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Abstract in Dutch 

Menselijke cognitieve processen kunnen complex zijn; het is een interessante 
uitdaging om er inzicht in te krijgen. Kennis van deze processen draagt bij tot de 
ontwikkeling van verschillende toepassingsgebieden die menselijke interventie 
betreffen; bijvoorbeeld, gezondheid, luchtvaart, energie, veiligheid en kritische 
domeinen. Dergelijke domeinen kunnen alleen worden ontwikkeld wanneer er 
voldoende kennis van de menselijke cognitieve processen beschikbaar is. Inzicht in 
menselijke cognitie, het ontwerpen van werkende modellen die gebaseerd zijn op 
een dergelijk begrip, en het gebruik van deze modellen in toepassingsdomeinen zijn 
niet triviale onderzoekuitdagingen. 

Ondersteund door de ontwikkelingen in brain imaging technieken, ontdekken 
neurocognitieve onderzoekers meer en meer kennis over de vele cognitieve 
processen. Het grootste deel van dat onderzoek richt zich op belangrijke, maar 
relatief gespecialiseerde vragen. Daarom is het moeilijk om een gedetailleerde 
beschrijving van een bepaald cognitieve fenomeen als een geïntegreerd, coherent 
proces te vinden. Toch is een gedetailleerd begrip van zulke cognitieve fenomenen 
van belang voor diverse toepassingsgebieden. Het begrijpen van de processen in het 
menselijk brein vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Cognitieve modellering is 
een belangrijk multidisciplinair onderzoekthema daarvoor geworden.  

Dynamische modellering biedt inzicht in dergelijke processen, en kan worden 
gebruikt om computationele modellen te ontwerpen die veel cognitieve 
verschijnselen en situaties kunnen beschrijven. De combinatie van kennis van 
diverse neurocognitieve bevindingen en theorieën met betrekking tot het menselijk 
bewustzijn en controle in gedragskeuzes, het ontwerpen van cognitieve modellen op 
basis van deze kennis, en het valideren van het gedrag van die modellen vormen de 
belangrijkste focus van dit proefschrift. De scope van dit werk strekt zich uit tot 
verschillende maar verbonden cognitieve verschijnselen, te weten: intentionele 
inhibitie, cognitieve controle, emotie generatie, effect voorspelling, impact 
voorspelling, generatie van bewustzijn, ownership generatie, top-down effecten, 
bottom-up effecten, vooringenomen waarneming, cognitieve conflicten, 
gezamenlijke besluitvorming en redeneren op basis van analogie en metafoor. Naast 
de bijdrage aan dynamische computationele cognitieve modellen omvat dit werk 
twee benaderingen voor parameterschatting, hetgeen essentieel is voor cognitieve 
modellering. 

De voorgestelde modellen in dit proefschrift zijn toegepast op twee praktische 
domeinen: luchtvaart en energie management. Simulatieresultaten die werden 
gegenereerd voor praktische scenario's in die domeinen leverden nuttige informatie 
op over de menselijke cognitie, en toonden de kracht en de bruikbaarheid van de 
voorgestelde modellen in een praktische context. 


