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De hoeveelheid visuele informatie die ons brein binnenstroomt is te omvangrijk om in zijn geheel en in
detail verwerkt te worden. Daarom moet het brein een selectie van informatie maken door middel van 
mechanismen die aandacht genoemd worden.
Traditioneel gezien wordt er in onderzoek naar aandacht onderscheid gemaakt tussen twee klassen van 
aandacht. Allereerst wordt aandacht gedreven door externe factoren, zoals een felle lichtflits of een 
salliant object als een gele sportwagen. Ten tweede kunnen we zelf aansturen op welke locaties of 
eigenschappen we onze aandacht willen vestigen: bijvoorbeeld, als we in de supermarkt op zoek zijn 
naar een bepaald merk ontbijtgranen, dan zal onze kennis van hoe dit merk eruit ziet ons hierbij helpen 
om het te vinden.

Mijn these stelt dat een derde klasse van aandacht een grote of wellicht zelfs een dominante rol speelt 
in selectie van visuele informatie: de herinneringen die we hebben van voorgaande ervaringen die 
recent of frequent hebben plaatsgevonden zullen visuele aandacht sterk beinvloeden. Ons werk toont 
aan dat zodra een visuele stimulus is waargenomen, dit meteen de verwerking van de volgende visuele 
ervaring zal beinvloeden.  Evenzo, kan het herhaaldelijk selecteren van dezelfde stimulus een langdurig
en sterk effect hebben op de aansturing van aandacht, tot ver in de toekomst. Ook tonen wij aan dat 
zulke invloeden op visuele verwerking en aandacht, aangestuurd vanuit het geheugen, automatisch en 
impliciet plaats kunnen vinden – dat wil zeggen, zonder dat men daar zelf bewust van is.


