
Klassieke conditionering: 
effecten van 

regelmatigheden in 
voorkomen van meerdere 

prikkels

Basistermen en procedures

Basistermen
Klassieke conditionering: 
effecten v regelmatigheden v 
meerdere prikkels

Pavlov: procedure voor 
conditioning v salivatie 
responsen 

Doel: begrijpen wanneer 
(functionele benadering) en op 
welke manier (cognitieve 
benadering) samen aanbieden v 
CS en US leidt tot CR tov CS

CS: geconditioneerde stimulus/
voorwaardelijke prikkel Bel 

CS is CS als reacties op die 
prikkel voorwaardelijk zijn, dus 
afhankelijk v verband tussen die 
prikkel en andere prikkels 

US: ongeconditioneerde 
stimulus/onvoorwaardelijke 
prikkel

Voedsel 

CR: geconditioneerde stimulus/
voorwaardelijk respons Bel horen => toename salivatie

UR: ongeconditioneerde 
respons/onvoorwaardelijke 
prikkel

Salivatie ontlokt door voedsel 
(US)

Voordeel: Zijn niet afhankelijk v 
mentale proces theorieën en 
sluit geen enkele type reacties/
prikkels uit

Notaties

Als in situaties =>verschillende 
CSn aangeduid met A,B,X,Y

+ => US aanwezig 

- => US afwezig

A+ => CS en US aanwezig

AX- => CS A en CS X aanwezig 
maar US afwezig

AX => verschillende CSn met + 
of zonder - US

Onpraktische methode

2 types praktische procedures 

Oogknipper reflex

Luchtstoot = US

Knipperreflex = UR

Aanbiedingen v elke luchtstoot 
voorafgaan door CS (toon/licht)

Gevolg: samen aanbieden CS + 
US => CS ontlokt knipperreflex

Vreesconditionering

Studie 1: hoe reacties zoals 
negatieve emotionele ervaring 
=>angstreactie

US = shok

CS = neutrale prikkels (figuren, 
geluiden, lichtjes)

Samen aanbieden v CS en 
aversieve US => toename 
huidgeleiding bij aanbieding v 
CS

Studie 2: gedragssuppressie als 
index v angst

Rat in Skinnerbox: Ratten 
aanleren regelmatig op hendel 
drukken => voedsel

Als aversieve US (schok) =>rat 
stopt op hendel duwen

Onderdrukking v gedrag = 
suppressie

US herhaaldelijk voorafgegaan 
door CS (licht) => aanbieding v 
CS na tijd resulteert 
onderdrukking v gedrag 

= geconditioneerde suppressie: 
index mate waarin dier angst 
ervaart

Functionele kennis: type 
moderator die onderzocht wordt

Aard v stimuli

Klassieke conditionering als 
algemeen fenomeen => treedt 
op met allerlei stimuli

Simpel
CS: rinkelen v bel

US: brokje voedsel

Complex 

CS: info over aanwezigheid v 
virussen 

US: info over optreden ziekte bij 
patiënt 

Klassieke conditionering indien 
US=bio relevant prikkel is 
(voedsel, schok)

Associatief leren: andere 
situaties waar niet-bio relevante 
prikkels => gedrag 

Klassieke conditionering kan 
ook bij niet-bio relevante 
prikkels 

2 types v conditionering => met 
zelfde effect (gewoon zeggen of 
echt toedienen)

Observationele conditionering 
obv sociale stimuli

Aapje (observator) ziet video 
waarin soortgenoot (model) 
bang is v slang

Voor video: geen angst v slang

Na video: wel angst 

CS: slang

US: angstreactie v soortgenoot 

CR: aangeleerde angstreactie Door samenkomen v CS en US

Vb v sociaal leren
Impact v 1 type regelmatigheid 
op gedrag v observatie, 
regelmatigheden waarbij

Gedrag v model betrokken is

Gedrag v observator geen deel 
uit regelmatigheid 

Conditionering via instructies 
obv verbale stimuli

Beschrijven v 
conditioneringsprocedure

Mensen confronteren NIET met 
prikkel

Instructies (verbale info) over 
CS-US relatie voldoende om CR 
(angst) tot stand brengen 

Geen schok toegediend 

Invloed v eigenschappen v CS 
en US 

Invloed op sterkte v 
gedragsverandering als gevolg v 
verband tussen CS en US

(Intrinsieke)Relatie tussen 
(combinatie) CS en US op mate 
v klassieke conditionering

Gaat over interactie tussen 
kenmerken v CS en US

Leren is selectief: bepaalde 
relaties sneller aangeleerd 

Garcia: aversie leren
Seligman: Na eten nachts ziek 
dor griep=> misselijkheid 
toegeschreven aan eten

Garcia & Koeling: oz 
voedselaversie

Leerfase
Aanbieden v complexe prikkel 
met 2 componenten (2 CSn): 
smaak water en geluid/lichtje 

Beide gekoppeld met US = 
misselijkheid 

US gemanipuleerd tussen 2 
groepen

Groep1: water met lithium-
chloride => misselijkheid (US)

Groep2: 2 sec na drinken schok 
(US) toegediend 

Testfase 

2 CSn (smaak en smaak) apart 
aangeboden: ofwel licht+toon 
prikkel tijdens drinken (geen 
smaak) ofwel water met smaak 
zonder licht-toon prikkel 

Groep1: licht+toon prikkel 
tijdens drinken water zonder 
smaak

CS zonder smaak

Groep2: water met smaak maar 
geen licht-toon prikkel Enkel CS

Resultaten 
INTERACTIE effect aard CS 
(smaak/licht+toon) en aard US 
(lithium/schok)

Als US lithium (misselijkheid) => 
smaak meer impact op drinken 
(gedrag) dan aanwezigheid v 
licht+geluid prikkel

Als US schok (pijn) => 
licht+geluid prikkel meer invloed 
op drinken (gedrag) dan smaak 
v water

Deze verschillen traden niet op 
tijdens pre-test die plaats vond 
VOOR LEERFASE

LEERFASE 
verantwoordelijkheid voor 
geobserveerde interactie

Ratten geleerd dat door schok 
(US) of misselijkheid door drug 
(US) te vermijden door water te 
vermijden 

Impact v aard v US op aard v 
CR

Klassieke conditionering niet enkel afhankelijk v eigenschapen v US TIJDENS conditionering

Type USn lokken 
(onvoorwaardelijke) emotionele 
reacties tov CSn waarmee ze 
gepaard worden

Appetitieve US: lokken + 
emotionele reacties  

Gericht op vervullen v bio 
behoefte (salivatie appetitieve 
respons => consumeren v 
voedsel)

Aversieve US: lokken - 
emotionele reacties

Angst/walging (schok).

Freezing: angstreactie

Verschil tussen type CR dat 
optreedt => eigenschappen US 
bepalen eigenschappen v CR

CS gepaard met appetitieve 
USn => lokken + appetitieve 
responsen

CS gepaard met aversieve USn 
=> lokken - reacties 

Onduidelijke relatie tussen UR 
en CR

Pavlov: CR=OR => UR=salivatie 
ontlokt enkel door voedsel. 
Gevolg v bel+voedsel => 
salivatie (CR op bel)

Figuur 2.3: US ontlokt door UR. 
Paren v CS en US zal CS ook 
UR ontlokken. Daardoor UR 
wordt CR

MAAR CR kan verschillen v UR 
dus OR ≠ CR CR soms tegengesteld aan UR

Vb morfine = reductie pijn, maar 
prikkels die samengaan met 
toedienen v morfine = verhogen 
gevoeligheid v pijnlijke prikkels 
(effect) 

Klassieke conditionering ook 
afhankelijk v verandering in US 
NA conditionering

US-revaluatie: verandering in 
US NA conditionering => ge-her-
evaluatie v US en verandering v 
appetitief/aversief

Herhaaldelijk toon+voedsel => 
toon lokt appetitieve CR 
(salivatie)

Emotionele waarde veranderen 
v voedsel (gevoel paren met 
misselijkheid) => US wordt ge-
her-evalueerd en wordt - ipv +  

Nadien toon aanbieden =>  
uitlokt geen appetitieve 
responsen meer + soms lokt 
aversieve responsen

Conclusie: Dus er wordt geleerd 
dat CS en US samengaan!

Counterconditionering/
contraconditionering: Effect 
veranderd aard v US tijdens CS 
+ aanbiedingen  => 
conditionering omdraaien of 
tegenwerken

Toon herhaaldelijk door schok 
=> toon lokt angst

Nadien zelfde toon gevolgd door   
appetitieve prikkel (voedsel) => 
verandering v aard v US leidt tot 
verandering v aard v CR

Angstreacties tov toon zullen 
geleidelijk verzwakken en 
vervangen door appetitieve 
reacties

Aard v geobserveerd gedrag

Invloeden op onwillekeurig en 
willekeurig gedrag 

Ook willekeurige reacties 
(gedragingen) beïnvloed door 
veranderingen in aanwezigheid 
v prikkels in omgeving

Autoshaping: duiven in 
Skinnerbox 

Oplichten v plaatje voordat 
graankorrel in voedselbakje 
komt

Na aanbiedingen v prikkel 
(lampje+voedsel) => duif 
pikt

Wijziging in willekeurig gedrag => 
automatisch, gedrag hangt niet 
samen met bepaalde resultaat 

Dit is enkel klassieke 
conditionering als verandering 
door verband tussen 3 prikkels 
en niet andere factoren 

Duif heeft Pavloviaanse 
associatie tussen de CS en de 
US geleerd

Andere verklaring Pikken (CR) 
op plaatje => gedrag leidt tot + 
resultaat

Duif in lange kooi: door grote 
afstand komt duif te laat naar 
voedsel maar blijft gedrag 
herhalen

Dit levert geen + positief 
resultaat => gedrag wordt niet 
veroorzaakt door prikkels op dat 
gedrag

Moore: oorzaak is verband 
tussen lichtje en voedsel (US)

Evidentie: in autoshaping proef 
gedrag v duif verschillend is 
naargelang voedsel of water als 
US gebruikt wordt 

Hier gaat om klassieke 
conditionering: gevolg v verband 
tussen prikkels in omgeving

aard v CR afhankelijk v type US. 
Duif reageert op CS alsof CS 
vervanging voor US is

Drie types v gedrag 

Preparatorische/
comsumatorische responsen: 
voorbereiden organisme op 
komst v prikkel (US)

Apetitieve responsen: salivatie 
voorbereid op komst v voedsel + 
voedsel consumeren

Aversieve responsen: freezing 
kan aversieve prikkels 
detecteren + impact v 
verminderen

Contingente oordelen: 
veranderingen in oordelen over 
verbanden

Oordeel over sterkte v relatie 
tussen aanwezigheid v cue en 
uitkomst 

Als oordelen beïnvloed door 
verband tussen 2 prikkels, dan 
is gedrag (oordeel) beïnvloed 
door samen aanbieden v 
prikkels (cue en outcome)

Stemt overeen met klassieke 
conditionering als procedure

Voedsel-allergie paradigma: obv 
info pp aangeven hoeverre 
voedsel zal tot allergie leiden

Oordelen over (causale) 
verband tussen voedsel en 
allergische reactie beïnvloed 
door info over samenvoorkomen 
v voedsel en allergie 

CS: voedsel eten

US: allergische reactie

CR: oordeel over verband

Veranderingen in evaluatieve 
reacties: onder welke voorwaarden 
leidt samen aanbieden v prikkels tot 
verandering in + of - men prikkels 
vindt 

Evaluatieve conditionering: 
veranderingen in evaluatieve 
responsen => resultaat v 
regelmatigheden in voorkomen 
v prikkels 

Bestuderen door Beeld-beeld 
procedure

Fase1: elk foto aangenaam/
onaangenaam, dan foto’s paren 
neutrale foto + of -

Fase2: neutrale foto voor 1 sec 
dan niets, daarna + of - foto voor 
1 sec => dan foto’s beoordelen

Dus neutrale foto’s gevolgd door 
+ foto’s en andere neutrale foto 
gevolgd door - foto

Conclusie: valentie v neutrale 
foto verandert in richting v 
valentie v foto’s waarmee ze 
gepaard werden => neutrale + 
positieve foto = + beoordeeld

CSn: neutrale prikkels

USn: + of - prikkels

CR: verandering in valentie

Onbewust leren: samenhang 
tussen verschillende 
geconditioneerde veranderingen 
in gedrag

Functionele visie: veranderingen 
in (verbale) oordelen over 
verband tussen prikkels => als 
vorm v klassieke conditionering 
samengaan v prikkels 

Onbewuste conditionering: 
verband tussen prikkels in 
omgeving invloed hebben over 
oordelen over dat verband opdat 
ook invloed op ander gedrag

Dawson & Schell: in welke mate 
pp schok (US) verwachten

verandering in huidgeleiding 
trad op nadat verandering in US 
verwachting was opgetreden

Andere studie: factoren die 
verhinderen verandering in 
verwachting (maskeren v CS 
=>CS dus minder opvallend en 
relatie tussen CS en US minder 
opvallend) verhinderen dat 
verandering in huidgeleiding 
optreden 

Oz naar evaluatieve 
conditionering: sterkte v 
verandering in valentie (hoe +of 
- CS) afhankelijk v mate 
oordelen over CS-US relatie 
(contingente-oordelen) 
veranderen als gevolg v CS-US 
aanbiedingen 

Meta-analyse Hoffmann: 
veranderingen in contingente-
oordelen = determinant v sterkte 
v veranderingen in valentie 

hoe beter bewuste kennis over 
CS-US verbanden, hoe sterker 
evaluatieve conditionering 

Cognitieve visie: bewuste kennis 
= bel voor optreden v 
conditionering => Onzeker of 
onbewuste conditionering 
bestaat

Eigenschappen v organisme

Effecten v regelmatigheden => 
bij alle soorten met #

Klassieke conditionering niet 
gebaseerd op 1 enkel 
mediterend mechanisme 

Dezelfde mechanisme niet voor 
alle soorten =

Invloed v intrinsieke relaties ene 
soort sterker beïnvloed door 
regelmatigheden dan andere

Selectie v voedsel => smaak bij 
zoogdieren <-> visueel bij 
vogels

Selectiviteit aanwezig bij 
geboorte = genetisch invloed v 
leren

Conditionering als effect = 
adaptieve rol => helpt omgaan 
met bepaalde gebeurtenissen in 
natuurlijke situaties 

2 implicaties v adaptieve visie

Domjan: ecologisch valide CSn 
=> conditionering met 
ecologisch valide CSn andere 
kenmerken dan conditionering 
met arbitraire CSn

Oz seksuele conditionering bij 
kwartels

Paringen: herhaaldelijk 
aanbieden nagemaakte v (CS) 
net voor toegang tot echte en 
seksueel contact (US) 

Gevolg: stijging aantal keer 
poging om met nagemaakte v 
(CS) te paren

Verandering trad niet als CS niet 
hoofd had 

Gevolg: 

Aversie leren als vb v 
conditionering met ecologisch 
valide Csn

Natuurlijk verband tussen 
smaak v voedsel en gastro-
intestinale sensaties (ook 
misselijkheid)

Moeilijk bepalen wnr verband 
tussen CS en US

Vooral aandacht aan adaptieve 
conditioneringeffecten 

Adaptief effect: organisme 
omgaat op efficiënte manier met 
US

Focus: hoe conditionering 
reactie heeft tov US dus 
verandering in UR

Evidentie: conditionering als 
procedure leidt tot verandering 
in UR => oz met kwartels 

Ander oz met kwartels: seksueel 
contact met echte v (US) en 
invloed v voorafgaande CS op 
efficiëntie v 

Na aanbieding v CS seksueel 
contact efficiënter dan zonder 
aanbieding v CS

Mannetje minder tijd om te 
initiëren + meer zaadcellen en 
kans op bevruchting groter

Effecten enkel nadat CS VOOR 
testfase gepaard met US 
(seksueel contact)

Verandering in UR door 
voorafgaand samen aanbieden 
v CS en US

Vb geconditioneerde 
drugstolerantie

Prikkels (CSn) die samengaan 
met gebruik v drug (US) => 
verkleinen reactie op drug (UR)

Invloed v bredere context
Effecten v secundaire 
(bijkomende) taken op klassieke 
conditionering

Secundaire taak die aandacht 
weg richt v verband tussen CS 
en US

Maakt klassieke conditionering 
minder sterk

Pavlov: honden => aandacht 
voor gasten dan voor bel en 
voedsel

Secundaire taak die aandacht 
richt op verband tussen CS en 
US

Maakt klassieke conditionering 
sterker 

Carter: aanbieden v getallen en 
toon die gevolgd door schok

Toon ontlokte kleinere 
geconditioneerde respons dan 
als er geen secundaire taak 
aanwezig 

Kenmerken v CS-US relatie en 
veranderingen in die kenmerken 
=> # aspecten voor optreden v 
klassieke conditionering 

Aard v spatie-temporele 
verband: prikkels in tijd en 
ruimte

Aard van regelmatigheid?

Contigue relatie: prikkels 
minstens op 1 moment 

Contingente relatie: statisch 
verband tussen 2 prikkels => 
kans aanwezigheid v ene prikkel 
afhankelijk v andere 

a) Contingentie belangrijker dan 
continuïteit

Spatie-temporele continuïteit: 
samen voorkomen v 2 
gebeurtenissen in tijd en ruimte 

Voorwaarde voor leren v 
verband tussen prikkels

Contingentie: systematiek in 
samen voorkomen v 2 prikkels 
=> ook situaties zonder prikkels

Positieve (verband) 
contingentie: aanwezigheid v 
US is waarschijnlijker als CS 
aanwezig dan als CS afwezig

p(US/CS)

Negatieve (verband) 
contingentie: als US minder 
waarschijnlijk bij aanwezigheid 
dan bij afwezigheid v CS

p(US/~CS)

Beide afhankelijk v frequentie v 
4 gebeurtenissen

a CS en US aanwezig

b CS aanwezig, US afwezig 

c CS afwezig, US aanwezig

d CS en US aanwezig

Vierveldentabel: verband 
berekenen v contingentie => 
aantal keer dat situatie zich 
voordoet 

Naarmate CS en US samen 
voorkomen = cel a Positief verband

Naarmate CS en US niet samen 
voorkomen = cel d Positief verband 

Naarmate enkel CS = cel b Negatief verband 

Naarmate enkel US = cel c Negatief verband 

∆P = afhankelijk v continuïteit 
tussen 2 gebeurtenissen 
(frequentie cel a) + afhankelijk 
contingentie tussen 2 
gebeurtenissen 

Situatie vergelijken Warin cue of 
CS aanwezig is met situaties 
waarin cue of CS afwezig is

∆P = p(US/CS) - p(US/~CS) = 
(a / (a+b)) - (c / (c+d))

Rescorla: rol v contingentie in 
klassieke conditionering => CRs 
afhankelijk v alle cellen in 
vierveldentabel 

Excitatorische conditionering: 
zodra er + contingentie => 
toename v gedrag 

Inhibitorische conditionering: 
zodra er - contingentie => bij 
afname v gedrag

= effect

Aangetoond: relatie tussen 
waarde v ∆P en aard v 
verandering in gedrag

Als ∆P = 0 => geen contingentie 
tussen CS en US = geen 
verandering in gedrag zelfs als 
CS en US aanwezig (cel a 
groter dan 0)

Continuïteit (CS en US samen 
aanwezig) geen voorwaarde 
voor conditionering 

Niet eenvoudig mate v 
contingentie tussen 2 prikkels 
bepalen 

Contingentie bepalen door 
situaties afbakenen 

Korte tijdsintervallen: besluit 
verband is niet perfect want 6 
intervallen waarin enkel CS of 
US aanwezig

Tijdsintervallen ruim definiëren: 
besluit perfecte contingentie 
tussen CS en US => ze samen 
samen in elk v intervallen of zijn 
samen aanwezig

Situaties afbakenen = arbitraire 
=> nooit zeker hoe!

# tijdsintervallen = # invullingen 
v vierveldentabel => # 
uitspraken over contingentie 

b) Conditionele contingentie bel 
dan continuïteit 

Aanwezigheid v statische 
contingentie tussen 2 prikkels 
niet voldoende om klassieke 
conditionering te observeren 
(competitie tussen CSn)

Blockering en overschaduwing 
=> verband tussen prikkels op 
gedrag KC afhankelijk v mate v 
conditionele contingentie tussen 
2 prikkels 

Blokkering effect

Kamin: in blokkerende effect 
wordt conditionering v associatie 
tussen 2 (CS en US) prikkels 
verstoord als tijdens 
conditioneringsproces CS 
samen 2de CS die al samenging 
met US

Fase1: prikkel A (visueel) 
gevolgd door schok (A+)

Fase2: prikkel A samen met 
prikkel X (geluid) => beide 
gevolgd door schok (AX+)

Testfase: X alleen

Controle conditie: fase1 
weggelaten of 3de prikkel 
aangeboden tijdens fase1 (B+)

Blockering als CR die door X 
ontlokt is tijdens testfase 
zwakker in experimentele 
conditie dan in controle conditie

Verzwakte tov X te wijten aan A-
US relatie. Daarom wordt CR 
voor X in experimentele conditie 
(A+, AX+) vergeleken met CR 
voor X in controle conditie1 
(enkel AX+) => beide condities # 
door A-US relatie

Volledige blokkering als X geen 
enkel CR ontlokt in 
experimentele conditie maar wel 
in controle conditie 

Nut v 2de controle conditie 
waarin in fase1 B+ trials 
aangeboden?

Overschaduwing: aanleren v 
verband niet enkel afhankelijk v 
contingentie 

Conditie1: X enige CS op trial 
en X gevolgd door US (X+) => 
perfecte contingentie tussen X 
en US

Conditie2: X aangeboden met 
andere CS (A), beide gevolgd 
door US (AX+) => perfecte 
contingentie tussen X en US

Als CR tov X gemeten, San CR 
sterker in conditie1 (X+) dan in 
conditie2 (AX+)

Lijkt alsof aanwezigheid v A 
(CS) effect v (perfecte 
contingentie) X-US relatie 
“overschaduwt” (Pavlov)

Conditionele contingentie: 
contingentie tussen 2 prikkels in 
situatie als aan voorwaarde 
voldaan is => situaties enkel # 
met betrekking tot aanwezigheid 
v 1 CS

Vb blocking experiment: A 
aanwezig als X aanwezig (AX+). 
= perfecte contingentie tussen X 
en US: kans op US als X 
aanwezig = aan 1 terwijl kans op 
US als X afwezig = aan 0 => 
geen enkele CS aanwezig

Contingentie berekenen obv 
situaties waarin A als C-X 
aanwezig zijn (AX+ trials) met 
situaties waarin geen enkele CS

Dus die 2 situaties vergelijken: 
kans op US in beide even groot 
want US is aanwezig ongeacht 
aanwezigheid v X => inschatting 
sterkte v verband

c) indirecte verbanden

Prikkels kunnen onrechtstreeks 
met elkaar gerelateerd zijn => 
2de orde relatie tussen toon en 
schok; toon en schok 
gerelateerd aan licht

Indirect verband tussen toon en 
schok leidt tot verandering in 
reactie tov toon

Seriële pre-conditionering: als 2 
neutrale prikkels (toon+licht) 
eerst samen aangeboden 
(fase1) en als nadien 2de 
neutrale prikkel gepaard met US 
(licht+schok)Fase2

Hogere-orde verband 

Hogere-orde conditionering: 
volgorde v 2 fases omgekeerd 
(eerst licht-schok daarna toon-
schok)

Beide afhankelijk v conditionele 
contingentie v onderliggende 
1ste orde relaties 

Als geen contingentie tussen 
toon+licht (CSn) of tussen licht 
(CS)+schok (US) => geen 
invloed op reactie tov toon (1ste 
CS)

Conditionele contingentie 
indirect nodig voor effect v 
indirecte verbanden

Effecten v indirecte verbanden 
als vb v complex leren => # 
regelmatigheden samen Bep 
gedrag 

Veranderingen in aard in spatie-
temporele verband tussen 
prikkels => veranderlijk

a) geen verband gevolgd door 
WEL verband

Geen verband => reden: CS 
steeds alleen, US steeds alleen 
of beide CS en US samen maar 
op niet-contingente wijze => 
gebeurtenissen met = resultaat: 
vertraagt effect v verband 
tussen CS en US

Effecten v CS-preexposure: 
procedure CS herhaaldelijk voor 
aanbiedingen v verband tussen 
CS en US

Fase1=CS-preexposure fase: 
pdier herhaaldelijk toon (CS)

Fase2=CS-US 
conditioneringsfase: toon als 
signaal voorafgaan aan schok

pdier leert verband tussen 
toon+schok moeilijker dan 
pdier uit controle-conditie 
waarin fase1 achterwege 
gebleven is

Latente inhibitie: effecten v CS-
preexposure = CS-preexposure 
effect 

Probleem met naam: verwijst 
naar effect dus CS-reexposure 
beter

Functionele analyse: afvragen 
arm VOORAF aanbieden v CS 
nefast effect op KC

Opzoek naar andere 
moderatoren v conditionering 
waaraan CS-preexposure effect 
gerelateerd is

Moderator1: intensiteit/
opvallendheid v CS

CS vaak aangeboden => minder 
intens ervaren 

Effecten v CS-US relatie 
verkleint omdat CS minder 
opvallend is

Moderator2: statistische 
contingentie tussen CS en US

CS-exposure = CS-alleen trials. 
Ze verkleinen contingentie 
tussen CS en US

Dus CS-preexposure effect = 
gewoon vb v effect v CS 
opvallendheid of v effect v CS-
US contingentie

CS-preexposure ook in situaties 
waarin conditionering negatieve 
effecten op welzijn

Serwin: kinderen minder schrik 
(CR) voor tandarts (CS) als ze 
VOOR hun behandeling (CS-US 
verband) kennismaken en 
omgeving verkennen (CS-
exposure)

Geconditioneerde misselijkheid 
bij kankerpatiënten => nut v 
CS-preexposure procedures 
voor verminderen/verzwakken 
v conditionering 

Link tussen effect v CS-
preexposure en habituate => 
beide effect v niet-contingente 
prikkelaanbieding

Habituatie => effect= reductie in 
intensiteit v oorspronkelijke 
reactie die prikkel ontlokte 

CS-preexposure is effect= 
vertraging in KC 

Functionele verklaring v CS-
preexposure voor daling v 
opvallendheid (mate CS OR 
ontlokt) v CS impliceert dat CS-
preexposure is effect indirect 
gevolg v habituatie

Effecten v US-preexposure: US 
herhaaldelijk alleen VOORDAT 
CS met US gepaard 

Leidt tot vertraging/verzwakking 
v effect v CS-US verband 

Fase1: pdier herhaaldelijk schok 
toegediend (US)

Fase2: aan schok toon (CS) 
VOORAAF 

Conditionering op toon loopt 
anders dan bij pdier dat vooraf 
niet blootgesteld aan US

Toon ontlokt minder angst als 
schok voordien alleen 
aangeboden 

Functionele analyse v US-
preexposure: 2 verklaringen van 
effect itv andere moderatoren v 
conditionering 

US aanbiedingen verminderd 
intensiteit v US (habituatie) => 
effect v CS-US verband 
verzwakt (CR is zwakker als US 
zwakker is) 

Effect. v US aanbiedingen 
gevolg v daling in 
statistische contingentie 
tussen CS en US

Effecten v aanwezigheid v 
verband: als CS en US 
voorkomen op niet-contingente 
manier = zonder statistisch 
verband tussen aanwezigheid v 
CS en US

Toon en schok aanbieden 
zonder kans op US is anders in 
aanwezigheid v toon dan 
afwezigheid v toon

Als na wel conditionele 
contingentie is tussen CS en US 
=> contingentie minder invloed 
op gedrag

Niet enkel aanwezigheid effect 
op gedrag maar ook 
afwezigheid v verband

Organismes leren dat er geen 
verband bestaat tussen prikkels 
=> waardoor ze trager leren dat 
WEL verband is

b) verband gevolg door GEEN 
verband => geconditioneerd 
gedrag weer verwijderen

Effecten v CS-postexposure: 
aanbieding v CS op zich NA 
aanbieding v contingent verband 
tussen CS en US

Geconditioneerd gedrag 
verwijderen => CS herhaaldelijk 
op zich aanbieden

Herhaaldelijk toon met schok 
aanbieden = contingente relatie 
=> toon lokt geconditioneerde 
angstreactie (CR)

Nadien toon herhaaldelijk 
zonder schok => angstreactie 
iedere keer minder 

Effect: extinctie/uitdoving => 
verzwakking v CR gevolg v 
aanbieden v CS op zich

Pavlov: uitgedoofde CR na tijd 
soms spontaan terug => dus 
spontaan herstel v CR

Uitdoving is niet permanent

Andere bevinding: CS-
postexposures niet leiden tot 
uitdoving in andere context dan 
waarin CS-US verband werd 
geleerd 

Dier blootgesteld aan CS (toon)-
US (schok) relatie (CS+trials) in 
blauw kamer 

CR wordt gradueel sterker in 
deze fase

Dier overgebracht naar andere 
groene kamer => CS niet 
gevolgd door US (CS-trials)

Leidt tot verdwijnen v CR

Dier terug in blauw kamer of in 
nieuwe kamer (nieuwe context)

Aanbiedingen v CS leiden snel 
tot CR, alsof uitdoving in groene 
kamer niet is geweest. = 
renewal

Studie: CS-postexposure niet 
leidt tot uitdoving in dezelfde 
context als CS+ trials

Uitdoving gaat minder snel of 
treedt zelfs niet op bij biologisch 
relevante CSn

Öhman: fotos v bio relevante 
CSn of bio minder relevante 
CSn gevolgd door schokken => 
na fase ontlokken alle CSn 
angstreactie

CSn zonder schokken => daling 
in CR tov bio relevante CSn 
minder sterk dan tov bio minder-
relevante CSn

Aard v geobserveerd gedrag => 
invloed op mate waarin 
uitdoving 

Dus geconditioneerde 
veranderingen in valentie 
(evaluatieve conditionering) 
minder gevoelig aan effecten v 
CS-postexposure

Foto X negatief geworden 
omdat samenging met 
negatieve foto => X behoudt 
negatieve valentie ook al niet 
meer gevolgd door negatieve 
valentie 

Effecten v US-postexposure: 
vastgesteld, maar treden niet 
vaak

Na paren v toon en schok, 
schok alleen aanbieden => CR 
tov toon soms verzwakt

Effecten v afwezigheid v 
contingentie 

Geen studies met aanbiedingen 
v contingentie tussen CS en US 
gevolg door fase met CS en US 
op niet-contingente (0) manier

Wel studies rond omkeren v 
verbanden = contingency 
reversal

Fase1: CS A gevolgd door US 
terwijl andere CS B niet gevolgd 
door US

Fase2: A niet gevolgd door US 
terwijl B gevolgd door US

Nagaan of CR tov A en B 
bepaald door verband in fase1 
of verband in fase2

Privacy effect: als 1ste verband 
=> CR op A sterker is dan CR 
op B

Recency effect: als 2de verband 
recente verband invloed => als 
CR op B sterker is dan CR op A

Bij leren v contingenties 
oordelen worden deze effecten 
sterker naarmate tijdens 2 
leerfases oordeel vraagt

c) Aan-of afwezigheid v 
verbanden afhankelijk v 
context 

Holland & Rescorla: zien v klok 
die 12u aanduidt enkel 
samengaan met horen v 12 
slagen als klok uitgerust met 
mechanisme

Onderzocht met procedures die 
leiden tot autoshaping

15 sec lang achtergrondgeluid 
tijdens laatste 5 sec valt samen 
met verlichte druksluiter => snel 
gevolgd door voedsel

Tussendoor verlichte druksluiter 
aangeboden zonder geluid en 
voedsel

Na tijdje duif begint op verlichte 
druksluiter pikkel als geluid 
VOORAFGAAT 

Functionele analyse met 
dezelfde aspecten v procedure 
maar beschrijven op # manier

Eigenschappen v situaties 
waarin US voorkomt

1 CS-US verband tussen 
oplichten v druksluiter en krijgen 
v voedsel => enkel in situatie als 
achtergrondgeluid (+ occasion 
setter) aangeboden

Occasion setter: signaal (licht) 
geeft aan wnr relatie tussen CS 
en US (toon+schok) opgaat 

Positieve occasion setter: 
aanwezige geluid geeft CS-US 
relatie aan

Negatieve occasion setter: 
prikkels geven aan dat CS-US 
relatie niet geldig in 
aanwezigheid v die prikkel

Occasion setting: 
als CRs 
afhankelijk v 
occasion setters

Situaties waarin US niet 
voorkomt

2 verschillende verbanden 
(relaties) met elk unieke CS => 
achtergrondgeluid en oplichten v 
druksluiter als 

(Occasion setting)1 
samengestelde CS: CS B (enkel 
oplichten v sleutel) niet gevolgd 
door US

CS B ontlokt GEEN CR => door 
afwezigheid v verband tussen 
CS B en US

Compound CS (meer dan som v 
2 elementen: CS A gevolgd door 
US

CS A ontlokt CR => door 
aanwezigheid v verband tussen 
CS A en US

licht+toon=schok 

toon=geen schok

Manier waarop verband 
gerealiseerd 

Eenzelfde verband tussen 
prikkels op # wijzen aanbieden 
=> moment v aanbieding v CS-
US variëren 

2 types 
conditioneringsprocedures 

Voorwaarts: start v aanbieding v 
CS VOOR start v aanbieding v 
US

Simultante/gelijktijding: 
simultaan (TIJDENS) met start v 
aanbieding v US

Achterwaarts: NA start v aanbieding v US Kleinere effect

Effecten worden kleiner 
naarmate meer tijd tussen einde 
v aanbieding v CS en start 
aanbieding v US

Invloed v interstimulus interval 
afhankelijk  intrinsieke relatie 
tussen CS en US

Voor sommige CS-US paren 
(smaak voedsel CS + 
misselijkheid US) treedt 
conditionering op zelfs als lang 
interstimulus interval is

Mentale proces theorieën

Associatieve modellen => effect 
v verbanden in omgeving op 
gedrag (KC) gemediteerd door 
vormen v associaties tussen 
representaties in geheugen 

Modellen verschillen onderling 
=> voorwaarden hoe associaties 
vormen, betrokken elementen in 
associaties, hoe associaties in 
geheugen invloed op gedrag

S-R modellen: leren geb op 
vormen v associaties tussen 
stimuli en responsen

Kern: vormen v associatie 
tussen representatie CS en 
motorische representatie v UR 
=> gevolg CS ontlokt UR en US 
wordt CR

Pavlov: paren v bel en voedsel 
=> ontlokt salivatie dus UR 
wordt CR

Dus condinuïteit tussen CS en 
US voldoende en noodzakelijk 
voorwaarde voor vormen v S-R 
associatie

Eens S-R associatie gevormd is 
=> CS via deze associatie 
activeert US wat leidt tot CR

US enkel bel om UR te 
ontlokken dat CS en UR samen 
voorkomen => dus geleerd 
DOOR US

Evaluatie:  =>problemen

Vormen v S-R associaties door 
continuïteit (aantal keer CS en 
US samen komt)

Sensoriële pre-conditionering: 
Invloed v indirecte verbanden op 
gedrag => niet verklaren omdat 
CS CR ontlokt ondanks dat CS 
en US nooit voorgekomen

US-revaluatie: veranderingen in 
UUS na conditionering invloed 
op gedrag => kan niet verklaren 

Eerst bel met voedsel 
aanbieden en daarna voedsel - 
maken (paren met misselijkheid) 

Volgens S-R tijdens bel-voedsel 
trials associatie geleerd tussen 
bel (CS) en salivatie (UR) => 
niets geleerd over US, US enkel 
om UR tot stand brengen zodat 
CS en UR associatie kan 
groeien tussen CS en UR 
representatie 

Veranderen v US NA vormen v 
CS-UR associatie mag geen 
invloed hebben

Kunnen niet verklaren waarom 
CR kan verschillen v UR

Assumptie: KC = resultaat v 
associatie tussen CS-UR

Enige # tussen CR en UR => 
UR ALS reactie ontlokt door US, 
en CR verwijst naar dezelfde  
reactie ontlokt door CS

Functionele kennis over KC => 
niet verklaren

Niet uitsluiten dat S-R associatie 
onder voorwaarde WEL 
tussenkomen in conditionering 

Rescorla: CS1 gepaard met US. 
Daarna CS2 herhaaldelijk 
gevolgd door CS1. CS2 lokt 
CS1 uit = hogere-orde 
conditionering

Als US-revaluatie procedure 
toepassen bij 2de orde 
conditionering (US =voedsel 
paren met misselijkheid): geen 
invloed op mate v CS2 CR 
uitlokt => CR tov CS2 lijkt 
gebaseerd te zijn op S-R 
associatie

Dus geen US-revaluatie bij 
hogere-orde conditionering 

S-S modellen: leren geb op 
vormen v associaties tussen 
representaties v stimuli

Kern: samengaan v CS en US 
(regelmatigheden in voorkomen 
v prikkels) leidt tot associatie 
tussen representatie v CS (S) 
en representatie v US (S) 
resulteert in geheugen. Na 
vormen v S-S associatie 
aanbieding v CS leiden tot CR 
(verandering in gedrag)

Conditionering hang af v kennis over US

Er moet aandacht zijn voor CS 
en of US voor vormen v 
associaties

Evaluatie

US-revaluatie: US representatie 
moet geactiveerd zodat CS kan 
optreden => veranderingen in 
US representatie leiden tot 
veranderingen in CR

Pavlov: herhaald samengaan 
bel en voedsel leidt tot salivatie 
omdat bel doet denken aan 
lekkere voedsel => volgens S-S 
modellen

Na US-revaluatie (voedsel 
paren met misselijkheid) hond 
zal steeds aan voedsel denken 
maar niet lekker => lokt geen 
salivatie 

Impact v (bredere context) 
secundaire taken op 
conditionering: continuïteit geen 
voldoende voorwaarde. 

S-S associaties enkel gevormd 
als aandacht besteed aan CS 
en US

Secundaire taken nefast invloed 
op KC => taken leiden aandacht 
af v samengaan v CS en US

Sensoriële pre-conditionering: 
continuïten geen noodzakelijke 
voorwaarde. 

Sensoriële pre-conditionering 
verklaren obv S-S modellen 

Fase1: aanbieden v CS1 en 
CS2 resulteert in vorming 
associatie tussen representaties 
v 2 prikkels (CS1 en CS2) in 
geheugen

Fase2: aanbieden v CS2 en US 
zorgt voor vorming associatie 
tussen 2 neutrale prikkel (CS2) 
en US

Testfase: Nadien eerste neutrale 
prikkel (CS1) aanbieden leidt tot 
activatie v representatie v die 
prikkel (CS1)

Deze activatie via CS1-CS2 
associatie verspreidt naar CS2 
en verder via CS2-US associatie 
en US-UR associatie tot 
representatie v UR. Als UR 
representatie actief => leidt tot 
CR

CR gevolg v activatie verspreid via 
CS-US associatie in geheugen => 
impliceert dat CR identiek aan UR 
want CS activeert UR componenten 
die verbonden aan US

Activatie v CS leidt alleen tot 
activatie v US representatie => 
leidt tot verwachting dat US zal 
optreden 

CS=signaal voor komst v US:  
aanleiding tot (on)willekeurige 
preparatorische responsen => 
zou verklaren CR (angst) 
verschilt v UR (pijn) 

Geen goeie verklaring want 
onduidelijk hoe activatie v US 
representatie leidt tot 
verwachting v US

Activatie v US is gewoon gevolg v aanbiedingen 
v CS die leidt tot denken v US (bel=>voedsel) 
MAAR niet = als verwachting dat US effectief zal 
worden aangeboden

Belang v bewuste kennis over 
CS-US relatie in KC kan niet 
verklaren 

S-S associatie moet eerst 
aanleiding geven tot bewuste 
verwachting v US =necessary 
gate => tussenstap vooraleer S-
S associatie kan leiden tot CR

Verklaart niet wrm bewustzijn v 
CS-US relatie in situaties 
noodzakelijk lijkt voor optreden v 
conditionering 

Bewuste verwachting v US niet 
= als bewuste kennis v CS-US 
relatie!

Rescorla-Wagner model: voorwaarden 
vorming v associaties en beïnvloeding 
v gedrag

Mate waarin CS-US associaties wijzigen 
afhankelijk v mate aan-afwezigheid v US 
verwacht of onverwacht werd

Aan-of afwezigheid v US 
VERWACHT => geen nieuwe 
associaties + geen verandering 
bestaande associaties

Aan-of afwezigheid v US 
ONVERWACHT => WEL nieuwe 
associaties + sterkte v 
bestaande associaties sterk 
veranderen

LEREN (vormen +wijzigen v 
associaties) afhankelijk v 
verwachtingsdiscrepantie 

CR tov CS directe weergave v sterkte 
v associatie tussen representatie v 
CS en US => directe vertaling v 
associatie naar gedrag is eenvoudig

Formule met 1 CS: ∆VA =  αA β 
(λ - VA)

∆VA: verandering in 
associatieve sterkte v CS(A) => 
associaties sterkte: mate waarin 
men vanuit CS verwacht dat US 
zal optreden

αA: opvallendheid/intensiteit v 
CS

β: opvalendheid/intensiteit v US

λ : maximale associatieve 
sterkte v US

VA: bestaande associatieve 
sterkte v prikkel A

Formule met alle CSn: 

VAX: som v bestaande 
associatiesterkte v A en X 
(VAX=VA+VX) => verandering in 
associatie sterkte voor CS X op 
AX +trials afhankelijk v 
verwachting door X ontlokt en 
verwachting door A ontlokt

Kan Blocking verklaren: CR voor 
X NA AX trials zwakker als deze 
voorafgaan door A+ trials

Te wijten aan A-US associatie 
gevormd tijdens A+ trials 
waardoor A op eerste AX + trials 
VERWACHTING ontlokt dat US 
zal aangeboden.

Weinig 
verwachtingsdiscrepantie als 
gevolg en X-US associatie niet 
gevormd => deze verklaring 
klopt niet Blocking = falen v 
leren

Hoge heuristische waarde maar 
ook predictieve waarde.

Superconditionering: 
conditionering sterker maken 
CS samen met CS die - 
associatieve relatie heeft met 
US

Y+ en YA- trials aanbieden => 
leidt tot inhibitorisch leren: A 
ontwikkeld - associatieve 
sterkte. Maar nadien AX+ trials 
aanbieden => associatieve 
sterkte v X groter dan enkel AX+ 
trials 

Uitdoving NIET te wijten aan 
wissen v associaties => 
conditionering teniet door CS 
herhaaldelijk alleen. Na 
asquisitiefase (CS-US trials) 
uitdovingsprocedure gegeven 
(herhaaldelijk CS zonder US), 
dan zal CR tijdens 
uitdovingsfase verminderen in 
intensiteit 

Rescorla-Wagner model <-> 
SOP en Bouton<= Uitdoving als effect te wijten aan

Associatie sterkte v CS afneemt 
=>  tijdens eerste trials v 
uitdovingsprocedure leidt 
aanbieding v CS tot verwachting 
v US 

Omdat US niet aangeboden 
tijdens uitdovingstrials maximale 
associatie sterkte v US op die 
trial heeft waarde v 0 => daarom  
verwachtingsdiscrepantie v US 
= 0 en zal associatie sterkte v 
CS afnemen

Aandacht bepaald door 
verwachtingsdiscrepantie 

Afleren of vergeten v CS-US 
associatie <-> evidentie dat 
uitdoving niet te wijten aan 
afleren of vergeten

CS-postexposure trials (CS 
alleen aanbieden NA acquisitie) 
geen invloed als ze in aparte 
context aangeboden (redewal).

Uitgedoofde CRs na verloop v 
tijd spontaan optreden => 
spontaan herstel = onmogelijk 
indien CS-postexposure trials tot 
verdwijnen v associatie leiden

SOP (sometimes opponent 
processes) model Wagner: 
verklaren v renewal

Vorming v 2 soorten S-S 
associaties

Excitatorische associaties: 
toename sterkte als CS gevolgd 
door OVERWACHTE 
aanwezigheid v US 

Als CS en US representatie 
verbinden met ex. ass. => 
aanbieding v CS leidt tot 
activatie v US representatie

Inhibitorische associaties: 
toename sterkte als CS gevolgd 
door ONVERWACHTE 
afwezigheid v US

Als inhibitorische CS-US 
associatie gevormd => 
aanbieding v CS leidt tot 
verlaging v activatie v US 
representatie

Eenzelfde CS en US ook 
verbonden door excitatirische en 
inhibitorische associatie 

Sterkte v beide bepaald 
EFFECT dat aanbieding v CS 
zal hebben op activatie v US 
representatie en dus op sterkte 
CR

Vandaag: invloed op 
ontwikkeling v technieken voor 
behandeling v angststoornissen 
en obesitas 

Voorspellingen over 
wisselwerking tussen habituatie 
en conditionering 

Excitatorische en inhibitorische 
associaties bestaan gelijktijdig 
=> gevolg betekenis v CS 
ambigue; CS tegelijk signaal 
voor aanwezigheid v US en 
signaal v afwezigheid v US

Model v Bouton: oplossen door 
CONTEXT in rekening brengen 

Verklaring voor renewal: CS 
gevolg door US (tijdens CS-US 
aanbiedingen) in context (b 
kamer) leidt tot vormen v 
excitatorische associatie tussen 
CS en US = contextafhankelijk 
omdat betekenis v CS nog niet 
ambigue 

Nadien CS alleen in andere 
context (g kamer) => tijdens 
uitdoving leidt tot vormen v 
inhibitorische associatie die 
WEL context-afhankelijk is

Enkel inhibitorische associatie 
wordt gemodereerd door context 
zodat inhibitorische associatie 
enkel actief is als context 
aanwezig is

Verklaart CS ontlokt geen CR in 
uitdovingscontext (beide 
associaties invloed op US en 
gedrag) maar nadien WEL CR 
ontlokt in oorspronkelijke 
context (als excitatorische 
invloed op US)

Essentie: uitdoving als 
procedure leidt niet tot afleren of 
vergeten v associatie WEL 
verwerven v nieuwe kennis over 
CS-US relatie

Uitdoving = bijleren

Verklaart spontaan herstel: als 
tijd beschouwd wordt als context

Tijdens uitdoving dier leert dat 
CS op dat moment in tijd niet 
meer gevolgd door US. Na tijd 
dier in andere context => dier is 
niet zeker dat CS niet gevolgd 
door US

Dier weet nog steeds dat in 
verleden CS niet gevolgd werd 
door US

Comparator model v Miller: 
blockering niet gevold v falen 
om te “LEREN”

Verklaart WEL achterwaartse 
blocking <-> Rescorla-Wagner

Verwachtingsdiscrepantie geen 
rol bij stand komen/wijzigen v 
associaties

Continuïteit drijvende kracht 
achter associaties: enige invloed 
is sterkte v associatie tussen CS 
en US = aantal keer 2 prikkels 
samen voorkomen in tijd en 
ruimte

Essentieel: CRs tov CS niet 
directe weergave v sterkte v CS-
US associatie 

CRs afhankelijk v vergelijking v 
sterkte v # A-US en X-US 
associaties

Blocking: niet failure to learn 
WEL failure to PERFORM => 
CR treedt niet op maar betekent 
niet dat er geen associatie 
gevormd is 

1)door AX+trials wordt A-US en 
x-US associatie gevormd 
ongeacht A+trials of deze voor 
of na AX+trials komen

2)Als bijkomende A+trials 
aangeboden versterkt A-US 
associatie maar X-US = 
onaangetast 

Resultaat: A (niet X) activeert 
sterker US => gevolg X ontlokt 
minder reactie

CR tov X afhankelijk v 
associatiesterkte v X-US dan A-
US associatie => optreden v 
voorwaartse en achterwaartse 
blocking

Side note: leren, conditionering 
en aandacht = effect (selectief 
reageren op prikkels in 
omgeving)

Propositionele modellen => 
klassieke conditionering 
gemediteerd door evaluatie v 
proposities over verbanden in 
omgeving 

Kern v mentale proces theorieën 
over associatief leren

Proposities 2 unieke kenmerken

Waarheidsgehalte 

Proposities over verbanden over 
aan-of afwezigheid v verband + 
aard v verband

Associaties in geheugen  ≠ 
proposities => hebben geen 2 
kenmerken

Associatie in geheugen ≠ 
verband in omgeving wel 
toestand 

Associatie enkel gevolg v aan-of 
afwezigheid v verband. Aard v 
verband niet door associatie

Leren gevolg v op niet-
automatische wijze vormen en 
evalueren v proposities over 
verbanden in omgeving

Juiste hypotheses nagaan in 
omgeving => nuttige info om 
verband ontdekken en 
evalueren

Bewust v proposities die men 
(doet moeite) vormt en evalueert 

Verklaring voor KC? Bel gevolgd 
door voedsel, evidentie voor 
hypothese dat komst voedsel 
voorspelt obv bel => propositie 
over relatie tussen bel + voedsel 
= waar, dan gedrag v hond 
beïnvloed door verband

Maw propositie “bel gevolgd 
door voedsel” leidt tot 
verwachting dat voedsel komt 
na bel => verwachting resulteert 
in salivatie

Evaluatie => verklaren 
functionele kennis over KC?

Invloed v stimulus kenmerken 
(CS,US) en intrinsieke relaties 
tussen CS en US

Motivatie om USn ontdekken + 
sneller verbanden 
(gemakkelijker) detecteren v 
CSn

KC (proposities) beïnvloed ook 
onwillekeurig (irrationeel) 
gedrag

Prepositionele modellen zeggen 
niet over WAAROM proposities 
effecten op gedrag => WEL 
regelmatigheden in omgeving 
enkel effect op gedrag na 
vorming v propositie over die 
regelmatigheid 

Gedrag (ook CRs) niet enkel 
bep door proposities over 
regelmatigheden tussen prikkels

Contingentie-bewustzijn is 
belangrijk 

Verklaren WAAROM leren later 
optreedt nadat men best is v 
verband <-> associatieve 
modellen

Vormen en evalueren v 
proposities gebeurt op niet-
automatische wijze 

Conditionering zonder 
bewustzijn v CS-US relatie => 
moeilijk te verklaren 

KC = algemeen fenomeen 
optreedt in # organismes 

Aanwijzingen dat leren in ratten 
geb op vormen en evalueren v 
proposities 

Secundaire taken bel impact op 
KC

Past bij idee dat leren bepaald 
door prepositionele processen 
=> kost moeite om hypotheses 
te formuleren 

Energie investeren in uitvoeren 
v secundaire taken dan minder 
energie over voor vormen en 
evalueren v proposities

Als aandacht gericht op verband 
tussen CS en US dan sneller 
hypothesen over verband 
vormen en evalueren als 
aanwezig

Prepositionele modellen 
verklaren functionele kennis 
over KC => + hoge heuristische 
waarde

Perruchet effect: stelt in vraag 
bevindingen v propositionele 
modellen => probleem voor 
prepositionele modellen v KC

Dissociatie tussen effect v 
opeenvolgende CS-US trials op 
knipperrespons (toename) en 
effect op bewuste verwachting 
(afname)

Afname in verwachting voorspelt 
obv gamblers fallacy => 
misvatting v gokkers dat kans 
op winnen afneemt als vaker na 
elkaar winnen, zelfs als als kans 
op winnen elke x even groot is

Prepositionele modellen hoge 
predicatieve waarde => geleid 
tot beter inzicht in voorwaarden 
in conditionele contingentie

Blockering: cue X lokt minder 
sterke CR als AX+ trials samen 
met A+ trials aangeboden dan 
als AX+ trials aangeboden

US is zelfde als A alleen dan als 
A en X samen aanwezig => dus 
X geen oorzakelijke invloed op 
US

A en X samen net zelfde effect 
als A alleen, dus X geen 
oorzaak v US

Blockering treedt enkel op als A 
en X voorgesteld als mogelijke 
oorzaken v US

Zelfde vaststelling bij Waldman 
& Holyoak: pp verband tussen X 
en US beoordelen => blokkering 
enkel als A en X als chemische 
stof zijn bloed en US ziekte door 
A en X 

Blockering trad enkel op als A 
en X oorzaken waren v US maar 
niet als US oorzaak v A en X 

De Houwer et al: zelfs als A en 
X oorzaken v US, dan 
blockering enkel als effecten v 2 
oorzaken additief zijn

Pp krijgen info over maximale 
intensiteit v US

Submaximale conditie: US op 
A+ trials als AX+ trials intensiteit 
v 10/20 => dus meer intense US 
vastgesteld

X geen oorzaak v US want US 
even intens op A+ trials dan op 
AX+ trials

ALS X WEL oorzaak dan zou 
US sterker moeten zijn op AX+ 
trials dan op A+ trials

Dus blokkering vastgesteld: pp 
dachten dat er geen verband 
tussen X en US

Maximale conditie: intensiteit v 
US op A+ en AX+ trials waarde 
10/10 schaal => omdat A op zich 
maximale effect, dus niet meer 
mogelijk voor X om dit effect 
versterken

Kan niet vastgesteld worden dat 
X effect kan hebben op US => 
“ceiling effect” maakt onmogelijk 
conclusies over relatie tussen X 
en US 

Geen blocking vastgesteld

Becker er al: blockering bij 
ratten afhankelijk v hoe 
waarschijnlijk effecten v # 
oorzaken additief zijn


