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Samenvatting

Samenvatting
Mentale vermoeidheid is een veelvoorkomend fenomeen op de werkplek.
Het doet zich voor na het uitvoeren van een mentaal belastende taak voor een lange
tijd. In de meeste gevallen waarin individuen mentale vermoeidheid ervaren gaat het
prestatieniveau omlaag. Dit betekent dat de nauwkeurigheid afneemt, het aantal
fouten toeneemt, reactietijden langzamer worden en individuen minder gefocust zijn
op de hoofdtaak.
Een van de belangrijkste theorieën over mentale vermoeidheid, de
motivatietheorie van mentale vermoeidheid, stelt dat het veroorzaakt wordt door een
gebrek aan motivatie wat ertoe leidt dat individuen niet meer bereid zijn om meer
inspanning in een bepaalde taak te investeren. Het gevolg is dat zolang een individu
wel gemotiveerd is hij/zij gefocust blijft op de taak en een hoog prestatieniveau kan
handhaven.
Er zijn twee typen motivatie: extrinsieke en intrinsieke motivatie.
Extrinsieke motivatie is een type van motivatie om beloning te verkrijgen en
ongewenste uitkomsten te vermijden. Hier tegenover staat intrinsieke motivatie wat
een type van motivatie is om een activiteit te doen omdat de activiteit zelf inherent
prettig is om te doen. We hebben twee experimenten uitgevoerd met het doel om de
effecten van extrinsieke en intrinsieke motivatie op mentale vermoeidheid te
onderzoeken.
In het eerste experiment hebben de proefpersonen 2.5 uur lang een lastige
en continu doorlopende werkgeheugen taak gedaan met twee afwisselende condities:
beloning en geen beloning. Proefpersonen ontvingen een financiële beloning voor
goede prestaties in de beloning conditie. Hiernaast werd er een video afgespeeld
terwijl de proefpersoon het experiment uitvoerde met het doel om focus op de taak te
meten. We gebruikten drie verschillende typen metingen om een zo compleet mogelijk
beeld te krijgen: subjectief, prestatie en fysiologische metingen. Als extrinsieke
motivatie een belangrijke factor is in mentale vermoeidheid dan voorspelden we dat
proefpersonen goed zouden blijven presteren tijdens het hele experiment.
De resultaten van het eerste experiment lieten zien dat extrinsieke
motivatie in de vorm van financiële beloningen een invloed had op de prestaties. De
proefpersonen raakten vermoeid in de loop van het experiment, maar waren in staat
om goed te blijven presteren in de beloning conditie. De fysiologische metingen
suggereerden dat de proefpersonen in staat waren om de goede prestaties te
handhaven door meer inspanning te leveren. De conditie waarin proefpersonen geen
beloning ontvingen liet een ander beeld zien. De proefpersonen investeerden minder
moeite en waren minder gefocust op de taak in deze conditie, wat leidde tot minder
goede prestaties.
In het tweede experiment onderzochten we het effect van intrinsieke
motivatie op mentale vermoeidheid. We lieten proefpersonen die graag Sudoku
puzzels maken drie uur lang deze puzzels maken in twee afwisselende condities: lage
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motivatie (LM) en hoge motivatie (HM). De puzzels waren ontworpen om minder
plezierig te zijn in de LM-conditie terwijl de puzzels in de HM-conditie normale
Sudoku puzzels waren. Net als in het eerste experiment speelden we een afleidende
video en gebruiken we dezelfde drie soorten metingen: subjectief, prestatie en
fysiologische metingen. De hypothese was ook vergelijkbaar met het eerste
experiment, namelijk dat proefpersonen beter in staat zouden zijn om hun prestaties
op peil te houden in de HM-conditie.
De resultaten van het tweede experiment waren vergelijkbaar met die van
het eerste experiment. Proefpersonen rapporteerden dat ze vermoeid raakten tijdens
het verloop van het experiment, maar ze waren in staat om goed te blijven presteren
door de vermoeidheid te compenseren door meer inspanning te leveren tijdens de HLconditie. Aan de andere kant, proefpersonen leverden minder inspanning en waren
meer vatbaar voor afleiding in de LL-conditie.
Deze twee experimenten suggereren dat motivatie, intrinsieke en
extrinsieke, een belangrijke rol spelen bij mentale vermoeidheid. Proefpersonen deden
beter hun best als ze gemotiveerd waren dan wanneer ze niet gemotiveerd waren en
waren hierdoor in staat om goed te blijven presteren.
Het is nu duidelijk dat motivatie belangrijk is bij mentale vermoeidheid,
maar het is nog niet duidelijk welk mechanisme verantwoordelijk is voor deze invloed.
Doel-competitie, een competitie tussen toekomstige doelen, is volgens ons dit
mechanisme. Om deze voorspelling te testen hebben we drie cognitieve modellen
gemaakt van drie verschillende mentale vermoeidheid experimenten. Alle drie
experimenten verkenden de invloed van beloning en motivatie op mentale
vermoeidheid. We kwantificeerden motivatie als doel-activatie in alle modellen. We
pasten deze doel-activatie aan zodat dit constant bleef in hoge motivatie condities en
lineair over tijd afnam in lage motivatie condities.
We voorspelden dat de prestatie van de modellen goed zouden blijven in
de hoge motivatie condities en af zou nemen in de lage motivatie condities,
vergelijkbaar met de experimentele data. De prestaties van onze modellen waren
vergelijkbaar met de experimentele data en we zijn dus in staat om de prestatie
verschillen in de drie experimenten te verklaren aan de hand van ons model.
Ter samenvatting, onze bevindingen ondersteunen de motivatietheorie
van mentale vermoeidheid. De manier waarop motivatie prestatie beïnvloed als
individuen mentaal vermoeid zijn is door de bereidheid om meer inspanning te
leveren. Ondanks dat mentale vermoeidheid veel voorkomt en productiviteit
beïnvloedt is motivatie de beste manier om dit tegen te gaan.
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