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De kernfuncties van het werkgeheugen zijn het actief houden en manipuleren van infor-
matie, en deze functies maken doelgericht gedrag mogelijk. De meeste taken die we in het 
dagelijks leven uitvoeren vereisen de inschakeling van het werkgeheugen. Een voorbeeld is 
het doen van boodschappen. Voor elk product op het lijstje moet je een mentale represen-
tatie maken en die actief houden terwijl je een visuele zoektaak uitvoert om het gezochte 
product te vinden tussen andere producten in de winkel. Wanneer je het product dat je zocht 
gevonden hebt kun je de mentale representatie van dit product wissen, en een representatie 
maken van een ander product op het booschappenlijstje. Op het moment dat je alle pro-
ducten hebt gevonden ga je je boodschappen afrekenen, en heb je je werkgeheugen nodig 
om het af te rekenen bedrag te uit te tellen, of om de pincode van je betaalpas te activeren. 
Ondanks het feit dat we constant nieuwe informatie moeten verwerken zit er een capaciteit-
slimiet op het werkgeheugen, en kan alle informatie dus niet tegelijkertijd verwerkt worden. 
Omwille van efficient gebruik is het daarom van fundamenteel belang dat het werkgeheugen 
enkel relevante informatie codeert en vasthoudt, en dat informatie die irrelevant is vergeten 
wordt. De studies in dit proefschrift onderzoeken hoe verscheidene taakvereisten het co-
deren, vasthouden, en wissen van informatie in het werkgeheugen beïnvloeden.

In dit proefschrift worden een aantal interessante bevindingen gepresenteerd aan-
gaande het coderen van informatie in het werkgeheugen. Deze bevindingen laten zien hoe 
verschillende taakvereisten de totstandkoming en sterkte van een representatie in het werk-
geheugen beïnvloeden. Om te beginnen laat de studie in Hoofdstuk 5 zien dat aandacht 
aangewend kan worden om selectief een bepaalde eigenschap van een object op te slaan. 
In deze studie werden proefpersonen vantevoren ingelicht of ze de vorm of de kleur van 
een later gepresenteerd object in het werkgeheugen dienden op te slaan. Vervolgens deden 
proefpersonen een visuele zoektaak waarin één van de afleidende objecten in vorm of kleur 
overeenkwam met het eerder getoonde object. De resultaten lieten zien dat de afleidende ob-
jecten die qua kleur gelijk waren aan het eerder getoonde object de aandacht grepen, maar 
enkel wanneer de kleur in eerste instantie was aangegeven als de relevante eigenschap. Dit 
laat zien dat aandacht tijdens waarneming fungeert als een poortwachter die bepaalt welke 
eigenschap van een object in het werkgeheugen opgeslagen wordt. Dit selectieve opslaan 
van individuele objecteigenschappen valt goed te rijmen met eerdere bevindingen die lieten 
zien dat de selectie van een bepaalde objecteigenschap voor representatie in het werkgeheu-
gen niet automatisch leidt tot de opslag van andere objecteigenschappen (Chen & Wyble, 
2015; Chen, Swan, & Wyble, 2016; Olivers et al., 2006). Een andere bevinding die de mod-
ulerende rol van taakvereisten op informatieoverdracht naar het werkgeheugen illustreert 
wordt gepresenteerd in Hoodfstukken 2 en 3. In de studie in Hoofdstuk 2 vonden we dat 
diepe encodering (in dit geval het extraheren van de betekenis van een woord) ertoe leidt dat 
de aandacht in een daaropvolgende visual-taak gegrepen wordt door een afbeelding van het 
betreffende voorwerp, terwijl oppervlakkige encodering (in dit geval het beoordelen of een 
woord in hoofdletters of kleine letters is geschreven) niet tot dit effect leidt. Van belang is dat 
de proefpersonen in deze studie niet werd gevraagd om het woord te onthouden. Daarom 
suggereert deze bevinding dat het beoordelen van de betekenis van een woord activering van 
deze betekenis in het werkgeheugen vereist, welke vervolgens de visuele aandacht leidt naar 
een plaatje dat het woord afbeeldt. Samen laten deze resultaten zien dat mechanismen van 
aandacht kunnen werken als een filter voor welke informatie in het werkgeheugen wordt 
gerepresenteerd (Hoofdstuk 5), en ze maken duidelijk dat het beoordelen van de betekenis 
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van een woord resulteert in de activatie van dat woord in het werkgeheugen (Hoofdstuk 2).
Met betrekking tot het vasthouden van informatie in het werkgeheugen laat het werk 

in dit proefschrift verder zien dat het uitvoeren van een andere taak de activatie van repre-
sentaties in het werkgeheugen kan moduleren. Zo laat de studie in Hoofdstuk 2 zien dat een 
plaatje van een eerder-beoordeeld woord de aandacht niet meer grijpen wanneer er na de 
verwerking van het woord een nieuwe stimulus moet worden opgeslagen in het werkgeheu-
gen. Dit wekt de suggestie dat de activatie van de representatie van het woord kan worden 
overschreven door het encoderen van nieuwe informatie in het werkgeheugen. De studie in 
Hoofdstuk 3 breidt deze bevindingen verder uit door te laten zien dat het uitvoeren van een 
andere werkgeheugen taak het aandachtseffect niet verstoord wanneer de proefpersonen 
het beoordeelde woord ook moeten onthouden. Deze bevinding suggereert dat de taak om 
het woord te onthouden ertoe leidt dat de representatie van het woord in het werkgeheugen 
gereactiveerd kan worden nadat de andere werkgeheugentaak is uitgevoerd. Tezamen laten 
deze bevindingen zien dat er een verschil bestaat tussen residuele versus doel-gedreven ac-
tivatie van het werkgeheugen. Doel-gedreven werkgeheugen activatie kan worden hersteld 
na het uitvoeren van een tweede taak, terwijl de residuele activatie van het werkgeheugen 
verloren gaat door de interferentie van een tweede taak. 

Ten slotte behandelen de studies in dit proefschrift ook in hoeverre individuen in sta-
at zijn om een object of kenmerk dat niet langer relevant is uit het werkgeheugen te ver-
wijderen. Met name in het in Hoofdstuk 4 gedocumenteerde werk wordt onderzocht hoe 
werkgeheugen activatie wordt gemoduleerd ten gevolge van een instructie om een eerder 
opgeslagen object te vergeten. In deze studie hebben we vastgesteld dat een dergelijke in-
structie leidt tot een vermindering van de mate waarin een later gepresenteerd object de 
aandacht trekt wanneer dit object overeenkomt met het eerder getoonde object. Daarnaast 
vonden we dat deze afname van werkgeheugenactivatie niet afhankelijk is van de duur van 
het interval tussen de indicatie om te vergeten en het uitvoeren van de visuele zoektaak. 
Deze bevindingen suggereren dat mensen in staat zijn om met opzet een object uit het werk-
geheugen te kunnen vergeten en dat dergelijk vergeten leidt tot een snelle maar onvolledige 
deactivatie van de representatie van dit object. In tegenstelling vonden we in het onder-
zoek in Hoofdstuk 5 dat de aandacht werd gericht op afleidende objecten welke hun kleur 
deelden met een object in het werkgeheugen, ongeacht of deze kleur herinnerd of vergeten 
moest worden. Deze bevindingen impliceren dat mensen niet selectief maar één kenmerk 
van een object in het werkgeheugen kunnen vasthouden, hetgeen de opvatting ondersteund 
dat objecten in het werkgeheugen als geheel vergeten of onthouden kunnen worden (Gajew-
ski & Brockmole, 2006). Samenvattend suggereren de huidige resultaten dat de instructie 
om een eerder opgeslagen object te vergeten leidt tot een onvolledige deactivering van de 
representatie van dat object in het werkgeheugen, terwijl de instructie om enkel een van de 
kenmerken van het object te onhouden niet resulteert in de deactivering van het kenmerk 
dat niet langer relevant is.

Samengevat geven de studies in dit proefschrift aan dat het werkgeheugen een dyna-
misch systeem is dat snel kan worden gereorganiseerd om zich aan te passen aan verschillen-
de taakvereisten, zoals het type van encodering (Hoofstuk 2, Hoofdstuk 3), het uitvoeren van 
een extra taak (Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3), of het opzettelijk vergeten van objecten (Hoofd-
stuk 4). De in dit proefschrift beschreven studies bevatten ook bevindingen die suggereren 
dat wanneer aandacht tijdens perceptie alleen de vorm van een object kan selecteren terwijl 
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de irrelevante kleurwordt gefilterd. Het selecteren van de vorm van een object dat al in het 
werkgeheugen is opgeslagen lijkt echter niet te leiden tot het deactiveren van de niet langer 
relevante kleur van dit object (Hoofdstuk 5). 
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