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Controle?

executieve
cognitieve

actie
controle

Meerdere termen:

± zelfde betekenis
controle = “ingreep” om de kans op 
bereiken vooropgesteld doel te verhogen



• Komt meer voor in sommige 
omstandigheden (Burgess, 1997), nl. 
• bij plannen en beslissen  
• bij foutcorrectie en probleemsituering 
• met nieuwe acties of niet ingeoefende actie-

sequenties 
• gevaarlijk of technisch moeilijk 
• bij onderdrukking of weerstand tegen verleiding 

• M.a.w.: in situaties waarin doelgerichtheid 
kan verstoord worden 

• = (vloeiende) intelligentie?
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• Voorbeeld Stroop taak

Controle <=> automatisme [1]

John Ridley Stroop 
(1897-1973)
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Controle <=> automatisme [2]
lezen woord sneller dan benoemen van 
de inktkleur 
interferentie van woord naar kleur 
hoe komt dat?
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Controle <=> automatisme [3]
• Lezen = geautomatiseerde actie (zgn. 

default network) 
gebeurt ook zonder leesintentie 
quasi foutloos (b.v. in Stroop-taak versie “lees 
kleurwoord” geen verwisseling ts rood en 
groen) 

• Kleur benoemen = niet zo sterk 
geautomatiseerd 

intentie nodig 
fout-gevoelig (interferentie door lezen)
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• Moeilijk evenwicht: de ingesteldheid om 
een doel te bereiken moet persistent 
zijn, maar moet ook flexibel zijn. 

• Voorbeeld: werk aan bar, 2 taken: 
bestelde dranken klaarmaken, betaling 
van klanten ontvangen 

• Laboratorium-versie: afwisselen tussen 
twee of meer taken

Wisselen tussen intenties [1]



Taken:  
als cijfer rood is, beoordeel oneven of 
even: zeg “on” of “even” 
als cijfer blauw is, beoordeel kleiner of 
groter dan 5: zeg “klein” of “groot”

3 7 9 1 2 6 4 8 82 93

1 2 34 67 8998 76 43 21



Wisselen tussen intenties [2]
• Wisselen tussen taken heeft een “kost”: 

is trager 
meer vatbaar voor fouten 
kost vermindert met voorbereidingstijd

Rep Wissel

Lang

Kort

Re
ac

tie
tij

d

%
 F

ou
te

n

Rep Wissel



Wisselen tussen intenties [2]
• Kost treedt op 

als de stimuli bivalent zijn [geschikt voor 
beide taken] 

cijfers zijn geschikt voor pariteit en grootte taken 
wisselen tussen grootte (kleiner of groter dan 5) 
en lettersoort (klinker/medeklinker) vereist andere 
soort input: getal of letter.  
Maar: als beide tegelijk getoond worden (b.v. A7) 
zijn de stimuli toch bivalent 

als er tijdsdruk is



Waarom is er wisselkost? [1]
• Doelgerichte taak vergt voorbereiding: 

doel activeren in werkgeheugen 
taakinstelling (“task set’’) configureren in 
werkgeheugen 
bij elke taakwissel is dit nodig 
bij taakherhaling: de vorige taakinstelling 
blijft behouden 

=> configuratie kost tijd 
=> indien niet klaar, kans op fouten



Waarom is er wisselkost? [2]
• Andere reden: persistentie van doel 

(“task-set inertia”). De wissel naar een 
nieuw doel wordt bemoeilijkt door 

sterke en herhaalde onderdrukking van dit 
doel 
verwachting van herhaling van het vorige 
(nog actieve doel) 

=> dit kan leiden tot “asymmetrische 
wisselkost”



Asymmetrische wisselkost
Bij wisselen tussen “inktkleur benoemen” en 
“woord lezen” in een Stroop-taak: 

bij kleur benoeming: de leestaak wordt 
onderdrukt om interferentie tegen te gaan 
gevolg: meer moeite nodig om leestaak weer 
dominant te maken 
bij lezen: niet nodig om benoemingstaak te 
onderdrukken 
gevolg: benoemen kan gemakkelijk weer actief 
worden, maar blijvende onderdrukking is nodig



Waarom is er wisselkost? [3]
• Soms wordt een doel genegeerd. 

men weet wat men moet doen (b.v.: de 
letters, maar niet de cijfers, rechts van het 
centrum opnoemen ipv links), maar men 
doet het niet 
komt voor bij “frontale patiënten”, maar ook 
bij gezonde personen onder tijdsdruk bij 
meerdere simultaan te verwerken stimuli 
in vrijwillig taakwisselen: men wil wisselen 
naar de andere taak, maar het gebeurt niet



Controlemomenten
Er zijn aldus verschillende bronnen van 
conflict of van competitie kunnen 
bijdragen tot de wisselkost: 

competitie tussen intenties (of tussen 
intentie en automatisch proces) 
competitie tussen een verworven associatie 
en de taakinstelling 
inertie van de taakinstelling 
respons-incongruentie
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Inhibitie van Acties [1]
Wat is inhibitie? 

• desactiveren van neuronale activiteit 
(tegenovergestelde van activeren)  

• weerstand bieden aan de uitvoering van een 
uitgelokte actie/gedachte, afbreken of 
stoppen van een aangevatte actie/gedachte

[niet]

[meerdere soorten inhibitie]



Soorten inhibitie
1. Inhibitie van een “prepotente” respons 

• go/no-go taak  
• stop-signaal taak  

2. Weerstand tegen interferentie door 
afleiding 

• flankertaak 
3. Weerstand tegen proactieve 

interferentie (cf. S-R associatie in 
wisselen tussen taken)

(zie verder)

[ > > < > > ]



Inhibitie van Acties [2]
• Laboratoriumtaken met inhibitie van 

acties, zijn gebaseerd op onderbreking 
go/no go taak: onderbreking voor de actie 
wordt uitgevoerd



Gekleurde vorm is te zien op elke beurt. 
Zeg zo snel mogelijk “ja” als je de vorm 
ziet. Zeg niets wanneer de vorm rood is.



Inhibitie van Acties [2]
• Laboratoriumtaken met inhibitie van 

acties, zijn gebaseerd op onderbreking 
go/no go taak: onderbreking voor de actie 
wordt uitgevoerd 

stop-signaal taak: onderbreking van de 
actie na de aanvang ervan



Gekleurde vorm is te zien op elke beurt: 
blauw of groen. Noem zo snel mogelijk de 
kleur als je de vorm ziet. Als er een rood 
kader rond de vorm komt, zeg dan niets.



Inhibitie van Acties [2]
• Laboratoriumtaken met inhibitie van 

acties, zijn gebaseerd op onderbreking 
go/no go taak: onderbreking voor de actie 
wordt uitgevoerd 

stop-signaal taak: onderbreking van de 
actie na de aanvang ervan

Nadeel: er is geen tijdmeting van de 
onderdrukking; alleen doe-fouten



Inhibitie van Acties [3]
• Onderbreking lukt, op voorwaarde dat er 

voldoende tijd is om een onderbreking te 
“programmeren”. 

• Hoe werkt dit? (model Logan & Cowan, 
1984) 
Competitie tussen 2 processen: 

“go” proces: start onmiddellijk maar vereist 
selectie van een respons 
“no go” proces: start later en is sneller



Inhibitie van Acties [4]

Bij gelijke start, wint no-go 
met grote waarschijnlijkheid

Als no-go wat later start, 
wint no-go toch nog vaak

Als no-go veel later start, 
heeft go veel kans om te 
winnen



Inhibitie van Acties [5]
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• Toepassing stop-signaaltaak in Stroop-
taak (manueel) [Verbruggen et al., 2004]
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Overlap Inhibitie-Taakwissel
• Toepassing stop-signaal bij taak-

wisseling [Verbruggen et al. 2005]
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Stroop-Wissel-Inhibitie?
• Controle-mechanisme van stop-

signaaltaak overlapt met controle-
mechanisme van Strooptaak (in beide 
inhibitie van automatisme nodig) 

• Controle-mechanisme van stop-
signaaltaak overlapt niet met controle-
mechanisme van taakwissel (taakwissel 
= competitie tussen “gewilde” acties)
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Bespreking [1]
Cruciale vragen: 
1. Zijn er meerdere soorten controle-

mechanismen of zijn alle varianten terug 
te brengen tot één onderliggend type? 

2. Worden de diverse soorten controle 
uitgeoefend door één, enkele of vele 
controlesystemen?



Bespreking [2]
Er zijn duidelijk verschillende controle-
mechanismen nodig: 

• alleen reeds bij taakwisselen zijn er 
conflicten mogelijk op verschillende niveaus 
(configuratie taakinstelling, verworven S-R 
associaties, taakconflict, 
responsincongruentie, …) 

• inhibitie van prepotente acties 
• beheersen van interferentie 
• …



Bespreking [3]
Zijn er dan meerdere controlesystemen 
nodig? Hoeveel? Mogelijkheden: 

1: er is één centraal systeem dat alle 
controles beheert (zgn. “central executive”) 
±3 executieve functies: “set 
shifting” (wisselen tussen taken), “updating” 
(inhouden werkgeheugen aanpassen), 
“inhibitie” [Miyake et al., 2000] 
veel: situatie-specifieke controles die wel 
kunnen overlappen in gebruikte processen



Bespreking [4]
Central Executive. 

Pro: aantrekkelijk idee, “spaarzaam” 
Contra: 
• Vaag, moeilijk te definiëren, “opvangbak” 
• Homunculus?  

Oneindige regressie

=> legt de werking van het 
controlesysteem niet uit



Bespreking [5]
Een beperkt aantal executieve functies 
(2, 3, 5, …) 

Pro: beperkt aantal mechanismen, 
overzichtelijk 
Contra: 
• hoeveel functies? Geen criterium 
• probleem afgrenzing tussen functies  
• hoe groot mag de overlap zijn? (eenheid vs. 

diversiteit) 
• wat zorgt voor overlap?



Bespreking [6]
Situatie-specifieke 
controlemechanismen 

Pro:  
• geen magie nodig (cf. organisatie in een 

mierennest: geen central executieve, geen top-
down executieve controles of functies, …) 

• bij mens: controle gebaseerd op leerprocessen en 
vaardigheidstraining 
Contra: weinig systematiek, studie van 
onderliggende processen nodig



Bespreking [7]
Controle kan gelinkt worden aan 
procedurele kennis (procedureel lange-
termijn geheugen). Levert een nieuwe 
visie op de werking van  

• controle  
• werkgeheugen


