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N E D E R L A N D S E
S A M E N VAT T I N G
Om goede beslissingen te kunnen nemen in het dagelijks leven is het
cruciaal om een accurate mentale voorstelling te hebben van de wereld.
Naast dat we moeten weten wat er om ons heen gebeurt, is het net zo
belangrijk om te weten wanneer dingen gebeuren. De eigenschappen van
onze omgeving ontwikkelen zich naar mate de tijd vordert, dus het is
ook cruciaal om een accuraat mentaal beeld van het verloop van de tijd
te hebben. Bijvoorbeeld, een sprinter die zich voorbereid op de start
van een race ("ready... set... go!") zal eerdere ervaringen met het interval
tussen "set..." en "go!" gebruiken om de eerste beweging zo snel mogelijk
te kunnen uitvoeren. Een accurate representatie van bijvoorbeeld dit
"set... go!" interval vormt zich door leerprocessen in het brein die nog
niet volledig begrepen worden. We onderzoeken ze veelal in kunstmatige
laboratorium-omgevingen die niet zonder meer generaliseren naar gedrag
in de "echte wereld". In dit proefschrift over tijdsperceptie sla ik een brug
tussen kennis die vergaard is in het lab en kennis die vergaard wordt in
ecologisch valide omgevingen. Het proefschrift bestaat uit vier delen, die
samen deze brug zullen vormen.

In Deel ii beschrijf ik drie experimentele studies die dieper ingaan op
de cognitieve mechanismen die tijdsperceptie zouden kunnen bewerkstel-
ligen, en hoe het brein deze taken zou kunnen faciliteren. Een potentieel
cognitief mechanisme is bijvoorbeeld een interne klok die met een be-
paalde regelmaat het verstrijken van de tijd aangeeft. Dit mechanisme
kan erg veel variantie tussen bepaalde situaties verklaren. Bijvoorbeeld
waarom soms de tijd snel lijkt te verstrijken, en in andere situaties juist
langzaam. Echter, de precieze neurologische werking van dit theoretische
mechanisme blijkt lastig te achterhalen. De studies in Deel ii verkennen
de mogelijkheid van een klokmechanisme in het brein, en bespreken
alternatieve mogelijkheden.

In Hoofdstuk � beschrijf ik een aantal experimenten die we hebben
gedaan om aan te tonen of bepaalde geheugenprocessen verantwoordelijk
kunnen zijn voor het starten van een interne klok. Door middel van
het zeer kort vertonen van bepaalde stimuli op een computerscherm,
konden we nauwkeurig het tijdstip van geheugenconsolidatie voor be-
paalde target stimuli een klein beetje vertragen (binnen een orde van
��� milliseconden). We konden concluderen dat de vertraging van deze
consolidatie, vastgesteld aan de hand van het EEG signaal, niet zorgen
door een vertraging in de tijdsinschatting van diezelfde targets. Daarmee
hebben we dus kunnen vaststellen dat geheugenconsolidatie in ieder geval
geen startmechanisme is voor interval timing.
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Hoe de subjectieve waarneming van het verstrijken van tijd kan worden
beïnvloed door angst beschrijf ik in Hoofdstuk �. Aanhoudende angst
bouwt zich geleidelijk op en kan uitmonden in een staat van acute
angst. Deze vormen van angst kunnen verschillende e�ecten hebben op
opwinding en aandacht, die op hun beurt weer verschillende e�ecten
hebben op de waarneming van tijd. Deze dynamische ontwikkeling van
opwindings- en aandachtse�ecten wordt tot op heden nog niet volledig in
acht genomen, aangezien de meeste studies gebruik maken van plotselinge
angstopwekkende triggers. In Hoofdstuk � presenteer ik een nieuwe
manier om dynamisch angst op te wekken bij participanten: door middel
van het laten zien van een volledige horrorfilm, terwijl ze eerder geleerde
intervallen reproduceren op onregelmatige momenten. De reproducties
werden langer bij middelmatig angstige niveaus van angst, terwijl ze
juist korter werden gedurende de meest angstige én minst angstige
momenten. Deze uitkomst bevestigt dat angst aandacht kan wegtrekken
van temporele processen, terwijl de opwinding die angst kan veroorzaken
juist deze temporele processen kan versnellen.

Naast het idee dat temporele processen beïnvloed kunnen worden
door emotie, is ook eerder aangetoond dat lichaamstemperatuur timing
kan aantasten. Sommige eerdere studies suggereren dat een verhoogde
kerntemperatuur een interne klok zou versnellen, met een versnelde tijds-
perceptie als gevolg. Echter, de consequentie van deze versnellen met het
oog op andere cognitieve processen is nog onduidelijk. In Hoofdstuk �

omschrijf ik een studie waarbij we deze versnellingshypothese rigoureus
testen door bij proefpersonen passieve hyperthermie te veroorzaken door
ze in warm water te laten zitten. Daarnaast testten we hoe de verande-
ring in tijdsperceptie van invloed was op het maken van beslissingen
waarbij sprake was van een deadline. We vonden dat proefpersonen
aangeleerde intervallen onderschatten bij een hogere kerntemperatuur,
en dat hun vermogen een two-alternative forced-choice-taak uit te voeren
kenmerken toonde van verhoogde tijdsdruk. Dit toont niet allen aan
dat tijdswaarneming een belangrijke rol speelt bij beslissingen nemen,
maar dat deze rol ook beïnvloed wordt door temperatuur. Dit maakt dat
tijdens werkzaamheden waarbij veranderingen in lichaamstemperatuur
kunnen optreden de gevolgen voor beslisprocessen noemenswaardig zijn.

In Deel iii van dit proefschrift ga ik dieper in op de manier waarop
gedragsstudies die wij in laboratorium omgevingen uitvoeren generalise-
ren naar timing gedrag in het dagelijks leven. Veel van de computertaken
die wij proefpersonen laten uitvoeren zijn vrij kunstmatig. Bovendien
blijft het vaak moeilijk te beoordelen of een proefpersoon de instructies
wel juist heeft begrepen, of de proefpersoon wel gemotiveerd is, en of de
proefpersoon misschien geen onverwachte strategieën heeft gebruikt om
de taak uit te voeren. De twee studies die ik in deel Deel iii beschrijf
maken gebruik van ontwerpen waardoor we meer kunnen leren over hoe
mensen tijd waarnemen in ecologisch valide omgevingen.
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In Hoofdstuk � omschrijf ik een onderzoek naar de precisie van
het inschatten van tijd bij mensen. Hoewel mensen gemiddeld zeer
accuraat bepaalde tijdintervallen kunnen inschatten, verschilt te mate
van spreiding tussen proefpersonen veel. In een situatie waarbij accurate
timing wordt beloond, maar de vroege reacties worden bestraft, is de
optimale hoeveelheid risico die iemand neemt direct afhankelijk van de
precisie van de timer. Eerder is aangetoond dat mensen en dieren bij
benadering optimaal hun gemiddelde reactietijd aanpassen op basis van
de hoogte van de mogelijke straf en hun eigen onnauwkeurigheid. Het
is nog niet duidelijk of deze optimaliteit specifiek is voor het timen
van intervallen, of dat het generaliseert naar andere sensori-motorische
modaliteiten van beslissen. In Hoofdstuk � vergelijk ik de reacties op
een timing taak met die op een afstandschattingstaak met een identieke
manier van belonen en stra�en. We vonden dat proefpersonen hun
reacties bijna optimaal aanpasten, maar wanneer er sprake was van
hogere stra�en, er eigenlijk niet genoeg werd aangepast. Doordat dit
patroon van aanpassing vergelijkbaar was in beide taken, kan dit e�ect
het best uitgelegd worden door een mechanisme dat onafhankelijk werkt
van modaliteit.

De meest ecologisch valide manier om timinggedrag te kunnen be-
studeren is uiteindelijk in een setting gedurende het dagelijks leven.
In Hoofdstuk � doe ik onderzoek naar Attentional Gate Theory in
een zeer ecologisch valide omgeving. Deze theorie verondersteld dat een
“poort” bepaalde timing processen kan blokkeren als er niet genoeg aan-
dacht besteed kan worden aan deze processen. Volgens deze theorie zou
het moment waarop deze afleiding plaats vind niet van invloed moeten
zijn op de mate van subjectieve versnelling of vertraging van tijd. In
dit onderzoek tonen we op basis van een analyse van ��.��� datasets
aan dat zeer gemotiveerde spelers van het online multiplayer real-time
strategie spel StarCraft� inderdaad later reageren op getimede acties
wanneer ze afgeleid zijn door andere taken tijdens het interval. Echter,
voorbijgaande perioden van afleiding tijdens het interval beïnvloeden de
timing in minder sterke mate dan wanneer de afleiding plaats vind vlak
voor de reactie. We bouwen hiermee voort op het werkt van Taatgen
et al. (����), en stellen een alternatieve Active Check theorie voor die
stelt dat afgeleide aandacht ervoor zorgt dat mensen kortdurend niet
meer hun interne klok checken.






