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Dit proefschrift had als voornaamste doel om meer inzicht te verkrijgen in leeftijds-
gebonden veranderingen in cognitieve controle. De nadruk lag op de flexibiliteit van 
het cognitieve systeem. Deze flexibiliteit werd bestudeerd door gebruik te maken van 
zogenaamde ‘trial-by-trial’ effecten op de snelheid en nauwkeurigheid van reacties op 
stimuli in relatief eenvoudige taken die ook door kinderen goed uitgevoerd konden 
worden. De bestudeerde ‘trial-by-trial’ effecten waren sequentiële effecten (hoofdstuk-
ken 2 en 3), post-error vertraging (hoofdstuk 4) en conflict-adaptatie (hoofdstuk 5). De 
resultaten van de studies in dit proefschrift zijn geïnterpreteerd in relatie tot de huidige 
theorievorming op het gebied van cognitieve controle. Daarnaast werd getracht om 
de bevindingen in verband te brengen met het zogeheten ‘dual-mechanisms of control 
model’ (DMC) dat recent ook opgeld doet in de cognitieve ontwikkelingspsychologie. 
Het model maakt onderscheid tussen twee vormen van cognitieve controle; reactieve 
versus proactieve controle.

Hoofdstuk 1 gaf een algemene inleiding in de kernonderwerpen van dit proefschrift. 
Centraal stonden het concept van cognitieve controle en de leeftijdsgerelateerde ver-
anderingen die zich hierin voor kunnen doen. De drie onderzoeksthema’s die aan bod 
komen in de vier empirische hoofdstukken werden geïntroduceerd, inclusief de vragen 
die in dit proefschrift worden gesteld.

Hoofdstukken 2 en 3 bevatten gezamenlijk vier experimenten gericht op het onder-
zoeken van ontwikkelingstrends in de mechanismen die ten grondslag liggen aan 
sequentiële effecten in seriële reactietijdtaken. In het onderzoek bij volwassenen 
traden in de literatuur twee mechanismen op de voorgrond—automatische facilitatie 
en subjectieve verwachting. De eerste betreft een proces veroorzaakt door resterende 
geheugensporen van voorafgaande stimulus-respons cycli. Dit mechanisme blijkt 
vooral te ontstaan bij een snelle opeenvolging van stimuli—korte ‘response-to-stimulus’ 
intervallen (RSI). Hier hebben repeterende vergeleken met alternerende stimulus-
respons trials een voordeel (d.i. het eerste-orde repetitie-effect). De geheugensporen 
doven uit, maar bij een korte RSI zijn de sporen nog aanwezig bij volgende stimuli 
en accumuleren over opeenvolgende trials, wat hogere-effecten kan verklaren (d.i. 
het ‘benefit-only’ patroon). Subjectieve verwachting betreft een mechanisme dat zich 
eveneens manifesteert op eerste-orde (d.i. het alternatie effect) en hogere-orde niveau 
(d.i. het ‘cost-benefit’ patroon) en met name ontstaat bij een langzame opeenvolging 
van stimuli (lange RSI). Het alternatie effect wordt beschreven als de neiging om meer 
alternaties te verwachten, analoog aan het geloof in alternaties bij gokspelen. Het ‘cost-
benefit’ patroon kan beschreven worden als de voorkeur voor een voortzetting van een 
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reeks van alternaties dan wel repetities. De experimenten in hoofdstuk 2 waren gericht 
op het vaststellen van ontwikkelingstrends van deze mechanismen. Dit werd bewerk-
stelligd door RSI en stimulus-respons compatibiliteit (SRC) te manipuleren. Deze laatste 
manipulatie bestond uit stimuli die op spatieel compatibele wijze werden toegewezen 
aan responsen (bijv. stimulus rechts, rechts reageren) en andersom (bijv. stimulus 
rechts, links reageren). Het hoofddoel van de experimenten in hoofdstuk 3 was om 
vast te stellen hoe de ontwikkeling in de temporele dynamiek van deze onderliggende 
mechanismen verloopt. Dit werd verwezenlijkt door RSI in kleine stapjes te verlengen 
en door proefpersonen veelvuldig te laten oefenen. In alle experimenten werd als basis 
gebruik gemaakt van een relatief eenvoudige tweekeuze reactietijdtaak (d.i. rode cirkel 
links of rechts van het midden op een computerscherm).

Onderzoek naar leeftijdsgerelateerde veranderingen van sequentiële effecten is schaars. 
Daarnaast waren eerder uitgevoerde studies voornamelijk gericht op eerste-orde 
sequentiële effecten. Deze studies lieten zien dat automatische facilitatie de prestaties 
van jonge kinderen domineert. Wij konden deze bevinding in onze studies repliceren. 
Wij hebben daarnaast ook analyses van hogere-orde effecten toegevoegd. Deze 
analyses toonden een ‘benefit-only’ patroon (automatische facilitatie) dat sterker was 
wanneer incompatibele reacties nodig waren. In overeenstemming met onze verwach-
tingen nam de sterkte van dit ‘benefit-only’ patroon af met het ouder worden van jonge 
kinderen. In tegenstelling tot onze verwachting had veelvuldig oefenen echter geen 
invloed op deze effecten. Bij jonge kinderen bleef het ‘benefit-only’ patroon domineren 
terwijl wij een graduele omslag naar een ‘cost-benefit’ patroon hadden verwacht. De 
omslag van het ‘benefit-only’ patroon (automatische facilitatie) naar een ‘cost-benefit’ 
patroon (subjectieve verwachting) werd wel gevonden voor volwassen proefpersonen 
wanneer het interval tussen de respons en de volgende stimulus werd verlengd.

We hebben onze bevindingen getracht te interpreteren met behulp van het DMC-
model maar kwamen tot de conclusie dat de ontwikkeling van sequentiële effecten 
zich onttrekt aan dat model. Ook de literatuur op het gebied van simulatiestudies van 
sequentiële effecten boden geen uitkomst. We kwamen tot de conclusie dat de meeste 
interpretaties van sequentiële effecten gebaseerd zijn op patronen die verkregen zijn in 
experimenten of simulaties waarin het interval tussen respons en de volgende stimulus 
relatief lang is, terwijl de resultaten die wij hebben verkregen bij jonge kinderen gere-
lateerd zijn aan patronen geassocieerd met korte intervallen. De voorlopige conclusie 
die we op grond van onze resultaten konden trekken gaat uit van de gedachte dat 
sequentiële effecten bij jonge kinderen gebaseerd zijn op automatisch gedreven ver-
wachtingen, terwijl bij volwassenen verwachtingen over de volgende trial bewust zijn 
en moeite kosten.
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Hoofdstuk 4 betrof onderzoek van leeftijdsgerelateerde verandering in post-error ver-
traging. In de literatuur bij volwassenen wordt in het algemeen gevonden dat, na het 
maken van een fout, de snelheid van reageren op de eerstvolgende trial afneemt. In het 
onderzoek bij kinderen is het beeld veel minder duidelijk. We hebben een literatuur-
studie uitgevoerd waaruit bleek dat de aandacht van het onderzoek bij kinderen vooral 
gericht was op hersenpotentialen terwijl het gedrag goeddeels werd genegeerd. Daar-
bij werd in sommige studies de verwachte met leeftijd sterker wordende vertraging 
gevonden, terwijl in andere studies het omgekeerde werd geconstateerd. In hoofdstuk 
4 hebben we een onderzoek uitgevoerd waarin we gebruik hebben gemaakt van een 
experimentele opzet die ook in de literatuur over de post-error vertraging veelvuldig is 
toegepast. De gebruikte basistaak was overeenkomstig met die in hoofdstukken 2 en 
3. Onze resultaten lieten een robuuste ontwikkelingstrend zien in de post-error vertra-
ging—met het ouder worden neemt de sterkte van dit effect af. De conclusie die we uit 
dit resultaat trokken was tweeledig. Onze resultaten lieten zien dat ook jonge kinderen 
hun gedrag monitoren maar, in tegenstelling tot volwassenen, werd de reparatie na 
de fout (d.i., het opnieuw instellen van respons drempels) minder efficiënt uitgevoerd.

In algemene zin werd de post-error vertraging geïnterpreteerd in termen van een dy-
namische wisselwerking tussen proactieve en reactieve controle processen. Vanuit de 
veronderstelling dat de ontwikkeling van proactieve controle bij (jonge) kinderen nog 
niet is voltooid, werd verondersteld dat hun sterkere post-error vertraging het gevolg 
is van minder proactieve ondersteuning bij de nodige reparaties na het maken van een 
fout. De disproportionele vertraging bij jonge kinderen wordt dan verklaard door aan 
te nemen dat zij nog moeite hebben met het afstellen van respons drempels. Dit is 
echter een zeer voorlopige conclusie die in toekomstige studies nog nader onderzocht 
dient te worden.

Hoofdstuk 5 betrof een studie over leeftijdsgerelateerde veranderingen in conflict-
adaptatie. Conflict-adaptatie heeft betrekking op aanpassingen in het gedrag nadat de 
proefpersoon in een eerdere trial geconfronteerd werd met een conflict. Dit betekent 
dat, op een trial na een conflict, adequaat gereageerd kan worden wanneer de hierna 
volgende trial ook een conflict-trial is. Het nadeel is echter dat wanneer de volgende 
trial geen conflict-trial is er relatief traag wordt gereageerd. De ontwikkelingsliteratuur 
op dit gebied toonde wederom inconsistente resultaten. We gebruikten verschillende 
conflict taken, maar met identiek gepresenteerde stimuli; een Simon taak, een SRC taak, 
en een keuze reactie/NoGo taak. In de Simon taak werden relevante (d.i. kleur op basis 
waarvan de proefpersoon beslist welke respons gemaakt moet worden) en irrelevante 
taakaspecten (d.i. richting van de stimulus, pijl links of rechts) gecombineerd, waardoor 
congruente en incongruente trials ontstaan. Bij congruente trials vielen de relevante 
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en irrelevante aspecten samen (geen conflict), bij incongruente trials niet (conflict). In 
de SRC taak bepaalde de kleur van de stimuli de wijze van reageren (overeenkomstig 
met de richting van de pijl of andersom), waardoor compatibele (geen conflict) en 
incompatibele stimulus-respons trials (conflict) ontstonden. In de keuze reactie/NoGo 
taak moesten sommige stimuli (bijv. rode pijlen naar rechts en blauwe pijlen naar links) 
worden beantwoord met een respons, respectievelijk rechts en links (geen conflict). 
Bij de presentatie van andere typen pijlen moesten proefpersonen zicht onttrekken 
van een reactie (NoGo, conflict). We gebruikten verschillende taken omdat de speci-
fieke implementatie van conflict-adaptatie kan afhangen van het specifieke conflict 
dat uitgelokt wordt door een taak. De eerder gevonden inconsistenties kunnen dus 
het gevolg zijn geweest van de verschillende gebruikte taken. Onze resultaten lieten 
zien dat in alle taken conflict-adaptatie was en dat de sterkte van het effect verschilde 
tussen leeftijdsgroepen. In de Simon taak werd een leeftijdsgebonden afname van het 
‘trial-by-trial’ modulatie van het Simon effect gevonden. De SRC taak liet voor kinderen 
een veel sterkere omkering zien van het SRC-effect volgend op incompatibele trials. 
En tot slot werd, met toename van leeftijd, een afname gevonden in reactietijd op een 
keuzereactie trial na een NoGo trial. Hierbij moet worden aangemerkt dat de leeftijds-
gebonden veranderingen niet disproportioneel van aard waren.

Het overheersende idee binnen de ontwikkelingsliteratuur is dat conflict-adaptatie 
een manifestatie is van top-down controle, die sterker aanwezig is bij volwassenen 
vergeleken bij (jonge) kinderen. Op basis hiervan zou je verwachten dat kinderen geen 
conflict-adaptatie laten zien. Onze bevindingen zijn hiermee in tegenspraak en zijn niet 
goed te passen binnen het DMC-model. We beargumenteerden dat onze bevindingen 
verklaard kunnen worden door episodische ‘retrieval’. Binnen deze context wordt 
verondersteld dat conflict-adaptatie het resultaat is van geheugen gedreven effecten. 
Hierbij wordt verondersteld dat, zodra de taakconfiguratie betrokken bij het oplossen 
van conflict tot stand is gekomen, deze automatisch kan worden geactiveerd en geïm-
plementeerd met behulp van de juiste contextuele informatie. We suggereerden dat 
het proces van conflict-adaptatie efficiënter wordt met het ouder worden, vergelijkbaar 
met het efficiënter worden van het algemene informatieverwerkingssysteem.

In het laatste hoofdstuk werden de resultaten uit de voorgaande empirische hoofdstuk-
ken bediscussieerd. Het hoofdstuk beslaat globaal twee delen. In eerste instantie zijn 
de resultaten geïnterpreteerd in relatie tot de huidige theorievorming op het gebied 
van cognitieve controle. Daarnaast werd getracht om de bevindingen in verband te 
brengen met het DMC-model. Tot slot zijn enkele belangrijke conclusies en aanbeve-
lingen geformuleerd.
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Samenvattend presenteerde dit proefschrift een aantal studies gericht op de ontwik-
keling van cognitieve flexibiliteit aan de hand van standaard reactietijdtaken waarin 
met behulp van relatief eenvoudige manipulaties (zoals het ‘response-to-stimulus’ 
interval of de relatie tussen stimulus en respons) ‘trial-by-trial’ aanpassingen in het 
gedrag werden bestudeerd. De verkregen resultaten bleken niet goed te passen in 
het DMC-model dat in de recente ontwikkelingspsychologie steeds meer opgeld doet. 
In algemene zin geven de resultaten van de studies in dit proefschrift aanleiding te 
veronderstellen dat leeftijdsgerelateerde veranderingen in cognitieve flexibiliteit (zoals 
onderzocht met ‘trial-by-trial’ manipulaties) goed te verklaren zijn zonder gebruik te 
maken van top-down controle mechanismen. Verder onderzoek is nodig om deze ge-
dachte nauwkeuriger na te gaan en te bepalen hoe de verschillende factoren tezamen 
bijdragen aan de ontwikkeling van flexibel en adaptief gedrag. Het proefschrift biedt 
enkele suggesties om dit te bewerkstelligen.


