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Samenvatting (Summary in Dutch) 

Tussen goed en kwaad:  

Affectieve priming binnen een dynamische context 

 

 Mensen leven in een complexe en dynamische wereld. Op elk moment kunnen veranderingen 

in objecten in de omgeving significante veranderingen inhouden voor hun behoeften en veiligheid. 

Waar bijvoorbeeld een groen stoplicht betekent dat een weg veilig overgestoken kan worden, geeft een 

plotselinge verandering naar een rood licht de noodzaak aan om van de weg af te komen. Op een 

vergelijkbare manier kunnen gezichtsuitdrukkingen van anderen het ene moment een goede bui 

aangeven, maar even later boosheid en vijandigheid. Omdat onze omgeving vol van dynamische 

objecten is moeten mensen dus in bepaalde mate in staat zijn hun omgeving continue in de gaten te 

houden, om zulke belangrijke veranderingen op te merken. Aan de andere kant moeten mensen echter 

ook in staat zijn om snel specifieke, benodigde informatie te distilleren uit de dynamische stroom van 

binnenkomende informatie vanuit de omgeving. Anders zouden mensen overspoeld worden door de 

binnenkomende informatie, en niet meer in staat zijn tot langere termijn planning en complexere 

gedragingen. Zoals voorgaand onderzoek suggereert kunnen zulke processen vergemakkelijkt worden 

door snelle en efficiënte priming mechanismes, welke automatisch geassocieerde evaluaties, 

gedachten en gedragstendensen activeren na stimulatie vanuit de omgeving (bijv. Bargh & Chartrand, 

1999).  

Voortbouwend op deze onderzoeken werden in het huidige proefschrift evaluatieve priming 

processen binnen dynamische omgevingen onderzocht. Zoals beschreven in Hoofdstuk 1 heeft 

voorgaand onderzoek naar snelle en efficiënte evaluatieprocessen een nogal statische benadering 

toegepast. Zo heeft voorgaand onderzoek zich gericht  op hoe alleenstaande priming gebeurtenissen 

evaluaties kunnen activeren die daaropvolgende verwerking (bijv. het categoriseren van een 

doelstimulus) beïnvloeden. De gebruikelijke uitkomst in dit soort onderzoek is dat het makkelijker is 

voor mensen om reacties op een positief of negatief doelobject te geven, als deze voorafgegaan wordt 

door een evaluatief gezien congruent i.p.v. incongruente stimulus (de prime). Hoewel dit zogenaamde 

"affectieve priming effect" een robuust fenomeen is, lijkt het ook kortdurend te zijn en beperkt door 

meerdere grensvoorwaarden (Klauer & Musch, 2003). Zodoende blijft de vraag of affectieve priming 

een significante invloed uit kan oefenen in meer complexe en dynamische situaties, zoals we in het 

dagelijks leven tegen komen. De huidige dissertatie onderzocht daarom evaluatieve priming processen 

in meer dynamische contexten. De theoretische beargumentering werd ontwikkelt vanuit een sociaal 

gesitueerd cognitief perspectief, welke stelt dat cognitie geanalyseerd moet worden als een functie van 

de interactie tussen het organisme en de omgeving (Smith & Semin, 2004). Als gevolg hiervan kunnen 

primes ook optreden nadat een doelobject werd aangeboden, evenals in de context van andere 

relevante en irrelevante primes, dichtbij of verwijderd van doelobjecten.  
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Hoofdstuk 2 had als doel om vast te stellen dat priming niet stopt na de aanwezigheid van een 

doelobject. Er werd gesteld, dat informatie vanuit de omgeving (de primes) ook invloed op de 

verwerking van een doelobject zou kunnen hebben, als deze na afloop van de presentatie van de 

doelstimulus optreedt. Zulke "achterwaartse" affectieve priming effecten werden vastgesteld door 

middel van een aangepaste affectieve priming taak waarbij het doel voorafging aan de prime bij zeer 

korte stimulus presentatie en inter-stimulus intervallen (Experiment 2.1). Deelnemers bleken 

inderdaad sneller en meer accuraat als het doel opgevolgd werd door een prime van dezelfde, dan van 

een verschillende valantie - hetgeen een achterwaarts affectief priming effect aanduidt. Een 

vervolgexperiment maakte gebruik van hetzelfde paradigma met de gebruikelijke prime-doel volgorde 

en vond enigszins langdurigere, normale "voorwaartse" affectieve priming effecten (Experiment 2.2). 

Zoals een vergelijking met neutrale primes aangaf, leken zowel voorwaartse als achterwaartse priming 

effecten voornamelijk het gevolg te zijn van interferentie. Hiervan getuigde ook een algemeen langere 

verwerkingstijd van het doel, wanneer primes kort voor of na het doel aanwezig waren. Een derde 

experiment had als doel deze resultaten te repliceren en uit te breiden door voorwaartse en 

achterwaartse priming binnen deelnemers te manipuleren, en complexe plaatjes in plaats van woorden 

te gebruiken (Experiment 2.3). Wederom vonden betrouwbare maar kortdurendere achterwaartse dan 

voorwaartse priming effecten plaats, welke weer veroorzaakt leken te worden door interferentie. 

Kortom, objecten in de omgeving kunnen nog steeds invloed uitoefenen op het verwerken van een 

doel nadat het doel is aangeboden, al is deze invloed redelijk kortdurend en blijkbaar gebaseerd op 

interferentie.  

Hoofdstuk 3 onderzocht de gezamenlijke invloed van primes die voor en na doelpresentatie 

optreden over korte tijdsintervallen en verschillende verwerkingsdoelen. Hiermee richt dit onderzoek 

zich op de specifieke rollen die diverse affectieve primes spelen in het totale samenspel van priming 

(zoals andere primes, andere eigenschappen, taakrelevantie en tijd). De invloed van meerdere primes 

werd hierbij vastgesteld door gebruik te maken van een affectieve priming taak (Experiment 3.1; 

Experiment 3.2; Experiment 3.4) en een sekse priming taak (Experiment 3.3 en 3.5). In al deze 

experimenten werd heb doel voorafgegaan en gevolgd door een positieve of negatieve affectieve 

prime op 150 ms of 250 ms, respectievelijk. In Experimenten 3.2 tot 3.5 werd sekse informatie 

toegevoegd aan de positieve of negatieve primes, waarbij of de valentie of sekse van het doel relevant 

danwel irrelevant was. Dit maakte het mogelijk om zowel de gezamenlijke invloed vast te stellen van 

relevante en irrelevante prime eigenschappen gedurende het tijdsverloop van de priming. Verder werd 

het zo ook mogelijk  potentiële veranderingen in de invloed van primes voorafgaand en volgend op de 

doelpresentatie vaststellen. De eerste drie experimenten gebruikten hierbij herhalende, schematische 

gezichten ,welke zonder ruis een eerste vaststelling van een ideaal priming patroon mogelijk maakten. 

De laatste twee experimenten gebruikten daartegenover kleurenfoto's van diverse echte mannelijke en 

vrouwelijke gezichten. Dit werd gedaan om vast te stellen of de effecten die met schematische 
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gezichten verkregen werden ook gegeneraliseerd konden worden naar meer realistische stimuli met 

meer ruis.  

De in Hoofdstuk 3 beschreven experimenten lieten een duidelijk patroon voor relevante 

affectieve primes zien: Bij korte tijdsintervallen tussen het doel en de primes hadden voorwaartse en 

achterwaartse primes een additieve invloed op de doelverwerking (Exp. 3.1, 3.2 en 3.4). Echter, bij 

langere tijdsintervallen was voorwaartse priming de meest dominante (Exp. 3.2) of enige invloed 

(Exp. 3.1 & 3.4) op de doelverwerking, - waarmee de in Hoofdstuk 2 vastgestelde asymmetrie in het 

tijdsverloop van voorwaartse en achterwaartse priming gerepliceerd werd. Vervolgonderzoeken 

vonden vergelijkbare priming effecten voor relevante sekse primes (Exp. 3.3 & 3.5). Hiermee werd het 

optreden van achterwaartse priming voor sekse gerepliceerd en de additieve invloed van voorwaartse 

en achterwaartse prime op categorische informatie gegeneraliseerd. Hiernaast vond het onderzoek van 

dit Hoofdstuk eerste steun voor de invloed van irrelevante prime informatie (Exp. 3.2, 3.3 en 3.5). 

Meer specifiek vond voorwaartse priming plaats voor zowel schematische affectieve en sekse primes, 

ook al moesten deelnemers het doel alleen volgens de andere dimsensie categoriseren (Exp. 3.2 & 

3.3). In contrast hiermee hadden irrelevante achterwaartse primes geen invloed op de doelverwerking. 

Een vergelijkbaar effect werd gevonden met meer diverse foto's van echte gezichten voor irrelevante 

affectieve prime informatie (Exp. 3.5), maar niet voor sekse informatie (Exp. 3.4). Overal lijken 

mensen dus relevante en zeer simpele of toegankelijke irrelevante informatie te activeren voordat ze 

een doel opmerken. Hierna lijken ze zich te richten op relevante informatie. Volgens deze studies 

beïnvloeden objecten die kort voor of na een doel optreden  de doelverwerking op een additieve wijze. 

Hoofdstuk 4 breidt het onderzoek naar priming uit door een additionele voorwaartse en 

achterwaartse prime toe te voegen. Dit was gericht op een ogenschijnlijk verschil tussen de resultaten 

van Hoofdstuk 3 en overig evaluatief priming onderzoek (Gawronksi et al., 2005). In dit laatste 

onderzoek werd geobserveerd dat meerdere primes leiden tot omgekeerde priming (ofwel een contrast 

effect), terwijl onze studies in Hoofdstuk 3 assimilatie effecten toonden van meerdere primes. 

Wederom werden een affectieve priming taak (Experiment 4.1) en een sekse priming taak (Experiment 

4.2) gebruikt. Vanwege de toenemende complexiteit van het onderzoeksontwerp werden deze studies 

beperkt tot relevante prime informatie. Om de effecten van herhalende schematische gezichten te 

generaliseren naar meer gevarieerde stimuli werd een heranalyse van vorige studies uitgevoerd, met 

name twee experimenten van Gawronski et al. (2005) met twee variabele en meer complexe 

voorwaartse primes (Heranalyse 4.3 & 4.4). Over al de experimenten lieten affectieve en sekse primes 

op korte tijdsintervallen een assimilatie effect zien met betrekking tot het doel. Als de 

doelverwerkingstijd voldoende lang was werden voorwaartse en achterwaartse primes die aangrenzend 

aan het doel optreden op een additieve manier gecombineerd (Exp. 4.1); als de doelverwerkingstijd te 

kort was om beïnvloed te worden door de achterwaartse prime lieten voorwaartse primes congruente 

effecten zien (Exp. 4.2, vgl. Exp. 3.3). Verder, in lijn met resultaten uit eerder onderzoek, vertoonden 
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de verder verwijderde voorwaartse primes een contrasterend effect met betrekking tot het doel (Exp. 

4.1; Exp. 4.2; H 4.3; H 4.5). 

Verder werd in beide experimenten en in een heranalyse van Gawronski et al. (2005) een meer 

subtiele interactie tussen primes en het doel zichtbaar. In het bijzonder bleek dat de prime die het doel 

het meest dichtbij voorafging de sterkste invloed had op de doelverwerking - en de invloed van alle 

andere primes bepaalde. Als het doel en de aangrenzende voorwaartse prime incongruent waren, 

vertoonde de verder verwijderde voorwaartse prime een omgekeerd priming effect (Exp. 4.1; 4.2; H. 

4.4). Als het doel en de aangrenzende voorwaartse prime congruent waren, werden geen omgekeerde 

priming effecten gevonden. In plaats daarvan kon de aangrenzende achterwaartse prime verdere 

achterwaartse priming effecten opwekken (Exp 4.1). Dit is verdere steun voor de gedachte dat primes 

op korte temporele afstand op een additieve manier invloed uitoefenen op de doelverwerking, terwijl 

op langere tijdsintervallen contrasterende processen plaats kunnen vinden. Tevens lijkt het dat deze 

contrasterende processen vrij flexibel zijn, omdat ze alleen geïnitieerd worden als de prime-target 

eenheid incongruent is - of algemener, als primes in het algemeen sterk zijn (H 4.3). Anders gezegd, 

mensen kunnen betekenis uit hun omgeving afleiden door gerelateerde informatie te assimileren en 

flexibele correctie processen te gebruiken.  

Tenslotte vat Hoofdstuk 5 de voorgaande bevindingen samen en integreert deze in een 

fundamenteel, beschrijvend model van priming binnen een dynamische stimulus omgeving. Aan de 

basis van dit model staan twee fundamentele processen wiens samenspel een optimale en continue 

fundering voor mentale activiteit in de onmiddellijke omgeving van het individu mogelijk maakt. Het 

eerste proces is een algemeen monitorend proces, welk wordt gevoed door een continu, snel 

verversend automatisch priming proces. Dit proces zorgt voor de elementaire dynamische 

bouwblokken voor hogere cognitie, en wordt gereflecteerd in de kortdurende aard van priming, 

evenals in de invloed van irrelevante objecten (zoals in Hoofdstuk 2, 3, 4). Het tweede proces bestaat 

uit hogere focale processen, welke uit een grote reeks van mentale operaties bestaan die uitgevoerd 

kunnen worden op geprimede informatie (bijv. onderdrukken, benoemen, tellen, 

integreren,vergelijken). Deze focale processen bepalen de integratie van omgevingsinformatie door 

deze te vertalen naar en integreren in abstracte, complexe en doelgeoriënteerde cognitie en actie. De 

werking van deze focale processen wordt gereflecteerd in, bijvoorbeeld, de flexibiliteit in de duur en 

richting van priming door focale verwerkingsdoelen, zoals duidelijk was in Hoofdstuk 3 en 4. 

Alles bij elkaar verschaft het onderzoek beschreven in deze dissertatie bewijs dat priming processen 

een significante invloed uitoefenen op de manier waarop mensen informatie verwerken in dynamische 

omgevingen. Desondanks blijkt de invloed van priming complex, gegeven dat priming processen 

gemodereerd worden door factoren zoals hun relevantie tot de verwerkingsdoelen van mensen, de 

temporele afstand tussen de prime en het doelobject en de aanwezigheid van andere priming 

gebeurtenissen. Het huidige proefschrift heeft zijn licht doen schijnen over het verborgen samenspel in 
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onze hersenen tussen de activatie en integratie van informatie uit een dynamische omgeving, en tussen 

goed en kwaad. 


