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Stellingen

1. Aan de schedel gemeten hersenpotentialen in afzonderlijke trials kunnen fungeren als
waardevolle voorspellers van gedrag (Hoofdstuk 2).

2. Dat een negatieve stemming samenhangt met een verminderd vermogen om aandacht los te
koppelen van een bepaalde locatie zelfs wanneer daar alleen emotioneel-neutrale informatie staat
(Hoofdstuk 5 en 6), verdient nader onderzoek.

3. Wanneer aandacht eerder naar de ene kant werd gestuurd, resulteert dat in de trial erna,
wanneer aandacht daarin niet wordt gestuurd (neutrale trial), in een reactiesnelheid-voordeel voor
stimuli aan de andere kant. Dit is een vorm van lange-termijn “inhibition of return” (Hoofdstuk 4).

4. Onderzoek naar sequentiële effecten laat zien dat zelfs eenvoudige laboratoriumtaken, bedoeld
om onze rijkdom in gedragsvariatie te minimaliseren, een complexiteit in gedrag uitlokken die
soms moeilijk te behappen is (Hoofdstuk 4).

5. Verder onderzoek naar de functionele betekenis van de ERP componenten ADAN en LDAP is
waardevol, omdat deze gerelateerd zijn aan het richten van aandacht, onafhankelijk van waardoor
de aandacht gericht wordt (Hoofdstuk 3).

6. Er is nog veel onduidelijk omtrent de rol van aandachtbias in depressie. Metingen van
oogbewegingen kunnen duidelijkheid scheppen in het tijdverloop van deze aandachtbias
(Hoofdstuk 6).

7. Hoewel hersenpotentialen (ERPs) een prachtige maat vormen voor onderzoek naar cognitieve
processen en hun tijdverloop, moet men de directe maten van gedrag niet uit het oog verliezen.

8. Bij het publiceren van artikelen moet kwaliteit en niet kwantiteit voorop staan.

9. If you want to see order, control your experiments (B.F. Skinner, Hoofdstuk 4).

10. "No aphorism is more frequently repeated . . . than that we must ask Nature . . . ideally, one
question at a time. The writer is convinced that this view is wholly mistaken. Nature, he suggests,
will best respond to a logical and carefully thought out questionnaire; indeed, if we ask her a
single question, she will often refuse to answer until some other topic has been discussed." (R. A.
Fisher (1926), in the paper that reported his invention of the factorial experiment).

11. Wanneer een doel-stimulus onverwacht niet komt, is in de trial erna de reactiesnelheid wel
verminderd, maar het effect van spatiële aandacht niet. Wanneer daarentegen een stimulus
verschijnt op een onverwachte locatie, is in de trial erna de reactiesnelheid niet verminderd, maar
het effect van aandacht wel. Deze dubbele dissociatie duidt erop dat algemene alertheid en
spatiële aandacht onafhankelijk zijn (Hoofdstuk 4).
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