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Nederlandse samenvatting 
	
Beloningen	beïnvloeden	visuele	selectieve	aandacht	
	
	 Gedurende	 honderden	 duizenden	 jaren	 is	 ons	 brein	 geëvolueerd	 om	
adaptief	 gedrag	 te	 genereren	 dat	 welzijn,	 voortplanting	 en	 overleving	
promoot.	 Voor	 het	 plannen	 en	 produceren	 van	 adaptief	 gedrag	 is	 het	 van	
belang	 dat	 de	 buitenwereld	 op	 een	 effectieve	 manier	 in	 ons	 brein	 wordt	
gerepresenteerd.	 Zicht	 speelt	 hierin	 een	 belangrijke	 rol,	 aangezien	 het	
grootste	 deel	 van	 ons	 brein	 gespecialiseerd	 is	 in	 het	 verwerken	 van	 visuele	
informatie.	Desalniettemin	is	het	onmogelijk	om	de	overvloed	aan	inkomende	
informatie	 uit	 de	 constant	 veranderende	 visuele	 wereld	 allemaal	 te	
representeren	 in	 ons	 brein.	 Dit	 betekent	 dat	 de	 visuele	 informatie	 die	
aanwezig	 is	 in	 de	 buitenwereld	 concurreert	 voor	 representatie	 en	 verdere	
verwerking	 in	het	brein.	Hierdoor	 kan	 slechts	 een	 klein	 gedeelte	 een	 rol	 kan	
spelen	 bij	 het	 plannen	 en	 produceren	 van	 gedrag.	 Om	 adaptief	 gedrag	 te	
genereren	 is	 het	 dus	 van	 belang	 dat	 de	 juiste	 visuele	 informatie	 wordt	
geselecteerd.	 Visuele	 selectieve	 aandacht	 is	 het	 cognitieve	 proces	 dat	 de	
competitie	 tussen	 de	 binnenkomende	 visuele	 informatie	 stuurt,	 zodat	
sommige	 visuele	 stimuli	 (e.g.,	 objecten,	 kleuren,	 vormen)	 beter	
gerepresenteerd	en	verwerkt	worden	ten	koste	van	andere	visuele	stimuli.	

Om	te	begrijpen	waarom	we	aandacht	besteden	aan	sommige	stimuli	
en	 juist	 andere	 stimuli	 negeren,	 beschrijven	 prominente	 wetenschappelijke	
modellen	 de	 sturing	 van	 visuele	 selectieve	 aandacht	 in	 termen	 van	
doelgerichte	 “top-down”	 factoren	 en	 stimulus-gedreven	 “bottom-up”		
factoren.	 Zo	 kan	 een	waarnemer	 actief	 taak-relevante	 stimuli	 selecteren	 die	
helpen	bij	het	bereiken	van	bepaalde	doelen,	terwijl	saillante	(i.e.,	opvallende)	
stimuli,	 die	mogelijke	 kansen	 of	 gevaar	 signaleren,	 automatisch	 de	 aandacht	
trekken.	Recentelijk	 is	 er	 echter	 aangetoond	dat	 visuele	 selectieve	aandacht,	
naast	 doelgerichte	 en	 stimulus-gedreven	 processen,	 gevoelig	 is	 voor	 de	
aangeleerde	 waarde	 die	 stimuli	 hebben	 verkregen	 over	 de	 tijd.	 In	 andere	
woorden,	 door	 te	 leren	 van	 onze	 ervaringen	 kunnen	 die	 stimuli	 worden	
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geselecteerd,	die	de	kans	op	welzijn,	voorplanting	en	overleving	vergroten,	los	
van	 hun	 saillantie	 of	 taak-relevantie.	 De	 hoofdstukken	 in	 dit	 proefschrift	
dragen	bij	 aan	de	 literatuur,	die	aantoont	dat	beloningen	en	de	aangeleerde	
waarde	 van	 stimuli	 een	 grote	 impact	 hebben	 op	 de	 allocatie	 van	 visuele	
selectieve	aandacht.	

In	hoofdstuk	 1	 wordt	 het	 idee	 geïntroduceerd	 dat	 visuele	 selectieve	
aandacht	 gedreven	 wordt	 door	 de	 algemene	 waarde	 die	 stimuli	 in	 hun	
omgeving	 hebben	 met	 betrekking	 tot	 de	 evolutionaire	 doelen	 van	 welzijn,	
voortplanting	en	overleving.	Dit	idee	sluit	goed	aan	bij	het	klassieke	model	van	
top-down	 en	bottom-up	 factoren	die	het	aandachtsproces	 sturen.	Ten	eerste	
kan	top-down	gedreven	aandacht	flexibel	en	strategisch	die	stimuli	selecteren,	
die	 de	 hoogste	 waarde	 hebben	 in	 hun	 omgeving.	 Ten	 tweede,	 ondanks	 dat	
bottom-up	 gedreven	 aandacht	 doelgerichte	 processen	 kan	 onderbreken,	
kunnen		hierdoor	saillante	stimuli,	die	mogelijk	belonend	zijn,	automatisch	de	
aandacht	 trekken.	Naast	 top-down	en	bottom-up	 factoren	kan	het	 leren	over	
beloning	 de	 aandacht	 zo	 beïnvloeden	 dat	 direct	 die	 stimuli	 worden	
geprioriteerd,	 die	de	hoogste	 aangeleerde	waarde	hebben.	Om	uit	 te	 leggen	
hoe	 deze	 drie	 verschillende	 aandachtprocessen	 interacteren	 kan	 het	 best	
gebruik	worden	gemaakt	van	het	conceptuele	raamwerk	van	een	prioriteiten-
kaart	 van	 aandacht	 (i.e.,	 “priority	 map”).	 Deze	 priority	 map	 is	 een	 interne	
topografisch	georganiseerde	kaart	van	de	visuele	wereld,	die	onderhevig	is	aan	
constante	 veranderingen.	 De	 hoogste	 piek	 van	 activiteit	 op	 de	 priority	 map	
komt	 overeen	 met	 de	 locatie	 in	 de	 visuele	 buitenwereld	 die	 de	 aandacht	
geniet.	 	Het	 idee	 is	dat	de	activiteit	op	de	priority	map	het	samenspel	tussen	
bottom-up	 en	 top-down	 processen	 reflecteert,	 hetgeen	 kan	 worden	
gemoduleerd	door	de	aangeleerde	waarde	die	stimuli	hebben	verkregen	over	
de	 tijd	met	 ervaring.	Op	 deze	manier	wordt	 de	 activiteit	 op	 de	priority	map	
zodanig	 gevormd	 dat	 de	 aandacht	 wordt	 gericht	 op	 de	 stimulus	 die	
geassocieerd	is	met	de	hoogste	waarde	in	evolutionaire	termen.		

In	dit	proefschrift	komen	drie	verschillende	manieren	aan	bod		waarop	
beloningen	visuele	selectieve	aandacht	kunnen	beïnvloeden.	Ten	eerste	kan	de	
aanwezigheid	 van	 beloningen	 motiverend	 werken	 zodat	 waarnemers	
strategisch	 hun	 doelgerichte	 top-down	 aandachtsprocessen	 aanpassen	 om	
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zoveel	mogelijk	 beloningen	 te	 verwerven.	 Ten	 tweede	 kunnen	 een	 korte	 en	
lange	 termijn	 geheugen	 de	 waarde	 van	 belonende	 stimuli	 opslaan	 en	
gebruiken	om	de	aandacht	 te	sturen	ten	 faveure	van	stimuli	met	de	hoogste	
aangeleerde	waarde.	Het	 korte	 termijn	mechanisme	 speelt	 vooral	 een	 rol	bij	
het	 initiële	 leren	 van	 stimulus-beloning	associaties	en	het	 flexibel	 sturen	 van	
de	 aandacht,	 terwijl	 het	 lange	 termijn	mechanisme	meer	 rigide	 is	 en	 vooral	
een	rol	speelt	bij	de	geautomatiseerde	allocatie	van	aandacht.	

In	hoofdstuk	 2	 hebben	we	de	 invloed	 van	motivatie	 op	 doelgerichte	
top-down	 en	 stimulus-gedreven	 bottom-up	 aandachtsprocessen	 onderzocht.	
Motivatie	 was	 gemanipuleerd	 door	 proefpersonen	 de	 kans	 te	 geven	 op	 het	
verdienen	 van	 een	 relatief	 hoog	 geld	 bedrag	 (€	 1.00)	 in	 sommige	 	 blokken,	
terwijl	er	slechts	een	laag	geld	bedrag	(€	0.10)	kon	worden	verdiend	in	andere	
blokken.	Proefpersonen	hadden	de	ogen	constant	gericht	op	een	kruisje	in	het		
midden	van	het	 scherm,	 terwijl	er	 twee	 rechthoekige	vakken	 (links	en	 rechts	
van	het	kruisje	in	het	midden)	stonden.	Zij	kregen	de	taak	om	aan	te	geven	of	
er	 een	 horizontale	 of	 verticale	 lijn	 verscheen	 in	 één	 van	 de	 rechthoekige	
vlakken.	Om	aandacht	 te	manipuleren	werd	er	een	 flash	getoond	op	de	plek	
van	één	van	de	rechthoekige	vlakken,	vlak	voordat	de	horizontale	of	verticale	
lijn	verscheen.	Deze	flash	diende	als	een	waarschuwing	en	kon	relatief	snel	of	
langzaam	 gevolgd	 worden	 door	 de	 lijn.	 Bovendien	 kon	 de	 horizontale	 of	
verticale	 lijn	 in	 het	 rechthoekige	 vlak	 van	 de	 flash	 gepresenteerd	worden	 of	
juist	 in	 het	 tegenovergestelde	 vlak.	 De	 resultaten	 lieten	 zien	 dat	
proefpersonen	 sneller	 reageerden	 wanneer	 de	 flash	 en	 de	 lijn	 in	 hetzelfde	
vergeleken	 met	 het	 tegenovergestelde	 vlak	 gepresenteerd	 werden,	 als	 ze	
elkaar	 relatief	 snel	 volgden.	 Dit	 komt	 omdat	 stimulus-gedreven	 bottom-up	
processen	 ervoor	 zorgen	 dat	 de	 aandacht	 automatisch	 naar	 de	 plek	 van	 de	
flash	getrokken	wordt	en	de	waarnemer	dus	sneller	kan	reageren	op	de	lijn	als	
deze	 in	 het	 vlak	 van	 de	 flash	 vergeleken	 met	 de	 tegenovergestelde	 vlak	
gepresenteerd	wordt.	Dit	resultaat	was	hetzelfde	voor	blokken	waarin	veel	of	
weinig	geld	verdiend	kon	worden,	wat	suggereert	dat	motivatie	geen	 invloed	
heeft	op	stimulus-gedreven	bottom-up	processen.	Echter,	 indien	er	meer	 tijd	
zat	tussen	de	presentatie	van	de	flash	en	de	lijn,	waren	er	verschillen	tussen	de	
blokken	waarin	veel	of	weinig	geld	verdiend	kon	worden.	Wanneer	er	veel	geld	
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verdiend	kon	worden	en	er	een	langere	tijdsperiode	tussen	de	flash	en	de	lijn	
zat,	reageerden	proefpersonen	sneller	indien	de	lijn	aan	de	tegenovergestelde	
vergeleken	 met	 dezelfde	 kant	 van	 de	 flash	 verscheen.	 Dit	 komt	 omdat	 de	
aandacht	eerst	getrokken	werd	door	de	flash,	maar	de	lijn	niet	snel	genoeg	te	
zien	was	op	de	plek	van	de	flash,	waarna	doelgerichte	top-down	processen	de	
aandacht	op	den	duur	ergens	anders	richtten	om	daar	naar	de	lijn	te	zoeken.	
Dit	gebeurde	echter	alleen	indien	proefpersonen	gemotiveerd	waren	door	de	
mogelijke	 hoge	 geld	 beloning.	 Indien	 er	 een	 lage	 geld	 beloning	 te	 verdienen	
was	reageerden	proefpersonen	niet	sneller	aan	de	tegenovergestelde	kant	van	
de	 flash,	 omdat	 ze	minder	 gemotiveerd	waren	om	doelgericht	hun	aandacht	
aan	 te	 sturen.	 Dit	 betekent	 dat	 de	 motivatie	 die	 opgewekt	 wordt	 door	 de	
aanwezigheid	 van	 een	 mogelijke	 hoge	 beloning,	 wel	 doelgerichte	 top-down	
processen	 kan	 beïnvloeden,	 maar	 niet	 stimulus-gedreven	 bottom-up	
processen.	

In	 hoofdstuk	 3	 werd	 een	 soortgelijke	 taak	 met	 een	
waarschuwingsflash	gebruikt.	 	Echter,	 in	plaats	van	motivatie	 te	manipuleren	
tussen	 verschillende	 blokken	 hebben	 we	 drie	 verschillende	 kleuren	
waarschuwingsflashes	 gebruikt,	 waarvan	 één	 kleur	 constant	 geassocieerd	
werd	met	het	winnen	van	10	cent,		één	kleur	met	het	verliezen	van	5	cent	en	
één	kleur	met	een	neutrale	uitkomst	(niets	winnen	en	niets	verliezen).	Omdat	
de	 kleuren	 constant	 dezelfde	 uitkomst	 hadden	 (win,	 verlies	 of	 neutraal)	
gedurende	 het	 experiment	 konden	 proefpersonen	 de	 waarde	 van	 de	
verschillende	waarschuwingsflashes	 leren.	Hierdoor	was	het	mogelijk	om	aan	
te	 tonen	 dat	 de	 aangeleerde	 waarde	 van	 stimuli	 een	 impact	 heeft	 op	 de	
allocatie	 van	 aandacht.	 De	 resultaten	 lieten	 zien	 dat	 alle	 drie	 de	 gekleurde	
waarschuwingsflashes	 de	 aandacht	 trokken	 wanneer	 het	 tijdsinterval	 tussen	
de	 flash	en	de	 lijn	 (waar	proefpersonen	op	 reageerden)	 kort	was.	 Echter,	 bij	
een	langer	tijdsinterval	tussen	de	flash	en	de	lijn,	bleek	dat	de	aandacht	bleef	
hangen	op	de	plek	van	de	gekleurde	waarschuwingsflash	die	geassocieerd	was	
met	het	winnen	van	geld,	terwijl	de	aandacht	juist	wegging	van	de	plek	van	de	
flash	 die	 geassocieerd	 was	 met	 het	 verliezen	 van	 geld.	 Deze	 bevindingen	
werden	 bevestigd	 in	 een	 controle	 experiment	 met	 neutrale	 en	 verlies	
geassocieerde	flashes.	De	resultaten	van	deze	experimenten	laten	dus	zien	dat	
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aandacht	flexibel	kan	worden	beïnvloed	door	motivatie	en	de	waarde	(winst	of	
verlies)	van	stimuli	die	aangeleerd	is	over	de	tijd.	

In	 hoofdstuk	 4	 zijn	 de	 effecten	 van	 beloningen	 op	 aandacht	
onderzocht	 door	 oogbewegingen	 te	 analyseren.	 Het	 experiment	 bestond	 uit	
drie	 fases,	 (i)	 een	 pre-training	 die	 fungeerde	 als	 baseline	 meting,	 (ii)	 een	
reward-training	 waarin	 verschillend	 gekleurde	 stimuli	 geassocieerd	 werden	
met	 een	 hoge,	 lage	 en	 geen	 beloning	 en	 (iii)	 een	 post-training	 waarin	 geen	
beloningen	 meer	 werden	 gegeven	 om	 te	 onderzoeken	 of	 de	 aangeleerde	
waarde	 van	 stimuli	 een	 lange	 termijn	 effect	 op	 oogbewegingen	 heeft.	
Gedurende	alle	drie	de	fases	moesten	proefpersonen	een	oogbeweging	maken	
naar	 twee	 gekleurde	 stimuli	 die	 dicht	 bij	 elkaar	 werden	 gepresenteerd.	 Bij	
deze	 taak	zouden	oogbewegingen	precies	 in	het	midden	van	de	 twee	stimuli	
moeten	 landen	 als	 beide	 stimuli	 even	 sterk	 de	 aandacht	 trekken.	 Echter,	 als	
een	van	de	stimuli	sterker	de	aandacht	trekt	dan	zal	de	oogbeweging	dichter	
bij	die	stimulus	landen.	De	resultaten	lieten	zien	dat	in	de	baseline	fase	zonder	
beloningen,	oogbewegingen	precies	in	het	midden	landden	van	alle	mogelijke	
stimulus	 paren	 (i.e.,	 hoog-laag,	 hoog-geen,	 laag-geen).	 Tijdens	 de	 reward-
training,	 wanneer	 de	 beloningen	 geïntroduceerd	 werden,	 landden	
oogbewegingen	 dichter	 bij	 de	 stimulus	 die	 de	 grootste	 beloning-signaleerde.	
Zelfs	 tijdens	 de	 post-training,	 toen	 beloningen	 niet	 langer	 werden	 gegeven	
bleef	 dit	 effect	 bestaan.	 Het	 beloningseffect	 werd	 geobserveerd	 voor	 de	
snelste	oogbewegingen	en	werd	sterker	voor	langzamere	oogbewegingen.	Ook	
al	 konden	 we	 een	 strategisch	 effect	 voor	 langzamere	 oogbewegingen	 niet	
uitsluiten,	leek	het	erop	dat	snelle	oogbewegingen	richting	de	stimuli	met	een	
hogere	waarde	automatisch	gemaakt	werden	en	niet	 langer	onder	 top-down	
controle	 waren.	 Dit	 betekent	 dat	 de	 aangeleerde	 waarde	 van	 stimuli	 een	
impact	blijft	hebben	op	de	allocatie	 van	aandacht	en	oogbewegingen,	ook	al	
worden	de	daadwerkelijke	beloningen	niet	langer	gegeven.			

Een	soortgelijk	onderzoek	staat	beschreven	in	hoofdstuk	5,	waarin	we	
de	 mogelijke	 invloed	 van	 top-down	 processen	 hebben	 geëlimineerd	 door	
waarnemers	een	oogbeweging	naar	een	van	 te	voren	gedefinieerde	 stimulus	
te	 laten	 maken.	 Terwijl	 ze	 dit	 deden,	 gaf	 de	 kleur	 van	 een	 dichtbij	 zijnde	
afleidende	stimulus	aan	of	er	een	hoge	of	lage	beloning	verdiend	kon	worden	
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voor	die	oogbeweging.	De	resultaten	lieten	zien	dat	proefpersonen	inderdaad	
snelle	oogbewegingen	maakten	naar	de	van	te	voren	gedefinieerde	stimulus.	
Echter,	 cruciaal	 voor	 de	 onderzoeksvraag,	 lieten	 de	 resultaten	 zien	 dat	
oogbewegingen	 dichter	 bij	 de	 afleidende	 stimuli	 landden	 die	 een	 hoge	
vergeleken	met	een	 lage	beloning-signaleerde.	Dit	effect	was	aanwezig	vanaf	
het	 eerste	 blok	 en	 bleef	 aanwezig	 gedurende	 het	 gehele	 experiment.	 De	
resultaten	van	een	controle	experiment	lieten	zien	dat	dit	effect	niet	gedreven	
werd	door	bottom-up	of	top-down	factoren,	maar	puur	door	het	leren	van	de	
waarde	die	was	geassocieerd	met	de	afleidende,	maar	belonende,	stimuli.		

In	hoodstuk	 6	 hebben	we	 onderzocht	 of	 de	waarde	 van	 stimuli	 kan	
worden	 aangeleerd	 door	waarnemers	 slechts	 bloot	 te	 stellen	 aan	 stimuli	 en	
daaropvolgende	 beloningen	 (i.e.,	 Pavloviaans	 leren)	 zonder	 dat	 daar	 een	
response	van	de	waarnemer	voor	nodig	was	(i.e.,	instrumenteel	leren).	In	twee	
experimenten	 lieten	 we	 proefpersonen	 eerst	 een	 reward-training	 taak	 doen	
die	 niets	 te	 maken	 had	 met	 de	 presentatie	 van	 de	 stimuli	 die	 geassocieerd	
werden	met	een	hoge	en	 lage	beloning.	De	hoge	en	 lage	beloningen	werden	
automatisch	gegeven	zodra	hun	bijbehorende	stimuli	in	beeld	kwamen	zonder	
dat	 proefpersonen	 hier	 iets	 voor	 hoefden	 te	 doen	 (i.e.,	 beloningen	 waren	
response	 onafhankelijk	 en	 leren	was	 dus	 puur	 Pavloviaans).	 In	 Experiment	 1	
werden	de	 taak-irrelevante,	maar	beloning	 signalerende	 stimuli,	 aangeboden	
aan	de	zijkant	van	het	scherm,	terwijl	ze	in	Experiment	2	werden	aangeboden	
in	het	midden	van	het	scherm.	Proefpersonen	hielden	ten	alle	tijden	hun	ogen	
gericht	op	een	kruisje	 in	het	midden	van	het	scherm	en	gaven	met	een	knop	
aan	 wanneer	 het	 kruisje	 in	 een	 plusje	 veranderde.	 Bovendien	 werd	
proefpersonen	niet	verteld	dat	de	gekleurde	stimuli	gekoppeld	waren	aan	het	
ontvangen	 van	 hoge	 en	 lage	 beloningen.	 	 Na	 de	 reward-training	 taak	 deden	
proefpersonen	een	 zoektaak	waarin	beloningen	niet	 langer	werden	gegeven,	
om	 te	 kijken	 of	 de	 gekleurde	 stimuli	 op	 een	 Pavloviaanse	 manier	 waren	
geassocieerd	met	 de	 hoge	 en	 lage	 waarde.	 De	 resultaten	 lieten	 zien	 dat	 de	
kleur	 die	was	 geassocieerd	met	 een	 hoge	 beloning	 sterker	 de	 aandacht	 trok	
dan	de	kleur	die	was	geassocieerd	met	de	 lage	beloning.	Dit	betekent	dat	de	
waarde	van	stimuli	aangeleerd	kan	worden	op	een	puur	Pavloviaanse	manier	
door	waarnemers	bloot	te	stellen	aan	stimuli	die	consequent	gevolgd	worden	
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door	 beloningen,	 zonder	 dat	 waarnemers	 hoeven	 te	 reageren	 op	 de	
beloningsgeassocieerde	stimuli.		

In	hoofdstuk	 7	hebben	we	dit	 effect	 verder	onderzocht	en	het	 leren	
van	 de	 waarde	 van	 stimuli	 moeilijker	 gemaakt	 vergeleken	 met	 de	
experimenten	in	hoofdstuk	6.	In	Experiment	1	werd	de	gekleurde	stimulus	die	
een	 beloning	 signaleerde	 altijd	 tegelijk	 getoond	 met	 een	 andere	 random	
gekleurde	 stimulus.	 Hierdoor	 waren	 de	 beloning-geassocieerde	 stimuli	 niet	
meer	alleen	in	beeld	en	kon	deze	dus	niet	meer	automatisch	(i.e.,	bottom-up)	
de	aandacht	trekken.	Bovendien	was	het	moelijker	voor	proefpersonen	om	te	
leren	 welke	 specifieke	 kleuren	 een	 beloning-signaleerden.	 In	 Experiment	 2	
deden	 waarnemers	 een	 extra	 lastige	 taak	 in	 het	 midden	 van	 het	 scherm,	
terwijl	tegelijkertijd	een	gekleurde	stimulus	aan	de	zijkant	van	het	scherm	een	
hoge	of	lage	beloning	signaleerde.	Doordat	proefpersonen	hun	volle	aandacht	
nodig	 hadden	 voor	 de	 taak	 in	 het	 midden,	 namen	 we	 aan	 dat	 ze	 geen	
cognitieve	middelen	over	hadden	om	strategisch	(i.e.,	top-down)	hun	aandacht	
te	 besteden	 aan	 de	 beloning-signalerende	 stimuli	 aan	 de	 zijkant	 van	 het	
scherm.	Beide	experimenten	lieten	in	een	zoektaak	na	de	reward-training	taak	
zien	 dat	 de	 hoge	 en	 lage	 waarde	 op	 een	 Pavloviaanse	 manier	 waren	
geassocieerd	 met	 de	 gekleurde	 beloning-signalerende	 stimuli,	 ondanks	 onze	
manipulatie	 om	 te	 controleren	 voor	 bottom-up	 (Experiment	 1)	 en	 top-down	
(Experiment	 2)	 aandachtsprocessen.	 Dit	 betekent	 dat	 de	waarde	 van	 stimuli	
geleerd	kan	worden	op	een	pure	Pavloviaanse	manier	zonder	dat	de	aandacht	
automatisch	getrokken	wordt	door	de	stimuli	die	de	beloning	signaleren.	Ook	
kan	de	waarde	van	stimuli	geleerd	worden	zonder	dat	er	strategisch	aandacht	
aan	hen	wordt	besteed.	Deze	studie	bevestigt	en	versterkt	het	 idee	dat	onze	
aandacht	beïnvloed	kan	worden	door	te	leren	over	de	waarde	van	stimuli	waar	
we	 aan	 blootgesteld	 worden	 in	 onze	 omgeving,	 zoals	 bijvoorbeeld	
reclameborden.		

Tot	slot	wordt	er	in	hoofdstuk	8	geconcludeerd	dat	beloningen	en	de	
aangeleerde	waarde	van	stimuli	een	grote	impact	hebben	op	de	allocatie	van	
visuele	 selectieve	 aandacht.	 Door	 middel	 van	 Pavloviaanse	 (response	
onafhankelijke)	en	instrumentele	(response	afhankelijke)	strategieën	leren	we	
welke	 stimuli	 beloningen	 signaleren	 zodat	 de	 waarde	 van	 deze	 stimuli	
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gerepresenteerd	kan	worden	in	het	brein.	Een	kort	en	lange	termijn	geheugen	
zorgen	er	op	hun	beurt	voor	dat	de	aandacht	gestuurd	wordt	naar	stimuli	met	
een	relatief	hoge	aangeleerde	waarde	in	termen	van	welzijn,	voortplanting	en	
overleving.	De	effecten	van	beloningen	en	de	aangeleerde	waarde	van	stimuli	
lijken	 resistent	 te	 zijn	 tegen	 strategische	 top-down	 controle	 en	 zich	
automatisch	 te	 manifesteren	 op	 een	 stimulus-gedreven	 manier.	 Een	 beter	
inzicht	 in	 de	 mechanismen	 die	 ten	 grondslag	 liggen	 aan	 beloning-gedreven	
aandacht	effecten,	 kan	belangrijk	 zijn	 voor	ons	begrip	van	klinische	condities	
zoals	 attention	 deficit/hyperactivity	 disorder	 (ADHD)	 en	 (alcohol	 en	 drugs)	
verslavingen.	Toekomstig	onderzoek	zou	zich	moeten	richten	op	de	vraag	hoe	
visuele	 selectieve	 aandacht	 en	 het	 leren	 over	 beloningen	 samen	 andere	
cognitieve	 functies	 dienen	 om	 gedrag	 te	 maximaliseren	 in	 evolutionaire	
termen	van	welzijn,	voortplanting	en	overleving.		
	 	


