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If you ever get close to a human, 
and human behaviour

Be ready to get confused
There´s definitely no logic 

to human behaviour
But yet so irresistible
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“Menselijk gedrag 
is het gevolg van 
een beslissing over 
informatie” 

Bron: RIVM (https://rijksvaccinatieprogramma.nl/sites/default/
files/2018-07/Folder%20HPV_0.pdf)

versus
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“Het verwerken van informatie verloopt voor 
een groot deel onbewust; we gedragen ons 
niet volgens de ‘wetten’ van de logica. Dat 
maakt ons kwetsbaar voor beïnvloeding”

ONLOGISCH
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COGNITIEVE BIASES

V1522

We find stories and
patterns even in sparse
data

We are drawn to details 
that confirm our own
existing beliefs

To stay focused, we favor
the immediate, relatable
thing in front of us

We imagine things and
people we’re familiar
with or fond of as better

Confirmation bias
Hindsight bias
Sunk cost fallacy
In-group bias
Recency effect
Bandwagon effect
Halo effect
Social proof
Etc
Etc
Etc
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HOE WERKT HET? HET IS JE BREIN…

“Uw brein maakt het u 
bijzonder moeilijk om de 
informatie die u tot zich 
krijgt, bewust en 
rationeel te verwerken”



OMDAT… 1: EVOLUTIE “Het voordeel van leven in een groep”

 Authority bias, groupthink, conformity, 
liking, reciprocity, social proof, etc.
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EN… 2: NEURALE NETWERK KARAKTERISTIEKEN
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 Illusory correlation, stereotyping, 
hindsight, framing, anchoring, etc.

Limited capacity and attention

Coincidence detection, association

Potentiation, compatibility

Inhibition, blind spot

Wetware, retainment

“Ons brein is gemaakt voor de taken 
van onze voorouders”



DESINFORMATIE: HOE HET WORDT GEBRUIKT
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BIAS IN BEÏNVLOEDING
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Bron: https://sputniknews.com/europe/201606281042050232-nato-nazi-ss-brussels-hitler/

Bron: https://www.ad.nl/buitenland/brein-achter-aanslagen-parijs-en-brussel-geidentificeerd~a9d50cbc/

Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/abdelhamid-abaaoud-is-mastermind-aanslagen-1/
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EN NU…? 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT


