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Samenvatting: 

Het tijdsverloop van aandachtsselectie op basis van externe 
signalen en interne representaties 

 

Visuele waarneming is grotendeels afhankelijk van aandacht die opvallende of relevante 

informatie voor verdere verwerking selecteert en de concurrerende inhoud filtert. Dit 

proefschrift onderzoekt het tijdsverloop van aandachtsselectie, op basis van twee 

signaaltypen: externe prikkels (cues) en interne representaties. Hoewel externe signalen, 

zoals een lichtflits, automatisch de aandacht naar een locatie trekken, kan aandacht ook 

gericht worden door interne representaties van objecten en hun eigenschappen die 

geactiveerd zijn in het geheugen. Belangrijk is dat aandachtsselectie een dynamisch proces 

is, waarbij de invloed van aandacht op de waarneming naar verloop van tijd verandert. 

Om het functioneren van aandacht te begrijpen is het dus nodig om het tijdsverloop 

daarvan te kennen. 

  Eerdere studies hebben aangetoond dat aandachtsselectie op basis van externe 

cues waarneming op de gecuede locatie op een snelle, doch kortdurende wijze versterken. 

Dit effect reflecteert een kortstondig aandachtsmechanisme (transient attention). In de 

Hoofdstukken 2‐4  werd er een cueing taak gebruikt om de factoren die aandachtsselectie 

kortstondig maken nader te onderzoeken. In deze taak geeft een cue de locatie van een 

doelobject aan en de tijd tussen deze twee kan worden gevarieerd. Op deze manier is te 

zien of en hoe het onderscheiden van een doelobject op verschillende tijdstippen door de 

cue wordt beïnvloedt.   

  In Hoofdstuk 2 onderzochten we welke aandachtsprocessen het kortstondige 

aandachtspatroon kunnen verklaren. Een externe cue kan tenminste drie verschillende 

processen veroorzaken: algemene waarschuwing (‘alerting’, non‐specifieke verbetering 

van prestatie omdat de waarnemer attent wordt gemaakt door de cue), ruimtelijke 

verplaatsing van aandacht (‘shifting’ vanuit een centraal beginpunt naar de locatie van de 

cue), en selectiviteit (als het doelobject met een aantal irrelevante distractoren wordt 

gepresenteerd en dus onderscheiden moet worden). Wij controleerden voor algemene 

alerting en spatiele shifting, en manipuleerden de selectiviteit door het vertonen van 

alleen het doelobject of het doelobject samen met irrelevante distractoren. De resultaten 

toonden op consequente wijze aan, dat het onderscheiden van een doelobject werd 

verbeterd door spatiele cues met een tijdsverloop afhankelijk van de aanwezigheid van 

competitie, en dus de selectiviteit. De accuratesse nam snel toe tot ongeveer 100 ms 

onafhankelijk van de conditie, overeenkomend met eerdere schattingen van de snelle 
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groei van aandacht. Op latere tijdstippen daalde de accuratesse echter weer, maar alleen 

als het doelobject omringd werd door de distractoren. Als het doelobject het enige object 

was, stabiliseerde de accuratesse of verbeterde zelfs. Deze resultaten laten zien, dat 

externe signalen tot een snelle maar kortdurende selectie van visuele informatie leiden, 

en dat deze kortstondigheid wordt veroorzaakt door de concurrerende visuele informatie. 

De kortstondige aandachtscomponent kan daarom het beste door de selectiviteit van 

aandacht verklaard worden. 

  Een volgende vraag is of er een bepaald type van competitie nodig is voor de 

kortstondige aandachtsrespons. In Hoofdstuk 3  breiden we de resultaten van Hoofdstuk 2 

naar een andere taak en verschillende types van competitie uit. De uitkomsten van 

Hoofdstuk 2 werden gerepliceerd in condities waarin de locatie van het doelobject 

varieerde. We hebben verder gevonden dat competitie door gelijkenis, incompatibiliteit, 

en nabijheid tussen het doelobject en de distractoren de prestatie verlaagde, maar dat 

deze factoren onafhankelijk van de temporele effecten van de cue waren. Belangrijk is dat 

het transient patroon werd gevonden in alle condities waarin competitie plaats vond. Het 

lijkt dat louter de aanwezigheid van competitie genoeg is om het door de cue geïnitieerde 

tijdelijk aandachtspatroon te onthullen, en dat het specifieke type van competitie geen 

invloed heeft op het tijdsverloop van het aandachtspatroon. 

  Onze resultaten hebben dus bewezen dat in optimale condities, als een externe 

cue een geïsoleerd doelobject aanwijst, waarneming snel verbeterd en daarna constant 

blijft. Andere studies hebben echter een heel ander beeld aangetoond, namelijk dat de 

prestatie een paar honderd milliseconden na de cue daalt. Deze studies gebruikten taken 

met letters als stimuli, terwijl we in onze studies gebruik maakten van lijnen die geen 

betekenis hadden. In Hoofdstuk 4 onderzochten we of de eigenschappen van de cue en 

het doelobject de aandachtsrespons zouden veranderen. De eenvoudige lijnen als 

doelobject produceerden de typische snelle toename en vervolgens stabilisering van de 

prestatie, en dit effect was relatief onafhankelijk van het type cue. De waarneming van de 

letters werd echter beïnvloed door de opvallendheid en de vorm van de cue. In de eerste 

75 ms, werd de onderscheiding van het doelobject beter door de aanwezigheid van een 

zwakke cue, terwijl deze positieve effecten voor opvallende cues afwezig waren. 

Daarnaast werd de prestatie op latere tijdstippen onderdrukt als de cue en het doelobject 

verschillende vormen hadden. Het foutenpatroon suggereerde dat de reden hiervoor 

ontstond door de verwarring van de representaties van de cue met het doelobject. 

Hoofdstuk 4 laat dus zien dat het tijdsverloop van aandachtsselectie veranderd kan 

worden door zintuiglijke en cognitieve eigenschappen van de cue en het doelobject. Dit 
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geldt voornamelijk voor letters, terwijl ogenschijnlijk de aandachtsrespons bij meer 

eenvoudige stimuli niet zo makkelijk wordt beïnvloed.             

Terwijl Hoofdstukken 2‐4 de aandachtsselectie door externe, spatiele signalen 

onderzochten, richten  Hoofdstukken 5 en 6 zich op het onderzoeken van het tijdsverloop 

van aandachtsselectie op basis van interne representaties die de waarnemer heeft van het 

doelobject. In dit scenario weet de waarnemer waarin hij of zij zoekt, maar niet op welke 

locatie, omdat de eigenschappen van het doelobject bekend zijn in plaats van de 

waarschijnlijke locatie. Deze vorm van selectie is eerder onderzocht met visuele zoektaken 

waarbij een cue in het midden van het scherm de identiteit of een eigenschap van het 

doelobject aanduidt. De resultaten van deze eerdere studies zijn echter inconsequent, 

waarschijnlijk vanwege methodologische problemen, zoals dit proefschrift stelt. 

In Hoofdstuk 5 werd het tijdsverloop van aandachtsselectie op basis van een 

geheugenrepresentatie van het doelobject onderzocht. Dit werd in eerdere studies 

onderzocht door middel van cues die direct het doelobject lieten zien. Deze procedure 

heeft echter het probleem dat de cue niet alleen in het werkgeheugen kan worden 

gecodeerd, maar daarnaast ook een meer automatisch geheugentype, genaamd ‘priming’, 

kan veroorzaken. Ook hebben de eerdere studies reactietijden gemeten, maar deze lijken 

te inconsistent te zijn om temporele effecten van aandacht aan te tonen. In Hoofdstuk 5 

gebruikten we een verschillende cue manipulatie om voor priming te controleren. In onze 

experimenten zagen de proefpersonen eerst de twee mogelijke kleuren van de 

doelobjecten en moesten deze proberen te onthouden. Daarna zagen ze een neutrale 

postcue die naar een van de twee verdwenen kleuren verwees, welke vervolgens werd 

gebruikt om het doelobject te zoeken. In plaats van een directe visuele cue, maten we de 

zoekprestatie vanaf de postcue. In twee experimenten werd of reactietijd of accuratesse 

gemeten. Met de reactietijdtaak vonden we geen veranderingen van selectiviteit voor de 

gecued kleur over tijd. De accuratessetaak toonde echter aan dat de proefpersonen tot 

400 ms geleidelijk selectiever werden voor de door de cue geactiveerde kleur in het 

geheugen. Na dit maximale punt (400 ms) stabiliseerde of daalde de selectiviteit weer. Op 

basis van deze resultaten concluderen we dat de accuratesse een betere schatting geeft 

van de temporele aandachtsselectie op basis van een cue, vergeleken met de reactietijd. 

De resultaten laten verder zien hoe selectie zich op basis van geheugenrepresentaties 

ontwikkelt: een toename tot 400 ms gevolgd door een stabilisatie of een daling.      

In Hoofdstuk 6 onderzochten we verder of het type geheugenrepresentatie een 

rol speelt bij de aandachtsselectie: leidt een visuele cue tot een snellere en effectievere 

selectie dan een geheugenrepresentatie die door een postcue geactiveerd wordt? 
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Verschilt het tijdsverloop van de selectie bovendien als de geheugenrepresentatie door 

visuele of verbale informatie wordt gecreëerd? Eerdere studies hebben aangetoond dat 

een visuele cue altijd effectiever is dan een verbale cue, maar dit resultaat kan echter 

veroorzaakt zijn door priming. Met een neutrale (zwart) of visuele (bv. rood, als het 

doelobject rood was) postcue vonden we dat selectiviteit werd verbeterd onafhankelijk 

van het type taak (het zien van de relevante kleur of het activeren van de kleur in het 

geheugen). De accuratesse werd echter beïnvloed door het type cue, wat suggereert dat 

de visuele cues priming veroorzaken. In het tweede experiment werd de zoekprestatie 

vergeleken tussen representaties die waren gevormd door het aanbieden van visuele 

(gekleurde stipjes) of verbale (kleurwoorden) precues. In tegenstelling tot de uitkomsten 

in eerdere studies, vonden wij geen verschillen in de representaties die afgeleid waren van 

verbale of visuele informatie.  

Samengevat brengen de hoofdstukken van dit proefschrift nieuwe inzichten over 

hoe aandachtsselectie zich over tijd ontwikkelt. Op basis van externe signalen neemt de 

aandacht in de eerste 100‐200 ms toe en daalt daarna, maar alleen in situaties waarbij de 

target competitie ondervindt van distractoren. Deze kortstondigheid kan veroorzaakt 

worden door verschillende types van competitie, op verschillende niveaus van 

informatieverwerking. De selectiviteitcomponent, nodig om de aandacht te trekken naar 

het doelobject van de concurrerende informatie, kan dus het beste de kortstondigheid van 

de aandachtsrespons verklaren. De selectie op basis van interne representaties ontwikkelt 

zich langzamer en het duurt ongeveer 400 ms voordat het optimale niveau is bereikt. Na 

dit maximum lijkt de selectie weer te dalen. Dit type selectie kan geïnitieerd worden door 

een direct visueel beeld van het doelobject, of een geheugenrepresentatie daarvan. De 

efficiëntie van de representatie verschilt niet, ongeacht of het gebaseerd is op verbale of 

visuele informatie, in tegenstelling tot eerdere beweringen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


