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Hoofdstuk 2: Klassieke 
conditionering: effecten van 
regelmatigheden in het 
voorkomen van meerdere 
prikkels (elina margashvili)
0. Enkele basistermen en procedures 
0.1 Basistermen

Klassieke conditionering: de effecten van regelmatigheden in het 
voorkomen van meerdere prikkels

Pavlov: procedure voor de conditionering van salivatie responsen

Hond die saliveert bij het horen van een bel omdat de bel steeds 
gevolgd wordt door voedsel   

Doel: begrijpen wanneer (functionele benadering) en op welke manier 
(cognitieve benadering) het samen aanbieden van een CS en een US leidt 
tot een CR ten opzichte van de CS.

CS geconditioneerde simulus/voorwaardelijke (neutrale) prikkel ⇒ bel 
CS🛎 
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De stimulus die geassocieerd wordt met de ongeconditioneerde 
stimulus CS🛎 + US🍔 

US ongeconditioneerde stimulus/onvoorwaardelijke prikkel ⇒ voedsel 
US🍔 

de stimulus die een ongeconditioneerde respons uitlokt  US🍔 ⇒ 
CR🐶 

CR geconditioneerde respons/voorwaardelijk respons ⇒ toegenomen 
salivatie bij het horen van de bel  CR🐶 

de reactie op de geconditioneerde stimulus CS🛎⇒ CR🐶

UR ongeconditioneerde response/onvoorwaardelijke respons ⇒ 
salivatie die ontlokt wordt door het voedsel US 

de reactie op de ongeconditioneerde stimulus US🍔 ⇒ CR🐶 

Onderscheit tussen CS en US

Iets is een CS indien men nagaat of de reacties op die prikkel 
voorwaardelijk zijn, dat is, afhankelijk zijn van het verband tussen die 
prikkel en andere prikkels. US prikkel die samen met de CS wordt 
aangeboden, die via het verband (relatie) met de CS, de reactie op de 
CS zou kunnen beïnvloeden ⇒ US voedsel samen aangeboden met CS 
bel

Voordeel: ze zijn niet afhankelijk van bepaalde mentale proces theorieën 
over conditionering en geen enkel type van prikkels of reacties uitsluit

Notaties

Als er in bepaalde situatie verschillende CSn zijn, aangeduid met vb A, B, 
X, Y

De aanwezigheid van een US aangeduid door "+"

De afwezigheid van US aangeduid door "-"

A + : situatie waarin CS en US bede aanwezig

AX - : situatie waarin zowel CS A en CS X aanwezig zijn maar de US 
afwezig is 

0.2 Procedures 
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📌 Procedure: zoeken naar verandering in gedrag als resultaat van 
paren van prikkels; klassieke conditionering gaat over leren van 
verbanden, relaties tussen 2 prikkels dus 2 stimuli

 Onpraktische methode van Pavlov vs praktische methode Van Gucht 

Mate van salivatie meten: speeksel opvangen en meten

Pavlov: chirurgische ingrepen 

Van Gucht: studie naar conditionering van salivatie responsen in mensen 
(via watjes en achteraf wegen)

Twee types van procedures; zijn praktischer in praktijk 

Conditionering van de oogknipper reflex 

Korte luchtstoten toegediend in het oog ⇒ oogknipper reflex

US = luchtstoot 💨 

UR = knipperreflex 👁 

CS = aanbieding van elke luchtstoot US voorafgaan door CS 
toon/lichtje 

1 CS 💡 2 US 💨 

Gevlog van samen aanbieden van de CS toon/lichtje en luchtstoot 
US zal de CS toon/licht zal de CS na verloop van tijd een 
knipperreflex ontlokken 

💡 CS + 💨 US ⇒ 👁 

Vreesconditionering

Studie: 

oz van reacties wijze waarop negatieve emotionele ervaring vb 
zweten (vochtige handpalm) is een indicatie van opwinding die 
deel uitmaakt van een angstreactie. Hoe vochtiger de huid (door 
zweten), hoe hoger de huidgeleiding. 

Gewerkt met aversieve prikkels zoals oonaangenaame elektrische 
shokken als US en neutrale prikkels zoals figuren (driehoek), 
geluiden, lichtjes als CS. Als gevolg van het samen aanbieden van 
de CS en de aversieve US zal de huidgeleiding toenemen bij 
aanbieding van de CS.
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Andere studie:

Index van angst: gedragssupppressie 

Ratten aanleren om regelmatig op een hendel te drukken om 
voedsel te bekomen

Aanbieden van een aversieve US vb elektrische prikkel ⇒ 
supressie (ondersrukking van gedrag): rat stopt op hendel te 
duwen

Eerst CS vb lichtje aanbieden direct nadien US herhaaldelijk 
aanbieden ⇒ aanbieding van CS lichtje zal na verloop van tijd 
resulteert in onderbreking van het gedrag = geconditioneerde 
supressie

Geconditioneerde supressie: als de aanbieding van de 
ongeconditioneerde stimulus US herhaaldelijk wordt 
voorafgegaan door een geconditioneerde stimulus CS, dan zal 
de aanbieding van de geconditioneerde stimulus CS na verloop 
van tijd resulteren een onderbreking van het gedrag 

Geconditioneerde supressie procedure bij mensen: 

Onderscheid tussen termen angstreactie (fear) en 
angsttoestand (anxiety) 
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II.1 Functionele kennis 

De voorwaarden waaronder regelmatigheden in het voorkomen van 
meerdere prikkels een invloed hebben op gedrag

Type moderator die onderzocht wordt 

II.1.1De aard van stimuli

II.1.1.1 Klassieke conditionering als een algemeen fenomeen die kan met 
allerlei stimuli optreden

Brede toepasbaarheid

CS = kan envoudig zijn zoals rinkelen van bel of eel complex zoals info 
over de aanwezigheid van virussen in het bloed

US = simpel: brokje voedsel, complex info over het optreden van een 
bepaald ziekte bij patiënt (angst)

Klassieke conditionering indien de US een biologisch relevante prikkel is 
(voedsel, pijnlijke schok)

Associatief leren: andere situaties waarin het samengaan van niet-
biologische relevante prikkels leiden tot verandering in gedrag

Klassieke conditionering ook bij niet-biologisch relevante prikkels

Twee types van conditionering waarbij 2 soorten van stimuli gebruikt 
worden: beide geven zelfde effect!

Observationele conditionering obv sociale stimuli

Onderzoek: observator kijkt naar model dat reactie vetroont tov 
een prikkel

Jong aapje (observator) video tonen waarin soortgenoot 
(model) bang is van slang

Voor het bekijken: aapje vertoont geen schrik van de slang 

Na het bekijken: wel schrik van slang

CS =  slang 🐍 

US = angstreactie van soortgenoot 

Aangeleerde angstreactie van jong aapje als CR die gevolg is 
het samenkomen van de CS en US ⇒ CS 🐍 + US  bang🐒 = 
CR aangeleerde angstreactie

⇒ook bij mensen
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Sociaal leren is een vb van observationele conditionering 

= leren obv wat anderen doen

Definitie: impact van 1 specifiek type van regelmatigheid op 
het gedrag van een observatie, regelmatigheden waarbij...

a) gedrag van een model betrokken 1 van de elementen is 

sociaal leren

b) gedrag van de observator geen deel uit maakt van de 
reglmatigheid 

hierdoor kunnen we leren over anderen uitsluiten vb 
leren beïnvloeden van anderen en sociaal leren beperken 
tot leren obv wat anderen doen

⇒ veranderingen in het gedrag van een observator en 
het gedrag van een model moet deel uitmaken van de 
regelmatigheid (maar niet het gedrag van de observator)

Situatie: regelmatigheid bestaat uit het samen voorkomen van 
het gedrag van een model (rat die op hendel duwt) en 
uitkomst van het gedrag van het model (rat krijgt voedsel na 
drukken op hendel)

Vorm van observationele operante conditionering indien er 
observator verandert gedrag als gevolg van regelmatigheid

Verschillende vormen van sociaal leren onderscheiden obv de 
aard van de regelmatigheid die verantwoordelijk is voor de 
verandering in het gedrag van de observator

Conditionering via instruties obv verbale stimuli

Bron van emotioneel gedrag

Instructies over CSUS relatie voldoende om CR tot stand te 
brengen 

vb Aan proefpersoon vertellen dat figuur vb driehoek gevolgd 
jan worden door schock en dat adnere fuguur vb cirkel nooit 
gevolgd door schock

Resultaat: meer angst bij proefpersoon na aanbieding van 1ste 
figuur dan na aanbieding van de 2de figuur
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Effect tredt op zelf als de eerste figuur en de schock nooit 
samen worden angeboden

Zelfs verbale info over verband leidt ook tot angst

Recent onderzoek: kenmerken van conditionering via instructies 
heel sterk lijken op de kenmerken van conditionering waarbij de 
CS en US wel samen worden aangeboden Mertens)

Net zoals verschillende types van sociaal leren onderscheiden 
kunnen worden obv het type van regelmatigheid, kunnen ook 
instructies betrekking hebben op verschillende types van 
regelmatigheden (vb., regelmatigheden in het voorkomen van één 
prikkel of in het voorkomen van stimuli en responsen Van Dessel)

II.1.1.2 De invloed van de eigenschappen van CS, US en de relatie tussen CS 
en US op de mate van kassieke conditionering 

Eigenschappen van de CS en US hebben een invloed op de sterkte van 
de gedragsverandering die optreedt als gevolg van het verband tussen 
de CS en US

De intensiteit van de prikkels: verbanden waarin opvallende, intense, 
of biologisch belangrijke stimuli vb voedsel betrokken zijn, sneller (na
minder paringen van de CS en US en meer impact zullen hebben op 
gedrag dan minder belangrijke stimulus vb lichtje

vb verband tussen het rinkelen van een bel en voedsel sneller en 
meer impact hebben op gedrag indien het rinkelen van de bel 
duidelijk hoorbaar is dan wanneer men de bel maar amper kan 
horen.

Intrinsieke relatie/combinatie van CS en US (match tussen 2 prikkels) 
heeft ook invloed 

Gaat om interactie tussen de kernmerken van de CS en de 
kenmerken van de US 

Leren is dus selectief: bepaalde relaties worden sneller aangeleerd 
dan andere 

vb onderzek van Garcia: aversief leren

Na eten van wordt Hij s’nachts ziek. misselijkheid toegeschreven 
aan saus en sindsdien lucht hij de saus niet terwijl hij misselijk was 
door griepaanval
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Experiment Garcia en Koelling: interactie tussen CS en US; 
geconditioneerde voedselavertie (nadruk op selectiviteit!

 Leerfase: Aanbieden van een complexe prikkel met 2 
componenten, 1ste component = smaak en 2de component = 
geluid +lichtje (smaak+audiovisuele component)

!Voor deze leerfase dringen ratten van beide buisjes even veel

Dus 2 CSn: zoete smaak van water(CS1) en licht-geluid 
prikkel(CS2) = beide complexe prikel met twee componenten 
= leerfase met complexe CS; beide worden gekoppeld met 
US

Daarna werd de aard van de US gemanipuleerd tussen 2 
groepen

Groep 1 water met lithium-chloride leidt tot misselijkheid 
US=misselijkheid)

Groep 2 2 sec na drinken schok toegediend (schok=US

 Testfase: 2 CSn apart aangeboden dus 2 CSn gesplitst (light 
CS en smaak CS apart getest)

Groep 1 licht+toon prikkel tijdens drinken van zuiver water 
CS zonder smaak)

Groep 2 water +suikersmaak maar geen licht+toon prikkel 
aangeboden (enkel CS 

 Resultaat: er is interactie effect aard CS en aard US

Er is interactie tussen de aard van de CS (smaak of 
licht+toon) en de aard van US (lithium of schok):

US = lithium (een vergif da leidt tot misselijkheid) dan 
smaak van water heeft meer impact dan aanwezigheid van 
de licht+toon prikkel

US = schok (wat leidt tot pijn) dan heeft de licht+toon 
prikkel meer invloed op het drinken dan de smaak van het 
water

Merk op: deze verschillen traden niet op tijdens een pre-test 
die plaats vond VOOR de leerfase
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Conclusie: de leerfase is verantwoordelijk voor de 
geobserveerde interactie

Extra info: raten hebben geleerd dat door US schok of 
misselijkheid door drug vermijden door water te vermijden 

II.1.1.3 De impact van de aard van de US op de aard van de CR

Klassieke conditionering is niet enkel afhankelijk van de eigenschappen 
van de US TIJDENS conditionering

Beide types van USn zijn stimuli die een (onvoorwaardelijke) 
emotionele reactie uitlokken

Appetitieve US: emotionele reactie is positieve en gericht op 
vervullen van bio behoefte (voedsel)

vb salivatie gericht op het consumeren van voedsel

Aversieve US: ontlokken negatieve emoties vb angst of walging 
(elektrische schok)

vb freezing (vb van angstreactie) het dier een tijdje zit stil

De eigenschappen van de US bepalen de eigenschappen van de 
CS

Beide kunnen leiden tot verandering in reactie ten opzichte van 
CSn waarmee ze gepaard worden, MAAR e is verschil tussen 
type CR dat optreedt



Hoofdstuk 2 Klassieke conditionering: effecten van regelmatigheden in het voorkomen van meerdere
prikkels (elina margashvili) 10

CS die gepaard gaat met appetitieve USn lokt positieve, 
appetitieve responsen 

CS die gepaard gaat met aversieve USn negatieve reacties 
uitlokken

Onduidelijkheid over de relatie tussen UR en CR. Bij Pavlov CR is 
identiek aan OR maar niet altijd zo, want CR kan verschillen van 
de UR dus OR is niet gelijk aan CR

CR kan soms tegengestelde zijn als de UR

vb terwijl morfine resulteert in een reductie van pijn, zullen 
prikkels die samen gaan met toedienen van morfine de 
gevoeligheid voor pijnlijke prikkels verhogen (effect)

Klassieke conditionering ook afhankelijk van veranderingen in de 
US NA conditionering 

US-revaluatie: ge-her-evaluatie van de US en de verandering 
van apperitief/aversief

Eerst een toon herhaaldelijk aanbieden samen met voedsel

Toon lokt een appetitieve CR (salivatie) 

Nadien verandering van emotionele waarde van het voedsel 
vb gevoel te paren met misselijkheid.

US wordt dus ge-her-evalueerd en wordt negatief ipv 
positief

Nadien toon aanbieden dan is er geen appetitieve 
responsen en soms zelfs aversieve 
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Counterconditionering of contraconditionering effect veranderd 
van de aard van US tijdens de CS + aanbiedingen 

Toon herhaaldelijk laten volgen door een aversieve elektrische 
schok ⇒ toon lokt angst

Nadien dezelfde toon laten volgen door apperitieve prikkel vb 
voedsel. Deze verandering in aard van US leidt ook tot 
verandering in aard van CR

!Angstreacties zullen tov de toon geleidelijk verzwakken als 
vervangen worden door appetitieve reacties

II.1.2 Aard van geobserveerd gedrag

II.1.2.1 Invloeden op onwillekeurig en willekeurig gedrag

Misvatting: samen voorkomen van prikkels enkel een invloed hebben op 
autonome reacties, gedrag dat gestuurd wordt door het onwillekeurige 
CS, omdat hond van Pavlov als prorotype beschouwd wordt

Willekeurig gedrag kan veranderd (geconditioneerd) worden 

Autoshaping: duiven in skinner-box

Oplichten van metalen plaatje vlak voordat de graankorrel in het 
voedselbakje komt

Na enkele aanbiedingen van prikkels (lampje-voedsel) begint duif 
op plaatje te pikken ⇒ wijziging in willekeurig gedrag als gevolg 
van verband tussen 2 prikkels (lampje-voedsel) 

⇒ gedrag dat op automatische wijze gevormd is zonder dat 
gedrag samenhangt met bepaald resultaat 

Deze verandering in gedrag telt als klassieke conditionering indien
verandering oorzaak is van verband tussen 2 prikkels en niet aan 
andere factoren

Andere verklaring dat duif begint te pikken op plaatse, gedrag dat op
een of andere manier tot de aanwezigheid van een positief resultaat 
leidt 

Fout volgens Hearst en Jenkins 1974

Duif in een lange kooi

Lampje aan andere kant dat steeds oplicht als er voedsel 
toegediend wordt 
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Lampje aan andere kant licht ook af en toe op maar niet samen
met voedsel

Voedsel is slechts 4 sec beschikbaar: duif moest binnen 4 sec 
bij voedselbakje zijn

Na tijdje liep duif spontaan naar lampje dat samenging met 
voedsel, pikte erop en haastte naar het voederbakje = 
merkwaardig gedrag

Door korte afstand voedsel was al weg

Duiven blijven dit toch herhalen

Een interessante vergelijking van een duif pikt CR na 
autovormen met een 5-s graan US vergeleken met een 5-s 
water De verschillende gedragingen tonen aan dat de 
aard van de CR afhankelijk kan zijn van het type US. Duiven
pikken naar graan met een open snavel en gesloten ogen, 
en ze drinken water met relatief gesloten snavel en open 
ogen. De duif lijkt dus op de CS te reageren alsof de CS 
een vervanging is voor de US.

Conclusie:

Onwaarschijnlijk dat gedrag veroorzaakt wordt door 
prikkels die volgen op gedrag (operante conditionering): 
pikken op lampje geen positief resultaat

Waarschijnlijk oorzaak dat dit over klassieke conditionering 
gaat: verband tussen het lichtje en het voedsel Moore

Het gedrag van de duif is verschillend, naargelang 
voedsel of water als US gebruikt wordt

Aard van reactie van oplichten plaatje (pikken alsof het 
eet vs pikken alsof drinkt) bepaald door aard van prikkel 
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US die samengaat met oplichten van het metalen 
plaatje 

II.1.2.2 Drie types van gedrag: worden bestudeerd in onderzoek naar 
klassieke conditionering 

Preparatorische/consumatorische responsen (Mackintosh 1983, Bouton 
2016

Responsen die het organisme op organische wijze voorbereiden op 
de komst van een US bepaalde prikkel.  

Apetitieve responsen: salivatie voorbereid organisme op de komst 
van voedsel en in staat stelt om het voedsel beter te consumeren

Aversieve responsen: freezing kan aversieve prikkels detecteren 
makkelijker maken en daardoor de impact van de aversieve 
prikkel verminderen 

⇒ niet altijd adaptief (nuttig) vb autoshaping: duif gaat pikken op 
een plaatje wanneer oplichten van dat plaatje gevolgd wordt door 
de aanbieding van voedsel, dit contraproductief gedrag helpt duif 
niet om voedsel te eten

Contingentie-oordelen: veranderingen in oordelen over verbanden als 
gevolg van het al dan niet samen aanbieden van prikkels (De Houwer & 
Beckers 2002, en Shanks 2010

Men laat aan de proefpersoon situaties zien waarin bepaalde cues 
(of CSn) en bepaalde uitkomsten (of USn) aan- of afwezig zijn. Obv 
de informatie die wordt aangeboden, dient de proefpersoon een 
oordeel te vellen over de sterkte van de relatie tussen de 
aanwezigheid van een cue en de aanwezigheid van een uitkomst.

Als deze oordelen beïnvloed worden door verband tussen de twee 
prikkels, dan is een bepaald gedrag (contingente oordeel dat men 
geeft) beïnvloed wordt door het al dan niet samen aanbieden van 
prikkels (de cue en de outcome)⇒ stemt overeen met definitie van 
klassieke conditionering als procedure

Het optreden van een verandering in het contingentie oordeel als 
gevolg van het al dan niet samen aanbieden van prikkels ⇒ stemt 
overeen met de definitie van klassieke conditionering als effect

Voedsel-allergie paradigma: leren van contingenties
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Aan de proefpersonen wordt verteld dat ze info zullen krijgen 
over een patiënt die allergisch is aan van voedsel. Op iedere 
proefbeurt wordt aangeven wat de patiënt gegeten heeft tijdens 
een bepaalde maaltijd en wordt ook aangegeven of de patiënt 
een allergische reactie vertoonde na de maaltijd. Elke proefbeurt 
komt dus overeen met een afzonderlijke maaltijd. Obv die info 
moet de proefpersoon dan achteraf voor ieder soort van voedsel 
aangeven in hoeverre dat voedsel zal leiden tot een allergische 
reactie. Uit de resultaten blijkt dat oordelen over het (causale) 
verband tussen het voedsel en de allergische reactie beïnvloed 
worden door de informatie over het samen voorkomen van 
voedsel en allergie.

CS = voedsel eten

US = allergie krijgen

CR = oordeel over verband voedsel en allergie

Veranderingen in evaluatieve reacties: men gaat na onder welke 
voorwaarden het samen aanbieden van prikkels leidt tot een 
verandering in hoe positief of negatief men die prikkels vindt.

Evaluatieve reacties worden gemeten via directe bevraging 
(bijvoorbeeld, een rating op een schaal van 100 tot 100 of op 
indirecte manier via valentie- afhankelijke fysiologische of 
gedragsmatige responsen.

“Evaluatieve conditionering”: veranderingen in evaluatieve responsen 
die het resultaat zijn van regelmatigheden in het voorkomen van 
prikkels

Beeld-beeld procedure Levey & Martin 1975 prototypische manier
om evaluatieve conditionering te bestuderen

 fase 1 proefpersoon krijgt reeks foto’s vb gezichten van 
onbekende personen/schilderijen 

Voor elk foto aangeven hoe aangenaam of onaangenaam 
op schaal van - 100 tot + 100

Daarna foto's paren die uit neutrale foto en positieve foto 
bestaan en paren die bestaan uit neutrale foto en 
negatieve foto 

Neutrale foto + neutrale foto = controle



Hoofdstuk 2 Klassieke conditionering: effecten van regelmatigheden in het voorkomen van meerdere
prikkels (elina margashvili) 15

 fase 2 op iedere proefbeurt een stimulus-paar 
aangeboden 

Neutrale foto verschijnt  voor 1 sec, dan 1 sec niets, en dan 
de positieve of negatieve foto voor 1 sec.

Volgende proefbeurt 7 sec later. Daarna moeten ze foto’s 
beoordelen.

dus Neutrale foto’s herhaaldelijk gevolgd door een 
positieve foto’s terwijl andere neutrale foto’s herhaaldelijk 
gevolgd door negatieve foto

Conclusie: 

Neutrale foto’s die gepaard met positieve foto nadien 
positiever beoordeeld worden dan neutrale foto’s die 
gepaard gingen met negatieve foto ⇒ dus, valentie van 
neutrale foto’s verandert in de richting van de valentie van 
de foto’s waarmee ze gepaard werden

Deze procedure komt overeen met klassieke 
conditionerindsprocedure: 

CSn = neutrale prikkels

USn = positieve of negatieve prikkels

CR = de verandering in valentie 

🛎Het enige unieke procedurele element van evaluatieve 
conditionering ligt in het feit dat men gaat kijken naar 
veranderingen in evaluatieve responsen ten opzichte van de 
CSn in plaats van preparatorische responsen of 
contingentie oordelen (De Houwer, 2007.

II.1.2.3 Onbewust leren: de samenhang tussen verschillende 
geconditioneerde verandering in gedrag

Cognitieve visie: verbale oordelen als een directe index van kennis van 
mentale representaties 

dus verbale oordelen over verbanden informeren of de kennis die 
conditionering mediteert bewust toegankelijk is

Onbewust leren is onbewust kennis verwerven 
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Functionele visie: veranderingen in (verbale) oordelen over het verband 
tussen prikkels kunnen beschouwd worden als een vorm van (klassieke 
conditionering), als gevolg van het samengaan van prikkels

Afstappen van het idee dat verbale oordelen of eender welk ander 
gedrag een directe reflectie is van onderliggende kennis.

Oordeel is gedrag dat een functie is van bepaalde factoren in de 
omgeving waaronder regelmatigheden zoals samengaan van prikkels 

OZ vanuit functioneel perspectief rond onbewust leren

Verschillende types van gedrag (vb oordelen over verbanden vs. 
veranderingen in huidgeleiding) op een verschillende wijze kunnen 
beïnvloed worden door regelmatigheden in de omgeving (vb, 
indien het samengaan van prikkels geen impact heeft op oordelen 
maar wel op veranderingen in huidgeleiding)

Verbale oordelen over verbanden zijn slechts één mogelijke 
vorm van zelf-discriminatie, dit is, overt gedrag dat een 
functie is van covert gedrag (waarbij covert gedrag 
overeenstemt met bewuste gedachten die enkel door het 
organisme zelf geobserveerd kunnen worden en overt gedrag 
overeenstemt met gedrag dat door anderen geobserveerd kan 
worden). Zelf-discriminatie van een gebeurtenis is dus de 
capaciteit om een gedrag te stellen dat afhankelijk is van 
gedachten over die gebeurtenis. Leren is onbewust wanneer 
er geen zelf-discriminatie is van 1 de regelmatigheid die leidt 
tot een verandering in gedrag of 2 de verandering in gedrag 
die het gevolg is van een regelmatigheid.

?Onbewust leren is verandering  in 1 gedrag niet in een ander gedrag 
dus relaties tussen de verschillende CRn

OZ naar onbewuste conditionering: verband tussen prikkels in de 
omgeving een invloed hebben over oordelen over dat opdat het ook 
een invloed kan hebben op ander gedrag

OZ van Dawson en Schell 1987

Proefpersonen blootgesteld aan een verband tussen het 
verschijnen van een licht als CS en een elektrische schok als 
US
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Onderzochten de voorwaarden van dit verband dat resulteerde 
in een verandering in huidgeleiding CR tijdens de aanbieding 
van de CS en vroegen ook om bij iedere aanbieding van de CS 
te beschrijven in welke mate ze de US verwachten

Resultaat: verandering in huidgeleiding trad pas op nadat een 
verandering in US verwachting was opgetreden

Andere studie van Dawson en Schell 

Factoren die verhinderen dat er veranderingen in 
verwachtingen optreden (vb., het maskeren van de CS 
waardoor de CS minder opvallend wordt en de relatie tussen 
de CS en de US dus minder opvallend wordt), ook verhinderen 
dat er veranderingen in huidgeleiding optreden

Ook OZ naar evaluatieve conditionering bleek 

De sterkte van de veranderingen in valentie (hoe positief of 
negatief vind je de CS in grote mate afhankelijk zijn van de 
mate waarin ook oordelen over de CSUS relatie 
(contingentie-oordelen) veranderen als gevolg van de CSUS 
aanbiedingen.

Meta-analyse Hofmann et al 2010

Veranderingen in contingentie-oordelen veruit de 
belangrijkste determinant waren van de sterkte van de 
veranderingen in valentie (hoe beter de bewuste kennis 
over de CSUS verbanden, hoe sterker evaluatieve 
conditionering)

Cognitieve visie: 

Bewuste kennis  héél belangrijk is voor het optreden van 
conditionering.

Conclusie: we sluiten niet uit dat conditionering onder bepaalde 
voorwaarden onbewust kan optreden, lijkt toch dat conditionering 
vaak contingentie-bewustzijn vereist.

dus meestal zal het mogelijk zijn om veranderingen in 
contingentie-oordelen te observeren vooraleer er andere 
effecten optreden van het samen aanbieden van prikkels.

II.1.3 De eigenschappen van het organisme p 89
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Effecten van regelmatigheden in het voorkomen van prikkels lijken op te 
treden bij bijna alle diersoorten maar er zijn verschillen tussen organismen 

vb fruitvliegen: klassieke conditionering, een verband tussen een geur en 
een shock leidt tot een verandering in gedrag

Klassieke conditionering niet gebaseerd op 1 enkel (cognitief of neuraal) 
mediërend mechanisme. ⇒ oppassen om conditionering te generaliseren 
van ene naar andere diersoort. Dezelfde mechanisme kan niet 
verantwoordelijk zijn voor conditionering in beide diersoorten

Gelijkenissen zijn gevolg van convergente evolutie: diersoorten die 
onafhankelijk van mekaar evolueren maar toch gelijkaardige kenmerken 
vertonen omwille van gelijkenissen in hun leefwereld

Elk dier heeft een grotere kans om te overleven en zich voort te 
planten als het zich kan aanpassen aan regelmatigheden in de 
omgeving (vb., als het kan voorspellen waar voedsel kan gevonden 
worden of wanneer gevaarlijke situaties optreden)

⇒ dus alle dieren vertonen klassieke conditionering onder 
voorwaarden die de kans op overleven en voortplanten bevorderen

!dit betekend niet dat conditionering op dezelfde manier gebeurt bij 
alle diersoorten 

Grote verschillen tussen diersoorten in de voorwaarden waardoor klassieke 
conditionering optreedt.

OZ toont aan dat de invloed van intrinsieke relaties reeds aan dat de ene
diersoort sterker beïnvloed wordt door bepaalde regelmatigheden dan 
de andere diersoort 

Zoogdieren leggen sneller verbanden leren tussen de smaak van 
voedsel en misselijkheid dan verbanden tussen de kleur van voedsel 
en misselijkheid (terwijl er geen verschil is in het leren van de relatie 
smaak-schok en kleur-schok).

Vogels leren een relatie tussen kleur en misselijkheid sneller dan een 
relatie tussen smaak en misselijkheid (terwijl er geen verschil is in het 
leren van de relatie smaak-schok en kleur-schok).

Conclusie: de selectie van voedsel bij zoogdieren vooral bepaald 
wordt door de smaak van het voedsel terwijl dit bij vogels vooral 
bepaald wordt door de visuele kenmerken van voedsel. ⇒ deze 
selectiviteit is aanwezig bij geboorte = genetisch invloed van leren
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Gezien deze verschillen is het dus zinvol om conditionering ook te bekijken 
vanuit het perspectief van het specifiek organisme dat men bestudeert ⇒ 
Conditionering speelt dus een belangrijke adaptieve rol in het omgaan met 
een hele boel belangrijke gebeurtenissen.

Conditionering (als effect) wordt dus gezien als een adaptief fenomeen 
dat voorkomt in natuurlijke situaties.

2 implicaties van deze visie 

 Ecologisch valide Domjan

Conditionering met ecologisch valide CSn andere kenmerken 
vertoont dan conditionering met arbitraire CSn

OZ naar seksuele conditionering bij kwartels

Paringen = het samen aanbieden van de CS en de US Aan 
mannelijke kwartels herhaaldelijk een nagemaakte vrouwtjes 
kwartel CS zien net voordat ze toegang kregen tot een 
echte vrouwtjes kwartel en hiermee seksueel contact hadden 
US.

Gevolg van deze paringen steeg het aantal keer dat de 
mannetjes een poging deden om met het nagemaakte 
vrouwtjes (deCS te paren. 

Deze verandering trad niet op indien de CS niet het hoofd had 
van en vrouwtje kwartel. 

Aversie leren: vb van conditionering met ecologisch valide CSn

er is een "natuurlijke verband" tussen de smaak van voedsel 
en gastro-intestinale sensaties (ook misselijkheid)

Het lijkt ons echter vaak moeilijk om op a priori wijze te 
bepalen wanneer er een “natuurlijk” verband is tussen een CS 
en een US.

 Adaptieve conditioneringseffecten

Belangrijk adaptief effect: het organisme gaat op efficiënte 
manier omgaat met de US. ⇒ Nadruk op hoe conditionering de 
reactie heeft ten opzichte van de US dus de verandering in de UR

Conditionering als procedure kan leiden tot veranderingen in de 
UR. Het meest tot de verbeelding sprekend is wellicht zijn eigen 
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onderzoek naar seksuele conditionering bij kwartels

Ander OZ

Opnieuw kwartels een nagemaakte vrouwtje kwartel zien CS 
net voordat ze toegang kregen tot een echte vrouwtjes 
kwartel en hiermee seksueel contact hadden US

Testfase: niet gekeken naar de reactie ten opzichte van de CS, 
maar werd het  seksuele contact met het echte vrouwtje (de 
US op allerlei manieren geëvalueerd en werd nagegaan of 
een voorafgaande aanbieding van de CS een invloed had op 
de efficiëntie van het seksuele contact

Conclusie: na aanbieding van een CS, het seksuele contact 
efficiënter was dan zonder de aanbieding van de CS

Mannetje had minder tijd nodig om seksuele contact te 
initiëren; sperma bevatte meer zaadcellen en kans op 
bevruchting van ei was groter

Deze effecten enkel bekomen nadat de CS voor de 
testfase gepaard was met de US (seksueel contact)

🛎 De verandering in UR (de reactie op seksueel 
beschikbare vrouwtje) was gevolg van voorafgaand 
samen aanbieden van de CS en de US

Ander vb geconditioneerde drugstolerantie

Prikkels (CSn) die samengaan met het gebruik van een drug 
US zullen hierdoor de reactie op de drug UR verkleinen.

II.1.4 De invloed van de bredere context  p92

De meeste studies over de impact van de bredere context handelen over 
het effect van secundaire (bijkomende) taken op klassieke conditionering.

Secundaire taak die de aandacht weg richt van het verband tussen de 
CS en de US zal klassieke conditionering minder sterk maken

Merk op dat Pavlov 1927 reeds het belang van aandacht voor de 
CS en US onderkende. Hij leidde dit bijvoorbeeld af van het feit dat 
het moeilijk was om zijn honden te conditioneren wanneer er gasten 
aanwezig waren in zijn labo. In die gevallen hadden de honden 
immers meer aandacht voor de (ongekende) gasten dan voor de bel 
en het voedsel.
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Secundaire taak die de aandacht richt op het verband tussen de CS en 
de US zal klassieke conditionering sterker maken 

McKell Carter 2002 getallen aanbieden terwijl toon systematisch 
gevolg werd door shock. 

Wanneer proefpersonen de taak kregen om de getallen te 
onthouden, ontlokte de toon nadien een kleinere 
geconditioneerde respons dan wanneer er geen of een meer 
eenvoudige secundaire taak werd gegeven. De aanwezigheid van 
secundaire taken die de aandacht weg richten van de CSUS 
relatie, lijken dus te interfereren met klassieke conditionering.

II.1.5 Kenmerken van de CSUS relatie en verandering in die kenmerken

Belang van verband tussen 2 prikkels omvat verschillende aspecten. Het 
gaat hier over studies rond verandering in preparatorische en 
consumatorische responsen = inspiratie voor oz naar klassieke 
conditionering van andere gedragen  

II.1.5.1 De aard van het spatio-temporele verband

Klassieke conditionering: effect van regelmatigheid in het voorkomen van 2 
prikkels. Komen samen op verschillende manieren in tijd en ruimte. Hoe ziet 
die regelmatigheid precies eruit?

Contigue relatie: prikkels op minstens 1 moment samen aanwezig in tijd 
en ruimte 

Contingente relatie: statisch verband in aanwezigheid van 2 prikkels: 
over verschillende momenten heen is de kans op aanwezigheid van de 
ene prikkel afhankelijk van de aanwezigheid van de andere prikkel

a)Contingentie is belangrijker dan contiguïteit

Spatio-temporele contiguïteit: samen voorkomen van 2 gebeurtenissen 
in tijd en ruimte ⇒voorwaarde voor het leren van een verband tussen 
prikkels

Contingentie: systematiek in samen voorkomen van 2 prikkels. ook 
kijken naar situaties waarin de prikkels niet samen voorkomen dus 
logische of statische verband is van belang 

Positieve (verband) contingentie: indien aanwezigheid van US 
waarschijnlijker is indien de CS aanwezig is dan indien de CS afwezig is
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⇒ als CS aanwezig is dan zal de aanwezigheid van US groter zijn 
maar als de CS afwezig is dan zal de aanwezigheid van US kleiner 
zijn

Statistisch: Probabiliteit van de US gegeven de aanwezigheid van de 
CS uitgedrukt als p(US/CS

Negatieve (verband) contingentie: indien de aanwezigheid van de US 
minder waarschijnlijk is bij aanwezigheid dan bij afwezigheid van de CS

Statistisch: Probabiliteit van de US gegeven de aanwezigheid van de 
CS als p(US/CS.

 Beide afhankelijk van de frequentie van 4 mogelijke gebeurtenissen

(a) de CS en de US zijn aanwezig 

(b) de CS is aanwezig maar de US is afwezig 

(c) de CS is afwezig maar de US is aanwezig 

(d) zowel de CS als de US zijn afwezig

Verband berekenen van contingentie met vierveldentabel: aantal keer 
dat situatie zich voordoet

p(US/CS gelijk aan frequentie van cel a gedeeld door de cellen a en 
b

p(US/CS gelijk aan de frequentie van cel c gedeeld door de 
gezamenlijke frequentie van cellen c en d

De sterke verband = (delta P 
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Naarmate de CS en de US meer samen voorkomen (cel a) of niet 
samen voorkomen (cel d) za het verband positiever worden (meer 
positief of minder negatief)

Naarmate enkel de CS (cel b) of enkel de US (cel c) voorkomen, 
zal verband negatiever worden (dus meer negatief of minder 
positief)

ΔP geeft weer in hoeverre de aan-of afwezigheid van de US 
samengaat met de aan-of afwezigheid van de CS; ΔP is niet enkel 
afhankelijk van continuïteit tussen 2 gebeurtenissen (frequentie 
van cel a) maar wel contingentie tussen 2 gebeurtenissen 

Prikkels uitdrukken adhv ΔP = vergelijken van 2 soorten van 
situaties 

Je gaat situatie vergelijken waarin bepaalde cue of CS 
aanwezig is met situaties waarin bepaalde cue of CS afwezig 
is

vb oefening van vorig jaar: de proefbeurten worden aangeboden: 
5A, 5A, 5US only en nooit beiden afwezig. Wat is de 
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contingentie tussen A en de US? 

a = 5

b = 5

c = 5

d = 0

5/5 - 5/50 = 0.5 - 1 m 0.5

Rescorla 1966 bestudeerde de rol van contingentie in klassieke 
conditionering

Aangetoond: CRs niet enkel afhankelijk zijn van de waarde van cel a, 
maar ook van de waarde van andere cellen in de vierveldentabel

Excitatorische conditionering treedt op zodra er positieve 
contingentie is, wanneer p(US/CS > p(US/CS.

⇒excitatie = optreden toename van gedrag vb toename angst

Inhibitorische conditionering: treedt op zodra er negatieve 
cintingentie is; aanbieden van CS leidt tot inhibitie, wanneer 
p(US/CS < p(US/CS

⇒inhibitie = treedt op bij afname van bepaald gedrag vb afname 
van angst

Merk op: we inhibitorische conditionering definiëren als een 
effect, dit in tegenstelling tot anderen die inhibitorische 
conditionering definiëren als een mentaal proces (het vormen van 
inhibitorische associaties in het geheugen)
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Aangetoond: er is een duidelijke relatie tussen warde van ΔP en de 
aard van de verandering in gedrag (figuur)

Als ΔP = 0 dus geen contingentie tussen het voorkomen van CS 
en de US trad er geen verandering op in gedrag, zelfs als de CS 
en US soms voorkomen (dus zelfs als cel a groter is dan 0 

Conclusie: continuïteit CS en US komen soms samen voor) is 
geen voorwaarde voor conditionering (er is ook kritiek op)

Niet eenvoudig om de mate van contingentie tussen 2 prikkels te 
bepalen

Figuur 2.8 De invloed van de manier waarop men tijdsintervallen 
definieert op de bepaling van contingentie. "/" stelt het begin of 
einde van een tijdsinterval voor.
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 A ruime tijdsintervallen definieren 

Besluit: perfecte contingentie tussen de CS en de US (in elk 
tijdsinterval komen ze samen voor of zijn ze samen afwezig)

B korte tijdsintervallen 

Besluit: verband is niet perfect omdat er 6 tijdsintervallen zijn 
waarin enkel de CS of de US voorkomt

Berekenen van de contingenties tussen 2 prikkels als men op 
artificiële wijze tijdseenheid creëert: wanneer begint een situatie en 
wanneer eindigt die situatie. Situaties afbakenen is altijd arbitrair dus 
men is nooit zeker hoe situaties afbakenen 

Verschillende tijdsintervallen ⇒ verschillende invullingen van 
viervelden tabel en dus verschillende uitspraken over contingentie

b)Conditionele contingentie is belangrijk dan contingentie 

Evidentie: de aanwezigheid van een statistische contingentie tussen 
2 prikkels is niet voldoende om klassieke conditionering te 
observeren. Competitie tussen CSn)

�Bevindingen zoals overshadowing en blocking doen vermoeden 
dat de invloed van een verband tussen prikkels op gedrag (i.e., 
klassieke conditionering) afhankelijk is van de mate waarin er 
sprake is van een conditionele contingentie tussen twee prikkels.

Overschaduwing: aanleren van verband niet enkel afhankelijk van 
contingentie
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Het leren van A overschaduwt het leren van het andere XUS 
relatie

Vergelijking van 2 condities: 

Conditie 1 X steeds de enige CS op een trial en X wordt 
gevolgd door de US X ⇒ perfecte contingentie tussen X en 
US

Conditie 2 X steeds aangeboden met een andere CS A, beide 
gevolgd door de US AX ⇒ perfecte contingentie tussen X 
en US

Conclusie: als nadien de CR tov X wordt gemeten, dan CR is 
sterker in conditie 1 X dan in conditie 2 AX. Lijkt alsof de 
aanwezigheid van A CS het effect van de (perfecte 
contingente) XCSUS relatie "overschaduwt" afhankelijk van 
saillantie van prikkel (uitvoering door Pavlov)

Blokkering

Kamin 1968 In het blokkerende effect wordt de conditionering 
van een associatie tussen twee stimuli, een geconditioneerde 
stimulus CS en een ongeconditioneerde stimulus US verstoord 
als tijdens het conditioneringsproces de CS wordt gepresenteerd 
samen met een tweede CS die al is geassocieerd met de 
onvoorwaardelijke stimulus US

Fase 1 Prikkel A (vb visueel signaal) wordt gevolgd door 
elektrische schok A

Fase 2 Prikkel A samen met prikkel X (vb geluid) aangeboden 
⇒ beide prikkels gevolgd door schok AX

Testfase: X alleen aangeboden 

Design: Soms zijn er controle condities waarin de Fase 1 
weggelaten wordt of waarin de derde prikkel wordt 
aangeboden tijdens de Fase 1 B
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Blocking is wanneer de CR die door X ontlokt wordt tijdens 
de testfase is zwakker in experimentele conditie dan in de 
controle condities

Volledige blocking als er X geen enkel CR ontlokt in de 
experimentele conditie maar wel in de controle condities.

A ⇒ schok + prikkel A

AX ⇒ schok + prikkel A en prikkel X

B ⇒ schok + prikkel B

Doordenker 2.1: controle condities voor het vaststellen van 
blocking; nut van 2de controle conditie en dus deze waarin in 
de 1ste fase B trails worden aangeboden? Eerst weten of 
verzwakte CR tov X te wijten is aan de AUS relatie! p92

Als blocking volledig is ⇒ besluit dat er positieve 
contingentie is tussen X en US geen voorwaarde voor het 
optreden van conditionering

Lijkt alsof AUS relatie het leren van de XUS relatie 
blokkeert = klopt niet!

Achterwaartse blokkering: CR wordt op X wordt verzwakt 
door A trails aan te bieden NA de AX trails (dus AX 
gevolgd door A

Dus het is niet mogelijk dat sterke AUS relatie het leren 
van de XUS relatie blokkeert omdat de AUS relatie pas 
na AX trails versterkt wordt

Conditionele contingentie: contingentie tussen 2 prikkels in situaties 
waarin aan een bepaalde voorwaarde (conditie) voldaan is ⇒ 
situaties enkel verschillen met betrekking tot de aanwezigheid van 1 
CS!

Blocking experiment: 

A is steeds aanwezig wanneer X aanwezig is AX. Er is 
perfecte contingentie tussen X en de US kans op US als X 
aanwezig is [p(US/X is gelijk aan 1 terwijl de kans op de US 
als X afwezig is [p(US/X gelijk is aan 0 (dus hier is geen 
enkele CS aanwezig)
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�Je berekent de contingentie obv vergelijking van situaties 
waarin zowel A als X aanwezig zijn (de AX trails) met situaties
waarin geen enkele CS aanwezig is.

Verschil in de kans op aanwezigheid van de US in die situaties 
kan niet enkel een indicatie zijn van de sterkte van het verband 
tussen X en de US maar ook van de sterkte van het verband 
tussen A en de US

Correcte inschatting van de sterkte van het verband kan enkel 
gebeuren door de kans op de US te vergelijken in situaties die 
enkel verschillen met betrekking tot aan-of afwezigheid van X.

In blocking experiment vergelijk je situaties waarin A en X 
aanwezig zijn AX trails) en situaties waarin enkel A aanwezig is 
A trails). Als je enkel rekening houdt met die situaties (en niet 
met situaties waarin zowel A als X afwezig zijn = niet valide 
indicator van CSUS relatie), dan kan je besluiten dat de kans op 
de US in beide situaties even groot is. De US is immers steeds 
aanwezig, ongeacht de aanwezigheid van X. De conditionele 
contingentie is dus 0 en dit verband tussen X en US zal geen 
effect hebben op de reactie tegenover X. 

Conditionele probabiliteit: 

p(O/A.X ⇒ probabiliteit van US wanneer zowel A als X 
aanwezig

p(O/A.X ⇒ probabiliteit van US wanneer enkel A aanwezig

ΔPc berekenen via de vierveldentabel als men enkel rekening 
houdt met proefbeurten waarom A aanwezig is, dus via 
bepalen van aantal AX, AX, A, A proefbeurten 
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Op functioneel niveau (factoren in omgeving of gedrag en 
geen mentale processen): blocking als vb van de impact van 
conditionele contingentie op gedrag: situaties dat X met 
andere CSn, CR voor X bepaald wordt door de mate van 
conditionele contingentie en dus niet door mate van 
contingentie.

Conclusie: cc enkel bel als X steeds samen voorkomt met A. Als 
situaties X zonder A, dan relatie tss X en US bepalen dr situaties = 
met enkel X en situaties zonder CS ΔPc = p(O/X) - p(O/~X)].

Doordenker: contingentie kan niet bepaald worden voor 
overschadowing (enkel AX aanbiedingen of enkel aanbiedingen 
van US, geen situaties vergelijken met X want zijn allemaal gelijk) 
≠ overschadowing effect! CR door X trails vergelijken met CR 
door AX trails, (positieve)contingentie berekenen voor X

Oefenvraag: 15 situaties, 5 situaties met aanbiedingen van A en X 
gevolgd door US. 5 situaties met aanbiedingen van A zonder X 
gevolgd door US. 5 situaties met enkel US aanwezig. Wat is de 
contingentie tussen X en US conditioneel op de aanwezigheid van 
A?

1 0 

⇒𝛥𝑃𝑐 = 0; situaties waarin enkel de US aanwezig is buiten 
laten

⇒ 𝛥𝑃𝑐 = 5/50 - 5/50 = 1 - 1 0

2 -.50

3 .50

4 1

c) Indirecte verbanden p100
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Zelfs conditionele contingentie is geen absolute voorwaarde voor het 
optreden van klassieke conditionering. Ook als geen conditionele 
contingentie/continuïteit is tussen prikkels kan conditionering optreden. 
Prikkels kunnen onrechtstreeks met elkaar gerelateerd zijn 

vb toon gevolgd door licht en licht steeds gevolgd door schok. er is 
geen rechtstreekse (eerste orde) relatie tussen de toon en de schok, wel 
tweede-orde relatie tussen beide: zowel de toon als schok zijn 
gerelateerd aan het licht.

Seriële conditionering en hogere-orde conditionering: indirect verband 
tussen de toon en de schok leidt tot veranderingen in de reactie tov 
toon.

Seriële pre-conditionering: 2 neutrale prikkels (toon+licht) worden 
eerst samen aangeboden Fase 1 en daarna wordt de tweede 
neutrale prikkel gepaard met de US (licht + schok; Fase2

Fase 1 toon CS licht CS

Fase 2 Licht CS - schok US

= hogere (tweede) orde verband

Hogere-orde conditionering: de volgorde van de 2 fases wordt 
omgekeerd (eerst licht-schok en pas daarna toon-schok)

Fase 1 Licht - schok

Fase 2 Toon- Licht

= hogere (tweede) orde verband

Beide zijn afhankelijk van de conditionele contingentie van de 
onderliggende eerste orde relaties. Als er geen contingente relatie is 
tussen de toon en het licht (CSn) of tussen het licht CS en de schok 
US, heeft de indirecte hoge-orde relatie tussen (tweede CS de 
toon en de schok US geen invloed op de reactie tov de toon 
(eerste CS. Contingentie is indirect noodzakelijk voor het effect!

Merk op: effecten van indirecte verbanden kunnen gezien worden als 
voorbeelden van complexe vormen van leren waarbij verschillende 
regelmatigheden samen het gedrag bepalen 

II.1.5.2 Veranderingen in de aard van het verband

Spatio-temporele verbanden tussen prikkels (regelmatigheden in 
voorkomen van prikkels in tijd en ruimte) zijn niet noodzakelijk 
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onveranderlijk.

a) Geen verband gevolgd door wel een verband: CS-preexposure, US
preexposure, en de afwezigheid van contingentie 

Reden dat er geen verband bestaat tussen CS en US omdat CS 
steeds alleen voorgekomen is, dat US steeds alleen voorgekomen is 
of CS en US samen, maar op niet-contingente manier ⇒ deze 
gebeurtenissen hebben hetzelfde resultaat: ze verkleinen en 
vertragen effect van verband tussen CS en US

Effecten van CS-preexposure: procedures waarin CS herhaaldelijk 
wordt aangeboden voor de aanbieding van het verband tussen die 
CS en een US

Fase 1 proefdier herhaaldelijk toon CS aanbieden ⇒ CS
preexposure fase!

Fase 2 de toon als signaal voorafgaan aan een schok ⇒ CSUS 
conditioneringsfase!

Blijkt dat proefdier het verband tussen toon en schok veel 
moeilijker leert dan een proefdier uit de controle-conditie waarin 
de eerste fase achterwege is gebleven 

Vaak wordt ook latente inhibitie genoemd  = effect van de CS
preexposure aanbiedingen = CS-preexposure effect

probleem van die term verwijst naar mogelijke verklaring van 
CS-preexposure effect. we verkiezen term CS-preexposure om
beschrijving van effecten te scheiden van verklarende mentale 
porcessen

�DUS vooraf aanbieden van de CS is manier om toekomstig leren
over die CS te verzwakken

Functioneel vlak/analyse: afvragen wrm het vooraf aanbieden van de
CS nefast effect heeft op klassieke conditionering 

hier ga je opzoek naar andere gekende moderatoren van 
conditionering waaraan het CS-preexposure effect gerelateerd 
zou kunnen zijn

De vraag bij functionele analyse: bepaald fenomeen CS
preexposure) beschrijven itv ander gekend fenomeen (impact van 
andere moderatoren op klassieke conditionering)?
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2 moderatoren: 1 intensiteit/opvallendheid van CS en 2 
statistische contingentie tussen de CS en de US

1 mogelijk dat CS die vaak wordt aangeboden als minder 
intens of belangrijk wordt ervaren. effect van CSUS relatie zal 
verkleinen omdat de CS minder opvallend is.

2 CS-exposure zijn ook CS-alleen trials. Ze verkleinen 
contingentie tussen de CS en US.

Dus CS-preexposure effect kan niet meer dan een vb zijn van 
het effect van SC opvallendheid of van effect van CSUS 
contingentie 

CS-preexposure procedure kan ingezet worden in situaties waarin 
conditionering negatieve effecten kan hebben op welzijn van 
mensen

Onderzoek van Surwin 1972 

Blijkt: kinderen ontwikkelen minder schik CR voor tandarts CS 
wnr ze VOOR hun eerste behandeling CSUS verband) kunnen 
kennismaken met de tandarts en uitvoering de omgeving kunnen 
verkennen CS-preexposure)

Geconditioneerde misselijkheid bij kankerpatiënten met chemo: 
tonen nut aan van CS-preexposure procedures voor verhinderen 
of verzwakken van conditionering Burnstein, Webster & Burnstein 
1982.

Doordenker: Wat is de link tussen het effect van CS-preexposure en 
habituatie? 

Beide als effect van niet-contingente prikkel aanbiedingen. 

Bij habituatie is effect een reductie in de intensiteitt van de 
oorspronkelijke reactie die een prikkel ontlokt. 

Bij CS-preexposure is het effect een vertraging in klassieke 
conditionering. Functionele verklaring v CS-preexposure itv daling 
in opvallendheid (mate waarin CS een orientatierespons ontlokt) v 
CS impliceert dat CS-preexposure effect indirect gevolg is van 
habituatie. Herhaald aanbieden v CS daald dmv CS 
oriëntatierespons ontlokt (=habituatie effect) wat op zijn beurt 
resulteert in een zwakkere conditioneringseffect.
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Effecten van US-preexposure: US wordt herhaaldelijk op zich 
aangeboden voordat de CS met die US wordt gepaard. Dit leidt tot 
een vertraging en verzwakking van het effect van het CSUS 
verband.

Fase 1 proefdier krijgt herhaaldelijk schok toegediend US

Fase 2 aan de schok gaat een toon CS vooraf 

Blijkt: conditionering op toon verloopt anders dan bij proefdieren 
dat vooraf niet werd blootgesteld aan de US. ⇒ dus de toon 
ontlokt minder angst indien schok voordien alleen werd 
aangeboden dan wanneer de schok niet werd aangeboden

Functionele analyse uitvoeren van het US-preexposure effect dan zijn 
er 2 verklaringen van het effect itv andere moderatoren van 
conditionering 

2 mogelijkheden:

1 Het is mogelijk dat de US aanbiedingen de intentiseit van de US 
vemindert (habituaite) waardoor effect van het CSUS verband 
zal verzwakken (want CR is zwakker als de US zwakker is).

2 Het effect van de US aanbiedingen kan louter te wijten zijn aan 
de daling in de statistische contingentie tussen de CS  en de US

Effecten van afwezigheid van een verband

Periode waarin er een statistisch verband is tussen een CS en een 
US kan ook voorafgaan worden door een periode waarin zowel 
de CS als de US voorkomen, maar op niet-contingente manier, 
betekent zonder dat er statistisch verband is tussen de 
aanwezigheid van de CS en de US.

Fase 1 zowel een toon als een schok aanbieden maar zonder dat 
de kans op US anders is in de aanwezigheid van de toon dan in 
afwezigheid van de toon [p(US/CS = p(US/CS.

Indien er nadien wel een (conditionele) contingentie is tussen 
de CS en de US [p(US/CS > p(US/CS of p(US/CS < 
p(US/CS zal deze contingentie minder invloed hebben op 
het gedrag.

⇒ niet enkel aanwezigheid van verband een invloed kan 
hebben op het gedrag, maar ook de aanwezigheid van een 
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verband. Maw organismes kunnen leren dat er geen verband 
bestaat tussen prikkels (waardoor ze nadien trager leren dat er 
wel een verband is). (zie H3 aangeleerde hulpeloosheid)

b) Een verband gevolgd door geen verband: CS-postexposure, US
postexposure, en de afwezigheid van contingentie

Effecten van CS-postexposure: aanbieden van de CS op zich na de 
aanbieding van een (contingent) verband tussen die CS en een US.

Op het eerste zicht is het heel eenvoudig om geconditioneerd 
gedrag te verwijderen: Het volstaat om de CS herhaaldelijk op 
zich aan te bieden.

Stel: eerst herhaaldelijk toon aanbieden met schok = contingente 
relatie, zal de toon een geconditioneerde angstreactie ontlokken 
CR. Nadien de toon herhaaldelijk aanbieden zonder schok, zal 
de angstreactie tov de toon zwakker worden iedere keer dat men 
de toon alleen aanbiedt �Dit effect (de verzwakking van een CR 
als gevolg van het aanbieden van de CS op zich) noemt men 
extinctie of uitdoving. extinctie is niet permanent en soms treedt 
niet op

Pavlov 1927 toonde aan dat de uitgedoofde CR na verloop van 
tijd soms spontaan weer gesteld wordt. Dit is spontaan herstel 
van CR.

Andere bevinding: CS-postexposures niet leiden tot uitdoving wnr 
ze plaatsvinden in andere context dan deze waarin het CSUS 
verband werd geleerd Boudon 1993, 1998

Dier blootgesteld aan een CS (toon) - US (schok) relatie 
CS+trials) in een blauwe kamer. CR wordt tijdens deze fase 
gradueel sterker wordt

Daarna wordt het dier overgebracht naar een groene kamer waar 
de CS niet wordt gevolgd door de US CS-trials), dit leidt tot 
verdwijnen van de CR. 

Als men het dier terug in de blauwe kamer (oorspronkelijke 
leercontext) of in een gele kamer (nieuwe context) zet, zal de 
aanbiedingen de CS onmiddellijk weer leiden tot een CR, net alsof 
de uitdoving in de groene kamer nooit heeft plaatsgevonden. Dit 
is renewal.
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Studies waarin CS-postexposure niet leidt tot uitdoving, zelfs als ze 
plaatsvinden in dezelfde context als de CS trials. Aanwijzingen dat 
uitdoving minder snel gaat of zelfs niet optreedt bij biologisch 
relevante CSn.

Öhman 1976 studie waarin 

Fase 1 foto’s van biologisch relevante CSn (spinnen/slangen) of 
biologisch minder-relevante CSn (bloemen) eerst herhaaldelijk 
gevolgd door schokken.

Na fase ontlokten alle CSn een angstreactie 

Fase 2 de CSn aangeboden zonder schokken

De daling in de CR tov biologisch relevante CSn was minder 
sterk dan die tov biologisch minder-relevante CSn.

Ook aard van geobserveerd gedrag heeft invloed op de mate waarin 
uitdoving optreedt, dus geconditioneerde veranderingen in valentie 
(evaluatieve conditionering) veel minder gevoelig aan de effecten 
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van CS-postexposure. Baeyens et al., 1988; zie De Houwer et al., 
2001; maar Hofmann et al., 2010 voor een meta-analyse die 
suggereert dat uitdoving toch optreedt in evaluative conditionering)

Foto X negatief geworden doordat het samenging met een 
negatieve foto - X behoudt de negatieve valentie ook al wordt het 
niet meer gevolgd door de negatieve valentie.

Effecten van US-postexposure: zijn vastgesteld, maar treden ook 
vaak niet op. 

Na het paren van toon en schok, de shock alleen aanbiedt, zal CR 
tov de toon soms verzwakken. 

Effecten van de afwezigheid van een verband:

Geen studies met aanbiedingen van contingentie tussen CS en US 
gevolgd door fase met CS en US op niet-contingente 
(contingentie = 0, manier 

Wel studies rond het omkeren van verbanden = contingency 
reversal:

Fase 1 bepaalde CS A gevolgd door de US terwijl een andere 
CS B niet gevolgd wordt door de US.

Fase 2 A wordt niet meer gevolgd door de US terwijl B wel 
wordt gevolgd door de US.

Nadien nagaan of CR tov A en B bepaald wordt door verband 
in Fase 1 of door verband in Fase 2.

Primacy effect: als eerste verband meer doorweegt (dus als CR 
op A sterker is dan de CR op B 

Recency effect: wanneer 2de meest recente verband meer invloed 
heeft (dus als CR op B sterker is dan CR op A

Verschillende factoren bepalen of er primacy of recency effecten 
optreden: bij het leren van contingentie oordelen dat recency 
effecten sterker worden naarmate men tijdens de twee leerfases 
vaker om een oordeel vraagt.

c)De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context

Verband tussen 2 prikkels enkel bestaan onder bepaalde 
voorwaarden. 
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Holland en Rescola: een klok die 12 uur aanduidt enkel samengaan 
met het horen van 12 klokslagen indien de klok is uitgerust met een 
(correct werkend) mechanisme voor het produceren van klokslagen. 
⇒ onderzochten dit fenomeen met procedures die tot autoshaping 
leiden.

Gedurende 15 sec wordt een achtergrondgeluid aangeboden dat 
tijdens de laatste 5 sec samenvalt met een verlichte druksleutel, 
onmiddellijk daarna gevolgd door de toediening van voedsel. 
Tussendoor wordt de verlichte druksleutel aangeboden zonder 
voorafgaand geluid en zonder vervolging van voedsel. 

Na tijdje zal duif op de verlichte druksleutel pikken als er geluid 
aan voorafgaat

Voor deze bevindingen zijn er 2 functionele analyses met dezelfde 
aspecten van de procedure maar beschrijven die op een 
verschillende manier

1 Eigenschappen van situaties waarin de US voorkomt; Er is 1 
CSUS verband, het verband tussen het oplichten van de 
druksleutel en het krijgen van voedsel. enkel geldig in bepaalde 
situatie nadat achtergrondgeluid (positieve occasion setter) is 
aangeboden

Occasion setter: signaal geeft aan wnr een relatie tussen CS en 
US opgaat

Positieve occasion setter: de aanwezige geluid geeft CSUS 
relatie aan

Negatieve occasion setter: prikkels die aangeven dat de CS
US relatie niet geldig is in de aanwezigheid van die prikkel. 

CS (oplichten van druksleutel) enkel CR ontlokt als de 
occasion setter (achtergrondgeluid) aanwezig is, is gevolg van 
verband tussen de CS en de US enkel opgaat wnr de occasion 
setter aanwezig is. 

Dus als CRs afhankelijk van occasion setters = occasion 
setting

�De interesse voor occasion setting vloeit voor een stuk 
voort uit de parallel tussen occasion setting en de 
contextgevoeligheid van uitdoving.
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2 Situaties waarin de US niet voorkomt; Er zijn 2 verschillende 
verbanden met elk een unieke CS.

Het achtergrondgeluid en het oplichten van de druksleutel 
kunnen gezien worden als één samengestelde CS of 
compound CS (meer dan de som van 2 elementen). 

Er zijn dus 2 verschillende relaties met 2 verschillende CSn

CS A (compound prikkel) gevolgd door US terwijl CS B 
(enkel oplichten van sleutel) niet gevolgd door de US.

Het feit dat CS A wel CR ontlokt verklaard door de 
aanwezigheid van verband tussen CS A en de US

Het feit dat CS B geen CR ontlokt verklaard door 
afwezigheid van verband tussen CS B en de US.

Doordenker 2.4: relatie tussen relatie tussen renewal en 
occasional setting

Renewal studies: context aanwezig tijdens uitdoving 
beschouwen als negatieve occassion setter, omdat signaal dat 
CSUS niet meer geldig is

Spontaan herstel: tijd is zoals context

II.1.5.3 De manier waarop het verband wordt gerealiseerd

Eenzelfde (veranderlijk) verband tussen bepaalde prikkels kan op 
verschillende wijzen worden aangeboden. Het moment van aanbieding 
van de CS en US variëren.

De start van de aanbieding van de CS kan plaatsvinden voor de start 
van de aanbieding van de US, simultaan met de start van de 
aanbieding van de US, of na de start van de aanbieding van de US.

Eerste type procedures: forward/ voorwaartste 
conditioneringsprocedures

Tweede type procedures: gelijktijdig/simultane 
conditioneringsprocedures

Derde type procedures: backward of achterwaartse 
conditioneringsprocedures ⇒resulteren in kleinere effecten dan 
andere 2
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Andere wetmatigheid: Effecten worden kleiner naarmate er meer tijd is 
tussen einde van de aanbieding van de CS en het begin van 
aanbieding van de US. 

De invloed van het interstimulus inteval is afhankelijk van de 
intrinsieke relatie tussen de CS en de US. Voor sommige CSUS 
paren (smaak van voedsel als CS en misselijkheid als US treedt er 
conditionering op zelfs indien er een heel lang interstimulus interval is
Etscorn & Stephens, 1973.

2. Mentale proces theorieën 
Oz welke mentale processen verantwoordelijk zijn voor impact van 
regelmatigheden in de aanwezigheid van prikkels op gedrag ⇒ conditionering 

Voor verschillende mentale proces theorieën nagaan wat hun heuristische en 
predictieve waarde is:

Heuristische waarde: de mate waarin de theorie in staat is bestaande 
functionele kennis te verklaren.

Predictieve waarde: nieuwe functionele kennis voorspellen

2 klassen van theorieën 

2.1 Associatieve modellen 

Associatieve modellen: het effect van verbanden in de omgeving op gedrag 
(klassieke conditionering) gemedieerd wordt door het vormen van 
associaties tussen representaties in het geheugen.

Sensoriële pre-conditioning biedt verklaring voor SS modellen en tegen S
R modellen

Associatieve modellen: onder bepaalde voorwaarden samen aanbieden van 
2 prikkels leidt tot vorming en aanpassing van associaties in het geheugen.

Modellen verschillen onderling:

Stap 1 de voorwaarden waaronder associaties gevormd worden 

Stap 2 de elementen die betrokken zijn in de associatie

Stap 3 De voorwaarden waardoor associaties gedrag beïnvloeden 
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2.1.1 SR modellen: leren is gebaseerd op het vormen van associaties tussen 
stimuli en responsen.

a) De kern van SR modellen

Er vormt een associatie tussen de sensorische representatie van de CS 
en de motorische representatie van de UR. Hierdoor kan de CS ook de 
UR ontlokken en wordt de UR dus een CR.

Hond van Pavlov:

Hond saliveert enkel bij het krijgen van voedsel UR. 

Door paren van de bel en het voedsel (samen voorkomen van de bel 
en de salivatie die ontlokt wordt door voedsel) zal ook de salivatie 
ontlokken (de UR wordt CR.

Dus prototypisch SR model: assumptie dat continiguïteit tussen CS en 
UR een voldoende en noodzakelijke voorwaarde is voor voor vormen 
van SR associaties. Eens de SR associatie gevormd is, kan de CS via 
deze associatie de UR activeren, wat leidt tot de CR. 

⇒de US is enkel belangrijk om de UR te ontlokken en er zo voor te 
zorgen dat de CS en UR samen voorkomen. Er wordt dus niet 
geleerd over de US maar door de US.

b) Algemene evaluatie van SR modellen

SR modellen zijn in staat te verklaren dat samen aanbieden van 2 
prikkels kan leiden tot verandering in gedrag, is prototypische SR 
model in tegenspraak met verschillende bevindingen vb deze 
bevindingen gaan tegen de basisassumptie dat het samengaan van CS 
en UR een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is voor het optreden 
van conditionering. Andere bevindingen tonen aan dat conditionering 
weldegelijk gemedieerd wordt door kennis over de US.
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1Niet contiguïteit maar (conditionele) contingentie bepaalt of er 
klassieke conditionering zal optreden.

SR modellen gaan uit van de assumptie dat het vormen van SR 
associaties bepaald wordt door continguïteit (door aantal keer dat 
CS en UR samen voorkomen), dit is in strijd met vaststelling dat niet 
continguïteit maar (conditionele) contingentie de bel determinant is 
van klassieke conditionering.

maw Onderzoek toont duidelijk aan dat contiguïteit geen voldoende 
voorwaarde is voor conditionering, dit in tegenstelling tot wat 
veronderstelt wordt in een prototypisch SR model. 
(vierveldentabel?

(zie boven 5.1 De aard van het spatio-temporele verband)

systematiek in samen voorkomen van 2 prikkels. kijken naar 
situaties waarin de prikkels niet samen voorkomen dus logische of
statische verband is van belang

2Sensoriële pre-conditionering:

De invloed van indirecte verbanden op gedrag kan niet verklaard 
worden vanuit SR modellen omdat de CS dan een CR ontlokt 
ondanks het feit dat dat de CS en UR nooit samen zijn voorgekomen.

Voorbeeld van sensoriële pre-conditionering:

Fase 1 2 neutrale prikkels (toon en lichtprikkel) samen 
aangeboden

Fase 2 1 van beide prikkels gevolgd door US tot er CR tot stand 
komt (lichtprikkel)

Fase 3 nagaan of de andere neutrale prikkel uit Fase 1 eveneens 
CR uitlokt (toon). 

Conclusie: het samen voorkomen van CS en UR geen 
noodzakelijke voorwaarde is voor het optreden van 
conditionering: de cruciale CS (toon) is enkel samen 
voorgekomen met een andere neutrale prikkel die op dat moment 
geen reactie ontlokte.

(zie boven 5.1 De aard van het spatio-temporele verband)

Zelfs conditionele contingentie is geen absolute voorwaarde 
voor het optreden van klassieke conditionering. Ook als geen 
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conditionele contingentie/continuïteit is tussen prikkels kan 
conditionering optreden. Prikkels kunnen onrechtstreeks met 
elkaar gerelateerd zijn

vb toon gevolgd door licht en licht steeds gevolgd door schok.
er is geen rechtstreekse (eerste orde) relatie tussen de toon en 
de schok, wel tweede-orde relatie tussen beide: zowel de toon 
als schok zijn gerelateerd aan het licht.

Beide zijn afhankelijk van de conditionele contingentie van de 
onderliggende eerste orde relaties. Als er geen contingente 
relatie is tussen de toon en het licht (CSn) of tussen het licht 
CS en de schok US, heeft de indirecte hoge-orde relatie 
tussen (tweede CS de toon en de schok US geen invloed op 
de reactie tov de toon (eerste CS. Contingentie is indirect 
noodzakelijk voor het effect!

Merk op: effecten van indirecte verbanden kunnen gezien 
worden als voorbeelden van complexe vormen van leren 
waarbij verschillende regelmatigheden samen het gedrag 
bepalen

3US-revaluatie 

Veranderingen in de US na conditionering een invloed kunnen hebben 
op gedrag.

Voorbeeld:

eerst bel samen met voedsel aanbieden en daarna voedsel 
negatief maken (door paren met misselijkheid) zal de bel geen 
salivatie meer uitlokken. 

⇒Dit verklaren SR modellen niet, er wordt tijdens de bel-
voedsel trials een associatie geleerd tussen de bel CS en 
salivatie UR. Er wordt niets geleerd over de US, US dient enkel 
om UR tot stand te brengen zodat door het samen voorkomen 
van CS en de UR een associatie kan groeien tussen de CS en de 
UR representatie. Het veranderen van de US na het vormen de 
CSUR associatie zou dan ook geen invloed mogen hebben. 

(zie 1.3 de ompact van de aard van de US op de aard van de CR

Klassieke conditionering is niet enkel afhankelijk van de 
eigenschappen van de US tijdens conditionering, maar ook van 
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veranderingen in de US na conditionering 

US-revaluatie: ge-her-evaluatie van de US en de verandering 
van apperitief/aversief

Eerst een toon herhaaldelijk aanbieden samen met voedsel

Toon lokt een appetitieve CR (salivatie) 

Nadien verandering van emotionele waarde van het voedsel 
vb gevoel te paren met misselijkheid.

US wordt dus ge-her-evalueerd en wordt negatief ipv 
positief

Nadien toon aanbieden dan is er geen appetitieve 
responsen en soms zelfs aversieve 

4De CR kan verschillen van de UR (zie II.1.1.3

SR modellen hebben assumptie dat klassieke conditionering 
resultaat is van een associatie tussen CS en UR, kan niet verklaren 
waarom de CR verschillend kan zijn van de UR. De CR zou gelijk 
moeten zijn aan de UR.

Enige verschil tussen de CR en de UR als UR de reactie ontlokt 
door US terwijl CR gebruikt wordt om verwijzen naar dezelfde 
reactie wnr die ontlokt wordt door CS ⇒ CR en UR verschillen!

Vaak lijkt CR eerder reactie te zijn die organisme voorbereid op 
de komst van de US, dit suggereert dat kennis over de US zeer 
bel is bij het tot stand komen van klassieke conditionering.

SR modellen kunnen dus vele aspecten van de functionele kennis 
over klassieke conditionering niet verklaren.

Men kan makkelijk varianten maken van SR modellen dat 
contiguïteit andere factoren van belang zijn vb aandacht. Dit 
model blijft prototype van conditionering. SR modellen zijn zeer 
problematisch)

Terzelfdertijd kan men niet uitsluiten dat SR associaties onder 
bepaalde voorwaarde wel tussenkomen in conditionering.

Rescorla 1982

CS1 werd eerst gepaard met een US. Daarna werd CS2 
herhaaldelijk gevolgd door CS1. Nadien werd vastgesteld dat 
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CS2 ook een CR uitlokt. = hogere-orde conditionering. Als men
hier US-revaluatie procedure toepast (als de US voedsel was, 
dit paren met misselijkheid) bleek geen invloed te hebben op 
de mate waarin CS2 een CR uitlokt. De CR tov CS2 lijkt dus 
gebaseerd te zijn op SR associaties.

�Het is inderdaad best mogelijk dat verschillende 
conditioneringseffecten gemedieerd worden door 
verschillende mechanismes en dat sommige effecten (vb., 
hogere- orde conditionering) berusten op een SR 
mechanisme. is moeilijk om te bepalen welk mentaal 
mechanisme werkzaam is in een bepaalde situatie (men kan 
immers mentale processen niet rechtstreeks observeren).

2.1.2 SS modellen: leren is gebaseerd op het vormen van associaties 
tussen de representaties van stimuli

a) De kern van SS modellen

Het samengaan van de CS en de US in een associatie tussen de 
representatie van de CS en de representatie van de US resulteert in het 
geheugen.

Aanbieding van CS leidt tot activatie van CS representatie. Activatie 
verspreidt zich via de CSUS associatie naar de US representatie en 
ontlokt zo de UR (die deel uitmaakt van de US representatie of die 
geassocieerd is met de US representatie). Indien je activatie van een 
representatie gelijk schakelt aan “denken aan” zou je bijvoorbeeld 
kunnen zeggen dat de hond van Pavlov saliveert bij het horen van de 
bel omdat de bel hem doet denken aan voedsel, en denken aan voedsel 
leidt tot salivatie.

Cruciaal verschil tussen SR modellen en SS modellen: 

Volgens SS modellen conditionering hangt af van kennis over de US. 
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Samengaan van de CS en US GEEN noodzakelijk en voldoende 
voorwaarde is voor optreden van conditionering. 

Bepaalde “cognitieve voorwaarden” moet voldaan zijn opdat het 
samengaan van CS en US leidt tot het vormen van associaties (vb., 
aandacht voor de CS en/of US; zie De 
Houwer, 2018b).

⇒toch kunnen SS modellen bep bevind verklaren die problematisch zijn 
voor SR modellen.

b) Algemene evaluatie van SS modellen

1US-revaluatie (zie II.1.1.3

SS modellen: US representatie (wordt negatief) wordt geactiveerd 
opdat een CR kan optreden. Veranderingen in de US representatie 
kunnen dus leiden tot veranderingen in de CR. US ontlokt niet meer 
zelfde responsen)

Pavlov: herhaald samengaan van de bel en het voedsel leidt 
volgens SS modellen tot salivatie omdat de bel doet denken aan 
het lekkere voedsel. 

Na US-revoluatie (voedsel wordt gepaard met misselijkheid) zal 
de hond aan voedsel denken maar het voedsel niet meer lekker, 
dus zal denken aan voedsel geen salivatie ontlokken

2De impact van secundaire taken op conditionering (zie II.1.4

Continguïteit binnen SS modellen is geen voldoende voorwaarde. S
S associaties worden enkel gevormd als aandacht wordt besteed aan 
de CS en de US Wagner 1981

Secundaire taken hebben nefast invloed op klassieke 
conditionering want deze taken leiden aandacht af van (het 
samengaan van) de CS en de US. ⇒later: blocking verklaren obv 
dat aandacht bel is voor vormen van associaties

3Sensoriële pre-conditionering (zie II.1.5.1
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Voor SS modellen is contiguïteit geen noodzakelijke voorwaarde. 
Zo kan men sensoriële pre-conditionering verklaren op basis van SS 
modellen. (figuur)

Fase 1 mogelijk vormen van associaties tussen representaties van 
2 neutrale prikkels. 

Fase 2 er wordt associatie gevormd tussen de 2de neutrale 
prikkel en de US.

Wnr nadien eerste neutrale prikkel wordt aangeboden, leidt tot 
activatie van de representatie van die prikkel. Die activatie 
verspreidt zich naar de representatie van de 2de neutrale prikkel 
en daarna naar de representatie van de US waardoor de UR/CR 
optreedt.

Volgens SS model CR steeds identiek moet zijn aan de UR want de 
CS activeert de UR componenten die verbonden zijn aan de US. Het 
is dus niet helemaal duidelijk hoe SS modellen verklaren dat de CR 
en UR van elkaar kunnen verschillen. CR en UR relatie)

Ipv te onderstellen dat de activatie van de CS leidt tot de activatie 
van UR, ook veronderstellen dat de activatie van de CS alleen maar 
leidt tot de activatie van de US representatie, dit zou leiden tot de 
verwachting dat de US zal optreden. CS is dus signaal voor de 
komst van de US. Verwachting van US kan dan aanleiding geven tot 
((on)willekeurige) preparatorische responsen. die organisme helpen 
voorbereiden op komst van de US (salivatie om voedsel beter te 
consumeren).
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Dit zou verklaren wrm de CR (angst dat schok zal worden 
aangeboden) kan verschillen van de UR (pijn als reactie op 
aanbiedingen van schok). 

⇒ geen goeie verklaring want blijft onduidelijk hoe de activatie 
van US representatie kan leiding geven tot verwachting van de 
US. 

Conclusie: Het is niet duidelijk hoe éénzelfde proces van US 
activatie via SS associaties kan leiden tot dergelijke 
fundamenteel verschillende cognitieve toestanden. 

Activeren van de US is gewoon de gevolg van de aanbiedingen
van de CS die leidt tot het denken van de US (bel doet denken 
aan voedsel) maar dit is niet dezelfde als verwachting dat de 
US effectief zal worden aangeboden.

Ook het belang van bewuste kennis over de CSUS relatie in 
klassieke conditionering kan niet zomaar verklaard worden vanuit 
SS modellen. Volgens SS modellen moet SS associatie eerst 
aanleiding geven tot een bewuste verwachting van de US 
"necessary gate” (noodzakelijke tussenstap die aanwezig moet zijn 
vooraleer de SS associatie kan leiden tot een CR vooraleer er een 
CR kan optreden. 

Dit verklaart niet wrm bewustzijn van de CSUS relatie in vele 
situaties noodzakelijk lijkt voor het optreden van conditionering. 
⇒ Een bewuste verwachting van de US is immers niet hetzelfde 
als bewuste kennis van de CSUS relatie.!

c)Het Rescorla-Wagner model als prototypisch SS model

Meest gekende SS model, verschilt met andere associatieve SS modellen 
mbt de assumpties over de voorwaarden waardoor associaties gevormd 
worden en gedrag beïnvloeden.

Assumptie 1 de mate waarin CSUS associaties gewijzigd worden Stap 
1 figuur) afhankelijk van de mate waarin de aan- of afwezigheid van een 
US verwacht of onverwacht werd.

Indien aan- of afwezigheid van US verwacht werd zullen geen 
nieuwe associaties gevormd worden en zal de sterkte van 
bestaande associaties niet veranderen.
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Indien aan-of afwezigheid van US ONverwacht of verassend is zullen 
Wel nieuwe associaties gevormd worden en zal de sterkte van 
bestaande associaties sterk veranderen.

Leren (vormen en wijzigen van associaties) afhankelijk is van 
verwachtingsdiscrepantie.

Assumptie 2 CR tov de CS een min of meer directe weergave van de 
sterkte van de associatie tussen de representatie van de CS en de US 
Stap 3. maw vertaling van associatie naar het gedrag is eenvoudig.

Formule van assumptie 1 Riscorla en Wagner

ΔVA = de verandering die optreedt in de associatieve sterkte van de 
CS A. Associatieve sterkte: mate waarin men vanuit de CS verwacht
dat de US zal optreden (maar zie onze eerdere bedenking over de 
vraag of associaties zomaar kunnen leiden tot verwachtingen).

αA = parameter die de opvallendheid of intensiteit van CS weergeeft

β = parameter voor de opvallendheid of intensiteit van de US.

λ = asymptoot van conditionering: dit is de maximale associatieve 
sterkte die mogelijk is voor een bepaalde US met een bepaalde 
intensiteit.

VA = de bestaande associatieve sterkte van de prikkel A.

Conditionering des te sterker zal zijn naarmate er een grote 
discrepantie is tussen λ en VA.

αA β = .50; λ = 10 en VA is aanvankelijk gelijk aan 0.
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Na vier aanbiedingen de associatieve sterkte ± 9,4 geworden: bij 
verdere aanbiedingen nadert ze tot de asymptotische (i.e., 
maximale) waarde 10. De associatieve sterkte meer verandert ook 
bij de eerste aanbiedingen dan bij latere aanbiedingen, omdat de 
aanwezigheid van de US meer verrassend is [(λ- VA is groter] in 
het begin dan op het einde.

Andere assumptie: verwachting van de US bepaald wordt door alle CSn 
die op dat moment aanwezig zijn.

VAX de som van de bestaande associatieve sterkte van A én X (dus 
VAX = VA + VX ). de verandering in associatieve sterkte voor CS X 
op een AX proefbeurt (zowel A als X worden aangeboden en 
gevolgd door de US niet enkel afhankelijk zijn van de verwachting 
die door X wordt ontlokt, maar ook de verwachting die door A wordt 
ontlokt.

Laat toe om blockering te verklaren: 

Blockering: CR voor X na AX trials zwakker is wanneer deze trials 
worden voorafgegaan door A trials. 

AUS associatie gevormd wordt tijdens de A trials, waardoor A 
reeds op de eerste AX proefbeurt de verwachting ontlokt dat de 
US zal worden aangeboden. Hierdoor is er weinig 
verwachtingsdiscrepantie (dus weinig verschil tussen wat 
verwacht wordt en wat feitelijk wordt aangeboden) en zal de X
US associatie niet gevormd worden of maar zwak zijn.
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Te wijten aan de associatie tussen de geblokkeerde stimulus X en 
de US niet gevormd wordt. Blocking wijst dus op het falen van 
leren (in de cognitieve zin van het verwerven van kennis).

Het feit dat de verwachting van de US bepaald door alle CSn die op 
moment aanwezig zijn is gevolg dat de associatieve sterkte van CS 
negatief kan zijn. 

Stel: Y trials afwisselen met YA trials. Door Y trials zal Y een 
positieve associatieve sterkte ontwikkelen, dan zal US verwacht 
worden op de YA-trials. 

Maar omdat US systematisch afwezig is op die trials zal de 
verandering in associatieve sterkte op die trials altijd negatief zijn, 
en zal de associatieve sterkte van A beneden 0 zakken A 
ontwikkelt een negatieve associatie sterkte). Dan zal 
aanwezigheid van A leiden tot inhibitie van de US representatie, 
dit zal resulteren in verwachting dat de US afwezig zal zijn. 
⇒verwachting van de afwezigheid van de US niet hetzelfde is als 
de afwezigheid van een verwachting (zoals het geval is wanneer 
de associatieve sterkte gelijk is aan nul).

Model vat dus het idee dat organismes ook actief de afwezigheid 
van prikkels kunnen leren voorspellen.

Conclusies model: heeft hoge heuristische waarde maar ook predictieve 
waarde.

Superconditionering: conditionering extra sterk maken door CS 
samen aan te bieden met CS die negatieve associatieve relatie heeft 
met de US. vb als je eerst Y en YA trials aanbiedt dan zal dit leiden 
tot inhibitorisch leren, dus A zal een negatieve associatieve sterkte 
ontwikkelen. Als je nadien AX trials aanbiedt, zal de associatieve 
sterkte van X groter zijn dan wnr enkel AX trials aanbiedt (dus geen 
Y en YA trials).

Doordenker: Maak een cijfervoorbeeld waarin je aantoont hoe het 
Rescorla-Wagner model superconditioning verklaart.

Doordenker: robleemstelling: Maak een cijfervoorbeeld waarin je 
aantoont hoe het Rescorla-Wagner model het effect van contingentie 
verklaart, dus het feit dat conditionering niet enkel afhankelijk van het 
samen voorkomen van CS en US (cel a in de vierveldentabel) maar ook 
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het niet samen voorkomen van de CS en US (cel b en cel c in de 
vierveldentabel).

Connectionistische modellen ⇒beinvloed door model van Rescorla-
Wagner 

onderzoek naar reinforcement learning zoals dit nu plaats vindt 
binnen de computerwetenschappen, en hieraan gerelateerd theorieën 
van predictive coding.

 ⇒gaf gebreken aan van model van Rescorla-Wagner: totaal 23 
‘failures, bevindingen die neit verklaard kunnen worden door 
Rescorla-Wagener model.

⇒zoeken naar alternatieve associatieve modellen die andere 
assumpties maken over de manier waarop associaties gevormd 
worden en het gedrag beïnvloeden.

d)Uitdoving is niet te wijten aan het wissen van associaties: Het model 
van Wagner en het model van Bouton

Uitdoving of extinctie: men kan conditionering teniet doen door de CS 
herhaaldelijk alleen aan te bieden. ⇒wnr na de acquisitiefase (het 
aanbieden van CSUS trials) een uitdovingsprocedure wordt gegeven 
(herhaaldelijk de CS aanbieden zonder de US, dan zal de CR tijdens de 
uitdovingsprocedure stelselmatig in intensiteit verminderen.

Rescorla-Wagner model: 

1)uitdoving als effect te wijten aan feit dat de associatieve sterkte van 
de CS afneemt.

Tijdens de eerste trials van de uitdovingsprocedure, leidt de 
aanbieding van de CS tot een uitgesproken verwachting dat de US 
zal volgen VCS > 0. Omdat de US aangeboden tijdens 
uitdovingstrial, zal λ op die trial waarde hebben van 0. Daarom is (λ – 
VCS is kleiner dan 0 en zal associatieve sterkte van CS afnemen.

2)uitdoving als effect te wijten aan het "afleren" of vergeten van een 
CSUS associatie. 

we echter evidentie besproken die aantoont dat uitdoving niet te 
wijten is aan afleren of vergeten. CS postexposure trials CS alleen 
aanbieden na acquisitie) geen invloed indien ze in een aparte context 
worden aangeboden (renewal). Uitgedoofde CRs kunnen ook na 
verloop van tijd spontaan weer optreden (spontaan herstel). Dit is 
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onmogelijk als CS-postexposure trials leiden tot het verdwijnen van 
een associatie.

Wagner stelde SOP (sometimes opponent processes) model: verklaren van 
renewal

Er worden 2 soorten van SS associaties gevormd:

Excitatorische associaties: nemen in sterkte mate toe wnr CS 
gevolgd door onverwachte aanwezigheid van US. sterkte is een 
reflectie van de mate waarin de CS helpt om de aanwezigheid van de 
US te voorspellen

inhibitorische relaties: nemen in sterkte toe wnr CS gevolgd door 
onverwachte afwezigheid van de US. de sterkte is een reflectie van 
de mate waarin de CS helpt om de afwezigheid van de US te 
voorspellen.

Als CS en US representatie verbonden zijn door een excitatorische 
associatie, dan zal het aanbieden van de CS leiden tot een 
verhoging van de activatie van de US representatie.

Als inhibitorische CSUS associatie gevormd is, zal de aanbieding 
van de CS leiden tot een verlaging van de activatie van de US 
representatie.

Eenzelfde CS en US kunnen verbonden zijn door zowel een 
excitatorische als een inhibitorische associatie. De sterkte van beide 
bepaalt het effect dat de aanbieding van de CS zal hebben op de 
activatie van de US representatie en dus op de sterkte van de CR.

Vandaag: invloed op ontwikkeling van technieken voor behandeling 
van angststoornissen  en obesitas. Voorspellingen over wisselwerking
tussen habituatie en conditionering 

“the single most complete account of conditioning and 
associative learning that is available”. Wagner

Omdat exitatorische en inhibitorische associaties gelijktijdig kunnen 
bestaan, kan de betekenis van een CS dus ambigue zijn: Een CS kan 
tezelfdertijd een signaal zijn voor de aanwezigheid van de US én een 
signaal voor de afwezigheid van de US

Bouton: deze Ambiguïteit oplossen door de CONTEXT mee in 
rekening te brengen
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Verklaring voor effecten zoals renewal: CS gevolgd door de US 
in een bepaalde context (blauwe kamer) leidt tot het vormen van 
een exitatorische associatie tussen de CS en de US (volle lijn). 
deze associatie is context-onafhankelijk omdat op dit moment 
betekenis van de CS nog niet ambigue is. Nadien CS alleen 
aangeboden in andere context (groene kamer). Leidt tot vormen 
van inhibitorische associatie (gestreepte lijn) die wel context-
afhankelijk is (streep-en-punt lijn)

maw organisme leert eerst dat CS een voorspeller is van de US 
(gevat door de sterkte van de exitatorische associatie) en leert 
daarna dat SOMS (enkel in de groene kamer) CS gevolgd door 
afwezigheid van de US.

Verklaring: CS ontlokt geen CR in de uitdovingscontext (groene 
kamer); beide associaties hebben invloed op US representatie en 
op gedrag) maar nadien wel CR ontlokt in de oorspronkelijke 
context (blauwe kamer; enkel de exitatorische associatie heeft 
een invloed op de US representatie).

Essentie van model: uitdoving als procedure leidt niet tot afleren 
of vergeret van associatie maar tot verwerven van nieuwe kennis 
voer de CSUS relatie (inhibitorische associatie).

Uitdoving is dus niet "afleren" maar "bijleren" (in de cognitieve 
zin van het wissen of vormen van kennis).

Spontaan herstel: Tijdens uitdoving leert het dier dat de CS op 
dat moment in de tijd niet meer gevolgd wordt door de US. Indien 
er dan tijd verstrijkt, bevindt het dier zich in een andere 
tijdscontext en kan het dus niet meer zeker zijn dat de CS nog 
steeds niet gevolgd zal worden door de US. dier weet nog dat op 
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bep moment in verleden CS niet gevolgd werd door de US, maar 
is mogelijk dat die periode voorbij is

a) Blocking is niet te wijten aan het falen om te “leren”: het comparator 
model van Miller p128

Rescorla-Wagner: blocking is te wijten aan een “failure to learn”: 
Omwille van de A proefbeurten is de aanwezigheid van de US op 
de AX proefbeurten verwacht en wordt de XUS associatie niet 
gevormd. ⇒verklaart niet achterwaartse blocking

Achterwaartste blockering: organisme ziet AX trials en pas 
daarna A trials. XUS associatie kan gevormd worden op de AX 
trials zonder dat latere A trials iets kunnen veranderen aan de 
sterkte van de XUS associatie. 

Organisme revalueert de AX trials retrospectief in het licht 
van de A trials, achteraf (retrospectief) gaat men de 
betekenis van de AX trials opnieuw evalueren (revalueren) in 
het licht van de A trials.

Uit verschillende studies blijkt: CS die uitgelokt door X kleiner is 
indien de AX trials gevolgd door A trials dan wnr enkel AX 
trials aangeboden.

Treedt beperkt op bij dieren. Bij mensen standaard gevonden, 
het feit dat in studies met dieren gebruik wordt gemaakt van 
intense, biologisch significante USn terwijl de USn in studies bij 
mensen minder intens en (biologisch) belangrijk zijn Miller 
1996

⇒effecten wijzen op fout binnen Rescorla-Wagner model.

Zoals eerder aangegeven: CSUS associatie wordt samengevat in 1 
enkele parameter de sterkte de CSUS associatie (Vcs).

Eens info CSUS aanbieding) invloed heeft gehad, wordt info 
vergeten. er wordt enkel "geleerd" over een prikkel op moment 
dat die wordt aangeboden.

Comparator model: Achterwaartse blocking is WEL (verklaard) in 
overeenstemming met een ander associatief model, namelijk het 
comparator model

Verwachtingsdiscrepantie speelt geen rol bij het tot stand 
komen en wijzigen van associaties.
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Enige wat invloed heeft is de sterkte van de associacie tussen de
CS en US is het aantal keer dat 2 prikkels samen voorkomen in 
tijd en ruimte. maw contiguïteit is de drijvende kracht achter 
associaties

Comporator model: CRs zijn afhankelijk van een vergelijking van 
de sterkte van verschillende associaties. 

vb blocking: Door AX trials wordt AUS en XUS associatie 
gevormd ongeacht of er bijkomend A trials zijn en ongeacht 
of deze voor of na de AX trials komen. 

Als er bijkomende A trials worden aangeboden, dan 
versterkt de AUS associatie maar de XUS relatie blijft 
onaangetast. Omdat X samen voorkwam met A zal de CR 
tov X niet enkel bep worden door de sterkte van de XUS 
associatie, maar ook door sterkte van de AUS associatie. 
A activeet dus sterker US.  CR tov X is functie van de XUS 
associatiesterkte relatief tov AUS associatie. Als naast AX
trials ook A trials aanbieden, zal sterkte van de XUS 
associatie kleiner zijn in verhouding tot de sterkte van de 
AUS associatie, dit in vergelijking met wnr enkel AX trials 
worden aangeboden. Aangezien de CR tov X afhankelijk is 
van de XUS associatiesterkte in verhouding tot de AUS 
associatiesterkte zal er dus zowel voorwaartse als 
achterwaartse blocking optreden.

Essentie van comparator model

(a)"leren" (vormen van associaties) gebeurt op vrij eenvoudige en 
onvoorwaardelijke manier (enige wat telt is de mate waarin 2 
prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte)

(b)associaties worden niet direct vertaald in het gedrag maar in 
enkel op indirecte manier na een vergelijking met andere 
associaties. Blocking volgens dit model te wijten aan het feit dat 
aangeleerde XUS associatie niet in het gedrag tot uiting komt 
omdat het tegengewerkt wordt door sterkere AUS associatie.

Merk op: volgens dit model blocking is niet te wijten aan falen van 
het vormen van een XUS associatie maar aan het feit dat de 
gevormde XUS associatie geen impact heeft op gedrag. 
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Model maakt duidelijk onderscheid tussen vormen van 
associatie en gedrag: feit dat er geen CR optreedt wil niet 
zeggen dat er geen associatie gevormd is. deze model is veel 
realistischer dan Rescorla-Wagner model waarin geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen vormen van associaties en 
performantie CRs zijn in het Rescorla-Wagner model een 
directe reflectie van associatie sterkte).

2.2 Propositionele modellen

2.2.1 De kern van propositionele modellen

Kern van 2de klasse van mentale proces theorieën over associatief leren: 
effect van verbanden in de omgeving op gedrag gezien als zijnde 
gemedieerd door het op niet-automatische wijze vormen en evalueren van 
de waarheid van proposities over verbanden in de omgeving. 

Proposities zijn stellingen / uitspraken / beweringen. vb propositie "h 
rinkelen van de bel wordt steeds gevolgd door voedsel" is bewering dat 2 
prikkels op bepaalde manier met elkaar gerelateerd zijn.

Proposities hebben 2 unieke kenmerken: 1)propositie heeft 
waarheidsgehalte: bewering over wat in de omgeving aanwezig is, kan 
juist of fout zijn. Je kan er in bepaalde mate geloof aan hechten. 
2)proposities over verbanden in de omgeving kunnen niet enkel gaan 
over de aan-of aanwezigheid van een verband maar ook over aard v 
verband. p131

Associaties in het geheugen zijn geen proposities omdat ze de 2 
kenmerken van proposities niet hebben: 1)associatie in geheugen is 
geen bewering over verband dat gevolg is van een verband in de 
omgeving, maar en toestand in geheugen waarvan verondersteld wordt 
dat het gevolg is van verband in de omgeving. Omdat geen bewering is 
maar een hypothetische mentale structuur is het zinloos om te zeggen 
dat een associatie juist of fout is. Een associatie beweert niets, dus kan 
men ook niet zeggen dat de bewering juist of fout is. 2)associatie is 
enkel gevolg van de aan-of afwezigheid van een verband. De aard van 
een verband (vb wat is oorzaak van wat) wordt niet gevat door een 
associatie. 

Leren is gevolg van het op niet-automatische wijze vormen en 
evalueren van proposities over verbanden in de omgeving: 1)mensen 
en bepaalde dieren vormen hypotheses voer verbanden in de omgeving 



Hoofdstuk 2 Klassieke conditionering: effecten van regelmatigheden in het voorkomen van meerdere
prikkels (elina margashvili) 58

en proberen na te gaan welke hypothese juist is. hiervoor gebruiken ze 
alle nuttige informatie om verband te ontdekken en te evalueren. niet 
enkel info over wnr prikkels voorkomen, maar ook kennis die men heeft 
en kennis die verworven wordt via instructies. 2 dit doen ze op niet-
automatische manier, bewust proposities vormen en evalueren en 
moeite doen om die proposities te evalueren.  

Verklaring voor klassieke conditionering: hond van Pavlov; volgens 
propositionele modellen aanbieden van prikkel vb voedsel zet de hond 
om actief (doelgericht) op zoek gaan naar voorspellers of oorzaken van 
de aanbieding van het voedsel. De hond evalueert snel verband tussen 
de bel en het voedsel omdat bel heel opvallende stimulus is. bel gevolgd 
door voedsel, biedt steun voor de hypothese dat de komst van het 
voedsel voorspeld kan worden obv de bel. Als de propositie over de 
relatie tussen de bel en het voedsel geien wordt als waar, zal het gedrag 
van de hond beïnvloed worden door het verband, dus propositie "de bel 
gevolgd door voedsel" leidt tit de verwachting dat voedsel zal komen 
na het horen van de bel.

2.2.2 Algemene evaluatie van propositionele modellen

Kunnen propositionele modellen een verklaring bieden voor de beschikbare 
functionele kennis over klassieke conditionering? Aantal belangrijke 
bevindingen 

1Invloed van stimulus kenmerken en intrinsieke relaties:

 Hoe snel men een bepaalde relatie ontdekt, hangt af van de 
eigenschappen van de CS, US, en de intrinsieke relatie tussen de CS en 
US. Men is meer gemotiveerd om verbanden met belangrijke USn te 
ontdekken. Men zal sneller verbanden detecteren met opvallende CSn. 
Verband is makkelijker te detecteren als redenen zijn om te vermoeden. 
vb wnr men missleijk wordt zullen ze geneigd zijn om te denken aan 
voedsel als oorzaal van die misselijkheid omdat ze uit ervaring weten 
dat je van voedsel misselijk kan worden. Organismes gebruiken dus alle 
kennis die ze al verworven hebben om nieuwe verbanden in de 
omgeving te ontdekken.

2Klassieke conditionering kan ook onwillekeurig gedrag beïnvloeden: 

proposities kunnen allerlei soorten gedrag beïnvloeden, dit gedrag hoef 
geen rationeel, logisch gevolg te zijn van propositie over de relatie 
tussen prikkels. vb moeilijk te verklaren wrm in duif bij autoshaping naar 
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de druksleutel loopt zelfs dat de kans op krijgen van voedsel kleiner 
wordt. zo kan gedachte dat oplichten vd druksleutel gevolgd wordt 
door voedsel genoeg zijn om tendens te creëren om naar de sleutel te 
lopen. Propositionele modellen van leren zeggen Niets over wrm 
bepaalde proposities bep effecten hebben op het gedrag. Ze zeggen 
Wel dat regelmatigheden in de omgeving enkel effect hebben op 
gedrag nadat propositie is gevormd over die regelmatigheid. Gedrag 
(ook CRs) niet enkel bepaald door proposities over regelmatigheden 
tussen prikkels. Niet mogelijk om gedrag perfect voorspellen obv 
propositionele kennis indien men niet alle andere determinanten van 
gedrag kent. 

(3Contingentie-bewustzijn in belangrijk: 

propositionele modellen kunnen Wel verklaren wrm leren meestal pas 
optreedt nadat mensen zich bewust zijn van het verband. (↔ 
associatieve modellen.) Het vormen en evaluatie van proposities 
gebeurt op niet-automatische en dus bewuste manier. Het bestaan van 
conditionering zonder bewustzijn van de CSUS relatie moeilijk te 
verklaren vanuit propositionele modellen

4Klassieke conditionering is een algemeen fenomeen dat optreedt in 
verschillende organismes: 

Indien alle leren gebaseerd is op propositionele processen, dan zou men 
immers moeten veronderstellen dat alle diersoorten in staat zijn om op 
een bewuste, niet-automatische manier proposities te vormen en te 
evalueren. deze kritiek dat onwaarschijnlijk is dat leren in eenvoudige 
diersoorten zoals slakken en bijen gebaseerd is op propositionele 
proseccen. Toch zijn er aanwijzingen dat leren in bepaalde niet-
menselijke dieren zoals ratten wel gebaseerd is op het vormen en 
evalueren van proposities

5Secundaire taken hebben een belangrijke impact op klassieke 
conditionering: 

deze vaststelling past bij het idee dat leren bep wordt door 
propositionele processen. Het kost ook moeite om hypothese te 
formuleren en te toetsen. Energie investeren in uitvoeren van secundaire 
taken, blijft dan minder energie over voor het vormen en evalueren van 
proposities. Indien de aandacht gericht wordt op het verband tussen de 
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CS en de US, dan zal men sneller hypotheses over dat verband vormen 
en evalueren als zijnde aanwezig. 

Propositionele modellen verklaren functionele kennis over klassieke 
conditionering. 

Ze hebben ook hoge heuristische waarde. 

Perruchet effect: bevinding die propositionele modellen in vraag stelt: 
duidelijke dissociatie tussen het effect van opeenvolgende CSUS 
trials op de knipperrespons (toename) en het effect op de bewuste 
verwachting (afname). De afname in verwachting voorspeld obv de 
“gamblers fallacy” (misvatting van gokkers) waarbij gokkers 
verkeerdelijk geloven dat de kans op winnen afneemt naarmate men 
vaker na mekaar gewonnen heeft, zelfs wanneer (zoals bij roulette) de 
kans op winnen elke keer even groot is. dus deelnemers verwachten dat 
er na lange reeks van CSUS trials maar een kleine kans is dat nog eens 
CSUS trial gaat komen. bel in deze context dat deze daling in de 
verwachting van US niet gepaard gaat met een daling in de intensiteit 
van de knipperrespons.⇒deze effect vormt probleem voor 
propositionele modellen van KC

Propositionele modellen hebben hoge predictieve waarde: 

Blockering: vaststelling dat een cue X een minder sterke CR ontlokt 
wanneer AX trials samen met A trials worden aangeboden dan 
wanneer enkel AX trials worden aangeboden. 

Dit is resultaat van causaal redeneren stel, A en X gezien worden als 
twee mogelijke oorzaken van de US. Het feit dat de US net hetzelfde 
is wanneer alleen A aanwezig is dan wanneer zowel A als X aanwezig 
zijn, doet vermoeden dat X geen oorzakelijke invloed heeft op de US. 
Oorzaken hebben additieve effecten: effecten van 2 oorzaken 
moeten sterken zijn dan 2 oorzaak op zich. A en X samen net 
hetzelfde effect hebben als A alleen, dus X is geen oorzaak van de 
US. Blockering treedt enkel op indien A en X voorgesteld worden als 
mogelijke oorzaken van de US. 

⇒ ook zelfde vastgesteld Waldmann en Holyoak: wnr pp de sterkte 
van het verband tussen X en de US moesten beoordelen, stelden zij 
enkel blokkering vast wnr A en X beschreven werden als chemische 
stoffen in het bleod en de US als ziekte die door A en X kan 
veroorzaakt worden. Geen blockering als A en X beschreven werden 
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als chemische stoffen in bloed en de US as ziekte die A en X kan 
veroorzaken, dus blokkering trad enkel op als A en X mogelijke 
oorzaken waren van de US maar niet indien de US een mogelijke 
oorzaak was van A en X.

Zelfs indien A en X aanzien worden als mogelijke oorzaken van de US, 
dan zou blokkering enkel mogen optreden indien men veronderstelt dat 
de effecten van twee oorzaken additief zijn. Onderzocht door De 
Houwer, Beckers en Glautier 2002 pp krijgen info voer maximale 
intensiteit van de US. 

Submaximale conditie: pp verteld dat de US zowel op de A trials 
als op de AX trials een intensiteit had van 10/20. Dus mogelijk om 
een meer intense US vast te stellen. X is geen oorzaak van US want 
US is even intens op de A trials dan op de AX trials. Als X wel 
oorzaak was, dan zou de US sterker moeten geweest zijn op de AX 
trials dan op de A trials. In deze conditie werd blockering 
vastgesteld: pp dachten dat er geen verband was tussen X en de US. 

Maximale conditie: pp verteld dat de intensiteit van US op A en 
AX trials een waarde had van 10/10 schaal. Omdat A op zich al het 
maximale effect heeft, is het niet meer mogelijk voor X om dit effect 
nog te versterken. Het feit dat de US hetzelfde is op de A trials dan 
op de AX trials zegt dus niets over het effect van X op de US. X kan 
effect hebben op de US, maar dat kan je niet vaststellen omdat A 
alleen al het maximale effect heeft, maw er is “ceiling effect” maakt 
onmogelijk om conclusies te trekken over de relatie tussen X en de 
US. Hier werd geen blockering vastgesteld. 

Becker et al: blockering bij ratten afhankelijk van hoe 
waarschijnlijk het is dat de effecten van verschillende oorzaken 
additief zijn.

Obv deze bevindingen zijn de meeste onderzoekers het er nu over eens 
dat minstens sommige conditioneringseffecten bij mensen te wijten zijn 
aan propositionele processen. ook eens dat associaties kunnen leiden 
tot conditionering. Dergelijke “dual-process models” verklaren meer 
data dan “single-process models”. Maar als er meer dat één leersysteem 
is, stelt zich de vraag hoe die verschillende leerprocessen zich tot 
mekaar verhouden (vb., wanneer ligt welk proces aan de basis van 
gedrag).
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Ondanks de successen van propositionele theorieën van klassieke 
conditionering blijft hun impact binnen de leerpsychologie eerder 
beperkt, door gebrek aan precisie in het formuleren van die modellen, ze
zijn geformuleerd itv verbaal geformuleerde ideeën over de aard  van de 
mentale processen en representaties die leren mediëren. Wat telt is de 
heuristische en predictive waarde van een mentale proces theorie: 
stelt het ons in staat om bestaande functionele kennis te begrijpen en 
ordenen (heuristische waarde) en om nieuwe functionele kennis te 
ontdekken (predictieve waarde). Vanuit dat opzicht blijven we geloven 
in de waarde van propositionele modellen van klassieke conditionering.

Afstuitende taak: Verdedig de stelling dat klassieke conditionering een 
complex fenomeen is. 

⇒ samengaan van 2 prikkels (continguïteit) gen geen voorwaarde voor 
optreden van klassieke conditionering. Of klassieke conditionering 
optreedt en in welke mate hangt af van veel omgevingsfactoren

�Door te verwijzen naar SS modellen en vooral propositionele 
modellen van klassieke conditionering, dat klassieke conditionering 
afhankelijk is van cognitieve provcexen zoals aandacht (zie SS 
modellen) en zelfs probleemoplossing (zie propositionele modellen). 
p137!

Prof: het belang van verschillende factoren (vb., contingentie) in 
verschillende situaties (vb., afhankelijk van de aard van de CR kan 
bespreken.

Is verwachtingsdiscrepantie een voldoende voorwaarde volgens het 
Rescorla-Wagner model? 

geen noodzakelijke voorwaarde want als er geen discrepantie is tussen 
wat je verwacht en war er gebeurt, wordt er niet geleerd. men zou 
kunnen stellen dat de aanwezige CS opvallend moet zijn (dus in het 
model, dat de alfa parameter verschillend moet zijn van nul) opdat een 
verwachtingsdiscrepantie leidt tot leren (verandering in sterkte van de 
CSUS associatie).

Hoe tonen bevindingen rond blokkering, en overshadowing aan dat 
contingentie niet voldoende is?

 bij elk van die fenomenen (blokkering, overshadowing) wel een 
contingent verband is tussen de target CS en de US, maar dat de CS 
toch geen CR ontlokt. Neem blokkering (eerst A, dan AX. Er is een 
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contingent verband tussen X en de US want de US treedt steeds op 
wanneer X aanwezig is en nooit wanneer X afwezig is (en ook geen 
andere cue aanwezig is; zie verder). Toch ontlokt X geen CR. 
Contingentie is dus niet voldoende om conditionering te bekomen, want 
er is een contingente relatie tussen X en de US en toch ontlokt X geen 
CR. Overshadowing: na AX ontlokt X een zwakkere CR dan na X. Dit 
toont al aan de contingentie niet alles is, want de contingentie tussen X 
en de US is even groot na AX dan na X. Er spelen dus ook nog andere 
factoren dan contingentie een rol. Als A heel opvallend (saillant) is, stelt 
men soms vast dat X helemaal geen CR ontlokt na AX trials. Dit toont 
aan dat contingentie niet voldoende is. In verband met blokkering: Als je 
A en AX hebt, kan je de contingentie tussen X en de US op twee 
manieren berekenen. Je kan AX vergelijken met wat er gebeurt als er 
geen enkele cue is (dus wat is de kans dat de US optreedt als er geen 
cue is) of je kan AX vergelijken 
met wat er gebeurt als andere cues optreden (in dit geval dus A trials). 
Meestal gebruikt men 
de eerste manier (dus kans op US als X aanwezig is AX vergelijken 
met kans dat US 
aanwezig is als er geen enkele andere cue aanwezig is). Als je die 
manier volgt, dan kom je 
tot de conclusie dat de contingentie tussen X en de US niet afhankelijk 
is van de 
aanwezigheid van de A trials, maar toch hangt de CR t.o.v. X af van de 
aanwezigheid van de 
A trials. Dus contingentie is niet voldoende.


