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We besteden een aanzienlijk deel van onze tijd met het zoeken naar visuele informatie die relevant
is voor wat we op dat moment doen. Dit is nodig omdat de enorme hoeveelheid informatie die op
elk moment beschikbaar is, veel groter is dan wat we daadwerkelijk kunnen verwerken. Ondanks
grote onderzoeksinspanningen zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen over de principes die
ten grondslag liggen aan visueel zoeken. Dit proefschrift behandelt de vraag: Kunnen mensen
tegelijkertijd naar meerdere objecten zoeken? En zo niet, hoe regelen ze het zoeken zodat ze
uiteindelijk alle objecten vinden waarnaar ze op zoek waren? Om deze onderzoeksvragen te testen,
presenteer ik in dit proefschrift vier studies die ze vanuit verschillende perspectieven benaderden;
met behulp van psychofysica, eye tracking, electroencephalografie en functionele magnetische
resonantiebeeldvorming. Op basis van mijn bevindingen stel ik een model voor waarin de
voorbereiding op en het bezig zijn met zoeken naar meerdere doelen moet worden losgekoppeld.
Hoewel het eerste mogelijk is voor meerdere doelen tegelijk, is dat bij het laatstgenoemde sterk
beperkt. Meer specifiek: het blijkt mogelijk om je gelijktijdig voor te bereiden op het zoeken naar
verschillende objecten. Bij visuele zoektaken waarin twee doelen potentieel relevant zijn en
individuen niet kunnen voorspellen welke uiteindelijk zal voorkomen in de taak, bereidt men zich
voor om naar beide doelen te zoeken, en pas zodra het zoekscherm verschijnt, krijgt het doel dat
momenteel relevant is een boost en wordt het verwerkt. De resterende kosten van het schakelen
tussen doelen die soms gevonden worden, zijn waarschijnlijk gerelateerd aan het concurreren van
deze doelen, van welke de relatieve bereidheid dynamisch fluctueert met de tijd. Als gevolg hiervan
heeft een van hen een lichte voorsprong en zorgt voor snellere begeleiding. Dit voordeel komt
sneller voor bij een doel dat relevant was in het vorige trial - vandaar de overstapkosten. Onze
bevindingen suggereren ook dat het selecteren van meerdere unieke zoekdoelen uit de visuele
invoer kostbaar is; dit lijkt het ware knelpunt van zoeken naar meerdere doelen. Dit betekent dat
personen zich kunnen voorbereiden op het zoeken naar meerdere doelen, maar zodra deze doelen
moeten worden geselecteerd, zullen ze elkaar storen en een aanzienlijke afname van de
zoekefficiëntie, de zoekkosten voor meerdere doelen, veroorzaken. Deze bevindingen beperken in
wezen efficiënt zoeken naar meerdere doelen tot een enkel item.

