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Elke keer dat je naar iets of iemand op zoek bent, bijvoorbeeld 
wanneer je op een festival je vrienden bent kwijtgeraakt, gebruik je je 
visuele werkgeheugen. Het visuele werkgeheugen stelt je in staat om een 
visuele representatie in je geheugen te houden van informatie die niet 
langer zichtbaar is. Een belangrijke eigenschap van visueel werkgeheugen 
is dat het maar een heel beperkt gedeelte van de visuele input 
representeert. Een andere belangrijke eigenschap die tot nu toe veel 
minder aandacht heeft gekregen is dat informatie in dit geheugen niet 
altijd direct relevant is, maar soms pas relevant wordt nadat een andere 
taak is volbracht.  

De experimenten in dit proefschrift zijn geïnspireerd door een 
literatuur waarin informatie in het werkgeheugen een andere neurale 
status kan hebben afhankelijk van of die informatie direct relevant is of 
niet. Het wordt algemeen aangenomen dat het visueel werkgeheugen 
gebruik maakt van dezelfde neurale machinerie die nieuwe visuele 
informatie verwerken. Door intern de aandacht te richten op deze 
gespecialiseerde gebieden kan een visuele representatie actief worden 
gehouden zonder daadwerkelijke visuele input. Een belangrijke 
voorspelling van dit model is dat tijdens perceptie bepaalde 
representaties worden versterkt doordat deze reeds actief zijn in het 
visuele systeem. Een tweede voorspelling is dat de status van visuele 
representaties afhankelijk is van een verdeling van de interne aandacht en 
dus niet statisch maar flexibel is; een verschuiving van de interne 
aandacht heeft een direct effect op hoe informatie wordt 
gerepresenteerd. In dit proefschrift onderzoek ik deze voorspellingen 
met behulp van paradigma’s, waarin informatie in het werkgeheugen 
soms direct relevant is en soms pas relevant wordt nadat een andere 
(ongerelateerde) taak is volbracht.      

 In hoofdstuk 2 en 3 laten we zien dat er inderdaad een interactie 
is tussen de informatie in het visuele werkgeheugen en perceptie. 
Proefpersonen werd gevraagd om één of meerdere kleuren te onthouden 
voor een geheugentest. Terwijl ze deze kleur(en) onthielden moesten ze 
een taak doen, waarbij het de bedoeling was om zo snel mogelijk een ruit 
te vinden. Deze ruit werd gepresenteerd in een scherm met meerdere 
cirkels, waarvan er één een unieke kleur had (zie o.a. pagina 15 voor een 
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voorbeeld van deze taak). We vonden dat proefpersonen de ruit trager 
vonden wanneer de cirkel in het zoekdisplay dezelfde kleur had als de 
kleur in het geheugen vergeleken met een conditie waarin de kleur 
verschilde van die in het werkgeheugen. Dit laat zien dat de inhoud van 
het werkgeheugen automatisch de aandacht stuurt; als je iets roods in je 
geheugen hebt ben je eerder geneigd naar iets roods te kijken dan naar 
objecten met een andere kleur, zelfs wanneer je niet direct naar iets 
roods op zoek bent. Tegelijkertijd vonden we dat deze interactie tussen 
het werkgeheugen en perceptie verdween wanneer proefpersonen 
meerdere kleuren tegelijkertijd moesten onthouden. Op basis hiervan 
concluderen we dat het werkgeheugen meerdere objecten kan 
onthouden, maar dat maar één van deze objecten is opgeslagen op een 
manier zodat het de aandacht stuurt. 

 Hoofdstuk 4 bouwt verder op de bevindingen van de vorige 
hoofdstukken door de zoektaak te vervangen door een methode 
(genaamd breking continuous flash suppression, afgekort b-CFS) waarin 
een dynamisch patroon wordt aangeboden aan een van de ogen. 
Hierdoor is visuele informatie in het andere oog tijdelijk niet zichtbaar 
totdat het door het dynamische patroon heen breekt en de proefpersoon 
zich bewust wordt van die informatie. Eerder onderzoek met deze 
methode heeft laten zien dat afbeeldingen die gelijk zijn aan de inhoud 
van het werkgeheugen eerder door het masker breken dan 
ongerelateerde afbeeldingen. De resultaten van dit hoofdstuk bevestigen 
dat proefpersonen zich eerder bewust worden van visuele informatie dat 
reeds actief is in het werkgeheugen dan van informatie dat nog niet in 
het visuele systeem is gerepresenteerd. In tegenstelling tot voorgaande 
hoofdstukken was deze interactie, hoewel significant zwakker, nu ook 
aanwezig wanneer proefpersonen twee kleuren onthielden. Dit laatste 
laat zien dat de interactie tussen werkgeheugen en perceptie niet altijd 
beperkt is tot een enkele geheugenrepresentatie, maar dat onder 
specifieke omstandigheden twee objecten tegelijkertijd perceptie kunnen 
beïnvloeden.  

 Een belangrijk aspect van de hiervoor beschreven resultaten is 
dat visueel werkgeheugen perceptie beïnvloedt, zelfs wanneer dit nadelig 
is omdat je naar iets anders opzoek bent (bijv. de ruit). Dit is opvallend, 
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omdat de inhoud van het werkgeheugen lang niet altijd correspondeert 
met waar je actief naar op zoek bent. Met andere woorden hoewel er veel 
situaties zijn waarin het efficiënt is dat je aandacht zich automatisch richt 
op de inhoud van het werkgeheugen is dit lang niet altijd het geval. In 
hoofdstuk 5 hebben we daarom onderzocht of proefpersonen door te 
leren de status van informatie in het geheugen aan kunnen passen zodat 
deze niet langer met de huidige taak interfereert. Om dit te testen 
herhaalden we ons eerdere onderzoek met als enige verschil dat de te 
onthouden kleur niet veranderde tijdens negen opeenvolgende trials. 
Eerder onderzoek heeft laten zien dat deze manipulatie de visuele 
representatie verplaatst van het werkgeheugen naar het lange termijn 
geheugen. De eerste keer dat proefpersonen een kleur te zien kregen 
interfereerde deze kleur met het vinden van de ruit, maar deze 
interferentie verzwakte significant nadat de kleur drie keer was herhaald. 
Dit resultaat wijst op een belangrijke dissociatie tussen het werkgeheugen 
en het lange termijn geheugen; een representatie in het werkgeheugen 
interacteert automatisch met perceptie, terwijl dit in het lange termijn 
geheugen alleen gebeurt wanneer de representatie relevant is voor de 
huidige taak.  

 De resultaten van de eerste vier hoofdstukken bevestigen dat 
visuele representaties die overeenkomen met representaties die reeds 
actief zijn in het werkgeheugen worden versterkt. Als gevolg hiervan 
hebben deze representaties een grotere kans om de aandacht te trekken 
dan representaties die nog niet actief zijn. In de laatste drie hoofdstukken 
hebben we onderzocht hoe een verschuiving van de interne aandacht de 
status van visuele geheugen representaties verandert. Hiervoor hebben 
we onder andere gebruik gemaakt van het retro-cue paradigma. In dit 
paradigma krijgen proefpersonen verschillende objecten te zien om te 
onthouden waarna ze moeten aangeven of één van die objecten is 
veranderd. De cruciale manipulatie is dat soms via een retro-cue, die 
gepresenteerd wordt nadat de te onthouden objecten van het scherm 
verdwenen zijn maar voor de geheugentest, wordt aangegeven op welke 
locatie de mogelijke verandering plaats vindt (zie o.a. pagina 23 voor een 
voorbeeld van deze taak). Met een retro-cue presteren proefpersoenen 
beter op de geheugentest dan zonder zo’n cue. Dit effect wordt over het 
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algemeen verklaard door te veronderstellen dat na de cue alle aandacht 
op het geprioriteerde object wordt gericht en dus niet langer verdeeld 
hoeft te worden over alle informatie in het werkgeheugen.   

 In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht hoe lang het visuele 
systeem nodig heeft om een retro-cue optimaal te verwerken. Om dit te 
testen presenteerden we op variabele tijdsintervallen na de retro-cue een 
aantal stimuli waarvan bekend is dat zij de kwaliteit van visuele geheugen 
verslechteren. Hoewel de cue al na 100 ms de kwaliteit van het geheugen 
verbeterde duurde het ongeveer 500 ms voordat de geprioriteerde 
informatie volledig beschermd was tegen het negatieve effect van de 
interfererende stimuli. Dit laat zien dat de herverdeling van de interne 
aandacht een continu proces is dat ongeveer een halve seconde nodig 
heeft om optimaal te worden geïmplementeerd.  

 Vervolgens hebben we in hoofdstuk 7 onderzocht wat het effect 
is van retro-cues op de niet geprioriteerde informatie in het 
werkgeheugen. In hoofdstuk 6 was de cue 100% valide; de retro-cue gaf 
altijd aan welke van de objecten relevant werd voor de aanstaande 
geheugen test. In hoofdstuk 7 testen we op een aantal trials onverwacht 
één van de niet geselecteerde objecten om te kijken of deze informatie 
nog beschikbaar was nadat de interne aandacht was verschoven naar het 
geprioriteerde object. Het voordeel van de retro-cue voor de 
geselecteerde informatie ging gepaard met een verslechtering van het 
geheugen van de niet geselecteerde informatie. Met andere woorden, 
hoewel een herverdeling van de interne aandacht het geheugen van 
specifieke informatie kan verbeteren, gaat deze herverdeling ten koste 
van de andere informatie in het werkgeheugen. Tegelijkertijd laten we in 
hoofdstuk 7 zien dat deze verslechtering kan worden tegen gegaan door 
een nieuwe herverdeling van de aandacht in reactie op een tweede retro-
cue. Een tweede retro-cue was in staat om de status quo voor de eerste 
cue te herstellen.  

 De resultaten van de voorgaande hoofdstukken laten een 
dynamische interactie zien tussen visueel werkgeheugen aan de ene kant 
en visuele aandacht aan de andere kant. Waar de inhoud van het visueel 
werkgeheugen perceptie beïnvloedt door de aandacht te sturen, zorgen 
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verschuivingen van de interne aandacht voor een verandering in de 
onderlinge verhouding tussen werkgeheugen representaties. Deze 
resultaten zijn consistent met het idee dat informatie in het 
werkgeheugen wordt gehouden door interne aandacht te richten op 
gespecialiseerde gebieden in de visuele hersenschors. In hoofdstuk 8 
hebben we deze relatie tussen aandacht en werkgeheugen verder 
onderzocht door te kijken hoe het neurale signaal van een specifiek 
geheugen veranderd wanneer de aandacht tijdelijk niet op de interne 
representatie gericht kan worden. Om dit testen moesten proefpersonen 
een specifieke locatie onthouden terwijl via elektro-encefalografie (EEG) 
hersensignalen werden gemeten. Op basis van deze hersensignalen 
konden we reconstrueren welke locatie de proefpersoon in het geheugen 
had, maar alleen wanneer aandacht volledig beschikbaar was. Wanneer 
de aandacht voor een ongerelateerde taak tijdelijk op een andere locatie 
gericht moest worden werd deze reconstructie verstoord. Tijdens deze 
taak bevatte het EEG signaal geen informatie over de geheugen locatie 
(interne representatie), maar alleen over de locatie die relevant was voor 
de interfererende taak. Nadat de interfererende taak klaar was herstelde 
de geheugen reconstructie zich wat suggereert dat de relevante 
informatie tijdelijk op een andere, waarschijnlijk meer passieve, manier 
was opgeslagen totdat aandacht weer beschikbaar was.  

 Samen bevestigen de resultaten van deze hoofdstukken het beeld 
dat visueel werkgeheugen een flexibel systeem is dat ons in staat stelt op 
een efficiënte manier met de wereld om ons heen te interacteren. Een 
interne visuele representatie maakt het zoekproces efficiënt doordat het 
de visuele aandacht automatisch stuurt naar het relevante object, ook al 
is dat object omringd door andere visuele informatie. Bovendien is het 
geen probleem dat deze interactie tussen werkgeheugen en perceptie 
beperkt lijkt tot één speciale geheugenrepresentatie, omdat de inhoud 
van het werkgeheugen niet statisch is maar snel kan worden aangepast 
aan veranderende doelen. 

	

 


