worden 
aan de hand van een aantal vaststaande dimensies, zelfs als deze niet verbaal geformuleerd 
kunnen worden. Kleuren worden bijvoorbeeld gerepresenteerd in drie dimensies: helderheid 
– hoe licht of donker een kleur is, verzadiging – hoe intens of geconcentreerd een kleur is en 
tint – het aspect van kleur dat rood van geel of blauw onderscheidt. Volgens de exemplaar 
theorie zijn proefpersonen capabel om meer of minder aandacht aan elk van de dimensies te 
besteden, afhankelijk van de categoriestructuur. Als die structuur is dat donkere kleuren en 
lichte kleuren in verschillende categorieën worden ingedeeld, dan zullen proefpersonen 
vooral aandacht aan de dimensie van helderheid besteden, en de andere twee dimensies 
negeren.   

Recente studies suggereren dat de wijze waarop stimuli gerepresenteerd worden kan 
veranderen als een consequentie van het categorieleren. (bijv. Goldstone & Steyvers, 2001; 
Hockema, Blair, & Goldstone, 2005; Rogosky & Goldstone, 2005). In het bijzonder kunnen 
nieuwe stimulus-dimensies ontstaan gedurende het leerproces, waarbij proefpersonen deze 
nieuw gevormde dimensies ook in hun besluitvorming betrekken. Dit wordt verwacht 
wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet de categorisatietaak  zo 
opgezet zijn dat aandacht voor de reeds bestaande dimensies het proces van categoriseren niet 
verder helpt. Ten tweede moet er een eenvoudige combinatie van bestaande 
stimulusdimensies zijn waarbij stimuli van verschillende categorieën aan de 
tegenovergestelde kanten van deze resulterende nieuwe dimensie staan. Aandacht voor deze 
nieuwe dimensie kan daardoor onderscheid tussen de stimuli van nieuwe categorieën 
mogelijk maken. Wij hebben deze hypothese nader onderzocht aan de hand van een aantal 
data sets uit de literatuur. Wij vonden bewijs voor de formatie van nieuwe dimensies in 
verschillende categorisatietaken. Dit was het geval wanneer deze taken voldeden aan de twee 



Nederlandse Samenvatting 

 126 

voorwaarden zoals reeds werd beschreven. Onverwacht ontstonden er ook nieuwe dimensies 
in categorisatietaken waarbij aandacht voor slechts één van de reeds bestaande dimensies 
optimaal was. We bevestigden deze resultaten door de resultaten van een conventioneel 
exemplaar model te vergelijken met die van een uitgebreid exemplaar model dat de formatie 
van nieuwe dimensies toestaat. Hoewel het eerste model al adequaat datareplicatie liet zien in 
alle onderzochte categorisatietaken, waren de resultaten van het uitgebreide model significant 
beter. Dit suggereert dat de exemplaar theorie uitgebreid dient te worden met het concept van 
stimulus dimensie formatie. Verder onderzoek is echter nodig om duidelijk te maken onder 
welke condities en op wat voor manier nieuwe dimensies gevormd worden.   

 
In de laatste twee hoofdstukken van deze dissertatie hebben we enkele potentiële 

neurale mechanismen voor de exemplaar theorie uitgediept. In hoofdstuk 4 hebben we ons 
gericht op het proces van selectieve aandacht. Hierbij hebben we een al eerder voorgestelde 
neurale realisatie van de theorie genomen, die bewust de vraag van selectieve aandacht 
onbeantwoord had gelaten. Onze hypothese was dat selectieve aandacht kon ontstaan uit de 
interactie tussen de neurale representatie van de stimuli en het aangenomen leermechanisme. 
Dit werd onderzocht in een dataset die zowel categorisatietaken bevatte waarvoor reeds was 
aangetoond dat selectieve aandacht relevant was, als categorisatietaken waarvoor selectieve 
aandacht niet relevant was. In alle gevallen presteerde het neurale model net zo goed als het 
cognitieve model, waarbij in het grootste deel van de taken de humane prestatie nauwkeurig 
gerepliceerd werd. Deze resultaten waren onafhankelijk van het feit of selectieve aandacht al 
dan niet relevant voor de categorisatietaak was, waarmee duidelijk werd dat het neurale 
model dus capabel is om selectieve aandacht te doen ontstaan. In dit hoofdstuk wordt ook 
diepgaand geanalyseerd waarom dit het geval is.  

In hoofdstuk 5 hebben we de neurale representatie van stimuli nader bekeken. 
Cognitieve theorieën van categorieleren nemen aan dat stimuli een gesimplificeerde 
representatie hebben, waarbij ze gerepresenteerd worden aan de hand van een set 
psychologische dimensies (denk aan de dimensies van kleur zoals boven genoemd). Visuele 
stimuli komen het brein echter binnen in de vorm van een beeld. Kan het dan zo zijn dat het 
visuele systeem de binnenkomende beelden transformeert in neurale representaties die 
compatibel zijn met de cognitieve representaties? Wij evalueerden een hypothese waarin 
gesteld wordt dat neuronen die zich in het laatste gebied van het visuele systeem bevinden elk 
op één of meerdere perspectieven van eerder ervaren objecten zijn afgesteld (perspectief-
gebaseerde theorie van visuele verwerking). Nieuwe objecten worden gerepresenteerd op een 
wijze afhankelijk van de overeenkomst tussen het binnengekomen beeld van het object en de 
voorkeursperspectieven van elk neuron. We hebben enkele stimulussets geïdentificeerd 
waarvoor het onwaarschijnlijk is dat deze hypothese representaties geeft die overeenkomstig 
zijn met de cognitieve representaties. We hebben ook verschillende alternatieven 
geidentificeerd en een aantal neurofysiologische en gedragsmatige experimenten 
gespecificeerd om die in de toekomstte onderzoeken. 

 




