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Hoofdstuk 0: Wat is leren en hoe kan men leren bestuderen? 

DOEL: gemodereerde 
leereffecten aantonen, 
sensory pre-conditioning 
 
OPZET: 2 neutrale stimuli 
worden herhaaldelijk 
aangeboden: vb een luide 
knal en flikkeren van 
computerscherm 
➢ Tijdstip 1: scherm 

flikkert en USB-stick in 
de computer licht op, maar geen luide knal want luidsprekers staan niet aan (regelmatigheid in het voorkomen van de USB-
stick die oplicht en het flikkerend scherm) 

➢ Tijdstip 2: scherm flikkert en er volgt een luide knal want de luidsprekers staan aan, maar de USB-stick flikkert niet want hij 
zit niet in de computer (regelmatigheid in het flikkeren van het scherm en de luide knal) 

➢ Tijdstip 3: USB-stick is aangesloten en licht op 
 
UITKOMST: het geluid wordt nu ook een geconditioneerde prikkel 
➢ Tijdstip 3: USB-stick is aangesloten en licht op: dit lokt angst uit 

• Angst wordt uitgelokt omdat: 
1) Oplichtende USB-stick samen voorkomt met het flikkeren van het scherm 
2) Het flikkerend scherm samen voorkomt met de luide knal 

• Het effect van één regelmatigheid werd dus gemodereerd door een andere regelmatigheid 

DOEL: metaregelmatigheid: relational-
matching-to sample 
 
OPZET: 
➢ Op elke proefbeurt ziet de participant 3 

paren van stimuli op het scherm 
➢ Elk paar bestaat uit stimuli die identiek of 

verschillend zijn 

• Het paar in het midden is het sample 
paar 

• De proefpersoon moet het een paar 
uitkiezen links of rechts onderaan het 
scherm dat overeenkomt met het 
sample paar 

 
UITKOMST: deze meta-regelmatigheid bepaalt welk gedrag beloond wordt 
➢ Proefbeurt 1: paar ‘1 1’ komt overeen met sample paar ‘3 3’ 
➢ Proefbeurt 2: paar ‘6 7’ komt overeen met sample paar ‘5 8’ 
➢ Elk paar in de taak is een regelmatigheid 
➢ Er is ook een regelmatigheid in het voorkomen van de stimulus-paren: de relatie tussen het sample paar komt altijd 

overeen met de relatie tussen één van de andere paren (meta-regelmatigheid) 

Hoofdstuk 1: Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding 
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Habituatie: treedt niet even snel voor alle prikkels op 
➢ Affectieve beelden: habituatie van huidgeleiding is trager voor affectieve 

(positief/negatief) beelden dan voor neutrale beelden 
➢ Biologische relevantie: habituatie van ratten voor angstkreten van soortgenoten 

verliep even snel als de habituatie aan een controle stimulus, maar verdween 
sneller en was meer contextafhankelijk dan de habituatie van de controle 
stimulus 

 

Sensitisatie: treedt op bij zeer intense prikkels 

Interacties tussen aard van de stimulus en de aard van het 
gedrag 
➢ Habituatie van huidgeleiding verloopt sneller voor 

neutrale beelden dan voor affectieve beelden 
➢ Habituatie van hartslagfrequentie verloopt even snel 

voor neutrale als voor affectieve beelden 
➔ De verschillende componenten van de 

oriëntatierespons (OR) worden bepaald door 
verschillende aspecten van de omgeving 

DOEL: dishabituatie 
 
OPZET: 
➢ Herhaaldelijk intens licht aanbieden leidt tot habituatie 
➢ Luide knal aanbieden en dan opnieuw het intense licht aanbieden 
 
UITKOMST: aanbieding van het intense licht na de luide knal zorgt opnieuw voor een sterke reacctie → dishabituatie van het 
intense licht 
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Discrepantiemodel (Solokov): verschil 
tussen neuronaal model en de 
omgeving bepaalt de intensiteit van de 
OR 
➢ Elk organisme maakt constant een 

neuronaal model van zijn/haar 
omgeving aan 

➢ Wanneer een onverwachte stimulus 
zich voordoet, lokt dat een OR uit en 
wordt de prikkel onmiddellijk 
opgenomen in het neuronaal model 

➢ Na herhaaldelijke aanbiedingen van 
dezelfde prikkel in dezelfde context: 
geen discrepantie meer tussen input 
en stimulus-representatie 

• Het OR-mechanisme wordt 
geïnhibeerd 

➢ Wanneer de prikkel 
wijzigt/verdwijnt, lokt dit opnieuw 
een OR uit (een OR kan ook 
optreden bij het niet toedienen van een verwachte prikkel) 

Model van Bradley: novelty 
(nieuw) en significance 
(affectief) bepalen de OR 
➢ Prikkels die niet affectief 

zijn, zullen enkel obv novelty 
een OR ontlokken 

➢ Prikkels die affectief zijn, 
zullen obv novelty en 
significance een OR 
ontlokken 

• Novelty verdwijnt na 
verloop van tijd, maar de 
significance blijft 
behouden 

➢ Gedrag dat enkel bepaald 
wordt door novelty: 
hetzelfde voor nieuwe 
neutrale prikkels en nieuwe 
affectieve prikkels 

➢ Gedrag dat bepaald wordt 
door novelty en significance: 
tragere habituatie voor 
affectieve prikkels dan voor neutrale 

➢ Bradley verklaart de interactie tussen de aard van de prikkel en de aard van het gedrag 

• Habituatie van een novelty-bepaalde component van de OR (vb vertraging hartslag): even snel voor neutrale als 
affectieve prikkels 
▪ Enkel novelty telt, en beide soorten prikkels zijn aanvankelijk even nieuw/onverwacht, dus er is geen verschil 

affectieve en  
▪ Geen effect van de aard van de stimulus voor novelty 

• Habituatie van een significance-bepaalde component van de OR (vb huidgeleiding): tragere habituatie voor affectieve 
prikkels dan voor neutrale prikkels 
▪ Significance van affectieve prikkels verdwijnt langzaam 
▪ Wel effect van de aard van de stimulus voor significance 

DOEL: opponent-proces model van Solomon 
 
OPZET: schokken toedienen aan honden en hartslagfrequentie registeren 
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UITKOMST: 

➢ Schokken toegediend voor de eerste keer bij honden 

• Merk op: zeer hoge hartslag tijdens shock en vertraging van de hartslag nadien 

➢ Schokken vele malen toegediend bij honden 

• Merk op: zeer weinig verhoging in de hartslagfrequentie tijdens de shock, maar enorm veel meer vertraging na de shock 
➢ We zien de som van het A en B 

proces 

• Het B-proces wordt niet enkel 
uitgelokt door het A-proces: 
het B-proces kan ook worden 
uitgelokt door prikkels die 
herhaaldelijk samen 
voorkomen met het B-proces 

➢ A en B zijn tegengesteld: als de 
prikkel een positieve valentie 
heeft, dan zal B negatief zijn en 
omgekeerd 

 

Hoofdstuk 2: Klassieke conditionering: Het effect van verbanden tussen prikkels 

DOEL: geconditioneerde suppressie 
 
OPZET:  
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➢ Rat in een Skinnerbox drukt op een 
hendel om voedsel te krijgen 

➢ Af en toe wordt een schok toegediend 
 
UITKOMST: de rat gaat niet langer op de 
hendel drukken om voedsel te krijgen → 
suppressie 

DOEL: aversieleren 
 
OPZET: 
➢ Fase 1: ratten krijgen suikerwater (CS B) aangeboden in een kooi, en telkens als ze drinken gaat dat gepaard met lichtflitsen 

en geluid (CS A) 

• Conditie 1: elektrische shock (US) bij het drinken 

• Conditie 2: lithium chloride waarvan ratten moeten overgeven (US) bij het drinken 
➢ Fase 2: de 2 CS’en worden apart aangeboden 

• Conditie A: ratten drinken zuiver water met lichtflitsen en geluid 

• Conditie B: ratten drinken suikerwater zonder lichtflitsen en geluid 
 
UITKOMST: 
➢ Conditie 2B: de ratten dronken 

heel weinig van het water met de 
suikersmaak 

• De suikersmaak was aversief 
geworden: associatie gemaakt 
met suiker en overgeven 

➢ Conditie 1A: de ratten dronken 
heel weinig van het water zonder 
suikersmaak met lichtflitsen en 
geluid 

• Associatie lichtflitsen/geluid 
met elektrische shock 

➢ Conditie 1B: de ratten dronken 
veel van het water met de 
suikersmaak 

• Associatie lichtflitsen/geluid 
met elektrische shock 

➢ Dit toont een interactie tussen 
de aard van de CS (smaak of 
licht/geluid) en de aard van de 
US (lithium of shock) 

• Lithium (US): de smaak van water heeft meer impact op het drinken dan de aanwezigheid van de licht/geluid prikkel 
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• Elektrische shock (US): licht/geluid prikkel heeft meer impact op het drinken dan de smaak van het water 

DOEL: US-revaluatie 
 
OPZET: 
➢ Toon herhaaldelijk aanbieden met voedsel → appetitieve CR (salivatie bij het horen van toon) 
➢ Nadien voedsel valentie veranderen door het te paren met misselijkheid → geen CR of aversieve CR bij het horen van toon 

➔ A: neutraal 

➔ B: appetitief 

➔ C: aversief 

 
UITKOMST: 
➢ A – B koppeling: A wordt appetitief 
➢ B – C koppeling: B wordt aversief 
➢ A: niet langer appetitief  

➔ US/CR wordt veranderd NA conditionering 

DOEL: contraconditionering 
 
OPZET:  
➢ Toon herhaaldelijk laten volgen door aversieve elektrische schok → toon lokt angst CR uit 
➢ Diezelfde toon herhaaldelijk laten volgen door appetitieve prikkel (voedsel) → toon lokt na verloop van tijd geen 

angstreacties meer uit, en soms zelfs appetitieve reacties 
➔ A: neutraal 

➔ B: appetitief 

➔ C: aversief 

 
UITKOMST:  
➢ A – B koppeling: A wordt appetitief 

➢ A – C koppeling: A is niet langer appetitief 

➔ US/CR wordt veranderd TIJDENS de conditionering 

DOEL: autoshaping 
 
OPZET: duiven plaatsen in een Skinner-
box 
➢ Lampje licht op telkens voor een 

graankorrel in het voederbakje 
komt 

 
UITKOMST: na enkele aanbiedingen 
van lampje-voedsel begint de duif te 
pikken op het lampje  
➢ Waarom telt dit voorbeeld met de duif niet als operante conditionering? 

• Het pikken op het lampje heeft geen enkel positief resultaat, het kan zelf leiden tot een negatief resultaat (de duif komt 

te laat bij het voederbakje en de korrel verdwijnt weer) 

▪ Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat het gedrag veroorzaakt wordt door de prikkels die volgen op dat gedrag (de 

voorwaarde voor operante conditionering) 

▪ De verklaring is dat er een associatie werd gevormd tussen het lampje en het voedsel 

➢ Het gedrag van de duif is ook verschillend naargelang de US (voedsel of water) 

• In beide gevallen wordt er op het lampje gepikt, maar in het ene geval lijkt het pikken op het pikken van eten, en in het 

andere geval lijkt het pikken op het pikken van water 

➔ De aard van de reactie op het lampje hangt dus af van de aard van de US (die gepaard gaat met het lampje) 

➔ Willekeurig/vrijwillig gedrag kan ook klassiek geconditioneerd worden 

➢ Preparatorische respons 

DOEL: contingentie-oordelen 
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OPZET: participanten volgende zin aanbieden “Mr. X eet aardbeien en krijgt een allergische reactie” 
 
UITKOMST:  
➢ CS: aardbeien 
➢ US: allergie 
➢ CR: oordeel over het verband aardbeien – allergie  

➔ Het gedrag wordt beïnvloed door het al dan niet samen aanbieden van prikkels (stemt overeen met de 

definiëring van klassieke conditionering als effect) 

DOEL: evaluatieve conditionering 
 
UITKOMST: proefpersonen foto’s laten scoren op een schaal van -100 tot +100 
➢ Classificatie: 

• >-80: negatieve foto’s 

• -10 tot +10: neutrale foto’s 

• +80<: positieve foto’s 
➢ Fotoparen maken: 

• Negatief paar: neutrale foto laten volgen door een negatieve foto 

• Neutraal paar: neutrale foto laten volgen door een neutrale foto (controleconditie) 

• Positief paar: neutrale foto laten volgen door een positieve foto 
 
UITKOMST: participanten beoordelen foto’s opnieuw: neutrale foto’s in een negatief paar worden beoordeeld als negatiever, 
neutrale foto’s in een positief paar worden beoordeeld als positiever 
➢ CS: neutrale foto 

➢ US: positieve/negatieve foto 

➢ CR: verandering in valentie 

➔ Aanbieden van 2 prikkels samen leidt tot een verandering in hoe positief/negatief men die prikkels vindt 

Dawson 
DOEL: onbewust leren over contingentie-oordelen? 
 
OPZET:  
➢ Licht (CS) en elektrische schok (US) koppelen → huidgeleiding 
➢ Wanneer zal de huidgeleiding (CR) veranderen? 
 
UITKOMST: er kwam pas een verandering in de huidgeleiding als de proefpersonen bewust waren van de toon-schok relatie 
➢ Er is veel evidentie dat een contingentie-oordeel een speciale status heeft: je moet eerst weten dat er een verband is 

vooraleer er een verandering in huidgeleiding of andere gedragingen optreedt 

DOEL: onbewust leren bij evaluatieve conditionering? 
 
OPZET: ? 
 
UITKOMST: de sterkte in veranderingen in de valentie is afhankelijk van de mate waarin contingentie-oordelen (CS-US relatie 
oordelen veranderen ten gevolge van de CS-US aanbieding 

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

➔ Dit impliceert dat bewuste kennis héél belangrijk is voor het optreden van conditionering 

Domjan et al 
DOEL: invloed van ecologisch valide stimuli op het verband tussen de CS en de US 
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OPZET: mannelijke kwartels herhaaldelijk een nagemaakte vrouwelijke kwartel A) (CS) laten zien, net voor de mannetjes naar 

de echte vrouwtjes mochten om te 

paren (US) 

 

UITKOMST:  

➢ Mannetjes doen meer pogingen 

om met het nagemaakte 

vrouwtje (CS) te paren 

➢ Deze verandering trad niet op als 
het nagemaakte vrouwtje (CS) 
niet het hoofd had van een 
vrouwtjes kwartel (als het een 
arbitraire stimulus was) 

➔ Verschillende uitkomst 
van klassieke 
conditionering door het gebruik van ecologisch vs niet ecologisch valide stimuli 

DOEL: invloed van een secundaire taak die de aandacht wegricht van het verband CS – US 
 
OPZET:  
➢ Toon + elektrische schok + getallen aanbieden → participanten moeten de getallen tellen 
 
UITKOMST: de toon ontlokt nadien een kleinere CR dan zonder de secundaire taak! 

Rescorla: inhibitorische vs 
exctitatorische conditionering  
➢ Excitatorische conditionering: 

excitatie (toename) van een 

bepaald gedrag 

• Treedt op bij positieve 

contingentie 

• 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) 
➢ Inhibitorische conditionering: 

inhibitie (afname) van een 

bepaald gedrag 

• Treedt op bij negatieve 

contingentie 

• 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 
➢ Rescorla heeft dus aangetoond 

dat er een duidelijke relatie is 

tussen de waarde van 𝜟𝑷 en de 

aard van de verandering in gedrag 

• 𝛥𝑃 = 0: geen verandering in gedrag 

• Ook al is cel a groter dan 0, als 𝛥𝑃 = 0, dan verandert het gedrag niet 

• Dit is evidentie dat contiguïteit geen voldoende voorwaarde is voor conditionering 

DOEL: overshadowing aantonen → invloed op de CR, ondanks contingentie 
 
OPZET: 
➢ Conditie 1: X wordt steeds gevolgd door de US (X+) 

➢ Conditie 2: X wordt steeds aangeboden met A, gevolgd door de US (AX+) 

 

UITKOMST: 

➢ De CR meten tov X in beide condities: CR is sterker in conditie 1 dan 2 

• Het verschil tussen beide condities = overshadowing effect 

• A overschaduwt het aanleren van het X-US verband 
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➔ Belangrijk omdat het aantoont dat het aanleren van een verband niet enkel van contingentie afhankelijk is: in 

beide condities is er een perfecte contingentie tussen X en US 

• De mate waarin de ene CS (A) de andere CS (X) overschaduwt is afhankelijk van de saillantie van de prikkel (hoe 

saillanter, hoe meer overschaduwen) 

▪ Dit heeft dus waarschijnlijk iets met aandacht te maken → je hebt aandacht nodig om te leren 

Kamin 
DOEL: blokkering → invloed op de CR, ondanks contingentie 
 
OPZET:  
➢ Conditie 1: A+ en AX+ worden na elkaar aangeboden  

➢ Conditie 2: enkel AX+ wordt aangeboden 

 

 UITKOMST 

➢ De CR tov X is zwakker in conditie 1 dan in conditie 2 

➢ A blokkeert leren over de relatie tussen X (geluid) en de US (elektrische shock) 

➔ Belangrijk omdat het aantoont dat het aanleren van een verband niet enkel van contingentie afhankelijk is: er 

was steeds een perfecte contingentie tussen X en de US (altijd X+, nooit X-), en toch was de relatie zwakker 

➢ Eigenlijk is X een redundante voorspeller van de US in dit geval 

• Blokkering wilt zeggen dat je redundante CSen minder goed gaat kunnen voorspellen 

Design om blokkering te observeren 
➢ A+ = prikkel A + elektrische shock 

➢ AX+ = prikkel A en prikkel X + elektrische shock 

➢ B+ = prikkel B + elektrische shock 

➢ Blocking = de CR die door X ontlokt wordt tijdens de 

testfase is zwakker in de experimentele conditie dan in de 

controle condities 

➢ Volledige blocking = helemaal geen CR ontlokt door X 

➢ Om te besluiten dat blocking heeft plaatsgevonden, moet men zeker zijn dat de verzwakte CR tov X te wijten is aan de A 

– US relatie 

• Eerste controle conditie: enkel AX+ aanbieden om de X – US relatie na te gaan zonder de invloed van A+ 

▪ Controleren voor het verschil in het totale aantal prikkels (controle cond 2 heeft 3 CSen, cond 1 heeft er maar 2) 

• Tweede controle conditie: controleren voor het preexposure effect door evenveel US aanbiedingen te hebben als in de 

experimentele conditie 

▪ Als de CR zwakker is in de experimentele conditie dan in deze conditie, dan is dat niet te wijten aan het preexposure 

effect! 

DOEL: backward blocking 
 
OPZET: 
➢ Conditie 1: AX+ en A+ worden na elkaar aangeboden 
➢ Conditie 2: enkel AX+ wordt aangeboden 
 
UITKOMST: 
➢ De CR tov X is zwakker in conditie 1 dan in conditie 2 

➔ De naam blokkering is niet goed gekozen: de A – US relatie wordt pas na de AX+ trials versterkt, dus er wordt niet 
echt iets geblokkeerd, en toch observeren we een gelijkaardig fenomeen 

DOEL: indirecte verbanden (conditionele contingentie is geen absolute voorwaarde voor klassieke conditionering) 
 
OPZET: 
➢ Fase 1: licht – schok 
➢ Fase 2: toon – licht 
 
UITKOMST: 
➢ De toon (CS) is onrechtstreeks verbonden aan de schok (US) door het licht (CS) 
➢ Tweede-orde relatie tussen toon en schok: zowel de toon als schok zijn gerelateerd aan het licht 
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➔ De eerste orde relaties zijn wél afhankelijk van conditionele contingentie 

DOEL: sensory preconditioning (conditionele contingentie is geen absolute voorwaarde voor klassieke conditionering) 
 
OPZET: Twee neutrale prikkels eerst samen aanbieden, dan de tweede neutrale prikkel verbinden met de US 
➢ Fase 1: toon – licht  

➢ Fase 2: licht – schok  

 
UITKOMST: 
➢ De toon (CS) is onrechtstreeks verbonden aan de schok (US) door het licht (CS) 
➢ Tweede-orde relatie tussen toon en schok: zowel de toon als schok zijn gerelateerd aan het licht 

➔ De eerste orde relaties zijn wél afhankelijk van conditionele contingentie 

DOEL: hogere-orde conditionering (conditionele contingentie is geen absolute voorwaarde voor klassieke conditionering) 
 
OPZET: neutrale prikkel en de US eerst samen aanbieden, dan de twee neutrale prikkels samen aanbieden 
➢ Fase 1: licht – schok  
➢ Fase 2: licht – toon  
 
UITKOMST: 
➢ De toon (CS) is onrechtstreeks verbonden aan de schok (US) door het licht (CS) 
➢ Tweede-orde relatie tussen toon en schok: zowel de toon als schok zijn gerelateerd aan het licht 

➔ De eerste orde relaties zijn wél afhankelijk van conditionele contingentie 

DOEL: CS-preexposure 
 
OPZET: 
➢ Fase 1: CS alleen aanbieden 
➢ Fase 2: CS – US  
 
UITKOMST: 
➢ Het verband wordt moeilijker aangeleerd, klassieke conditionering verloopt 

trager 
➢ Verklaringen? 

• Saillantie van de CS: een CS die vaak wordt aangeboden kan als minder 

intens/belangrijk worden ervaren (habituatie) 

• Statistische contingentie tussen de CS en de US: de contingentie tussen de CS en de US wordt verkleind omdat fase 1 

bestaat uit aanbiedingen van enkel de CS 

DOEL: US-preexposure 
 
OPZET: 
➢ Fase 1: US alleen aanbieden (schok) 
➢ Fase 2: CS – US (toon + schok) 
 
UITKOMST: 
➢ Het verband wordt trager en zwakker geleerd (de toon ontlokt minder angst als de schok voordien alleen werd 

aangeboden, dan wanneer de schok niet werd aangeboden) 
➢ Verklaringen? 

• Saillantie van de US: habituatie aan de US zorgt ervoor dat de CR zwakker is 

• Statistische contingentie tussen de CS en de US: de contingentie tussen de CS en de US wordt verkleind omdat fase 1 

bestaat uit aanbiedingen van enkel de US 

DOEL: afwezigheid van een verband 
 
OPZET: periode waarin er een statistische contingentie is tussen de CS en de US wordt voorafgegaan door een periode waarin 

er geen contingentie is 

➢ Fase 1: 𝛥𝑃 = 0 

• De kans op de US met de CS = de kans op de US zonder de CS 
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• 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) = 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 

• Vb toon en shock toedienen 

➢ Fase 2: 𝛥𝑃 > 0 

• De kans op de US met de CS is kleiner of groter dan de kans op de US zonder de CS 

• 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) > 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 

• 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) < 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 
 

UITKOMST: 

➢ Indien deze situatie zich voordoet, zal het verband minder invloed hebben op de CR 

➢ Niet enkel de aanwezigheid van een verband heeft invloed op het gedrag, ook de afwezigheid 

• Organismes kunnen niet enkel leren dat er een verband is tussen twee prikkels, maar ook dat er géén verband is 

tussen twee prikkels (waardoor ze nadien trager leren dat er wel een verband is) 

DOEL: CS-postexposure 
 
OPZET: CS aanbieden na aanbieding van een contingent verband tussen 
CS en US 
➢ Fase 1: CS – US 
➢ Fase 2: CS 
 
UITKOMST: extinctie en soms ook renewal 
➢ CR verzwakt ten gevolge van het aanbieden van de CS op zich 
➢ Uitzonderingen 

• Spontaan herstel 

• Renewal: extinctie vindt plaats in een andere context 

• Biologisch relevante CSen: extinctie duurt veel langer 

• Evaluatieve conditionering: extinctie duurt veel langer 

DOEL: US-postexposure 
 
OPZET: 
➢ Fase 1: CS – US (toon + shock) 

➢ Fase 2: US (enkel shock) 

 

UITKOMST 

➢ Soms zal de CR tov de toon verzwakken 

➢ Verklaringen? 

• US-revaluatie: de shock wordt minder negatief door habituatie? 

• Contingentie daalt? 

DOEL: contingency reversal (omkering van de verbanden) 
 
OPZET:  
➢ Fase 1: A+, B- 

➢ Fase 2: A-, B+ 

 

UITKOMST: 

➢ Contingency reversal kan leiden tot 2 effecten 

• Primacy effect: het eerste verband weegt meer door (dus tussen A en de US) 

• Recency effect: het laatste verband weegt meer door (dus tussen B en de US) 

▪ Bij het leren van contingentie oordelen: recency effecten worden sterker naarmate men tijdens de twee leerfases 

vaker om een oordeel vraagt 

Holland & Rescorla 
DOEL: occasion setters/compounds → aan- of afwezigheid van een verband is afhankelijk van de context 
 
OPZET: 
➢ Situatie 1: 15s achtergrondgeluid, de laatste 5s licht een druksleutel op + toediening voedsel 
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➢ Situatie 2 ondertussen aanbieden: verlichte druksel aanbieden zonder 15s achtergrondgeluid en zonder toediening voedsel 

 

UITKOMST: 

➢ Effect: duif pikt uitsluitend op de verlichte druksleutel als er geluid aan voorafgaat 

➢ Functionele analyse van het effect? 

• Occasion setting: de CR op het verband tussen de CS en de US is afhankelijk van een andere CS 

▪ Het achtergrondgeluid = een CS die fungeert als occasion setter 

▪ Het oplichten van de druksleutel = CS 

▪ Pikken op de druksleutel = CR 

▪ Occasion setter: een signaal dat aangeeft wanneer een relatie tussen een CS en een US opgaat 

o Positieve occasion setter: geeft dat de CS – US relatie geldig is 

o Negatieve occasion setter: geeft aan dat de CS – US relatie niet geldig is 

▪ Volgens deze redenering is er één CS – US verband: verband tussen het oplichten van de druksleutel en het krijgen 

van voedsel 

o Simpel voorbeeld: licht geeft aan wanneer toon-shock relatie geldt 

• Compound: het achtergrondgeluid en het oplichten van de druksleutel wordt gezien als samengestelde prikkel A, en de 

enkel het oplichten van de druksleutel wordt gezien als een prikkel B 

▪ Volgens deze redenering zijn er 2 CS – US verbanden:  

o CSA – US: de compound prikkel A (achtergrondgeluid + oplichten druksleutel) wordt gevolgd door de US 

o CSB – US: de prikkel B (enkel oplichten druksleutel) wordt niet gevolgd door de US 

▪ Waarom ontlokt CS A wel een CR en CS B niet? 

o CS A heeft wel een verband met de US, CS B niet 

• Het is moeilijk/onmogelijk te zeggen welke verklaring zinvoller is: de verklaringen verwijzen naar dezelfde aspecten van 

de procedure maar verklaren deze op een andere manier 

▪ Er echter veel interesse in occasion setting omdat het parallel is aan de contextgevoeligheid van uitdoving 

S-R modellen; spreading of activation (CS – UR associatie) 
➢ Contiguïteit tussen CS en UR is voldoende en noodzakelijk voor het vormen van 

een associatie 

• Er wordt geleerd door de US, niet OVER de US 
➢ Problemen: 

• Conditionele contingentie bepaalt of er KC optreedt, niet contiguïteit 

• Sensoriële preconditionering: hoe kan de CS een CR uitlokken, ondanks het 
feit dat de CS en UR nooit samen zijn voorgekomen? 

• US-revaluatie: het veranderen van de US na het vormen van de CS – UR 
associatie zou geen invloed mogen hebben → de CS en nieuwe UR komen 
niet samen voor 

• De CR kan verschillen 
van de UR: CR lijkt 
eerder een reactie te zijn 
die het organisme 
voorbereid op de komst 
van de US 

Rescorla experimenten 
DOEL: klassieke conditionering verloopt soms wél via S-R associaties → stimulusrevaluatie na 2e orde conditionering 
 
OPZET: 2e orde conditionering 
➢ Fase 1: A+ (bel + voedsel) 
➢ Fase 2: AB- (bel + lichtje) 
➢ Fase 3: B ontlokt CR (lichtje ontlokt salivatie) 
US-revaluatie procedure toepassen 
➢ Voedsel (US) paren met misselijkheid 
 
UITKOMST: stimulus-revaluatie heeft geen invloed op de mate waarin B een CR uitlokt 
➢ B ontlokt nog steeds de CR (salivatie), ondanks dat achteraf A gekoppeld werd aan misselijkheid 
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• Dit duidt op een S-R associatie 
➔ Geen US-revaluatie bij 2e orde conditionering = S-R associatie tussen 2e orde CS en UR 

S-S modellen: CS – US associatie 
➢ Er wordt geleerd OVER de US, niet DOOR de US 
➢ Contiguïteit is niet noodzakelijk of voldoende 
➢ Verklaart: 

• US-revaluatie 

• Impact van secundaire taken op conditionering 

• Sensoriële 
preconditionering 

➢ Problemen: 

• Hoe geeft de activatie 
van een US aanleiding 
tot een verwachting 
van de US? → denken 
aan de US =/= US 
verwachten 

• Waarom is bewustzijn in een CS – US relatie nodig? 

Rescorla-Wagner model: protoypisch S-S model 
➢ Verwachtingsdiscrepantie: hoe meer onverwacht de aan- of afwezigheid van de US is, hoe sterker de associatie tussen de 

CS en de US zal zijn 
𝛥𝑉𝐴 = 𝛼𝐴𝛽(𝜆 − 𝑉𝐴) 

 
➢ Verklaart: 

• Acquisitie 

• Extinctie, maar niet spontaan herstel! 

• Blokkering 

• Superconditioning  
➢ Verklaart niet achterwaartse blokkering! 

Wagner: SOP-model (S-S model) 
➢ Excitatorische en inhibitorische S-S associaties: verklaart spontaan herstel en 

renewal 

• Excitatorische S-S associaties: deze associaties nemen in sterkte toe wanneer een CS wordt gevolgd door de 
onverwachte aanwezigheid van een US 
▪ De sterkte van een excitatorische relatie = mate waarin de CS de aanwezigheid van de US voorspelt 
▪ Aanbieding van CS leidt tot verhoging van de activatie van de US representatie 

• Inhibitorische S-S associaties: deze associaties nemen in sterkte toe wanneer een CS wordt gevolg door de onverwachte 
afwezigheid van een US 
▪ De sterkte van een inhibitorische relatie = mate waarin de CS de afwezigheid van de US voorspelt 
▪ Aanbieding van CS leidt tot verlaging van de activatie van de US representatie 

• Eenzelfde US en CS kunnen verbonden zijn door zowel een excitatorische als een inhibitorische associatie 
▪ De sterkte van de inhibitorische en excitatorische associaties bepalen het effect dat de CS zal hebben op de 

activatie van de US representatie, en dus op de sterkte van de CR 

Bouton (S-S model) 
DOEL: renewal verklaren 
 
OPZET: 
➢ Fase 1: A+ in een blauwe kamer (excitatorische 

associatie vormen, los van de context) 
➢ Fase 2: A- in een groene kamer 

(contextafhankelijke inhibitorische associatie 
vormen) 

 
UITKOMST: 
➢ Het organisme heeft geleerd dat A een voorspeller is van de US, maar dat A SOMS niet gevolgd wordt door de US (namelijk 

in de groene kamer) 
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➢ Omdat de inhibitorische associatie contextafhankelijk is, zal ze enkel een rol spelen in de context waarin ze gevormd is 
(extinctie gebeurde in de groene kamer) 

➔ Verklaring van renewal: extinctie is contextafhankelijk 

Miller: comparator model 
➢ Enkel contiguïteit telt voor het vormen van associaties 
➢ De CRs zijn afhankelijk van een vergelijking van de sterkte van verschillende 

associaties (comparing – comparator…) 
 
  

DOEL: comparator model van Miller illustreren 
 
OPZET:  
➢ Fase 1: AX+ (A – US associatie, X – US associatie én A – X assocatie) 

• Alles wat samen voorkomt wordt gelinkt aan elkaar 
➢ Fase 2: A+ (A – US associatie wordt versterkt, X – US associatie blijft 

dezelfde sterkte) 
 
UITKOMST 
➢ A zal de US sterker activeren dan X, daardoor ontlokt X minder reactie  

• De CR tov X is afhankelijk van de associatiesterkte van X – US in 
verhouding met de A – US associatie 

• Er treedt zowel voorwaartse als achterwaartse blocking op 
➢ Blocking is niet een ‘failure to learn’, maar een ‘failure to perform’ 

➔ Het feit dat een CR niet optreedt, wilt niet noodzakelijk zeggen dat er geen associatie gevormd is 

De Houwer, Beckers & Glautier 
DOEL: is blokkering het gevolg van causaal redeneren (propositioneel model)? 
 
OPZET: participanten informatie geven over de maximale intensiteit van de US 
➢ Submaximale conditie: US = 10/20, ongeacht het een A+ of AX+ trial is 
➢ Maximale conditie: US = 10/10, zowel in de A+ als AX+ trials 
 
UITKOMST: 
➢ Submaximale conditie: blokkering treedt op 

• X kan geen oorzaak zijn van de US, want de US is even intens op de A+ trials als op de AX+ trials (het toevoegen van X 
verandert niets aan de intensiteit van de US, dus X is redundant) 

➢ Maximale conditie: blokkering treedt niet op 

• X kan nog steeds een oorzaak zijn van de US: je kan niet afleiden of X redundant is omdat het bij de single trials al aan 
maximale capaciteit was 
➔ Door participanten informatie te geven over de maximale intensiteit van de US, kan blokkering wel of niet 

optreden  

Hoofdstuk 3: Operante conditionering: het effect van verbanden tussen gedrag en omgeving 

DOEL: sensory reinforcement (Sd en Sr zijn gebeurtenissen, niet individuele prikkels) 
 
OPZET:  
➢ Sr: gebeurtenis dat de prikkel wordt aangeboden 
➢ Ratten worden geplaatst in een donker lokaal met een hendel die licht geeft 
 
UITKOMST: ratten leren op de hendel duwen om licht te krijgen 
➢ Het feit dat er zintuiglijke prikkels aanwezig zijn, kan functioneren als Sr 

DOEL: wat is de invloed van de intensiteit van de Sd en de Sr op de R? 
 
OPZET: ratten 
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➢ Conditie 1: straf mild aanbieden, maar straf opdrijven indien ongewenst gedrag wordt gesteld 
➢ Conditie 2: indien ongewenst gedrag wordt gesteld, onmiddellijk zeer intense aversieve prikkel aanbieden ter bestraffing 
 
UITKOMST:  
➢ Conditie 1: gedrag neemt niet af, de rat went gewoon aan het gedrag 
➢ Conditie 2: gedrag neemt af/wordt permanent onderdrukt 

Sevenster onderzoek (R – Sr relaties) 
DOEL: wat is de invloed van intrinsieke relaties (biologisch relevante stimuli) op de mate van operante conditionering? 
 
OPZET:  
➢ Mannelijke stekelbaarzen leren 2 responsen 

• R1: zwemmen door een ring in het aquarium 

• R2: bijten op een staafje in het aquarium 
➢ Twee soorten stimuli worden aangeboden als outcome van een gedrag 

• Sr1: mannelijke rivaal verschijnt 

• Sr2: vrouwelijke stekelbaars verschijnt 
 
UITKOMST: 
➢ Zwemmen door een ring (R1) wordt gemakkelijker aangeleerd als het gevolgd wordt door een vrouwelijke stekelbaars (Sr2) 
➢ Bijten op een staaf (R2) wordt gemakkelijker aangeleerd als het gevolgd wordt door een mannelijke rivaal (Sr1) 
➢ Het lijkt vooral belangrijk of het gedrag (R) behoort tot de klasse van gedragingen die spontaan door de Sr worden uitgelokt 
➢ Bijten op een staafje → agressie 

➔ Operante conditionering verloopt sneller wanneer het gedrag (R) behoort tot die gedragingen die spontaan 
door de Sr worden uitgelokt 

DOEL: wat is de invloed van intrinsieke relaties tussen de aard van de Sd en de aard van de R? (R – Sd relaties) 
 
OPZET: thermosfles: knop moet ingedrukt worden om vloeistof eruit te kunnen latenkomen 
 
UITKOMST: 
➢ Mensen leren sneller dat rood = drukken, dan blauw = niet drukken 

Respons deprivatie model (obv principe van Premack) 
DOEL: wat is het belang van de natuurlijke en situationele frequentie van de Sr? 
 
OPZET: rat drukt 1x op een hendel en krijgt voedsel voor een volledige week 
 
UITKOMST: 
➢ Principe van Premack: voedsel voor een volledige week is een sterke bekrachtiger omdat ‘voedsel eten’ een hoogfrequent 

gedrag is 
➢ Respons deprivatie model: voedsel voor een volledige week verliest zijn bekrachtigende waarde omdat de frequentie 

waarmee ‘voedsel eten’ gesteld kan worden gelijk is aan de natuurlijke frequentie van dit gedrag 

Colwill & Rescorla 
DOEL: Sr achteraf aversief maken 
 
OPZET: 
➢ Fase 1:  

• Ketting trekken = suikerwater 

• Hendel drukken = voedsel 
➢ Fase 2: 

• Conditie 1: lithium toedienen na het drinken van suikerwater 

• Conditie 2: lithium toedienen na het eten  
 
UITKOMST: ratten uit cond 1 trekken minder aan ketting, ratten uit cond 2 drukken minder op de hendel 

Miller experiment 
DOEL: kunnen rechtstreekste autonome reacties geconditioneerd worden? 
 
OPZET: ratten inspuiten met curare (zorgt voor totale spierverlamming) 
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➢ Tijdens verlamming genotscentrum in de hersenen stimuleren 
 
UITKOMST: verband met hartslagfrequentie 
➢ Moeilijk te repliceren, maar heeft wel geleid tot biofeedback 

DOEL: moeten we ons bewust zijn van het verband tussen het gedrag en de Sr, opdat dit verband ons gedrag kan beïnvloeden? 
 
OPZET: taalgebruik van participanten beïnvloeden met verbale bekrachtiging 
➢ Participanten worden een aantal vragen gesteld, en indien ze het gewenst gedrag stellen (een meervoud gebruiken), knikt 

de proefleider (bekrachtiging) 
 
UITKOMST: participanten gebruiken vaker meervouden, en bovendien zijn ze niet bewust van het verband 
➢ Is dit dan onbewuste operante conditionering? 
➢ Nee: het conditioneringseffect is te wijten aan het feit dat de participanten een ander bewust verband geleerd hadden 

• Ppen dachten dat praten over juwelen (robijnen, diamanten, …) leidt tot interesse bij de proefleider, daarom bleven ze 
erover praten en gebruikten ze veel meervouden 

• Het toepassen van deze regel leidt tot gemeenschappelijke resultaten als de regel ‘geef positieve reactie wanneer de 
proefpersoon een meervoud gebruikt’ 
➔ Bewustzijnstest moet ALLE mogelijke relevante kennis onderzoeken, niet enkel de bedoelde regel 

Hammond experiment 
DOEL: contingentie is belangrijker dan contiguïteit voor operante conditionering (aard van het verband) 
 
OPZET: dieren zijn heel gevoelig voor de mate 
van contingentie tussen een R en een Sr 
➢ Fase 1 (positieve contingentie): ratten 

drukken op een hendel om voedsel te 
krijgen: 

• 1/20 keer drukken krijgen ze beloning, 
maar nooit belonen indien niet op de 
hendel gedrukt: 𝑃(𝑆𝑟|𝑅) − 𝑃(𝑆𝑟|~𝑅) =
0.05 

➢ Fase 2 (geen contingentie): ratten krijgen 
1/20 keer voedsel 

• 1/20 keer krijgen ze een beloning, 
onafhankelijk van het hendel drukken: 
(𝑆𝑟|𝑅) − 𝑃(𝑆𝑟|~𝑅) = 0.00 

 
 
UITKOMST: 
➢ Fase 1: de frequentie van R (hendel drukken) neemt toe 

• De kans om voedsel te krijgen als ratten op hendel duwen = 0.05, de kans om voedsel te krijgen als ratten niets doen = 
0.00 
▪ 𝑃(𝑆𝑟|𝑅) − 𝑃(𝑆𝑟|~𝑅) = 0.05 

➢ Fase 2: de frequentie van R (hendel drukken) neemt af 

• De ratten kregen 1/20 keer voedsel ongeacht wat ze deden 
▪ 𝑃(𝑆𝑟|𝑅) − 𝑃(𝑆𝑟|~𝑅) = 0.00 
➔ De contiguïteit was exact dezelfde in fase 1 en 2, en toch nam het gedrag af in fase 2 
➔ De contingentie verschilde echter! 0.05 vs 0 

Soorten contingentie en hun effect 
➢ We onderscheiden tussen positieve en negatieve contingentie 

• Positieve contingentie: de gebeurtenis (Sr) volgt op het gedrag (R) 
▪ Zorgt voor een toename in frequentie van het gedrag 
▪ Toediening van een prikkel/gebeurtenis 

• Negatieve contingentie: de gebeurtenis (Sr) volgt niet op het gedrag (R)  
▪ Zorgt voor een afname in frequentie van het gedrag 
▪ Afname/afwezigheid van een prikkel/gebeurtenis 

➢ We onderscheiden ook tussen appetitieve (positieve) en aversieve (negatieve) prikkels 
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➢ Met deze twee dimensies kunnen we een onderscheid maken tussen de soorten uitkomsten van een gedrag 
1) Gedrag leidt tot de toename in de kans op een 

positieve prikkel 
2) Gedrag leidt tot een toename in de kans op een 

negatieve prikkel 
3) Gedrag leidt tot een afname in de kans op een 

positieve prikkel 
4) Gedrag leidt tot een afname in de kans op een 

negatieve prikkel 
➢ 1) en 4) zijn positieve uitkomsten en zullen leiden 

tot een toename in frequentie van gedrag 
➢ 2) en 3) zijn negatieve uitkomsten en zullen leiden tot een afname in frequentie van gedrag 
➢ Positieve contingentie (de 

gebeurtenis volgt op het 
gedrag) kan twee 
uitkomsten hebben: 

• Gebeurtenis = toediening 
van een positieve prikkel: 
bekrachtiging 

• Gebeurtenis = toediening 
van een negatieve 
prikkel: straf 

➢ Negatieve contingentie (de 
gebeurtenis volgt niet op het 
gedrag) kan twee uitkomsten hebben: 

• Gebeurtenis = afname van een positieve prikkel: straf 

• Gebeurtenis = afname van een negatieve prikkel: bekrachtiging 
▪ Vermijdingsgedrag en ontsnappingsgedrag 

➢ Het punt van dit schema is: als we het soort contingentie en het soort stimulus kennen, dan kunnen we voorspellen wat 
mensen gaan doen 

➢ Bij negatieve contingentie zijn er twee speciale gevallen: 

• Ontsnappingsgedrag: Sr is aanwezig en R leidt tot het stoppen/verdwijnen van de Sr 
▪ Het gedrag leidt ertoe dat een negatieve prikkel ophoudt 

• Vermijdingsgedrag: R verkleint de kans op de Sr 

St Claire-Smith onderzoek 
DOEL: blokkering in operante conditionering (conditionele contingentie 
is belangrijker dan contingentie) 
 
OPZET: ratten hebben geleerd op een hendel te drukken voor voedsel 
➢ Conditie 1: drukken op hendel wordt gevolgd door milde shock 
➢ Conditie 2: drukken op hendel wordt gevolgd door een lampje dat 

een shock aankondigt 
 
UITKOMST: 
➢ Conditie 1: daling in frequentie van R 
➢ Conditie 2: daling in frequentie van R, maar veel minder uitgesproken 

dan in conditie 1 

• Contingentie tussen het licht en de shock interfereert met het leren 
van de R-shock relatie 

➢ Het drukken op de hendel heeft geen invloed op de probabiliteit van 
de shock in situaties waarin er een lichtje is 

➢  = blokkering in klassieke conditionering: 

• Fase 1: A+ 

• Fase 2: AX+ 

• X+ relatie niet geleerd 
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Invloed van bekrachtigingsschema’s op 
gedrag 
➢ Variabele schema’s resulteren in 

meer stabiel gedrag (rechte lijn) dan 
fixed schema’s 

➢ Ratio schema’s resulteren in meer 
frequent gedrag dan interval 
schema’s 

• Ratio > interval 

• Variabel > fixed 
 

DOEL: (concurrerende) bekrachtigingsschema’s beïnvloeden de keuze van gedrag 
 
OPZET: duif in een Skinnerbox 
➢ Er zijn 2 druksleutels aanwezig 
➢ Elke druksleutel is verbonden aan een ander bekrachtingsschema 

• Sleutel A: VI-30 

• Sleutel B: VI-10 
➢ De twee sleutels zijn gelijktijdig aanwezig 
 
UITKOMST 
➢ Eerst pikt de duif op sleutel A en ontwikkelt stabiel hoogfrequent gedrag 
➢ Na een tijd pikt de duif ook op sleutel B en verliest uiteindelijk interesse in sleutel A  
➢ Het stellen van bepaald gedrag wordt niet ENKEL beïnvloed door de bekrachtigingsgeschiedenis die eraan verbonden is, 

anders zou de duif nooit naar sleutel B overgeschakeld zijn 

• Gedrag wordt ook beïnvloed door de aard van de gelijktijdig aanwezige gedragsalternatieven die betrokken zijn in een 
ander schema 

• Concurrerende schema’s 

Rachlin & Green: concurrent-chain (paradigma om zelfcontrole te bestuderen) 
DOEL: concurrent-chain 
 
OPZET:  
➢ Als je proefdieren laat kiezen tussen 

onmiddellijk een kleine beloning of 
een uitgestelde grote beloning, dan 
kiezen ze meestal voor de snelle 
kleine beloning 

➢ Druksleutels:  

• Sleutel A: kleine wachtperiode 
voor een kleine beloning 

• Sleutel B: grote wachtperiode voor 
een grote beloning 

 
UITKOMST 
➢ Door het inbouwen van wachtperiodes voor de kleinere beloning, was er nu voorkeur voor de grote beloning 

• Indien er énkel een wachtperiode is voor de grote beloning, dan kiest men de kleine onmiddellijke beloning 

• Indien er wachtperiodes zijn voor beide beloningen (lengte van de wachtperiode maakt niet veel uit), dan kiest men voor 
de grote beloning 

➢ Relevant voor ons begrip van zelfcontrole en verslavingen: rokers kiezen vaak een onmiddellijke kleine beloning (sigaret 
roken) ipv de uitgestelde grote beloning (langer en gezonder leven) 
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DOEL: secundaire bekrachtiger die voorkomt met een primaire bekrachtiger (Drive theorie van Hull) 
→ indirect verband tussen R en Sr 
 
OPZET:  
➢ Proefdier conditioneren om een bepaalde toon met een bekrachtiger (voedsel) te associëren: 

positieve contingentie 
 
UITKOMST: 
➢ Proefdier leert op een hendel te duwen om de toon te horen 
➢ Het aanbieden van de toon bekrachtigt het hendel duwen! 
➢ De functie van één prikkel (voedsel) kan transfereren naar een andere prikkel 
➢  = soort van klassieke conditionering 

Colwill & Rescorla 
DOEL: indirecte verbanden tussen Sd prikkels en R 
 
OPZET:  
➢ Fase 1: 

• Cond1: drukken op knop (R) terwijl lichtje (Sd) brand leidt tot voedsel (Sr) 

• Cond2: drukken op knop (R) terwijl toon (Sd) speelt leidt tot suikerwater (Sr) 
➢ Fase 2: 

• Cond1: duwen op hendel (R) leidt tot voedsel (Sr) 

• Cond2: trekken aan ketting (R) leidt tot suikerwater (Sr) 
➢ Testfase: 

• Ratten moeten kiezen tussen duwen op hendel of trekken aan 
ketting (knop was verwijderd) 

 
UITKOMST: 
➢ Aanbieden van lichtje → ratten kiezen voor duwen op de hendel 
➢ Aanbieden van toon → ratten kiezen voor trekken aan de ketting 

➔ Het licht werd geassocieerd met het eten, en de hendel 
werd ook geassocieerd met het eten 

➔ De toon werd geassocieerd met drinken, en de ketting 
werd ook geassocieerd met drinken 

➔ De Sd beïnvloedde dus de keuze van R, ondanks dat de twee nooit samen zijn voorgekomen! Ze waren enkel 
indirect gelinkt via een bepaalde Sr 

➢ Indirect verband 1: lichtje – voedsel – hendel  
➢ Indirect verband 2: toon – suikerwater – ketting  

DOEL: aangeleerde hulpeloosheid aantonen 
 
OPZET: yoked-design 
➢ Cond1: een groep honden krijgt elektrische shocks totdat ze 

een vooraf bepaald ontsnappingsgedrag stellen (contingente 
relatie tussen R en Sr) 

➢ Cond2: een groep honden krijgt elektrische shocks, maar ze 
kunnen er niets aan doen om deze te doen ophouden (geen 
contingente relatie tussen R en Sr) 

➢ Beide groepen moeten vermijdingsgedrag aanleren 
 
UITKOMST: 
➢ Cond1: deze honden kunnen het vermijdingsgedrag aanleren 
➢ Cond2: deze honden leren geen vermijdingsgedrag 

• Aangeleerde hulpeloosheid: ze hebben geleerd dat ze niets kunnen doen om de shocks tegen te houden, en proberen 
het bijgevolg niet te vermijden, en aanvaarden het passief 
➔ Deze bevinding heeft geleid tot nieuwe inzichten in depressie, nieuwe farmacologische behandelingen voor 

depressie en invloed op de cognitieve neuropsychologie 
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DOEL: non-relational responding (NRR) → stimuluscontrole door een enkelvoudige stimulus 
 
OPZET: als lichtje aangaat (Sd), dan zal drukken op de knop (R) leiden tot geld (Sr) 
 
UITKOMST: frequentie van knop drukken neemt toe als het lichtje brandt 
➢ Het gedrag staat onder controle van het lichtje 
➢ Één prikkel controleert het gedrag als gevolg van het vooraf ervaren van de Sd: R – Sr contingentie 

DOEL: non-arbitrarily applicable relational responding → stimuluscontrole door een relatie tussen 2 prikkels 
 
OPZET: het gedrag wordt bepaald door de 
relatie tussen twee prikkels 
➢ Ppen moeten links of rechts drukken om 

een beloning te krijgen 

• De sample geeft aan welke respons 
gepast is (links of rechts): indien correct 
krijgt een proefpersoon een beloning 

 
UITKOMST: dit draait om de relatie tussen 
twee prikkels, en NIET non-relational 
responding, omdat tijdens de testfase andere 
stimuli worden gebruikt dan tijdens de trainingsfase 
➢ Tijdens de trainingsfase werden enkel * en % gebruikt: * = links, % = rechts 
➢ Toch reageren de participanten correct tijdens de testfase: het gedrag hangt niet af van de sample (de bovenste stimulus), 

maar van de relatie tussen de bovenste en de onderste stimuli 

• Het is non-arbitrary omdat het draait om fysieke kenmerken van twee stimuli  

• De relatie tussen de fysieke kenmerken is niet-arbitrair of zomaar aanwezig 

DOEL: arbitrarily applicable relational responding → stimuluscontrole door een relatie tussen 2 prikkels 
 
OPZET: de relatie tussen twee stimuli is hier wél arbitrair omdat ze 
losstaat van de fysieke kenmerken van prikkels (men gedraagt zich 
ALSOF twee prikkels op een bepaalde manier gerelateerd zijn) 
➢ Stimulus equivalentie: stimuli worden random gekozen en zijn 

niet systematische gelijkend qua fysieke of andere 
eigenschappen 

➢ Trainingsfase: als er * staat, kiezen mensen voor ù 

• Als er ù staat, kiezen mensen voor % 

• Deelnemers gedragen zich dus alsof *, ù en % allemaal bij 
elkaar horen 

• Het gedrag wordt niet gesteld vanuit een relatie van fysieke 
kenmerken, maar vanuit welke stimuli ‘bij elkaar horen’ 

 
UITKOMST: 
➢ Hoe komt men tot deze veronderstelde relatie tussen stimuli? 

• Tijdens de trainingsfase functioneert het belonen van een 
keuze als een contextuele aanwijzing die aangeeft op welke 
manier prikkels aan elkaar gerelateerd zijn 

• Men kan allerlei relaties gaan veronderstellen 
▪ Verbale cues (vb ‘hoort bij’, ‘is groter dan’…) zijn genoeg 

om dit soort relatie tot stand te brengen in mensen 
➢ Volgens onderzoek zijn enkel mensen instaat om zich te gedragen alsof bepaalde stimuli gerelateerd zijn 

• Wordt niet bij niet-menselijke dieren vastgesteld 

• Biedt steun voor de veronderstelling dat taalgebruik bij mensen een complexe vorm van arbitrarily applicable 
relational responding is 

Törneke experiment 
DOEL: verschil tussen AARR en NRR 
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OPZET:  
➢ Ik beloon een kind en een papagaai om ‘Carla’ te zeggen telkens als een bepaald meisje de kamer binnenkomt 
 
UITKOMST: papegaai en kind leren beiden een andere relatie 
➢ Men kan aantonen dat dit identiek gedrag gebaseerd is op een andere vorm van stimuluscontrole bij de papegaai dan bij 

het kind 

• Als iemand luidop ‘Carla’ zegt, zal het kind opkijken omdat het heeft geleerd ‘Carla hoort bij het meisje’ = AARR want het 
is afhankelijk van de veronderstelde arbitraire relatie tussen het meisje en de klank ‘Carla’ 

• De papegaai heeft enkel geleerd om ‘Carla’ te zeggen als het meisje binnenkomt = nonrelational responding 

Mowrer tweefactoren model: S-R 
➢ Vermijdingsleren: 

• Pavloviaanse S-R relatie obv contiguïteit tussen de Sd en de Sr 

• Operante S-R relatie obv negatieve bekrachtiging 
▪ Ontsnappingsfase: de Sr stopt door R te stellen (geen shock 

meer door naar de andere kamer te lopen = negatieve 
bekrachtiging) 

▪ Vermijdingsfase: de negatieve bekrachtiging van de 
aversieve stimulus te stoppen is niet langer aanwezig, MAAR 
er is nog steeds een positief resultaat door de Pavloviaanse 
S-R relatie 
o Het lichtje lokt nog steeds geconditioneerde angst uit, 

en door weg te lopen van het lichtje, stopt de rat de 
geconditioneerde angst 

o Klassieke conditionering zorgt dus voor het bekrachtigend element (Sr) tijdens vermijding! 
➢ Problemen: 

• De angst die de Sd uitlokt zou na verloop van tijd moeten uitdoven, waardoor de tweede bron van bekrachtiging van 
R wegvalt 

• Het model gaat uit van een S-R verklaring van klassieke conditionering, en is dus ook onderhevig aan alle kritieken die 
gelden voor S-R modellen 

• Vrees is geen toestand die volgt op het toedienen van een aversieve stimulus, vrees ontstaat pas als men pijn 
verwacht 

McFarlane experiment 
DOEL: kan men leren over de Sr? (S-R modellen gaan ervanuit dat we leren DOOR de Sr, niet OVER de Sr → maar: zie Colwill & 
Rescorla experiment over indirecte relaties p19) 
 
OPZET:  
➢ Ratjes in een zwembad laten zwemmen naar een specifieke plaats waar het bekrachtigd wordt 
➢ Bad ledigen en ratjes in het lege zwembad plaatsen 
 
UITKOMST: ratjes lopen naar de plek waar het bekrachtigd wordt 
➢ De rat leerde dus niet een specifiek motorisch gedrag (zwemmen naar een locatie), maar leerde over de locatie waar het 

een bekrachtiger kon krijgen! 
➔ Merk op: zeer beperkte visie op unit of behaviour  
➔ Beperkte unit of behaviour: zwemmen naar ergens = bekrachtiger 
➔ Grote unit of behaviour: gedragingen die het dier dichter brengen bij de locatie van de bekrachtiger = bekrachtiger 
➔ Dit gedrag kan echter enkel geleerd worden als het dier kennis heeft over de locatie van de bekrachtiger, dus het 

is een mentaal proces 

Ideomotor theorie: R-Sr model 
➢ In het verleden komt een reactie (R) herhaaldelijk samen met een 

gevolg (Sr): er wordt een associatie gevormd in het geheugen 
tussen de representatie van de reactie en de representatie van de 
respons 

➢ In de omgeving zijn er voedselbrokjes → representatie van de Sr 
wordt geactiveerd (= het zien van voedsel doet denken aan 
voedsel) 

• De representatie van de Sr activeert de representatie van de R 
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• Backward activation: het denken aan voedsel doet het gedrag manifesteren (van het resultaat naar het gedrag)  
➢ Denken aan gedrag, leidt tot gedrag 

• Ons gedrag wordt bepaald door te denken aan de gevolgen van gedrag 

• Probleem: je moet veronderstellen dat activatie zich ook achterwaarts kan verspreiden, maar meestal veronderstelt 
men dat activatie zich enkel voorwaarts verspreid 

• Hoe kan de Sd invloed hebben??? 

Ideomotor theorie: R-Sr-Sd model 
➢ Indirecte Sd – R relatie maken 

• Fase 1: toon: knop duwen → voedsel 

• Fase 2: hendel duwen → voedsel (dezelfde uitkomst wordt 
gekoppeld aan een ander gedrag) 

• Test: toon doet op hendel duwen 
▪ Toon is indirect geassocieerd met hendel duwen 
▪ Toon komt samen voor met voedsel, en het voedsel komt samen 

voor met de hendel 
▪ Het voedsel is het gemeenschappelijk derde element 
▪ Evidentie dat Sd – Sr relaties kunnen bestaan, de toon moet hier geassocieerd zijn met het voedsel 
➔ Zo kan de Sd nog invloed hebben in een R – Sr model 

Contextafhankelijke R – Sr relaties 
➢ Feature positive: excitatorische relatie tussen R – Sr, maar enkel indien Sd aanwezig is 

• Vb hendel drukken → voedsel, maar enkel als het lichtje brandt 

• Geeft aan dat er een relatie is 
➢ Feature negative: excitatorische relatie tussen R – Sr die steeds actief is, inhibtorische associatie 

tussen R – Sr die enkel actief is wanneer Sd aanwezig is 

• Geeft aan dat de relatie er niet is 

• Vb hendel drukken → voedsel, maar enkel als het lichtje niet brandt 
➢ Lijkt op occasion setting en het associatieve model van Bouton 

➔ Zo kan de Sd nog invloed hebben in een R – Sr model 

Dickinson: combinatie van S – R model en R – Sr model 
➢ Sd → R → Sr → R 
➢ Vb  

• S – R: het lichtje doet denken aan hendel duwen (omdat ze vaak samen voorkwamen) 

• R – Sr: duwen op hendel leidt tot voedsel 

• Sr – R: denken aan voedsel leidt tot respons 
➢ Soort van feedbackloop 

• Respons activeert voedselrepresentatie 

• Voedselrepresentatie activeert respons 
➢ Verklaart: 

• Habitueel gedrag: indien Sd – R associatie héél sterk is, kan een gedrag ontlokt worden puur obv de Sd (zelfs als het niet 
meer leidt tot een waardevolle Sr) 

• Sr-revaluatie: Sd – R associatie kan versterkt worden indien R – Sr koppeling positief is 

Lovibond: vermijdingsleren 
➢ Organismes vormen proposities over de gevolgen van het gedrag 

• In ruimte A (Sd) komt schok (Sr) 

• Schok (Sr) komt niet als ik loop naar ruimte B (R) 
➔ Lopen naar ruimte B 
➔ Propositie over relaties tussen stimuli 
➔ Propositie over de relatie tussen gedrag en stimuli 

➢ Operante conditionering is een vorm van causaal leren 

Watson experiment 
DOEL: leren we over proposities en hypotheses over de gevolgen van gedrag bij operante conditionering?  
 
OPZET: 
➢ Contingentieconditie: baby draait met hoofd → voorwerp boven wieg beweegt 
➢ Niet contingentieconditie: voorwerp boven wieg beweegt onafhankelijk van het gedrag van de baby 
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UITKOMST: 
➢ Contingentieconditie: draaibewegingen van het hoofd stijgt in frequentie 

• Baby’s vinden de beweging van het voorwerp steeds leuker 
➢ Niet-contingentieconditie: gedrag van baby stijgt niet in frequentie 

• Baby’s vinden de beweging van het voorwerp aanvankelijk leuk, maar dit stopt snel 
➔ Baby’s begrijpen welke prikkels in de omgeving veroorzaakt worden door hun eigen gedrag → causaal verband 

Hoofdstuk 4: Complexe vormen van leren 

DOEL: Pavlovian-to-Instrumental Transfer (PIT) 
 
OPZET: ratjes 
➢ Fase 1: regelmatigheid in het voorkomen van 2 prikkels 

• Licht + voedsel 
➢ Fase 2: regelmatigheid in het voorkomen van een gedrag en een prikkel 

• Drukken op linker toets → voedsel 
 
UITKOMST: licht aanbieden → rat drukt op linkertoets 

➔ Een klassiek geconditioneerde stimulus lokt een instrumentele reactie uit 

Intersecting regularities: 4e soort regelmatigheid en 4e soort leereffect 
➢ Procedureel: regelmatigheden bevatten gemeenschappelijke elementen 
➢ Functioneel: verschillende standaardregelmatigheden beïnvloeden het gedrag samen, de interactie is het gevolg van het 

feit dat de regelmatigheden gemeenschappelijke elementen hebben 
➢ Vb sensoriële preconditionering: 

• Fase 1: licht + toon 

• Fase 2: toon + schok 

• Test: licht → angst 

• Beide regelmatigheden hebben de toon gemeenschappelijk 
➢ Vb PIT 

• Fase 1: licht + voedsel 

• Fase 2: hendel duwen + voedsel 

• Test: licht = Sd → hendel duwen 

• Beide regelmatigheden hebben het voedsel gemeenschappelijk 

Hughes et al 
DOEL: intersecting regularities aantonen 
 
OPZET:  

➢ 4 regelmatigheden creëren: participanten moeten reageren door op een toets te drukken (R1-4) wanneer ze een beeld zien 
krijgen (positief/negatief of een neutraal product), waarna ze 1 van 2 Chinese letters te zien krijgen 

1) Afbeelding van stuk taart → drukken op toets 1 → Chinese letter 1 
2) Ailbe → drukken op toets 2 → Chinese letter 1 
3) Afbeelding van rottend vlees → drukken op toets 3 → Chinese letter 2 
4) Sile → drukken op toets 4 → Chinese letter 2 

➢ Proefbeurten worden random aangeboden 
 
UITKOMST: participanten verkiezen Ailbe boven Sile 
➢ Valentie van het beeld transfereert naar de productnaam die deel uitmaakt van een andere regelmatigheid via de 

intersecting regularity 

Intersecting regularities 
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DOEL: contextuele relationele cue (Crel) als een regelmatigheid: evaluatief leren via analogie 
 
OPZET: 2 woordparen verschijnen steeds op het computerscherm 
➢ Conditie 1: 

• VEKTE + BLOEMEN 

• GELUKKIG + HEERLIJK 
➢ Conditie 2: 

• VEKTE + BLOEMEN 

• GELUKKIG + AFSCHUWELIJK 
 
UITKOMST: 
➢ Conditie 1: participanten beoordelen ‘VEKTE’ (een neutraal woord) als positiever 

• Het tweede paar woorden (GELUKKIG + HEERLIJK) functioneert als een contextuele relationele cue die aangeeft hoe de 
elementen van het eerste paar gerelateerd zijn 

• GELUKKIG + HEERLIJK doet denken dat VEKTE dezelfde valentie zal hebben als het positieve BLOEMEN 
➢ Conditie 2: participanten beoordelen ‘VEKTE’ (een neutraal woord) als negatiever 

• GELUKKIG + AFSCHUWELIJK doet denken dat VEKTE een tegengestelde valentie zal hebben aan het positieve 
BLOEMEN 
➔ Het is een analogie omdat men op basis van een eerste relatie (GELUKKIG + HEERLIJK/AFSCHUWELIJK) 

veronderstellingen maakt over de tweede relatie (VEKTE + BLOEMEN) 
➔ GELUKKIG + HEERLIJK/AFSCHUWELIJK is een Crel die aangeeft hoe de CS en US gerelateerd zijn 

 


