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S A M E N VAT T I N G

Het brein maakt continue voorspellingen van wat er komen gaat, zodat
het kan acteren in plaats van reageren op een alsmaar veranderende
wereld. tijd is inherent aan iedere voorspelling. Dat wil zeggen, we
hebben een verwachting van wanneer iets komen gaat. Door te acteren
in de wereld associëren we bepaalde gebeurtenissen met bepaalde mo-
menten. We vormen een inschatting van het moment waarop een gebeur-
tenis plaatsvindt en sturen ons gedrag er op aan. Dit gebeurt meestal
buiten ons bewustzijn om. Bijvoorbeeld, bij aanschaf van een nieuw
koffieapparaat leer je met de tijd en het gebruik over zijn tijdseigenschap-
pen – die vertellen wanneer de koffie klaar is. Zo hoef je niet continue
het koffiezetten in de gaten te houden en kun je ondertussen een broodje
smeren. Er zijn veel voorbeelden van tijdsgedrag: de tijd die het duurt
om water op te warmen, een webpagina te laden, of pasta te koken.
kortom, we timen continue.

De hamvraag in dit proefschrift is hoe ons tijdsgedrag zich aanpast
aan onze omgeving. Hoe worden de intervallen in onze wereld (zoals
het interval tussen het aanzetten van het koffieapparaat en je kop koffie
die klaar is) bijgehouden en vervolgens gebruikt om te anticiperen op
wanneer iets komen gaat? Er is een groeiende literatuur die poogt te
begrijpen welke mechanismen ten grondslag liggen aan tijdsgedrag. Ik
stel dat associatief leren tussen de intrinsieke tijdseigenschappen

van het brein en het verkennen van onze omgeving een basisprincipe
vormt van al ons tijdsgedrag. Om terug te komen op het koffieapparaat,
door middel van associatief leren polijsten we de tijdsverwachting van
de duur van het koffiezetten. Door elke ochtend koffie te maken vorm je
dus een verwachting van het moment dat je kop koffie klaar is.

Dit proefschrift hanteert zowel een computationele als experimentele
werkwijze. Hoofdstuk 2 beschrijft de computationele werkwijze waarin
we de bovenstaande stelling formaliseren in onze fmtp theorie. f MTP
stoelt op de computationele principes van de domeinen van timing,
geheugen, en motorische aansturing. De formalisatie brengt de mo-
gelijkheid om door middel van simulatie te toetsen of de verbale ideeën
(d.w.z. de bovenstaande stelling) daadwerkelijk het gehypothetiseerde
gedrag voorspellen (zie ook Hoofdstuk 7). We baseren en toetsen f MTP
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op de rijke literatuur van temporele preparatie dat betrekking heeft op
het cognitieve proces dat plaatsvindt tijdens het anticiperen op wat er
komen gaat. Met associatief geheugen als drijvende kracht tonen we
aan hoe temporele preparatie wordt gestuurd door geheugen over

verschillende tijdschalen: van recente ervaringen tot lange termijn
effecten van bijvoorbeeld een week geleden. Hiermee bieden we ant-
woord op de langdurige vraag welke computaties onderliggend zijn aan
deze expressie op sterk uiteenlopende tijdschalen. Tot zover moesten
conventionele theorieën hierop het antwoord schuldig blijven.

Hoofdstukken 3 tot en met 6 beschrijven de experimentele werkwijze
die zich richt op het gat tussen gedrag in experimenten en de

complexe wereld. Vaak zijn tijdsexperimenten een sterk versimpelde
reflectie van de temporele uitdagingen van een alsmaar veranderende,
onzekere wereld. In tijdsexperimenten is er vaak maar één interval
tegelijkertijd die altijd relevant is voor gedrag. De tijdseigenschappen van
de wereld zijn echter veel complexer: Er zijn veel intervallen tegelijkertijd
aanwezig die mogelijk relevant of irrelevant zijn. Om tijdsgedrag te
bestuderen in zulke complexe scenario’s hebben we het whac-a-mole

paradigma ontwikkeld (Hoofdstuk 3). In dit klassieke ‘sla de mol op
zijn kop’ spel, kunnen verschillende mollen tevoorschijn komen op
verschillende momenten. Punten worden gescoord door de mollen te
slaan voordat ze weer verdwijnen. Opmerkelijk, in Hoofdstukken 4 en
5 tonen we aan dat het aanpassingsvermogen in dit experiment veel
vermogender is dan we voorheen dachten. Namelijk, in Hoofdstuk 3

namen we aan dat proefpersonen enkel de timing zouden leren van de
mol die op reguliere tijdstippen tevoorschijn kwam. Het blijkt echter
dat proefpersonen de verschillende intervallen van alle drie de mollen
tegelijkertijd bijhouden om zo te kunnen anticiperen op wanneer en
waar een mol mogelijk tevoorschijn komt. Als ik dit in het perspectief
van het koffieapparaat plaats, dan kun je terwijl je koffiezet tegelijkertijd
anticiperen op wanneer de (haver)melk opgewarmd is, de broodrooster
klaar is en je moet vertrekken om niet te laat te komen op je eerste
afspraak van de dag.

Al met al (Hoofdstukken 6 - 7) heeft dit proefschrift als standpunt dat
associatief leren tussen de intrinsieke tijdseigenschappen van het brein
en het handelen in de wereld een basisprincipe is onderliggend aan het
aanpassingsvermogen van tijdsgedrag. Door middel van dit mechanisme
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leren we te anticiperen op wanneer iets komen gaat. De combinatie van
het computationele en experimentele werk in dit proefschrift tekent zijn
filosofie voor het bestuderen van de indrukwekkende flexibiliteit van

tijdsgedrag: Formele theorieën die richting geven aan experimenten
met het oog op de complexiteit van gedrag in de wereld.
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