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Nederlandse Samenvatting 
What’s new? The interaction between novelty and cognition 

 
Nieuwe informatie kan zowel een beloning als een bedreiging signaleren. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat mensen afgeleid kunnen worden door onverwachte nieuwe informatie. Het zien 

van iets nieuws kan echter ook leiden tot een toename in aandacht en arousal. In dat laatste geval 

zou nieuwe informatie ook een positief effect kunnen hebben op perceptie en gedrag. In het eerste 

deel van de dissertatie werd in verscheidene experimenten gevonden dat onder bepaalde 

omstandigheden waarneming van mensen gevoeliger en reacties sneller worden wanneer men 

nieuwe informatie tegenkomt. Deze effecten waren sterk afhankelijk van de context waarin men 

nieuwe stimuli tegenkwam. Was de omgeving complex en waren de nieuwe stimuli verwacht dan 

trokken de nieuwe stimuli minder de aandacht, zoals bleek uit de hersensignalen gemeten 

gebruikmakende van EEG en hadden de stimuli geen faciliterend effect. In het tweede deel van deze 

dissertatie werden de effecten van nieuwigheid op leren onderzocht. Wanneer woorden op een 

nieuwe manier waren aangeboden herinnerden proefpersonen meer woorden, terwijl de verwerking 

en het leren van nieuwe informatie was aangetast in Parkinsonpatiënten. In een andere studie werd 

gevonden dat ook de nieuwigheid van de omgeving een positief effect kan hebben op het 

leervermogen. Proefpersonen leerden meer woorden nadat zij een nieuwe versus een bekende 

omgeving hadden verkend. Ter conclusie, nieuwigheid triggert een cascade van effecten in het brein, 

waarbij aandacht, perceptie, gedrag en leervermogen beïnvloed worden. De resultaten laten zien dat 

nieuwigheid cognitieve prestaties kan verbeteren en een centraal concept is in de cognitieve 

neurowetenschap. 
 


