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Selectieve aandacht en het kortetermijngeheugen zijn van fundamenteel belang om 
goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De hoeveelheid sensorische 
informatie die voortdurend op ons af komt is groot en bevat vaak een overdaad aan 
details. Onze hersenen hebben echter maar een beperkte capaciteit. Hierdoor kan niet 
alle informatie uit de omgeving tegelijkertijd worden verwerkt, opgeslagen of gebruikt 
voor het aansturen van gedrag. Zelfs tijdens een ogenschijnlijk eenvoudige alledaagse 
handeling, zoals het oversteken van een straat, is het belangrijk om de waargenomen 
informatie te kunnen filteren, om zo alleen relevante informatie te verwerken en 
vervolgens op te slaan in het geheugen. Bij het oversteken gebeurt er van alles tegelijk: 
er komen taxi’s en fietsers op je af, er steken mensen over, er komt een tram langs 
die stilhoudt en in je ooghoek zie je een horde toeristen uit een bus stappen. Als je 
niet in staat bent om alleen op de informatie te letten die belangrijk is om veilig te 
kunnen oversteken, of als je deze informatie niet kunt onthouden zodat je kunt plannen 
wanneer en hoe je over zal steken, lukt het je waarschijnlijk niet om zonder ongelukken 
de overkant van de straat te bereiken. 

De rol van aandacht en kortetermijngeheugen in doelgericht gedrag
Selectieve aandacht stelt ons in staat om specifiek die informatie uit onze omgeving te 
verwerken die relevant is voor doelmatig handelen. Het opslaan van informatie gebeurt 
in het kortetermijngeheugen, waarin maar een beperkte hoeveelheid informatie tijdelijk 
kan worden opgeslagen: we kunnen slechts een handvol representaties tegelijkertijd 
in een actieve staat bewaren en gebruiken voor het aansturen van gedrag (Cowan, 
2001). Om overbelasting van deze beperkte capaciteit te voorkomen is het nodig om 
waargenomen informatie zoveel mogelijk te filteren op basis van de relevantie ervan 
voor gestelde doelen (Vogel, McCollough, & Machizawa, 2005). Selectieve aandacht 
omvat precies dit vermogen, en speelt daarmee een belangrijke rol in het bepalen van 
de inhoud van het kortetermijngeheugen en het realiseren van doelgericht gedrag. 

Het belang van selectieve aandacht voor de efficiënte uitvoering van andere 
essentiële cognitieve processen, zoals het kortetermijngeheugen of het vermogen om 
doelgerichte handelingen te kunnen selecteren in de aanwezigheid van interferentie 
(responsselectie), wordt breed ondersteund in eerder gedragsonderzoek (Gazzaley 
& Nobre, 2012; Kane & Engle, 2003). In hersenonderzoek is daarnaast aangetoond 
dat fluctuaties in hersenactiviteit in zowel corticale als subcorticale hersengebieden, 
waaronder de prefrontale cortex en kernen in de basale ganglia, samenhangen met 
het succesvol voorkomen of onderdrukken van afleidende informatie (Baier et al., 
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2010; McNab & Klingberg, 2008). In de context van kortetermijngeheugen worden 
deze gebieden vaak beschouwd als poortwachters, die informatie filteren zodat alleen 
doelrelevante informatie wordt doorgelaten en opgeslagen in het kortetermijngeheugen 
(Awh & Vogel, 2008). In de context van responsselectie worden deze gebieden 
verondersteld betrokken te zijn bij het monitoren en controleren van activatie van 
verschillende responstendensen, zodat eventuele handelingen die niet bijdragen 
aan een voorgenomen doel, kunnen worden afgeremd voordat ze werkelijk zijn 
uitgevoerd (Carter & van Veen, 2007; Ridderinkhof, Forstmann, Wylie, Burle, & van 
den Wildenberg, 2011). Dit eerdere onderzoek laat zien dat frontale en subcorticale 
controlemechanismen een belangrijke rol vervullen in het beschermen van cognitieve 
processen tegen afleiding tijdens kortetermijngeheugen en responsselectie. Echter, het 
is vooralsnog onduidelijk of selectieve aandacht en het voorkomen van afleiding in de 
context van kortetermijngeheugen of responsselectie mogelijk ook deels berusten op 
het aanpassen van de verwerking van sensorische informatie. 

Doelrelevante en afleidende informatie zijn in eerste instantie voornamelijk 
sensorisch van aard. Het is dus niet ondenkbaar dat de beïnvloeding van sensorische 
verwerking van informatie direct effect heeft op efficiënt cognitief functioneren (Zelinsky 
& Bisley, 2015). Bovendien laat steeds meer onderzoek zien dat het aanpassen van 
de sensorische verwerking van waargenomen informatie een belangrijke rol speelt 
in het faciliteren van doelgericht gedrag, in contrast met eerdere opvattingen dat 
de beïnvloeding van neurale activiteit ten behoeve van doelgericht functioneren pas 
plaatsvindt na initiële sensorische verwerking van informatie (Harrison & Tong, 2009; 
Serences, Ester, Vogel, & Awh, 2009). Het is echter nog grotendeels onduidelijk hoe het 
aanpassen van de sensorische verwerking van doelrelevante en irrelevante informatie 
bijdraagt aan processen zoals kortetermijngeheugen en responsselectie, vooral 
wanneer deze processen plaatsvinden in de aanwezigheid van een grote hoeveelheid 
informatie tegelijkertijd. Daarnaast is nog onduidelijk wat de temporele dynamiek is van 
aandachtsprocessen tijdens kortetermijngeheugen en responsselectie: is selectieve 
aandacht vooral belangrijk bij het inprenten van informatie uit de omgeving? Of 
blijft aandacht continu van belang, ook tijdens het vasthouden van informatie in het 
kortetermijngeheugen of het uitvoeren van een geplande handeling? Inzichten in de wijze 
waarop selectieve aandacht een effect heeft op sensorische informatieverwerking om 
zo afleiding te minimaliseren in de context van kortetermijngeheugen en responsselectie 
zijn essentieel voor een beter begrip van de manier waarop selectieve aandacht kan 
bijdragen aan efficiënt en doelgericht gedrag.
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Doel van dit proefschrift

Op dit moment weten we nog maar weinig over hoe en wanneer precies in de tijd 
selectieve aandacht bijdraagt aan de effectiviteit van ons kortetermijngeheugen en 
responsselectie, en of dit gebeurt middels de modulatie van sensorische activiteit. De 
centrale vraag in dit proefschrift betrof daarom de manier waarop selectieve aandacht 
bijdraagt aan efficiënte opslag van informatie in het kortetermijngeheugen en doelgericht 
gedrag. Ik was specifiek geïnteresseerd in de mogelijkheid dat deze mechanismen 
berusten op de beïnvloeding van de sensorische verwerking en representatie van 
waargenomen informatie, om zo doelgericht gedrag te faciliteren. Deze mogelijkheid 
werd onderzocht door de neurale mechanismen die betrokken zijn bij selectieve 
aandacht te bestuderen. Inzichten in deze neurale mechanismen werden grotendeels 
verkregen door te onderzoeken of individuele verschillen in aandachtsprocessen tijdens 
kortetermijngeheugen of responsselectie konden worden verklaard door verschillen in 
de neurale mechanismen die we tijdens deze processen observeerden met behulp 
van EEG. EEG, het elektro-encefalogram, is een methode om elektrische stroompjes 
te kunnen meten die worden afgegeven door een deel van de neuronen in de cortex 
(de hersenschors). Wanneer de sterkte van een bepaalde neuraal effect (bijvoorbeeld 
een EEG signaal in taak-irrelevante gebieden) correleert met een bepaalde maat van 
doelgericht gedrag (bijvoorbeeld de mate waarin iemand afleiding kan negeren), dan 
geeft dit aanleiding om te veronderstellen dat het neurale effect geassocieerd is met 
een functioneel mechanisme dat betrokken is bij het selecteren van waargenomen 
informatie. In alle hoofdstukken van dit proefschrift werd het effect van selectieve 
aandacht op sensorische informatieverwerking onderzocht in het visuele domein, omdat 
het visuele systeem de meeste aanknopingspunten biedt om aandachtsprocessen te 
kunnen meten in het brein met behulp van EEG. 

Een eerste openstaande vraag die ik heb onderzocht is hoe waargenomen 
informatie uit de omgeving verschillend wordt verwerkt en vastgehouden in 
het kortetermijngeheugen afhankelijk van de relevantie ervan voor een bepaald 
voorgenomen doel. Eerder onderzoek laat zien dat aandacht het mogelijk maakt de 
kortetermijngeheugencapaciteit optimaal te gebruiken door selectief doelrelevante 
informatie toe te laten in het geheugen (Gazzaley, 2011; Gazzaley & Nobre, 2012; 
Vogel et al., 2005). Echter, het is nog onduidelijk in hoeverre selectieve opslag van 
informatie berust op het aanpassen van de sensorische verwerking van relevante items, 
onderdrukking van irrelevante of afleidende stimuli, of beide mechanismen (Adam & 
Vogel, 2016). 



176

Nederlandse Samenvatting

De hierboven beschreven vraag gaat over hoe aandacht helpt om informatie 
op te slaan in het kortetermijngeheugen. Een tweede vraag die nog grotendeels 
onbeantwoord is gebleven is wanneer aandacht een rol speelt in het ondersteunen van 
opslag van doelrelevante informatie in het kortetermijngeheugen. Uit eerder onderzoek 
weten we dat selectieve aandacht nodig is om doelrelevante informatie goed in te 
kunnen prenten in het geheugen. De mate waarin aandacht ook van belang is om 
deze informatie actief te kunnen houden in het geheugen, is echter nog onduidelijk. 
Voorgaand onderzoek naar de rol van selectieve aandacht in het ondersteunen van 
het kortetermijngeheugen maakte voornamelijk gebruik van expliciete aandachts-
instructies tijdens het retentie interval (Griffin & Nobre, 2003; Souza & Oberauer, 
2016). Dit onderzoek liet onbeantwoord of aandacht een vergelijkbare rol vervult als er 
geen expliciete instructies worden gegeven tijdens kortetermijngeheugen. Daarnaast 
weten we niet of aandacht een proces is dat verschillende geheugenrepresentaties 
continu en tegelijkertijd versterkt, of dat aandacht een dynamischer proces is met 
een beperkte capaciteit, en bijvoorbeeld achtereenvolgend verschillende relevante 
representaties uitlicht (Van Vugt, Chakravarthi, & Lachaux, 2014). Een laatste vraag 
in dit proefschrift betrof de mate waarin verschillende typen van irrelevante visuele 
informatie kunnen leiden tot verschillende of vergelijkbare automatische activatie van 
incorrecte handelingen (Galashan, Wittfoth, Fehr, & Herrmann, 2008; Nigbur, Cohen, 
Ridderinkhof, & Stürmer, 2012). 

Het onderzoek en de resultaten

De eerste belangrijke vraag in dit proefschrift betrof de vraag of efficient gebruik van 
onze zeer beperkte kortetermijngeheugencapaciteit, berust op het aanpassen van de 
sensorische verwerking van waargenomen informatie afhankelijk van hoe belangrijk 
deze informatie is een voorgenomen doel. Dit idee wordt aangehangen in de recentelijk 
populairder wordende ‘sensorische rekruterings-theorie’ van kortetermijngeheugen  
(Ester, Serences, & Awh, 2009; Zelinsky & Bisley, 2015). Echter, huidig empirisch 
bewijs voor dit idee is beperkt en kan vaak niet worden gegeneraliseerd naar 
situaties die vergelijkbaar zijn met kortetermijngeheugen in het dagelijks leven, 
buiten het laboratorium. Voorgaand onderzoek toetste dit idee bijvoorbeeld alleen 
in situaties waarin mensen slechts een minimale hoeveelheid informatie hoefden te 
onthouden. Daarnaast werd in dit onderzoek niet bekeken of en hoe aanpassingen 
van sensorische activiteit tijdens VSTM in de aanwezigheid van afleidende informatie 
helpen om afleiding te minimaliseren. In hoofdstuk 2, 3 en 4 werd onderzocht of het 
inprenten en vasthouden van doelrelevante informatie in kortetermijngeheugen berust 
op aandachtmodulaties van activiteit in hersengebieden die betrokken zijn bij visuele 
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verwerking van waargenomen informatie. Hierbij werd specifiek gekeken naar twee 
verschillende manieren waarop sensorische activiteit in deze gebieden kan worden 
gemoduleerd. Als eerste werd in hoofdstuk 2 onderzocht of modulatie van de sterkte van 
alfa golven in de occipitale cortex een rol speelt bij het voorkomen van en onderdrukken 
van afleiding tijdens kortetermijngeheugen. In hoofdstuk 3 en 4 werd onderzocht of 
modulatie van representatie-specifieke sensorische activiteit een rol speelt tijdens het 
opslaan en vasthouden van informatie in het kortetermijngeheugen.

Alfa golven in de hersenen hebben een frequentie van ongeveer 10 Hz en spelen 
een belangrijke rol in selectieve aandacht (Jensen & Mazaheri, 2010; Klimesch, 2012; 
Payne & Sekuler, 2014). Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat tijdens de 
waarneming van informatie die vergezeld wordt door irrelevante informatie die in een 
ander deel van de hersenen wordt verwerkt, de sterkte van alfa oscillaties afneemt in 
taak-relevante sensorische gebieden, terwijl de sterkte ervan tegelijkertijd toeneemt 
in taak-irrelevante sensorische gebieden. Op basis hiervan wordt verondersteld dat 
het reduceren van alfa activiteit inhibitie van neurale activiteit reduceert, en op deze 
manier een betere verwerking van informatie in dat deel van de cortex mogelijk maakt. 
Sterkere alfa activiteit daarentegen, wordt verondersteld te zorgen voor een hoge mate 
van inhibitie, en dus verminderde verwerking van informatie in het betreffende deel van 
de cortex. Op deze manier vormt de lokale modulatie van de sterkte van alfa golven 
in taak-relevante en taak-irrelevante hersengebieden een belangrijk mechanisme bij 
het voorkomen van afleiding tijdens perceptie. De mate waarin alfa golven ook een rol 
spelen bij het onderdrukken van afleiding tijdens kortetermijngeheugen is echter nog 
grotendeels onbekend. 

In hoofdstuk 2 werd specifiek onderzocht of de modulatie van alfa golven in de visuele 
cortex een rol speelt tijdens proactieve en reactieve onderdrukking van verwachte en 
onverwachte afleiding, respectievelijk, bij het inprenten en vasthouden van informatie in 
het kortetermijngeheugen. Proefpersonen deden een kortetermijngeheugentaak waarin 
ze de opdracht kregen de kleur van kort gepresenteerde plaatjes met simpele figuren 
goed te onthouden. De informatie die moest worden onthouden, werd gepresenteerd 
in de aanwezigheid van een aantal afleiders in de vorm van andere figuren waarvan 
proefpersonen wisten dat ze irrelevant waren voor de geheugentaak. Door middel 
van de presentatie van een pijl naar de locatie waar de relevante figuren zouden 
verschijnen, konden de proefpersonen de presentatie van een aantal afleiders voorzien. 
Tegelijkertijd konden er daarnaast onverwacht afleiders worden gepresenteerd tussen 
de relevante figuren; een vorm van afleiding die veel minder voorspelbaar was. Na een 
kort interval waarin de figuren werden verwijderd van het scherm werden ze opnieuw 
getoond, alleen was in sommige gevallen een van de figuren van kleur veranderd. Het 
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geheugen van de proefpersonen werd getoetst door te meten hoe goed proefpersonen 
in staat waren een verandering te detecteren in de kleur van de tweede ten opzichte 
van de eerste set figuren. De mate van afleiding werd gekwantificeerd door te meten 
hoe sterk geheugenprestaties achteruit gingen door de aanwezigheid van afleiding. 
Terwijl proefpersonen deze taak volbrachten werd hun hersenactiviteit gemeten met 
behulp van EEG. EEG is bijzonder geschikt om snelle veranderingen in hersenactiviteit 
te onderzoeken: EEG heeft vergeleken met een aantal ander prominente methoden 
om hersenactiviteit te onderzoeken, zoals fMRI, een hoge temporele resolutie. Een 
belangrijke beperking van EEG is echter dat de hersenactiviteit wordt gemeten op het 
niveau van de schedel, waardoor het signaal dat wordt gemeten is verstoord door de 
hersenvloeistof en de schedel, voor het uiteindelijk door de sensoren wordt opgepikt. 
Deze verstoringen maken het vooral moeilijk om te bepalen waar precies in het brein 
activiteit wordt gegenereerd, maar hebben gelukkig nagenoeg geen effect op de 
temporele fluctuaties van het gemeten signaal. In dit proefschrift gebruikten we EEG 
om de temporele karakteristieken van het effect van aandacht op neurale activiteit te 
bestuderen, zonder specifiek te onderzoeken waar in het brein deze activiteit vandaan 
komt.

Resultaten van het EEG-onderzoek in hoofdstuk 2 lieten zien dat de sterkte van 
alfa golven gemeten boven een taak-irrelevant gebied van de cortex een rol speelden in 
anticipatie op verwachte afleiding: voorafgaand aan de presentatie van de plaatjes nam de 
sterkte van de alfa activiteit toe gemeten boven taak-irrelevante visuele schedelgebieden 
(het achterhoofd), en nam tegelijkertijd de sterkte van de alfa golven af gemeten boven 
taak-relevante visuele schedelgebieden. Daarnaast hadden de verwachte afleiders 
geen effect op geheugenprestaties: geheugenprestaties varieerden niet als functie 
van de hoeveelheid verwachte afleiding. Mogelijk helpen alfa golven om afleiding door 
verwachte irrelevante informatie te voorkomen door middel van lokale inhibitie van 
sensorische verwerking (Jensen & Mazaheri, 2010). Een alternatieve mogelijkheid is 
dat de gevonden modulatie van alfa golven de rekrutering van ander onderliggend 
mechanisme reflecteert dat helpt om afleiding te voorkomen en tegelijkertijd gepaard 
gaan met modulatie van alfa golven in sensorische gebieden. In het geval van afleiding 
die niet precies kon worden voorspeld, speelde modulatie van alfa activiteit geen rol. 
Echter, de gedragsresultaten en resultaten van ‘event-related potential’ (ERP) analyses 
van de EEG data uit dit onderzoek lieten zien dat de proefpersonen wel degelijk in 
staat waren om in ieder geval deels te voorkomen dat deze onverwachte afleiders 
werden opgeslagen in het kortetermijngeheugen. ERP’s reflecteren de gemiddelde 
fluctuatie in hersenactiviteit gemeten op een bepaald schedelgebied, als gevolg van 
een bepaalde gebeurtenis (in ons geval, de presentatie van een geheugenscherm met 
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of zonder afleiders). De amplitude van een ERP component die geassocieerd is met 
het initieren van het filteren van onverwachte afleiding tijdens kortetermijngeheugen 
(Liesefeld, Liesefeld, & Zimmer, 2014), varieerde ook in hoofdstuk 2 afhankelijk van de 
aanwezigheid van onverwachte afleiding. Bovendien was het effect van onverwachte 
afleiders op de amplitude van deze ERP component voorspellend voor de mate waarin 
deze afleiders onnodig werden opgeslagen in het kortetermijngeheugen, gemeten 
middels de amplitude van een ERP component die indiceert hoeveel informatie er is 
opgeslagen in het kortetermijngeheugen. Deze bevindingen geven aan dat het gebrek 
aan bewijs voor een rol voor alfa activiteit in het filteren van onverwachte afleiding in 
hoofdstuk 2, niet simpelweg kan worden verklaard doordat proefpersonen niet filterden. 

Het onderzoek uit hoofdstuk 2 toont aan dat modulatie van de sterkte van alfa 
golven in taak-relevante en taak-irrelevante gebieden selectief een rol speelt bij het 
voorkomen van verwachte afleiding. In het dagelijks leven kunnen we echter niet altijd 
voorspellen waar en wanneer er afleiding komt, en lijken we desondanks, in ieder 
geval tot op zekere hoogte, te kunnen voorkomen dat we door deze afleiding ons 
doel niet meer kunnen bereiken. Dit bleek ook uit de resultaten van de ERP analyses 
in hoofdstuk 2. Echter, de resultaten uit dit hoofdstuk boden geen ondersteuning 
voor de mogelijkheid dat de modulatie van alfa activiteit tijdens kortetermijngeheugen 
een mechanisme vormt waarmee sensorische verwerking kan worden beïnvloed om 
onverwachte afleiding te filteren. 

In hoofdstuk 3 en 4 van dit proefschrift werd onderzocht of modulatie van 
representatie-specifieke sensorische verwerking tijdens het inprenten en vasthouden 
van informatie in het kortetermijngeheugen voorspelt hoe goed informatie is onthouden, 
en hoe goed onverwachte afleiding kan worden onderdrukt. Deze vraag is relevant 
in het licht van eerder onderzoek waaruit blijkt dat de mate waarin mensen selectief 
doelrelevante informatie in hun geheugen kunnen opslaan, voorspelt hoe groot hun 
geheugencapaciteit is (Luck & Vogel, 2013). Tot nu toe weten we echter nog niet 
goed hoe de selectieve opslag van informatie in het kortetermijngeheugen precies 
plaatsvindt. Eerder onderzoek naar de rol van selectieve aandacht bij het vasthouden 
van informatie in het kortetermijngeheugen (Souza & Oberauer, 2016), maakte gebruik 
van aandachts-instructies die niet noodzakelijkerwijs inherent zijn aan meer typische 
situaties waarin je iets probeert te onthouden, en waarin je geen aanwijzingen krijgt 
voor het richten van je aandacht. Om aandacht tijdens kortetermijngeheugen te 
kunnen volgen zonder expliciete instructies te gebruiken, maakte ik in hoofdstuk 3 en 
4 gebruik van zogenaamde steady-state evoked potentials (SSVEP’s). SSVEP’s zijn 
neurale responsen die kunnen worden gemeten met EEG tijdens ritmische stimulering 
van het sensorische, in ons geval visuele systeem. Ritmische contrastveranderingen 
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van een stimulus resulteren in een neurale respons in visuele gebieden van de 
cortex (Norcia, Appelbaum, Ales, Cottereau, & Rossion, 2015). Deze respons heeft 
bovendien exact dezelfde frequentie als de frequentie waarmee de stimulus van 
contrast verandert. Dit principe is bijzonder nuttig in onderzoek naar aandacht, omdat 
aandacht sensorische responsen (zoals SSVEP’s) versterkt (Muller, Bartelt, Donner, 
Villringer, & Brandt, 2003). Door het gebruik van verschillende frequenties voor SSVEP’s 
die worden geïnduceerd op verschillende locaties op het scherm, kan de verdeling 
van aandacht over meerdere individuele locaties tegelijkertijd worden gevolgd aan de 
hand van de unieke ‘frequentie-labels’ voor de verschillende locaties. Bovendien kan 
met behulp van SSVEP’s aandachtsturing worden gevolgd in de tijd, zodat temporele 
kenmerken van aandachtsverdeling tijdens het inprenten en vasthouden van informatie 
in het kortetermijngeheugen kunnen worden onderzocht. Het gebruik van SSVEP’s in 
hoofdstuk 3 en 4 maakte het mogelijk om de verdeling van aandacht over verschillende 
objecten tegelijkertijd te kunnen volgen, zonder dat aandacht werd gemanipuleerd met 
behulp van expliciete instructies. Daarnaast maakte deze benadering het mogelijk om 
te onderzoeken of aandacht alleen een rol speelt bij het inprenten van informatie in 
kortetermijngeheugen, of dat aandacht ook belangrijk is voor het actief houden van 
deze informatie in het kortetermijngeheugen. 

Zowel hoofdstuk 3 als 4 leverden ondersteuning voor de notie dat aandacht ook 
tijdens het vasthouden van informatie in het kortetermijngeheugen nog een belangrijke 
rol speelt: de modulaties van geheugenrepresentaties duurden voort tijdens het retentie 
interval van de geheugentaak. Deze inzichten zijn vernieuwend, omdat ze laten zien dat 
de rekrutering van aandacht tijdens kortetermijngeheugen niet afhangt van een expliciete 
instructie om aandacht te gebruiken, maar ook plaatsvindt in de afwezigheid van zulke 
instructies. De rol van aandacht werd afgeleid uit de geobserveerde aanpassingen van 
modulaties van de SSVEP’s. Aandacht beïnvloedt kortetermijngeheugen dus in elk geval 
deels door het aanpassen van de sensorische verwerking van relevante en irrelevante 
representaties. De geobserveerde modulaties tijdens het vasthouden van informatie 
in het kortetermijngeheugen in aanwezigheid van afleiding hadden een belangrijke 
functionele rol: hoe sterker deze modulaties, hoe beter mensen doelrelevante informatie 
konden opslaan in hun geheugen. Resultaten van hoofdstuk 4 toonden bovendien aan 
dat het onderdrukken van afleiding tijdens kortetermijngeheugen berust op differentiatie 
van aandacht naar relevante en irrelevante representaties. Individuele verschillen in de 
sterkte van de SSVEP voor relevante en irrelevante representaties voorspelden de mate 
waarin individuen in staat waren om afleiding te voorkomen. Daarentegen leverden de 
resultaten geen ondersteuning voor een selectieve rol van versterking van relevante, of 
verzwakking van irrelevante informatieverwerking, voor de mate waarin afleiding kon 
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worden genegeerd. Om informatie goed te kunnen opslaan in de aanwezigheid van 
interferentie, lijkt het dus belangrijk om zowel de verwerking van relevante informatie te 
versterken, als ook de irrelevante informatie te onderdrukken.

Een tweede belangrijke bevinding in hoofdstuk 3 was dat aandacht mogelijk 
sequentieel focust op opgeslagen geheugenrepresentaties, potentieel als mechanisme 
om het geheugenspoor actief te houden (Awh et al., 1999; Postle, Awh, Jonides, 
Smith, & D’Esposito, 2004). De sequentiële of ritmische verdeling van aandacht over 
verschillende locaties is in voorgaand onderzoek alleen aangetoond tijdens perceptie 
(Dugué, Roberts, & Carrasco, 2016; Fiebelkorn, Saalmann, & Kastner, 2013), maar de 
mate waarin aandacht ook tijdens kortetermijngeheugen een vergelijkbare temporele 
dynamiek vertoont was tot nog toe onbekend. 

Goede geheugenprestaties lijken op basis van de bevindingen uit zowel hoofdstuk 
2, 3 als 4 dus af te hangen van het vermogen om sensorische activiteit geassocieerd 
met relevante en irrelevante representaties te kunnen aanpassen. Ten eerste lieten 
deze studies zien dat de modulatie van zowel regionale als representatie-specifieke 
sensorische activiteit een mechanisme is waarmee doelrelevante en irrelevante 
informatieverwerking kan worden gemoduleerd tijdens het inprenten en vasthouden van 
informatie in het kortetermijngeheugen. Dit mechanisme speelde zowel een rol in de af- 
als aanwezigheid van afleiding. Een tweede belangrijke bevinding in deze hoofdstukken 
is dat aandacht ook tijdens het vasthouden van informatie in het kortetermijngeheugen 
belangrijk is voor het goed kunnen vasthouden van geheugenrepresentaties. Dit werd 
gereflecteerd in de modulatie van sensorische activiteit die begon tijdens het opslaan 
van informatie in het kortetermijngeheugen, maar voortduurde tijdens het vasthouden 
van informatie, zelfs in de afwezigheid van expliciete instructies om aandacht te 
gebruiken. 

In hoofdstuk 5, het laatste empirische hoofdstuk van dit proefschrift, werd 
onderzocht of en hoe verschillende vormen van irrelevante informatie uit de omgeving 
interfereren met de activatie en uitvoering van doelgerichte handelingen (Appelbaum, 
Smith, Boehler, Chen, & Woldorff, 2011; Nigbur et al., 2012). In deze studie werd 
een opzet gebruikt waarin proefpersonen gevraagd werd selectief te reageren op 
de kleur of bewegingsrichting van een bewegend, gekleurd stippenpatroon dat voor 
een korte tijd te zien was op het scherm. Terwijl proefpersonen dit deden werd hun 
hersenactiviteit geregistreerd met behulp van EEG. De essentiële manipulatie in deze 
opzet was dat de relevante en irrelevante stimulus dimensies (kleur; bewegingsrichting) 
op een deel van de trials ‘incongruent’ waren: de bewegingsrichting en kleur waren op 
deze trials geassocieerd met een verschillende respons. Tijdens het reageren op dit 
soort incongruente patronen is het nodig om de automatische activatie van de respons 
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geassocieerd met de irrelevante dimensie te onderdrukken (van den Wildenberg et al., 
2010). Dit gaat niet altijd goed: proefpersonen maken meer fouten en reageren trager 
op incongruente trials in vergelijking tot respons-congruente trials, ook wel het ‘conflict 
effect’ genoemd (Lu & Proctor, 1995; Simon & Rudell, 1967). Dit conflict effect vormt 
een maat van de interferentie tijdens de selectie van de doelrelevante respons. 

De EEG-data in hoofdstuk 5 toonden aan dat het effect van respons conflict op 
gedrag, veroorzaakt door bewegingsrichting en kleur, geassocieerd was met een 
typische conflict-gerelateerde neurale respons die vooralsnog voornamelijk werd 
gevonden tijdens respons conflict veroorzaakt door stimulus locatie (Cohen & Donner, 
2013). Deze respons betrof een snelle toename in de sterkte van theta activiteit (4-8 Hz) 
over midfrontale schedelgebieden. Om te toetsen of interferentie tijdens responsselectie 
specifiek afhankelijk is van de bron van interferentie (kleur of bewegingsrichting) werd 
onderzocht of de sterkte van het conflict effect veroorzaakt door bewegingsrichting 
en kleur vergelijkbaar was binnen proefpersonen. Dit was niet het geval: de mate van 
interferentie was specifiek voor de conflict-inducerende dimensie, en verschilde sterk 
tussen proefpersonen. Individuen die sterk werden afgeleid door de taak-irrelevante 
bewegingsrichting, werden in veel mindere mate afgeleid door de taak-irrelevante kleur 
van het patroon, en andersom. Deze individuele verschillen in het effect van respons 
conflict op gedrag waren bovendien gerelateerd aan de individuele conflict-gerelateerde 
theta respons per visuele dimensie. Deze resultaten vormden aanvullende ondersteuning 
voor het idee dat de mate van respons conflict in ieder geval deels afhankelijk is van 
de sensorische bron van interferentie, waarbij de mate van sensorische verwerking van 
taak-irrelevante informatie het succes voorspelt van de uitvoering van een doelgerichte 
handeling. De verwerking van dimensie-specifieke sensorische informatie is dus een 
bepalende factor in de mate waarin taak-irrelevante informatie interfereert met een 
voorgenomen doel. 

Een meer algemene belangrijke bevinding in dit proefschrift was dat er systematische 
verschillen bestonden in de manier waarop individuele proefpersonen reageerden 
op de aanwezigheid van verschillende vormen van afleiding. Deze gedragsmatige 
verschillen werden gereflecteerd in individuele verschillen in selectieve aandacht tijdens 
kortetermijngeheugen, en in verschillen in de rekrutering van conflict-gerelateerde 
neurale mechanismen tijdens responsselectie. De neurale mechanismen betrokken bij 
het minimaliseren van afleiding werden soms pas duidelijk nadat individuele verschillen 
in de reactie op verschillende soorten afleiding in acht werden genomen (Vogel & Awh, 
2008; Zilles & Amunts, 2013). Deze resultaten illustreren het belang van aandacht voor 
individuele verschillen in de cognitieve neurowetenschap.
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Conclusies

Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat aandacht een belangrijke rol speelt in 
het kortetermijngeheugen en het voorkomen van responsconflict door het faciliteren 
van de selectieve verwerking van doelrelevante informatie in de aanwezigheid 
van interferentie. Aandacht faciliteert de inprenting en retentie van informatie in 
het kortetermijngeheugen in elk geval deels middels de continue aanpassing van 
sensorische informatieverwerking. Echter, de resultaten uit het onderzoek beschreven 
in dit proefschrift lieten ook zien dat de mate waarop verschillende soorten afleidende 
informatie interfereren met geheugenprestaties en responsselectie sterk varieert per 
individu. Een beter begrip van de verwerking en onderdrukking van afleidende informatie 
tijdens doelgericht gedrag levert op termijn hopelijk een bijdrage aan het verhelpen van 
verstoorde aandachtsprocessen bij mensen die hier problemen mee ervaren. Dit kan 
bijvoorbeeld door het aanpassen van de leefomgeving door afleiding die slecht kan 
worden uitgefilterd te minimaliseren, maar wellicht ook door de neurale verwerking van 
irrelevante informatie van buitenaf te beïnvloeden, met bijvoorbeeld hersenstimulatie.




