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Inleiding 
 

Voor het vak Cognitieve Psychologie kregen we de opdracht een probleemanalyse te maken in termen van 
cognitieve processen van een gegeven probleemsituatie. Hiervoor maken we gebruik van het boek “Cogni-
tive Psychology and its implications” van John R. Anderson en van een aantal wetenschappelijke artikelen. 
 
We hebben gekozen voor de casus van Anne, omdat deze casus een situatie laat zien die in het dagelijks 
leven regelmatig voorkomt. Een ongeval met de auto door onoplettendheid. Tenminste, zo wordt het vaak 
aan de buitenwereld uitgelegd. In werkelijkheid zijn auto-ongevallen zelden het gevolg van één enkele 
oorzaak, maar eerder van een complexe samenloop van omstandigheden. Dit maakt het des te interessanter 
om vanuit de cognitieve psychologie te verklaren. Immers, dit soort gebeurtenissen zoals dit ongeval zonder 
ernstige gevolgen worden zelden verklaard, omdat ze bij het leven lijken te horen. Door simpele 
aanpassingen had de casus er heel anders uitgezien. Door deze analyse hopen we dit te kunnen laten zien. 
 
Casus Anne 
Anne is uitgenodigd door haar Franse vriend Jean om hem te komen opzoeken in zijn klein dorpje vlakbij 
Lyon, Le Bruissin. In de vakantie is het dan eindelijk zo ver. Anne stapt in haar kleine Fiat Mini en rijdt richting 
Frankrijk. De borden volgen naar Lyon blijkt geen probleem, maar na Lyon is Anne de weg kwijt en weet zij 
niet meer hoe zij verder moet rijden. Zij rijdt gewoon door en pakt tijdens het autorijden uiteindelijk een kaart 
erbij, die ze met het noorden naar boven voor zich houdt. Het lukt haar echter niet om zich te oriënteren, laat 
staan om te bepalen waar zij zich precies bevindt. Zij spreekt geen Frans en kan ook sommige aanwijzingen 
op de straatborden of op de kaart niet lezen.  
 
Uiteindelijk besluit ze om (nog steeds doorrijdend) Jean te bellen en vertelt aan hem hoe ze gereden is, en 
waar ze zich naar haar mening nu ongeveer bevindt. Jean begrijpt niet helemaal wat Anne allemaal zegt, 
maar wel, dat zij net Lyon voorbij is gereden. Vanuit dit uitgangspunt legt Jean aan haar uit hoe ze moet 
rijden om naar Le Bruissin te komen. Een tijdje probeert Anne met Jean aan de mobiele telefoon om zijn 
aanwijzingen te volgen, maar ook dit lijkt haar niet dichter bij haar doel te brengen. Plotseling ziet zij een 
bord voor zich, dat zij niet eerder heeft gezien. Zij kan zo snel alleen een figuur herkennen en een grote 
schuine balk. Voordat zij kan reageren, komt er uit de straat links van haar een auto met een kano achter zich 
op een hangar. Anne probeert uit te wijken en haar auto slingert tegen een boom. De airbag vangt de klap 
gelukkig op en Anne komt er met een kleine shock van af. Haar auto wordt total-loss verklaard. 
 
Later moet zij bij alles wat met Frankrijk te maken heeft meteen aan kano’s denken.  
 
Probleemanalyse  
 
Inleiding 
Er zijn een aantal zaken fout gegaan bij deze casus. Ten eerste is Anne op weg gegaan zonder een goede 
voorbereiding. Zo heeft zij van te voren de route die ze moet gaan rijden niet goed bekeken, niet opgeschre-
ven of geprobeerd te onthouden. Wanneer ze daarna in de problemen raakt, pakt ze een kaart om zich te 
oriënteren, maar deze houdt ze met het noorden aan de bovenkant voor zich, waardoor fouten al gauw 
gemaakt kunnen worden. Vervolgens belt zij onder het rijden met Jean en vertelt hem waar zij denkt dat ze 
is. Ze spreekt geen Frans dus wordt de communicatie erg moeilijk. Jean moet vanuit een, waarschijnlijk 
verkeerd, uitgangspunt de weg wijzen. Tijdens dit gesprek ziet Anne plotseling een verkeersbord voor zich 
dat ze nog niet eerder heeft gezien. Voordat ze kan reageren, ziet zij ineens een auto met een hangar uit een 
straat van links komen. Ze is te laat met remmen, probeert uit te wijken en slingert tegen een boom. 
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Verschillende cognitieve processen worden bij deze casus getriggerd. Het cognitieve proces aandacht speelt 
in deze probleemsituatie de grootste rol. Maar ook perceptie (object, context en pattern recognition), ken-
nisrepresentatie (cognitive maps, navigation) en geheugen zijn hierbij van grote betekenis. 
  
Aandacht en prestatie 
Bij autorijden speelt het cognitieve proces aandacht een zeer grote rol. Het gaat niet om één taak, maar om 
meerdere taken. We moeten onder andere met onze voeten gas geven, de koppeling indrukken en remmen, 
met onze handen aan het stuur draaien en ook nog de versnellingspook bedienen. Verder moeten we goed 
uitkijken waar we rijden, opletten op andere bestuurders en de verkeerslichten, borden en de route in de 
gaten houden. Je zou zeggen dat het heel moeilijk is om dat allemaal tegelijk goed te doen. En toch lukt dat 
de meeste mensen wel na hun achttiende jaar en een dertigtal rijlessen. Het blijkt dat als we genoeg oefe-
nen om meerdere taken tegelijk te doen, er een automatisme (Anderson, 2005, p. 99) optreedt. De geza-
menlijke taken vereisen van ons weinig werkgeheugen en we kunnen prima rijden terwijl we praten en 
lachen met iemand die naast ons op de bijrijderstoel zit. Hoe dat mogelijk is kunnen we uitleggen aan de 
hand van de “multiple resources theory” van Wickens (Wilschut, 2009). 
 

 
 
Deze theorie gaat ervan uit dat taken zullen interfereren wanneer ze gebruik maken van dezelfde hulpbron-
nen oftewel resources. Volgens Wickens zijn er drie dimensies: 
1. Modaliteiten: visueel, auditief, tactiel 
2. Code: ruimtelijk, verbaal 
3. Fasen: stimulus-cognitie-respons 
De taken autorijden en het voeren van een gesprek verschillen inhoudelijk sterk. Autorijden is vooral een 
visueel-ruimtelijke taak en praten is vooral een auditief-verbale taak. Er is geen interferentie en daarom zijn 
we goed in staat die twee taken tegelijk uit te voeren. Dit wordt ook wel “perfect time-sharing” genoemd 
(Anderson, 2005, p. 96).  
 
In het geval van Anne is er ook sprake van een dubbeltaak. Zij rijdt auto en is mobiel aan het bellen. Maar er 
is nog meer aan de hand. Anne is de weg kwijt en rijdt in een voor haar onbekende plaats. Het telefoonge-
sprek gaat niet over koetjes en kalfjes, maar aan de andere kant van de lijn probeert iemand haar uit te leg-
gen hoe ze moet rijden, waarbij ook nog sprake is van een taalbarrière. Bij Anne raakt het werkgeheugen 
overbelast. Door de hoge taakbelasting is er meer verwerkingscapaciteit nodig dan dat er beschikbaar is. 
Hierdoor wordt het encoderen van informatie vertraagd wat weer leidt tot een verlaagde taakprestatie. Dit 
kunnen we uitleggen aan de hand van het dubbele-taak paradigma oftewel de “Psychologische Refractaire 
Periode” van Pashler, uitgedrukt in onderstaand model.  
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(Pashler, 1991) 
 
De uitvoering van één taak bestaat uit drie stadia: Stadium 1 bestaat uit stimulusidentificatie. In stadium 2 
vindt de responsselectie plaats. Stadium 3 is de uitvoering van de daadwerkelijke reactie. De responsselectie 
op de tweede taak zal pas plaatsvinden als de responsselectie op de eerste taak voltooid is. De andere twee 
stadia (1 en 3) kunnen bij verschillende taken elkaar wel overlappen. Wanneer de taken elkaar snel opvolgen 
(SOA, Stimulus Onset Asynchrony), dan zal de eerste taak de uitvoering van de tweede vertragen (SLACK). Dit 
fenomeen wordt PRP (Psychologische Refractaire Periode) genoemd.  
 
In het onderzoek van Levy, Pashler en Boer (Levy, Pashler & Boer, 2005) hebben proefpersonen verschil-
lende taken uitgevoerd tijdens een gesimuleerde autorit. De proefpersonen moesten beantwoorden hoe 
vaak een visuele of auditieve stimulus voorkwam, en tegelijkertijd moesten ze het rempedaal indrukken als 
ze remlichten voor zich zagen branden. Dit onderzoek toonde aan dat de reactietijd van het remmen langer 
duurde naarmate de tijd die tussen de taken zat korter werd. Door dit onderzoek blijkt dat er knelpunten 
ontstaan in de cognitieve verwerking en dat de reactiesnelheid beïnvloedt wordt door het PRP effect. Zie 
ook onderstaande figuur. 

 
 
In de resultaten is duidelijk te zien dat de reactietijd van het remmen bij de taak die een motorische 
(manual) verwerking vereist sterkt toeneemt. Bij een taak die zowel een auditieve als motorische verwerking 
vereist is de reactietijd bijna verdubbeld! We kunnen hieruit concluderen dat mobiel bellen en autorijden 
niet goed samen kunnen gaan omdat gebleken is dat de reactiesnelheid aanzienlijk vermindert. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:BottleneckInterefencePRP.svg
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Uit het voorgaande kunnen we stellen dat de cognitieve verwerking van mobiel bellen en autorijden interfe-
reert. Het grote verschil tussen het hebben van een gesprek met een medepassagier en mobiel bellen is dat 
de persoon aan de andere kant van de telefoon niet kan zien dat de situatie voor de bestuurder ingewikkel-
der wordt (Anderson, 2005, p. 99). Er is geen lichaamstaal. Een medepassagier kijkt met de bestuurder mee, 
houdt tijdens het gesprek rekening met de rijtaak en anticipeert. Verder speelt de taalbarrière een rol. Het 
volgen van het gesprek is voor Anne erg lastig en vergt veel van haar auditieve taakbelasting. 
 
Anne is tegelijkertijd met verschillende taken bezig. Ze is ook nog bezig met het zoeken naar verkeersborden 
en plaatsaanduidingen omdat Jean haar daar opdracht toe geeft. Opeens verschijnt er voor haar dat bord 
met een figuur en een schuine balk. Omdat dit erg afwijkend is van de andere borden springt dit in het oog, 
dit heet het “pop-out” effect. Dit hoort bij de “Feature Integration Theory” van Treisman (Anderson, 2005, p. 
84). Als een target element gezocht moet worden tussen een aantal irrelevante elementen, springt de target 
snel in het oog als deze een afwijkend kenmerk heeft. In het geval van Anne wordt ze door het bord afgeleid, 
omdat ze op zoek is naar kenmerken, en ze kan zo gauw niet bedenken wat het te betekenen heeft. Haar 
werkgeheugen draait op volle toeren en haar reactiesnelheid is al aanzienlijk verminderd, zodat ze niet kan 
anticiperen op wat er verder om haar heen gebeurt. En dan komt die auto plotseling van links opdoemen, 
een bijzondere verkeerssituatie omdat de auto hoogstwaarschijnlijk geen voorrang heeft. Ook oplettende 
autorijders zullen hiervan schrikken en adequaat moeten handelen. Anne is al met teveel andere zaken bezig 
en is daardoor te laat met afremmen en het eventueel bijsturen van de auto. 
 
Kennisrepresentatie 
Anne is onbekend met het gebied waar ze in rijdt. Ze heeft een idee van de route maar niet van de omge-
ving. Haar cognitieve kaart van dit gebied is van het niveau van een routekaart en niet van een overzichts-
kaart (Anderson, 2005, p. 123). Hierdoor heeft ze bij het kwijtraken van de weg geen overzicht meer. Ze pakt 
een kaart om zich te oriënteren. Anne rijdt naar het zuiden en houdt, zoals gebruikelijk, de kaart met het 
noorden naar boven. Uit onderzoek van Gunzelmann en Anderson (Anderson, 2005, p. 127) blijkt dat 
mensen meer tijd nodig hebben om objecten te lokaliseren wanneer hun gezichtspunt anders is dan het 
gezichtspunt van een kaart. Wanneer het gezichtspunt 180o gedraaid is ten opzichte van de kaart, is de 
oriëntatietijd het langst. 
 
Als het Anne niet lukt om op basis van de kaart de weg te vinden, belt ze Jean. Hij begrijpt niet helemaal 
waar ze is maar gaat haar op basis van wat hij begrijpt de weg uitleggen. Uit het literatuuronderzoek dat 
Hund (2008) gedaan heeft bij hun onderzoek naar routebeschrijvingen blijkt dat, om verwarring te voor-
komen, richtinggevers en ontvangers hun pogingen moeten coördineren door een geschikt perspectief te 
kiezen, de bekendheid van de omgeving in te schatten, en elkaars individuele vaardigheden en voorkeuren 
te kennen evenals de culturele conventies voor communicatie. Bij Anne en Jean schiet hun samenwerking op 
al deze punten tekort. Hoewel Anne slecht is in de Franse taal is dit wel de taal waarin zij met elkaar 
communiceren. Jean krijgt niet duidelijk waar Anne zich bevindt maar gaat wel aanwijzingen geven. Daarbij 
zal hij niet op de meest effectieve manier aanwijzingen geven. Uit onderzoek van Hund (2008) blijkt dat 
wanneer mensen aanwijzingen geven aan mensen “op de weg”, zij de richting meer aangeven met “links” en 
“rechts” en minder met windstreekaanduidingen. Windstreekaanduidingen blijken uit ditzelfde onderzoek 
betere routebeschrijvingen op te leveren. 
 
Perceptie 
Later moet Anne bij alles wat met Frankrijk te maken heeft meteen aan kano’s denken. Dit verschijnsel is te 
verklaren vanuit het cognitieve proces “Perceptie”. Perceptie speelt bij de herkenning van de figuur op het 
bord een grote rol. Visuele perceptie is onder te verdelen in een vroege fase, waarin vormen en objecten 
onttrokken worden aan de visuele omgeving. Daarnaast is er sprake van een latere fase, waarin de vormen 



5 

 

en objecten herkend worden. Volgens Biederman zijn er drie fasen te onderscheiden in de herkenning van 
objecten (Anderson, 2005, p. 53).  

1. Het object wordt onderverdeeld in een stel basale subobjecten (eerdere fase van herkenning). 
2. Elk subobject wordt geclassificeerd in een categorie. Volgens Biederman zijn er 36 van zulke catego-

rieën, ook wel geons genoemd. 
3. Na identificatie van de subobjecten kan men het object herkennen als een patroon dat gevormd 

wordt door de afzonderlijke delen. 
 
Anne heeft waarschijnlijk de eerste fase en wellicht de tweede fase doorlopen, maar voordat zij kans kreeg 
om de derde fase uit te voeren, werd zij aangereden door een auto met een aanhanger. Na, of tijdens het 
ongeluk heeft zij de derde fase wel uitgevoerd, want later moet zij bij alles wat met Frankrijk te maken heeft 
steeds aan een kano denken.  

 
 
Hierboven staat in één model de vroege fase zoals beschreven wordt door Broadbent , bewerkt door 
Treisman , en de latere fase zoals beschreven door Deutsch en Deutsch. (Anderson, 2005, p. 77-78). 
 
Geheugen 
Het fenomeen dat Anne later bij alles wat met Frankrijk te maken heeft steeds aan een kano moet denken 
lijkt voort te komen uit de manier waarop zij het object in haar geheugen opgeslagen heeft. Normaliter 
wordt informatie opgeslagen in het geheugen door oefening. Newell and Rosenblom noemden de manier 
waarop het geheugen verbeterd door oefening de “Power law of learning” (Anderson, 2005, p. 188). Dit is 
een mathematische manier om aan te geven dat bij het geheugen evenredig met de hoeveelheid oefening 
verbetert. Anne echter heeft deze oefening niet gehad, maar toch staat het beeld van de kano in haar 
geheugen gegrift. In haar geval lijkt sprake te zijn van een “flashbulb memory” (Anderson, 2005, p. 201). In 
het geval van een flashbulb memory is sprake van een heftige emotie tijdens het gebeuren. Voorwaarde 
voor een dergelijke herinnering is wel dat de persoon het zelf meemaakt. 
 
Oplossingsgerichte Analyse  
 
Bij deze casus is het een goed idee om te kijken hoe Anne haar problemen oplost. Immers, het eerste pro-
bleem, hoe kom ik in Le Bruissin, negeert ze min of meer. Als zij vervolgens de weg kwijtraakt, gebruikt zij 
een oplossingsstrategie die uiteindelijk leidt tot een ongeluk. 
 
 “Probleemoplossing is doelgericht gedrag dat het inzetten van subdoelen vereist om operators toe te pas-
sen” (Anderson, 2005, p. 245). Dit betekent dat gedrag ten aanzien van een probleem doelgericht is, er moet 
een oplossing komen. Om tot de oplossing te komen, wordt het probleem vaak in stukjes gehakt, zodat de 
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oplossing makkelijker te realiseren is. Als laatste worden “operators” ingezet, acties die de status van het 
probleem omzetten in een andere status. In het geval van Anne betekende dit, dat zij een wegenkaart pakt 
om de weg naar Le Bruissin te vinden en vervolgens Jean belt om de weg te vragen (Anderson, 2005, p. 261). 
De “operators” kunnen op drie manieren verkregen worden: door ontdekking, doordat de oplossing van het 
probleem overeenkomt met de oplossing van een eerder, gelijkwaardig probleem en door directe instructie. 
 
Aanvankelijk lijkt Anne het probleem op te lossen door te doen wat ze altijd doet, namelijk een wegenkaart 
pakken. Dit komt overeen met het oplossen van een probleem door het probleem te vergelijken met een 
soortelijk probleem en vervolgens de oplossing op dat eerdere probleem te kopiëren. Deze strategie helpt 
haar echter niet. Omdat ze meerdere taken tegelijkertijd uitvoert kan ze zich niet concentreren op het vin-
den van de route. Bovendien wordt het kaartlezen vertraagd doordat ze naar het zuiden rijdt en de kaart  
met het noorden boven houdt.  
 
Daarna belt zij Jean en probeert zij het probleem op te lossen via directe instructie. Ook deze oplossing 
werkt niet, omdat zowel Jean als Anne niet precies weten waar Anne zich bevindt op dat moment. Bij de 
probleemanalyse is beschreven dat richtinggevers en ontvangers hun pogingen moeten coördineren door 
een geschikt perspectief te kiezen, de bekendheid van de omgeving in te schatten, en elkaars individuele 
vaardigheden en voorkeuren te kennen evenals de culturele conventies voor communicatie. De commu-
nicatie tussen Anne en Jean is niet geweldig, omdat Anne de Franse taal niet goed machtig is. Hierdoor 
wordt het nog moeilijker om mondelinge instructies te geven en zij is niet bij machte om duidelijk uit te 
leggen waar zij zich bevindt. Naarmate het telefoongesprek intensiever wordt en de rijtaak veeleisender, 
verslechtert het rijgedrag. Doordat Anne al enkele uren achter het stuur zit zonder te stoppen raakt ze 
mentaal vermoeid. Dit is het gevolg van langdurige inspanning en gespannen concentratie. Als je vermoeid 
bent maak je sneller fouten en het opnemen en verwerken van informatie wordt dan lastiger. Vandaar het 
advies dat Anne beter een rustpauze had kunnen nemen.  
 
Een tweede advies is om niet te rijden en te telefoneren tegelijkertijd. In het geval van Anne is er sprake van 
een dubbeltaak en gebeurt er van alles om haar heen, waardoor het werkgeheugen overbelast raakt met alle 
gevolgen van dien. Het was dus beter geweest als Anne de auto aan de kant had gezet om zich goed te 
oriënteren, vervolgens Jean te bellen en zijn hulp te vragen. Het meest voor de hand liggende advies is 
echter de aanschaf van een navigatiesysteem in de auto om zonder al te veel problemen naar een 
onbekende bestemming te rijden.  
 
Conclusie en Advies  
 
In deze casus draait het, met name, om de aandacht die Anne gebruikt om verschillende dingen tegelijkertijd 
te doen. Het autorijden, het zoeken van de weg, het lezen van de kaart en het telefoneren met Jean zijn daar 
voorbeelden van. Autorijden op zich is al een bezigheid die veel aandacht vereist, net zoals alle andere zaken 
waar zij op dat moment mee bezig is. Uiteindelijk eindigt de rit in een ongeluk. 
  
Om dit ongeluk te voorkomen, was het beter geweest als Anne zich beter voor had bereid, zich de weg naar 
Le Bruissin meer eigen had gemaakt. Mocht zij dan nog in de problemen zijn gekomen met het vinden van de 
weg, dan had zij haar auto langs de kant moeten zetten, zich moeten oriënteren en vervolgens op de 
wegenkaart, eventueel met het noorden van de kaart naar zich toe, omdat zij richting het zuiden rijdt, 
moeten kijken hoe zij verder moest rijden. Was dat alles nog niet voldoende geweest, had zij met Jean 
kunnen bellen. Maar ook daarvoor geldt dat zij haar auto aan de kant had moeten zetten. Uiteindelijk had zij 
waarschijnlijk dit hele debacle kunnen voorkomen door een goed navigatiesysteem of het vragen van de weg 
aan een voorbijganger. 
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