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Chapter 7 

Summary and conclusions 

"They also depend upon the a priori [mages we have sccurnukted fn our memory- We 
constanfly seek to fjnd [..I analogues to our prev/ous exper/ersces. If we didn't we" be 
unabIe to act". 

Robert M. Pirsig: Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. 

The original purpose of the present study was to explore whether i t  would be possible 
to discriminate between the memory impairments of depressed patients and patients 
suffering from Dem~entia of th~e Alzheirner Type using memory taslks whbh are b~ased on 
paradigms From experimental psychology. Especially at an early stage of RAT, 
differential diagnosis can 'be very complex, On the one hand, DAT patil@nts may be well 
aware 01 their impairments, and as a result m~ay develop a depressed mood state. On 
the other hand, depression, especially In the elderly, may be accompanied by marnary 
impairrnents. 

In Chapter 1 an effort is made to survey the current views on the memory 
impairments which occur as a result of the normal ageing process, depression In old 
age, and Dementia of the Alsheirner Type. These are parkrculaaly discussed in relation to 
three theoretical frameworks from experimental psychology: Zha distinctLon betweeln 
implicit and explicit. memory, the distinction between automatic a~nd controllled memory 
processes, as wall as the distinction between epiisodic and semantic memoy. 

The results of the! majority of studies on the memory performance of DAT patients 
show that almost all aspects of mernoryr ere affeded by the disease. Concernilng the 
memoir), impairments of depressed partents it is generally assumed that impairments 
occur as a result of factors not directly related to memory, such as changes in 
motivation or changes in the wss of strategies. Such factors play a cru,ciaI role on 
tasks which are based upon the so called controlled memory processes. Controlled 
processes require conscious attention, can be enhanced by practlcei, and are negatively 



affected by fatigue and ageing. The quality of contvolled processing is related to 
jnteiligence. In contrast, automatic processes cannot be strengthened by practice, are 
inldependent of educational Aewel. and the use of strafegllies. 0 n ~ e  started, they cannot 
be internlpted. Per definition, age is of no signifi~ance to this kind of processes, It is 
generally assumed that the so called priming tasks are based upon automatic 
processes. 

A priming task was used in Xhe experiments described in thils thesis: the perceptual 
Identification task. Words are presented on a screen for a very shart duration. In the 
base-line procedure the presentation duration is assessed for each in~dividual so that 
the chance to correctly identify the wards is about 40%. As such, the percentage 
correct identlfioatlons at first presentation of the words is the same for all individuals. 

Words (are repeated In the test procedure of this experiments. Repetition of the: 
words results in a facilitation effect: the difference in percentage correct identification 
between the second and the first presentation of the words. This facilitation effect is 
assumed to reflect the automatic retrieval of an episode (i1.e. an event tied to its 
temporal and spatial context). 

DAT patients and depressed patients were selacfeld by and testied in a hospital in 
Helmand (the Netherlands); this hospital has changed names thee  times during the: 
cowr8e of the study (from "het Lambeflus Ziekenhuis", to '%et Sdreekziekenhuis 
Helmolnd/Deurn~e", to %et Elkerliek Ziekenhuis'". Most of he control groups of normal 
slderly were community-dwelling eldelrly and tested at t~he Department of 
Neuropsychology and Psychobiology of the University of Limburg (Maastricht). 

Experiment 1 
In the first experiment pertor~mance of a group of moderately to severely impaired DAT 
patients was compared to that of a group of normal elderly (matched for age and 
education) on e perceptual Identification task and a recognition task. 

AuZomatCc processes aue, by definition, unaffected by ageing. In contrast, DAT is 
assulmed ta afflict nearly all aspects of memory, among which the automatic 
p~rocesses. Therefore, it was hyporhesized that DAT patients would exhib~it less 
facilitation on the perceptual identification task. I f  words were incorrectly identified 
auditory feedback was given in this experiment. 

Xn contrast to what was hypothesized, DAT patient8 showed a sirnlla~r amount ofi 
facilitation as the normal elderly grolup. However, the facilitatioln effect was smaller 
than expected in both groups. The groups did djffer in their performance of the 
rioicognition task. 

Experiment 2 
To exa~mine whether the assumptilan of age-independence of automatic processing also 
applies to the processes underlying 'the facilitation effect an additional experiment was 
dons. The performance of a group young healthly subjects was comlpared to that of a 
group of olld subjects on the same perceptual identification task. If automatic 
processing is not affected by ageing both groulps slhould exhi~bit sirni!lar amounts of 
facilitation. This was not the case: Th~e elderly groulp showed less facilitation than the 
young group. 

Experiment 3 
In a third experiment, parallel to thle experiments dlescribed above, a group of mild to 
modevatelly impaired DAT patients, as well as ;a group of depressed patients were 



tested on the same perceptual identWlcation task. Performance of both patlent groups 
was calmpared to that of a control group. The latter consisted of patients who visited 
the hospital because of mernolry complaints, which could, however, not be objectifled by 
extensive neuropsychological testing. Again, no difiference existed between th,e 
facilitation effects of the IDAT patients and the control group. SirnilarBly, no difference in 
facillitation performance arose between the two groups of patients. Concerrulng the 
results of the recognition task there was a marginal difference between DAT and 
depressled patients on the one hand and the control group on the other hand. The 
results of the first three experiments were contrary to what was expected: 

1.  DAT patients showed a similar amount of facilitation as the depressed patients land 
the normal elderly. 

2. The facilitation effect resulting from this experilmental pracedure did seem ta be 
age-dependent. 

Based on the results of experiment 2, the general objective of this study was extended 
to the effects of nor~mal ageing oln the perceptual identification task. Therefore, paired 
experiments are described in the subsecpu~ent chapters, of which one involves the 
comparison of groups of patients and a group 01 control subjects, an~d the other 
concerns the comparison of different age groups of normal subjects. 

Experiment 4 
As was stated before, the amount of facilitation in the prevlous experime~nts was 
rather smaller tlhan expected. Possibly, an expla~nation is to be found in thle assessment 
of the base-line presentation duration. Due to the limitations of the computer screen 
which was used, the presentation duration cauld only be increased by intervals of 20 
rnssc. Perhaps the performance of the separate experimental groups is differentially 
i~nfluenced by such a step-wi~se i~ncrease. Second, it Is know~n that changes in rnodallty of 
presentatiioln between first and second presentation d~iminish the facilitation effect. And 
third, the size of the words was rather srnalll, w~hich could be more disadvantageous 
for the elderly groups. 

Conceivably, a difference in the facilitation effects between experbmental groups was 
lost in a floor-effect. The procedure and apparatus were modifled ta circurnven~t the 
abovementioned impediments. P1 screen consisting of LED-dllispleys was devc3ilo1ped. With 
this screen presenltatio~n duration cauld be v~lr~led with intervals of 5 msec. Also the S ~ Z B  

of the words was considerably iincreased. The procedure was ada~pted in that vilsual 
fesdback was given after a word was incorrectly idlentifled. 

Mlildly to moderately severely impaired DAT patients were compared ta depressed 
patients and normal cantrol subjects. The facilitation effect resulting from the modified 
procedure was more substantial than in the previous experiments. Hawever, again, no 
general difference between the patient groups on the one hand and the control group 
an the other hand could be demonstrated. There only was a difference between DAT 
patients end depressed patients on the facilitation of low-frequency words (however, 
dlelpressed patients and the control subjects did not differ). 

Experiment 5 
To explore if an age-related decrease in the facili"dtitia effect could be d~erlmonstratsd 
with the modified procedure, six age groups were tested. Subjects varied in age 
between 210 and 80. Although there was a slight reduction in the facilitation effect with 
increasinlg age, no difference existed between the age glroups. 



Experim@nt 6 
In this experiment performance on a perceptual identification task iln which the stimulus 
material consisted of nonwords was compared to that an a perceptual ide,ntification 
task with regular wards. Three age groups were tested. 

In general it is assumed that the most widespread memory impairments arise as a 
result deficient episodic mernoy processing. In contrast to existing words, nonwords 
are not represented in semantic memoq. The hypathesis was that if the difference in 
Facilitation observed in the tasks in which auditory feedbaclk was given resulted from 
impairments in episodic menlory processing then again an age-related reduction In the 
facllitatlion effect should arise on the task in which nonwords were presented. However, 
this hypothesis cauld not be confirmed: The three experimental groups exhibit similar 
facilitation effects on the nonword task. 

Summarizing the results of the prev~ously presented experiments: 
- An age-related reduction of the faoilitatlion effect can be observed if amditory 

feedback is provided, 
- No age-related impairment of the facilitation effect can be demonstrated if visual 

feedlback is gi~ven. 
- The agle-related impairment oibseuved in the auditory feedback task does not seem 

to result from deficient elpisodic processing. 
- DAT patlients generally do not differ from depressed patients, nor da bath patient 

groups differ from control subjects in perceptual identiflcatiion performance. 

Experiment 7 
One of the adaptations In the perceptual identification task used in the experiments 
described In the previous chapter was a change in feedback procedure. Other 
modifications unclusded changes in base-line presentation dluratia~n assessment and the 
use of a differen~t screen. Also, differences in experimental groups could be held 
responsible for the differences In facl~lltation performance found between the 
experiments described In Chapter 2 and those described in Chapter 3. Flurthermore, the 
role of feedback in the manlifestation of the facilitation effect was not clear. 

Therefore, type of feedback procedure was varied as a within-subject factor. A 
group of DAT patients and a group of normal controls were tested on three different 
perceptual ide~mtl~ficatlan tasks: on~e with wisl~ial feedback, on~e with auditory feedback, 
and another withou~t feedback. Thus, an attempt was made to replicate the results of 
the auditory feedback task, and directly compare with the results an the visual 
feedback .task wlth the f.actors apparatus a~nd base-line assessment held constant. 

Oisssd upon the results of the previous experiments it was hypothesized that the 
experll~~mental groups would exhibit similar amounts of facilitation on all tasks. This was 
conf~krrnedl by the results. However, an unexpected outcome was that no facilitation 
effect ensued frcr1.m the first presentation of a word if mcr feedback was given after an 
incorreot identification. 

Experiment 8 
Three age groups were tested on the three feedback tasks. If the age-related 
reduction of the dacillitatiorr effect on the auditory feedback tasks dlescriibed irn the 
second chapter were to be understood as the resul~t of artefacts due to apparatus lor 
procedure then no such age-related effects were to expected in this experiment. 
However, the results did co~rrespond to what was found earlier: There was an age- 



related decrease in the amount of facilitation an the perceptual identification task i~n 
which auditory feedback was given, but not on the task in which visual Feedback was 
given. And again, no faciljtation effect cowid be observed If no feedback was given. 

Summarizing the results 04 experiment 7 and 8: 
- An age-related difference exists in the facilitation effect on the auditory Feedback 

task, which cannot be explained by artefacts due to variations in apparatus or 
procedure. 

- Such an age-related difference does not exist if visual feedback is given in the 
otherwise similar task. 

- No facilitation effect ensues from thle first presentation of a word if no feedback is 
given. 

- OAT patients do not differ from normal elderly in their performance on, any of these 
tasks. 

ExperimenIt 9 
From the aforementioned it may be concluded that facilitation only arises if feedback is 
given. Thus, feedback may be considered as the first (relevant) presentation of a 
stimulus. The differential results on the two (wisuallauditory) feedback tasks must bs 
the result of the differences between the two tasks. The fi~rst diffelrence is modality- 
change us. modality constancy between first and second presentation, The second 
difference is the presen~tatioln duration of the first (note: feedback) presentatian. In the 
auditory feedback task the stimuli are presented for as long as It lakes to pronounce 
e ward. In the visu~al feedlback task, the word only disappears from the screen after 
subject have had ampl~e time to analyze arid pronounce the word. Possibly, el~d~erly 
subjects are mlore sensitive to changes in modality, or to limited presentation duration. 
Therefore, a new perceptual identification task was developed. In this task, first 
presentation of the words was comparable to that of the vislual feedback task in that 
ample Zlrne was provided to analyze and pronounce t h e  words, and words were 
presented within the wiislual modality. After three different delays a perceptual 
identification task was  given^. In this way the course of the dacilitation effect over time 
could be explored. 

A group of DAT patients was compared to a group of normal oorrtrol subJects on 
the internal task. Finding no differences an the perceptlual id~entiflcatiion tasks desoribed 
in the previous chapters, no difference between groups was expectled, and thlis; 
hypothesis was confirmed by the results. 

Experiment 10 
Young, rniddl~e-aged, and old subjects ware subjected to t h ~ l  interval task. It wa8 
hypothesized that If the aga-related differlen,ces found until now ware dlue to a 
differential sensitivity of the elderly to changes in madallty lor presentation duration 
then no age-related impairment should arise an this task In which these factors were 
similar ta that of the visual feedback task. 

However, the results show a difference In the fecillitatlon effect on the first and 
second delay [i.e. 0 and 15 rni~n., rsspectiwely) betvveeln the oldest group on the one 
hand and the two younger groups on the lather hand. Also, the facilitation effect In all1 
groups decays rather steeply from the first $0 the second delay. 

The results are discussed in light of the distinction between episodic and semantic 
processes, Also, the effects of possible differential sensitivity to variations In stlmuliws 
presentation duration of the eiderlly am discussed. 



C h~apter 6 
In this chapter the results of the present study are discussed withi~n th1.e different 
frameworks. First, the outcomes are related to the distinction between episodic and 
ssmandlc memory. The relative contribution of both episodic and semantic processes to 
the rnanifestafion of the lacilitatian eWed is evaluated. 

I t  is cancr'olded that the re;lat/ve contribution of either type (semantic or episadic) of 
pmoessas d@pen$s upon the specif!c task characferiststics. 

S~ubsequently, the results on the effects of normal and pathological ageing of the 
present study are discussed within the episodidsernantic framework. They are related 
to the model sf Salasoo et al. (1985), and a more recent proposition of Masson anld 
Ma~Leod (1982), In whiclh a feasible interactional process between contextual aspects 
and aspects of meanlng ls proposed. A tentative explanation of the present results 
could be that lslderlly subjects are less inclin~ed l o  engage in self-initiated discriminative 
operations concerning the meaning of wards. 

Next, the results are evaluated within the framework of autamatic/controilled 
processinlg. 

u't is concluded that the criterion of age-/rsdepend@nce of automatic processes needs to 
ba ireconsidered The resurts of the prssent study, as we[/ as those of several other 
sfudbs, show that either automa!/c processes not always prove to be unaffected by 
the consequences of ageing. Or;, it must be concluded that processes whkh up unt// 
recentjy were assurnetd to be aufometic cannot be ilaibelled as such. 

The discussion concerning the distinction between implicit and explicit memory, leads u,p 
to the recommendation to scrutinize task variables more closely instead of adding new 
paradigms which only obscure the discussion in the wast domain of research on 
memory. 

It is conclwd@d that implicit memory, whichaver htsrpretatfon is g;riwen to the term, 
cannot be v/@wed BS a unljfied concept. 

The, general conclusions of the study presented in this thesis can be summarized as 
fallows: 

- BAT patients do not differ in the amount of facilitation on the perceptua! 
identlficaXion tasks, used in this stu~dy, neither from depressed subjects, nor from 
normal control sulbjects. Thus, these perceptual EdlentifEcation tasks do not provide 
the basis far a possible instrument to serve the purpose of differential diagnosis a! 
an early gtage of the disease. 

- The criterion of age-indepmdence of automatic precesses, proposed by Hasher and 
Sacks (1979) is untenable, and shoulld be reconsidered. 

- The. systemauliic variation of task characteristics sheds a different light upon the 
usefuUlness to distinguish between implicit end explicit memory. 

- The perceptual identification paradigm offers an interesting and promising1 
instrumen~t in the exploration of the basic mechanisms underlying impaired memory 
perforana~nce in the elderly. 



De oorspronkelijke opzet van dit onderzoek was te onderzoeken of met behulp van 
experimenteel-psychoIogische taken de geheugenstoorniscen van, patimen, 'lijdend aan 
Dementie van het Alzheimer Type (DAT] te onderscheiden zouden zijn wan de 
geheugenstoornissen die depressieve patienten veflonen. Vooral in een vraegtijdig 
stadium van DAT is dit onderscheid maeilijk te maken, omdat enerzijds, een patiënt in 
het beginstadium van IDAT zich zeer wel bewust kan mijn van de hiaten in ziln 
functioneren, en als gevolg daarvan een depressieve stemming kam ontwikkelen. En, 
anderzijds, kan een depressief taesta~ndsbeeld gepaard gaan met geheu~enstoarnissen. 

In hoofdstuk 1 wordt getracht een overzicht 'te geven van ds vigerende opvattingen 
met betrekking tot de geheugenstoornissen die gepaard gaan met deprassie, DAT en 
het normale verouderingsproces. Deze worde~n in het bljron~der besproken in het licht 
van drie theoretische kaders: het onderscheid tusse~n impliciet en expliciet gehlieugen, het 
onderscheid tussen automatische en gecontroleerde geheugenprocessen en het 
onderscheid tussen episodisch en semantisch geheugen. 

De resultaten van onderzoek naar de geheugenstoornissen van DAT patl16nten tonlen 
aan dat nagenoeg a l k  aspecten van het geheug~en zijn aangedaan. Aangaande de 
geineugenstoornissen van depressieve patilCSnten wordt over het algemeen aangenomen 
dat deze met name gelegen zijn in factoren die niet direct te maken hebben met 
g~eheug~en, zaals verandlecingen in de moitivatie en een verschil in het gebruik van 
strategieën. Dergeli~jke Factoren spelen een rol op taken, waarbij zgn. gecontroleerde 
processen een rol spelen. Gecontroleerde processen zijn processen die onder de 
bewuste aandacht wan de persoon staan, ze verbeteren door oefening, ze worden 
bipl"nvloed d~oor het gebrulik van strategieën en fadoren als vermoeidheld, motivatie e,d. 
kunlnen van invloed zijIn op de prestatie. Een hogelr oplei~dingsnliveau correleert over het 
algemeen positief met gecontroleerde processen, leeftijd Js meestal negatief 
gecorreleerd met dit type processen. Gecontroleerde processen staan in contract met 
de zgn. automatische processen. Deze kunnen niet (meer) door oefening verbeterd 
worden, ze zijn strategie-onafhankelijk, en, eenmaal in gang gezet, zijn ze niet meer EB 
onderbreken.. Opleid~ingsniveau en, per definitie, leeftijd hebben geen invloed op hst 
verloop ewain. Automatische processen spelen vooral een rol bij zogenaamde priming- 
taken. Voor he't onderzoek, beschreven in dil proefschrift, werd gebruik gemaakt van 
een dergelijke priming-taak, te weten: de perceptuela identificatie taak. 

In de perceptuele identificatie taak word~en woorden zeer kor4 (in de orde van enkele 
tientallen milliseconden) op een scherm gepresenteerd. In een base-linie proceduri~r wordt 
voor ieder individu apart bepaald hoe lang de woorden olp he! schsrm moeten blijven 
am een kans wan 40% correcte identificatie te verkrijgen. Zo rs de kans dat een woord 
bij eerste aanbieding goed geïdentificeerd wordt voor elke proefpersoon mln of meer 
gelijk. In de testfase worden een aantal woorden herhaald. Herhaling van de woorden 
resulteert in het zgn. facilitatie effect: het velrschil in percentage correcte identiflcatle bij 
tweede aanbieding en dat bij eerste aanbieding van de woordeln. Dit tacilitati~e sffsct 
zou een weerspiegeling zijn van de automatische retrieval van een episode (een 
gebeurtenis, die is ingebed in een context wan tijd en plaats). 

Het. patient gebondeIn o~nderzaek vond plaats in het ziekenhuis van Helmond 
(gedurende de loop van het onderzoek is de naam van dit ziekenh~wis driemaal 
veranderd: van "het Larnbertus ziekenhuisn, naar "het Streekziekenhuis Helmond/ 



Deurne" tot "het Elkerlîek ziekie~nhui~"). "re meeste con"toIegroepen werden getest op de 
vakgroep Meuropsychologie en Psychobiologie van de Riykswniversiteit Limburg te 
Maastricht. 

Experiment 1 
In het earsta experiment werd de prestatie op een percept~uele identificatie taak var! 
een groep matig ernstige DAT patlisnten vergleleken met die wan een controle groep, op 
leeftijd en apleiding gematchte, normale ouderenl. Orndlat aangenolmen werd dat 
nagenoeg alle aspecten wan het geheugen worden aangetast doar DAT, werd 
v@rolnderste1ld dat de pati@ntgroep minder facilitatie zou vertonen dan de controle 
groep. (let wel: autorn~atiische processen worden, per definitie, niet negatief belnvlaed 
door leeftijd).Daarnaast werd een standaard herkenningstaak afgenomen. 

In deze taak werd, indien een woord niet af foutief geïde~nti~ficeerdl was, audlitieve 
feedback gegeven, In tegensdelling tot wat verwacht werd, vertoonden DAT patllgnten 
en norrna1le ouderen nagenoeg evenveel facilitatie. De groepen ve~rschilden wel in die 
prestatie op de standlaard herkenningstaak: DAT patibnteni herkennen rnindelr woorden 
dan c~intreles. Echter, heit facilitatie effect van beide groepen was kleiner dan verwacht. 

Experiment 2 
Ter controle van de vooron~derstelling dat het automatische proces, dat ten g~roradslag 
Iliigt aan het facilitatie effect, onafhankelijk van [leeftijd is, werd een aanvullend expierimen~t 
gedaan. Hiervoor werd een groep normale ouderen vergeleken met jongs, normale 
proefpersonen middels dezelfde perceptuele identificatie procedure. De groep jonge 
proefpersonen bleek meer facilitatie te wettonen dan de groep oudere proefpersanen 
Ook was er een verschil in her'kenning van de woorden. 

Experiment 3 
Parallel aan de hlierboven beschreven experimenten liep een experiment waarin licht tot 
matig ernstige DAT patiilinten vergeleken werdlen met een groep depressieve patienten 
en een groep controle patiënten. De conitrolegroep bestond uit personen, die voor een 
screening van hun geheugen naar het ziekenhuis kwamen en uilt patilenten van de 
afdellirug neurologie, waarbij geen duidelijke geheugenstooirnissen geobjectiveerd konden 
worden. 

Owereenkomstig met wat in experiment 1 gevonden werd, kon ook in di~t experiment 
geen verschil in dl@ mate van facilitatie worden va~fgesfeldl tussen de DAT patianten en 
de controle groep Bovendien was er geen verschil in facilitat~~e twsen de DAT patiil&nten 
en de groep depressileve pati&niten. Wat betreft de resulltaten van de standaard 
herkenn~~i~ngekaak was er slechts een marginaal verschil te constateren tussen de DAT en 
dep~ressieve patiB1ntet-i en~erzijds en ale con~trole patiilinten andersl~jds. 

De resultaten van de eerste drie experimen~ten waren tegengesteld aan wat verwacht 
werd: 

"1 de DAT patil&nteln ver-toonden een met de depressieve patikinten en met de normale 
ouderen ve~rgelijkbaiar facilitatie effect op deze prilming taak; 

2)  het faclilitatie effect leek mogelijk Ieeftijdsafhankelijk. 

Op basis van de resultate~n van experiment 2, werd de vraagstelling wan het project 
uitgebreid naar de effecten van normale veroudering. In de resterendle experimenten 



werden patikintgroepen en in leeftijd en opleiding gematchte controle groepen getest. 
Olaarnaast weden ook tallkens normale proefpersonen, waarbij de groepen ver~chi~lden 
in leeftijd, met elkaar vergeleken. 

Experiment 4 
De mate van facilitatie was, zoals beschreven, minder groot dan verwacht werd. Dat 

het facilitatie ef.fect gering was kon meerdere oorzaken hebben. Een mogelijke 
verklaring is wellicht gelegen in de bepaling van de base-line aanbiedingstijd. Wegens de 
beperkingen wan de mon~itor kon de aanbiedingsd~uur slechts opgehoogd worden met 
intewallen van 20 milliseconden. Mogelijk dat hierdloor het facilitatie effect van de 
diverse glroepen op een kwallitatief verschillende wijze beïnvloed werd, Daarnaast is 
belkend dat, indien de eerste aantbieding van een stimulus middels een andere modaliteit 
wordt waargenomen dan de tweede, het resulterende facilitatie effect kleiner is dan 
wanneer de beide presentaties binnen dezelfde modaliteit worden aangeboden. Een 
derde mogelijke verkllating kan mogelijk gezocht worden in de geringe grootte van de 
aangeboden stimuli, wat de oudere giroepen mogelijk nadelig taelnvloedcla. Mogelijk dat 
een eventueel verschil tussen de beide pat'uhntgroepen enerzijds en de normale ouderen 
andelrsijds verloren gaat in een ?locar-eWect". 

Om bove~nstaande bezwaren te ondervangen werd voor de volglende experimenten 
eeln scherm met LED-displays ontwikkeld waarmee de stimulus presentatieduur veel 
nauwkeuriger was aan te sturen. Bijlkomlend voordeel was dat de letters duldelijk groter 
en helderder waren dan van de in de voorgaande experimenten gebruikte mlloruitor. En sr 
werd gebruik gemaakt van een perceptuele identificatie taak, waarbij visuele feedback 
gegeven werd. 

Licht tot matig ernstige DAT patiënten werden vergeleken met een groep 
depressieve ouderen en een groep gezonde eluderen,. Het facilitatie effect dat alls gevolg 
van de veranderde procedure optrad was beduidend groter dan in de voorgeande 
experimenteln. Maar, opnieuw bileek er geen algemeen verschil tussen de patient groepen 
enerzijds en de control~e groep anderzijds te bestaaln. Enkel wat betreft de Yacilltatie 
van laagfrequente woorden bleek een verschil: de groep DAT patienten vertoonden 
minder facilitatie dan de groep depressieve palihnten (controles en depressieve 
patienten verschilden niet). 

Experiment 5 
Om te onderzoeken al  @r een leefijdsgerelateerde afname in d~e mate ven facilliiatiit~ aan 
te tonen was met de gernodiflceerde procedure en apparatuur, werd eon experirnellnt 
uitgevoerd, waarbij zes groepen gezonde proefpersonen, vari8rend in leeftijd Iiussain de 
210 en de 80 jaar, met elkaar werd~en vergeleken. Alhoewel er een lichte afname in het 
facilitatie effect was waar te nemen, verschilden dl@ zes leeftijdsgroepen niet van elkaar. 

Expie l r imlent  6: 
In dit experiment werd bij drie leeftijdsgroepen een perceptuele iden2ificatie taak 
afgenomen, waarbij besiaan~de woorden het stimulusmaterîaial vormden en een taak 
waarbij nonwoorden als stimuli dienden. Drie verschillende Ieeftljdsgroepen werden 
getest. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de geheugenstoornissen dille gepaard 
gaan met veroudering met name in het episodische dom~ein gelegen srjn. In tegenstelling 
tot regluliere woorden bestaat er voor nonwoorden geen semantlsch~s vepresentatie. 
Facilitatie van nonwoorden kan derhalve slechts op basik van evpîsodischs processen tot 



stand komen. Indien dle afname in facilitatie, die werd waargenomen op de auditieve 
Je~dback taak, gleilegen zou zijn in een stoornis in episodische processen werd een 
leeStijdsaflhankeliijke afname in facilitatie verwacht wat betreft de nonwoorden. De driie 
leeftijdisgroepen blijken echter een vergeliijkbare prestatie op de taak met wanwoorden 
te vertonen. 

Die resultaten lol  nw toe samengevat: 
- Er is een loeftijdsgerelatee~dle afname in het facilitatie effect te otrserveren indien 

auditiewe feedback gegeven wordt. 
- Er is geen lesff~ijdsgerelateerde afname in het facilitatie effe& te observeren indien 

vlciuelei feedback gegevien wordt. 
- De leeftijdsgereliatgsrde afname in het facilitatie eflect is niet gelegen in een stoornis 

van episodische processen. 
- PatiiJntgrc~epen verschillen onderling wist in de mate van facilitatie, noch verschillen rij 

wan normale ouderen. 

Experiment 7 
De wijze waarop feedback gebodlen werd, was echter niet het enige punt waarop de 
perceptuele idlentificatie taken glepressnteerd in de voorafgaen~de iaoofdstuklken 
verschilden. Ook de wijze waarop de base-line presentatie duur bepaald werd en de 
alpparatuur verschilde. Daarnaast zouden verschillen in de experimentele groepen 
verantwoordelijk geweest kunnen zijn voor het al dan niet optreden van leen 
leeftijdsgerelateerde afname in facilitatie. Daarnaast was niet duidelijk hoe feedback het 
tot stand komen wan een facilitatie effect beïinvloedt. 

In de experirnenten gepresenteerd in h~oofdstuk 4, werden drie perceptuele 
identificatie taken (met auditieve, visuele of zonder feedbaclk) aan alle proefpersonen 
aangeboden. Op deze wijze varieerde de factor feedback binnlen subjecten. Voor alle 
drlie de taken werd het LED-display gebruikt. 

!In experiment 7 werd de prestatie van een groep DAT patienten vergeleken met die 
van een controle groep. Uitgaande van wat tot n11u tot gevonden werd, was de 
verwachting dat beide graepen een vergelijkbare mlate van facil~itatie zouden ve~rtonlen. 
Deze verwachting werd bevestigd. Een onverwachte bevinding was echten dat, indien er 
geen feedback gegeven werd, er ook geen faciliitatie optrad. 

Experiment 0 
Dris leeftijdsgroepen werden op dezelfde wijze getest als hierboven beschreven. Indien 
da verandering in apparatuur en de procedure van de bepaling van de base-line 
presentatie cluur van invloed zou zijn op hel al dan niet optreden van een 
Ieeftijdlsverschil, werd op geen van de drie laken een BesftIJciseffect wervlrac~ht. 

Normale ouderen ve~rschilden echter van de twee jangere groepen in de mate van 
Facilitatie op de aw~ditieve feedback taak. Op de visuele feedback taak werd ook nu geen 
leeftijdsgerelateerde afname in facllltatie waalrgenornen. De grootte van de facilitatie 
affecten kwam in hoge mate overeen met die van de eerdelre experimenten. Opnieuw 
opvallende was het onlbrekeln van een facilitatie effect op de taak waarbij geen 
feedback gegeven werd. Blijkbaar was een enkele, zeer koste aanbieding wan de 
woorden niet voldoende om een facilitatie effect te doen optreden. 

De resultaten van de experimenten 7 en & samengevat: 
- Er is een leefitijdsgerelateer versch\B in facilitatie op de auditieve feedback taak, dat 

niet als gevolg van artefacten met betrekking tot procedure of apparatuur 



verklaard kan worden. 
- Een dergelijk leeftijdsgerelateerd verschil treedt niet op indien visuele feedback 

gegeven wordt. 
- Er treedt geen facihitatie effect op, indien er geen feedback gegeven wordt na 

incorrecte identificatie van een woord. 
- Op geen wan deze taken iis er een verschil in prestatie tussen DAT peti&nteili en 

normale auderen. 

Experilment 9 
De resultaten van de hierboven beschreven experimenten in aanmerking genomen, lijkt 
de conclusie gerechtvaardigd, dat facillitatie enkel optreedt imdien er fe~dback wordt 
g~egeven. Aldus, kan men de presentatne wan feedback eigenlijk beschauwen els de 
eerste relevante presentatie van een stimulws. De uiteenlopende resultaten van de 
auditieve en de visuele perceptuele identlificatie taken moeten worden toegesclhreven 
aan de verschilllen in procedure. Het eerste verschil is he2 al of niet weran~de~ren van 
modaliteit, waarbinnen de stimuli aangeboden en verwerkt worden. Een tweede verschil 
Is de duur van de eerste (let wel: de feedback) presentatie. In de auditieve taak wordt 
de feedback aangeboden gedurende de tijd die nodig is om het woord uit te spreken. In 
de visuele feedback taak wordt het woord zolang aangeboden als nodig is om het 
woord te analyseren en uit te spreken. Mogelijk dat ouderen sensi"tever zijn voor 
verandering van modaliteit tussen eerste en tweede aanbieding, of gevoeliger voor 
verschillen in pre~en~tatie duur wan de stimulus. Om deze mogelijkheden te onderzoekeili 
welrd een niileuwe perceptuele identificatie taak (de interval taak) ontwikkeld. 

in  deze Zaak was de wijze waarop de eerste presentatie van stimuli plaats vond 
vergelijkbaar met die van de visuele feedba~k taken. Er werd ruimschoots de 
gelsgenh~eid gegeven de woorden te analyseren en uit te spreken, onder het mom van 
een reactietijd meting. Het percentage correcte identificatie bi] herhaalde presentatie 
werd na drie verschilllende intervallen (0, 15 en 45 minuten) gemeten. Op deze wijze kon 
ook het verloop van het facilitatie effect aver tijd ge&valueerd worden. 

De prestatie van een groep DAT patiënten werd vergeleken met die van een groap 
normale ouderen. Omdat in de voorgaande experimenten geen verschil tussen deze 
groepen aangetoond konden worden, werd ook n~u geen verschil verwacht. deze 
hypothese werd bevestigd door de resultaten. 

Experiment 1 Q 
Vervolgens werd de ilinlerval taak afgenomen bij drie groepen, in leeftijd vasiBrende, 
n~ormale proefpersonen. De vooronderstelling was, dat indien de leeftijdsgerelateerde 
~erschlillen die tot niu toe geobserveerd werden het gevolg waren van een verschillendle 
gevoeligheid van de ouderen voolr veranderingen In modalltleit af presentatisduur, er 
geen verschil in de mate wan facilitatie zou aptredlen op deze taak. 

Echter, in tegenstelling tot wal wewacht werd, verschlldsn de groepen wei degelijk 
valn elkaar: de oudere groelp vertoonde minder facilitatie dan de twee jongiere groepen, 
zowel na een iilnterval van O minuten, als na een interval van 15 minuten. Op het laatste 
inteimal 145 minuten) was het onderscheid verdwenen. Het geobserveerde facilitatie 
effect nam voor alle groepen van het eerste naar het tweede intewal nogal sterk af. De 
resultaten worden besproken in relatie tot het onderscheid tussen episodisch en 
semantisch  geheugen^, alsmede in relatlrr tot de algehele we~raglng van cognitieve 
processen bij verouderin~g. 



Hoofdstuk " 
In dil hoofdstuk worden de diverse bevindingen wam deze studie besproken in h,et kader 
van de in de inleidl~ng beschreven theoretische kaders. In relatie Zot de discussie oi de 
oorsplfong wan het Sacilltatte effect gelegen is in episodische dan wel in semantische 
Infeirmatieverwverkixrg, wordt geconcludeerd dat: 

de relatleve biJdragei van elk typa ~eweriking, of processen afhankeIijk IS van ds 
specifieke laakvariaabejen. 

Wervo~lgens wordt de di~cussie binnen dit kader nader toeg~espitst op een magellijk 
mechanisme, dat verantwoordelijk zou kunn~en r i jn  voor de in deze studie 
geobserweerde leeffijldsafhankelUjke verschillen. De bevindingen worden besproken aan de 
hand van het model van Salasoo @t al. (1985) en een meer recent model van Massoin 
en Maic;.Leod (1992). in dit model wordt een mogelijk interactioneel proces voorgesteld 
tussen aspecten m@I betrekking tot de verwerking context en aspecten met betrekking 
tot de verwerking van de betekenis van woorden. Een mogellijke verklaring valn de in 
deze studie gevondein ~c3suktat~n zou kunnen ri jn dat oudiere subjecten minder geneigd 
zijn tot zelf gelruitileerde apsraties ten bate van het onderscheiden van de verschillende 
betekenissen van woorden. 

Vervolgens worden de resultaten belicht in het kader van automatische en 
gecontraleiiurde processen. Dit leidt tot de ccrncluisie dat: 

het cr!f@iniiasm van d@ leeftydsossafhankeJi'JkheSd van automat~sche processen dient nader 
beschouwd te warden. De resultaflen van de onderhavlgs studje, alsmede d e  van 
andere recente studifeis Eonen ofwel aan dat scrtornatbche proc@ssen niet artijd 
on-angetast zijn doar ;IRefi"uOl ofwel dat processsin die fat op heden als automatisch 
gehbeM werden d/f etiket niet verdienen. 

De discussie met betrekking tot het onderscheid tussen impliciet en exlpliciet geheugen, 
leidt tot de aan,beveling specifieke taakvariabelen aan een nadere inspectie te 
ondlewerpen in plaats wan steeds nieuwe concepten toe te voegen aan de toch al zo 
ingewikkelde discussie mlat betrekking tot de oorsprong van het geheugen. De conclusie 
in relatie tot het onderccheid irnplicieVexpliciet luidt: 

o'a term imp!/ciel geheugen, op weSke wdze ook gef~Iewpreteerd~ kan njet beschouwd 
w o r d ~ n  els sen waistomschreven concept. 

Oe algehele coinclusies van cis onderhavige studie zien als volgt samen te vatten: 

- DAT patidnfen verschillen niet in de mate van facilitatie i~n de perceptuele, identificatie 
takern gebruikt in deze studie. Dit geldt zowel in vergelijking tot normale ouderen, als 
in vergelijking met depressieve eluderen. Als zodanig kunnen de perceptluele 
identificatie taken zoals ze klier woIrden gepresenteerd niet bijdragen in de 
ontwikkeling van een nuttig instrument in de praktijk van de differentiaal diagnostiek. 

- Het criterium van leeftijdsonafhankelijkheid van automatische processen, voorgesleldl 
door Hasher en Zacks (1979) is onhoiudbaar en dient opnieuw te worden bezien. 

- Een systematische variatie wan diverse taakvariabelen plaatst het nut van het 
onderscheid tussen impliciet ene explici~et geheugen in een nieluw licht. 



- Hst paradigma van perceptuele identificatie vormt een veelbelovend sn intar@saene 
kader voor het onderzoek naar de fundarnlentéle mechanismen die ten grondslag 
kunnen biggen wan de warslechterde geheugenprestatie van ouderen. 




