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Abstract 

 

Reeds herhaaldelijk werd getoond dat een respons op relatief kleine 

(grote) getallen sneller gaat met een linker (rechter) respons. Dit SNARC-effect 

(Dehaene, Bossini & Gireaux, 1993) wordt veroorzaakt door een congruentie 

tussen een spatiale code geactiveerd door de magnitude van het getal en een 

spatiale code geactiveerd door de responszijde. Procesmatig zal dit op 

incongruente trials tot de activatie van twee responsen leiden. Dit 

responsconflict moet worden opgelost alvorens een respons kan worden 

gegeven. In een eerste experiment werd gekeken naar de voorwaarde van 

responsactivatie. Door zowel de conceptuele als de fysieke ruimte te 

lateraliseren, kon worden besloten dat het SNARC-effect afhankelijk is van de 

verbale labeling van responsen en niet van de positie van de responsen in de 

fysieke ruimte. Verder toonden de resultaten aan dat er een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen een conceptuele, abstracte responscode en een hand 

gebaseerde responscode. In een tweede experiment werd nagegaan of een 

actief suppressiemechanisme betrokken is in het oplossen van het 

responsconflict. Dit mechanisme zou de foutief geactiveerde responscode actief 

inhiberen. Gebruik makend van het stopsignaal paradigma (Logan, 1984) werd 

er getoond dat dit mechanisme een rol speelt indien magnitude informatie taak 

irrelevant is. In het laatste experiment werd de vraag gesteld naar het niveau 

waarop de inhibitie plaatsvindt. Door de activatie van de abstracte en hand 

gebaseerde responscode duidelijk te scheiden bleek dat de inhibitie 

waarschijnlijk op het niveau van de hand gebaseerde responscode plaatsvindt. 

De resultaten worden besproken in relatie tot de verwerking van expliciete 

informatie. Dit laat toe verder parallellen te trekken tussen beide vormen van 

spatiale verwerking. 
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Inleiding 

 

Reeds lange tijd is geweten dat het uitvoeren van taken niet enkel berust 

op eigenschappen van de specifieke stimulus of van de specifieke respons. 

Twee andere aspecten blijken eveneens van belang te zijn: de relaties tussen 

de stimulus- en responssets in hun geheel en tussen de specifieke elementen 

van deze sets (Fitts & Deininger, 1954). De effecten ervan op de taakprestatie 

worden stimulus-respons congruentieëffecten (i.e., SRC-effecten) genoemd. 

Voornamelijk spatiale informatie blijkt van belang te zijn (voor een review, zie 

Proctor & Reeve, 1990). Op het niveau van de stimulus kan deze spatiale 

informatie expliciet (e.g., Simon & Rudell, 1967) of impliciet (e.g., Dehaene, 

Bossini & Gireaux, 1993) zijn. Expliciete spatiale informatie wordt overgebracht 

door de externe stimulus zelf. Bijvoorbeeld, een cirkel kan links of rechts van 

het fixatiepunt verschijnen. Bij impliciete spatiale informatie is dit niet zo. Hier zit 

de spatiale informatie inbegrepen in een ander stimuluskenmerk, bijvoorbeeld, 

wanneer de grootte van een getal een spatiale code activeert.  

Expliciete spatiale informatie kan zowel taak relevant als taak irrelevant zijn. De 

SRC-effecten die eruit volgen worden respectievelijk het pure expliciete spatiale 

SRC-effect (e.g., Tagliabue, Zorzi, Umilta & Bassignani, 2000) en het niet pure 

expliciete spatiale SRC-effect of Simon effect (e.g., Simon, Acosta, Medwaldt & 

Speidel, 1976; Simon & Rudell, 1967) genoemd. In beide gevallen zal de 

respons sneller worden gegeven en zullen er minder fouten worden gemaakt 

wanneer de gelateraliseerde responslokatie overeenkomt met de 

stimuluspositie (i.e., congruente trial) dan wanneer ze niet overeen stemmen 

(i.e., incongruente trial). Bijvoorbeeld, een respons geven op een stimulus die 

links van het fixatiepunt werd aangeboden zal sneller gaan met een linker 

respons dan met rechter respons. Deze spatiale code voor taak relevante en 

taak irrelevante expliciete spatiale informatie blijkt ook gedeeld te zijn (e.g., 

Tagliabue et al., 2000; zie ook Proctor & Lu, 1999).  

Om deze spatiale SRC- effecten te verklaren, wordt doorgaans beroep gedaan 

op de dimensionale overlap theorie (Kornblum, Hasbroucq & Osman, 1990; 

Kornblum & Lee, 1995; Kornblum, Stevens, Whipple & Requin, 1999; 
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Ridderinkhof, 1997; zie ook Gevers, Ratinckx, De Baene & Fias, 2006; Proctor 

& Cho, 2006). Op representationeel niveau wijst deze theorie naar overlap 

tussen de stimulus- en responsset als de voorwaarde voor het expliciete 

spatiale SRC-effect. Deze overlap kan perceptueel, structureel of conceptueel 

zijn. Procesmatig wordt dit vertaald in een dubbele route model (zie Figuur 1; 

e.g., De Jong, Liang & Lauber, 1994; Ridderinkhof, 1997, 2002a, 2002b; Zorzi & 

Butterworth, 1999; Zorzi & Umilta, 1995).  

 

Figuur 1. Basisarchitectuur van een dubbele route model. Overgenomen uit 

Ridderinkhof (2002b). 

 

Deze modellen veronderstellen dat zowel taak relevante en taak irrelevante 

informatie steeds verwerkt wordt. Dit gebeurt aan de hand van twee routes. 

Beide routes zullen een spatiale responscode activeren. Een eerste route, de 

gecontroleerde route, zal de responscode activeren in overeenstemming met de 

taakinstructies (i.e., “deliberate response decision processes”). Deze activatie is 

dus zowel conditioneel als intentioneel. Een tweede route, de automatische 

route, zal instaan voor de directe, automatische activatie van een responscode 

(i.e., “direct response activation”). De activatie is niet conditioneel en niet 

intentioneel aangezien ze onafhankelijk van de taakinstructies is. Bijvoorbeeld, 

binnen expliciete spatiale SRC-effecten zal een stimulus die links van het 

fixatiepunt wordt aangeboden een linker spatiale responscode activeren ook al 

moet op deze stimulus een rechter respons worden gegeven. Het omgekeerde 
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geldt voor een stimulus die rechts van het fixatiepunt wordt aangeboden. In lijn 

met het dubbele route model werd de activatie van de (contralaterale) foutieve 

responscode in verscheidene studies geobserveerd (e.g., De Jong et al., 1994; 

Osman, Bashore, Coles, Donchin & Meyer, 1992; van der Lubbe, Wauschkuhn 

& Verleger, 2001; Wascher, Schatz, Kuder & Verleger, 2001). De activatie 

vanuit de onconditionele route blijkt echter niet volledig automatisch te gaan. 

Bijvoorbeeld, Ivanoff (2003, zie ook Valle-Inclan & Redondo, 1998) toonde aan 

dat eerst de taak relevante responscode geactiveerd moet worden alvorens de 

taak irrelevante spatiale stimuluscode wordt geactiveerd. De automatische en 

de gecontroleerde route convergeren op het niveau gerelateerd aan 

responsprocessen (i.e., “response activation processes”). Beide routes kunnen 

dan een zelfde (i.e., congruente trial) of een verschillende (i.e., incongruente 

trial) responscode activeren. In het laatste geval ontstaat er een responsconflict. 

Dat conflict moet worden opgelost alvorens een respons kan worden gegeven. 

Op deze wijze kan het mechanisme eveneens de langere reactietijd op 

incongruente vergeleken met congruente trials verklaren. 

Als oplossing van het responsconflict wordt binnen SRC-effecten vaak beroep 

gedaan op de actieve suppressiehypothese (“selectieve suppression of 

activation”; e.g., Kramer, Humphrey, Larish, Logan & Strayer, 1994; 

Ridderinkhof, Band & Logan, 1999). Ook voor expliciet spatiale SRC-effecten 

wordt deze hypothese naar voor geschoven (e.g., Ridderinkhof, 2002a; 

Ridderinkhof, van den Wildenberg, Wijnen & Burle, 2004; Verbruggen, 

Liefooghe, Notebaert & Vandierendonck, 2005). Deze verklaring stelt dat de 

spatiale responscode die vanuit de automatische route wordt geactiveerd, 

selectief zal worden geïnhibeerd. Deze vorm van suppressie zou actief en 

gecontroleerd zijn. Ze zou ook extern aan de activatie van de responscode 

worden opgelegd. Anders gesteld zegt de actieve suppressiehypothese dat de 

inhibitie zal inwerken op het niveau van de codes die conflicteren. In lijn met het 

dubbele route model stelt deze hypothese dat de oorzaak van de SRC-effecten 

op het niveau van de selectie van een responscode ligt. 

Evidentie voor deze visie komt vanuit verschillende hoeken, zoals 

gedragsstudies (e.g., Ridderinkhof, 2002a, 2002b; Burle, Possamaï, Vidal, 
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Bonnet & Hasbroucq, 2002) en de neurowetenschappen (e.g., Stürmer & 

Leuthold, 2003; Stürmer, Leuthold, Soetens, Schröter & Sommer, 2002; Valle-

Inclan & Redondo, 1998; voor een review, zie Band & van Boxtel, 1999). Vanuit 

deze studies kan echter geen sterke claim naar het bestaan van een actief 

suppressiemechanisme worden gemaakt. Immers, doorgaans kan een passief 

decay mechanisme als alternatieve verklaring worden aangebracht (e.g., 

Hommel, 1994). Binnen deze hypothese wordt aangenomen dat het 

responsconflict door een spontane afname van de activatie van de 

responscode, geactiveerd vanuit de automatische route, wordt opgelost. Deze 

afname wordt passief genoemd: ze gebeurt vanuit de dynamieken van de 

responscode zelf. In tegenstelling tot wat wordt geponeerd binnen de actieve 

suppressiehypothese wordt de afname in activatie niet veroorzaakt door het 

inwerken van een extern mechanisme op de responscode. Deze afname vraagt 

echter tijd. Dit veroorzaakt eveneens een langere reactietijd op incongruente 

trials. 

De claim naar een actief inhibitiemechanisme kan wel gemaakt worden 

wanneer een SRC-taak wordt gecombineerd met een paradigma of taak 

waarvan wordt verondersteld dat ze ook beroep doet op inhibitie. De idee 

hierachter is dat beide paradigma’s een gemeenschappelijke component 

hebben: inhibitie. Deze vormen van inhibitie kunnen interageren wanneer ze 

berusten op dezelfde hulpbronnen of mechanismen. Een paradigma dat zich 

hiertoe uitstekend leent, is het stopsignaal paradigma (zie Figuur 2; Band, van 

de Molen & Logan, 2003; Logan, 1994; Logan & Cowan, 1984; Logan, Cowan & 

Davis, 1984). Dit paradigma zal ook binnen deze thesis worden gebruikt.  

Een stopsignaal taak is een dubbeltaak waarin beide taken even belangrijk zijn. 

De primaire opdracht is doorgaans een enkelvoudige keuzetaak. Hierbinnen 

moet worden gereageerd op een kenmerk van de stimulus. Bijvoorbeeld, wordt 

de cirkel links of rechts van het fixatiepunt aangeboden? De secundaire taak 

vormt de essentie van het paradigma. Op een aantal trials, meestal 25 à 30 %, 

wordt op een bepaald ogenblik na de presentatie van de stimulus (i.e., na het 

stop signal delay, SSD; zie Figuur 2) een stopsignaal aangeboden. Dit 

stopsignaal wordt standaard auditief aangeboden (e.g., Verbruggen, Liefooghe 
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& Vandierendock, 2006) en vormt een teken elke respons te weerhouden. Dit 

type trials worden de signal trials of no go trials genoemd, in tegenstelling tot de 

no signal of go trials waarop geen stopsignaal wordt aangeboden. Anders 

gesteld impliceert de stopsignaal taak dat bij aanbieding van het stopsignaal 

alle responsen moeten worden geïnhibeerd, zowel correcte als incorrecte. Dit 

maakt dat deze vorm van inhibitie algemeen is, wat tegengesteld aan de vorm 

van inhibitie aangedragen door de actieve suppressiehypothese is. Toch zijn 

beide vormen van inhibitie ook deels gelijk. Niet alleen hebben beide vormen tot 

doel een geplande maar nog niet uitgevoerde respons te inhiberen, beiden 

worden ook gezien als actief (Nigg, 2002). Als gevolg wordt verondersteld dat 

beide vormen beroep doen op gelijk(aardig)e onderliggende mechanismen of 

hulpbronnen. Het model dat doorgaans wordt gebruikt om de data te verklaren 

is het horse race model (Logan & Cowan, 1984). Dit model veronderstelt twee 

processen met tegengestelde doelen. Het go proces treedt in werking bij 

stimulusaanbieding. Dit proces streeft ernaar de correcte responscode te 

activeren. Het stopproces start bij aanbieding van het stopsignaal. Dit proces wil 

responsexecutie net voorkomen door inhibitie van alle voorbereidde 

responscodes.  

 

Figuur 2. Reactietijd distributie van de primaire taak binnen een stopsignaal 

taak. Het licht grijze gebied geeft de kans op een respons op signal trial aan. 

Het donker grijze gebied geeft de kans op inhibitie van de respons weer.  
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Binnen het paradigma zijn twee belangrijke afhankelijke variabelen te 

onderscheiden. Ten eerste de stopsignaal reactietijd (i.e., stop signal reaction 

time, SSRT). Dit geeft de duur van het stopproces aan. Deze variabele valt niet 

rechtstreeks te observeren waardoor een schatting moet worden gemaakt. 

Deze maat van inhibitie blijkt sterk samen te hangen met andere vormen van 

inhibitie, zoals het stoppen van een respons welke reeds wordt uitgevoerd 

(Morein-Zamir, Nagelkerke, Chua, Franks & Kingstone, 2004, in press). De 

tweede afhankelijke variabele is de kans op (inhibitie van) een respons bij 

aanbieding van het stopsignaal. Deze wordt doorgaans geplot tegen de SSD, 

wat een inhibitiefunctie geeft. Uit de dynamiek van het horse race model volgt 

dat bij een hoge SSD de kans op inhibitie groter is dan wanneer de SSD korter 

is (e.g., Baddock, Michie, Johnson & Combrinck, 2002; Schachar & Logan, 

1990). Dit geeft een stijgende kans op inhibitie met een stijgende SSD. De vorm 

van deze functie is echter afhankelijk van een aantal andere variabelen (voor 

een gedetailleerde mathematische uitwerking, zie Logan & Cowan, 1984). Ten 

eerste is ze afhankelijk van de distributie van de primaire reactietijden. Hierbij is 

zowel de variabiliteit in het gemiddelde als in de variantie van belang. 

Variabiliteit in het gemiddelde zal het intercept van de functie veranderen. 

Variabiliteit in de variantie van de reactietijden beïnvloedt de slope van de 

functie. De vorm blijkt ook afhankelijk te zijn van de SSRT. Wanneer het 

inhibitiemechanisme zeer traag is, verkleint de kans op inhibitie. Gemiddeld 

over alle delays geeft dit dan een veel vlakkere functie vergeleken met een 

sneller mechanisme. Om een duidelijk zicht te krijgen op de verschillen wat 

betreft het inhibitieproces, moet er voor deze zaken uiteraard worden 

gecorrigeerd. 

Binnen onderzoek naar expliciet spatiale SRC-effecten wordt voornamelijk 

gekeken naar verschillen tussen de SSRT van congruente en incongruente 

trials. Dit kan worden verklaard door terug te grijpen naar de veronderstelling 

dat beide vormen van inhibitie beroep doen op gelijk(aardig)e mechanismen of 

hulpbronnen. Deze veronderstelling houdt immers in dat beide vormen van 

inhibitie niet gelijktijdig werkzaam kunnen zijn. De inhibitie van het stopproces 

moet wachten tot de actieve inhibitie is voltrokken. Dit geeft dat het stopproces 
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langer zal duren indien het actieve suppressiemechanisme aan het werk is (i.e., 

op incongruente trials) dan indien het niet aan het werk is (i.e., op congruente 

trials). Hierdoor kan een effect van congruentie op de SSRT worden verwacht. 

Opmerkelijk is de dissociatie die wordt gevonden tussen pure expliciet spatiale 

SRC-effecten en Simon effecten wanneer ze worden gecombineerd met het 

stopsignaal paradigma. Indien een puur expliciet spatiaal SRC-effect wordt 

gecombineerd met het stopsignaal paradigma, is er typisch geen significant 

effect van congruentie op de SSRT (e.g., van den Wildenberg & van der Molen, 

2004; Logan & Irwin, 2000; Logan, Kantowitz & Riegler, 1986). Het omgekeerde 

geldt wanneer een niet puur expliciet spatiaal SRC-effect met een stopsignaal 

taak wordt gecombineerd. De duur van het stopproces blijkt wel langer te zijn 

voor incongruente ten opzichte van congruente trials (e.g., Kramer et al., 1994; 

Ridderinkhof et al., 1999; Verbruggen et al., 2005). Anders gesteld, wat betreft 

Simon effecten kan vanuit de dynamieken van het horse race model worden 

besloten dat er evidentie voor een actief inhibitiemechanisme is. Voor de pure 

expliciet spatiale SRC-effecten kunnen twee evenwaardige conclusies worden 

getrokken. Ofwel doen deze effecten geen beroep op een inhibitorisch 

mechanisme, ofwel doen ze beroep op een inhibitorisch mechanisme dat niet 

interageert met de stopsignaal inhibitie.  

Samengevat toonde vorig onderzoek aan dat spatiale overlap tussen de 

stimulus- en responsset van essentieel belang is in expliciet spatiale SRC-

effecten. Procesmatig zal deze overlap aanleiding geven tot activatie van de 

foutieve, contralaterale responscode. Bij Simon effecten blijkt deze 

responscode actief geïnhibeerd te worden. Gezien het onderscheid tussen 

expliciete en impliciete spatiale stimulusinformatie is het maar een kleine stap 

naar de vraag in welke mate deze bevindingen kunnen worden doorgetrokken 

naar het verwerken van impliciete spatiale informatie. Anders gesteld, zijn 

dezelfde componenten relevant bij de verwerking van expliciete en impliciete 

spatiale informatie? Het doel van deze thesis is dan ook deze componenten van 

naderbij te bekijken.  

Een mogelijke manier om dit te doen is aan de hand van het Spatial-Numerical 

Association of Response Codes effect (i.e., het SNARC-effect; Dehaene et al., 
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1993; voor een review zie Hubbard, Piazza, Pinel & Dehaene, 2005). Dit effect 

deelt verscheidene kenmerken met de expliciet spatiale SRC-effecten, zowel 

structureel als functioneel. Het SNARC-effect laat zien dat de reactie op een 

relatief klein (groot) getal sneller gaat met een linker (rechter) respons dan met 

een rechter (linker) respons. Dit effect werd voor het eerst geobserveerd in een 

taak waar de magnitude van het getal taak relevant was (i.e., magnitudetaak; 

Dehaene et al., 1993). In deze taak moesten proefpersonen aangeven of een 

centraal aangeboden getal groter of kleiner dan 55 was (zie Gevers, Verguts, 

Reynvoet, Caessens & Fias, 2006; voor een gelijkaardige manipulatie maar dan 

met enkele getallen). Getallen kleiner dan de referent 55 (of 5) werden sneller 

met de linker hand beoordeeld. Getallen groter dan de referent werden sneller 

met de rechter hand beoordeeld. Het SNARC-effect is niet beperkt tot taken 

waarbij de grootte van het getal taak relevant is. Het wordt ook gevonden indien 

de magnitude taak irrelevant is, zoals in een pariteitstaak (i.e., “is het getal even 

of oneven”; e.g., Dehaene et al., 1993). Verder wordt het SNARC-effect 

geobserveerd wanneer het getal zelf volledig irrelevant voor de taak is (e.g., 

Fias, Bruysbaert, Geypens, & D’ydewalle, 1996; Fias, Lauwereyns & 

Lammertyn, 2001; Lammertyn, Fias & Lauwereyns, 2002). Vanuit deze en 

gerelateerde (e.g., Fischer, Castel, Dodd & Pratt, 2003) observaties wordt 

algemeen aangenomen dat de mentale representatie van nummers spatiaal 

georganiseerd is op een mentale getallenlijn. Deze zou een klein-links en groot-

rechts oriëntatie hebben (cf. Calabria & Rosetti, 2005; Fisher, 2001; Fisher et 

al., 2003). Deze visie veronderstelt een (impliciete) spatiale component op 

stimulusniveau. Dit heeft als gevolg dat het SNARC-effect binnen de 

dimensionale overlap theorie (e.g., Kornblum et al., 1990) gevat kan worden. 

Wat betreft het representationeel aspect is er een overlap tussen twee spatiale 

codes. Op stimulusniveau is er de impliciete spatiale code geassocieerd met de 

relatieve magnitude van het getal. Op responsniveau is er de spatiale code van 

de gelateraliseerde responslokatie. Dit geldt zowel voor het pure (i.e., 

magnitudetaak) als het niet pure (i.e., pariteitstaak) impliciete spatiale SRC-

effect. Deze overlap zorgt voor een klein/links-linker responscode en een 

groot/rechts-rechter responscode associatie. Er zijn echter twee visies op de 

9 



 14 

aard van deze overlap. Deze visies verschillen in hun assumpties over de aard 

van de spatiale responscode waarmee de stimuluscode kan overlappen. De 

eerste visie stelt dat de spatiale responscode verwijst naar de fysieke positie 

van de respons in de extracorporale ruimte (i.e., de fysieke visie; e.g., Bachtöld, 

Baumüller & Brugger, 1998; Dehaene et al., 1993; Fias et al., 2001; Gevers, 

Reynvoet, & Fias, 2003; Mapelli, Rusconi, & Umiltà, 2003). Dit geeft dat fysieke 

lateralisatie de voldoende en noodzakelijke voorwaarde om het SNARC-effect 

te bekomen is. Anders gesteld, het is de fysieke ruimte die van belang is in het 

bekomen van het SNARC-effect, ongeacht hoe deze responsen worden 

gelabeld. De tweede visie stelt dat de spatiale responscode moet worden 

gezien als een conceptuele, abstracte code (i.e., de conceptuele visie; e.g., 

Gevers, Verguts et al., 2006; Gevers, Caessens & Fias, 2005; Proctor & Cho, 

2006). Dit heeft als gevolg dat het labellen van de fysieke ruimte een groot 

effect zal hebben op het SNARC-effect. Fysieke lateralisatie speelt volgens 

deze visie geen rol in het bekomen van een SNARC-effect, conceptuele overlap 

en lateralisatie is voldoende. Anders gesteld, de fysieke visie zegt dat de linker 

en rechter positie van de responsen aan de basis ligt van het SNARC-effect. De 

conceptuele visie daarentegen schuift de labeling van de responsen als links en 

rechts naar voor als oorsprong van het SNARC-effect. Een voorbeeld kan dit 

verder verduidelijken. Stel dat er een pariteitstaak op centraal aangeboden 

getallen moet worden uitgevoerd. Veronderstel ook dat de linker extracorporele 

ruimte en zijn bijhorende manuele respons wordt gelabeld als ‘even’ en de 

rechter extracorporele ruimte en zijn bijhorende manuele respons als ‘oneven’. 

Volgens de fysieke visie zou dit aanleiding moeten geven tot het SNARC-effect. 

Responsen moeten immers worden gegeven in twee verschillende delen van 

de fysieke ruimte. Volgens de conceptuele visie zal er geen effect worden 

gevonden. De fysieke ruimte en responsen worden immers gelabeld als “even” 

en “oneven”. Dit zijn geen gelateraliseerde concepten zoals “links” en “rechts” 

dat wel zijn. Welke soort overlap belangrijk is, blijft echter nog een onopgeloste 

vraag. In eerdere studies werd de linker fysieke ruimte doorgaans gelabeld als 

links en werd de rechter fysieke ruimte doorgaans gelabeld als rechts. Deze 

studies met gelateraliseerde responsen kenden conceptueel dezelfde 
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lateralisatie. Dit geeft dat de fysieke en de conceptuele visie dezelfde predicties 

maakten waardoor geen verschil tussen beiden kon worden gemaakt. 

(e.g., Dehaene et al., 1993). Binnen beide visies kan het SNARC-effect echter 

gevat worden binnen een dubbele route model (e.g.,Gevers, Verguts et al., 

2006). Net zoals bij expliciet spatiale SRC-effecten wordt zo de oorsprong van 

het SNARC-effect bij de activatie van een foutieve, contralaterale responscode 

op incongruente trials gelegd (cf. Caessens, Hommel, Reynvoet & van der 

Goten, 2004; Gevers, Ratinckx et al., 2006; Keus, Jenks & Schwarz, 2005; 

Keus & Schwarz, 2005). Immers, de automatische route zal vanuit de spatiale 

code geassocieerd met de magnitude van het getal de overeenkomstige 

spatiale responscode activeren. Op een congruente trial zal deze responscode 

overeenstemmen met de spatiale responscode geactiveerd door de 

gecontroleerde route. Op een incongruente trial is dit niet zo waardoor er 

sprake zal zijn van een conflict tussen responscodes. Dit conflict moet 

vervolgens worden opgelost. 

Vanuit de structurele gelijkenissen tussen impliciete en expliciete spatiale SRC-

effecten kan er worden verondersteld dat het conflict op dezelfde wijze zal 

worden opgelost als bij expliciet spatiale SRC-effecten. Maar ook andere 

observaties ondersteunen deze hypothese. Zo blijkt de activatie van impliciete 

spatiale informatie door dezelfde regels te worden bepaald als de activatie van 

zijn expliciete tegenhanger (Gevers, Lammertyn, Notebaert, Verguts & Fias, 

2006). Impliciete en expliciete SRC-effecten kunnen elkaar ook wederzijds 

beïnvloeden. Bijvoorbeeld, indien binnen een SNARC-taak de getallen links of 

rechts van het fixatiepunt worden aangeboden (i.e., wanneer expliciet spatiale 

informatie aanwezig is), wordt de prestatie op de SNARC-taak simultaan 

beïnvloed door beide vormen van spatiale informatie. Hierbij is het verloop van 

het Simon effect afhankelijk van het SNARC-effect. Meer specifiek, differentiële 

effecten worden gevonden voor SNARC-congruente en SNARC-incongruente 

trials, en voor de magnitudetaak en de pariteitstaak. (Gevers et al., 2005; zie 

ook Keus & Schwarz, 2005). De spatiale code van expliciete en impliciete 

spatiale SRC-effecten blijkt echter niet enkel gelijkend te zijn, ze lijkt ook 

gedeeld te zijn. Notebaert, Gevers, Verguts en Fias (2006; zie ook Hubbard et 
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al., 2005; Walsh, 2003) mengden een SNARC-taak met een puur expliciet 

spatiale SRC-taak. In de eerste taak moesten proefpersonen een centraal 

aangeboden getal beoordelen op zijn oriëntatie (recht versus schuin). In de 

andere taak moest een 'X' moest worden beoordeeld op zijn lokatie (links - 

rechts van fixatie). Hierbij kregen de helft van de subjecten de taak met 

congruente mapping en de andere helft met incongruente mapping. De 

resultaten toonden aan dat de subjecten die de incongruente mapping 

oefenden een omgekeerd SNARC-effect vertoonden. Analoog keerde het 

Simon effect om wanneer een Simon taak werd gecombineerd met een 

magnitudetaak. Vanuit deze observaties kan de hypothese van een actief 

suppressiemechanisme binnen het SNARC-effect naar voren worden 

geschoven. Gezien de evidentie vanuit de stopsignaal literatuur impliceert dit 

echter niet dat er een rol voor actieve suppressie is weggelegd in beide vormen 

van het SNARC-effect, hoewel eerder onderzoek aantoonde dat hun spatiale 

codes wel gedeeld zijn (Notebaert et al., 2006).  

Een voorafgaand experiment probeerde reeds antwoord te geven op de vraag 

of actieve suppressie een rol speelt in het SNARC-effect (D’Hooge, Gevers, 

Verbruggen & Notebaert, in preparation). In dit experiment werd een 

magnitudetaak en een pariteitstaak gecombineerd met de stopsignaal taak. 

Gekeken werd naar de SSRT. De duur van het stopproces bleek verlengd te 

zijn op incongruente trials ten opzichte van congruente trials. In lijn met de 

literatuur rond expliciet spatiale SRC-effecten en het stopsignaal paradigma 

bleek dit echter enkel zo te zijn voor de pariteitstaak. Binnen de magnitudetaak 

werd geen effect van congruentie op de duur van het stopproces gevonden. 

Hieruit kon worden besloten het SNARC-effect beroep doet op een actief 

suppressiemechanisme indien de magnitude informatie taak irrelevant is. Wat 

betreft de magnitudetaak konden twee evenwaardige conclusies worden 

getrokken. Ofwel wordt er binnen de magnitudetaak geen beroep gedaan op 

een inhibitorisch mechanisme (e.g., Hommel, 1994). Ofwel werd er een beroep 

gedaan op een inhibitorisch mechanisme maar dat dit niet tot uiting kwam 

binnen de data (e.g., Verbruggen et al;, 2005). Uiteraard behoort een power 

probleem nog steeds tot de mogelijkheden. 
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De huidige experimenten 

 

Deze thesis wil dieper ingaan op de componenten van belang in het SNARC-

effect en de gerelateerde openstaande vragen beantwoorden. 

In de eerste plaats zal worden gekeken naar de voorwaarde om 

responsactivatie en eventuele responsinhibitie te bekomen: spatiale overlap 

tussen de stimulus- en de responsset. Meer specifiek wordt de vraag naar de 

soort overlap noodzakelijk om het effect te bekomen, gesteld. Hierbij zullen de 

fysieke en conceptuele visie tegenover elkaar worden gezet. 

In een volgend experiment zal worden gefocust op de rol van inhibitie. Een 

vorig experiment toonde reeds aan dat inhibitie een rol speelt in taken waar de 

magnitude irrelevant is (D’Hooge et al., in preparation), wat in lijn is met de 

literatuur rond SRC-effecten en het stopsignaal paradigma. Dit zou belangrijke 

gevolgen hebben voor de conceptualisatie van het SNARC-effect. Immers, een 

zelfde architectuur werd voorgesteld voor taken als de pariteitstaak en taken als 

de magnitudetaak (e.g., Gevers, Verguts et al., 2006). In een tweede 

experiment werd dit experiment dan ook herhaald met een iets andere 

procedure.  

In een laatste stap zal worden gekeken naar de eigenschappen van de inhibitie.  

Situeert zich deze op het niveau van de abstracte responscode of op een later 

niveau? 

 

Experiment 1 

 

 Volgens de dimensionale overlap theorie (e.g., Kornblum et al., 1990) is 

de voorwaarde het SNARC-effect te bekomen overlap tussen de stimulus- en 

responsset. Binnen de literatuur rond het SNARC-effect bestaat controverse 

rond de vraag naar de aard van deze overlap. Twee visies kunnen worden 

onderscheiden. De eerste visie stelt dat het de linker en rechter positie van de 

responsen is die die aan de basis ligt van het SNARC-effect. De responscode 

verwijst dus naar de extracorporele, fysieke ruimte. De tweede visie zegt dat de 

    13 



 18 

labeling van de responsen als links en rechts cruciaal is, waardoor de 

responscode moet worden gezien als een abstracte responscode. 

In dit experiment werden beide visies tegenover elkaar geplaatst. Hiertoe 

werden de woorden “LINKS” en “RECHTS” aangeboden en moest de respons 

worden gegeven in overeenkomst met de positie van de woorden op het 

scherm. Op de helft van de trials stond het woord “LINKS” aan de linker kant en 

het woord “RECHTS” aan de rechter kant (i.e., woord congruente trials). Dit 

geeft dat de fysieke en conceptuele ruimte in dezelfde richting wijzen. Immers, 

de linker extracorporele ruimte wordt gelabeld als links. Het omgekeerde geldt 

voor de rechter extracorporele ruimte. Op de andere helft van de trials werd het 

woord “LINKS” aan de rechter kant en het woord “RECHTS” aan de linker kant 

aangeboden (i.e., woord incongruente trials). Hierdoor zullen het fysisch niveau 

en het conceptueel niveau in omgekeerde richting wijzen. Immers, de rechter 

extracorporele ruimte wordt gelabeld als links. Het omgekeerde geldt voor de 

linker extracorporele ruimte. 

Als de conceptuele labeling het belangrijkste is, kan er worden verwacht dat het 

SNARC-effect de conceptuele ruimte volgt en er een omkering van het effect 

zal zijn op woord incongruente trials. Indien de fysieke lateralisatie van belang 

is, zal deze omkering niet optreden. Ten slotte kan het ook zijn dat spatiale 

informatie eerst wordt gecodeerd met betrekking tot de fysische ruimte en 

slechts daarna met betrekking tot de conceptuele ruimte. Om deze hypothese 

na te gaan, werd er gewerkt met verschillende SOAs. Indien deze hypothese 

opgaat, kan een interactie tussen SNARC-congruentie, woord congruentie en 

SOA worden verwacht. 

 

Methode 

  

Participanten. 19 vrijwilligers (leeftijd 18-23, 16 vrouwen) namen deel aan 

het experiment en ontvingen hiervoor €5. Allen waren onwetend wat betreft het 

doel van het experiment en hadden een normaal of gecorrigeerd zicht. Voor de 

start van het experiment vulden ze allen een informed consent in. Geen van 

hen had deelgenomen aan het experiment van D’Hooge et al. (in preparation). 
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Materiaal en stimuli. Het experiment werd gestuurd vanaf een Pentium 4 

computer, waarbij gebruik werd gemaakt van Tscope (Stevens, Lammertyn, 

Verbruggen & Vandierendonck, 2006). De stimuli bestonden uit de woorden 

“LINKS” en “RECHTS” en de getallen 1, 2, 8 en 9. Er werd gekozen om enkel 

deze subset van getallen te gebruiken en niet de getallen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9. 

Dit werd gedaan om een zo sterk mogelijk SNARC-effect te verkrijgen en om 

het aantal cellen te beperken. Alle stimuli werden in het ARIAL 12-punten font 

en in wit tegen een zwarte achtergrond op een 17 inch monitor aangeboden. 

Deze stond ongeveer 50cm van de participant af. De woorden werden in het 

midden van een rechthoek van 4.5cm op 4.5cm onderaan het scherm 

aangeboden. Het centrum van deze rechthoeken was telkens 7.3cm horizontaal 

en 8.8cm verticaal onder het midden van het scherm. Beide woorden konden 

zowel links als rechts onderaan het scherm verschijnen. De getallen werden 

3cm hoger dan het centrum op het scherm aangeboden. De respons werd 

gegeven op de linker en rechter knop van een responsbox. Deze stonden 

ongeveer 15cm van elkaar. 

  

Taak en procedure. Het experiment werd per vier subjecten in een 

geluidsgedempte kamer afgenomen. Elk subject voerde een pariteitstaak uit. 

Hierbij werden twee mappings onderscheiden. In de eerste mapping moest er 

bij een even getal worden gereageerd met de hand die overeenstemde met de 

zijde waar het woord “LINKS” werd aangeboden. Indien het getal oneven was 

moest er met de hand die overeenstemde met de zijde waar het woord 

“RECHTS” werd aangeboden worden gereageerd. Bijvoorbeeld, wanneer het 

woord “LINKS” links op het scherm en het woord “RECHTS” rechts op het 

scherm verscheen en het getal was even, moest er een respons met de linker 

responsknop worden gegeven. Echter, wanneer het woord “LINKS” rechts en 

het woord “RECHTS” links onderaan het scherm kwam, moest er bij een even 

getal een respons met de rechter responsknop worden gegeven. Bij de tweede 

mapping moest er bij een oneven getal worden gereageerd met de hand die 

overeenstemde met de zijde waar het woord “LINKS” werd aangeboden. Bij een 

even getal moest er worden gereageerd met de hand die overeenstemde met 
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de zijde waar het woord “RECHTS” werd aangeboden. De respons werd 

telkens tot op de dichtstbijzijnde milliseconde nauwkeurig gemeten. 

Twee vormen van congruentie werden onderscheiden. Ten eerste konden de 

trials SNARC-congruent of SNARC-incongruent zijn. Binnen de eerste mapping 

werd een klein even getal en een groot oneven getal (resp. ‘2’ en ‘9’) 

gedefinieerd als SNARC-congruent, en werd een klein oneven getal en een 

groot even getal (resp. ‘1’ en ‘8’) gedefinieerd als SNARC-incongruent. Binnen 

de tweede mapping was dit net omgekeerd. De twee types trials kwamen met 

een gelijke kans en in een gelijk aantal voor. De tweede vorm van congruentie 

werd gevormd door de plaats van de woorden op het scherm. Indien “LINKS” 

links werd aangeboden en “RECHTS” rechts, werd de trials gedefinieerd als 

woord congruent. Indien “LINKS” rechts werd aangeboden en “RECHTS” links, 

werd de trials gedefinieerd als woord incongruent. Ook deze twee types trials 

kwamen met een gelijke kans en in een gelijk aantal voor.  

Elke trial begon met het aanbieden van de woorden “LINKS” en “RECHTS” in 

de rechthoeken. Na een variabel interval werd het getal aangeboden. Vier 

intervallen werden onderscheiden: 0ms, 200ms, 800ms en 1500ms. Dit getal 

bleef staan tot de respons werd gegeven. Ook de woorden bleven gedurende 

de ganse trial op het scherm. Er werden geen restricties gezet op de maximale 

tijd voor het geven van een respons. Het intertrial interval werd vastgelegd op 

500ms. De volgorde van de aanbieding van de stimuli werd per subject opnieuw 

gerandomiseerd. Er werden geen restricties op aan de volgorde van aanbieding 

gelegd. 

Elk subject voerde beide mappings uit. De volgorde hiervan werd 

gecontrabalanceerd. Elk deel bestond op zijn beurt uit een oefenfase en een 

experimentele fase. Tijdens de oefenfases werd er onmiddellijk feedback 

gegeven: na een foutieve respons verscheen er ‘fout!!!’ in het rood centraal op 

het scherm. Deze feedback bleef 500ms staan. Elk subject doorliep 32 

oefentrials per mapping. Na de oefentrials werden de experimentele trials 

aangeboden. Elk subject doorliep per mapping 320 experimentele trials, wat 

640 trials over experimentele blokken heen geeft. Per mapping kwam elk getal 
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met elk interval en elke locatie van de woorden voor. Dit geeft 32 mogelijke 

combinaties, welke elk 10 keer per mapping werden herhaald. 

Geschreven instructies verschenen voor de start van het eerste oefenblok op 

de monitor en werden mondeling toegelicht. Er werd gevraagd de wijsvingers 

ten alle tijden op de toetsen te houden en de fixatie op het midden van het 

scherm te bewaren. Zowel snelheid als accuraatheid van de respons werd 

benadrukt. De participanten werden ook reeds geïnformeerd dat ze twee 

blokken zouden moeten doorlopen. De beschrijving van elke taak kwam voor de 

oefenfase van het bijhorende blok en werd tussen de oefenfase en de 

experimentele fase herhaald. De subjecten werden gevraagd na het beëindigen 

van het eerste experimenteel blok even te wachten, zodat de volgende taak 

mondeling kon worden verduidelijkt en de belangrijkste punten van de 

instructies konden worden herhaald. 

Dit alles maakt dat het totale experiment ongeveer 30 minuten bestreek. 

 

Resultaten en discussie 

  

 Eén proefpersoon met een foutpercentage van meer dan 40% werd uit 

de analyses gelaten. De reactietijden werden onderworpen aan een within-

subject trimming procedure waarbij alle foutieve responsen werden verwijderd. 

Dit leidde tot een dataverlies van 7.24%. Een repeated measures ANOVA werd 

uitgevoerd op de mediaan van de reactietijden en op de procent errors, met .05 

als overschrijdingskans en SOA (4; 0ms, 200ms, 800ms, 1500ms), woord 

congruentie (2; woord congruent, woord incongruent) en SNARC-congruentie 

(2; SNARC-congruent, SNARC-incongruent) als within-subject factoren. De 

between-subject factor contrabalancering bleek geen effect te hebben en werd 

bijgevolg uit het model gelaten. Planned comparisons werden uitgevoerd bij een 

significante interactie. Medianen en standaarddeviaties worden weergegeven in 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Experiment 1: procent fouten en medianen van de reactietijd 

(standaardedeviaties tussen haakjes) voor SNARC-congruente en SNARC-

congruente trials, per niveau van woord congruentie. 

 

                Woord congruent                      Woord incongruent 
        SNARC-

congruent 
 SNARC-

incongruent 
 SNARC-

congruent 
 SNARC-

incongruent 
                  

Errors %         

         
 SOA0 6.94 (5.72)  9.58 (6.71)  8.89 (7.96)  6.81 (7.37) 
         
 SOA200 7.64 (4.41)  9.50 (8.19)  6.53 (6.37)  6.81 (6.46) 
         
 SOA800 5.83 (4.37)  7.22 (6.64)  6.81 (7.85)  6.11 (4.47) 
         
 SOA1500 6.11 (6.08)  7.92 (5.77)  6.39 (7.34)  6.67 (5.36) 
         

RT (ms)         

         
 SOA0 847 (163)  914 (188)  902 (162)  876 (151) 
         
 SOA200 724 (116)  785 (160)  801 (155)  771 (168) 

          
 SOA800 662 (173)  693 (149)  714 (190)  691 (181) 
         
 SOA1500 620 (146)  663 (177)  679 (241)  643 (158) 
         

 

 

 Analyse van de errors toonde aan dat noch het hoofdeffect van SOA, F < 

1, noch dat van woord congruentie, F(1,17) = 1.80, p = .20, noch dat van 

SNARC-congruentie, F(1,17) = 1.60, p = .22, significant was. Het verschil 

tussen woord congruente en woord incongruente trials of tussen SNARC-

congruente en SNARC-incongruente trials bleek ook niet te variëren over de 

verschillende SOAs, beide F < 1. Echter, het effect van SNARC-congruentie 

bleek wel gemodereerd te worden door de factor woord congruentie zoals 

aangegeven door de marginaal significante interactie tussen beide factoren, 

F(1,17) = 29.53, p = .06. Planned comparisons toonden aan dat deze interactie 

te wijten was aan een marginaal significant SNARC-effect op woord congruente 

trials, F(1,17) = 3.91, p = .06, waar het verschil op woord incongruente trials niet 

significant bleek, F < 1. 
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 Wat betreft de analyses van de reactietijden bleek het hoofdeffect van 

SOA wel significant te zijn, F(3,15) = 49.91, p < .001; algemeen daalde de 

reactietijd met hogere SOA. Planned comparisons wezen uit dat dit zo was voor 

SOA 200ms vergeleken met 0ms, F(1,17) = 110.38, p < .001; voor SOA 800ms 

vergeleken met 200ms, F(1,17) = 42.30, p < .001; en voor SOA 1500ms 

vergeleken met 800ms, F(1,17) = 22.30, p < .001. Uit het hoofdeffect van woord 

congruentie bleek dat er sneller werd gereageerd op woord congruente dan op 

woord incongruente trials, F(1,17) = 8.37, p <.05. Dit varieerde niet over de 

verschillende niveaus van de factor SOA, F < 1; maar de interactie met 

SNARC-congruentie bleek wel significant te zijn, F(1,17) = 29.53, p < .001. 

Planned comparisons lieten zien dat er een significant SNARC-effect was op 

woord congruente trials, F(1,17) = 35.49, p < .001; en een significant 

omgekeerd SNARC-effect op woord incongruente trials, F(1,17) = 12.64, p < 

.001. De interactie tussen SNARC-congruentie en SOA daarentegen bleek niet 

significant te zijn, F < 1. De interactie tussen woord congruentie en SNARC-

congruentie bleek echter niet te variëren met de SOA, wat bleek uit de verre 

van significante interactie, F < 1. 

 De interactie tussen woord congruentie en SNARC-congruentie toont 

aan dat het SNARC-effect de conceptuele ruimte volgt: indien de labeling van 

de responsen en de fysieke ruimte omkeert, zal ook het SNARC-effect 

omkeren. Zo zal de respons op een relatief klein getal sneller gaan met een 

respons die als “links” wordt gelabeld. Dit geldt zowel wanneer de respons in de 

linker als in de rechter extracorporale ruimte moet worden gegeven. Het 

omgekeerde geldt voor een relatief groot getal. Deze resultaten ondersteunen 

de hypothese dat overlap van cruciaal belang is in het SNARC-effect en dat de 

responscode die overlapt met de spatiale stimuluscode hierbij moet worden 

gezien als een abstracte code. Dit wordt gesteund door de afwezigheid van een 

interactie met SOA,  waardoor kan worden besloten dat spatiale informatie niet 

eerst wordt gecodeerd met betrekking tot de fysieke ruimte. Anders gesteld, de 

activatie van de contralaterale responscode schijnt afhankelijk te zijn van 

overlap met de verbale labeling van de responsen, en niet van overlap met de 

eigenlijke fysieke respons. 
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Experiment 2 

 

 In het eerste experiment werd getoond dat een abstracte, spatiale 

responscode overlapt met de spatiale stimuluscode, wat aanleiding geeft tot het 

SNARC-effect. Procesmatig zal dit leiden tot de activatie van twee verschillende 

responscodes op incongruente trials (e.g., Gevers, Verguts et al., 2006). Dit 

conflict moet worden opgelost alvorens een respons kan worden gegeven. Een 

mogelijke wijze waarop dit gebeurt, is via actieve suppressie van de 

responscode geactiveerd vanuit de automatische route. In een voorgaand 

experiment (D’Hooge et al., in preparation) werd binnen het stopsignaal 

paradigma een verlengde duur van het stopproces op incongruente trials 

gevonden. Dit bleek echter enkel te zijn wanneer de magnitude van het getal 

taak irrelevant was. De conclusie was dat actieve suppressie een rol speelt 

indien de magnitude irrelevant voor de taak is. De conclusie wat betreft de 

andere taak was minder eenduidig. Vanuit de achterliggende idee van het 

stopsignaal paradigma kon worden besloten dat inhibitie ofwel geen rol speelt, 

ofwel dat inhibitie wel een rol speelt maar niet tot uiting kon komen binnen deze 

taak. Anderzijds kan ook, bijvoorbeeld, een power probleem aan de basis van 

de afwezigheid van de effecten liggen. Dit verschil tussen taken kan grote 

gevolgen voor de conceptualisatie van het SNARC-effect hebben. De 

afwezigheid van een actief suppressiemechanisme zou wijzen op dat een 

belangrijk verschil tussen beide instanties van het SNARC-effect zich situeert 

op het niveau van het oplossen van het responsconflict. Anderzijds zou het een 

gelijkenis betekenen met expliciet spatiale SRC-effecten. Daar werd reeds 

gevonden dat actieve inhibitie een rol speelt indien de spatiale code taak 

irrelevant is. Indien ze taak relevant is, worden geen effecten op de duur van 

het stopproces gevonden. 

In dit experiment werd dan ook het experiment van D’Hooge et al. (in 

preparation) herhaald met een licht aangepaste procedure. Meer specifiek werd 

er gewerkt met verschillende SSDs. Dit laat nog steeds toe de SSRT te 

schatten, hoewel de processen achter het stopsignaal paradigma een schatting 

van de SSRT over de verschillende SSDs vragen. Op deze wijze kan de actieve 
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suppressiehypothese opnieuw worden nagegaan. In lijn met D’Hooge et al. (in 

preparation) en met de literatuur van expliciete SRC-effecten werd er een effect 

van congruentie op de SSRT verwacht, maar enkel indien de magnitude taak 

irrelevant is, i.e., enkel in de pariteitstaak. Verder laat deze methode toe naar 

de uitkomst van het stopproces te kijken over verschillende SSDs en zo na te 

gaan of beide instanties van het SNARC-effect op deze variabele verschillen. 

Bijvoorbeeld, de reactietijden in de magnitudetaak liggen doorgaans lager dan 

deze in de pariteitstaak. Dit kan erop wijzen dat deze code en de spatiale 

responscode sneller worden geactiveerd (e.g., Gevers et al., 2005). Dit kan 

ervoor zorgen dat bij een korte SSD de codes wel actief zijn in de 

magnitudetaak, maar niet in de pariteitstaak. Bijgevolg zou het kunnen dat bij 

lagere SSDs de kans op een respons groter is in de magnitudetaak, 

onafhankelijk van de aanwezigheid van een actief suppressiemechanisme.  

 

Methode 

  

Participanten. 23 vrijwilligers (leeftijd 18-23, 19 vrouwen) namen deel aan 

het experiment en ontvingen hiervoor €7. Allen waren onwetend wat betreft het 

doel van het experiment en hadden een normaal gehoor en een normaal of 

gecorrigeerd zicht. Ze vulden allen een informed consent in. Geen van hen had 

deelgenomen aan één van voorafgaande experimenten. 

 

Materiaal en stimuli. Het experiment werd gestuurd vanaf een Pentium 4 

computer, waarbij gebruik werd gemaakt van Tscope (Stevens et al., 2006). Om 

het SNARC-effect zo sterk mogelijk te maken, in lijn te blijven met experiment 1 

en omdat verschillende SSDs werden gebruikt, werden de getallen 1, 2, 8 en 9 

(en niet de volledige set 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9) als stimuli gebruikt. Het 

plusteken diende als teken voor het fixatiepunt. Alle stimuli en het fixatiekruis 

werden centraal, in wit tegen een zwarte achtergrond in een ARIAL 12-punten 

font, op een 17 inch monitor aangeboden. Deze stond ongeveer 50cm van de 

deelnemer af. De respons werd gegeven op de linker en rechter knop van een 

responsbox, welke ongeveer 15cm van elkaar stonden. Op een aantal trials 
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werd er kort na de presentatie van de stimulus een auditief, luid en duidelijk 

hoorbaar stopsignaal (750Hz, 50 dB, 50ms) door een hoofdtelefoon 

aangeboden. Het interval tussen de aanbieding van de stimulus en de 

aanbieding van het stopsignaal werd random gekozen uit vijf mogelijke delays.  

 

Taak en procedure. Elk subject voerde twee taken uit: een pariteitstaak 

en een magnitudetaak. De deelnemers verrichtten deze taken in een 

geluidsgedempte kamer. Bij beide taken werden twee stimulus-respons 

mappings gebruikt. Bij de eerste mapping van de pariteitstaak vroeg een even 

getal een linker respons en een oneven getal een rechter respons. Bij de 

tweede mapping van de pariteitstaak vroeg een even getal een rechter respons 

en een oneven getal een linker respons. Bij de eerste mapping van de 

magnitudetaak vroeg een klein getal een linker respons en een groot getal een 

rechter respons. Bij de tweede mapping van de magnitudetaak vroeg een groot 

getal een linker respons en een klein getal een rechter respons. De respons 

werd tot op de dichtstbijzijnde milliseconde nauwkeurig gemeten. 

De trials konden SNARC-congruent of SNARC-incongruent zijn. Binnen de 

eerste mapping van de pariteitstaak werd een klein even getal en een groot 

oneven getal (resp. ‘2’ en ‘8’) gedefinieerd als congruent, en werd een klein 

oneven getal en een groot even getal (resp. ‘1’ en ‘9’) gedefinieerd als 

incongruent. Binnen de tweede mapping was dit net omgekeerd. Bij de eerste 

mapping van de magnitudetaak waren alle stimuli congruent, bij de tweede 

mapping was dit net omgekeerd. In beide taken kwamen de twee types trials, 

en bijgevolg de twee types stimuli, in een gelijk aantal voor. In de pariteitstaak 

kwamen beide types trials per mapping met een gelijke kans voor. 

Elke trial begon met het aanbieden van het fixatiekruis voor 250ms. Dit werd 

vervangen door één van de vier stimuli. Om de participanten aan te moedigen 

een lage reactietijd te bekomen, bleef de stimulus maar 250ms op het scherm 

staan. Na het verwijderen van de stimulus hadden de participanten nog 

maximaal 1000ms om een respons te geven. Wanneer een respons werd 

gegeven, startte het intertrial interval van 750ms. Bij aanbieding van een 

stopsignaal werd de volgende trial 1250ms na het verwijderen van de stimulus 
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geïnitieerd. De volgorde van de aanbieding van de stimuli werd voor elk subject 

opnieuw gerandomiseerd, met de restrictie dat geen stimulus of respons meer 

dan drie keer na elkaar kon voorkomen. Ook het stopsignaal kwam nooit op 

meer dan drie opeenvolgende trials voor.  

Elk subject voerde beide taken, en per taak beide mappings uit. Ofwel werd er 

begonnen met de magnitudetaak, ofwel met de pariteitstaak. Binnen elke taak 

werd ook de volgorde van de mappings gecontrabalanceerd. Dit alles gaf 8 

mogelijke volgordes. 

Elk deel bestond op zijn beurt uit een oefenfase en een experimentele fase. 

Tijdens de oefenfases werd er onmiddellijk feedback gegeven en dit enkel op 

go trials. Na een foutieve respons verscheen er ‘foute respons!!!’ centraal op 

het scherm. Wanneer er geen respons werd gegeven, verscheen ‘geef 

respons!!!’ centraal op het scherm. Tenslotte, wanneer de reactietijd op een 

correcte trial boven 500ms lag, verscheen er ‘antwoord sneller!!!’ centraal op 

het scherm. Bij een correcte respons werd er geen feedback gegeven. Ook op 

no go trials werd een geen feedback gegeven. De rationale hierachter was dat 

deze de reactietijden van de participanten zouden vertragen, aangezien bij 

insluiting van deze vorm van feedback er teveel trials zouden zijn met feedback 

waardoor er geen voldoende hoog tempo in de primaire taak zou kunnen 

worden aangehouden. Tijdens het experiment zelf werd er enkel tussen de 

verschillende blokken trials feedback gegeven. Anders dan tijdens de 

oefenfase, bestond deze uit het aantal nog te doorlopen blokken trials, de 

gemiddelde reactietijd op correcte go trials, het aantal go trials waarop een 

foutieve respons werd gegeven, het aantal responsen bij een stopsignaal en de 

kans op een respons op stop trials. Telkens wanneer een nieuwe mapping werd 

geïntroduceerd, startten de proefpersonen met een oefenfase. Aangezien de 

reactietijd op go trials van de oefenfase werden gebruikt om de SSD te bepalen, 

werd er gekozen voor een voldoende hoog aantal trials (i.e., 80). Dit zorgde er 

ook voor dat het stopsignaal bij elke stimulus één maal met elk delay 

voorkwam, zodat verschillen tussen participanten werden geminimaliseerd.  

Na deze oefentrials werden de experimentele trials aangeboden. Elk subject 

doorliep per mapping 320 experimentele trials, wat 1280 trials over 
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experimentele blokken heen geeft. Zowel tijdens de oefenfase als bij de 

experimentele fase werden er op 25% van de trials stopsignalen aangeboden. 

Hierbij kwam elke stimulus voor met elk delay. In de pariteitstaak, voor beide 

mappings, waren 80 van de 320 experimentele trials stoptrials, waarvan 40 

congruente trials en 40 incongruente trials. Per mapping kwamen dus acht 

stopsignalen van gelijk delay voor, gelijk verdeeld over de vier stimuli, en dit 

zowel voor congruente als incongruente trials. Over de twee mappings gaf dit 

zowel voor congruente trials als incongruente trials 16 stopsignalen per delay. 

Binnen de magnitudetaak werd dezelfde logica gehanteerd, met de restrictie dat 

per mapping enkel congruente of incongruente trials voorkwamen.    

Geschreven instructies verschenen voor de start van het eerste oefenblok op 

de monitor en werden mondeling toegelicht. Er werd gevraagd de wijsvingers 

ten alle tijden op de toetsen te houden en de fixatie op het midden van het 

scherm te bewaren. Zowel snelheid als accuraatheid van de respons werd 

benadrukt. Er werd gevraagd om evenveel belang te hechten aan de 

pariteitstaak of magnitudetaak als aan de stopsignaal taak. Om 

wachtstrategieën te vermijden werd er benadrukt niet te wachten op een 

stopsignaal. De participanten werden ook reeds geïnformeerd dat ze vier taken 

achtereenvolgens moesten uitvoeren. De beschrijving van elke taak kwam voor 

de oefenfase van het bijhorende blok en werd tussen de oefenfase en de 

experimentele fase herhaald. De subjecten werden gevraagd na elk 

experimenteel blok even te wachten, zodat de volgende taak mondeling kon 

worden verduidelijkt en de belangrijkste punten van de instructies konden 

worden herhaald. 

Dit alles maakt dat het totale experiment 45 minuten bestreek. 

 

Stop signal delay en inhibitiefunctie bepaling. De achterliggende 

processen van het stopsignaal paradigma vragen dat er in een eerste stap een 

correctie wordt gemaakt voor de verschillen in gemiddelde van de distributie 

van primaire reactietijden kan door de SSD relatief aan de gemiddelde 

reactietijd te zetten (van der Schoot, Licht, Horsley & Sergeant, 2005). Dit kan 

op drie wijzen. Ten eerste kunnen een aantal vaste procenten van de 
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gemiddelde reactietijd als SSD worden genomen. Ten tweede kan van de 

gemiddelde reactietijd een vaste waarde worden afgetrokken. Ten slotte kan 

een aantal vaste procenten van de gemiddelde reactietijd worden afgetrokken 

van deze gemiddelde reactietijd. In dit experiment werd de SSD per subject en 

afzonderlijk voor congruente en incongruente trials bepaald als het verschil 

tussen de gemiddelde ongetrimmde reactietijd (i.e., MRT) en een procent van 

deze ongetrimmde gemiddelde reactietijd, ofte MRT – x%MRT. Deze procent 

was nul, 20, 40, 60 en 80. Tijdens de oefenfase werd de MRT gefixeerd op de 

bekomen gemiddelde waarde van D’Hooge et al. (in preparation). Binnen de 

experimentele fase werd de MRT continu aangepast aan de hand van alle 

reactietijden op de no signal trials. De berekening van de MRT startte reeds in 

de oefenfase, met uitsluiting van de eerste twee trials. Wanneer een nieuwe 

mapping werd gestart, werd de MRT terug op nul gezet.  

Als de functies niet gealigneerd bleken te zijn, werd in de analyses de kans op 

inhibitie geplot tegen de relatieve eindtijden van het go proces en het 

stopproces, uitgedrukt als een z-score (i.e.,z-relative finishing times, ZRFT) 

welke corrigeert voor de variabiliteit van de distributie van primaire reactietijden 

en de SSRT. Deze wordt berekend als het verschil tussen de gemiddelde 

reactietijd van de distributie van primaire reactietijden, de SSD en de SSRT 

gemiddeld over alle SSDs, wat wordt gedeeld door de standaarddeviatie van de 

gemiddelde reactietijd van de distributie van primaire reactietijden, ofte (MRT- 

SSD – SSRT)/(SD(MRT)). Wanneer de functies dan nog steeds niet 

gealigneerd zijn, kan worden besloten dat verschillen tussen inhibitiefuncties 

reëel zijn (e.g., Baddock, Mitchie, Johnson & Combrinck, 2002).  

 

SSRT schattingen. De SSRT werd geschat zoals voorgesteld door 

Schachar en Logan (1990; Figuur 2), gebaseerd op het horse-race model. Eerst 

werd de SSRT berekend per delay, daarna werd er gemiddeld over delay 

waardoor de algemene SSRT werd bekomen. Eerst werden alle reactietijden 

van de go trials geordend van laag naar hoog. Dan werd per delay de SSRT 

berekend als het verschil tussen de n’de reactietijd en de SSD, ofte als het 

verschil tussen het einde en de start van het stopproces. Hierbij is de “n” gelijk 
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aan de kans op een respons vermenigvuldigd met het aantal reactietijden die 

de distributie van de go trials opmaken. 

 

Resultaten en discussie 

 

 De signal trials werden onderworpen aan een within-subject trimming 

procedure waarbij alle foute responsen werden verwijderd. Het totale 

dataverlies bedroeg 10%. Analyses gebeurden afzonderlijk voor de signal trials 

en de no signal trials door middel van een repeated measures ANOVA met 

congruentie (2; SNARC-congruent, SNARC-incongruent) en taak (2; 

pariteitstaak, magnitudetaak) als within-subject factoren voor de no signal trials 

en taak (2; pariteitstaak, magnitudetaak), congruentie (2; SNARC-congruent, 

SNARC-incongruent) en delay (5; delay 0, delay 1, delay 2, delay 3, delay 4) als 

within-subject factoren voor de signal trials. Bij de analyses van de SSRT 

werden enkel de eerste twee factoren opgenomen. Planned comparisons 

werden uitgevoerd bij een significante interactie. Alle analyses werden 

uitgevoerd met alfa gelijk aan .05. Between-subject factoren (volgorde van 

taken en mappings) bleken geen effect te sorteren, en werden uit het model 

gelaten. Medianen, gemiddelen en standaarddeviaties worden weergegeven in 

Tabel 2 en 3. 

 

 No signal trials. Medianen van de reactietijden werden berekend. Er 

bleek een significant hoofdeffect te zijn van taak, F(1,22) = 38.35, p < .00001; 

maar niet van congruentie, F(1,22) = 1.38, p = .25. Echter, de interactie bleek 

wel significant te zijn, F(1,22) = 25.59, p < .0001. Planned comparisons wezen 

uit dat deze interactie te wijten was aan een significant SNARC-effect binnen de 

pariteitstaak, F(1,22) = 17.37, p < .001; en een significant omgekeerd SNARC-

effect binnen de magnitudetaak, F(1,22) = 11.98, p < .01.  

Op de fouten werd een significant hoofdeffect van taak gevonden, F(1,22) = 

14.10, p < .01; het percentage fouten lag hoger in de pariteitstaak dan in de 

magnitudetaak. Ook het hoofdeffect van congruentie was significant, F(1,22) = 

22.67, p < .001; er werden significant minder fouten gemaakt op congruente 
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trials dan op incongruente trials. De interactie tussen beide factoren bleek niet 

significant te zijn, F(1,22) = 1.81, p = .19.  

 

Tabel 2. Experiment 2: procent fouten en medianen van de reactietijd 

(standaarddeviaties tussen haakjes) voor congruente en incongruente trials in 

de pariteitstaak en in de magnitudetaak. 

 

               Pariteitstaak                               Magnitudetaak  
           congruent  incongruent  congruent  incongruent 
                

Errors %        

        
 8.64 (5.14)  12.77 (7.97)  6.30 (4.22)  8.65 (5.69) 
        
        

RT (ms)        

        
 438 (52)  450 (58)  397 (51)  377 (43) 
        

 

 

 Signal trials. Analyse van de kans op een respons gegeven een 

stopsignaal liet een hoofdeffect zien van delay, F(4,19) = 113.92, p > .00001; de 

kans bleek te dalen met stijgend delay. Dit bleek zo te zijn voor de 

vergelijkingen tussen delay 0 en delay 1, F(1,22) = 77.90, p < .001; delay 1 

versus delay 2, F(1,22) = 86.45, p < .001; delay 2 en delay 3, F(1,22) = 226.29, 

p < .001; en delay 3 en delay 4, F(1,22) = 38.63, p < .001. Er bleek geen 

hoofdeffect te zijn van congruentie, F(1,22) = 2.77, p = .11; noch van taak, F < 

1. Er bleek ook geen significant verschil te zijn tussen congruente en 

incongruente trials over de verschillende delays, F < 1. Echter, de interactie 

tussen congruentie en taak bleek wel significant te zijn, F(1,22) = 5.07, p < .01. 

Planned comparisons wezen uit dat deze interactie te wijten was aan een niet 

significant SNARC-effect binnen de pariteitstaak, F < 1; en een significant 

SNARC-effect binnen de magnitudetaak, F(1,22) = 5.69, p < .05. Om dit effect 

in de magnitudetaak verder uit te diepen, werd de kans op een respons binnen 

de magnitudetaak geplot tegen MRT-SSD en de slopes berekend. Het effect 

van congruentie bleek niet langer significant te zijn, F < 1. Ook de interactie 
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tussen delay en taak op de kans op een respons bleek niet significant te zijn, 

F(4,19) = 2.47, p = .08.  

Op de SSD bleek zowel het hoofdeffect van taak, F(1,22) = 24.42, p < .0001; 

congruentie, F(1,22) = 5.02, p < .05; en delay, F(4,19) = 451.8, p < .00001; 

significant te zijn. De gemiddelde SSD daalde met stijgend delay. Dit was zo 

voor vergelijkingen tussen delay 0 en delay 1, F(1,22) = 1731.15, p < .001; 

delay 1 versus delay 2, F(1,22) = 1637.05, p < .001; delay 2 en delay 3, F(1,22) 

= 1672.56, p < .001; en delay 3 en delay 4, F(1,22) = 1736.12, p < .001. De 

interactie tussen taak en congruentie bleek niet significant te zijn, F < 1; net als 

deze tussen congruentie en delay, F(4,19) = 1.44, p = .27. Echter, de interactie 

tussen taak en delay bleek wel significant te zijn, F(4,19) = 6.67, p < .05. 

Planned comparisons toonden aan dat deze interactie te wijten was aan een 

sterker effect van delay in de magnitudetaak, F(4,19) = 545.9, p < .00001; dan 

in de pariteitstaak, F(4,19) = 299.67, p < .000001. De interactie tussen de drie 

factoren bleek niet significant te zijn, F(1,22) = 1.90, p = .15. 

Het SNARC-effect op de reactietijden van de signal trials waarop toch een 

respons werd gegeven bleek niet significant te zijn, F < 1. Het hoofdeffect van 

taak bleek wel significant te zijn, F(1,22) = 22, p < .001; het hoofdeffect van 

delay bleek marginaal significant te zijn, F(4,19) = 2.72, p = .06. Planned 

comparisons wezen uit dat dit te wijten was aan een significant verschil tussen 

delay 0 en delay 1, F(1,22) = 17.25, p < .001; en tussen delay 2 en delay 3, 

F(1,22) = 15.92, p < .01; maar niet tussen delay 1 en delay 2 of delay 3 en 

delay 4, beide F < 1. Noch de interactie tussen taak en congruentie, F < 1; noch 

deze tussen taak en delay, F(4,19) = 1.35, p = .29; noch deze tussen 

congruentie en delay, F(4,19) = 1.35, p = .289; bleek significant te zijn. 

Hetzelfde gold voor de interactie tussen de drie factoren, F(4,19) = 1.71, p = 

.19. Merk op dat, zoals voorspeld door het horse-race model, de medianen van 

de signal respond reactietijden gemiddeld over delay telkens lager liggen dan 

de medianen van de no signal trials. 

De analyses op de SSRT vertoonden een marginaal significant hoofdeffect van 

taak, F(1,22) = 3.7, p = .07, en een significant SNARC-effect, F(1,22) = 8.07, p 
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< .01. De interactie tussen beide factoren bleek niet significant te zijn, F(1,22) = 

1.25, p = .28. 

 

Tabel 3. Experiment 2: Gemiddelde kans op een respons, stop signal delay, 

signal respond reactie tijd en SSRT (standaardeviaties tussen haakjes), voor 

congruente en incongruente trials in de pariteitstaak en in de magnitudetaak. 

 

                Pariteitstaak                                    Magnitudetaak 
              congruent  incongruent  congruent  incongruent 
                  

 p(resp)         

         
 Delay 0 .91 (.12)  .90 (.09)  .92 (.07)  .95 (.08) 
         
 Delay 200 .76 (.15)  .76 (.16)  .80 (.13)  .85 (.08) 
         
 Delay 800 .59 (.17)  .59 (.17)  .61 (.20)  .66 (.14) 
         
 Delay 1500 .34 (.18)  .34 (.20)  .24 (.14)  .34 (.20) 
         

SSD         

         
 Delay 0 448 (59)  456 (81)  404 (48)  412 (83) 

         
 Delay 200 358 (48)  256 (48)  323 (39)  329 (43) 

          
 Delay 800 268 (36)  273 (37)  242 (29)  246 (32) 

         
 Delay 1500 178 (23)  182 (24)  161 (20)  164 (21) 

SRRT         

         
 Delay 0 444 (68)  456 (65)  393 (54)  399 (57) 
         
 Delay 200 425 (50)  434 (61)  383 (46)  384 (56) 
         
 Delay 800 433 (52)  431 (77)  373 (54)  374 (57) 
         
 Delay 1500 453 (85)  472 (84)  393 (116)  409 (85) 
         

SSRT         

         
 Delay 0 320 (252)  265 (231)  219 (217)  309 (301) 
         
 Delay 200 167 (63)  214 (189)  178 (117)  178 (71) 

          
 Delay 800 197 (76)  198 (67)  186 (80)  182 (53) 
         
 Delay 1500 222 (62)  229 (68)  175 (43)  200 (56) 
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De analyse van de reactietijden lieten zien dat de gemiddelde respons 

sneller werd gegeven in de magnitudetaak. Dit kan erop wijzen dat de 

magnitudecode en geassocieerde spatiale codes in deze taak sneller werden 

geactiveerd (cf. Gevers et al., 2005). Dit bleek echter geen effect te hebben op 

de kans op (inhibitie van) een responscode, ook niet bij lagere SSD. Analyses 

lieten een effect van SNARC-congruentie op de kans op (inhibitie van) een 

respons bij aanbieding van een stopsignaal zien maar enkel in de 

magnitudetaak. Maar wanneer er gecorrigeerd werd voor de variabiliteit van de 

primaire reactietijddistributie en de SSRT, viel het effect weg. Dit betekent dat 

de uitkomst van het stopproces niet differentieel is voor de magnitude- en de 

pariteitstaak. Indien het stopproces wordt geïnitieerd, is er een even grote kans 

tot inhibitie van de respons wanneer de magnitude taak relevant is als wanneer 

deze taak irrelevant is. 

 In tegenstelling tot D’Hooge et al. (in preparation) laten de resultaten van 

dit experiment een effect van congruentie op de SSRT in beide taken zien. Dit 

schijnt evidentie aan te brengen voor het bestaan van een actief 

suppressiemechanisme in beide instanties van het SNARC-effect. De idee 

hierachter is dat beide vormen van inhibitie, de stopsignaal inhibitie en de 

actieve suppressie, beroep doen op dezelfde onderliggende hulpbronnen en/of 

mechanismen. Hierdoor zal bij aanbieding van een stopsignaal op een 

incongruente trial, de stopsignaal inhibitie even moeten wachten tot de actieve 

suppressie zich heeft voltrokken.  

De magnitude van de effecten op de SSRT bleek kleiner te zijn dan in D’Hooge 

et al. (in preparation). Dit kan te wijten zijn aan de hogere gemiddelde SSD in 

dit experiment. Indien de actieve inhibitie en de stopsignaal inhibitie beroep 

doen op dezelfde onderliggende mechanismen kan worden verwacht dat bij een 

hoger SSD een kleiner verschil tussen de duur van het stopproces op 

congruente en incongruente trials zal worden gevonden. Immers, bij een hoger 

gemiddelde SSD zal de actieve inhibitie op incongruente trials al verder 

gevorderd zijn dan bij een lagere gemiddeld . De stopsignaal inhibitie op 

congruente trials zal niet beïnvloed worden door de SSD aangezien er de 

actieve suppressiehypothese geen actieve inhibitie veronderstelt op dit soort 
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trials. Bij een hogere SSD zal de stopsignaal inhibitie dus sneller kunnen 

starten, waardoor een kleiner effect van congruentie op de SSRT wordt 

verwacht.  

De resultaten van dit experiment laten vermoeden dat actieve inhibitie van 

responscodes van belang is in het bekomen van het SNARC-effect. Toch moet 

wat betreft de magnitudetaak de conclusie van een actief inhibitorisch 

mechanisme met enige voorzichtigheid worden gemaakt. De actieve suppressie 

hypothese gaat ervan uit dat de inhibitie van de foutieve contralaterale spatiale 

responscode op incongruente trials de oorzaak vormt van een tragere reactie 

op incongruente trials. Hoewel het effect van congruentie op de SSRT laat 

vermoeden dat dit mechanisme inderdaad een rol speelt binnen deze taak, 

geven de reactietijden niet het te verwachten patroon aan. Een tragere 

reactietijd op congruente trials is immers moeilijk te verzoenen met deze 

hypothese. In lijn met de hypothesen geeft dit een belangrijk verschil tussen 

beide SNARC-taken maar een belangrijke gelijkenis met expliciete spatiale 

SRC-taken aan. 

In een laatste experiment zal verder worden ingegaan op deze inhibitie. Gezien 

de evidentie het sterkste is voor de pariteitstaak, zal worden gefocust op deze 

taak. 

Experiment 3 

 

 De resultaten van experiment 2 suggereren dat actieve suppressie een 

rol speelt in het SNARC-effect, althans wat betreft de pariteitstaak. Het blijft 

echter de vraag op welk niveau deze inhibitie zich voltrekt. De resultaten van 

het eerste experiment van deze thesis suggereren dat er een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen een abstracte responscode en hand gebaseerde 

responscodes. Het doel van dit experiment was na te gaan of de inhibitie zich 

op een niveau lager of gelijk aan de abstracte responscode zou voltrekken, of 

op een hoger niveau. 

Om een antwoord te geven op deze vraag werd eerst een getal aangeboden en 

na een variabel interval de responslabels. Net als in experiment 1 waren de 

helft van de trials woord congruent en de andere helft woord incongruent. Dit 
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laatste laat toe de conceptuele visie op overlap tussen stimulus- en responsset 

verder na te gaan. De aanbieding van het getal zonder de responslabels, zorgt 

er ook voor dat ook de vraag naar het niveau van de inhibitie kan worden 

nagegaan. Immers, bij aanbieding van het getal kan de foutieve (abstracte) 

spatiale responscode al worden geactiveerd en geïnhibeerd (cf. Stoianov, 

Kramer, Umiltà & Zorzi, 2008). De activatie van de correcte code (even/oneven) 

kan ook al gebeuren, aangezien de responslabels daarvoor van geen belang 

zijn. Hogere niveaus (i.e., hand gebaseerde responscodes) kunnen echter nog 

niet worden geactiveerd en/of geïnhibeerd, aangezien de labels nog niet 

beschikbaar zijn. 

Indien inhibitie zich voltrekt op een lager niveau, kan worden verwacht dat het 

SNARC-effect daalt met stijgende SOA. Indien de inhibitie zich voltrekt op een 

hoger niveau, wordt er geen interactie met SOA verwacht.  

 

Methode 

  

Participanten. 19 vrijwilligers (leeftijd 19-23, 19 vrouwen) namen deel aan 

het experiment en ontvingen hiervoor €7. Allen waren onwetend wat betreft het 

doel van het experiment en hadden een normaal of gecorrigeerd zicht. Geen 

van hen had deelgenomen aan één van de voorafgaande experimenten. Ze 

vulden allen een informed consent in.  

 

 Materiaal, stimuli, taak en procedure.  Het materiaal, de stimuli, taak en 

procedure waren identiek aan experiment 1. De enige wijziging was het 

trialverloop.In tegenstelling tot het experiment 1 begon elke trial met het 

aanbieden van het fixatieteken. Na 750ms werd dit vervangen door een getal. 

Na een variabel interval werden de woorden “LINKS” en “RECHTS” 

aangeboden. Ook hier werden vier intervallen gebruikt: 0ms, 60ms, 120ms en 

200ms, welke allemaal toelieten de codes tot en met de abstracte responscode 

te activeren (Stoianov et al., 2008). De woorden en het getal bleven staan tot de 

respons werd gegeven. Er werden geen restricties gezet op de maximale tijd 
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voor het geven van een respons; Het intertrial interval werd vastgesteld op 

500ms. De duur van het totale experiment bedroeg ongeveer 30 minuten. 

 

Resultaten en discussie 

 

De reactietijden werden onderworpen aan een within-subject trimming 

procedure waarbij alle foutieve responsen werden verwijderd. Dit leidde tot een 

dataverlies van 7.46%. Net als in experiment 1 en 2 werd een repeated 

measures ANOVA uitgevoerd op de mediaan van de reactietijden en op de 

procent errors, met .05 als overschrijdingskans en SOA (4; 0ms, 60ms, 120ms, 

200ms), woord congruentie (2; woord congruent, woord incongruent) en 

SNARC-congruentie (2, SNARC-congruent, SNARC-incongruent) als within-

subject factoren. De between-subject factor contrabalancering bleek ook hier 

geen effect te hebben en werd bijgevolg uit het model gelaten. Planned 

comparisons werden uitgevoerd bij een significante interactie. Medianen en 

standaarddeviaties worden weergegeven in Tabel 4. 

Uit de analyse van de errors bleek dat noch het hoofdeffect van woord 

congruentie noch dat van SNARC-congruentie significant was (beide F < 1). 

Ook het hoofdeffect van SOA bleek niet significant te zijn, F(3,16) = 1.24, p = 

.327. Het effect van SOA bleek ook niet te interageren met woord congruentie, 

F(3,16) = 1.85, p = .18, of met SNARC-congruentie, F < 1. Echter, beide 

congruentie factoren bleken wel te interageren, F(1,18) = 7.51, p < .05. Dit 

bleek te wijten te zijn aan een significant SNARC-effect op woord congruente 

trials, F(1,18) = 10.14, p < .05, en een significant omgekeerd SNARC-effect op 

woord incongruente trials, F(1,18) = .20, p < .05. De driewegs interactie bleek 

evenwel niet significant te zijn, F(3,16) = 1.24, p = .38. 

In tegenstelling tot de analyse van de errors, liet de analyse van de 

reactietijden wel een hoofdeffect van SOA zien, F(3,16) = .97, p < .001. De 

reactietijd daalde met stijgende SOA, zowel voor SOA 60ms vergeleken met 

0ms, F(1,18), = 46.41, p < .001; voor SOA 120ms vergeleken met 60ms, 

F(1,18) = 47.63, p < .001; als voor SOA 200ms vergeleken met 120ms, F(1,18) 

= 26.39, p < .001. Ook bleek dat woord congruente trials gepaard gingen met 

 33 



 38 

significant lagere reactietijden dan woord incongruente trials wat bleek uit het 

hoofdeffect van woord congruentie, F(1,18) = .20, p < .05. Algemeen bleek er 

echter geen verschil te zijn tussen SNARC-congruente en SNARC-

incongruente trial, F < 1. Deze factor bleek wel te interageren met woord 

congruentie, F(1,18) = .42, p < .05. Net als bij de analyse van de errors, kon dit 

worden teruggebracht naar een significant SNARC-effect op woord congruente 

trials, (1,18) = .33, p < .05, en een significant omgekeerd SNARC-effect op 

woord incongruente trials, F(1,18) = 8.47, p < .05. De factor SNARC-

congruentie bleek echter onafhankelijk van SOA, F < 1. Ook de interactie 

tussen SOA en woord congruentie bleek niet significant te zijn, F(3,16) = 2.19, p 

= .13. De interactie tussen de drie factoren bleek eveneens niet significant te 

zijn, F < 1.  

 

Tabel 4. Experiment 3: procent fouten en medianen van de reactietijd 

(standaardedeviaties tussen haakjes) voor SNARC-congruente en SNARC-

congruente trials, per niveau van woord congruentie. 

 

                Woord congruent              Woord incongruent 
        SNARC-

congruent 
 SNARC-

incongruent 
 SNARC-

congruent 
 SNARC-

incongruent 
                  
Errors 

% 
        

         
 SOA0 7.11 (10)  8.82 (13)  8.29 (13)  7.24 (13) 
         
 SOA200 5.13 (11)  9.21 (13)  10.26 (13)  7.24 (11) 
         
 SOA800 6.45 (12)  7.63 (12)  8.03 (12)  6.97 (10) 
         
 SOA1500 6.71 (11)  8.29 (11)  7.24 (12)  4.74 (11) 
         

RT 
(ms) 

         

         
 SOA0 796 (111)  819 (109)  842 (191)  809 (149) 
         
 SOA200 728 (129)  765 (139)  805 (194)  756 (126) 

          
 SOA800 668 (136)  688 (121)  733 (213)  711 (152) 
         
 SOA1500 612 (105)  634 (103)  653 (118)  526 (138) 
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 In lijn met experiment 1 toont de interactie tussen SNARC-congruentie 

en woord congruentie aan dat het SNARC-effect de conceptuele ruimte zal 

volgen. De reactie op een klein getal zal sneller gaan met een linker respons, 

waarbij “linker” wordt gedefinieerd aan de hand van verbale labels en niet aan 

de hand van fysieke lateralisatie van de respons. Dit steunt de conclusie dat 

conceptuele overlap kan worden gezien als een cruciale factor in het bepalen 

van het SNARC-effect.  

Belangrijker is echter dat er geen interacties met SOA werden gevonden. 

Dit ondersteunt de hypothese dat de inhibitie zich waarschijnlijk op het niveau 

van de hand gebaseerde responscode en niet op lagere niveaus afspeelt. 

Immers, de abstracte spatiale responscode kan al worden geactiveerd vanuit de 

geassocieerde stimuluscodes. Hetzelfde geldt voor de pariteitscodes. 

Echter, gezien de responslabels pas na een zeker interval werden aangeboden, 

kunnen de hand gebaseerde responscodes nog niet worden geactiveerd. Indien 

de inhibitie zich voordoet op een niveau voor de activatie van de eigenlijke 

responscodes, had het SNARC-effect moeten dalen met stijgende SOA.  

 

Algemene discussie 

 

Deze thesis focuste op taken waarin spatiale informatie op 

stimulusniveau centraal staat. Deze spatiale informatie kan expliciet of impliciet 

zijn. In taken met een expliciete spatiale component kan de spatiale informatie 

taak relevant of taak irrelevant zijn. De effecten van de spatiale kenmerken van 

de stimulus op taakprestaties worden het pure expliciet spatiaal SRC-effect 

(e.g., Tagliabue et al., 2000) en het niet pure expliciet spatiaal SRC-effect of 

Simon effect, respectievelijk, genoemd (e.g., Simon & Rudell, 1967). In beide 

gevallen omvat de typische observatie een lagere reactietijd en minder fouten 

indien de spatiale stimuluscode en de spatiale responscode corresponderen 

(i.e., congruente trial; i.t.t. incongruente trial). Dit wordt doorgaans verklaard 

door uit te gaan van de dimensionale overlap theorie (e.g., Kornblum et al., 

1990). Deze theorie stelt dat spatiale overlap tussen de stimulus- en responsset 

cruciaal is in het bekomen van de effecten. Procesmatig geeft dit aanleiding tot 
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een dubbele route model (e.g., De Jong et al., 1994). Dubbele route modellen 

nemen aan dat twee routes een spatiale responscode zullen activeren. De 

automatische route zal een responscode activeren op basis van de spatiale 

kenmerken van de stimulus, de gecontroleerde route op basis van de 

taakinstructies. Op congruente trials zullen beide routes dezelfde responscode 

activeren. Op incongruente trials daarentegen zullen beide routes een 

verschillende responscode activeren. Dit geeft aanleiding tot een conflict dat 

moet worden opgelost alvorens de correcte respons kan worden gegeven. 

Actieve inhibitie van de responscode die werd geactiveerd door de 

automatische route wordt doorgaans ingeroepen als verklaring voor hoe dit 

conflict wordt opgelost (i.e., de actieve suppressiehypothese; e.g., Ridderinkhof 

2002a, 2002b; Verbruggen et al., 2005). Gebruik makend van het stopsignaal 

paradigma (e.g., Logan & Cowan, 1984) werd evidentie voor het bestaan van 

dit mechanisme aangebracht indien de spatiale informatie taak irrelevant is 

(e.g., Verbruggen et al., 2005), maar niet indien deze taak relevant is (e.g., 

Kramer et al., 1994). Samengevat, overlap tussen de stimulus- en responsset is 

van essentieel belang in expliciet spatiale SRC-effecten. Procesmatig zal deze 

overlap aanleiding geven tot activatie van de foutieve, contralaterale 

responscode. Bij Simon effecten blijkt deze responscode actief geïnhibeerd te 

worden. 

Spatiale informatie kan echter ook impliciet vervat zijn in de stimulus, zoals bij 

het SNARC-effect (Dehaene et al., 1993). Dit effect verwijst naar een snellere 

reactie op een relatief klein getal met een linker respons dan met een rechter 

respons. Het omgekeerde geldt wanneer het een relatief groot getal betreft. Dit 

effect wordt geobserveerd indien de magnitude van het getal taak relevant is 

(e.g., Bächtold et al., 1998), maar ook indien deze taak irrelevant is (e.g., 

Dehaene et al., 1993). Vanuit deze en gerelateerde observaties wordt er 

aangenomen dat de magnitude spatiaal wordt gerepresenteerd (e.g., Calabria 

et al., 2005; Fisher, 2001; Fisher et al., 2003). Anders gesteld, deze visie gaat 

uit van een (impliciete) spatiale code op stimulusniveau. Dit geeft dat ook het 

SNARC-effect binnen de dimensionale overlap theorie kan worden gevat (e.g;, 

Kornblum et al, 1990). Net zoals bij expliciet spatiale SRC-effecten is er op 
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representationeel niveau een overlap tussen spatiale codes. Procesmatig wordt 

dit vertaald naar een dubbele route model (e.g., Gevers, Verguts et al., 2006). 

Gezien de gelijkenissen van impliciet en expliciet spatiale SRC-effecten was het 

doel van deze thesis verdere parallellen tussen beide SRC-effecten na te gaan. 

In een eerste experiment werd gekeken naar de aard van de overlap. 

Daar zijn immers twee visies op. Deze verschillen in de aard van de spatiale 

responscode waarmee de overlap plaatsvindt. De fysieke visie stelt dat de 

spatiale responscode verwijst naar de fysieke positie van de respons in de 

extracorporale ruimte (e.g., Bachtöld et al., 1998). Fysieke lateralisatie van de 

responsen zou dus voldoende en noodzakelijk zijn om het SNARC-effect te 

bekomen. De conceptuele visie gaat uit van een conceptuele, abstracte 

responscode (e.g., Gevers, Verguts et al., 2006). Deze visie wijst naar 

conceptuele lateralisatie van de responsen als noodzakelijke en voldoende 

voorwaarde van het SNARC-effect. Het is dus de labeling van de responsen en 

extracorporale ruimte als links en rechts, en niet de linker en rechter positie van 

de responsen die aan de basis van het SNARC-effect ligt.  

In het eerste experiment werden beide visies tegenover elkaar geplaatst. Meer 

specifiek werd binnen een pariteitstaak zowel de conceptuele als de fysische 

ruimte gelateraliseerd. Hierbij werden twee types trials onderscheiden. In een 

eerste type wezen de conceptuele en fysieke ruimte in dezelfde richting. Meer 

specifiek werd de linker extracorporale ruimte gelabeld als links en werd de 

rechter extracorporale ruimte gelabeld als rechts. In een tweede type werden 

beide ruimtes in oppositie geplaatst. De linker extracorporale ruimte werd 

gelabeld als rechts en rechter extracorporale ruimte werd gelabeld als links. 

Indien beide ruimtes in dezelfde richting wezen, werd er een SNARC-effect 

geobserveerd. Echter, indien de fysieke ruimte in de tegenovergestelde richting 

wees als de fysieke ruimte, volgde het SNARC-effect de conceptuele ruimte. Dit 

toont aan dat de labeling van de responsen en extracorporale ruimte als links 

en rechts cruciaal is. Het is dus de overlap met de conceptuele ruimte en niet 

met de fysieke ruimte wat de bepalende factor is.  

De resultaten van dit experiment suggereren dat het veranderen van 

responslabels een groot effect zal hebben op de aan- en afwezigheid van het 
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SNARC-effect, en op zijn richting. Deze hypothese is in lijn met eerdere 

experimenten. Bijvoorbeeld, Gevers, Santens, D’Hooge, Van den Bossche, 

Chen, Verguts en Fias (submitted) lieten subjecten de pariteit van een getal 

beoordelen met manuele “even” en “oneven” responsen. In dit experiment was 

enkel de fysieke ruimte gelateraliseerd. In overeenstemming met de resultaten 

van het eerste experiment van deze thesis werd geen SNARC-effect gevonden. 

Dit sluit aan bij de resultaten van Keus en Schwarz (2005). Zij boden getallen 

centraal aan en vroegen subjecten verbaal aan te geven of dit getal even of 

oneven was. In dit experiment werd geen van beide ruimtes gelateraliseerd. 

Wederom werd geen SNARC-effect geobserveerd. Belangrijk is echter dat 

beide studies zich baseren op een afwezigheid van effecten. De resultaten van 

Gevers et al. (submitted) kunnen ook worden geïnterpreteerd in termen van een 

nood aan lateralisatie van beide ruimtes. Wat betreft de resultaten van Keus en 

Schwarz kan enkel worden gesteld dat een zekere lateralisatie noodzakelijk is. 

De resultaten van Müller en Schwarz (2007), bijvoorbeeld, laten op een meer 

directe wijze zien dat het SNARC-effect afhankelijk is van de conceptuele 

codering van de responsen. Zij boden een verticale SNARC-taak aan waarbij 

de instructies de positie van de responsknop (i.e., boven/onder) of de hand 

waarmee de respons werd gemaakt (i.e., linker/rechter) konden benadrukken. 

Hierbij bleek dat het SNARC-effect in de eerste conditie afhankelijk was van de 

positie van de responsknop en niet van de hand waarmee de respons werd 

uitgevoerd. In de tweede conditie was dit net omgekeerd. Deze en andere (e.g., 

Bächtold et al., 1998) studies tonen net als het eerste experiment van deze 

thesis aan dat de verbale labeling van responsen van cruciaal belang is in het 

SNARC-effect. Merk op dat dit experiment als eerste de twee visies tegen 

elkaar afzet. 

De resultaten impliceren ook dat in verdere conceptualisaties van het SNARC-

effect procesmatig een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende 

niveaus van de respons. Op een eerste niveau is de spatiale responscode 

abstract. Het is met deze responscode dat de spatiale stimuluscode zal 

overlappen. Dit zal aanleiding geven tot de klein/links – links en groot/rechts – 

rechts associaties. Op een tweede, hoger niveau zal de respons specifieker 
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worden gedefinieerd en gerelateerd zijn aan de positie van de respons in de 

fysieke ruimte (i.e., hand gebaseerde representaties). Dit is bijvoorbeeld zo wat 

betreft het specifieke motorprogramma. Dit geeft een omgekeerd SNARC-effect 

indien de fysieke en conceptuele ruimte tegengesteld aan elkaar zijn. Een 

voorbeeld kan dit verduidelijken. Neem de situatie uit experiment 1 waarbinnen 

een klein even getal wordt aangeboden, bijvoorbeeld “2”. Stel dat er op dit getal 

een linker respons wordt verwacht. Zowel op woord congruente als op woord 

incongruente trials zal de aanbieding van dit getal aanleiding geven tot de 

activatie van de codes ‘even’ en ‘klein’. Deze laatste code zal op zijn beurt een 

abstracte spatiale responscode ‘links’ activeren. Op basis van taakinstructies 

zal vanuit de code ‘even’ een hand gebaseerde responscode worden 

geactiveerd. Op woord congruente trials zal de code ‘links’ worden geactiveerd 

op een SNARC-congruente trial, en de code ‘rechts’ op een SNARC-

incongruente trial. Op woord incongruente trials, zal dit net omgekeerd zijn. Hier 

zal de code ‘even’ de hand gebaseerde code ‘rechts’ activeren op een SNARC-

congruente trial en de code ‘links’ op een SNARC-incongruente trial. Op al deze 

types trials zal de abstracte responscode ‘links’ de hand gebaseerde code 

‘links’ activeren. Dit geeft dat op woord congruente trials een standaard 

SNARC-effect zal worden geobserveerd. Immers, de hand gebaseerde 

responscodes zullen conflicteren op SNARC-incongruente maar niet op 

SNARC-congruente trials. Op woord incongruente trials zal echter een 

omgekeerd effect worden gevonden. Hier zullen de hand gebaseerde 

responscodes conflicteren op SNARC-congruente maar niet op SNARC-

incongruente trials. In eerdere conceptualisaties van het SNARC-effect werd 

het onderscheid tussen beide vormen van responscodes echter niet gemaakt 

(e.g., Gevers, Verguts et al., 2006). Dit maakt dat deze conceptualisaties de 

resultaten van (onder andere) het huidige experiment niet kunnen verklaren. 

Het toevoegen van een abstract responsniveau lijkt echter een noodzakelijke 

voorwaarde wil het SNARC-effect op een correcte wijze gevat worden.  

In een tweede stap werd op een directere wijze gekeken naar 

overeenkomsten met expliciete spatiale SRC-effecten. Meer specifiek werd er 

gekeken of een actief suppressiemechanisme ook binnen SNARC-taken zou 
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voorkomen. Dit mechanisme zou verantwoordelijk kunnen zijn voor het 

oplossen van het conflict op responsgerelateerd niveau dat ontstaat op 

incongruente trials. Een eerder experiment (D’Hooge et al., in preparation) 

combineerde reeds een pariteitstaak en een magnitudetaak met het stopsignaal 

paradigma. De resultaten toonden een effect van congruentie op de SSRT aan, 

maar enkel voor de pariteitstaak. Hoewel dit in lijn is met de literatuur van het 

stopsignaal paradigma en met expliciet spatiale SRC-effecten, zou dit verschil 

belangrijke gevolgen hebben voor de conceptualisatie van het SNARC-effect. 

Het SNARC-effect binnen een magnitudetaak en binnen een pariteitstaak wordt 

immers op ongeveer dezelfde wijze geconceptualiseerd (e.g., Gevers, Verguts 

et al., 2006). Daarom werd dit experiment gerepliceerd, zijnde met een methode 

die toeliet ook te kijken naar de uitkomst van het stopproces (i.e., de kans op 

(inhibitie van) een respons bij aanbieding van het stopsignaal). Dit experiment 

liet zien dat de uitkomst van het stopproces niet differentieel was voor beide 

taken. Indien het stopproces wordt geïnitieerd, is er een even grote kans op 

inhibitie of executie van de respons in beide taken. Echter, een effect van 

congruentie op de duur van het stopproces werd nu voor beide taken 

gevonden. Dit zou kunnen betekenen dat actieve suppressie een cruciale factor 

is binnen beide taken. Echter, gezien het verschil met D’Hooge et al. (in 

preparation) en het omgekeerd effect op de reactietijden wat betreft de 

magnitudetaak, moest deze claim voorzichtig worden gemaakt en is verder 

onderzoek noodzakelijk. De meest passende voorlopige conclusie lijkt dan ook 

dat een actief suppressiemechanisme aanwezig is, althans in de pariteitstaak. 

Dit laat een belangrijke gelijkenis zien tussen de verwerking van expliciete en 

impliciete spatiale informatie: de duur van het stopproces schijnt niet te worden 

beïnvloed door de verwerking van taak relevante spatiale informatie. 

De vraag die zich opdringt is waarom er een verschil tussen de pariteitstaak en 

de magnitudetaak, en tussen Simon taken en pure expliciete spatiale SRC-

taken wordt gevonden. Vanuit de dynamiek van het stopsignaal paradigma is 

een mogelijke conclusie wat betreft de magnitudetaak en de pure expliciet 

spatiale SRC-taken een afwezigheid van enig inhibitorisch mechanisme. Een 

passieve decay behoort dan tot de mogelijke alternatieve verklaringen (e.g., 
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Hommel, 1994). Binnen deze hypothese wordt verondersteld dat de activatie 

van de responscode geactiveerd vanuit de automatische route spontaan zal 

afnemen. Er wordt dus geen extern inwerkend mechanisme geponeerd. Deze 

afname vraagt echter tijd, wat de langere reactietijden op incongruente trials ten 

opzichte van congruente trials verklaart. Dit zou aangeven dat de mechanismen 

verantwoordelijk voor het oplossen voor het responsgerelateerd conflict 

gevoelig zijn voor de soort taak. Beide vormen van impliciete en expliciet 

spatiale SRC-effecten verschillen ook deels wat betreft architectuur: in de 

magnitudetaak en de pure expliciete SRC-taken vallen de automatische en de 

gecontroleerde route samen. Dit kan de mogelijkheid tot inhibitie sterk 

reduceren. Dat er een effect op de SSRT werd geobserveerd in de andere 

taken hoeft daarom niet onwaarschijnlijk te zijn. De stopsignaal inhibitie blijkt te 

interageren met suppressie van irrelevante informatie ongeacht de locus van de 

inhibitie (e.g., Kramer et al., 1994; Ridderinkhof et al., 1999; Verbruggen et al., 

2006). Het verschil tussen taken betekent dan dat inhibitie zich voordoet op een 

niveau waar de automatische en gecontroleerde route nog samenvallen. 

Immers, indien inhibitie op een hoger niveau zou plaatsvinden, is er geen reden 

te veronderstellen dat beide taken beroep doen op een differentieel 

mechanisme. De resultaten van het eerste experiment van deze thesis doen 

vermoeden dat inhibitie zich dan voor het niveau van de hand gebaseerde 

responscodes zou voordoen. Een aantal niveaus kunnen worden 

onderscheiden. Binnen het SNARC-effect zou de inhibitie zich kunnen afspelen 

op het niveau van de magnitude code. Indien inhibitie zich op dit niveau zou 

situeren is er immers enkel ruimte voor inhibitie indien deze code taak irrelevant 

is zoals in een pariteitstaak. Een ander mogelijk niveau waar inhibitie zich zou 

kunnen voltrekken is dit van de spatiale stimuluscodes. Maar binnen SNARC-

taken lijkt dit alvast geen geschikt niveau om inhibitie op te veronderstellen. De 

spatiale code is immers zowel in de pariteitstaak als in de magnitudetaak taak 

irrelevant, waardoor inhibitie in beide taken duidelijk aanwezig zou moeten zijn. 

Beide verklaringen zijn ook om een andere reden niet erg waarschijnlijk. Dit 

moet worden gerelateerd aan de observatie van een SRC-effect in beide 

SNARC-taken en in beide expliciet spatiale SRC-taken. Vanuit een dubbele 
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route architectuur kan worden verwacht dat de inhibitie van de spatiale code 

voor een afwezigheid van een SRC-effect zou zorgen. Het is immers deze code 

die verantwoordelijk is voor de activatie van een extra responscode op 

incongruente trials, wat een conflict veroorzaakt. Indien er geen additionele 

responscode wordt geactiveerd, zal er geen conflict zijn. Als gevolg zou er op 

incongruente trials geen langere reactietijd mogen worden geobserveerd. 

Binnen SNARC-taken wordt deze code geactiveerd vanuit de magnitude van 

het getal. Dit maakt dat bij inhibitie van deze code dezelfde redenering kan 

worden gemaakt. Ook studies die gebruik maken van lateralized readiness 

potentials steunen de hypothese dat inhibitie zich niet zal voltrekken op deze 

lagere niveaus in de verwerkingshiëarchie (e.g., Gevers, Raetinckx et al., 2006; 

Keus et al., 2005; Osman et al., 1992). Binnen deze studies wordt er een 

activatie van de contralaterale responscode geobserveerd. Dit is zo zowel bij 

expliciet als bij impliciete spatiale SRC-taken. Dit impliceert dat inhibitie zich 

waarschijnlijk zou afspelen op eenzelfde niveau voor de beide vormen van 

SNARC-taken en expliciet spatiale SRC-taken. Dit stemt overeen met de 

literatuur rond beide effecten. Daar wordt er immers verondersteld dat beide 

vormen worden verwerkt via een gelijkaardige architectuur waarin het resultaat 

van verwerking de activatie van responsen is in beide taken. Concluderend kan 

worden gesteld dat inhibitie zich in beide vormen van het SNARC-effect en van 

het expliciet spatiale SRC-effect naar alle waarschijnlijkheid afspeeld op een 

niveau gerelateerd aan responsprocessen. 

Het laatste experiment ging verder in op deze activatie en inhibitie. Meer 

specifiek werd meer in detail ingegaan op het niveau waar inhibitie zich zou 

afspelen. Binnen het SNARC-effect moet er immers een onderscheid worden 

gemaakt tussen een abstracte en een hand gebaseerde responscode. Indien 

inhibitie zich op een responsgerelateerd niveau bevindt, moet er dus nog steeds 

worden gedifferentieerd tussen deze twee niveaus. In dit experiment werd het 

getal aangeboden en moest een pariteitstaak worden uitgevoerd. 

Responslabels werden echter maar na een variabel interval aangeboden. Net 

als in experiment 1 werd er een onderscheid gemaakt tussen woord congruente 

en woord incongruente trials. Dit liet toe onderscheid te maken tussen twee 
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niveaus: het niveau tot en met de abstracte spatiale responscode en de 

responsniveaus erna. In lijn met experiment 1 werd steeds de conceptuele 

ruimte gevolgd. Belangrijk is dat de magnitude van het SNARC-effect niet 

significant bleek te dalen met stijgend SOA. Dit suggereert dat inhibitie zich 

naar alle waarschijnlijkheid slechts afspeelt op een hoger niveau zoals een 

hand gebaseerde responscode. Immers, de responslabels zijn enkel 

noodzakelijk om hand gebaseerde responscodes te activeren. Andere codes 

kunnen al geactiveerd en eventueel geïnhibeerd worden. Merk wel op dat 

verder onderzoek noodzakelijk is, omdat deze conclusie gebaseerd is op de 

afwezigheid van een effect.  

De hypothese van inhibitie op het niveau van hand gebaseerde codes 

ondersteunt dus de tweede assumptie van de actieve suppressiehypothese. 

Deze stelt dat de inhibitie zal inwerken op de codes waartussen het conflict 

plaatsvindt. Wanneer de resultaten van het eerste experiment van deze thesis 

geïnterpreteerd worden vanuit een dubbele route model kan worden besloten 

dat de automatische en gecontroleerde route zullen convergeren op het niveau 

van de hand gebaseerde responscodes. Dit betekent dat de inhibitie zou 

moeten plaatsvinden op dit niveau, wat wordt ondersteund door de data van het 

derde experiment. Verder werpen de resultaten van dit experiment ook licht op 

een mogelijke tweede oorzaak voor het verschil tussen de twee vormen van het 

SNARC-effect en van de expliciet spatiale SRC-effecten. Meer specifiek geven 

ze een extra reden op basis van welke aan de hypothese dat inhibitie zich op 

een lager niveau zou afspelen kan worden getwijfeld. In lijn met de dynamieken 

van het stopsignaal paradigma kan het zijn dat de actieve suppressie 

eenvoudigweg niet tot uiting kon komen in de data. Dit kan worden gerelateerd 

aan de geblokte manipulatie van congruentie die onvermijdelijk is in de 

magnitudetaak en de pure expliciete SRC-taken. Deze geblokte manipulatie zal 

leiden tot een 100% voorspelbaarheid van het soort trial (i.e., congruent versus 

incongruent). De twee mappings van de magnitudetaak en de pure expliciete 

SRC-taak vallen immers samen met het type trial. Per mapping zijn alle trials 

congruent of incongruent. Zoals opgemerkt door Verbruggen et al. (2005) kan 

dit als gevolg hebben dat de moeilijkheidsgraad van responsselectie wel 
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dezelfde blijft, maar dat de interferentie, en bijgevolg de nood aan inhibitie, 

kleiner is. Met een gemengde manipulatie van congruentie zou de mate van 

interferentie groter zijn, wat een grotere nood aan inhibitie creëert. Echter, tot 

op heden heeft geen enkele studie evidentie aangebracht dat de interferentie 

inderdaad kleiner zou zijn. Dit experiment suggereert echter dat deze 

mogelijkheid zeker in overweging moet worden genomen. Definitieve conclusies 

kunnen evenwel nog niet worden getrokken aangezien de rol van een actief 

suppressiemechanisme binnen de magnitudetaak nog niet duidelijk is. Verder 

onderzoek kan bijvoorbeeld experiment 3 herhalen met de magnitudetaak, om 

zo nader inzicht te geven in de rol van een actief suppressie mechanisme 

binnen deze taak.  
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Conclusies 

  

 Deze thesis focuste zich op de verwerking van impliciete spatiale 

informatie waarbij werd gekeken naar het SNARC-effect. Dit effect deelt 

verscheidene kenmerken met expliciete spatiale SRC-effecten. In deze effecten 

blijkt de spatiale overlap tussen de stimulus- en de responsset van cruciaal 

belang te zijn. Procesmatig geeft dit aanleiding tot een dubbele route model. 

Deze modellen veronderstellen dat er op incongruente trials een conflict tussen 

twee responscodes plaatsvindt. Omdat dit conflict moet worden opgelost 

alvorens een respons kan worden gegeven, zal er op incongruente trials een 

langere reactietijd zijn dan op congruente trials. Indien de spatiale stimuluscode 

irrelevant is, blijkt dit conflict opgelost te worden door een actief 

suppressiemechanisme. In deze thesis werden gekeken in welke mate deze 

redenering kan worden doorgetrokken naar het SNARC-effect. 

De resultaten toonden aan dat een overlap tussen een spatiale stimuluscode en 

een abstracte spatiale responscode op representationeel vlak belangrijk is in 

het bekomen van het effect. Procesmatig werd getoond dat actieve suppressie 

essentieel is in het oplossen van een responsgerelateerd conflict. Deze inhibitie 

zou zich afspelen op een verwerkingsniveau hoger dan deze van de abstracte 

spatiale responscode. In lijn met studies rond de verwerking van expliciete 

spatiale informatie werd evidentie voor dit actieve suppressie mechanisme 

enkel aangebracht voor de pariteitstaak, i.e., wanneer de magnitude irrelevant 

is voor de taak. Als algemene conclusie kan worden gesteld dat in drie 

experimenten werd getoond dat verdere conceptualisaties van het SNARC-

effect rekening moeten houden met een abstracte responscode en een actief 

suppressie mechanisme op responsgerelateerd niveau.  

Verder onderzoek moet zich dan ook in de eerste plaats focussen op de 

verschillen tussen beide SNARC-taken. Is er inhibitie binnen de magnitudetaak, 

en zo ja, op welk niveau? In een tweede stap kan dezelfde vraag worden 

nagegaan binnen expliciete spatiale SRC-taken. Hier moet worden gekeken 

naar verschillen tussen Simon taken en pure SRC-taken. Deze twee 
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onderzoekslijnen kunnen vervolgens worden geïntegreerd en eventueel 

aanleiding geven tot een algemeen model van spatiale SRC-taken. 
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